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ABSTRACT
Spiritual Upbringing (Tarbiyat) is any activity quided by God, prophets and the Awliya' (friends of Allah), in order to influence the cognition, attitude, morals, and behavior of a person, based on predetermined goals. Almighty God sent the prophets to guide and educate people so that, with seriousness, they can advance
humanity on the path of tarbiyat and perfection. Surah Yunus is also full of educational teachings for the modern-thinking generation of Muslims in today's society.
The current research has analyzed some of these teachings based on the needs
of contemporary man in the direction of moving towards perfection and salvation
from the concerns of the material world, through the descriptive-analytical method and library-software resources and referring to the verses of the Quran and
traditions and the sayings of religious elders, and has achieved these results:
God is not in a hurry to punish the oppressors, so to give them last warning or
an opportunity to return, the system of existence is not compatible with oppression, not being attached to the mortal world and using opportunities correctly, the
need to use divine blessings in the way of perfection, the reflection of human behavior in the world, the Qur'an is a factor for guidance and mercy and healing of
diseases, the goodness of joy and happiness by enjoying the blessings of divine
knowledge, revelation and teachings, the enjoyment of the Awliya' (friends of
Allah) with human perfection and happiness, and timely repentance that saves
from divine punishment.
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چکیده

تربیت،هرگونه فعالیتی از طرف خداوند ،انبیا و اولیا،بهمنظور اثرگذاری بر شناخت،
نگرش ،اخالق ،و رفتار فرد ،بر اساس اهداف ازپیشتعیینشده است .خداوند متعال،
پیامبران را برای هدایت و تربیت انسانها فرستاد تا ،با جدیت ،بشریت را در مسیر
تربیت و کمال پیش ببرند.سورۀ یونس (ع) نیز سرشار از آموزههایی تربیتی برای نسل
نواندیش اسالمی در جامعۀ کنونی است .پژوهش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی
و منابع کتابخانهای-نرمافزاری و استناد به آیات قرآن و روایات و کالم بزرگان دین،
برخی از این آموزهها رابراساس نیاز انسان معاصردر جهت حرکت بهسوی کمال و
رهایی از دغدغههای دنیای مادی واکاوی کرده و به این نتایج دست یافته است:عجله
نداشتن خداوند در مجازات ظالمان بهدلیل فرصت بازگشت یا اتمام حجت ،سازگار
نبودن نظام هستی با ظلم ،دلبسته نبودن به دنیای فانی و استفادۀ صحیح از فرصتها،
لزوم بهکارگیری نعمتهای الهی در جهت کمال ،انعکاس رفتارهای انسان در دنیا،
قرآن عاملی برای هدایت و رحمت و شفای بیماریها ،نیکو بودن فرح و شادمانی
ب هواسطۀبرخورداری از نعمت وحی و آموزهها و معارف الهی ،برخورداری اولیای الهی
از کمال و سعادت بشری و توبۀبهموقع که نجاتدهنده از عذاب الهی است.
کلیدواژهها :سورۀ یونس (ع) ،تربیت،تفریح ،عجله ،آموزههای تربیتی،آیتالله
جوادی آملی.
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 .1مقدمه

تربیت انسان از موضوعاتی است که همواره موردتوجه جوامع انسانی بوده و هست؛ زیرا
نقش اساسی در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد .این نقش چنان برجسته و انکارناپذیر است که
برخی گفتهاند انسان بودن انسان نیز درگرو تربیت اوست .پیامبران ،نخستین انسانهایی بودند که
تربیت و هدایت دیگران را ،یکی از وظایف اصلی خود قرار دادند.ازجمله پیامبرانی که خداوند
برای رشد بشریت بهسوی تربیت و کمال فرستاد ،حضرت یونس (ع)بودکه خداوند متعال در
فرماید«:و َإن ُ
الم َ
یون َس َلم َن ُ
َ
رسلین» (صافات«:)193 :و یونس از
مورد مقام رسالت ایشان می
ِ
پیامبران بود» .او از انبیایی بود که خداوند برای هدایت و تربیت مردم فرستاد ،اما جمعیت زیادی
دربرابر دعوت او مقاومت کردند،بهطوریکه با غضب ،به سفر دریایی روی آورد .هنگامی که
یونس از آنهامأیوس شد ،به پیشنهاد عابدی ،آنها را نفرین کرد،درحالیکه عالمی نیز در میان
آن گروه بود که به یونس پیشنهاد دعا کردن در حق قوم خود و دادن فرصت برای ارشاد بیشتر را
میداد؛ولی یونس از میان قوم خود بیرون رفت .قوم او که صدق گفتارش را بارها آزموده بودند،
گرد مرد عالم اجتماع کردند و با دیدن نشانههای عذاب ،فرصت را غنیمت شمرده و به رهبری
عالم از شهر بیرون رفتند ،درحالیکه دست به دعا و تضرع برداشته و اظهار ایمان و توبه کردند و
به جستجوی پیامبر خویش برخاستند.ازآنجاکه این بازگشت بهسوی پروردگار،بهموقع و با آ گاهی
و اخالص بود ،نشانههای عذاب برطرف شد و آرامش بهسوی آنها بازگشت .پس از این ماجرا
و بازگشت یونس ،او را از جانودل پذیرا گشتند (طبرسی ،بیتا.)98 :3 ،
سورهای در قرآن به نام این پیامبر نازل شده است که سرشار از آموزهها و نکات تربیتی برای نسل
نواندیش اسالمی است .انسان معاصر نیز به دلیل سطح باالی ارتباطات و دغدغههایروزمره ،بسیار
نیازمند بهکارگیری این نکات تربیتی است تا بتواند از نعمتهای الهی در جهت رسیدن به هدف
ً
واقعی زندگی مدد بگیرد ،نه برای کسب لذات ظاهری!قاعدتا اگر این اعتقاد در زندگی حاکم شود،
انسا ن میتواندبهسوی کمال حرکت کند و بهتدریج قابلیتهای خود را آشکار کند و به معنای
انسانیت واقعی نزدیک شود .البته پیمودن این مسیر برای انسان امروز به دلیل تعلق به دغدغههای
فراوان دنیای مادی سختتر است؛ زیرا به فعلیت رساندن بالقوهها ،نیازمند شکیبایی ،تعقل ،فهم
شرایط زمانه و  ...است.ازاینرو در این پژوهش ،برخی آموزههایتربیتی سورۀ یونس (ع) بر مبنای
ی میشودتا مشخص شود
نیاز روزکه در جامعۀ کنونی برای نسل جدید ضرورت تحقیق داردواکاو 
که این آیات برای مخاطبان خود در هر عصری درصدد تبیین چه نکات تربیتی است.
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 .2پیشینۀ تحقیق

 .1پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی ساختاری و محتوایی سورۀ یونس (ع) در قرآن»
از نسرین اخالصی ،در سال  ،1397دانشگاه علوم قرآنی میبد ،باراهنمایی احمد زارع دینی،
انسجام آیات سورۀ یونس را با تأکید بر تفاسیر «النظم الدرر فی تناسب اآلیات و السور»« ،فی
ظالل القرآن»« ،مجمع البیان» «المیزان»« ،نمونه» و «تسنیم»تحلیل کرده است.
 .2رسالۀ دکترای تخصصی با عنوان«زیباشناسی سورههایمنتخب با نام انبیا (مطالعۀ موردی:
یونس ،هود ،ابراهیم و نوح)» از صادق غفارپور ،در سال ،1399دانشگاه فردوسی مشهد،با راهنمایی
عباس عرب ،مقولۀ گفتمان در این سورههارا بررسی میکند و نتیج ه میگیرد که برانگیختن عاطفهها
و شوراندن درون ازجمله ابزارهای زیباشناسی در این سورههاست .از میان چهار اصل تصویرپردازی
کالسیک در سورههایموردبحث ،سه اصل تناسب  ،وضوح و حقیقت در سطح عالی مشهود بود،
ولی اصل تقیید به آن به علت قدیم بودن قرآن و تصاویر ذهنی آن در تصویرپردازیهای این سورهها
قابلبررسی نیست و برای متون پس از آن نیز در حقیقت تقلیدی از برخی از تصاویر هنری قرآن است.
 .3رسالۀ دکترای تخصصی با عنوان «فقهپژوهی آیات اعتقادی با محوریت ده سورۀ اول»
از محبوبه عابدی ،در سال  ،1398دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،با راهنمایی مجید
وزیری و جمشید معصومی ،با استفادهاز متن قرآن با ویژگی چندساحتی ثابت میکند که
گزارههایاخباری و توصیفی آن ،مانند آیات اعتقادی و تاریخی بهضمیمۀ وعد و وعیدها واجد
خصوصیت برانگیزندگی هستند و عالوه بر داشتن معنای مطابقی با توجه به جامعیت قرآن و
گسترۀ تشریعی آن به داللت التزامی قابلیت تبدیل شدن به گزارههایانشایی را دارد .پژوهش به
هدف گسترش فقه قرآنمحور جامعنگر تدوین شده که در حوزۀ استنباط احکام فقهی از آیات
اعتقادی و تاریخی با محوریت ده سورۀ اول قرآن از «حمد» تا «یونس» در دو بخش فقه عبادی
ت میکند که این
و غیرعبادی با تمسک به سیرۀمعصومان (ع) و فقها ترسیم شده است و اثبا 
آیات عالوه بر ظهور در معنای اعتقادی و تاریخی ،متضمن استنباط احکام فقهی هستند .اما در
این پژوهش فقط به بازخوانی آموزههایتربیتی سورۀ یونس (ع) در قرآن پرداختهشده کهپژوهشی
ً
کامال جدید و مستقل است.
.3مفاهیم

در این قسمت از پژوهش به مفهومشناسی واژگان کلیدی تربیت ،تفریح ،عجله و...پرداخته
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میشود که آشنایی با آنها سبب فهم مخاطب از معنای موردنظر است.
 .1-3تربیت

از مادۀ َ«ر َب َو» و در لغت به معنای زیادت ،زیاد شدن ،رشد و نمو کردن (قرشی:1307،3 ،
 ،)48فضل و زیادت (فیومی1414 ،ق )2،17: 2 ،افزون شدن ،فراتر رفتن (راغب،)1387:340،زاد
و نما (ابن منظور1414 ،ق ،)304: 14 ،زیاد شدن از نظر عدد (طریحی ،)174: 1 ،1375 ،افزونی
بر سرمایه (خسروی حسینی )40 :2 ،1383 ،در حقیقت اصل واحدی است کهداللتکننده بر
زیادت ،نمو و برتری است (ابن فارس1404 ،ق )483 : 2 ،و در اصطالح عبارت است از :مال،
زمین و بهطورکلی هر چیزی که رشد کند (فراهیدی.)283 :8 ،1409،
 .2-3تفریح

َ
از مادۀ «ف ِر َح» :ضد ُحزن (زبیدی ،بیتا )151 :4 ،و در لغت به معنای شاد شدن ،شادکامی
(زمخشری ،)1386:155،شادی توأم با تکبر (قرشی ،همان )157 :5 ،و در اصطالح به معنای
باز شدن دل از شادی بهوسیلۀ لذتی زودگذر و آنی است (راغب )1387:628 ،لذت بردن قلب،
در رسیدن به آنچه میل دارد (صعیدی1410،ق)635 :1،و بیشتر در معانی رضا و سرور استفاده
میشود (طریحی ،همان.)397 :2 ،
 .3-3عجله

َ َ
«ع ِجل» و در لغت به معنای شتاب ،طلب شیء قبل از موعد (قرشی ،همان،)294: 4 ،
از مادۀ
سرعت (ابن سیره،بیتا322: 1 ،؛ فیروزآبادی1412 ،ق)3:568،؛ و در اصطالح عبارت است از
خواستن و قصد چیزی را کردن قبل از مدتش که از مقتضیات میل و شهوت است (شتابزدگی) و
به همین دلیل،عجله ،در همه جای قرآن،مذموم و ناپسند است (خسروی حسینی ،همان)554 :2 ،

.4آموزههایتربیتی سورۀ یونس (ع)

سورۀ حضرت یونس (ع) ،برای نسل نواندیش مسلمان در عصر کنونی،سرشار از
آموزههایتربیتی برای قرار گرفتن در مسیر تربیت الهی و رسیدن به کمال معنوی و شکوفایی
استعدادهای خدادادی است؛ لذا در این پژوهش ،برخی از این آموزهها که با توجه به شرایط
زمان،موردنیاز جامعۀ بشریاست موردبررسی قرارمیگیرند.
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 .1-4آیۀ  11سورۀ یونس (ع)؛ تبیین مفهوم عجله

َّ ْ ْ َ َ
َُ َََ
َ
َ َُ
َ َ ْ َ ّ ُ َّ ُ َّ
َ
الذین ال یرجون
أجل ُهم فنذ َر
�ض َی إلیهم
اس الش َّر اس ِتعجال ُهم بالخ ِیر لق ِ
و لو یع ِجل للا ِللن ِ
ُ
َ
فیانهم َی ُ
عمهون:
ِلقاءنا ِفی ط ِ ِ
«و اگر خدا به عقوبت عمل زشت مردم و دعای ّ
شری که در حق خود میکنندبهمانند
خیرات تعجیل میفرمود ،مردم همه محکوم به هالکمیشدند؛ لیکن ما آنان را که به لقای ما
امیدوار نیستند ،به همان حال سرگردانی در کفر و طغیان رها میسازیم».
«عجله» از مقتضیات شهوت و به معنای درخواست چیزی پیش از فرا رسیدن موعد زمانی
آن است (راغب اصفهانی ،همان .)548 :عجلهویژگیای درونی است که موجب میشود فرد
با اولین خطور ذهنی و بدون درنگ و تأخیر ،به کاری اقدام کند و از آنچه به ذهنش رسیده
بهسرعت پیروی نماید (نراقی.)226 :1 ،1368 ،
ازآنجاکه انسان همواره خواهان خیر و از شر گریزان است ،در رسیدن به خیر شتاب دارد،
لذاباعجله آنها رااز خداون د طلب میکند ،ولی خداوند خیر و ّ
شر را مطابق با اسباب و عللیکه
قرار داده به انسان میرساند و هر زمان انسان کاری انجام بدهد که نتیجۀ آن خیر یا ّ
شر است،
به نتیجۀکار خود خواهد رسید و عجلهای در کار خدا نیست .ازاینرو ،گاهی خداوند بنا به
مصالحی برخی از امور را به تأخیر میاندازد و به انسان مهلت میدهدکه البته آن هم برای خود
قوانین و سننی دارد.
انسان برحسب طبعش موجودی عجول است و در هر کاری که نفعش در آن باشد عجله
میکند ،یعنی از اسباب میخواهد که در رسیدن به نتیجهای که او میخواهد عجله کند و چون
سبب حقیقی هر چیزی خداوند است ،پس انسان درحقیقت ،این عجله را از خداوند میخواهد،
پس این خواست بشر سنت اوست ،سنتی بیجا که اساسش هواهای نفسانی اوست (طباطبایی،
)27: 10 ،1374؛اما ازآنجاییکه نظام جهان بر اساس امتحان و آزمایش است ،پروردگار اجرای
عقوبت را بر بیگانگان به تأخیر میافکند تا آنچه در روان خود از شقاوت و کفران نعمت
میپرورانند آشکار نمایند و به فعلیت در آورند و پستترین حاالت بشر آن است که در اثر کفران
نعمت و ناسپاسی ،صالحیت خود را سلب کند و پروردگار نیز او را خواهد واگذارد (حسینی
همدانی1404 ،ق.)172 :8 ،
طبق نظر آیتالله جوادی آملی ،اساس شتابزدگی و کمصبری انسان عادی ،طبیعت مادی
اوست ،نه فطرت الهی (انبیاء)37 :؛ازاینرو ،همواره در رسیدن به چیزی که آن را خیر میداند،
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حرصمیورزد و عجله میکند و زبان دعا و التماس به درگاه الهی دارد ،اما برای رسیدن به چیزی
که آن را ّ
شر میشمارد ،حرص و شتابی ندارد ،جز آنکه براثر جهل و غضب و کینهتوزی ،آن شر
ت میکند (جوادی آملی.)228: 36 ،1394 ،
را همانند خیر درخواس 
آیت الله جوادی آملی معتقدند که خاستگاه عجله ،یا جهل و پدید آمدن علمی نو است یا
هراس از دست دادن قدرت و فرصت ،درحالیکه خداوند جهل علمی ندارد که با
ضعف و
ِ
پیدایش علمی نو ،مصلحتی تازه پدید آید و تصمیم خود را نفی یا جابهجا کند؛ از طرفی خداوند
متعال ،ضعیف نیست تا نگران از دست رفتن قدرت باشد و برای از دست نرفتن زمان و عقب
نماندن به جهالت عملی (کمصبری) دچار شود .بنابراین ،شتاب کردن خدا در عذاب کافران و
معاندان ،با رحمت مطلق خداوند تنافی دارد؛ رحمت الهی تنها بیش از غضب نیست ،بلکه بر این
اساس است که «رحمته أمام غضبه» (صحیفۀ سجادیه ،دعای  ،)16درنتیجه هرچه در نظام هستی
بروز میکند ،مظهر رحمت اوست؛ خدمت خادمان بهشت باشد یا عذاب مأموران جهنم و اگر
چیزی مقتضای رحمت نباشد ،ظهور نخواهد کرد (جوادی آملی ،همان.)232 :
 .2-4آیۀ  23سورۀ یونس (ع)؛ تبیین مفهوم سرکشی و عواقب آن برای شخص

ََ
َ
َ ُُ َ ُ ُ
ُ َ
ُ
ُ
غیکم َعلی أنق ِسکم َمتاع
الناس إنما ب
أنجاهم إذا ُهم َیبغون فی األرض ِبغ ِیر الحق َیا ُأی َه
فلما
ُ ُ َ َُ
ُ ََُ ُ ُ
َ
َّ
عملون:
رج ُعکم فنن ِبئکم ِبما کنتم ت
ِ
الحیوه الدنیا ِثم إلینا م ِ
«اما پس از آنکه خدا از غرق نجاتشان داد ،باز در زمین بهناحق ظلم و ستمگری آغاز کنند.
ً
ای مردم شما هر ستمیکنیدمنحصرادر پی متاع فانی دنیا به نفس خویش کنید ،آنگاه در آخرت
بهسوی ما باز میگردید و شما را به آنچه میکردهاید آ گاه میسازیم».
ازآنجاکه همۀ اعمال انسان ،تحت لوای قدرت خداوند انجام میشود ،در چنین شرایطی
ً
چگونه انسان میتواند دربرابرخداوند طغیان کند؟ درحالیکه همین عمل عینا طغیان و سرکشی
برعلیه خودشاست و عامل دوری او از خداست .از طرفی مهمترین انگیزۀ انسان از این طغیان،
دستیابی به زندگی مادی دنیاست ،درحالیکه بازگشت همۀ انسانها درنهایت بهسوی خداست و
در آنجا حقیقت اعمال آشکا ر میشود.
پیامبر خدا (ص) میفرمایند« :سه چیز است که به صاحبان خود برمیگردد .1 :نیرنگ،و
نیرنگ بد جز صاحبش را هالک نمیکند؛ .2شکستن پیمان که هرکس پیمانشکنی کند ،علیه
خود ،پیمان شکسته است؛ و  .3سرکشی کردن (مجلسی1403،ق.)513 :31 ،امام صادق (ع) در

   112فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث  سال دوم /شماره  / 1بهار  /1401پیاپی 5

این زمینه میفرمایند« :و ایاکم ان یبغی بعضکم علی بعض ّ
فانها لیست من خصال ّ
الصالحین
ّ
ّ
ّ
ّ
فانه من بغی صیر للا بغیه علی نفسه و صارت نصرة للا ملن بغی علیه و من نصره للا غلب و
ّ
ّ
اصاب الظفرمن للا»«:بر شما باد به پرهیز نمودن از اینکه برخی از شما بر برخی دیگر سرکشی و
ظلم نماید؛زیرا که بغی از صفات صالحان نیست ،پس هر کس بغی نماید ،خدای تعالی وبال آن
را به خودش برگرداند و نصرت الهی برای کسی است که بغی بر او شده و هرکس را که خداوند
سبحان یاری کند ،از جانب حق تعالی ظفر یابد» (حر عاملی1414 ،ق.)332 : 11،
ّ
ّ
همچنین ایشان میفرمایند« :ان اعجل الش ّر عقوبة البغی (حر عاملی ،همان)« :بهدرستی
که سریعترین عقوبات شرور ،عقوبت بغی است» و نیز میفرمایند« :یقول ابلیس لجنوده القوا
ّ ّ
بینهم الحسد و البغی ّ
فانهما یعدالن عند للا الشرک» (کلینی«:)327 :4 ،1407،شیطان به لشکر
خود گوید :القاکنید میان بنیآدم ،حسد و بغی را (ظلم و فساد و تجاوز از حد)؛ زیرا این دو
صفت در نزد خدای تعالی معادل شرک هستند ».همچنین در روایات آمده است« :اثنتان
یعجلهما َّللا فی ّ
ّ
الدنیا :البغی و عقوق الوالدین»«:دو گناه وجود دارد که خداوند در همین دنیا
کیفرش را میدهد:ستمکاری و عقوق والدین» (طبرسی ب)55: 3 ،1375،؛ و نیز در روایات
َ
ًّ
بل َعلی َج َبل َل َج َعل ُ
«لو َب ِغ َی َج َ
هللا الباغی ِم ُنهما دکا»(ابن تیمیه3 ،1408،
فریقین آمده است:
ٍ
)462:؛ «اگر کوهی به کوهی ستم کند ،خودش پاشیده و نابود میشود».
َ
دل
آیتالله جوادی آملی معتقدند با توجه به اینکه نظام جهان بر پایۀ عدل استوار است «بالع ِ
ّ
َ َ
موات َواألرض» (ابن ابی جمهور1405 ،ق)103: 4 ،؛ازاینرو ،میتوان نتیجه گرفت که
قام ِت الس ِ
نظام هستی با ظلم سازگاری ندارد ،پس هریک از اجزای آنکه از این راه جدا شود و به ظلم رو
آورد ،با جریان عدلگرایی نظام درگیر میشود و مجموع عالم با او درمیافتد ،درنتیجه خودش
نابود میشود.
معرفت نفس و رابطۀ متقابل شئون نفس با یکدیگر و مجموع آنها با خود نفس و نیز تعامل
متقابل عقاید و اخالق و اعمال نفس با همدیگر و رابطۀ متقابل آنها با نفس ،از معارف دقیق
معرفتشناسی است که قرآن حکیم به مناسبتهای گوناگون آنها را تعلیم میدهد .پدیدۀ ظلم
هرچند مظلوم را آسیب میرساند ،اما ظالم نیز از گزند آن مصون نیست و بازگشت آن به ظالم،
بیواسطه یا باواسطه ،به فاصلۀ کم یا زیاد ،هر یک خصوصیتی دارد که نزد عالم غیب و شهادت
ً
کامال مشهود است (جوادی آملی ،همان.)356: 36 :
بنابراین آیتالله جوادی آملی معتقدند که بر پایۀ یک اصل کلی ،هرگز نباید به ستم اندیشید؛
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زیرا نخستین آسیب آن دامنگیر خود یاغی میشود ،اما آسیبی که به دیگران میرسد ،آنچنان
ً
ناچیز است که اساسا به چشم نمیآید ،ازاینرو،خداوند متعال در قرآن کریم (بقره )57 :با نادیده
گرفتن این آسیب ناچیزبا حصر «إنما» و با خطاب مستقیم به مردم میفرماید«:و ما ظلمونا ولکن
کانوا أنفسهم یظلمون» (جوادی آملی ،همان.)356 :36 ،
 .3-4آیۀ  24سورۀ یونس (ع)؛ تبیین مفهوم گذران عمر و قدردانی از فرصتها

َ
ُ َ
ََ َ َ ُ
ُ َ
بات االرض مما َی ُ
ُ
الناس َو
أکل
املاء فاختلط ِب ِه ن
إنما َمث ُل
الحیاه الدنیا کماء أنزلناه من ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ َ
َ
ُ َ َ
َ َ
ُ َ ً
ُ
ُ
أمرنا لیال أو
أاالرض ُزخرفها َو ّازَینت َو ظ َّن أهل َها إن ُهم ق ِادرون َعل َیها أتیها
االنعام َحتی إذا أخذ ِت
َ ً َ
ً
ََ ّ
حصیدا کأن ًلم َتغن باألمس َکذل َ
ک ُن َف ّ
قوم َیتفکرون:
ص ُل
نهارا ف َجعلناها
ِ
ِ ِ
اآلیات ِل ٍ
ِ ِ
«در مثل ،زندگانی دنیا به آبی ماند که از آسمانها فرو فرستادیم تا به آن باران انواع مختلف
گیاه زمین از آنچه آدمیان و حیوانات تغذیه کنند در هم رویند تا آنگاه که زمین (از خرمی و
سبزی) به خود زیور بسته و آرایش کند و مردمش خود را بر آن قادر و متصرف پندارند .ناگهان
فرمان ما به شب یا روز در رسد و آن همه زینت و زیور زمین را دور کند و چنان خشک شود که
گویی دیروز هیچ نبوده است .اینگونه آیات خود را بهتفصیل برای اهل فکرت بیان میکنیم».
قرآن کریم که کتاب تربیت انسان است ،در بسیاری از موارد برای روشن کردن حقایق عقلی
یا تاریخی ،با آوردن مثال ،موضوعات طوالنی را دربرابر چشم انسان ّ
مجسم و ملموس میکند تا
برای بشر قابلدرک و فهم باشند؛ لذا در این آیه ،زندگی دنیایی یک نسل انسان را که صد سال
طول میکشد ،در عمر کوتاه یک گیاه به تصویر میکشد؛ زیرا زندگی انساندر این دنیا همانند
گلها و گیاهان کوتاه و زودگذر است ،اما ناگهان ،در هم کوبیده میشود.
آیه این حقیقت را بیان میکند که حیات دنیا با مرگ ،منقطع و فانی میشود ،پس نباید به
آن مغرور شد ،بلکه باید انتظار فنای آن را داشت (طبرسی الف ،بیتا)283: 11 ،؛زیرا کاالی دنیا
ازبینرفتنی است و کسی که به آن تکیه کند به سرابی تکیه کرده است (مغنیه)239 :4 ،1378 ،؛
پس شخص عاقل باید اندیشه کند و از مواعظ و امثال پند بگیرد و از کشتۀ عمر خود فایده به
دست آرد تا پشیمان نشود (شاهعبدالعظیمی .)294 :5 ،1363 ،بنابراین ترسیم روشن و گویایی
از زندگی زودگذر و فریبنده و پرزرقوبرق دنیای مادی ،به این دلیل است که نه مقام و ثروتش
قابلدوام است و نه جای امنیت و سالمت است (مکارم.)264: 8 ،1371 ،
ازآنجاکه برخی در نظام طبیعی زندگی میکنند و با مبانی تکوینی به سر میبرند و مبانی
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معرفتشناسی ،هستیشناسی و دیگر معرفتهایآنها ،امور حقیقی و تکوینیاند ،اینان هرگز به
دام سفسطه ،پوچی ،وهم یا خیالگرایی و مانند آن نمیروند ،اما در مقابل گروهی دیگر هستند
که فقط جنبه به مادی زندگی توجه میکنند و از نظام طبیعی و مبانی تکوینی آن غافل اند ؛
از اینرو بیشتر مبانی فکری آنها در مدار وهم و خیال میگردد که هر دوی آنها (وهم و خیال)
در تیه حیرت ،اعتبار ،پوچی و مانند آن قرار دارند؛ بنابراین دنیا ازآنجهت که دنیاست ،منحصر
در لهو و لعب است (محمد)36 :؛ ولی دنیا به معنای زندگی در نظام طبیعی که محکوم به نظام
فراطبیعی است ،میتواند تجارتخانۀ اولیای الهی و فرصت مغتنمی جهت تحصیل زاد راه آخرت
باشد (جوادی آملی)385: 36 ،1394،
آیتالله جوادی آملی در مقام بیان نکات تربیتی این آیه معتقدند که مشکل همیشگی جوامع
بشری ،ستم و ازجمله ظلم به یکدیگر است که غفلت از آن به دلیل اعتقاد به  جاودانگی
دنیاست .این آیه حقیقت دنیا ،سرعت زوال و فریب خوردن مردم به آن را همانند دیگر معارف،
مواعظ ،اصول زندگی و تمدن ،با بیانی شیوا تفصیل میدهد تا اهل تفکر بیندیشند و راه سعادت
را بیابند و تمایالت و مشتهیات خود را کنترل کنند و در خواستههایخود میانهروی و اعتدال پیشه
کنند و برای رسیدن به چرب و شیرین دنیا ،هرگز ستم نکنند .این مسائل برای همه بیان میشود؛
اما چون فهمیدن و پند گرفتن از آنها تنها با تفکر ،شدنی است ،گویا با کسانی که اهل فکر
نیستند ،سخنی ندارد (جوادی آملی ،همان .)380 :36 ،بنابراین عاقالن پرواپیشه برای آنکه در
خزان عمر ،اشک ندامت نبارند ،هرگز به دنیا دل نمیبندند و به آن طمع ندارند.
 .4-4آیات  42و  43سورۀ یونس (ع)؛ تبیین بهکارگیری نعمتهایالهی در جهت
کمال

َ ُ َ َ َ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ
َ ُ
نظ ُر َإل َ
َ ُ
یک
عقلون* و ِمنهم من ی
سمع الصم و لو کانوا ال ی ِ
و ِمنهم ِمن یست ِمعون إلیک أفأنت ت ِ
ُ َ ََ
َ َ َ
ُ
بصرون:
أفأنت تهدی الع
می و لو کانوا ال ی ِ
برخی از این منکران (چون قرائت قرآن کنی) بهظاهر به تو گوش کنند (ولی به معنی
نمیشنوند) .آیا تو کران را گرچه هیچ عقل و ادراکی ندارند از کالم خدا توانی چیزی بشنوانی؟
*و برخی از منکران (هنگام تالوت قرآن به چشم ظاهر) در تو مینگرند (ولی به مقام باطن تو پی
نمیبرند) .آیا تو کوران را گر چه هیچ نبینند هدایت توانی کرد؟»
این آیه در مقام بیان این واقعیت است که بعضی از مردم به هنگام خواندن قرآن و آموختن
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ّ
احکام ،در عین اینکه به آنها گوش میدهند ،آنها را نمیپذیرند یاعدهای از مردم در عین علم
به نبوت پیامبر (ص) وراهنماییهای ایشان،آنها را تصدیق نمیکنند .سپس خداوند متعال در
ً
این شرایط به پیامبر (ص) فرمودند« :آیا تو میتوانی صدایت را به گوش ناشنوا برسانی مخصوصا
موقعی که بیعقلی هم با آن ضمیمه شده باشد؟» یا «آیا میل داری که بتوانی نابینا را هدایت
کنی بهویژه اگر با نبودن چشم ،بصیرت هم نداشته باشد؟» زیرا ناشنوا یا نابینای خردمند گاهی
ممکن است توجه به استدالل داشته باشد یا اینکه تمایل به هدایت داشته باشد ،برخالف ناشنوای
بیعقل و کور بیبصیرت!
برخی از مردم ازلحاظ پذیرش حق ،مانند اشخاص کر و کوری هستند که عقل و بصیرت هم
ندارند (طبرسی ب ،همان .)68: 3 ،منظور از کری حالتی در مقابل تعقل است و چون شنوایی قلب
را تعقل مینامند،کسی که این تعقل را ندارد کر میگویند( .طباطبایی ،همان .)97: 10 ،مراد از
«صم» نبود تعقل و تفکر است به آنچه میشنوند و مراد از «عمی» کوری بصیرت و دقت نکردن
است در آنچه میبینند (قرشی بنابی )388: 4 ،1375 ،؛ زیرا حواس و جوارح آنها متصل به عقول
و قلوب آنهاست ،اما زمانی که آنها تعطیل شده باشند نمیتوانند وظیفۀ اصلی خویش را ادا کنند
(قطب)1795: 3 ،1425 ،؛ چون اگر آنها بصیرت داشتند،میشد آثار ربوبیت را به آنها فهماند،
اگرچه چشم ظاهری نداشته باشند (سلطانعلیشاه ،همان)365 :6 ،؛ لذا برای هدایت یک انسان
تنها تعلیمات صحیح و آیات تکاندهنده و اعجازآمیز و دالیل روشن کافی نیست ،بلکه آمادگی و
استعداد پذیرش و شایستگی برای قبول حق نیز الزم است (مکارم ،همان.)299: 8 ،
اعضا و جوارح بدن ،هریک ابزاری برای بهره بردن انسان در جهت هدفی است که برای آن
آفریده شده است؛ گوش برای شنیدن ،چشم برای دیدن ،زبان برای سخن گفتن و...؛ بنابراین
ب میشود که آدمی از فواید آنها محروم و مانند کسی
بهرهوری نادرست از هریک از اعضا سب 
ّ
شود که فاقد آنهاست؛ درنتیجه بهگونهای به وادی غفلت کشیده میشود و به حد بهیمیت و
بدتر از آن فرو میافتد و سزاوار دوزخ میشود .بنابراین ثمردهی و بهرهبرداری درست هر یک از
اعضا و جوارح ،بسته به فعالیت قوۀ عاقله و سالمت آن است .بدین معنا که سالمت و ثمردهی
حواس پنجگانه به سالمت دل وابسته است؛ زیرا شنیدن کالم پیامبر (ص) وقتی همراه با تعقل
نباشد ،در حکم نشنیدن است و دیدن آن حضرت یا نگاه در ادلۀ توحیدی او بدون ادراک،
بهمثابۀ ندیدن است .پس میتوان گفت این کوری و کری باطن ،نتیجه همان ُمهری است که
ّ
خداوند دربرابر ّ
تمرد و تصلب آنها در شرک ،کفر و تکذیب پیامبر (ص) بر قلب و گوش و
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چشمان زده است (جوادی آملی.)550 :1394،36 ،
در حقیقت ،کری و کوری باطنی تکذیبکنندگان در این آیه ،کری همراه با بیعقلی و
کوری همراه با بیبصیرتی است که به معنای بهره نگرفتن از نعمتهایی است که در اختیار
اوست ،پس همانگونه که کر بیعقل و کور بیبصیرت چیزی نمیشنود و نمیفهمد ،هرچند
صدایی پرده گوششان را بلرزاند ،کافران و مکذبان نیز هدایت نمیشوند و ایمان نمیآورند،
هرچند آیات قرآن را بشنوند و معجزات پیامبر (ص) را ببینند (جوادی آملی ،همان.)552:
از نظرات آیتالله جوادی چنین برداشت میشود که در استفاده از نعمتهای دنیا و بهکار
گرفتن نیروهای درونی خود باید مالکیت خدا را همواره در نظر داشته باشیم ،هرچند همۀ انسانها
بهطور تکوینی در بهرهبرداری از نعمتهایالهی آزادند ،اما نباید فراموش شود که شارع مقرراتی
درمورد نحوۀ استفاده از این نعمتها وضع کرده که آن آزادی ،مهار و کنترل شود و به سمتی
جهت داده شود که یاریگر انسان در راه رسیدن به کمال باشد؛ بنابراین اگر حق حاکمیت
و مالکیت پروردگار بر انسان و جهان و زندگی دنیا موردتوجه باشد ،بسیاری از سرکشیها و
بیبندوباریها مهار خواهد شد.
 .5-4آیۀ  44سورۀ یونس (ع)؛ تبیین مفهوم انعکاس رفتارها و عواقب عمل
نکردن به دستورات الهی

َ َ ً َ
َ َ
َّ َ َ َ
ظل ُمون:
الناس شیئا َول ِک َّن
ظل ُم
الناس ی ِ
إن هللا ل ی ِ
«خدا هرگز به مردم ستم نمیکند ولی مردم خود در حق خویش ستم میکنند».
طبق این آیه از قرآن ،اگر طایفهای از شنیدن و دیدن محروماند بهسبب آثار ظلمی است که
خودشان به خود کردند و خدای تعالی با سلب گوش و چشم از آنان ظلمی به آنان نکرده،
چون هر وضعی که به خود گرفتند از ناحیۀ خودشان بوده است( .طباطبایی ،همان97: 10 ،؛
مکارم ،همان)300: 8 ،؛ زیرا ظلم راکسی میکند که محتاج و ناقص باشد و حضرت حق ،غنی
علیاالطالق و کاملاست؛ پس منزه از ظلم است (شاهعبدالعظیمی ،همان)326: 5 ،؛ و دلیل
ً
اینکه کلمۀ (شیئا) را نکرهآورده این است که داللت کند که خداوند نه اندک و نه بسیار ستم
نمیکند ،لکن این مردماند که به خودشان ستم میکنند که چشم و گوش خدادادیشان را که
میبایست به ارشاد عقلشان و به پیروی انبیا باز گردند ،در اثر متابعت نفس و شیطان کور و کر
کردهاند (امین ،بیتا.)167: 6 ،
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نفی تحقق ماهیت ظلم و مفهوم آن ،یا برای کمال نامتناهی فاعل است ،یا برای فقر محض و
عدم مالکیت قابل .همانطور که نفی ظلم از خداوند براثر کمال نامتناهی و عصمت ،فوق تصور
عقل است ،نفی مظلومیت از بشر ،براثر فقدان شیئی از مراتب هستی و کمال است ،چون وی
فقیر محض است و در هیچ موردی مالک چیزی نیست تا با سلب آن از وی مورد ظلم قرار گیرد
(جوادی آملی.)560: 36 ،1394 ،
آیتالله جوادی آملی معتقدند که نفی ظلم از خصوص «الناس» در این آیه ازآنروست که
آنها موضوع سخناند ،وگرنه خدا در هیچ جای نظام (انسان ،حیوان ،فرشته ،جن ،جماد ،نبات،
ستارگان و )...ستم نمیکند .همچنین در جملۀ دوم ذکر خصوص «الناس» نشان میدهد که
انسان ،تنها موجود مجموعۀ نظام است که مشاعر ادراکی خود را در مسیر نادرست بهکار میگیرد
و استعدادهای خود را هد ر میدهد؛ اما دیگر موجودات چنین نیستند ،ازاینرو از آنها نیز بدتر
میشود .از طرفی هیچکس نمیتواند بگوید که خدا ما را وادار به ظلم کرده است ،زیرا بسیاری
از بندگان با همین نعمتهایی که در اختیارشان است به سعادت و کمال رسیدهاند ،پس اگر
ستمی واقع شده باشد از تنبلی انسان است؛ زیرا خداوند متعال مقتضیات الزم برای هدایت را در
اختیار همه قرار داده است و این خود انسان است که میتواند از این فرصت استفاده کند یا نه!
لذا اگر انسان از رهبر و برنامۀ قرآنی و هدایت الهی استفاده نکند ،به خود ستم کرده است؛ چون
از سرمایههایخود استفاده نکرده و فرصتها را از دست داده است .بنابراین دنیا نمود و انعکاسی
از رفتارهای انسان است که نتیجهاش در سرای آخرت مشخص میشود (جوادی آملی ،همان).
 .6-4آیۀ  57سورۀ یونس (ع)؛ تبیین مفهوم تربیت در قالب پند و موعظه ،شفا،
هدایت و تشخیص سره از ناسره

ُ َ َ َ ُ
هدی َو َ ٌ
َ َُ
موع َظ ٌه من َرّب ُکم َو ِش ٌ
فاء ِلا ِفی
حمه ِللمومنین:
الصدور َو ً ر
یا أیها ألناس قد جاءتکم ِ ِ
ِ
«اى مردم! اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است؛ و شفایی براى آنچه در
سينههاست ،و هدايت و رحمتى است براى مؤمنان!»
این آیه ،عظمت و جاللت شأن قرآن را بیا ن میکند و در حقیقت خطابی است به عموم خالیق
ازمؤمن و کافر؛ یعنی ای مردم ،قرآنی که تمام آن پند و اندرز و شفای امراض جهل و نادانی دلهاست و
از برای مؤمنان مایۀ رحمت و سبب هدایت است از طرف پروردگار برای شما آمد؛ وگرچه قرآن راهنمای
تمام خالیق است ،اما فقط مؤمنان از آن بهرهمیگیرند ،پس هدایت مختص آنهاست.
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فواید قرآن عبارتاند از :الف) اندرز و توجه به توحید؛ ب) درمان و دوا برای عقاید نادرست
موجود در دل؛ ج) هدایت و ارشاد به راه منتهی به حقیقت؛ د) رحمت برای مؤمنان و عامالن به
آن (طبرسی ب ،همان.)76: 3 ،به این معنا که تنها مؤمنان را غرق در انواع خیرات و برکات نهفته
در قرآن میکندتا هرکس که به حقایق آن آ گاه شود از آن خیرات بهرهمند شود (طباطبایی ،همان،
 .)118: 10البته هدایت قرآن همگانی است ،ولی آیات مفید اختصاص ،ناظر به بهرهوری از آن
است (همان .)118: 1 ،در این آیه چهار صفت برای قرآن بیان شده است :اول«:وعظ» به معنای
تذکر دادن نیکیها با رقت قلب؛دوم«:شفا» به معنای شفای بیماری دلها از آلودگیهای معنوی
و روحانی؛سوم« :هدایت» یعنی راهیابی بهسوی مقصود؛ چهارم« :رحمت»به معنای بهرهوری
انسانهای شایسته از نعمتهای مادی و معنوی الهی (مکارم ،همان .)318: 8 ،قرآن موعظهاش
برای عوام ،شفایش برای خواص ،هدایتش برای خاص خاصگان و رحمتش برای مؤمنان است
(میبدی.)436: 1 ،1352 ،
از قرار گرفتن شفا در نور قرآن برمیآید که جهل به قرآن نیز مانند بهکار نبستن آن ،بیماری
است .جهل مانند رذایل اخالقی دیگر از بیماریهای قلبی است و قرآن کریم شفای این دردهاست
(جوادی آملی)1:252 ،1395،؛ازآنجاکه انسان دارای شئون فراوان نظری و عملی است و جهل
مهمترین مرض عقل نظری بشر به شمار آمده ،ضاللت و گمراهی بدترین بیماری عقل عملی
انسان محسوب میشود .لذا قرآن هم بیماریهای عملی انسان را گوشزد کرده و شفای آن را
شرح داده و هم مرضهایعملی انسان را برشمرده و عالج آن را تبیین کرده تا هم در رسالت
تعلیم کتاب و حکمت کامیاب شود و هم در تزکیۀ نفوس و تهذیب قلوب موفق شود (جوادی
آملی و صادقی .)57 :1 ،1388 ،بنابراین شفای هرگونه بیماری علمی و عملی انسان ،قرآن است
و شفا را در پرتو ادراک صحیح معارف آسمانی و ایمان به تمام رهاورد پیامبران الهی و امتثال
احکام اسالمیمیداند .بیماری را اثر جهل و عدم ادراک درست معانی وحی و فقدان اعتقاد به
رهآوردانبیا و ترک امتثال دستورهای دینی آنان میدانند؛ چون روح انسان مقدم بر بدن اوست،
تن بشر فرع جان مجرد اوست ،لذا سالمت روح مهمتر از سالمت بدن و همچنین بیماری دل
شدیدتر از مرض بدناست .بنابراین شناخت بیماری روح و معرفت داروی آن و آشنایی با کیفیت
درمان تا نیل به شفای کامل از بهترین رهنمودهای قرآن کریم است (جوادی آملی ،همان.)58 :
راز تقدیم موعظه بر شفا این است که انسان خوابیده ،از دردمندی یا سالمت خود آ گاه نیست
س میکند
و اگر بیمار باشد ،نوع آن را نمیداند و هنگامی بیدا ر میشود ،بهتدریج درد را احسا 

یلمآ یداوج هللاتیآ تارظن رب دیکأت اب ثیدح و نآرق رد )ع( سنوی ۀروس یتیبرت یاههزومآ یواکاو 119 

و با مراجعه به پزشک ،از اصل بیماری و نوع آن و راههای درمان و روشهای پیشگیری از دیگر
بیماریها آ گاه میشود (جوادی آملی .)330: 37 ،1394 ،البته منحصر شدن هدایتگری قرآن
در مؤمنان این پرسش را در اذهان پدید میآورد که باوجود ادلهای که عمومی بودن دعوت و
هدایت قرآن را اثبات میکندّ ،
سر اختصاص آن به مؤمنان در چیست؟ در پاسخ باید گفت :قرآن
در مقام هدایت تشریعی و بذرافشانی هدایت ،هیچگونه اختصاصی به گروه مخصوصی ندارد،
ولی انسانها دربرابر قرآن دو دستهاند :برخی هدایت و دعوت قرآنی را نشنیده میگیرند یا اگر
هم بشنوند ترتیب اثر نمیدهند (فاطر ،)14 :و برخی نهتنها اجابت نمیکنند ،بلکه وحی و نبوت
و رسالت بشر را از ریشه انکار میکنند (اسراء ،)49 :اما پرهیزگاران و محسنان از هدایت قرآن
بهرهمیگیرند و آیات اختصاصی هدایت ،ناظر به آنان است؛ همانطور که انذار قرآن کریم و
پیامبر (ص) نیز همگانی است ،ولی تنها گروه خاصی از آن بهره میبرند (جوادی آملی،1398 ،
)142: 2
یعنی هدایت تکوینی پاداشی است ،نه هدایت تشریعی ابتدایی و ّ
سر اختصاص مزبور ،آن
است که متقین سرمایۀ پذیرش هدایت قرآن را که همان سالمت فطرت است ،حفظ کردهاند
(طباطبایی ،همان .)45 :1 ،بنابراین قرآن گرچه دعوتش و هدایتش عمومی است ،ولی تنها
راهنمای کسانی است که آن را بپذیرند و دربرابر ظهور حق ،جدال باطل نکنند و از قول احسن
پیروی کنند.
ُ
ّ
َ ْ
الفتن کاللیل املظلم فعلیکم بالقرآن فانه
پیامبر اکرم(ص) فرمودند« :اذا التبست علیکم ِ
ّ
شافع مشفع (مجلسی ،همان«:)17: 92 ،در هجوم فتنههای تیره و وحشتناک ،به قرآن پناه
برید که هم موعظه است ،هم شفا ،هم نور و هم رحمت» و نیز فرمودند« :به سراغ قرآن بروید
حسرت روز قیامت نجات یابید،
تا زندگیتان زندگی سعیدان و مرگتان مرگ شهیدان باشد و از
ِ
چراکه قرآن ،کالم خداوند رحمان و امان از ّ
شر شیطان و سبب برتری و سنگینی میزان است»
(مجلسی ،همان .)19: 89 ،امام علی (ع) فرمودند« :فاستشفوه من ادو ائکم و استعینوا به علی
الو ائکم فان فیه شفاء من اکبرالداء و هو الکفرو النفاق و الغی و الضالل» (نهج البالغه :خطبۀ
 :)176از قرآن برای بیماریهای خود شفا بطلبید و به آن برای حل مشکالتتان استعانت بجویید،
چراکه در قرآن شفای بزرگترین دردهاست که آن درد کفر و نفاق و گمراهی و ضاللت است».
امام صادق (ع) نیز فرمودند« :و أنزله فیه شفاء ملا فی الصدور من امراض الخواطر و ّ
مشبهات
االمور» (حویزی1415،ق)486: 6،؛ «قرآن را فرستاد که در آن برای آنچه درون سینههاست و
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تمام امراض روحی و شبهات و افکار شفاست».
آیتالله جوادی آملی معتقدند که دل و آنچه انسان در دل دارد یا سالم است یا سالم نیست؛
اگر سالم باشد میتوان آن را با موعظه بیدار نگه داشت و سالمتش را با قرآن حفظ کرد و با
بهداشت ،مانع بیماری شد و آن را دفع کرد؛ و چنانچه مریض باشد ،قرآن مرض را رفع و درمان
میکند؛ همۀ بیماریهای درونی انسان را در همۀ آنچه به جان آدمی وابسته است ،یعنی در
قلمرو عقاید و اخالق و اوصاف و گرایشها ،در برمیگیرد .قرآن شافی ،هر بیماری را که در
صدر انسان باشد شفا میدهد .مرض قلبی و درونی ،گاهی علمی است مانند جهل ،شک و
انتقاد نظری به معارف الهی ،و گاهی عملی است مانند تکبر ،حسادت ،حمیت و عصبیت؛ لذا
قرآن ،راهکار پیشگیری از دردهای یادشده و دیگر بیماریهای درونی انسان را مینمایاند و همه
را درمان میکند ازآنجاکه منبع اصلی علوم الهی قرآن است ،پس شفای همۀبیماریها را از این
کتاب الهی باید گرفت (جوادی آملی.)336: 37 ،1394 ،
آیتالله جوادی آملی در مقام بیان نکات تربیتی این آیه معتقدند که ّ
سر استفادۀ قرآن
از روشهای گوناگون در دعوت و تعلیم ،آن است که اگرچه انسانها از فرهنگ مشترکی
برخوردارند ،اما در هوشمندی و مراتب فهم یکسان نیستند؛ برخی مخاطبان قرآن انسانهای
سادهاندیش و برخی حکیمان فرزانه و ژرفاندیش و باریکبیناند .بنابراین الزم است
کتاب جهانشمول الهی ،معارف فطری را باروشهای متفاوت و در سطوح گوناگون تبیین
کند تا ژرفاندیشان محقق به بهانۀ نازل بودن مطالب وحی ،خود را بینیاز از آن نپندارند و
ّ
سادهاندیشان مقلد نیز به دستاویز پیچیدگی معارف آن ،خود را محروم نبینند (جوادی آملی،
همان.)40 :1 ،
ن طبق کالم آیتالله جوادی آملی،معارف قرآنی در دلهای بسته نفوذ نمیکند ،اما
بنابرای 
کسانی که فطرت خویش را حفظ کرده باشند ،چه مانند صهیب از روم آمده باشند ،یا مانند
سلمان از ایران ،یا مانند بالل از حبشه ،همه دربرابر این کتاب الهی یکسان هستند؛ زیرا قرآن
کریم به اقلیم یا نژاد خاصی اختصاصی ندارد؛ بلکه شفای دردهای روحی و عامل هدایت و
رحمت برای همۀانسانهاست (جوادی آملی ،همان)20:؛ لذا میتوان گفت :هدایت قرآن ویژۀ
پرهیزگاران ،مؤمنان ،محسنان و همۀپارسایانی است که سرمایۀ هدایت فطری خود را نگهبانی
و نگهداری کرده باشند ،آنان که براثر همین نگهداری بالفعل ،به تقواپیشگی وصف میشوند.
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 .7-4آیۀ  58سورۀ یونس؛ تبیین مفهوم نگرش الهی در تحقق تفریح ،شادی و

سالمت معنوی

ُ
حمته َفبذل َ
قل ب َفضل َ
فر ُحوا َه ُو َخ ٌیرم ّما َی َ
َ
ک َف َلی َ
جم ُعون:
هللا و ِب َر ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ً
«بگو که باید منحصرا به فضل و رحمت خدا شادمان شوند (و به نزول قرآن مسرور باشند) که
آن بهتر و مفیدتر از ثروتی است که میاندوزند».
تفریح ،شادی کردن و انبساط قلبی بهواسطۀ لذت بردن از خوشیهایی است که برای انسان
فراهم میشودو بهنوعی فراغت از کارهای روزمره و خستهکننده در طول زندگی است .شادی و
تفریح ،هرچندبهواسطۀ بهرهگیری از لذتهایدنیوی و بدنی باشد ،همیشه امر مذمومی نیست؛
بلکه در مواقعی الزم است؛به همین دلیل ،تفریح حالل و مناسب همواره مورد سفارش دین اسالم
بوده است.
ّ
طبق کالم خداوند متعال ،انسان خردمند به ثروت و عوامل لذت در این زندگی شاد نمیشود
و تنها به فضل و رحمت خدا خوشحال میشود و غبطه میخورد (کاشف ،همان)274 :4 ،؛ یعنی
مهمترین و عالیترین نعمتی که شایسته است ،آدمی به آن شاد شود تنها دو صفت فضل و رحمت
اوست (طبرسی ب ،همان .)76: 3،فضل و رحمتی که خداوند به بندگان عطا میکند ،همان
رحمتی است که بهواسطۀ ایمان بر آنان افاضه شده ،پس فقط باید به آن خوشحال شوند؛ زیرا فقط
این فضل مستحق شادی است ،نه مال و خواستههای دنیایی (سید قطب ،همان .)1799: 3 ،برخی
از مفسران معتقدند که فضل خدا عبارت از است از رسالت و ّ
نبوت که دوصورت والیت هستند و
رحمت همان والیت است (سلطانعلیشاه ،همان378: 6،؛ کاشانی1410 ،ق )533 :1 ،و برخی
نیز معتقدند فضل خداوند همان نزول قرآن است (ابن ابی جامع1413،ق ) 57: 2 ،و داللت دارد
بر آمدن کتابی که جامع همۀ صفاتی است که موجب شادی و سرور است (بیضاوی1418 ،ق،
ّ
 .)117: 3برخی نیز طبق روایات معتقدند که منظور از «فضل» رسول الله (ص) و منظور از
«رحمت» امیرالمؤمنین (ع) است ،پس شیعیان ما باید بهواسطۀ وجود آنان شاد شوند که خیرش
بیشتر است از طال و نقرهای است که به دشمنان اهل بیت (ع) اعطا شده است (بحرانی1415 ،ق،
34: 3؛ حویزی ،همان307 : 2 ،؛ فیض کاشانی1415 ،ق.)407: 2 ،
در این آیه ،فضل به خدا نسبت داده شده است نه به ملت ،و درحقیقت ،تفضیل که همان
اعطای فضیلت به ملت است دیده شده ،نه خود فضیلت که عطیه است .فرق تفضیل و فضیلت
همان فرق ایجاد و وجود است (جوادی آملی.)226: 1399،4،البته فرح و نشاط دو گونه است:
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حق و باطل؛ و بر همین اساس است که در مواردی ،فرح ،به باطل و ناحق بودن مقید شده است
.نشاط حق و صحیح ،ظاهر و باطنش نشاط است و غمی در پی ندارد ،برخالف نشاط کاذب
که ظاهر آن نشاط ،اما باطنش غم و اندوه است و چون ظاهرش رخت بربندد ،غم باطنیاش رخ
مینماید .از مهمترین مصادیق نشاط کاذب ،شادمانی به حیات دنیاست (رعد)26 :؛ زیرا دل
بستن به دنیای اندک ،انسان را از آخرت پرنعمت محروم میکند (رعد26 :؛ آل عمران)185 :
(جوادی آملی.)61: 37 ،1394 ،
آیتالله جوادی آملی معتقدند که شادی و اندوه انسان اگر برای به دست آوردن امری مادی یا
از دست دادن آن باشد ،ستوده نیست؛ چون همۀ این امور امتحان الهیاند و نعمتهایی که لطف
ت میشوند .قرآن نیز اینگونه راهنمایی میکند که برای از
محض باشند ،فقط در بهشت یاف 
دست دادن چیزی از امور گذرای دنیا نگران نباشید و برای به دست آوردن آن فرحناک نشوید؛
زیرا هرچه در دنیا به انسان میرسد ،آزمون است و نشاط راستین ندارد (حدید )23 :بلکه باید به
فضل و رحمت الهی که نشاط راستین است فرحناک شوید؛ چون نعمتها را آیت حق و فیض
خدا میشناساند و مبدأ فاعلی و منعم را مینمایاند ،ازاینرو ،برتر از تذکار نعمت (بقره )40 :از
ُمنعم یا د میشود (بقره .)152 :بنابراین مؤمن به آنچه خود دارد بسند ه میکند و به بالندگان به
ثروت و مال به دیدۀ ترحم نگاه میکند؛ زیرا معتقد است که آنها انباردار دیگراناند و میراث
آیندگان را ذخیره میکنند .مؤمن خوب میفهمد که آنچه دارد تنها فضل خداست و رحمت او
خیر است؛ نه چیزی که آنان دارند ،پس فقط به نعمت وحی و آموزهها و معارف الهی شادمان
میشود که نتیجۀ ایمان به خدا و نصرت الهی است (جوادی آملی.)62: 37 ،1394 ،
 .8-4آیۀ  62سورۀ یونس (ع)؛ تبیین مفهوم کمال و به فعلیت رساندن تواناییهای
عالی

َ َ َ ٌ
َّ
وف َع َلیهم َو َل ُهم َی َ
حزُنون:
هللا ل خ
أال إن أولیاء ِ
ِ
«آ گاه باشید که دوستان خدا هرگز هیچ ترسی و اندوهی ندارند».
بر اساس این آیه ،اولیای خدا کسانی هستند که خداوند متعال ،به خیر و نیکی از آنها یاد
کرده؛ زیرا دوستیشان در راه خدا و برای خداست ،و آنها اهل ایمان و تقوا هستند ،یعنی
واجبات خدا و دستورات رسول (ص) را انجام میدهند و از محرمات الهی پرهیز میکنند .این
معنی در حدیثی از امام سجاد (ع) درباره اولیای الهی روایت شده«:آنان که رفتارشان موافق و
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مطابق با حق است» (طبرسی الف ،همان )322: 11 ،یعنی در آشکار و پنهان مراقبه میکنند (سید
قطب ،همان.)1804: 3 ،
امام علی (ع) در خطبۀ معروف «همام» که حاالت اولیای خدا در آن به عالیترین وجه ترسیم
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
حاجات ُهم خفیف ٌه َو
أجساد ُهم نحیق ٌه َو
«قلوب ُهم َمحزون ٌه َو شرو ُر ُهم مأمون ٌه َو
شده میفرماید:
َ
ُ
أنف َس ُهم َعفیف ٌه» (نهج البالغه :خطبۀ«:) 193دلهایشان محزون ،همگان از آزارشان در امان،
بدنهایشان الغر ،نیازهایشان سبک و نفوسشان باعفت است».
ّ
ّ
ّ
از امام صادق (ع) نیز روایت شده که «قال رسول للا (ص) :من عرف للا و عظمه منع
ّ
ّ
بالصیام و القیام قالوا بابائنا و ّامهاتنا رسول
فاه من الکالم و بطنه من الطعام و عنا نفسه
ّ
ّ
ّ
ّ
للا هؤالء اولیاء للا قال :ان اولیاء للا سکتوا فکانوا سکوتهم ذکرا و نظروا فکان نظرهم عبرة
ّ
ّ
و نطقوا فکان نطقهم حکمة و مشوا فکان مشیهم بین الناس برکة لو ال آجال التی قد کتبت
ّ
علیهم لم ّ
تقر ارواحهم فی اجسادهم خوفا من العذاب و شوقا الی الثواب» (کلینی ،همان:2 ،
«:)237هر کس معرفت الهی را دارا و عظمت سبحانی را دانست ،دهان خود را از فضول کالم
و شکم خود را از فضول طعام منع کند و نفس خود را به صیام و قیام به زحمت اندازد .عرضه
داشتند :پدر و مادر ما فدای شما اینها اولیای خدایند؟ حضرت تأکید فرمودندکه اولیای خدا
سکوتشان ذکر است ،یعنی هنگام سکوت ،قلوبشان مشغول ذکر الهی باشد و به نظر عبرت و
اعتبار نظر کنند و به صواب و صالح دنیا و آخرت نطق نمایند و میان مردم به خیر و برکت مشی
نمایند .اگر آجال مکتوبه بر ایشان نبود ،ارواح آنها در اجساد ایشان به سبب خوف از عقاب و
شوق به ثواب ،قرار نداشت».
اولیای الهی کسانی هستند که قلبشان حافظ قرآن است ،لذا در این دنیا از سالمت کامل
برخوردارند و در آخرت نیز دچار عذاب نمیشوند (جوادی آملی)1390:40 ،؛ لذا میتوان گفت
همانگونه که انبیا و رسوالن الهی (ع) درجاتی دارند (اسراء 55 :؛ بقره ،)253 :اولیای الهی نیز
مراتبی دارند و بر این اساس ،نفی خوف و حزن از اولیای الهی را میتوان در چند مرتبه یاد کرد.
مرتبۀ اول ،استغراق در جمال و جالل الهی است که ویژۀ دارندگان مقام شامخ والیت کامل است
که از دست دادن چیزی در حال یا احتمال از دست دادن آن را در آینده احساس نمیکنند .مرتبۀ
دوم ،پائینتر از مرحلۀ قبلی است و در آن ،فرد توجه دارد که چیزی را از دست داده یا از دست
میدهد؛ اما برایش بیارزش است؛ زیرا محبوب او ازدستدادنی نیست .مرتبۀ سوم ،مقام صابران
است که با قدری سختی همراه است (جوادی آملی.)104-103 : 37 ،1394 ،
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آیتالله جوادی آملی معتقدند که خوف و ُحزن به تعلقات فرد وابستهاند و اولیای الهی براثر
استغراق در جمال و جالل الهی ،دلبستگی به دنیا و امور آن ندارند و همهچیز را ُملک و ِملک
خدا و حوادث را به دست رب االرباب میدانند و از واگذاری مال خدا به خدا هیچ خوفی
ندارند .برخالف پندار دیگران که نداشتن چنین خوفی را عاقالنه نمیدانند ،باور دارند که ادای
این امانت و وفای به این عهد ،مطابق عقل است .ازاینرو ،مدار والیت اولیای الهی ،ایمان مستقر
و تقوای مستمر است؛ چون اولیای الهی کسانی هستند که ایمان آوردند و تقوای آنان نیز وصفی
مستمر برایشان است و نفی خوف و حزن از آنها و تبشیر در دنیا و آخرت برای آنان ،از کلمات
الله است و کلمات الهی تبدیلناپذیرند (زمر .)20 :بنابراین حجابها از قلوب اولیای الهی کنار
رفته و در پرتو نور معرفت ،خدا را با چشم دل میبینند و به دلیل شناخت خداوند بهعنوان کمال
ً
مطلق ،ماسوای خدا در نظرشان بیمقدار است و اندوهی ندارند؛ زیرا اندوه معموال از احتمال
فقدان نعمتهای موجودیا ازترس خطرات احتمالی ،ناشی میشود ،درحالیکه اولیای خدا از
هرگونه وابستگی به جهان مادی رستهاند و «زهد» به معنی واقعی بر وجود آنها حکومت میکند
و غمها و نگرانیهای دیگران را ندارند (جوادی آملی ،همان).
درحقیقت خوف انسان برای آینده و ُحزن او برای گذشته استُ .حزن ،پدید آمدن یک رخداد
منفور یا رخت بربستن عنصری محبوب است ،و خوف نیز دو قسم است :نفسی و عقلی .خوف نفسی
که در صورت امکان رفع عامل آن ،خوفی مذموم است ،اما خوف عقلی ،ممدوح و محمود است
(الرحمن46 :؛ نازعات )41_40 :چنین خوفی کمال است و کمال نفی نمیشود ،پس خوف نفیشده
در این آیه از اولیا خوف نفسی است که در برخی موارد مذموم است (جوادی آملی ،همان )105:
آیه در مقام تبیین مفهوم کمال و سعادت بشری است که «اولیاء الله» در این دنیا بهواسطۀ
هدایت شدن ،برخورداری از آرامش و اطمینان خاطر و درک حقایقی لذتبخش ،آن را کسب
میکنند و تواناییهای عالی درونی خویش را شکوفا میسازند؛ زیرا کسی که ولی خدا باشد،
خدا هم ولی اوست ،کسی که خوف الهی داشته باشد ،خوف دیگری نخواهد داشت و آیندهای
روشن وبدون بیم و اندوه در انتظار اوست.
 .9-4آیۀ  98سورۀ یونس (ع)؛ تبیین مفهوم توبه

َ
َ َ ُ
َ
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َ
الخز ِی ِفی
ایمانها إال قوم
فلوال
س لا أمنوا کشفنا ع ُنهم عذاب ِ
َ
ُ َ ََ َ
عن ُ
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یاه الدنیا و مت
الخ ِ
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«پس چرا هيچ يک از شهرها و آباديها ايمان نياوردند كه (ايمانشان بهموقع باشد ،و) به
حالشان مفيد افتد؟! جز قوم يونس ،هنگامى كه آنها ايمان آوردند ،عذاب رسواكننده را در زندگى
ّ
دنيا از آنان برطرف ساختيم؛ و تا مدتی آنها را بهرهمند ساختيم».
در این آیه خداوند متعال اظهار میدارد که مردم مناطقی که عذاب برای آنها نازل
شد،هیچیک ایمان نیاوردند تا ایمانشان آنها را از عذاب نجات بدهد .البته فقط قوم یونس (ع)
بود که بهموقع ایمان آوردند و خداوند عذاب خوارکننده را در دنیا از آنها برطرف کرد.
البته ناگفته نماند که ایمان آوردن افراد ،وقتی ارزش دارد که از روی اراده و اختیار باشد و
اگر از روی ناچاری یا اجبار باشد ،ارزش و اعتباری ندارد ،هرچند خداوند قدرت آن را دارد،
امابه دلیل شکوفا شدن استعدادهای اشخاص و ظهور ارزش واقعی آنان چنین نمیکند (جعفری،
 .)150: 5 ،1376مشیت در این باب با خدای سبحان است و مطلب به خواست او بستگی دارد
و چون او چنین چیزی را نخواسته ،پیامبر (ص) نیز نباید چنین توقعی داشته باشد؛ زیرا ایشان
قادر نیست مردم را مجبور بر ایمان کند و ایمانی که از روی اکراه باشد خواست خدا نیست
ً
(طباطبایی ،همان .)187: 10 ،بنابراین هشدارهایی که معموال قبل از عذاب نهایی میآید ،برای
قوم یونس بهقدر کافی بیدارکننده بود و آنان این اخطارها را جدی گرفتند و از زشتیها توبه
کردند و پذیرفته شد (خرمدل .)418: 1 ،1384 ،راز اینکه توبۀ قوم یونس پذیرفته میشود و از
برخی مانند فرعون مقبول نمیافتد ،این است که عذاب قوم یونس که مشاهدۀ نشانههایآن سبب
توبۀ آن قوم شد ،عذاب دنیایی بود و عذاب دنیایی استثناپذیر است؛ اما عذاب فرعون و فرعونیان
که با مشاهدۀ آن اظهار ایمان کردند ،عذاب حال احتضار بود که استثنا نمیپذیرد و بر اساس
سنت الهی ،توبه و ایمان در حال احتضار پذیرفته نیست (جوادی آملی.)343: 37 :1394 ،
آیتالله جوادی آملی معتقدند که عذابهای الهی یا جسمانی هستند یا روحانی .عذاب
جسمانی به بدن ،مال یا فرزند و امثال آن آسیب میزند ،اما عذاب روحانی از مقامهای معنوی
میکاهد و لذت مناجات با خدا را از انسان سلب میکند ،یا آبرو و حیثیت او را میبرد که
بهیقین میتوان گفت عذاب روحانی بدتر از عذاب جسمانی است؛ چنانکه روح و شئون آن
قویتر از جسم و اوصاف و عوارض آن است؛ ازاینرو عذاب قوم یونس (ع) نیز روحانی بودکه
ً
خداوند این عذاب و رسوایی را از آنان بهسبب توبه و توسل برداشت ،درحالیکه خطر کامال بر
آنها سایه افکنده بود ،به مدد توبه از لطف الهی ،نعمت حیات و تمتع بهرهمند شدند و خداوند
پیامبرشان را برای ادامۀ رهبریشان باز پس فرستاد؛ زیرا رفع عذاب از انسان تائب و پناهآورنده،

   126فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث  سال دوم /شماره  / 1بهار  /1401پیاپی 5

سنت حتمی خداوند استو خدا انسان را در شداید میآزماید تا اعتقاد توحیدی او در ترس و
امید بروز و ظهور بیابد و معلوم شود در این حالت به چه کسی پناه میبرد (جوادی آملی،1397،
 .)300 :7لذامبلغ دین الهی و مربی جامعۀ انسانی باید مسئولیت خویش را تا آخرین لحظه انجام
دهد و اینگونه نباشد که با مقداری فشار ،خسته شود و رسالت خود را ترک کند ،چون تا آخرین
مرحله ،انتظار پیروزی وجود دارد؛ زیرا احاطه بر همۀ اسباب و علل و آ گاهی از همۀ موانع در
اختیار خداست و انسان وسیلهای بیش نیست؛ زیرا او تنها چند صباحی را در این مقام و سنگر
میماند .پس آنکس که کار را به مقصد و ثمر میرساند خداوند است (جوادی آملی ،همان).
درحقیقت ،سرنوشت مردم به دست خودشان است و افراد میتوانند با ایمان و توبۀبهموقع،
عذاب الهی را از خود دفع کنند و خود را نجات دهند ،همچنین وجود یک رهبر آ گاه و دلسوز
در میان یک ملت در نجات آنها از عذاب قطعی بسیار مؤثر است ،بنابراین مسئوالن و بزرگان
یک جامعه با دیدن نامالیمات نباید میدان مأیوس شوند ،بلکه باید با صبوری به ارشاد بیشتر آنان
پرداخته و برای هدایت آنها دعا کنند.
نتیجهگیری

با واکاوی آموزههایتربیتی سورۀ یونس (ع) این نتایج حاصل میشود:
ً
اوال :در مسیر تربیت انسان ،موانعی همچون عجله ،ظلم،سرکشی و ...وجود دارد که برخاسته
از جهل ،دلبستگی به دنیا،فراموشکاری ،نداشتن تعقل و پذیرش است.
ً
ثانیا :بهرهگیری از آموزههایتربیتی قرآن در مسیر تربیت صحیح ،با ایجاد وسعت در دید
انسان ،این رویه را در فرد ایجاد میکند که از نعمتهایالهی درپی کسب شادی لحظهای
نباشد ،بلکه به مدد آنها استعدادهای خویش را شکوفا کند و با استفادۀ صحیح از سرمایۀ عمر،
به کمالی برسد که عامل نشاط حقیقی است ،ازاینرو ،مؤمن حقیقی نعمتهایزودگذر دنیوی
ً
را صرفا وسیلۀ ابتالمیداند،نه عاملی برای خوشبختی!
ً
ثالثا :انسان میتواند با بهرهگیری از نسخۀشفابخش قرآن که همواره با فطرت او سازگار است،
به همۀ نیازهای زندگی خود پاسخ دهد و با منطبق کردن زندگی خویش بر آن ،ضمن دستیابی به
تربیت صحیح ،راه رسیدن به کمال را بیابد.
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