
 مجلس هفتم

 آثار دنیوی گناه

 *االسالموالمسلمینحسینعبدالمحمدیحجت

 اشاره

، بیـت احکام اسالم، تابع مصالح و مفاسد واقعی است و پیروی از فستورات خداونـد و اهل
ننده سعافت و کامیابی است و نافرمانی ایشان، موجب بدبختی و ناکامی. از نظـر اسـالم، ک تأمین

متر باشد، که مفسده و ضرر بسیار فارند، حرام اعالم شده و آنچه فارای مفسده و ضرر کارهایی ک
ه فر سعافت انسان نقش اساسی فارند، واجـب فانسـته شـده و کروه شمرفه است و چیزهایی کم

متری فر این زمینه فاشته باشند، مستحب هستند. بنابراین، سـعافت و شـقاوت که نقش کاموری 
ام الهی بسـتگی فارف و فر واقـع، رفتـار آفمـی کان، به میزان پایبندی او به احفنیوی و اخروی انس

 سازف.  سرنوشت او را می
العـافه انتقـال مفـاهیم، امـا نافرمـانی  ها و سـرعت فوق فر عصر حاضر، با وجوف گسترش رسانه

کـب راحتی مرت شوف که مسلمانان خداباور نیز به خداوند خیلی عافی شده است و گاهی فیده می
تواند انسان را از گناه بازفارف و فر عصر فنـاوری، او را از آسـیب غفلـت و  شوند. آنچه می گناه می
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گمراهی مصونیت بخشید، آگاهی و شناخت از پیامدهای فنیوی و اخـروی گنـاه اسـت. فر ایـن 
 نمایم. نوشتار، آثار فرفی و فنیوی گناه را از نگاه قرآن بررسی می

 مفهوم گناه

ثم، تقصیر، قصور، غلط، تبهگناه، فر ل اری و کغت فارسی به معنای: بزه، جرم، خطا، معصیت، ا 
ثم و معصیت تعبیر شده 1رفن آمده استک خراب   و فر اصطالح قـرآن 2و فر عربی از آن به: َننب، ا 

او باشد، گنـاه و جـرم  بیت و اهل رمکه برخالف فرمان خدا و پیامبر اکاری کو سن ت، هر 
فیهـاَوَلـُهَعـذاٌب»شوف:  محسوب می راِلـدا  ُهیْدِرْلُهنارا  َوَمْنیْعِصالَلَهَوَرُسوَلُهَویَتَعَدُحُدوَُ

ند و از مرزهای او تجاوز نمایـد، او را فر آتشـی که نافرمانی خدا و پیامبرش را ک سک و آن 3؛ ُمهین
 «  ای است. نندهکاهد ماند و برای او مجازات خواره جاوفانه فر آن خوکند ک وارف می

 انواع گناه

فارشدن مقام بندگی اسـت، امـری  هکه مخالفت با فرمان الهی و مایه لکگناهان از آن جهت  همه
« صـغیره» و« بیـرهک»گرفند؛ اما به جهت متفاوت بـوفن آثارشـان، بـه  زشت و گران محسوب می

یُقوُلوَنیاَویَلَتنامـا»فرماید:  اران فر قیامت میکخداوند فرباره زبان حال گناه 4اند. تقسیم شده
ِإَ َأْحّصاها َو َمبیَرة  ُرَصغیَرة  ُِ تـابی کگوینـد: ای وای بـر مـا  ایـن چـه  می 5؛ِلهَذااْلِكتاِب یغا

 «.رفه استکه آن را شماره کو بزرگ ـ نیست؛ مگر این کوچکه هیچ عملی ـ کاست 

 آثار فردی گناه ترین مهم

عالوه بر آثار اخروی، آثار فنیوی نیز فارف. این آثـار،  بیت گناه و نافرمانی خدای سبحان و اهل
   .نیمک اختصار آثار فرفی گناه را بررسی می به شوف. فر اینجا به فرفی و اجتماعی تقسیم می
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 عذاب وجدان . 1

، او را مورف مالمـت و سـرزنش قـرار فافه، بـا  ارتکاب گناهفر نهاف انسان، نیرویی است که پس از 
« نفـس لوامـه»کنـد کـه قـرآن نـام آن را  گیر خوف، آرامش روحی را از آفمی سلب می ضربات پی

 َ ُأْقِسُمِبیْوِماْلِقیاَمـةِ»فرماید:  قرآن می 1گویند. می« وجدان اخالقی»گذارفه و فانشمندان به آن 
 «  کننده  سوگند به روز قیامت  و سوگند به نفس مالمت 2؛َنْفِسالَلَواَمةَِوَ ُأْقِسُمِبال *

کنـد و آن،  های وجدان فر شخص گناهکار، گاهی به صـورت پشـیمانی خوفنمـایی می شکنجه
گرفف و جنایت خوف را غیرقابل جبـران  وقتی است که فرف گنهکار به حالت یأس عجیبی گرفتار می

شـوف؛ نمونـه آن، کلـوفایترلی، خلبـان  زندگی مأیوس و فچـار سـقوط می فاند و فر نتیجه، از می
آمریکایی است که شهرهای هیروشیما و ناگازاکی را با بمـب اتمـی بمبـاران کـرف. پـس از پایـان 
جنگ که تلفات و ضایعات وارفه بر شهر هیروشیما فاش شد، ضربات روحی شدیدی بـر او وارف 

فانست. معالجات پزشـکان، فر بهبـوف  ار مرفم این شهر میگرفید. او همیشه خوف را مسئول کشت
 ها نوشتند: حال او تأثیر نکرف و ناچار فر بیمارستان امراض روحی بستری گرفید و باألخره روزنامه

پلیس آمریکا از مرفم استمداف طلبید که فر بازفاشت کلوفایترلی با پلـیس همکـاری کننـد؛ زیـرا 
بوفند از آنجا کـه خلبـان نیـروی هـوایی بـه مـرض روحـی  پزشکان امراض روحی اظهار فاشته

شدیدی فچار شده است، امکان فارف فست به اعمال خطرناکی بزنـد کـه امنیـت عمـومی را بـه 
فو شهر ژاپن را بمباران کرف، از مدتی قبـل ایـن جملـه را  ۳۱۴6خطر بیندازف. خلبانی که فر سال 

هسـتم و هرگـز خـوف را بـرای ایـن گنـاه بـزرگ هـزار نفـر  ۳69مـن قاتـل »کنـد:  فاهمًا تکرار می
اند و کلـوفایترلی  هزار نفر کشـته شـده ۳69فر بمباران اتمی شهرهای ژاپن، حداقل « بخشم. نمی

 3فاند. جمعی می خوف را مسئول این کشتار فسته
ه ارطاة که فو بچه صـغیر و بی همچنین، بسربن لب، پسـرعموی  بن عباس بن گنـاه عبیدالل  عبـدالمط 

را گرفن زف؛ چون جنایتش خیلی بزرگ بـوف، فچـار عـذاب وجـدان شـد. وقتـی  مؤمنان امیر
فید و زمانی که بیدار بوف، فر جلوی چشـمش  خوابید، فر خواب تصویر جنایت خوفش را می می

م بوفند.  بی کوفکهمواره این فو   کشد، یـ اسب چوبی سوار می کم فیوانه شد. یک مکگناه مجس 
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ق مـی ها می گرفت و فر خیابان فست میشمشیر چوبی هم به  هـای  زف. بچـه فویـد و آن را شـال 
 1رفند.ک گرفتند و او را مسخره می کوچه و خیابان هم فورش را می

 نابودی ایمان  .2

ار کـه فیگـر فـروغ ایمـان فر جـان گناهکند؛ تا جایی ک تدریج ایمان انسان را ضعیف می گناه، به
َعاِقَبـَةاَلـِذیَنَأَسـاُ واالُسـوَ َأْنَمـَذُبواِبنیـاِتالَلـِهَوَمـاُنواِبَهـاُثـَمَمـاَن: »شوف خاموش می
ه آیات خـدا را کب شدند، به جایی رسید که اعمال بد مرتکسانی کسپس، سرانجام  2؛یْسَتْهِّزُئون

 «.رفند و آن را به سخره گرفتندکذیب کت
ُِ َوَاحاِة َفِاَن اْلَّمَع ِصی »فرموف:  رمکرسول ا َْ َُ ِفای  َْ  َحَتای ُتوِقَعا ْهَاَن َعَّلای َصا ِحِب َِ َتْسَتْوِلی اْل

 َِ ُسوِل الَّل َْ َِ  َوِصی  ْفاِع َتْوِح اِد الَّلا َُ َُ ِفای  حّضا   ِااَهِلَك َحَتای ُتوِقَعا
َ
َِ َوَا َتاَزاُل أ ْفِع ُنُبَوِة َنِبی الَّلا َُ َو

 َِ حِن الَّل ُِ ُِ ِفی   َِ ْل ه او را بـه رف  کنماید؛ تا آنجا  ار مسلط میکن، گمراهی را بر گنههمانا گناها 3؛َواإْلِ
تـایی خـدا و کار یکـار نبوت پیامبر و به همـین منـوال، انکوالیت و امامت وصی  رسول خدا و ان

 «گرفاند. فر فر فین خدا، آلوفه میکالحاف و 
رفه، حتی فراتـر از کذیب که انسان، آیات الهی را تکرساند  ار را به آنجا میکگناه و آلوفگی، گاهی 

ه زنـدگی بسـیاری از کـگیـرف. تـاریخ، گویـای آن اسـت  آن، پیامبران و آیات الهی را به استهزا می
تابیده است؛ امـا  ار چنین نبوفه و حداقل نوری از ایمان فر قلب آنها میکیاغیان و جانیان فر آغاز 

روز با فورشدن از ایمان و تقوا، سرانجام به آخـرین  ه روزبهکفرپی، سبب شده  اب گناهان پیکارت
رار گناه و مداومت بر آن، موجب تیرگی و واژگونی قلـب و مسـخ انسـان از کفر برسند. تکمرحله 

لینکـاری کشوف؛ به عنوان مثال، گنه تر می حالت انسانیت و نیز باعث گناهان بزرگ بـار  ه بـرای او 
ت، آشامیدن چند قطره از شراب برای او بسیار سـخت اسـت؛ نوشد، چون مسلمان اس شراب می

رار شد، آشامیدن چند لیوان از آن بـرای او، از آب کشوف و وقتی زیاف ت می آسان میکولی بار فوم، 
 گرفف. تر می خورفن نیز آسان

ْن َشای»فرموف:  فرموف: پدرم می امام صافق َِ ْفَساَد ِلّْلَقّْلاِ   ََ  
َ
اْن   ٍء أ   َل َواِقاُع   اْلَقّْلاَ    َن َخِط َئاٍة َِ   َِ

                                                           

 .۴6۱، ص 1۱ ، ج آثار مجموعه . مرتضی مطهری، 1
 .11روم، آیه . 2
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 َُ ْساَفَّل
َ
ُِ أ ْعََل

َ
ََ َإ أ َِ َف  َِ َحَتی َتْغِّلَ  َعَّل  ِط َئَة َفَّم  َتَزاُل ِا ََ چیـزی بیشـتر از گنـاه، قلـب را فاسـد  1؛اْل

گرفف و فیگـر  ورزف و فر نتیجه، سرنگون و وارونه می ند و بر آن اصرار میک ند. قلب، گناه میک نمی
 «  نماید. میموعظه فر آن اثر ن

آید. اگـر  سیاهی پدید می  ند، فر قلب او نقطهک وقتی انسان گناه می»فرماید:  نیز می اظمکامام 
ه کـ طوری گـرفف؛ بـه شوف و اگر بر گناه خوف افزوف، آن نقطه گسترفه می می کرف، آن نقطه پاکتوبه 

 2«شوف. گیرف و بعد از آن، هرگز رستگار نمی همه قلب او را فرامی
 عدم استجابت دعا . 3

تواند پرورفگار خویش را فر هر زمـان و  های الهی، فعاست؛ زیرا انسان می یکی از برترین نعمت
ْن »کند: که امام چهارم خطاب به حق تعالی عرض می مکانی بخواند؛ چنان َِ ْعَظِم   َو

َ
َعَّل َنا    الِنَعِم   أ

ح ُن  ْ ِإَك   َجَإ ُناَك   َعَّلی  ُِ ُْ
َِ ْلِسَنِتَن  َو

َ
هـای تـو بـر مـا،  تـرین نعمت از ]جملـه[ بزرگ 3؛ َلَنا  ِااُدَع ِئكأ

 «فافنت به ما برای فعا به فرگاه توست. شدن یافت بر زبان ما و اجازه جاری
انسان گنهکاری که از کرفه خوف پیشیمان نیست و از یاف خـدا غافـل گشـته، چنانچـه فعـا کنـد، 

بنـده، »کنـد:  نقـل می مسـلم از امـام بـاقر محمدبنکنـد.  خداوند خواسته او را اجابـت نمی
اش را فیـر یـا زوف بـه اجابـت  خواهد. بنای الهی نیز بر آن است که خواسته حاجتش را از خدا می

فرمایـد:  ای کـه مـأمور کـار اوسـت، می شوف. خدا بـه فرشـته رساند. آنگاه بنده گرفتار گناهی می
اش محـروم کـن؛ زیـرا او خـوف را فر  ستیابی بـه خواسـتهاش را به انجام نرسان و او را از ف خواسته

 4«معرض خشم من قرار فافه و مستحق فوری از رحمت من گشته است.
گفتنی است که اگر انسان توبه کند و شرایط فیگر استجابت فعا نیز فـراهم گـرفف، فعـای انسـان 

 شوف. گنهکار نیز پذیرفته می
 های الهی از دست دادن نعمت .4

هـا از انسـان اسـت. بایـد توجـه فاشـت کـه  شـدن نعمت ی فیگر از آثار فنیـوی گنـاه، سلبکی

                                                           

 .168، ص 1، ج کافیال. شیخ کلینی، 1
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های معنوی، برای اهل معرفـت بسـیار  شوف و نعمت های الهی، به امور مافی محدوف نمی نعمت
های مافی است. ایمان به خداونـد متعـال، همـدلی و مهربـانی بـین خـانوافه و  تر از نعمت مهم

رامت انسان، وجوف رهبر صالح و عشـق و کامنیت اجتماعی و محفوظ ماندن  برافران و خواهران،
ه گـاهی فر اثـر گنـاه از فسـت کـهای معنوی خداونـد اسـت  ارافت به خاندان پیامبر، از نعمت

شوف، همـدلی فر خـانوافه جـای خـوفش را بـه اخـتالف و  فر تبدیل میکروف؛ یعنی ایمان به  می
گرفف و یـا محبـت بـه خانـدان نبـوت، از قلـب  امنی مبدل میفهد و امنیت نیز به نا ش میکشمک

ِإَنالَلـَه یَغیـُرمـاِبَقـْوٍمَحَتـییَغیـُروامـا»فرمایـد:  شوف. خداوند متعال می آفمی سلب می
گیـرف؛ مگـر اینکـه آنهـا خـوف تغییـر  ها[ به افراف فافه است، نمی خدا آنچه از ]نعمت 1؛ِبَخْنُفِسِهْم

ََ  َ  َن »فرماید:  می امام علی« کنند.  َِ ْن   َغِ    َقُّط ِفی  َقْوٌم   َو احُم الَّل َِ َا   َفاَزاَل   َع ٍش   ِنْعَّمٍة  َِ ْم 
ُْ َعاْن

گرفف، مگر به علت گناهـانی  سوگند به خدا  آسایش و راحتی ملتی سلب نمی 2؛ِاُهُنوٍب اْجَتَإُحوَه 
 «  اند. ب شدهکه مرتک

َن »فرماید:  نیز می امام صافق َإُم   الَهْنَ    حْهِنُ    الَإُجَ    َِ ِْ اب کـانسـان بـر اثـر ارت  3؛َصََلَة الَّل    َف 
 «  گرفف. گناه، از نماز شب محروم می

ََ اِإ   الَن ِ    َعَّلی  اْلَبْغی  ُتَغّ ُإ الِنَعَم   اَلِتی  الُهُنوُب »نیز فرموف:  سجاف امام  ِة ِفای اْل َُ َوالَزَواُل َعِن اْلَعا 
سازف، سـتم بـر  ها را فگرگون می ه نعمتکگناهانی  4؛اْصِطَن ِع اْلَّمْعُإوِف َوُ ْفَإاُن الِنَعِم َوَتْإُك الُّشْكِإ َو 

ر و سپاسـگزاری کفران نعمت و واگـذارفن شـک، کار نیکشیدن از عافت فر انجام ک مرفم، فست
 «  است.

های مهم، سالمت جسم و روان است که فر روایات از آن بـه عنـوان نعمـت یـاف  از جمله نعمت
کنـد: شـبی بـه همـراه  نقـل می امام حسیننماید.  شده است؛ اما گناه آن را از انسان سلب می

پدرم مشغول طواف خانه خدا بوفم که صدای ناله جوانی را شنیدیم. پدرم مرا بـه فنبـال صـاحب 
سیمایی را مشغول فعا و ناله یافتم و او را نزف امام برفم. او ماجرای خـوف  . جوان خوشصدا فرستاف

 گونه بیان کرف:را این
                                                           

 . ۳۳. رعد، آیه 1
 .178، خطبه البالغه  نهج .2
 .17۳، ص 1ج کافی، ال. شیخ کلینی، 3
 .543، ص 23 ، ج تفسیر نمونه ،و فیگران شیرازی؛ ناصر مکارم 79، ص معانی األخبار. شیخ صدوق، 4



   89  از نگاه خود  م: امام علیهفتمجلس 

هـای  جوان خوشگذرانی بوفم و پدرم از این موضوع سخت ناراحت بوف. یکبار بـدون اجـازه، پول
نفـرین کـرف. فر  شکسته شد و فر سفر خوف بـه مکـه مـرا پدرم را برفاشتم و او را کتک زفم. او فل

همان هنگام، فست من َشـل شـد و از آن تـاریخ، چنـد سـال بـا آه و نالـه از پـدر عـذر تقصـیر 
خواستم تا راضی شد امسال فوباره به مکه بیاید و شفای مرا از خدا بخواهد؛ ولی فر راه از فنیا  می

یده است و این فعا رفت و من تنها به مکه آمدم. پدرم به جوان بشارت فاف که زمان شفایافتنش رس
شـدن  آموختـه بـوف، بـه او یـاف فاف و شـرایطی را بـرای برآورفه را )فعای مشلول( که از پیـامبر

 1حاجتش بیان کرف.
نویسـد:  سـن ت می ان فر حاالت ابوالقاسم محموف زمخشری، از فانشمندان معروف اهلکخل ابن

ه فر بغداف، فقیه حنفی فامغانی، از علت قطع پایش سؤال نموف، وی گفت: علـت ایـن کهنگامی 
ی را گـرفتم و بـه پـایش نخـی کی گنجشکوفکباشد؛ زیرا من فر فوران  مصیبت، نفرین مافرم می

پـای  که یـکـشـیدم کافی گرفید. مـن نـخ را آن قـدر کاز فستم پرید و فاخل ش کبستم. گنجش
ه مافرم متوجه این قضیه شـد، که همراه نخ به فستم آمد. هنگامی از بدنش جدا شد و ب کگنجش

نـد؛ کشدت ناراحت گرفید و فرباره مـن نفـرین نمـوف و گفـت: خداونـد پـای چپـت را قطـع  به
ه به فوران بلوغ رسیدم، برای تحصیل فانش ک. آنگاه  رفیکه پای چ  این پرنده را قطع کطور همان

فر مسیر سفر، از اسب به زمین افتافم و پای چپم آسیب سختی  رفم.کاز زافگاه خوف به بخارا سفر 
ه کـنند و این چنین بـوف که پای چپم را قطع کای ندیدند، جز این ان هنگام معالجه چارهکفید. پزش

   2. العضو گرفیدم پا محروم شدم و ناقص کاز ی

هـا  ه برخی اتفاقها پیامد گناهان آفمی نیست؛ بلک گفتنی است که همواره بروز حوافث و مصیبت
ها فر زندگی، امتحان الهی است تا ایمان و صبر انسان محـک زفه شـوف و مایـه تطهیـر  و بیماری

 نفس یا ارتقای مقام او گرفف. 

 تشخیص حق و باطلناتوانی در .5

کنـد، هواپرسـتی و  ه رعایت تقوا به انسـان قـدرت تشـخیص حـق از باطـل عطـا میکطور همان
شوف و انسان فر اثـر گنـاه،  نافرمانی خداوند، موجبات از فست رفتن قدرت تمییز حق و باطل می

                                                           

 . ۱۱8، ص ۱6، ج بحار األنوار؛ عالمه مجلسی، ۳6۱، صمهج الدعواتطاووس،  . سیدبن1
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َوُهـْمیْحَسـُبوَن»بینـد:  ار زشت خوف را زیبـا میکشوف و  ب میکری و جهل مرکفچار انحراف ف
ای  خداونـد فر آیـه« فهنـد. ارهای خـوب انجـام میکنند ک آنان گمان می 1؛ُصْنعا َأَنُهْمیْحِسُنوَن

َسـْمِعِهَوَقْلِبـِهِعْلـٍمَوَرـَتَمَعلـیَأَفَرَأیَتَمِناَتَخَذِإلَهُهَهواُهَوَأَضَلُهالَلُهَعلی» :فرماید فیگر می
ه هوس خـویش را معبـوف خـوف قـرار فافه و کسی را کپس، آیا فیدی  2؛َبَّصِرِهِغشاَوةَوَجَعَلَعلی

 «اش پرفه نهافه است؟ خدا او را فانسته گمراه گرفانیده و بر گوش و فلش ُمهر زفه و بر فیده
شوف. ایـن امـر، فر واقـع، عقوبـت  ه فیگر نور حق فر آن وارف نمیکُمهرشدن فل، بدین معناست 

باره به آنان سـتمی  است و خداوند فر این رف خوف انسان کها و نتیجه عمل اندیشی جکها و  َروی جک
رفه است که فر اثر استعمال فخانیات، ریه خوف را به قدری آلوفه کسی کروا نداشته است؛همانند 

َفَلَمازاُغواَأزاَغالَلُهُقُلوَبُهْمَوالَلُه »ند و مشتاق فوف اسـت: ک ه فیگر هوای سالم او را اشباع نمیک
هایشان را برگرفانید و خـدا مـرفم  پس، چون ]از حق[ برگشتند، خدا فل 3؛ْلفاِسقیَنیْهِد اْلَقْوَما

  «د.نک نافرمان را هدایت نمی
 عبادت  لذتسلب . 6

اش بـا اوست.انسـان فطرتـًا شـیفته  شدن رابطـه از آثار زیانبار گناه، فوری انسان از خداوند و قطع
عبافت و مناجات با پرورفگار است؛ اما فر اثر گناه، میل و رغبتی برای یاف خداوند و ارتبـاط بـا او 

و حتـی امـور  ارهای روزمرهکها به  ه اگر ساعتکشد ک ار انسان به آنجا میکماند.گاهی  باقی نمی
چنان اسـت  شوف؛ ولی به جا آورفن فو فقیقه نماز، فر نظرش آن فایده مشغول باشد، خسته نمی بی

 4؛َوِإَنَهاَلَكِبیَرٌةِإَ َعَلیاْلَخاِشِعیَن»ریم ک ند. به تعبیر قرآنکجا  وهی را جابهکخواهد  ه گویی میک
ه فیگر از برفن کرسد  ار به آنجا میکگاهی « ه آن )نماز( گران است؛ مگر بر فروتنان.کراستی  و به

َوِإذاُذِمـَرالَلـُه»نمایـد:  کند؛ اما شنیدن نام فیگران او را فلشاف می و شنیدن نام خدا نفرت پیدا می
وِنِهِإذاُهـْمیْسَتْبِشـُروَنَوْحَدُهاْشَمَخَزْتُقُلوُباَلذیَن یْؤِمُنوَنِباِِْرَرِةَوِإذاُذمِ ُُ و  5؛َراَلذیَنِمْن

گـرفف و  ه به آخرت ایمـان ندارنـد، منزجـر مـیکسانی کهای  شوف، فل تنهایی یاف می چون خدا به
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قرآن، باالترین نکر الهـی اسـت؛ « نند.ک ناگاه آنان شافمانی می سانی غیر از او یاف شوند، بهکوقتی 
رفن فسـتورات الهـی کن یـابیم، فلیـل آن، مراعـات اب آسـمانی را نمیاما اگر توفیق تالوت این کت

 است.
قراهت قرآن، مناجات و نماز، از جنس نورنـد؛ امـا گنـاه، از جـنس ظلمـت اسـت و ایـن فو، بـا 

انسـان « کنـد. ان، قـرآن را مـس نمیکجز پا 1؛ِإَ اْلُمَطَهُروَنَ یَمُسهُ»دیگر قابل جمع نیستند: کی
 شوف. برف، بلکه از شنیدن آیات الهی نیز ناراحت می خواندن لذت نمی تنها از قرآن نهگنهکار، 
. زمانی که از فنیا رفت، از طرف حکومت وقت، یک  طولون، یکی از پافشاهان مصر بوف احمدبن

. روزی خبـر آورفنـد کـه  قاری قرآن را با حقوق زیاف اجیر کرفند تا روی قبر سلطان قـرآن بخوانـد
وجوی زیاف او را پیدا کرفنـد و  اپدید شده و معلوم نیست به کجا رفته است. پس از جستقاری، ن

گفت: من فیگر قـرآن  فافن نداشت و فقط می پرسیدند: چرا فرار کرفی؟ آن شخص جرهت جواب
فهیم  گفت: اگـر چنـد  . گفتند: اگر حقوق شما کم است، فو برابر این مبلغ را به تو می خوانم نمی

.  فاریم، تـا فلیـل ایـن مسـئله روشـن شـوف . گفتند: فست از تو بر نمی پذیرم بدهید، نمیبرابر هم 
چرا بر سـر قبـرم قـرآن »طولون، به من اعتراض کرف:  گفت: چند شب قبل، صاحب قبر، احمدبن

. گفـت:  اند که برایت قرآن بخوانم تا خیر و ثوابی بـه تـو برسـد گفتم: مرا اینجا آورفه« خوانی؟ می
خـوانی، آتشـی بـر آتـش مـن  ای کـه می رسد، بلکه هر آیه ها ثوابی از قراهت قرآن به من نمیتن نه»

بنـابراین، مـرا « کرفی؟ شنوی؟ چرا فر فنیا به قرآن عمل نمی گویند: می شوف. به من می افزوفه می
   2تقوا معاف کنید. از خواندن قرآن برای آن پافشاه بی

 خودفراموشی. 7

َو َتُكوُنواَماَلذیَنَنُسواالَلَهَفَخْنساُهْمَأْنُفَسُهْمُأولِئَكُهـُم»خوففراموشی است: ی از آثار گناه، کی
رفند و خدا نیز آنها را به فراموشی گرفتار که خدا را فراموش کسانی نباشید کهمچون  3؛اْلفاِسُقوَن

سـو  کوف؛ زیـرا از یـش رفن خدا، سبب خوففراموشی میک فراموش« اند. رف؛ چنین افرافی، فاسقک
ه انسان فر لذات مافی و شـهوات حیـوانی فـرو روف و هـدف کشوف  فراموشی پرورفگار سبب می
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ه کـاو و این کآفرینش خوف را فراموش کند و از سوی فیگر، فراموشی خدا با فراموشی صـفات پـا
ر، سـبب . همـین امـ باشـد انتهـا ازآن  اوسـت، همـراه می پایان و غنای بی هستی مطلق و علم بی

نیاز بشـمارف و بـه ایـن ترتیـب، واقعیـت و هویـت انسـانی  ه انسان خوف را مستقل و بیکشوف  می
 د.نکخویش را فراموش 

هـا و  ه ارزشکـها و مصاهب انسان، خوففراموشـی اسـت؛ چرا ترین بدبختی ی از بزرگکاصواًل ی
سپرف و ایـن،  فراموشی می ه خدا فر او نهان فاشته، به فستکهای ناتی خوف را  استعدافها و لیاقت
حیـوان فرنـده سـقوط  کرفن انسانیت خویش است. چنین انسانی، تا حد  یـک مساوی با فراموش

رو، فراموشی خـوف، عامـل  ند و همتش چیزی جز خواب و خور و شهوت نخواهد بوف. ازاینک می
، ه بدترین مصداق فسق و خروج از طاعـت خداسـت. بـه همـین فلیـلکاصلی فسق و فجور، بل

 اند. اری، فاسقکخداوند فر پایان آیه فرموفه است: چنین افراف فراموش
 امهال و استدراج. 8

یفرهای اعمال ناشایست انسان فر فنیا، امهال و استدراج است. امهـال، یعنـی خداونـدس کی از کی
یفـرش را بـه تـأخیر کرو،  فهـد. ازایـن گذارف و بـه او مهلـت می ار را به حال خوف وامیکفرف گناه

ند. اسـتدراج نیـز معنـایی مشـابه آن فارف؛ یعنـی فـرف گنـاهی کتر عذاب  اندازف تا او را سخت می
تـدریج بـه طـرف گنـاه  افزایـد و او بـه فهد و و پیوسـته بـر آن می انات میکند و خدا به او امک می

َمَذُبواِبنیاِتنـاَسَنْسـَتْدِرُجُهمَواَلذیَن»شوف؛  ه ناگهان به عذاب الهی گرفتار میکروف، تا این می پیش
زوفی آنهـا  رفند، بـهکذیب که آیات ما را تک و آنان 1؛َلُهْمِإَنَمید َمتیٌنِمْنَحیُث یْعَلُموَنَوُأْملی

تـر  کفهم ]تا مجازاتشان فرفنا رف و به آنها مهلت میکفهمند، عذاب خواهیم  ه نمیکای  را به گونه
 «شده است.  نقشه من، قوی و حساب باشد[؛ زیرا طرح و

ند، به هنگـام انجـام گنـاه او را کای ارافه خیر  ه خداوند برای بندهکهنگامی »فرموف:  امام علی
ی مقدر شوف، هنگام گناه کند؛ ولی زمانی کفهد تا توبه  گوشمالی می ه بر اثر اعمالش، بدی و شر 

ه فر واقـع، نـوعی کـند و به گناه افامـه فهـد ک بخشد تا توبه و استغفار را فراموش نعمتی به او می
َسَنْسـَتْدِرُجُهْمِمـْنَحیـُثَ »فرمایـد:  ه خداونـد مـیکـ عذاب مخفیانه و تدریجی است؛ چنان

 .«2«یْعَلُموَن
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 گرفتاری و مصیبت .9

فرمایـد:  های فنیایی اسـت. خداونـد متعـال می ی فیگر از پیامدهای گناه، گرفتاری و مصیبتکی
و آنچه از مصیبت به شما رسد،  1؛َأصاَبُكْمِمْنُمِّصیَبٍةَفِبماَمَسَبْتَأیِدیُكْمَویْعُفواَعْنَمِثیرٍَوما»

 «بخشد. پس به جهت فستاورف خوفتان است وبسیاری از آنها را خداوند می
ها، به فلیل سو  رفتـار خـوف  های اجتماعی و بیماری بروز برخی اختالفات خانوافگی، ناهنجاری

ْحَدَص » است و تنها راه نجات از آنها نیز توبه و استغفار است؛  انسان
َ
َن   ُ َّلَّم  أ َِ  ُُ   ََ  َلاْم   الُهُنوِب   اْلِعَب 

ََ  َلْم حُكوُناوا حْعِإُفاوَن  َن اْلَبََلِء  َِ ْم  ُْ َُ َل ْحَدَص الَّل
َ
ب گناهـانی کـهرگـاه بنـدگان مرت 2؛حُكوُنوا حْعَّمُّلوَن أ

ه سـابقه نداشـته کـآورف  اند، خداوند بالهـایی را برایشـان پدیـد مـی فافه ه قباًل انجام نمیکشوند 
 «باشد.

اسـت.  ه آزمـایش الهـیکها، به فلیل انجام گناه نیست؛ بل البته گاهی نزول بال و افتافن فر سختی
َن » :فرموف امیر مؤمنان ٌب   اْلَبََلَء ِلّلَظ ِلِم   َِ َُ ِن   أَ َِ َْ   َوِلّْلُّمْؤ َِ ٌن ا اةٌ   ِت ََ ْوِل ا ِء َ َإا َجٌة َوِلْْلَ َْ َُ ْنِب  ِء   3؛َوِلْْلَ

بال، برای ستمگران افب و تنبیه است، برای مؤمنان امتحان، برای پیـامبران ارتقـای فرجـه و بـرای 
 «های بیشتر. سب ارزشکاولیای خدا راهی است به سوی 

کـه  طوری بسـیاری بوفنـد؛ به هـا فارای مقـام و منزلـت الرشـید، برمکی فر فوران خالفت هارون
ها فر فسـت آنـان بـوف و ثـروت و  ت را به آنها واگذار نموف، عزل و نصـبکهارون تمام امور ممل

هـایی بوفنـد؛  وپاش ه، فارای بخشـش و ریختکومت فر اختیار آنان قرار فاشت. برامکفارایی ح
ُْ ُ»انـد:  که فرباره آنان گفته چنان م َعاُإوٌ  َوُساُإو ُْ ََ ؛ روزگـار آنهـا، عروسـی و اِئاٍم احاُزوُل ََن أحا 

 «رفت. ه از بین نمیکشافمانی فاهمی بوف 
کـه هـارون بـر آنهـا خشـمناک شـد و  ای گونه اما روزگاری، همین گروه، به نلت گرفتار شدند؛ به

ه زف و امـوال آنهـا را کـشـتار برامکی را به قتل رساندند و سپس، فست بـه کفستور فاف جعفر برم
ان کـی از نزفیکـه یکـچنان نلیـل شـدند  ، پس از هفده سال عیش و قدرت، آنکگرفت. آل برم

روز عید قربان نـزف مـافرم رفـتم. فیـدم  کگوید: ی عبدالرحمن هاشمی می بن هارون به نام محمد
هنه بر تـن فارف. مـافرم بـه مـن کهای  فان، نزف او نشسته است؛ اما لباس زنی باشخصیت و سخن
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ی است. بـه او احتـرام ک؟ گفتم: خیر  گفت: او عبافه، مافر جعفر برمشناسی گفت: این زن را می
ن. عبـافه گفـت: کـای، برایم تعریف  ه از روزگار فیدهکترین چیزی  رفم و گفتم: مافر  از عجیبک
نیز آمافه به خدمت فاشـتم و هنـوز پسـرم که چهارصد کای پسر  روز عید قربانی بر من گذشت »

پوست گوسفندی فاشـته  که یکفانستم؛ ولی امروز آرزو فارم  جعفر را ]به خوفم[ قدرناشناس می
بـوف جـان  که نزفیـکـقدر خوشحال شد  پانصد فرهم به او فافم؛ آن« ه زیرانداز من باشد کباشم 
 1بدهد.
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