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آموزه خودکنترلی و مسئولیت پذیری در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برپایة
«تقوا اهلل» با اهرم انذار
فتحاله نجارزادگان
فاطمه نجارزادگان





چکیده
اسالمیت الگوی پیشرفت در گرو التزام به باورهای دینی است که گوهر معنایی آن چیزی جز «توحید» نیستت نمتود ممیتی
توحید در سطح جامعه ،رمایت تقوااهلل است که نقش پررنگی را در درمان مسئولیت گریزی و تحقق این الگو ایفا می کنتد بتر
این اساس ضروری است این نیرو تحریک و تقویت گردد بدین منظور این مقاله با روش توصیفی تحیییی به بیان گونته هتای
انذار (هشدار به پندارزدگان هشدار به وقوع تنبیه در دنیا هشدار نسبت به کیفرهای نابودکننده در دنیتا هشتدار نستبت بته
کیفرهای دوزخ ) و نقش آن ها در تحریک و تقویت نیروی تقوا اهلل پرداخته است و سپس برای کاربردی کتردن آن هتا ،فاصتیه
جامعه دینی را با این انذارها نشان می دهد

کلیدواژه :الگوی اسالمی ،ابزار پیشرفت ،توحید ،تقوا ،خودکنترلی ،انذار ،مسئولیت شناسی

مقدمه
اسالمیت الگویِ پیشرفت در گرو التزام به باورهای دینی است در واقع نظام باورها ت در صورتی کته آمیتتته بته خرافتا
و مادا نباشد ت به بتش اسالمیِ الگتو معنتا متیدهتد گتوهر ایتن معنتا چیتزی جتز «توحیتد» یعنتی یتتاشناستی و
یتتاباوری و یتتاپرستی نیست زیرا
اوالً :سازمان تعالیم قرآن ت به منوان اصیی ترین منبع برای شناخت استالم ت هموتون هرمتی چنتد ضتیعی استت کته در
رأس آن کیمه طیبه «ال اله اال اهلل» قرار دارد به گونهای که همه معارف این کتاب در مرصته جاتان بینتی و شتناختهتا،
مقاید و گرایش ها ،تتالیف و منشها جمیگی از رأس هرم معنا و مبنا میگیرند بیتته (از نگتاهی دیگتر) متی تتوان تمتام
آیا قرآن را به دو گروه ممده بر پایة «توحید» تقسیم کرد :الف :آیتا دربتاره اوصتاف و استمای خداونتد (ماننتد ستوره
توحید ،آیا آخر سوره حشر و ) ب :آیا درباره شرح مناستبا حقتعتالی بتا نظتام آفترینش امتم از نظتام تتتوین و
تشتتریع ،بیتتش و شتتاود ،میتتک و میتتتو و

بنتتابراین همتته تعتتالیم وحتتی بتترای در و بتتاور بتته «توحیتتد» نظتتری

(یتتاشناسی) و ممیی (یتتاپرستی) است
ثانیاً:مدار اصیی و هسته مرکزی رسالت همه انبیا نیز چیزی جتز د متو بته توحیتد و التتزام بته لتوازم آن نبتوده استت
 استاد گروه میوم قرآن و حدیث دانشگاه تاران ،پردیس فارابی
 دانشجوی ارشد میوم قرآن و حدیث دانشگاه تاران ،پردیس فارابی
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قرآن کریم در آیا متعدد با تعبیری واحد چنین خبر میدهد :انبیا از جمیه حضر نوح ،شتعیش ،صتالح ،هتود بتا یتک
منطق به تمام انسان ها گفتته انتد . :یتا قتومِ اُمبتدوا اهلل( }...نتک :مممنتون  ،32امتراف  73و  ،85هتود  61 ،50و
 ) 84فرایند این دمو در کالم زیبا و ژرف امام میی(ع) انعتاس یافته استت (ر  :نات البالبته ،خطبته او ) حاصتن آن
که گوهر تعالیم قرآن و در پی آن تعالیم سنت ت به منوان شتارح قترآن ت و نیتز استاس رستالت انبیتا «توحیتد» استت و
هرگز نمی توان آن را در تدوین و اجرای الگوی اسالمی پیشرفت نادیده گرفت یا کم رنگ دید نتتته اساستی در ایتن جتا
این است که چگونه می توان در شرایط کنونی از این آموزه برای الگوی پیشرفت باره گرفت
طرح مسئله
یتی از آسیش های جدی در جامعه دینی امروز نسبت به آموزه توحید ،بفیت از « توحید ربتوبی» استت افتراد جامعته بته
دالییی گمان می برند ت یا دست کم رفتارهای آنان چنتین نشتان متی دهتد ت کته رب العتالمین یتا همتان مالتک متدبر
آفرینش  1در دور دستها ست یا از نیتها و رفتارهای انسان بافن شده و بترای کیفتر و پتاداش ت در ابعتاد گونتاگون آن ت
ماجز مانده است با آن که او حاضر و ناظر ،بصتیر و تواناستت و هتر لحظته نظتام هستتی را بتا اراده حتیمانته ختود اداره
می کند و هیچ مانعی در برابر اراده او نیست به تعبیر قرآن ت به طور نمونته ت اگتر بتواهتد هتم اکنتون ستفره همگتان را
از صفحه زمین برچیده و نسن دیگری را جایگزین میکند (انعام ) 133و اگر بتواهتد در همتین لحظته فتروم چشتمهتا
را می ستاند (یس  ) 66و

بنابراین ،اگر فرصت میدهد به دلین رحمت و حتمت اوست که باید آناا را دریافت

بفیت جامعه دینی از حضور ربوبی خدا ،اجرای برنامته الگتوی استالمی ایرانتی ت بته وصتف استالمیاش ت را بیتر ممتتن
می سازد و یا به انحراف میبرد چون چه بسا بتوان جامعهای را با اهترمهتای وطتندوستتی ،رونتق زنتدگی ،دستتیابی بته
امتانا و رفاه کامن ،رقابت با دیگر میتها و تحریک کرد تا مسئولیت هتای ختود را انجتام دهنتد و بته پیشترفت نایتن
ی پیشترفت ،بتدون همستویی بتا باورهتای دینتی ،نتومی انحتراف از الگتوی
آیند اما این موامن در قاموس الگتوی استالم ِ
مدنظر است نتته ای که نباید از نظر دور داشتت ایتن استت کته بته مشتتن اساستی جامعته امتروز را بتیش تتر بایتد در
«نتواستن» دید تا «ندانستن» به همین رو ،هر برنامهای که تدوین و ابالم می شود به دلیتن همتین بتیمستئولیتی کته
ریشه در نتواستن دارد به ضد خود مبد می گردد اکنون پرسش این جاست که چگونه متی تتوان مستئولیتشناستی و
مسئولیت پذیری را بر مبنای تعالیم دینی ت که گفتیم اساس آن توحیدشناسی و توحیتدباوری استت ت در جامعته دینتی

امروز برای رسیدن به پیشرفت مدنظر ایجاد و ناادینه کرد؟
اهرمهای تحریکی انذار و تبشیر مبتنی بر توحیدباوری
برای درمان مشتن (بیماری) بیمسئولیتی و مسئولیت گریزی در جامعه دینی باید آموزة پر ارج «تقوا اهلل» احیا شود
با این تعبیر برخاسته از متن دین میتوان از یک سو در افراد جامعه «خودکنترلی» پدید آورد و از سوی دیگر
اسالمیتِ الگو را به دلین اضافه «تقوا» به «اهلل» حفظ کرد بحث دربارة آموزة «تقوا اهلل» به دلین مسائن گوناگون آن
بسی گسترده است (برای توضیح بیشتر درباره اصطالح تقوا اهلل ر  :شاید مطاری،بی تا ،بتش تقوا نجارزادگان،
1392ش ،ص )115- 121ابتدا ناگزیریم درنگی کوتاه در این تعبیر کنیم تا به پرسش مورد نظر رسیم «تقوا» در
برابر «فسق و فجور» (نک ،سوره مائده آیه  108سو ره ص آیه  28و سوره شمس آیه  ) 8که به معنای خروج از حریم
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و دریدن مرز است به معنای بازدارندگی و حریم بانی است به تعبیر امام میی(ع) که میفرماید « :إنّ التقوی الیوم
الحرز و الجنّة

همانا تقوا برای انسان در زندگی دنیا به منزله حصار و سپر است» (نا البالبه ،خطبه  )191این

مفاوم با سه مامن «آسیشزا»« ،آسیشپذیر» و «فعا ساز» مرتبط است که به آن معنا میدهند «مامن آسیشزا»ی
درونی نفس اماره است و موامن بیرونی شامن وسوسههای شیطان ،جاذبههای دنیا محیط نامسامد خانوادگی،
اجتمامی ،سیاسی و است چون این موامن همه جا حضور دارند پس ،هیچ کسی در هیچ شرایطی از این نیروی
بازدارنده بی نیاز نیست ،نیرویی که به تعبیر امام میی(ع) جایگزین و جانشین ندارد« :التقوی الموض منه وال خَیَفَ
فیه» (محمدی ری شاری1381،ش ،ج  ،14ص  )6986به همین دلین «تقوا» در همه جا و همه وقت و در همه
مراتش و مناز سیر و سیو

و در تمام ابعاد زندگی اجتناب ناپذیر است مانند تقوای میمی ،مبادی ،اقتصادی،

سیاسی ،خانوادگی ،اخالقی ،هنری ،تقوای چشم ،گوش و همه حواس و امضا و بیته در شرایطی که خطر تادید
بیش تر است ،نیازمندی به این نیرو فزونی می یابد «مامن آسیشپذیر» سرمایه های تتوینی (مانند مقن و اندیشه،
فطر وسرشت ،احساسا و مواطف ،قوای بدنی و حواس و ) و سرمایهها ی اکتسابی (مانند ایمان ،امما صالح،
منشهای مثبت و ) است و «مامن فعا ساز» از یک سو هوشیاری و در

شرایط خطر و تادید و از سوی دیگر اراده

است موامیی که اراده را بر میانگیزد به دو دسته کیی تقسیم میشود :موامن و انگیزههای دنیوی مانند کسش
وجاهت در نظر دیگران و ستایش آنان و و موامن معنوی یا اُخروی که در دو گروه ممده «بیم و انذار» از کیفرهای
خدا در ابعاد گوناگون آن و «مژده و تبشیر» به پاداشهای خدا در أشتا متنوع آن تقسیم میشوند (از این جاست
که می توان به یتی از نقشهای کاربردی تادید و نیز به ممق اصطالح «تقوا» و اضافه آن به «اهلل» پی برد) بیم و
مژده از دریافتها ی مقن فطری است چون هر انسان ماقیی ت بدون استثنا و بدون آن که کسی به او یاد دهد ت از
زجر و رن  ،وحشت رسوایی و ترس از کیفرگریتته و از آنها بیم دارد باز هر انسان ماقیی بدون فراگیری به مار و
مفو ،و لطف و پاداش اشتیاق دارد و از اجرای آنها مژده میطلبد
در این جا ابتدا مروری بر نقش وحی در این دریافت مقن فطری خواهیم داشتت و ستپس بتا توجته بته نقتش پتر رنتگ
اهرم انذار از کیفر خدا در تحریک تقوا متناسش با شرایط کنونی جامعته متا ،ایتن آمتوزه را شترح و راه کتار اجرایتی آن را
بیان میکنیم الزم به ذکر است مقاالتی که تاکنون درباره انتذار و تبشتیر نگاشتته شتده آن را از منظتر نظریته کارگفتت
بررسی کرده یا رویتردی تربیتی بدان داشته اند)هماننتد مقتاال  :تحییتن ستاختار کارگفتت در قترآن کتریم ،د افتتار،
میی رضا و دیگران مطالعه موردی برخی آیا بشار دهنده در قرآن کریم از منظتر نظریته زبتانی کارگفتت ،نامتداری،
اسما انذار از روش تا اصن تربیتی ،یونسی ،حمدرضا دیالمه ،نیتو رویتردی تربیتتی بته آیتا انتذار و تبشتیر ،صتادق
زاده ،میی رضا بناهان ،مریم جایگاه و نقش انذار و تبشیر در نظتام تربیتتی پیتامبران«نگترش قرآنتی» ،شتامیی ،مبتاس
و ) که گرچه در نوع خود حائز اهمیت است اما تبیین نقش این اهرم هتا در تحقتق الگتوی استالمی ایرانتی پیشترفت و
تالش برای ارائه راهتارهایی به منظور ناادینه سازی آن در جامعه -که مبتنی بر تعیین فاصیه بتا ایتن هشتدارها استت -
مورد توجه آناا نبوده است
نقش وحی در ادراک عقلی بیم و انذار
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وحی در این زمینه چند نقش را ایفا میکند:
الف:تأیید و تأکیدت از نظر وحی ،خداوند این دریافت ها را به صتور تتتوینی در وجتود همته انستانهتا قترار داد تتا در
فرآیند کما آنان به کار آیند چون هرگز نمیتوان برای دستیابی به نجا و رسیدن به کمتا بته «آگتاهی و دانستتن»
اکتفا کرد بیته «اهتمام و خواستن» نیز ضرور دارد بدینسان همه انسانها در هر صتنف و رتبته بته اهترم بتیم و متژده
نیازمندند تا اراده هایشان برانگیتته شود انبیا ی الای نیز تناا برای آگاه ساختن انستان هتا نیامدنتد بیتته اساستاع مبعتو
شدند تا «بشیر و نذیر» باشند قرآن میفرماید« :ما پیامبران را جز بشتار دهنتده و اخطارکننتده نفرستتادیم» (کاتف
)56
ب :تکمیل و توسعهت نقش وحی در این زمینه ،تتمین ادراکا مقن با شرح ابعتاد و مراتت ش انتذار و تبشتیر و نیتز بیتان
شرایط و موجبا رحمت و بضش خداوند است
ج :هدایت و تصحیحت نقش اساسی دیگر وحی هدایت و جات دهی این دریافتها به واقعیتت هتا همتراه بتا تصتحیح
خطاهاست چون چه بسا انسان در مصادیق بیم و مژدهاش ت مانند دیگتر مصتادیق از دریافتت درونتیاش ت خطتا رود و از
اموری بترسد و یا به چیزهایی د بندد که یا زودگذر استت و یتا اساست عا حقیقتت نتدارد هماننتد آب نمتا (ستراب) کته
تشنه از آن مژده میطیبد و یا آتش نما که از آن می هراسد در حالی که آندو پنداری بیش نیست
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اهرم انذار و نقش کاربردی آن در تحریک و تقویت نیروی تقوا
هرچند بیم از قار و کیفرهای خدا و مژده به ماتر و پتاداش هتای او دو اهترم نیرومنتد بترای بته حرکتت درآوردن نیتروی
تقواست که همگان به آن میاَم هستند (سوره شمس آیه  )8اما اهرم بیم به ویژه در شترایط کنتونی جامعته متا از چنتد
نظر کارآمدتر است اوالً :همگانی است چون چه بسا افرادی ،مسئولیتهای خود را به شتوق پتاداش انجتام ندهنتد و بته
تعبیر رای از خیر پاداش بگذرند اما همگان از خوف کیفر به تتالیف خویش تن میدهنتد ثانیااً:بفیتت زداستت بتیم و
انذار مایة بیداری و نجا از بفیتاند هرچند اشتیاق نیز چنین اثری را خواهد داشت امتا بتا انتذار متی تتوان بفیتتهتای
پررنگ را زدود و انسان را برای نجاتش مایا ساخت ثالثاً :زود بازده است انسان ها با اهرم انذار زودتر اثتر متیپذیرنتد تتا
با اهرم پاداش زیرا بیم از خواری و کیفر ،آدمی را به چاره اندیشی زودهنگام وامتیدارد رابعااً :بازدارنتدها ستت انستان در
برابر هجوم های پی در پی شیطان و نفسِ اماره ،به مامن انذار نیازمندتر از مامن تشویق است چتون بتا ایتن مامتن ،ختود
را از سقوط به دام های شیطان باز میدارد و در برابر این تااجمها مقاومت میکند
گویی به همین روست که قرآن دربارة هیچ پیامبری نمیفرماید «او فقط متژده دهنتده استت» امتا تعبیتر «او فقتط بتیم
دهنده است» را در اشتا گوناگون به کار برده است مانند این آیا که میفرمایتد . :إِنَّمَتا أَنتتتَ نَتذِیر} (هتود « )12تتو
فقط بیم دهنده ای»  .إِنت هوَ إِلَّا نَذِیر مبِین} (امراف « )184او جز بیم دهندة آشتتار نیستت» (و نیتز نتک :ستوره ص
 ،65ح

 ) 49قرآن در این آیه نیز میفرماید. :فَفِرُّوا إِلَى الیَّهِ إِنِّی لَتُمْ مِنته نَذِیر مبِتین} (ذاریتا « )5بته ستوی ِمِاتر

خداوند ِاز قار او بگریزید همانا من از جانش او برای شما بیم دهندة آشتارم» امیرمممنتان(ع) نیتز متیفرمایتد« :فتاتّقوا
اهللَ مبادا هلل و فِرِّوا اِلی اهللِ مِنَ اهللِ وَ امْضُوا فِی الّذی نَاَجَه لتم» (نا البالبه ،خطبه « )24پتس ای بنتدگان ختداق تقتوای
الای پیشه کنید و از ِقار خدا به سوی ِماتر ختدا فترار کنیتد و از راهتی کته بته ستوی شتما گشتوده برویتد » نتتته
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ک ییدی این است که از این انذارها بترسیم
گونه های انذار در تعالیم قرآن متنومند و هر کدام به سام خود مامیی برای تحریتک «تقتوا اهلل» بته شتمار متیآینتد بتر
این اساس پس از ذکر این گونهها ،راهتارهای اجرا و کاربردی سازی آن ها بیان می شود
یک :هشدار به پندارزدگان ت قرآن کریم به کسانی که به پندار گرفتار آمتدهانتد و حقتایق را نادیتده متیگیرنتد هشتدار
میدهد ،شاید از این پندارها بدر آیند و خود را از کیفر و متذاب ابتدی بازدارنتد آنتان گمتان متیبرنتد « خداونتد از آنتان
بیخبر است»« ،بر خداوند پیشی گرفتهاند» « ،حیا و زندگیشان با اهن دیانت یتسان است» و بافتن از ایتن کته ایتن
ها نابتردی و خیالپردازی است ،و در واقع سرابی بیش نیست قرآن میفرماید . :أَمْ حَسِتشَ الَّتذِینَ یَعْمَیُتونَ السئتیتئَا ِ أَنت
یَسْبِقُونَا سَاءَ مَایَحْتُمونَ}(منتبو « )4آیا آنان که مرتتش بدیها می شوند گمان کردهانتد بتر متا پیشتی گرفتته و متا را
ن إِنَّمَتا
ن الظَّتالِمو َ
ن الیَّت َه بَا ِفیعتا َممئتا َی ْعمَت ُ
حسَت َب َّ
ناتوان ساختهاند؟ آنان بد داوری میکنند» در آیه دیگر میفرمایدَ . :ولَتا َت ْ
یمَخِّرُهمْ لِیَوْمٍ تَشتتَص فِیهِ التأَبْصَار}(ابراهیم « )42و تو ِای انسان مپندار که خدا از آن چه ستتمتاران انجتام متیدهنتد،
بی خبر است ،جز این نیست که کیفر آنان را تا روزی که چشمها از ترس خیره می شود به تتأخیر متیافتنتد» و بتاالخره
در آیه دیگر که به قیمرو گسترده تری نظر افتنده میفرماید . :أَمْ حَسِتشَ الَّتذِینَ اجْتَرَحتوا السئتیتئَا ِ أَنت نَجْعَیَاتمْ کَالَّتذِینَ
آمَنُوا وَمَمِیُوا الصئالِحَا ِ سَوَاءً مَحْیَاهمْ وَ مَمَاتُامْ سَاءَ مَتایَحْتُمونَ} (جاثیته « )21آیتا کستانی کته مرتتتش کارهتای نتاروا
شده اند ،پنداشتهاند که آنان را مانند کسانی قرارمیدهیم که ایمتان آورده و کارهتای شایستته کتردهانتد ،بته گونتهای کته
زندگی و مرگشان با زندگی و مرگ آنان یتسان باشد؟ بد داوری میکنند»
دو :هشدار به وقوع تنبیه در دنیا ت قرآن کریم به افرادی که پیام وحی و فطر را نادیتده متیگیرنتد هشتدار متیدهتد
که در همین دنیا به زجر و رن مبتال خواهند شد تا شاید با تازیانة کیفر بیدار شوند و تقوای ختود را فعتا کننتد قترآن
میفرماید. :وَلَنُذِیقَنَّامْ مِنَ التعَذَابِ التأَدْنَى دونَ التعَذَابِ التأَکتبَرِ لَعَیَّاتمْ یَرتجِعتونَ} (ستجده « )21قطعتاع آنتان را پتیش از آن
که در روز قیامت به مذاب بزرگ تر گرفتار سازیم ،از رن ها و مشقتهای دنیوی که مذاب نزدیتکتتر استت متی چشتانیم،
شاید به خداپرستی بازگردند و از انتار آخر باز ایستند» این گوشمالی نومی رحمتت استت و از ستنتهتای حقتعتالی
به شمار میآید باز قرآن میفرماید.:وَلَقَدْ أَرْسَیتنَا إِلَى أُمَتمٍ مِتنت قَبْیِتکَ فَأَخَتذتنَاهمْ بِالتبَأتسَتاءِ وَالضَّترَّاءِ لَعَیَّاتمْ یَتَضَترَّمونَ}
(انعام  « )42همانا پیش از تو نیز پیامبرانی را به سوی امتها یی به رسالت فرستادیم ِولی آنتان ایمتان نیاوردنتد از ایتن
رو ،آنان را به گزند و محنت گرفتار کردیم ،باشد که در برابر خداوند فروتنی کنند و او را بتوانند»
نمونة این گوشمالی رن و گزندی است که خداونتد ،فرمونیتان را بته آن گرفتتار کترد و فرمتود ...{ :وَأَخَتذتنَاهمْ بِالتعَتذَابِ
لَعَیَّامْ یَرتجِعونَ} (زخرف  ) 48هرچند قوم فرمون و نوم عا همة اقوام دیگتر ،جتز قتوم یتونس پیتام ایتن رنت هتا را دریافتت
نت ردند و از پرده بفیت درنیامدند تا مذابی دیگر سررسید و طومتار زنتدگی آنتان را درهتم پیویتد قترآن در ایتن زمینته
میفرماید{ :وَلَقَدْ أَخَذتنَاهمْ بِالتعَذَابِ فَمَا اسْتَتَانُوا لِرَبتاِمْ وَمَا یَتَضَرَّمونَ} (مممنون  « )76به یقین ما آنان را بته رنت قحطتی
و تنگی معیشت گرفتار ساختیم ولی نه در برابر پروردگارشان فروتنی کردند و نه در پیشگاه او تضرع کردند»
سه :هشدار نسبت به کیفرهای نابودکننده در دنیا ت این نوع کیفرها هر دم ممتن استت دامنگیتر تباتتاران بتیتقتوا
شود و بساط زندگی دنیاییاشان را بته کیتی برچینتد قترآن در آیتاتی متعتدد نستبت بته وقتوع ایتن نتوع از کیفرهتای
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زودهنگام در همین دنیا ،هشدار داده است هرچند هرگز این کیفرها جایگزین کیفر ابتدی در متالم آختر نتواهتد بتود
از جمیه قرآن میفرماید { :أَأَمِنتتُمْ مَنت فِی السئمَاءِ أَنت یَتتسِفَ بِتُم التأَرْضَ فَإِذَا هِتیَ تَمتور* أَمْ أَمِنتتتُمْ مَتنت فِتی السئتمَاءِ أَنت
یرتسِنَ مَیَیْتُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْیَمونَ کَیْتفَ نَتذِیرِ

أَمئتنت هَتذَا الَّتذِی یَترتزقُتُمْ إِنت أَمْسَتکَ رِزْقَته بَتنت لَجُّتوا فِتی متُتو وَ نُفُتورٍ}

(میک « )16- 21آیا شما ِکه ربوبیت خدا را بر جاان هستی انتار میکنید از آن ِفرشتتگانی کته در آستمانند ایمنیتد
که زمین را بشتافد و شما را در آن فرو برد ،پس ناگاه زمین به لرزه درآید؟ آیتا از آنتان کته در آستمانند ،ایمنیتد کته بتر
شما تندبادی بفرستد که سنگبارانتان کند؟ به زودی خواهید دانست کته هشتدار متن چگونته استت بیتته کیستت آن
کس که گفته می شود اگر خدا رزقش را از شما بازدارد او به شما روزی میدهد؟ ِآنان خود متیداننتد کته چنتین کستی
وجود ندارد بیته همونان در سرکشی و گریز از حق فرو رفتهاند»
قرآن ،در آیا

سوره نحن نیز گونهها ی دیگری از این نوع اخطار را برشمرده و به آنان کته حییته کنتان مرتتتش کارهتای

ناروا شده و گناهان را طراحی و اجرا میکنند چنین نایش متیزنتد « :آیتا آنتان کته حییته کنتان مرتتتش کارهتای نتاروا
می شوند ،ایمنند از این که خداوند زمین را بشتافد و آنان را در آن فرو بَرد یا مذاب از جتایی کته تصتورش را نمتیکننتد
به سرابشان آید * یا خدا آنان را در حا برخورداری از نعمتهای گوناگون به مذاب فرو گیترد؟ پتس آنتان نمتیتواننتد
خدا را ناتوان کند* یا آن که آنان را دچار مذابی کند که از آن بترستند و بته توبته روی آورنتد؟ بته یقتین خداونتد شتما
رؤوف و ماربان است» (نحن )45- 47
این کیفرهتا در درون ختود بتزرگ و نتاگوار ،خوارکننتده و نابانگتام استت مذرها را فترو متی نشتاند و دادرستی در میتان
نتواهد بود هرچند هرگز این مذابها با این اوصاف ،با مذاب ابدی ،خوارکننتده و دردنتا

متالم آختر  ،قابتن مقایسته

ن*
ث لَتا َیشتتعرُو َ
حیْت ُ
ن َ
م َف َأتَتاهم ا تلعَتذَاب مِت ت
نیست قرآن کریم در این باره چنین میفرماید. :کَتذَّبَ الَّتذِینَ مِتنت قَت ْب ِی ِا ْ
فَأَذَاقَام الیَّه التتِزتیَ فِی التحَیَاةِ الدُّنتیَا وَلَعَذَاب التآخِرَةِ أَکتبَرُ لَوْ کَانُوا یَعْیَمونَ} (زمر )25- 26
خداوند در کتاب خود ،نمونهها یی فتراوان از ایتن نتوع هشتدارها و در پت ی آن برچیتدن طومتار زنتدگی در اقتوام پیشتین
گزارش داد و آن را مایة مبر و بیداری امتهای بعتدی دانستته استت از جمیته در ستوره قمتر در طتی گتزارش هتایی
چند آموزة کییدی را بیان میدارد اوالً :میفرماید :ما برختی از آثتار آنتان را ،بتاقی گذاشتتیم تتا دلیتن و نشتانهای بترای
مبر گیرندگان باشد سپس میپرسد. :فَاَنت مِنت مدئکِرٍ} (قمر  « )15پس آیا کستی هستت کته متتذکر شتود و درستتی
تادیدها را دریابد» ،ثانیاً:در پایان هر کدام از چاار داستتان (قتوم نتوح ،متاد ،ثمتود و لتوط) متیفرمایتد. :وَلَقَتدْ یَسئترتنَا
التقُرتآنَ لِیذِّکترِ فَاَنت مِنت مدئکِرٍ} (قمر  32 ،22 ،17و  « )40همانا ما معارف قرآن را بترای فراگیتری آستان کتردیم ،پتس آیتا
کسی هست که از بفیت درآید و بیدار شود؟ق» ،ثالثاً:در پایان برختی از ایتن سرگذشتتهتا ایتن آیته را تتترار متیکنتد
.فَتَیْفَ کَانَ مَذَابِی وَنُذُرِ} (قمر  21 ،16و  « )30پس آیا دانستید مذاب و هشدارهای من چگونته بتود؟ ِآیتا متذاب متن
ستت نبود؟ آیا هشدارهایم راست و درست نبود » این آیا در قالش پرستش بتا آهنگتی تنتد ستتن متیگویتد ،چتون
اقتضای خطاب ،اخطار و بیدار باش است رابعاً :این مذابها را نسبت به ومده گاه رستاخیز ،بستی مالیتمتتر متینامتد و
میفرماید. :بَنِ السئامَةُ مَوْمِدهمْ وَ السئامَةُ أَدْهَى وَ أَمَرُّ} (قمر  « )46بیتته ومتده گاهشتان رستتاخیز استت ،و رستتاخیز از
هر بالیی ستت تر و از هر ناگواری تیختر است» و سپس از پارهای از مذابهای مجرمین در دوزخ پرده برمیدارد
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چهار :هشدار نسبت به کیفرهای دوزخ بیم و تادید از مذاب های دوزخ بسی کارآمد از تادیدهای دیگر است و نیتروی
بازدارنده «تقوا» را فعا تر میکند دوزخ پایانته کیفرهتا (نات البالبته ،خطبته  ،)157کمتینگتاه طيیتانگتران و منزلگتاه
شقاوتمندان است (نبأ  21و  )22قرآن از دوزخ با نام هاى گونتاگون یتاد کترده کته هتر نتام کیفتر خاصتی آن را نشتان
مىدهد اما بیش تر آناا «جانّم» است که  77بار به کار رفته است دوزخ داراى مقن و شعور و ادرا است همین کته از
راه دور دوزخیان را بیند خروش برآورده هم چون موجودى درنده خرناس مىکشد و آماده پذیرایى آنتان متىگتردد قترآن
مىفرماید « :چون آتش دوزخ کافران را از متانى دور بنگرد ،خشم گیرد و فروزنده تتر شتود و آنتان فریتاد خشتم و ختروش
آن را مىشنوند» (فرقان )12
تصور کیفرِ دوزخ براى ما امتانپذیر نیست چون نمى توان اوصاف دوزخ و متذاب هتاى آن را بتا زنتدگى دنیتایى و کیفرهتا
و رن هاى آن مقایسه کرد هیچ نمونه اى از شترایط دوزخ ،ابعتاد کیفرهتاى آن ،اوصتاف روحتى و جستمى دوزخیتان و
در این دنیا نمى توان بدست داد هر چند سرچشمه کیفرهاى جانم از همتین دنیاستت و متذاب قیامتت جتدا از نفتس
انسان و امما او نیست به مبار دیگر ،ای ن گونه کیفرها تتوینى و قاترى استت کته از ناحیته ختود انستان دامنگیتر او
شده و آن را بر مىفروزد یعنى :این خود آدمى است که هیتزم دوزخ متىشتود (جتن  )15و در آتشتى کته بتا اممتالش
فراهم آورده ،مى سوزد اوصاف روحى دوزخیان نیز باطن رذایتن آنتان در همتین دنیاستت قترآن متىفرمایتد. :مَتنت جتاءَ
بِالسئیتئةِ فَتُبئتْ وجوهام فِى النّار هَن تُجزَونَ إِلّا ما کُنتتُم تَعْمَیُونَ}(منتبو

 « )55هر کتس بتدى آورد ،بته رو در آتتش

ِدوزخ سرنگون شود ِو به وى گفته مى شود آیا جز آن چه مىکردید ،ستزا داده متىشتوید؟» در ایتن آیته کیفتر دوزخ
را همان امما و رفتارهاى انسان مىداند که در آن سرا ظاور و بروز مىکنتد متذاب هتاى دوزخ را بته دو گتروه متىتتوان
تقسیم کرد:
عذابهاى جسمى :دوزخ داراى درهاى متتیف (حجتر  44و نیتز نتک:ری شتاری ،میتزان الحتمتة ،ج  ،2ص  ،888ح
 )2905و درکا متفاو است (بافر  )60ورود انسان ها به آن که بتا خفتت و ختوارى صتور متی گیترد (نمتن 90
آ ممران  )192به یک شتن نیست به طور نمونه برخى با صور در آن مىافتند (منتبو )55
مذاب دوزخ از باال و پایین وجود انسان را احاطه مىکند(همزه  )7و آتش آن بتر جتان متىافتتد امتا هتیچ راهتى بتراى
تتفیف مذاب در آن نیست(بافر  49و  )50و فریاددوزخیان براى نجا و تمناى بازگشت آنتان بتراى جبترانِ گذشتته،
راه به جایى نمىبرد(فاطر  36و  )37بیته مرگ ازهرسو آنان را احاطه متىکنتد بتدون آنکته بته حیاتشتان پایتان دهتد
(ابراهیم )17به همین رو ،تا ابد در بین مرگ و زندگى دست و پا مىزنند قرآن مىفرمایتد .:إنَّته مَتنت یَتأ ِ ربئته مجرمتاع
فَإِنَّ لَه جَاَنَّمَ ال یَمو فیاا وال یَحیى} (طه  « )74همانا ،هر کتس مجترم نتزد پروردگتارش آیتد ،بتراى او دوزخ استت
که در آن نه مىمیرد و نه زندگانى متىیابتد» دوزخیتان بستته در بتن و زنجیتر در متتانی تنتگ و تاریتک متیافتنتد و
می سوزند باز قرآن کریم در این باره مىفرماید. :وَإِذا اُلقُوا مِناا مَتاناع ضیتقاع مقرَّنین دَموا هنالتک ثُبتوراع}(فرقتان « )13و
چون آنان ِکافران را در زنجیر بسته به متان تنگى از دوزخ درافتنن د در آن حا همه فریاد واویال از د برکشند »
خورا

ونوشیدنى دوزخیان نیز بر این مذاب مىافزایتد«:آرى درختت زقّتوم * ختورا گنتاهپیشته استت * چتون متسِ

گداخته در شتمها مىگدازد * همانند جوشش آب جوشان * او را بگیریتد و بته میتان دوزختش بتشتانید * آن گتاه از
مذاب آب جوشان بر سرش فرو ریزید * ِو با تمستر به وى مىگویید بوش که تتو همتان ارجمنتد بزرگتوارىق * ایتن
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است همان چیزى که درباره آن تردید مىکردید» (دخان )51 - 43
قرآن در آیاتى دیگر ،نوشیدنى دوزخیان را آبى چرکین میداند که آن را جرمه جرمه مىنوشتند و نمتى تواننتد فترو برنتد
(ابراهیم  16و  )17خورا آنان نیز خارِ خشک است که نه فربه می کند و نته از گرستنگى بتازمی دارد (باشتیه  6و
 )7امیر مممنان میى(ع) در ترسیم گوشهاى از اوصاف دوزخ و دوزخیان مىفرماید:
«اما اهن معصیت را در بدترین جاى (دوزخ) وارد سازد و دست ها را با بن به گردن ببندد و موهتاى پیشتانىشتان را بته
قدم ها پیوسته گرداند ،بر آنان جامه قَطِران (روبنى بسیار بد بو) و پاره آتش هاى سوزان ،بپوشتاند در متذابى کته ستتت
گدازنده است و در خانهاى که درِ آن بر رو ى ستاکنانش بستته باشتد در آتشتى زبانته زن و ُبرّنتده بتا زبانتهاى ستوزان و
آوایى ترسان ،آن کس که در آن است از آن آتش بیرون نرود و اسیر و گرفتتار آن بتا فدیته نتوانتد نجتا یابتد بتنهتا و
بندهاى آن شتسته نمى شود مدتى براى آن نیست تا سر رسد و زمانى معین براى ساکن آن نمى باشتد تتا بستر آیتد»
(نا البالبه ،خطبه )109
امام سجاد(ع) در این باره نیز چنین مىفرماید:
« پروردگار متنق از آن آتتش شتعیهور دوزخ کته بتراى کیفتر گنتاهکتاران زبانته همتىکشتد بته تتو پنتاه متىآورم و از آن
وحشتتده که آتشش بته جتاى روشتنایى ،تتاریتى و ظیمتت بتر متىانگیتزد و دردنتا استت و بتا همته دورى ،لایتش
سوزنده اش نزدیک نماید و به هم برآشوبد و استتوان بگدازد و جز حمیم آبى ننوشاند و جز زجتر و رنت نوازشتى نشتان
ندهد و بر گرفتاران تیره بتتش رحمت نیاورد و مطوفتت ننمایتد و یتک دم از فشتار و دمتار ستبک نگتردد و همتواره بتر
مقوبت و مذاب بیفزاید ،به سوى تو همىگریزم ما را از آن کژدمهاى جانگداز و مارهتاى زهرگشتا و آبتى کته رودههتا را
بگسالند و قیش ها را بِدَرَد ،جز رحمت و رأفت تو پناهى نیست» (صحیفه سجادیه ،دماى )32
عذابهاى روحى :آیا قرآن درباره کیفر روحى و مقیى دوزخیان چند دستهاند که بتشی از آناا بدی ن شرح است:
الف) تحقیر دوزخیان آن هنگام که با زبان طعن به آنتان گفتته متىشتود. :ذُوقُتوا فَیَتنت نَزیتدَکُم إلّتا مَتذاباع}(نبتأ )30
« بوشید که ما جز مذاب بر شما نمىافزاییم» یا چون دوزخیان پتس از متدتى کته شتدیدترین متذاب و شتتنجه را بته
جان خریدهاند به ستوه آمده لش به البه مىگشایند و مىگویند. :رَبّنا أخترِجْنا مِنتاا فتإن متدنا فإنّتإ ظتالِمون}(مممنتون
« )107پروردگاراق ما را از این جا بیرون بر ،پس اگر بازهم بته بتدى بازگشتتیم در آن صتور ستتمگر ختواهیم بتود» در
پاسخ آنان گفته مىشود.:قا َ اختسَئُوا فیاا وال تُتَیِّمونِ}(مممنون « )108خداوند مىگوید :دور شتوید و بتا متن ستتن
نگویید» واژه « إختسئوا» براى راندن و دور کردن حیوان به کار مىرود این تحقیرها بیتر از ماهیتت ختود دوزخ استت کته
هر که در آن داخن شود خوار و خفیف مىگردد قترآن ایتن حقیقتت را از زبتان خردمنتدان چنتین بتازگو فرمتود. :ربّنتا
إنّکَ مَن تُدخِنِ النّارَ فَقَد أَختزَیتَه ( }...آ ممران  « )192پروردگاراق همانا تو هر کستى را بته آتتش درآورى او را خفیتف
و خوار ساختهاى» افزون بر آن نفس مذاب دوزخ«،ماین وهون :خوار کننده» است
ب)بازگرداندن دوزخیان چون دوزخیان پس از متدتى متذاب ،بته خیتا ختام ختود متى خواهنتد از دوزخ بیترون رونتد و
نجا

یابند ،به آنان گفته مى شود :باز گردیتد ،بتم و انتدوه جانتاهتتان پایتان نیافتته و متذاب ستوزان را بوشتید ،قترآن

مىفرماید. :کُیّما أرادوا أن یَتترُجوا مِناا مِن بَم أُمیدوا فیاا وذُوقوا مذابَ الحریقِ} (حت
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بم آن بیرون روند ،در آن بازگردانده مى شوند و ِبه آنان گفته مىشود ِباز هم مذاب سوزان را بوشید»
ج)گفت و گوى دوزخیان و باشتتیان ایتن گفتت و گتو صتحنهاى بمبتار و سترزنشآمیتز را بتراى دوزخیتان بته وجتود
مى آورد به ویژه آن گاه که از جانش ممذنى مورد مالمت و لعنتت قترار گیرنتد 3قترآن در ایتن آیته شتریفه متیفرمایتد. :وَ
نادى أَصحاب الجنَّةِ أَصحابَ النّار أنت قَدْ وَجَدْنا ما وَمَدَنا رَبُّنا حَقّاع فَاَنت وَجَدْتُم ما وَمَدَ رَبُّتُتم حَقّتاع قتالُوا نَعَتم فَتأَذَّنَ متمذِّن
بَینَام أَنت لَعْنَةُ الیَّهِ مَیَى الظّالمینَ}(امراف  « )44باشتیان دوزخیان را آواز دهنتد و گوینتد  :متا آن چته را پروردگارمتان
به ما ومده داده بود دست یافتی م ،آیا شما نیتز آن را کته ومیتد پروردگارتتان بتود ،راستت و درستت یافتیتد؟ متىگوینتد:
آرى پس در این هنگام آواز دهندهاى میان آنان آواز سر مىدهد که لعنت خدا بر ستمتاران باد»

4

د)آتش دوزخ بر قیش و جان این آتش قیش دوزخی را مىگدازد که چه بسا دهشتنا تر از متذابهتاى جستمانى استت
قرآن مىفرماید. :نار الیَّهِ الموقَدةُ*الَّتی تَطَّیِع مَیَى األفئِتدةِ}(همَتزه « )7 – 6آتتش برافروختته خداستت کته بتر د هتا
چیره مى شود و جان آدمیان را مىسوزاند» افئدة جمع فُماد بته معنتاى قیتش استت و منظتور از قیتش در قترآن خاستتگاه
ادرا

و اندیشه ،یعنى :همان نفس انسان مى باشد بنابراین ،این نوع مذاب ،مذاب مقیى و در برابر این استت کته انستان

در دنیا از خرد و مقن ،یعنى پیامبر درون ،امراض کرده است دوزخیتان نیتز بته ایتن حقیقتت امتتراف کترده متىگوینتد:
«اگر نسبت به پیام هاى انبیا گوش شنوا داشتیم یا از سرمایه خرد ستود جستته بتودیم ،اکنتون در میتان دوزخ نبتودیم»
(میک  10و )11
زوایاى منزلگاه شقاوتمندان و اوصاف روحى آنان در آیا و روایا  ،بسى گستترده و طتوالنى استت و مجتا طترح آن در
این جا نیست (برای نمونه ،ر  :طباطبتایی :1393 ،ج  ،17ص  232و ج  ،18ص  )130بتراى انستان همتین بتس کته
باور کند قرآن کریم از سر صدق او را از مذاب این منزلگاه بیم داده و آن را نزدیک دیتده و فرمتوده استت . :إنّتا أنتتذَرناکُم
مَذاباع قریباع (}...نبأ  « )40به یقین ،ما شما را از مذابى نزدیک ،بیم دادهایم »
تعیین فاصله ما با هشدارها
اکنون آن چه که باید در جست و جوی آن بود ،برنامهریزی برای رساندن این هشدارها به گوش افاراد در جامعاه
دینی ماست به گونه که آنها را باور کنند تا نیروی تقوای آنان تحریک شود و خودکنترلی الهی پدیاد آیاد
یکی از راه کارها برای این امر شناساندن فاصلهها با هشدارهاست که باید در هر کدام از چهاار محاور یااد
شده اندازهگیری و بیان شود.
الف :در محور نتست (اخطار قرآن به پندارزدگان) باید توجه داشت این فاصیه با انسان زیاد نیستت ،چتون گناهتان پتی
در پی د را میرانده و به تدری انسان را دچار خیا پردازی میکند و از حقایق هستی بافن متی ستازد در ایتن جاستت
که آدمی گمان می برد چون به او فرصت داده اند ،از کیفتر او گذشتته انتد ،بیتته چنتین متیپنتدارد کته از تیترس کیفتر
گریتته و خداوند را پشت سر گذاشته است بافن از این که این فرصتتهتا ،از ستر ماتر استت و متی توانتد انستان را بته
بازگشت و جبران گذشته فرا خواند تا به کیفر ستت تر و جانتاه تر ابدی دچار نگردد چه این کته گتاهی ایتن فرصتتهتا
نومی حییه است که خداوند به کار میبرد تا معصیتها به سطح انبوه برسد و بر طيیتانگریهتاافزوده شتود و حجتت نیتز
تمام گردد در این صور تناا راه مالج آن متذاب ابتدی استت خداونتد دربتارة کستانی کته آیتا را دروم متیپندارنتد
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میفرماید. :وَأُمْیِی لَامْ إِنَّ کَیْدِی مَتِین} (امراف « )183به آنان مایت میدهم و این کید من با آنتان استت ،بته راستتی
م
خیْتر ِل َأ تن ُفسِت ِا ْ
م َ
ن َکفَترُوا َأ َّنمَتا ُن ْمیِتی لَات ْ
ن الَّتذِی َ
س َب َّ
ح َ
کید من استوار است» در آیة دیگر دربارة کافران میفرمایدَ . :ولَا َی ْ
إِنَّمَا نُمْیِی لَامْ لِیَزتدَادوا إِثتمًا وَ لَامْ مَذَابٌ ماِین} (آ ممران « )178و کسانی که کفر میورزند مپندارند کته مایتتی کته
به آنان میدهیم برای ایشان خیر است ما فقتط بته آنتان مایتت متی دهتیم تتا گنتاهی بیفزاینتد و بترای آنتان متذابی
خوارکننده خواهد بود»
آن چه باید در اندازه گیری این فاصیه مورد توجه جدی واقع گردد ،این است که امتان دارد فرجام زشتتیهتا بته تتتذیش
و استازای آیا

خدا بینجامد که نقطة بحران است و موقعیت کامالع خطرناکی را بته وجتود متیآورد قترآن در ایتن بتاره

ن} (روم « )10آری فرجتام
ن کَتذَّبوا بِآیَتا ِ الیَّت ِه َوکَتانُوا ِباَتا َیسْت َت ْا ِزئُو َ
ن َأسَاءوا السُّتوأَى َأ ت
ن مَا ِق َب َة ا َّلذِی َ
م کَا َ
میفرمایدُ . :ث ئ
کسانی که مرتتش زشتیها شدند و بد کردند ،تتذیش و استازای آیا خدا بود»
امام سجاد(ع) در این زمینه میفرماید «:شیوة پروردگاری تو نیتی کردن به بتدکاران استت و طریقتت ت ماربتان بتودن بتا
تجاوزکاران تا آن جا که مدارا کردن تو آنان را ميرور ساخته تا به درگتاه تتو بتاز نگردنتد و مایتت دادنتت ،آنتان را از بتاز
ایستادن از گناه بازداشته است ،همانا در کیفر آنان شتاب نترده ای تتا مگتر بته فرمانتت گتردن نانتد و مایتشتان دادهای
چون به پایداری میک خود مطمئن هستی هرچه ممرشان بته دزارا کشتد ،پایتههتای فرمتانروایی تتو سستت نگتردد ،و
چون در کیفرشان درنگ کنی حجت آشتار تو باطن نشود حجت تو پایتدار و باطتن نشتدنی ،و فرمتانرواییا جتاودان و
زاین نگشتنی است» (صحیفه سجادیه ،دمای )46
ب :در محور دوم( هشدار به وقوع زجر و رن در همتین دنیتا) فاصتیه بتا ایتن نتوع هشتدارها بستتگی بته انجتام وظتایف
اجتمامی جامعه دارد پس اگرجامعه فاسد شود باید در انتظار گزند و محنتی بود که نومتاع همته افتراد را درمتینتوردد امتا
اگر پیام وحی و مبر های الزم از این رن ها –که هشداری برای بیدار شدن و اصتالح استت -دریافتت شتود ،بایتد بترای
درمان خوی استتباری جامعه کوشید تا از مذابی که جامعه را فرو می بیعتد و بستاط حیتا را درهتم پیوتد ،جیتوگیری
شود
ج :در محور سوم (هشدار به وقوع مذاب برای برچیدن بساط زنتدگی در همتین دنیتا) بتا بررستی سرگذشتتهتایی کته
قرآن گزارش داده می توان نتیجه گرفت که موامن اصیی متذاب «کفتر» « ،تتتذیش» و «استتتبار» استت پتس،اوالً :بایتد
هرچه بیش تر -به کمک مامن بازدارنده تقوا  -بر فاصیه خود با این رذاین افزود تا از ابتتال بته ایتن موامتن کته بته تتدری
حاصن میشوند جیوگیری شود گویی به همین روست کته قترآن همته افتراد را دمتو متیکنتد تتا در آثتار باقیمانتده
گذشتگان سیر کنند و پیام های الزم را دریافت دارند (مانند آیا  45و  46سوره ح ) زیترا تتدبّر در ایتن آثتار موجتش
شناخت خداوند و در

حضور دایمی و حتیمانه وی برای اهن ایمان استت و آنتان را وامتیدارد کته از موامتنِ متذاب بتا

نیروی بازدارندة تقوا حراست کرده و با امما خود از قار خدا بته ماتر او پنتاه برنتد و بترای اهتن کفتر ت اگتر بفامنتد ت
درسی زنده و روشن است تا بدانند خداوند در کمین تباتاران است و از آنان بافن نیست نتتته دیگتری کته بتا ستیر در
این آثار به دست می آید این است که هرگز خداوند در این کیفرها کوچتک تترین ظیمتی بته کستی نتترده و نمتیکنتد
بیته آنان خودشان با کفر و مناد و استازا نسبت به انبیا و دروم پنداشتن ومتدههتای ختدا چنتین سرنوشتت شتومی را
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برای خود رقم زدند
د :در محور چاارم (هشدار قرآن درباره مدم همسانی باشتیان و جانمیان و نایش آن نسبت بته متذابهتای جستمی و
روحی دوزخ که نیرومندترین مامن برای تحریک تقواست) الزم استت ایتن اخطتار بتا برنامته ریتزی دقیتق و گستترده در
قالش های هنری و بیر آن به گوش افراد -بویژه افراد جامعه ایمانی  -رسد باالخص آیتاتی کته بته طتور مستتقیم مومنتان
را مورد خطاب قرار می دهد مانند این آیه . :أَ لَمْ یَأتنِ لِیَّذِینَ آمَنُوا أَنت تَتتشَعَ قُیُوبامْ لِذِکترِ الیَّهِ وَ متا نَتزَ َ مِتنَ التحَتقِّ وَ ال
یَتُونُوا کَالَّذِینَ أُوتُوا التتِتابَ مِنت قَبْنُ فَطا َ مَیَیْاِم التأَمَد فَقَسَتْ قُیُوبامْ وَ کَثِیر مِنتامْ فاسِقُونَ} و نیز آیته. :یتا أَیُّاَتا الَّتذِینَ
آمَنُوا اتَّقُوا الیَّهَ وَ لتتَنتظُرت نَفتسٌ ما قَدئمَتْ لِيَدٍ وَ اتَّقُوا الیَّهَ إِنَّ الیَّهَ خَبِیر بِمتا تَعْمَیُتونَ وَ ال تَتُونُتوا کَالَّتذِینَ نَستوا الیَّتهَ فَأَنتستاهمْ
أَنتفُسَامْ أُولئِکَ هم التفاسِقُونَ}(حشر 17،و  )18آیه او به مومنان نایش می زند که فرصت ها بتا سترمت از دستت متی
روند و احتما قساو قیش بر اثر بی تقوایی وجود دارد و آیه دوم آنان را به تقوا فرامی خواند و بتاز بته آنتان نایتش متی
زند مواظش باشند به بیماری خودفراموشی –که بر اثر خدا فراموشی پدیتد متی آیتد  -مبتتال نشتوند چون یتتی از نتتای
تیخ خود فراموشی از دست دادن باشت است همونان که در ادامته متی فرمایتد.:ال َیسْت َتوِی َأصْتحاب النَّتا ِر َو َأصْتحاب
التجَنَّةِ أَصْحاب التجَنَّةِ هم التفائِزُونَ}(حشر )20،بر این اساس باید همه دلواپسی ها معطوف بته از دستت رفتتن زمتان و از
دست دادن باشت باشد و هر فردی به توشه ای بیندیشد که باید در این جاان بترای آختر ختویش فتراهم آورد پتس
می توان از این آیا الگویی برای انذار ساخت و اهن ایمان را با شیوه های گوناگون به این حقیقتت هوشتیار کترد افتزون
بر آن ضروری است با شناسایی و آموزش موامیی که موجش ورود بته دوزخ متیشتود ایتن ستوا را در افتراد ایجتاد کترد
که آیا ما به این موامن ،دچار نیستیم؟ چرا نیتروی بازدارنتده تقواکته از ورود بته دوزخ پیشتگیری متی کنتد در وجتود متا
فعا نیست؟ مبادا به کیفرهای سامگین خدا دچار شویم؟

نتیجهگیری
اسالمیت الگوی پیشرفت در گرو التزام به باورهای دینتی استت کته در راس آن توحیتد واقتع شتده استت نمتود ممیتی
توحید در سطح جامعه ،رمایت تقوااهلل است که نقش پررنگی را در درمان مسئولیت گریزی و تحقتق ایتن الگتو ایفتا متی
کند این مفاوم با سه مامن «آسیشزا»( نفس اماره ،وسوسه های شیطان ،جاذبته هتای دنیتا محتیط نامستامد ختانوادگی،
اجتمامی ،سیاسی و )« ،آسیشپذیر»( سرمایههای تتوینی -ماننتد مقتن  ،فطتر  ،احساستا و مواطتف ،قتوای بتدنی و
حواس و  -و سرمایههای اکتستابی -ماننتد ایمتان ،اممتا صتالح ،متنشهتای مثبتت و  )-و «فعتا ستاز»(از یتک ستو
هوشیاری و در

شرایط خطر و تادید و از سوی دیگر اراده) گتره ختورده استت بته منظتور تقویتت و ناادینته ستازی

تقوا ،توجه به موامن فعا ساز ( که در دو دسته کیی موامن و انگیزههای دنیوی -ماننتد کستش وجاهتت در نظتر دیگتران
و ستایش آنان و  -و موامن معنوی یا اُخروی «-بیم و انذار» از کیفرها و «مژده و تبشیر» بته پتاداشهتای ختدا  -بررستی
می شود) ضروری می نماید بنظر می رسد کارآمدترین مامن برای تحریک تقوااهلل بیم و انذار استت گونتههتای انتذار در
تعالیم وحتی در چاتار محتور هشتدار بته پنتدارزدگان هشتدار بته وقتوع تنبیته در دنیتا هشتدار نستبت بته کیفرهتای
نابودکننده در دنیا هشدار نسبت به کیفرهای دوزخ تقسیم می شود که هر یک نیازمند برنامته ریتزی و تتروی استت تتا
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جامعه از خطر ابتالی بدان در امان بماند بر این اساس تعیین فاصیه جامعه با این انذارها نیازمنتد توجته اساستی استت:
در محور او باید توجه داشت این فاصیه زیاد نیست ،چون گناهتان پتی در پتی د را متیمیرانتد و بته تتدری انستان را
دچار خیا پردازی می کند و از حقایق هستی بافن می سازد تا جایی کته آدمتی گمتان متی بترد خداونتد را پشتت ستر
گذاشته است ،بافن از این که این فرصت ها ،از سر ماتر استت و متی توانتد انستان را بته بازگشتت و جبتران گذشتته فترا
خواند تا به کی فر ابدی دچار نگردد چه این که گاهی این فرصت هتا نتومی متتر استت کته خداونتد بته کتار متیبترد تتا
معصیت ها به سطح انبوه برسد و حجت نیز تمام گردد در محتور دوم فاصتیه بتا ایتن نتوع هشتدارها بستتگی بته انجتام
وظایف اجتمامی جامعته دارد پتس اگرجامعته فاستد شتود بایتد در انتظتار گزنتد و محنتتی بتود کته نومتاع همته افتراد را
درمینوردد اما اگر پیام وحی و مبر های الزم از این رن ها –که هشداری بترای بیتدار شتدن و اصتالح استت -دریافتت
شود ،باید برای درمان خوی استتباری جامعه کوشید تا از مذابی که جامعته را فترو متی بیعتد و بستاط حیتا را درهتم
پیود ،جیوگیری شود در محور سوم با بررسی سرگذشت هایی که قرآن گزارش داده متی تتوان نتیجته گرفتت کته موامتن
اصیی مذاب «کفر» « ،تتذیش» و «استتبار» است پس باید هرچه بیشتر -بته کمتک مامتن بازدارنتده تقتوا  -بتر فاصتیه
خود با این رذاین افزود تا از ابتال به این موامن که به تدری حاصن متی شتوند جیتوگیری شتود زیترا خداونتد در کمتین
تباتاران است و از آنان بافن نیست محور چاارم نیز نیازمند برنامه ریزی دقیتق و گستتردهای بترای شتناخت و آمتوزش
این هشدارها – بویژه هشدارهای قرآن به جامعه مومنان  ، -موامن ورود بته دوزخ در قترآن و روایتا و نیتز تبییتآ آن هتا
متناسش با سطوح فتری افراد است
پینوشت
 1ربّ ،صفت مشباه از ماده «ر ب ب» است و از ماده «ر ب ی» نیست و نیز «با» در الم الفعن آن به «یتا» تبتدین نشتده استت مفستران دربتاره معنتای ایتن
واژه مباحث متنومی را رقم زده اند که در مجموع می توان ایتن واژه را بتا هتوجته بته متوارد کتاربرد آن در قترآن ،بته منتای «مالتک متدبر» دانستت (بترای
توضتیح بتیش تتتر ،ر  :فراهیتدی 1414 ،ق ،ج  ، 1ص  640طوستتی 1402 ،ق ،ج  ،1ص  32طبرستی 1406 ،ق ،ج  ، 1ص  95قرطبتتی 1387 ،ق ،ج،1
ص  1387مامیی 1423 ،ق ،ص  112بالبی 1420 ،ق ،ج  ،1ص  55قمی مشادی 1411 ،ق ،ج  ،1ص )43
 2به طور نمونه ،بسیاری از مردم به حیا دنیا شادمان شده تناا به آن اکتفا می کنند و نسبت بته از دستت دادن آن بیمناکنتد بتا آن کته از نظتر وحتی ایتن
مقطع از حیا  ،زودگذر و موقت است قرآن دربارة گروهی از انسانها میفرماید. :وَفَرِحوا بِالتحَیَاةِ الدُّنتیَا وَمَتا التحَیَتاةُ التدُّنتیَا فِتی التتآخِرَةِ إِلَّتا مَتَتاعٌ} (رمتد )26
« آنان به زندگی دنیا شادمان شدند ِو به آن اکتفا کردند در حالی که زندگی دنیا در برابر آخر جتز باتره ای انتد نیستت ِکته سترانجام از میتان خواهتد
رفت » امیرمممنان امام میی (ع) دربارة همین خطاکاران بافن از حقیقت میفرماید:
ن محرومیتت فتراوان از متالم آختر  ،محتزون
« شما را چه شده که با دستیابی به دنیای اند  ،فرحنتا و بتا نشتاط متی شتوید ولتی بتا از دستت داد ِ
نمی گردید؟ق و هرگاه متاع ناچیز دنیا را از دست دهید شما را مضطرب و پریشان میکند تا آن جا که آثار آن در چارههایتان آشتتار شتده و کمتی صتبرتان
در مورد آن چه از دست دادهاید نمایان می گردد چنان که گویی این جا سرای جاودانه شماست و کتاالی آن بترای شتما همیشتگی استت؟ق» (نات البالبته،
خطبه )111
نمونه ای از هراسهای پنداری نیز دربارة جمعی است که از تادید شیطان میهراسند و در پتی آن از انفتاق در راه ختدا سترباز متیزننتد قترآن در ایتن بتاره
می فرماید . :الشَّیْطَانُ یَ عِدکُم التفَقترَ وَیَأتمرُکُ مْ بِالتفَحْشَاءِ وَالیَّایَ عِدکُمْمَ يتفِرَةعمِنتاوَفَضتیعاوَالیَّاوَاسِ عٌ عَیِی مٌ} (بقره  « )268این شتیطان استت کته وقتتی متی خواهیتد ِاز
اموا مربوب خود انفاق کنید شما را به تایدستی تادید میکند و به بتن فرمان می دهد و خداست که شما را به آمترزش و فضتن ختود متژده متیدهتد و
خدا را بتششی گسترده و فضیی بیپایان است» بدینسان نقش تعالیم آسمانی در این زمینه بفیت زدایی و جات دهتی بته دریافتت درونتی بتیم و متژده بته
سمت « حقایق» است تا واقعاع انسان از اموری بترسد که شایسته ترس و هراس است و به اموری د بندد که حقیقتاع شایسته اشتیاق مژده است
 3شیعه و اهن سنت در روایا متعدد آورده اند :آواز دهنده یا همان ممذِّن ،میان باشتیان و دوزخیان ،حضتر امتام میتى (ع) است ت (حتویزی ، 1402 ،ج ،2
ص )32
 4دیدگاه مفسران درباره معنای این آیه ،به دو گروه ممده تقسیم می شود ،برخی «السُّتوأی» را استم بترای «کتان» دانستته و آیته را چنتین معنتا متیکننتد،
« فرجام کسانی که بد کردند جز بدی و مذاب ناگوار نبود ،چرا که آیا خدا را تتتذیش کردنتد و » و برختی« ،أنت کتذّبوا» را استم «کتان» دانستته و دربتاره
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معنای آیه چنین میگویند« :فرجام کسانی که مرتتش بدیها شدند تتذیش آیا خدا بتود و » (بترای توضتیح بتیش تتر ،ر  :قمتی مشتادی 1411 ،ق ،ج
 ، 10ص )178
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