مجلس دوازدهم :دینداری پایدار
حجتاالسالم والمسلمین محمد سبحانینیا

*

اشاره

دین و اخالق ،همواره در حیات فکری و معنوی بشر نقـش اساسـی و مهـم داشـتهانـد؛ ولـی بـه
تناسب شرای جامعه و بروز موان  ،میزان پایبندی افراد به دین و اخالق ،دچـار شـدت و ضـعف
میشود .چه بسا انسانهایی که در شرای و حاالت معمولی ،به آموزههای دینی عمـ میکننـد؛
اما در برابر مشکالت و سختیها ،باز پس میزنند .حال این سـؤال مطـرح میشـود کـه ابعـاد و
نشانههای پایداری در دین چیست؟ و عوامـ مـوثر در ایجـاد یـا رسـیدن بـه اسـتقامت در دیـن
کداماند؟
معنای دین

دین در لغت ،به معنای جزا ،اطاعت ،ملک و یا قر آمده اسـت؛ 1امـا در اصـطالح ،تعـاریف
فراوانی از آن شده است .واژه «دین» ،بیش از نود بار در قرآن با معانی مختلف به کار رفته اسـت.
در روایات معصومان  ،دین بیشتر به معنای :ایمان ،یقین ،حب و بغض قلبی ،معرفتداشتن،
دوستیورزیدن ،اخالق نیکو ،نورانیت ،عزت ،طلب علم و یا مایه حیات به کار رفتـه اسـت 2.در
واق این معانی ،بیشتر ناظر به کارکردهای دین و دینداری بوده است .دین مبتنی بر وحی ،شـام
بخشهای گوناگون عقاید ،اخالق و احکام است و در همه ابعاد زندگی افراد جریان دارد.
معنای دینداری

دینداری ،با دین فرق میکند؛ دینداری ،التزام به دین است و دارای نشانههایی جز آن اسـت کـه
* عضو هینت علمی دانشگاه کاشان.
 .1سید حسن مصطفوی ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج  ،4ص  688ـ .681
 .2میمد میمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ج  ،4ص 410ـ  418 ،414 ،416و .414
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ما در ظاهر برداشت میکنیم .از آموزههای اسالمی به دست میآید که دینداری ،رابطه تنگاتنگی
با اخالقمداری دارد .عبادت ظاهری مانند نماز و روزه را نمیتـوان معیـار ارزش و باایمـانبـودن
افراد قرار داد؛ زیرا ممکن است فرد بدون توجه به روح عبادت ،آن اعمـال را انجـام دهـد و یـا بـه
انگیزههای غیر خدایی به عبادت اشتغال ورزد .چنین عبادتی ،هیچگونه تـأثیری در تکامـ روح و
پیشرفت فضای اخالقی در انسان ندارد .بر این اسا ،،امام صادق میفرماید:
«الِّ تن َُ ُروا إلِّی ُطو ِّ ُركو ِّ َّالر ُج ِّ ُ ُ
كانِّ
ود ِِّه ف ِإ َّ ِّن ذ ِلک شِّیِّ ٌ ِّء اعتاد ُِّه فلوِّ تر ُِّ
ل وِّ سج ِ
ِ
ِ
كه استوحشِّ ِلاذ ِلک وِّ ل ِ
ِ
ِ
ُ
1
اء أمان ِته؛ برای شناخت نیکی و درستکاری کسی ،به رکـوع و سـجده
انَ ُروا ِإلِّی ِصد ِ ِّ ح ِِّدی ِث ِِّه وِّ أد ِ ِّ

طوالنی او نگاه نکنید؛ زیرا چه بسا این رکوع و سجده طوالنی ،چیزی است که آن شـخص بـه آن

عادت پیدا کرده است .در این صورت ،اگر آن را ترک نماید ،وحشتزده گردد؛ اما به راستگو یی
و رعایت حقوق دیگران و ادای امانتش نگاه کنید».
اهمیت و ضرورت ثبات قدم در دینداری

ایمان به دو نوع «مستقر یا ثابت» و «مستودع یا عاریهای» تقسیم میشود .از نگاه اسـالم ،ایمـانی
ارزشمند است که برخاسته از صمیم جان بوده ،ریشه در وجود آدمی داشته باشد .قرآن مجیـد در
ُ
َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ
َّ
الل ْ َ َ ُ
ـم َلـمْ َیر َت ُ
ـابوا
ـول ِْه ث َّْ
ـذ ْ
وصف مؤمنان راستین میفرمایدِ « :إنما الْمؤ ِمن ْ
ـه ورس ِ
ین آمنـوا ِب ِ
ـون ال ِ
َ
َ ُ
ُ
َّ ُ َ َ ُ
َ
َّ
ون؛ 2مؤمنـان راسـتین ،تنهـا کسـانی
یل الل ِْه أول ِئ ْ ه ُْم الص ِادق َ ْ
نف ِس ُِمْ ِفي َس ِب ِ ْ
َو َجاه ُدوا ِبأم َو ِال ُِمْ َوأ ْ
هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده ،هرگـز شـک و تردیـد بـه خـود راه ندادنـد و بـا امـوال و
جانهای خو یش در راه خدا جهاد کردند؛ آنها راستگو یاناند».
َ َ ا َ َّ ا
ـة ط ِیب ْ
ـة
قرآن کریم انسانهای با ایمان مستقر را به درخت طیبه تشبیه میکند و میفرمایـد« :ك ِلم ْ
َ َ ََ َ َّ َ ُ
صلُا ثاب ْ َو َف ُ
رعُا في َّ
السـما ِْ؛ 3کلمـه طیبـه (سـخن و ایمـان) پـاک ،هماننـد
كشجرةْ ط ِیبةْ أ
ِ
ِ
درختی پاک است که ریشهاش ثابت و شاخهاش در آسمان است».
خداوند در این تمثی  ،کلمه طیبه را درختی میدانـد کـه دارای و یژگـیهـای متعـددی اسـت؛ از
جمله:
 .9موجودی است دارای رشد و نمو؛ یعنی بـیروح و جامـد نیسـت؛ بلکـه از حرکـت و پو یـایی
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .904
 .2سوره حجرات ،آیه .94
 .3سوره ابراهیم ،آیه .63
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برخوردار میباشد.
 .6این درخت ،از هر نظر ،یعنی :منظره ،میوه ،شکوفه ،گ و حتی سایهاش نیز پاکیزه است.
 .4اص و ریشه آن ،ثابت و مستیکم است؛ بهطوریکه طوفانها و تنـدبادها نمـیتوانـد آن را از
جا برکند.
 .3شاخههای این درخت ،رو به باالست؛ یعنی در یک میـی پسـت و میـدود نیسـت؛ بلکـه
دارای کمال و درستی است.
ّ
 .4این درخت ،درختی ُپربار است؛ نه همچون درختانی که میوه و ثمری ندارند .بنـابراین ،مولـد
است.
 .8در هر فص  ،یعنی در هر زمانی که انسان به سوی شاخههایش دسـت دراز کنـد ،بـینصـیب
برنمیگردد.

1

امام علی یکی از اوصا پارسایان را ثبات قدم در راه دین میداند و میفرماید« :ف ِمانِّ عالما ِةِّ
ُ
اح ِد ِهمِّ انکِّ تری ل ُِّه قوِّةِّ فی دینِّ؛ 2از نشانههای دیگرشان ،آن است که هرکدام دارای نیرومنـدی در

دین هستند».

آنانکه شبها را به عبادت و مناجات و ارتباط عمیق بـا خداونـد میگذراننـد و در روزهـا علـم و
حلم را با هم دارند ،در همه ابعاد دینداری قوت دارند .در ُبعد فکری ،آنقدر میکم هسـتند کـه
اگر آنها را در مرکز شبهات قرار دهند ،نه تنها متزلزل نمیشوند و شک و شبهه در عقایدشان رخنه
نمیکند ،بلکه ثابتقدمتر هم میشوند و عرصهای را که بهظاهر تهدیدی برای دینداری است ،به
یک فرصت استثنایی تبدی میکننـد .در ُبعـد اخالقـی نیـز هـیچ بهانـهای را موجـه نمیداننـد و
آلودهبودن شرای مییطی و زمانی و همنشینان بد ،هرگز خللی در دینداری و شخصـیت متـدین
ایشان ،وارد نمیکند.
امام کاظم

به فض بنیونس فرمود« :این دعا را بسیار بخوانُ َِّّ :
3
ُ
اار ینِّ؛
اللهمِّ الِّ تجعل ِن ِمانِّ المع ِ

خدایا! مرا از ُمعارین قرار مده».
ُمعارین ،یعنی دینداران عاریهای که دین را در خدمت دنیا و مناف خود میخواهنـد .در روایتـی،
 .1ناصر مکارم شیرازی و دیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،90ص .444
 .2صبیی صال  ،نهج البالغه ،خطبه .914
 .3کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .14
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امام صادق معارین را چنین معنا کرده است« :إ َّ ِّن العبدِّ ُیصب ُ ِّ ُ
ُ
اافراِّ وِّ ُیص ِاب ُحِّ
ح مؤ ِمنااِّ وِّ یمِّ ِسا ك ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
1
ُ
ُ
َّ
ك ِافراِّ وِّ ُیم ِس ُمؤ ِمناِّ وِّ قو ٌِّم ُیع ُارونِّ ِاْلیمانِّ ث َِّّم ُیسل ُبون ِّه وِّ یسمونِّ المع ِار ینِّ؛ همانا بنده گاهی صـب

میکند در حال ایمان ،و شام میکند در حال کفر ،و گاهی صب مـیکنـد در حـال کفـر ،و شـام
میکند در حال ایمان .گروهی از مردم ،ایمانشان عاریهای است و پـس از مـدتی ،ایمـان از آنهـا
سلب میشود .اینانُ ،معارین هستند».
نشانههای پایداری در دینداری
 .1استقامت در راه هدف

در مسیر دینداری ،دشواریها و موان بسیاری به وجود میآید که بدون صبر و تقوا و اسـتقامت و
استواری ،نمیتوان از آنها عبور کرد .رسول خدا

یکی از مهمترین و یژگیهـای افـراد مـؤمن را

اه ِمانِّ ال ِجباا ِ ِّ َّالر ِاساي ِِّة وِّ
ن أشدِّ ِف ِد ِین ِِّ
ثابتقدمبودن در مسائ دینی میداند و میفرماید« :ال ُمؤ ِم ُ ِّ
ُ
ن الِّ یق ِد ُ ِّر أح ٌ ِّد علی أنِّ ینح ِّ ِمنِّ ِد ِین ِِّه شيئاِّ وِّ ذ ِلكِّ ِلضان ِِّه ِب ِد ِین ِِّ
اه
ذ ِلكِّ أ َّ ِّن الجبلِّ قدِّ ُینح ِّ ِمن ُِّه وِّ ال ُمؤ ِم ُ ِّ
ُ
وِّ شح ِِّه علي ِِّه؛ 2مؤمن در دینش از کوههای بلند هم سختتر و پابرجاتر میباشد؛ چون با کنـدن و

تراشیدن کوهها میتوان در آن نقصان پدید آورد؛ ولی از مؤمن نمیشود چیزی کاست .همانا او به
دینش بخ میورزد و چیزی از آن را به دیگران نمیدهد».
عبداللهبنحذاقه ،الگوی استقامت

از مسلمانانی که در ،استقامت و پایداری به مردم دنیا تعلیم دادهاند ،سرباز دلیر و قویقلبـی بـه
نام عبداللهبنحذاقه میباشد .عبدالله از یاران پیامبر بود که در زمـان فرمـانروایـی عمـر ،بـا
گروهی از مسلمانان گرفتار رومیان شد .دشمن ،دیگهایی آکنده از روغن زیتون به جوش آورد و
با سنگدلی ،یکی از مسلمانان را که تن به نصرانیت نداد ،به درون دیگ روغـن افکنـد .لیظـهای
بعد استخوانهایش در سط روغن روی دیگ نمایان شد .پس از او ،عبدالله را آوردند .بـه او نیـز
پیشنهاد کردند« :اگر دست از جـان نشسـتهای ،دسـت از اسـالم بشـوی ».پاسـخ داد« :هرگـز!»
بنابراین ،او را به سوی دیگها بردند؛ اما دیدند که او اشک میریزد .یکـی از سـران سـپاه دشـمن
گفت« :برگردانیدش ،پشیمان شده است ».عبدالله جواب داد« :نه ،پشیمان نیسـتم ».سـپس ،در
 .1همان ،ص .398
 .2مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،83ص .611
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پاسخ این سؤال که« :پس چرا گریه میکنـی؟» ،گفـت« :گریـه شـوق و حسـرت اسـت؛ شـوق
شهادت ،و حسرت از آنکه بیش از یک جان ندارم تا در راه ایده خو یش فدا کـنم ».آن سـردار ،از
دلیری او به شگفت آمد و در دل او را بسیار ستود و گفت« :بیا سرم را ببو ،و آزاد بـاش!» پاسـخ
داد« :هرگز!» گفت« :نصرانی شو تا دخترم را به عقد تـو درآورم و نیمـی از آنچـه دارم نیـز بـه تـو
واگذارم ».باز جواب منفی شنید .گفت« :پس ،سرم را ببو ،تا تـو و هشـتاد تـن از مسـلمانان را،
آزاد کنم ».عبدالله که میدید با این عم  ،جان دیگر مسلمانان را خواهد خرید ،پذیرفت و سـر او
1
را بوسید و همه آزاد شدند.
 .2حفظ ایمان در محیطهای ناسالم

برخی برای توجیه رفتار ناشایست خود ،میی فاسد را بهانه میکنند؛ درحالیکه میی و عوام
دیگر ،نقش و تأثیر تام و کام در انیرا انسان نـدارد .آنچـه حـر ّاول را میزنـد ،اراده آدمـی
است .افراد باایمان ،تسلیم میی ناسالم نشده ،در شرای نامسـاعد نیـز از باورهـای خـود دفـاع
میکنند؛ برای مثال ،آسیه ،همسر مرد ثروتمند و مقتدری اسـت کـه تمـام امکانـات مـادی را در
اختیار دارد؛ اما به سبب ظلم و طغیانش ،از او ابراز تنفـر مـیکنـد .او هرگـز مقهـور جبـر تـاریخ
نگشته؛ بلکه خود تاریخساز میشود .فرعون گـاهی او را تهدیـد مـیکـرد و زمـانی بـا تطمیـ و
وعدههای دلفریب و شیرین ،همسرش را دلگرم میساخت؛ اما همه این کارها ،بیهوده بـود؛ زیـرا
آسیه دل به خدا داده بود.
قرآن مجید آسیه ،همسر فرعون را به عنروان الگروی ایمران پایردار مطرر کررده اسرت:
َ
َ َ َ َ ُ َ َ ا ِّ َ َ ُ
َََ َ َ َ َ
َ َ ا
ـة َون ِّج ِنـي ِمـن
ك َبیتا ِفـي ال َجن ِْ
ن ِلي ِعند ْ
ب اب ِ ْ
ن ِإذْ قال ْ َر ِّ ْ
آمنوا ِامرأ ْة ِفرعو ْ
ل لل ِذ ْ
ین
ب الل ْه مث ْ
«وضر ْ
َ َ
َ
َ
ین؛ 2و براى کسانى که ایمان آوردهانرد ،خردا همسرر
ن الْقو ِ ْ الظ ِال ِم ْ
ن َو َع َم ِل ِْه َون ِّج ِني ِم ْ
ِفر َعو َ ْ

فرعون را مَثَل آورده؛ آنگاه که گفت :پروردگارا! پی

خود در بهشت خانهاى برایم بسراز

و مرا از فرعون و کردارش نجات ده و مرا از دست مرد ستمگر بِرَهان».
شخصیت انسانی و ایمانی ،کار این زن را به جایی میرساند که در کاخ زمینی فرعون به سر بـرد؛
ولی کاخنشین آسمانی بهشت شود .او سرانجام در راه عقیده خود ،به طرز وحشتناکی به شهادت
 .1شیخ عبا ،قمی ،سفینة البحار ،ج  ،6ص .968
 .2سوره تیریم ،آیه .99
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رسید .فرعون فرمان داد دست و پای آسیه را به چهارمیخی که در زمین نصب کرده بودند ،بستند.
ازاینرو ،در قرآن فرعون به عنوان ذواألوتاد (صاحب میخها) یـاد شـده اسـت 1.آسـیه را در برابـر
تابش سوزان خورشید نهادند و سنگ بسیار بزرگی را روی سینهاش گذاشتند .او نیمـهنیمـه نفـس
میکشید و در زیر شکنجۀ بسیار سخت ،جان داد؛ اما از ایمان و باورش دست برنداشت.

2

 .3حفظ ایمان در شرایط دشوار

دینداری پایدار ،ریشهدار و فراگیر است .بعضـی از مـردم بـدون آنکـه باورهـای دینـی در عمـق
وجودشان رسوخ کرده باشد ،تظاهر به دینداری میکنند؛ درحالیکه در شرای سخت و دشـوار،
صینه را خالی مینمایند و چه بسا رنگ عو میکنند .امام علی در یکی از خطبهها ،زبـان
به نکوهش انسانهای ضـعیفاإلیمـان گشـوده و فرمـوده اسـت« :مـردم بـه انـدکی از دنیـا کـه
میرسند ،شاد میشوند؛ ولی مقدار زیادی از آخرت که از دستشان میرود ،غصه نمـیخورنـد و
یا برای اندک دنیایی که از دست میدهند ،آشفته میشوند و آخرت را از یاد میبرنـد ».ایشـان در
ُ ُ
ین أح ِدكمِّ لعقةِّ علای ِلساا ِن ِِّه؛ 3دیـن هریـک از شـما ،لقلقـه زبـانش شـده
ادامه میافزاید« :صارِّ ِد ُ ِّ
است».
راههای ایجاد استقامت در دینداری

عواملی که باعث استقرار و تثبیت ایمان در وجود انسان میگردند ،عبارتاند از:
 .1افزایش و تقویت یقین

امام علی

ُ
ُ
َّ
ین؛ 4ایمان خود را توس یقین ،قـوی
ل الد ِ ِّ
ين ف ِإن ُِّه أفض ِّ
فرمودهاند« :قووا ِإیمانكمِّ ِبالي ِق ِ ِّ

و میکم گردانید .پس ،بهدرستی که آن ،بافضیلتترین دین است».
 .2استمداد از خدا

برای رسیدن به اهدا عالی معنوی ،عالوه بر تصمیم و اراده ،باید از نیروی توفیـق نیـز بهـرهمنـد
شد .استقامت در دین نیز از این قاعده مستثنا نیست .عنایت خداوند وقتـی حاصـ میشـود کـه
 .1سوره فجر ،آیه .90
 .2مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،94ص .983
 .3صبیی صال  ،نهج البالغه ،خطبه .994
 .4تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ج  ،3ص .496
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آدمیان در مسیر هدایت گام بردارند .در این صورت ،خداوند آنان را به حال خودشان نمیگـذارد؛
بلکه جهت تقو یت ایمان و اراده بندگان مخلص خویش ،مالئکـه را از آسـمان نـازل مـینمایـد.
َ
َ
َ َ َ
َ ُ ََ
َ
ـذ أو َحینـا ِإلیـ ْ ِلتفتـر َ ْ
قرآن مجید به پیامبر اسالم میفرمایدَ « :و ِإن ك ُادواْ ل َیف ِتنون ْ َع ِ ْ
ن ال ِ
َ ِ
َ َ َ
ََ ََ َ َ َ ََ
ا
َ ا َ ا
َ ُ َ َ ا
َ َ ُ َ
ا َ َ َ
ـیل * ِإذا ألذقن ْ
ـاك
ن ِإلی ُِمْ شـیئا ق ِل ْ
اك لقدْ ِكدتْ ترك ْ
یل * ولو ْال أن ثبتن ْ
وك خ ِل ْ
َعلینا غی َر ُْه َو ِإذا التخذ ْ
َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َ
ا
َ
ف ال َح َی ْ َ
یرا؛ 1نزدیک بود کـافران تـو را از آنچـه بـه تـو
ات ثمْ ْال ت ِج ُْد ل ْ َعلینا ن ِص ْ
ف المم ِ ْ
ضع ْ
ضع ْ
ِ
اة و ِ
ِ
وحی کردهایم ،منصر کنند ،تا جز قرآن را به ما نسبت دهی ،و آنگاه تو را به دوستی گیرند و اگـر
ما تو را استوار و پا برجا نمیداشتیم ،دور نبود که اندکی به آنان بگرایی و اگر چنـین میکـردی ،در
این صورت ،عذاب دنیا و عذاب آخرت را چندین برابر به تو میچشاندیم .سپس ،در برابر ما یـار
و یاوری نمییافتی».
از این آیات میفهمیم که اگر خداوند بندگانش را یاری ندهد و آنان را ثابـت نگـه نـدارد ،ثابـت و
استوار نمیمانند.
ُ
 .3انس با قرآن

ُ
ُ
َ
َ
ذین إذا ُذ ْك َ ْر الل ُهْ َوج َلـ ْ ُق ُل ُ
ـوب ُُمْ َ ْو ِإذا ت ِل َیـ ْ َعلـی ُِمْ
خداوند متعال میفرمایدِ « :إن َما ال ُمؤ ِمن َ ْ
ون ال ْ ِ ِ
ِ
ا
ُ
َ ُ
آیات ُْه َ
ون؛ 2مؤمنان ،تنها کسانی هستند که هرگاه نا خدا بررده
إیمانا َ ْو َعلي َر ِّب ُِمْ َیت َوكل َ ْ
ْ
زادت ُُمْ

شود ،دلهاشان ترسان میگردد و هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می شرود ،ایمانشران
فزونتر میگردد و تنها بر پروردگارشان توکل دارند».
ُ
استاد جوادی آملی میگو ید« :بهترین راه صالح ،انس با قرآن است .قرآن ،حب (ریسمان) الهـی
ُ
است که انس با آن و تدبر در آن و ایمان و عم به آن ،انسان را بـاال میبـرد و بـه مقـام صـالیین
ملیق میسازد؛ تیت والیتالله قرار میدهد .اگر انسان مشمول والیتالله بود ،امورش را خـدا
اداره میکند و در آن مقام ،دیگر راهی برای وسوسه و رخنه اهریمن نیست».
انس و تالوت قرآن ،چون انسان را زیر پوشش والیت الهی میبرد ،وسوسـههای تبلیغـات سـوء،
بر باورهای دینی او اثر نمیکند؛ بهخصوص اگر قرآن در فص شکوفایی عمر ،یعنی سن جوانی و
ُ
ُ
ن اَّاتلطِّ القار ُ ِّ
آن
نوجوانی خوانده شود .در روایات آمده است« :منِّ قارأِّ القارآنِّ وِّ ُهاوِّ شاابِّ ُماؤ ِم ٌ ِّ
3

.1سوره اسراء ،آیه  14ـ .14
 .2سوره انفال ،آیه .6
 .3عبدالله جوادی آملی ،قرآن در قرآن ،ص  641ـ .630
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ِبلح ِم ِِّه وِّ د ِم ِِّه؛ 1کسی که در سن جوانی قرآن بخواند ،قرآن با خون و گوشت او آمیخته میشود».
آری ،کسی که معار قرآن با خمیره وجودی او آمیخته شده باشد ،تندباد شبهات و به تعبیر مقـام
معظم رهبری «شبیخون فرهنگی» بیگانگـان ،نمیتوانـد در باورهـای دینـی او هیچگونـه خلـ و
اضطرابی ایجاد کند.
 .4دعا

زراره میگو ید :نزد امام صادق بودم که سخن از دوران غیبت امام به میـان آمـد و اینکـه بـرای
قائم قب از قیام ،غیبتی است که خدا با آن شـیعه را امتیـان میکنـد و بسـیاری از مـردم ،در ایـن
امتیان مردود میشوند .در ادامه ،زراره از امام میپرسد :فدایت شوم! اگر آن زمـان را درک کـردم،
چه کنم؟ امام فرمود :ای زراره! اگر عصر غیبت را درک کردی ،بر این دعا مـداومت داشـته بـاش:
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
«الل ُه َِّّم عرف ِِّنی نفسکِّ ف ِإنکِّ ِإنِّ لمِّ تعرف ِِّنی نفسکِّ لمِّ أع ِرفِّ ن ِِّب َِّّيکِّ الل ُه َِّّم عرف ِِّنی ر ُسولکِّ ف ِإناکِّ ِإنِّ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
لمِّ تعرف ِِّنی ر ُسولکِّ لمِّ أع ِرفِّ ُح َّجتکِّ الل ُه َِّّم عرف ِِّنی ُح َّجتکِّ ف ِإناکِّ ِإنِّ لامِّ تعرف ِنای ُح َّجتاکِّ ضالل ِّ

عنِّ ِِّدی ِِّنی؛ 2خدایا! خود را به من بشناسان؛ اگر تو خود را نشناسانی ،رسولت را نخواهم شـناخت.
خدایا! تو رسولت را به من بشناسان؛ اگر رسولت را به من نشناسانی ،حجتت را نخواهم شناخت.
خدایا! حجتت را به من بشناسان؛ اگر حجتت را به مـن نشناسـانی ،از دیـن خـود گمـراه خـواهم
شد».
امام جعفر صادق میفرماید« :بهزودی با شبههای مواجه میشو ید که علم و امام بـرای اینکـه
شما را از شبهه خارج کند ،ندارید و سرگردان میشو ید و از این شبهه کسی نجات پیدا نمیکنـد،
ُ
ُ
ان یا رح ُ
ايم،
مگر کسی که به وسیله دعای غریق خدا را بخواند؛ آن دعا ،چنین است« :یا الل ِّه یا رحم ِّ ِ
ُُ
3
وب ث ِب ِّ قل ِب علی ِد ِینك».
یا ُمق ِلبِّ القل ِ ِّ
 .5مطالعه سرگذشت رسوالن

قرآن مجید ،یکی از عوام ثبـات قـدم را مطالعـه سرگذشـت اولیـای الهـی میدانـد؛ آنجـا کـه
َ
َُ
ُ
َُ
میفرمایدْ َ « :و ُك اْل نقصْ َع َلی َ ْ ِمنْ أنبا ِْ الر ُس ِ ْل ما نث ِّب ُ ْ ِب ِْه فؤ َاد َ ْك؛ 4این همـه از اخبـار پیـامبران بـر
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .804
 .2شیخ صدوق ،کمال الدین وتمام النعمة ،ج  ،6ص .434
 .3همان ،ص .446
 .4سوره هود ،آیه .960
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تو میخوانیم؛ برای اینکه به وسیله آن ،دلت را ثابت و استوار بداریم».
کسی که میخواهد به ثبات و پایداری در دین برسد ،باید با دقت داستانهای قرآنی را دنبـال کنـد
و از آنها در ،صبر و استقامت در راه خدا را بیاموزد .در این صورت ،او شـیخ االنبیـاء ،حضـرت
نوح

را میبیند که در مدت  140سال دعوت مردم به خدا ،همانند کـوهی عظـیم ثابـتقـدم

ایستاده و لیظهای آرام نمیگیرد .یا ابراهیم خلی الله

را مینگرد که در برابر همه آزمایشهـای

الهی ،ثابت و استوار میایستد و باالترین نمره را ازآن خود میکند و در کارنامه او میخـوانیمَ « :وْ
ََ
َ
راهیم َرب ُْه ِب َك ِلماتْ فأ َتم ُُنْ؛ 1و [به خاطر آورید] آنگاه که خدای ابراهیم ،او را با وسـای
َْ
ِإ ِْذ ابتلی ِإب

گوناگون امتیان کرد و او بهخوبی از عهده آزمایش برآمد و آنهـا را بـه تمـام وکمـال و بـه بهتـرین
وجه ،انجام داد».
بـا دیـده

همچنین ،در حین تالوت قرآن ،به احسن القصص ،یعنـی داسـتان یوسـف صـدیق
ّ
بصیرت مینگریم و مقاومت او را در برابر شیطان ،نفس ّاماره و زنی مکـار و حیلـهگـر مـیبینیم؛

بهگونهایکه زندگی داخ زندان را بر تسلیمشدن در برابـر نفـس و شـیطان و آلودهشـدن بـه گنـاه
ترجی میدهد .آیا ما هم در برابر نگاه حرام ،افتخـار پیـروی از یوسـف نبـی

را مـیکنیم و در

مدرسه یوسف شاگرد خوبی هستیم؟ خوشا به حال مؤمنی که پیـرو یوسـف صـدیق
همواره دامان خویش را از گناهان پاک نگاه میدارد.

 .1سوره بقره ،آیه .963

اسـت و

