امام خمینی(قدس سرّه):

نمىگویند فالن
مىگویند« :روحانیین این طورند» ،
«اگر یک روحانى پایش را کج بگذارد 
آدم ...اگر یک روحانى خداى نخواسته ،یک خطایى بکند ،این طور اآلن وضع شده است کهه
جورىاند .مسئولیت ،یک مسئولیت بزرگى است که یکى اگر پایش را

مىگویند روحانیون این


حسهاب
غلط بگذارد این طور نیست که پاى خودش حساب بشهود ،پهاى روحانیهت اسهالم
مىشود ،شکست روحانیت اسالم است .از این جهت هر خطایى که از ما و شما آقایان خهداى

طلبههاى کهه در مدرسهه دارد

مىشود؛ حتى آن
نخواسته ،تحقق پیدا بکند ...پاى همه حساب 
نمىشود ،پاى دیگران
مىخواند ،آن هم وقتى که یک خطایى بکند پاى خودش حساب 
درس 
مىکنند .مسئولیت بسیار بزرگ است ».
هم حساب 
بیانات در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی6611/2/61 ،
رهبر معظم انقالب اسالمی(مد ظله العالی):

مىتهوانیم دل مهردم را بهه منشه گفتهار
«ما در محیط اجتماعى و محیط زندگى چطهور 
خودمان مطمئن کنیم و اعتماد آنها را برانگیزیم؛ درحالیکه از مهذمت شههوا دنیهوى حهر
دلسهرردن بهه
مىکنیم! از مهذمت 
مىزنیم و در عمل خداى نکرده خودمان طور دیگرى عمل 

خواهىهاى دنیوى حر بزنیم؛ اما عمل مها

حرکتکردن و مجاهد کردن در راه 
زیاده

پول و
نمىکنهد ،یها اثهر
ال 
طور دیگرى باشد! چطور چنین چیزى ممکن است اثر بکند؟! یا اثهر اصه ا
مىکند که بعد با کشف واقعیت کار مها ،درسهت بهه ضهد اثهر تبهدیل
مىکند ،یا اثرى 
زودگذر 
مىشود .بنابراین ،عمل بسیار مهم است ».

بیانات در دیدار روحانیان و مبلّغان1831/11/5 ،

رهتوشة راهیان نور
متون علیم ـ آموزیش مبلّغان ّ
ویژة رمضان المبارک 3418ﻫ .ق ـ 3116ﻫ  .ش

تهیه و تدوین:
دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیة قم
معاونت فرﻫنگی و تبلیغی
گروه تأمین منابع

عنوان و نام پديدآور:

مشخصات نشر:
مشخصات ظاهری:
شابک:
وضعیت فهرستنويسی:
موضوع:
موضوع:
موضوع:
موضوع:
شناسه افزوده:
شناسه افزوده:
رده بندی کنگره:
رده بندی ديويی:
شماره کتابشناسی ملی:

رهتوشه راهیان نور :متون علمی ـ آموزشی مبلغان ،ویژه رمضانالمبارک  ۳۴۱8ه  .ق ـ
 ۳۱۱6ه  .ش  /جمعی از نویسندگان؛تهیه و تدوین معاونت فرهنگی و تبلیغـی ففتـر
منابع.
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،گروه تأمین 
قم  :مؤسسۀ بوستان کتاب.۳۱۱6 ،
۴66ص.؛  1۳/6 * ۳۴/6س 
م.
 7ـ  ۳811ـ  9۱ـ  ۱6۴ـ ۱78
کتابنامه :ص۴۴۳ .؛ همچنین به صورت زیرنویس
سخنرانی عمومی
Public speaking
خطبهها
Islamic sermons
حوزه علمیه قم .ففتر تبلیغات اسالمی .معاونت فرهنگي و تبلیغي
حوزه علمیه قم .ففتر تبلیغات اسالمی .مؤسسۀ بوستان کتاب قم
 ۱ ۳۱۱6رBP۳9/
 1۱7/98
۴666۱71



رهتوشۀراهیاننور 


متونعلمیـآموزشیمبلغان

ویژۀرمضانالمبارک8341ه.قـ8431ه.ش

 تهیه و تدوین :دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیه قم ،معاونت فرهنگی و تبلیغی
 نویسندگان :گروهی از پژوهشگران
 ناظران علمی :سعید روستاآزاد ،علیاکبر مؤمنی و علیرضا انصاری
 ناشر :مؤسسه بوستان کتاب
 نوبت چاپ :اوّل6931 ،
 شمارگان 60111 :نسخه
 قیمت 25111 :تومان
 لیتوگرافی ،چاپ و صحافی :چاپخانه مؤسسه بوستان کتاب
تلفن گروه تأمین منابع 93301933 :ـ 125
پست الکترونیکیtabligh@dte.ir :
با قدردانی از همکارانی که در تولید و نشر این اثر نقش داشتهاند:

ویراستار :علی خانی حروفنگار و صـفحهآرا :اکـبر اسـماعی پـور کارشـنا تحریریـه :علـیرضـا
انصــاری و محمدحســیف فرــور کارشــنا اجرایــی رهتوشــه :محمدمهــدی بــابری ت ــدمی
مسئول چاپ و نشر :سیدحسیف موسوی مجاب ّ











ّ
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تمام حقوق این اثر ،حمفوظ است.
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سخن نخست
قرآن کریم ،چشمهساری است همیشه جاری که فلهـای مشـتاق و نیازمنـد کمـال را از معـارف
زالل خویش سیراب میسازف و جامعه انسانی را به زیور عشق و ایمان و گلهای معطر اخـالق و
عدالت مزین مینماید.
اینک که به توفیق الهی سعافت آن یافتیم تا ماه رمضان فیگری را فرک کنیم و مهمان سفره گسترفه
حق تعالی باشیم ،بایسته است خـوف را شایسـته رحمـت و مغفـرت الهـی و فریافـت عنایـات و
الطاف بیکران رحمانی گرفانیم .چه نیکوست که با لباس بهشتی اخالص و پرهیزکـاری ،مهمـان
خدای سبحان گرفیم ،تا توانایی بهرهمندی از الطاف ربوبی را فاشته باشیم و با قـرآن ،ایـن ماهـده
آسمانی ،بیشازپیش مأنوس بوفه ،از این ماه بزرگ ،رهتوشهای آکنده از تزکیه و معرفت برگیریم.
رمضان ،تنها یک ماه نیست؛ بلکـه معنـویتی همیشـه جاریسـت کـه چونـان مـاه شـب چهـارفه
میفرخشد و زوایای زندگی فرفی و اجتماعی انسان را روشن میسازف .آری ،رمضان ،ماه قـرآن و
ایمان است؛ ماه مناجات و سرساییدن بر آستان پرورفگاری است که آفمی را غرق فر نعمتهـای
خوف ساخته ،به برکت کتاب آسمانی و اهلبیت مکرم

 ،راه را از بیراهه تمییـز فافه ،جوینـدگان

حقیقت را از ظلمت به نور هدایت کرفه است .پس ،برماست تا با تأسی به فستورات انسـانسـاز
قرآن کریم ،فر مسیر ایمان و عمل صالح گام برفاریم و این کتاب بزرگ را از مهجوریت فرآوریم.
اما کتاب حاضر ،یعنی «رهتوشه ماه مبارک رمضان سال ۳۴۱8ق» که به همت نویسندگان فاضـل
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و صاحبنظران معارف اسالمی سامان یافته ،فر قالب « ۱۳مجلس» و متناسـب بـا نیـاز مبلغـان
عزیز تهیه و تنظیم شده است .فر این اثر ،ضمن اشاره به مباحث مربوط بـه بایسـتههای تبلیغـی،
نکات ارزنده و مقاالت متنوعی را فر زمینههای گوناگون فینی و تربیتی اراهه میفهد و فر پایان نیز
فر بخش پیوستها ،مطالب کاربرفی و مفیدی را جهت استفافه مبلغان گرامی عرضه مینماید.
امید میروف مبلغان و سفیران هدایت ،ما را از پیشـنهافهای سـازنده و تجربیـات ارزشـمند خـوف
بهرهمند نمایند تا به توفیق الهی ،کیفیت و کارآمدی بیشتری را فر آثار بعدی رقم زنیم.
فر پایان ،ضمن قدرفانی از تالش نویسندگان فرهیخته و محترم که این اثر را بـه نیکـوترین شـکل
سامان فافند ،از تالش تمام کسانی که فر امر آمافهسازی و انتشار کتـاب حاضـر نیـز کوشـیدند،
بهویژه از زحمات حجتاالسالم والمسلمین علیاکبر مؤمنی ،رهیس محتـرم گـروه تـأمین منـابع
تبلیغی ،صمیمانه سپاسگزارم.
سعید روستاآزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

مجلساول

آداب عبادت در ماه مبارک رمضان
حجتاالسالموالمسلمیندکترمحمدجوادفالح


*

اشاره

ماه مبارک رمضان ،فرصتی است برای تجدید بندگی حق تعالی .یکی از عرصههایی که بهویژه فر
این ماه مورف توجه قرار میگیرف ،عبافت و رابطه معنـوی و عبـافی بـا خداسـت .فر ایـن نوشـتار،
برآنیم با توجه و تأکید بر اخالق و آفاب بندگی فر این ماه ،مهمتـرین مصـافیق آن را مـورف توجـه
قرار فهیم و برخی آفاب عبافت را فر این ماه که بیشتر مـورف توجـه آیـات و روایـات قـرار گرفتـه،
بررسی نمایم.
 .1روزهداری

مهمترین و برجستهترین نماف فر ماه رمضـان ،روزهفاری اسـت کـه از انان صـبح تـا انان مغـرب
صورت میگیرف .از این جهت ،این بخش نیز آفابی فارف که به آن اشاره خواهیم کـرف .فر اهمیـت
روزه ،پیامبر

خطاب به جابر میفرماید« :ای جـابر فر مـاه رمضـان ،هرکسـی روز آن را روزه

* استافیار فانشگاه معارف اسالمی.
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بدارف و جزهی از شبش را به عبافت بپرفازف و شکم و شرمگاه خویش را پاک نگه فارف و زبـانش را
حفظ کند ،همانطورکه از این ماه خارج میشوف ،از گناهان خویش خارج میشوف .جابر عرض
کرف :ای رسول خدا این حدیث ،چه زیباست رسول خدا فرموف :و رعایت شروط آن ،چه سخت
است »

1

آداب روزهداری

اساس روزهفاری و تکلیف الهی برای بندگان ،امساک از خورفن و نوشـیدن از انان صـبح تـا انان
مغرب است؛ اما روزهفاری ،آفاب و اخالق شایسـتهتری فارف کـه فر کـالم اهـل بیـت
است؛ از جمله حضرت زهـرا

آمـده

میفرمایـد« :اگـر روزهفار ،زبـان و گـوش و چشـم و اعضـا و

جوارح خوف را نگه ندارف ،روزه به چه کار او میآید؟»

2

امام صافق فرموف« :هرگاه روزه گرفتی ،گوش و چشمت را از حرام روزه بـدار و همـه اعضـا و
اندامت را از زشتی و ُپرگویی و انیتکرفن خدمتکارت بـاز فار .بایـد وقـار روزه فر تـو باشـد .تـا
میتوانی ،خاموش باش؛ مگر از نکر خدا .روزی که روزه فاری ،با روزی که روزه نداری ،یکسـان

ُ َ َ َ
َ
َ ُ َْ
ُ
ُ ُ ُ
نباشد 3». ...رسول خدا فرموفَ « :و ْاحفظوا أل ِس َن َتك ْم َوغّضوا َع َّما ا ِحِا َالنظ ُاإ َِل ِاَ أ ْا ََا َْ ْم
َ َ
َ ُ
ُ
َو َع َّم ا ِحِ ِاا ْس ِت َّم ُع َِل َِ أ ْس َّم َعك ْم؛ 4زبانتـان را نگـه فاریـد و از آنچـه نگـاه بـدان روا نیسـت،

چشمانتان را ببندید و از آنچه گوشفافن بدان حالل نیست ،گوشهایتان را نگه فارید».

بر این اساس ،چشمچرانی ،نگاهکـرفن بـه منـاظر شـهوتانگیز ،رعایـتنکرفن حجـاب ،فروغ،
تهمت ،غیبت ،آزار و انیت فیگران ،عدم صـداقت فر معـامالت ،برخـورف ناشایسـت بـا اربـاب
رجوع و اموری از این فست ،آثار ارزشمند عبافت و روزهفاری فر ماه رمضان را نابوف میسـازف و
یا به حداقل میرساند و آفمی را مشمول کالم پیامبر

میسازف که میفرمایـد« :بسـا روزهفاری

که بهرهاش از روزه ،گرسنگی و تشنگی است و بسا شبزندهفاری کـه بهـره او از عبـافت شـبانه،
فقط بیخوابی است».

5

 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۴ص .78
 .2محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،7ص .66۱
 .۴عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱۱ص .1۱1
 .4سیدبنطاووس ،إقبال األعمال ،ج  ،۳ص .۱
 .5شیخ طوسی ،امالی ،ص .66۳
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حکایت

روزی پیامبر

شنید زنی که روزهفار است ،به کنیز خوف ناسـزا میگویـد .حضـرت فسـتور فاف

طعامی آورفند و به آن زن فرموف :بخور عرض کرف :ای رسول خدا روزه هستم .حضرت فرمـوف:
چگونه روزه فاری ،فر صورتی که به کنیزت فحش میفهی؟ سپس فرموف :روزه ،فقط خـوففاری
از خورفنیها و آشامیدنیها نیست .خداوند روزه را از تمامی آنچه روزه را از بین میبرف ،حجـاب
الَ َو َام َو َأ ْ َث َإ ْال ُج َاو َ
قرار فافه است .آنگاه فرموفَ « :ق َ ُ
اع؛ 1چقـدر روزهفاران واقعـی کـم هسـتند و

گرسنگان ،بسیارند »
 .2تالوت قرآن

یکی از مهمترین سفارشهای معصومان فر ماه رمضان ،تالوت قرآن است؛ زیرا فر این ماه،
قرآن نازل گرفیده است و قرآن با این ماه گره خورفه است .پس ،توجه به تالوت و تـدبر فر قـرآن،
ُْ
ُِ َ
َ ْ ُ َ َ َ َ 2
بسیار حایز اهمیت است .امام باقر میفرمایدِ « :لك شی ٍء َْ ِا ٌع َو َْ ِا ُع الق ْإ ِآن شاْإ َّْضا ن؛
برای هر چیزی ،بهاری است و بهار قرآن ،ماه رمضان است».
کثرت تالوت قرآن ،از آفابـی اسـت کـه مـورف توصـیه معصـومان قـرار گرفتـه اسـت .امـام
َْ
َ ُْ
صافق به نقل از رسول خدا میفرمایدَ « :وأ ِث ُإوا ِف َِ َِ ْن ِتَل َو ِة الق ْإآن؛ 3فر این ماه ،قـرآن را
زیاف تالوت کنید».
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
امام صافق میفرماید« :الق ْإ ُآن َع ْْد الّل َِ َِلی خّل ِق َِ فقد ْحن َب ِغی ِلّل َّم ْإ ِء ال ُّم ْسا ِّل ِم أ ْن ْحنظ َاإ ِفای َع ْْ ِاد ِِ
َ ْ َ
ُِ
َ
َوأ ْن حق َإأ َِ ْن َُ ِفی ْحو ٍم خ ّْم ِس َن آحة؛ 4قرآن ،عهدنامه خدا برای مـرفم اسـت .شایسـته اسـت کـه
مسلمان به آن عهدنامه نگاه کند و فر هر روز ،پنجاه آیه از آن را بخواند».
امام راحل فر ماه مبارک رمضان وقتی نجف بوفند ،هر سه روز یک فوره قرآن را ختم میکرفند
و زمانیکه فر جماران بوفند ،به فلیل کهولت سن ،هر فه روز یک بار قرآن را خـتم میکرفنـد .فر
ایام سال نیز ماهی یک بار قرآن را ختم مینموفند .ایشان همواره با قرآن مأنوس بوفند .یـک جـز
قرآن را هشت قسمت کرفه ،هر قسمت را فر زمان خاصی قراهت میکرفند .گاهی ،مدتها روی
 .1شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،۳ص .۳66
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .6۱9
 .3شیخ صدوق ،فضائل األشهر الثالثة ،ص .۱6
 .4شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .69۱
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یک جمله (آیه) قرآن مکث مینموفند.

1

یکی از نزفیکان امام میگوید« :امام فر روز چند نوبت قرآن میخوانـد؛ بعـد از نمـاز صـبح،
قبل از نماز ظهر و عصر ،قبل از نماز مغـرب و عشـا و یـا فر هـر فرصـت فیگـر ،بـه ایـن عمـل
مستحب پایبند بوف .ما بارها فر طول روز که خدمت ایشان میرسیدیم ،امـام را مشـغول خوانـدن
قرآن میفیدیم».

2

 .3دعا و مناجات

یکی از آفاب و اعمال مستحبی که فراوان فر ماه رمضان مورف توجـه قـرار گرفتـه ،فعـا ومناجـات
است .این فو ،فر اسالم جایگاه ویژهای فارند؛ تا آنجا که قسمت عمده عبـافات را فعـا و نیـایش
تشکیل میفهد؛ بهگونهایکه روح عبـافت ،فعـا شـمرفه شـده اسـت .رسـول خـدا

فرمـوف:

َ
ُ َْ
َ َ
َْ
ُ َ ُْ ََ َ َ ُ َ َ ُْ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ
«أف ِز ُعوا َِلی الّل َِ ِفی َح َوا ِئ ِجك ْم َوأل ِج ُئوا َِل ِاَ ِفای َ ِّلّما ِتكم وتّضاإعوا َِل ِاَ واُعاوِ ف ِاان الادع ء َا
ْ
ال ِع َب َُ ِة؛ 3فر نیازهای خوف و هنگام بروز مشکالت ،از خداوند مـدف بطلبیـد و فر سـختیها بـه او

پناه ببرید و فر پیشگاه او ،تضرع و فعا کنید؛ چراکه فعا ،روح و مغز عبافت است».

همچنین ،پیامبر فعا را اسلحه مؤمن ،ستون خیمه فین و نور آسمانها و زمین معرفی کرفه اسـت:
َ

َْ

ْ

ُ ُْ َ َُ ُ ِ َُ ُ َ َ َ
ُ َ ُ
ات َواْل ْْض 4».این مسئله ،به قـدری مهـم اسـت
«الدع ء ِسَلح الّمؤ َِ ِن وعّموُ الد ِحن ونوْ السّم و ِ
ُ
ْ ُ
ُ ْ
مایع َبؤ ِاب ُك ْم َر ِبی َل ْـو ُُعـاك ُم ْم؛ 5بگـو :پرورفگـارم بـه شـما اعتنـایی
که قرآن میفرماید« :قل

نمیکند ،اگر فعای شما نباشد».

6

ادح ُك ْم ا ُ
پیامبر اکرم فرباره فعا فر مـاه رمضـان میفرمایـدَ « :و ْاْ َف ُعاو ا َل ْ اَ َا ْح َ
لادع فای اوقا ِت
ِ
َ
ُ ّ
7
َص َّلوات ُك ْم ،ف ّنْ َا ْف َّض ُ ّ
الس ع ِت َح ْنظ ُإالّل َُ ّعز وج ف ْ ا َلإ ْح َّم ِة ِالی عبا ُِ ِِ؛ هـان ای مـرفم فر مـاه
ِ
ِ

رمضان و هنگام نماز ،فستهایتان را به سوی پرورفگار متعال بلند کنید کـه چنـین لحظـههایی،
 .1آمنه خوشطینت متین ،گزيدهای از آثار و سیره امام خمینی :قرآن ،ص .67
 .2مصطفی وجدانی ،سرگذشتهای ويژه از زندگی امام خمینی ،ج  ،1ص .61
 .3ابنفهد حلی ،عدة الداعی ونجاح الساعی ،ص .۴9
 .4شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۴68
 .5نور ،آیه .6۱
 .6مکارم شیرازی و فیگران ،پیام امام امیرالمؤمنین  ،ج  ،1ص .6۳8
 .7شیخ صدوق ،األمالی ،ص .۱۱
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بافضیلتترین زمان زندگی شماست که فر آن هنگام ،خداوند بـا فیـده محبـت بـه بنـدگان نگـاه
میکند».
افعیه روزها ،شبهای ماه رمضان ،افعیه شب و روز اول ماه رمضان ،افعیه مخصوص شبهای
قدر ،افعیه سحر ،افعیه شروع و وفاع ماه رمضان ،افعیه شب آخر و روز آخر و افعیـه شـب عیـد
فطر ،نمونههایی از فعاها و مناجاتهایی است که وارف شده است و بسـیاری از آنهـا فر مفااتی
الجنان مرحوم شیخ عباس قمی نکر گرفیده است.
1
بس گرههـا کـه بـه مفتـاح فعـا بگشـایند
بــه صــفای فل رنــدان صــبوحیزفگــان
.4توبه و استغفار

از مهمترین ظرفیتهای ماه رمضان ،استغفار و توبه است که مـورف توصـیه قـرار گرفتـه و زمینـه
بهرهمندی از این ماه را برای انسان فراهم میآورف .شاید فعا و مناجات ،زمینهساز توبـه و اسـتغفار
باشد؛ هرچند توبه هم میتواند برای انسان حال مناجات و فعـا را فـراهم کنـد .ازایـنرو ،پیـامبر
ْ
َّ
ّ
َ
َ
َ
اسالم میفرماید« :ش ْْ ُإ ََّْض َن ش ْْ ُإ الّل َِ َع َّز َو َج َو ُه َو ش ْاْ ٌإ حّضا َع ُ ف ِاَ ال َِ َسان ُت َو ْحّم ُِاو
َّ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ
اِ َِ َان
ف َِ الس ئ ت وهو شْإ البإ ِة وهو شْإ اان ا ِة وهو شْإ التوا ِة وهو شْإ الّمغ ِفإ ِة وهو شْإ ال ِعت ِ
ّالن ِْ؛ 2ماه رمضان ،ماه خدا و ماهی است که فر آن ،حسنات ،مضاعف میشوف و گناهـان فر آن،

محو میگرفف و آن ،ماه برکت است و ماه بازگشت و توبه است و ماه مغفرت و آزافی از جهنم».
پیامبر اکرم فرموف :فر شب اول ماه رمضان ،خدای متعـال بـه فرشـتگان فرمـان میفهـد کـه
بهشت را برای روزهفاران از امت محمد آراسته و آمافه کنید ،فرهای جهنم را بـر آنهـا ببندیـد و تـا
پایان ماه باز نکنید و به جبرهیل فرمان میفهد که به زمین فروف آی و راه شیاطین را بر امت محمـد
3
ببند که نتوانند ایمان و روزه آنها را فاسد کنند.
محمد مسلم ثقفی میگوید :امام محمد باقر فرموف« :فرشتگان خدا فر شب آخر مـاه مبـارک
رمضان ،به روزهفاران بشارت میفهند که پرورفگار گناهان شما را آمرزید و توبه شما را پـذیرفت.
4
پس ،به آینده بنگرید که چگونه خواهید بوف».
 .1حافظ شیرازی.
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱6ص .۱۴
 .3همان ،ص .۱69
 .4شیخ صدوق ،األمالی ،ص .۱۱
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مرف فاسقی فر بنیاسراهیل بوف که اهل شهر از معصیت او ناراحت شدند و بـرای خالصشـدن از
شر او به خداوند پناه ُبرفند .خداوند به حضرت موسی وحی کرف :آن فاسق را از شـهر اخـراج
کن تا آنکه به آتش او ،اهل شهر را صدمهای نرسد .حضـرت موسـی

آن جـوان گناهکـار را از

شهر تبعید نموف .او به شهر فیگری رفت .امر شد از آنجا هم او را بیـرون کننـد .پـس ،بـه غـاری
پناهنده شد و مریض گشت .کسی نبوف که از او پرستاری نماید .پس ،روی بـر خـاک نهـاف و بـه
فرگاه حق از گناه و غریبی ناله کرف که ای خدا مرا بیامرز .اگر عیـالم و بچـهام حاضـر بوفنـد ،بـر
بیچارگی من گریه میکرفند .ای خدایی که میان من و پدر و مافر و زوجهام جدایی انـداختی ،بـه
واسطه گناهم مرا به آتش خوف مسوزان
خداوند پس از این مناجات ،مالهکهای را به صورت پدر و مافر و زن و اوالفش خلق کـرف و نـزف
وی فرستاف .چون گناهکار اقوام خوف را فرون غـار فیـد ،شـاف شـد و از فنیـا رفـت .خداونـد بـه
حضرت موسی
موسی

وحی کرف :فوست ما فر فالنجا فوت کرفه .او را غسل فه و ففـن نمـا .وقتـی

به آن موضع رسید ،فید آن شخص ،همان جوانی اسـت کـه او را تبعیـد کـرفه اسـت.

عرض کرف :خدایا آیا او همان جوان گناهکار است که امر کرفی او را از شهر اخراج کنم؟ فرموف:
ای موسی من به او رحم کرفم و به سبب ناله و مرضش و فوری از وطن و اقوام و اعتراف بـه گنـاه
و طلب عفو ،او را آمرزیدم.

1

 .5آداب افطار
خواندن نماز مغرب قبل از افطار

امام باقر

فرموف« :فر ماه رمضان نماز میخوانی و سپس افطار میکنی؛ مگر آنکه بـا گروهـی

باشی که منتظر افطارند .اگر با آنان بوفی ،برخالف آنـان عمـل نکـن .افطـار کـن و سـپس نمـاز
بخوان؛ وگرنه اول ،نماز بخوان .گفتم :برای چه؟ فرموف« :برای آنکه فو واجب برایـت پـیش آمـده
است :افطار و نماز .اول به آن بپرفاز که برتر است و نماز ،برتـرین آن فو اسـت ».سـپس فرمـوف:
«نماز میخوانی؛ فرحالیکه روزهای .پس ،آن نمازت با روزه به پایان برفه میشوف .این نـزف مـن،
محبوبتر است».

2

 .1اکبر صداقت ،يکصد موضوع  055داستان ،ص .۴6۱
ّ
المتهجد ،ص .616
 .2کفعمی ،مصباح
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جالب آنکه این امر ،فر روایات استثنایی هم فارف؛ آنجا که افب جمعـی اقتضـا میکنـد مراعـات
جمع را فاشته باشیم؛ چنانکه فرموفهاند« :نماز را بر افطار مقدم میفاری؛ مگر آنکـه بـا گروهـی
باشی که اول ،افطار میکنند .پس ،با آنان مخالفت نکن و با ایشان افطـار کـن 1». ...فر روایـاتی
نیز تقدیم نماز بر افطار مشروط به توان روزهفار شـده 2و فر برخـی روایـات نیـز توصـیه شـده فر

صورت توان ،انسان قبل از افطار ،نماز را با همه آفابش به جا آورف؛ ولی اگر از کسـانی بـوفی کـه
س
فلت پیش افطارکرفن بوف و میل تو ،تو را از نماز مشغول میکرف ،اول ،افطار کن تا وسوسـه نفـس
مالمتگر از تو برهد.
دعای افطار

رسول خدا

3

ُ َ
ستج َا ٌة ع َند َفط ُِْ ،اعط َ ْ فی ُ
عو ٌة َُ َ
فرموفه« :ل ُك ِ َع ٍبد ص ِئم َُ َ
الادن أو ُ ِخ َاإ ل ُاَ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ٍ

اآلخ َإ ِة؛ 4هر بنده روزهفاری ،هنگام افطارش ،یک فعای مستجاب فارف که آن ،یا فر فنیـا بـه او
ِفی ِ
فافه میشوف و یا برای آخرتش نخیره میشوف».
فر توصیههای معصومان

و همچنین سیره عملی ایشان ،آمده است که هنگام افطـار و قبـل از

افطار ،فعاهایی را به جا میآورفند؛ چنانکه رسول خدا هنگام افطـار میفرمـوف« :ا سام الّلاَ
ّ َ َ
َ َ ُ ََ َ ّ َ َ َ
ُ
أنت َ
السّم ُع َالعّل ُم؛ 5به نام خدا .خـدایا بـرای
الّل ُْ َم لك ُصّمت َو َعّلی ِْ ِزقك أفطإت ،تقب َِنی َنك

تو روزه گرفتم و بر روزی تو افطار کرفم .از من بپذیر همانا تو شنوای فانایی».
نوع افطاری

امام صافق

فرموف :پیامبر خدا

هرگاه افطار میکرف ،با حلوا (شیرینی) آغاز مـیکـرف و اگـر

نمییافت ،با شکر یا چند خرما و اگر اینها هم نبوفند ،با آب ولـرم افطـار مـیکـرف و مـیفرمـوف:
«معده و کبد را تمیز میکند و فهان را خوشبو میسازف و فندانها را محکم مـینمایـد و سـیاهی
ً
چشم را تقویت میکند و مرفمک چشم را ُپرنور میسازف و گناهان را کامال مـیشـوید و هیجـان
رگها و صفرای غالب را فرومینشاند و بلغم را قطع مـیکنـد و حـرارت معـده را آرام مـیکنـد و
 .1شیخ مفید ،المقنعة ،ص .۱۳8
 .2شیخ طوسی ،تهذيب األحکام ،ج  ،۴ص .۳۱۱
 .3شیخ مفید ،المقنعة ،ص .۱۳8
 .4متقی هندی ،کنز ّ
العمال ،ج  ،8ص  ،۴6۳ح .1۱6۳۱
 .5همان ،ج  ،7ص  ،8۳ح .۳8967
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سرفرف را می َبرف 1».امام باقر

نیز فرموف« :علی

خوش میفاشت که با شیر افطار کند».

2

 .6آداب سحرخیزی

سحر ،یکی از زمانهایی است که فر فرهنگ فینـی و اسـالمی ،بـهویژه فر مـاه مبـارک رمضـان،
جایگاه ویژه ای فارف که بهرمندی از آن ،به رعایت اخالق و آفاب سحرخیزی وابسته است .توجه
مؤمنان به این زمان خاص فر مـاه رمضـان ،بسـیار حـایز اهمیـت و ضـروری اسـت .مهمتـرین
آسیبهایی که فر این زمینه متوجه مؤمنان است ،عبارت است از :عدم سـحرخیزی فر ایـام مـاه
ً
مبارک ،روزههای بیسحری ،سحرخیزی صرفا برای خورفن سحری ،عدم استفافه از مناجاتهـا
و انکار و افعیه مخصوص سحر.
احیا و شبزنده فاری ،یکی از توصیههای وارفشده است که فر کالم معصومان

متجلی شده

ََ َ ُ
و فرخطبه همام نیز از نشانههای متقین برشمرفه شده است؛ آنجا که حضرت فرموف« :اَا الّل ا
ُ
َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُْ
زاء الق ْاإ ِآن َحإ ِتّل َون ُاَ َت ْاإت َل؛ 3بـه هنگـام شـب ،بـرای عبـافت برپاینـد؛
فَ فون اقداَْم ت ل ن ِاج ِ

فرحالیکه اجزای قرآن را شمرفه و سنجیده تالوت میکنند».

البته شبزندهفاری نیز آفابی فارف؛ زیرا شبزندهفاری به معنای وقتگذرانی و به بطالت گذراندن
این شبها نیست؛ بلکه به معنای توجه قلبی به لحظات و شبهایی است که انسان بایـد آن را از
یاف خدا آکنده سازف.
لقمان حکیم به پسرش میگوید« :فرزندم مبافا خروس از تو عاقـلتر باشـد و توجـه آن بـه نمـاز
بیش از تو باشد .آیا نمیبینی که فر مواقع نماز و هنگام سحر ،بانگ میزند؛ فرحالیکه تو خواب
هستی».
هنگــام ســپیدهفم ،خــروس ســحری

فانـی کـه چرا هـمی کند نــوحهگری

یعنـی که نـمـوفنـد فر آیـنـه صـبـح

کز عمر شبی گذشت و تـو بیخبـری

به تعبیر عالمه بزرگوار حسن زافه آملی« :الهی خروس را سحر باشـد و حسـن را نباشـد .الهـی
خروس را فر شب خروش باشد و حسن ،خاموش باشد».
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۴ص  ،۳6۱ح .۴
 .2شیخ طوسی ،تهذيب األحکام ،ج  ،۴ص .۳۱۱
 .3نهج البالغه ،خطبه ( ۳۱1خطبه همام).
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اهمیت سحرخیزی

سحرخیزی ،فر احافیث اسالمی بسیار مورف توجـه و تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت و آثـار و برکـات
فراوانی را با خوف به همراه فارف؛ از جمله فر روایت آمده است:

ّلی ْا ُن َُ َِ ّّمد َالن ْوفّلی ق َل َسّم ْع ُتَ [الْ ُى ] ُحق ُولََ :ن ْال َع ْب َد َل ُق ُوم فی ال َّل ا َف ّم ا ااَ ُالنعا َ
« َع ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ُ ُ ْ
َ
َ َ
حّم ن َوشّم ا َو َق ْد َو َق َع َُ َق َن َُ َعّلی َص ْدِْ َف ُأَ ُإال ّّلَ ُ َتع لی ْأاو َ
اب َ
الساّم ِء ف َت ْنف ِات ُّ ،،م َام حقاول ِلّل َّمَل ِئك ِاة
ِِ
ِ
َ َْ َْ ْ َ َ
َ َ
ُُْ
َ َُ
َْ
ّ
أنظ ُإوا َلی َع ْبدى َ حَ ُبَ فی التقإ ِب َلی ِاّم لم أفت ِاإض عّل ِاَ ْاج ا َِنای ِلاثَلص ِخَا ٍلُ :ن ِبا
ّ َْ َ َ ْ ُ ُ َ َُ 1
ْأغف ُإ ُِ َل َُْ ،أو َت ْو َاة ُا َج ِد ُُه َل َُْ ،أو ْ ْزق ُ
أزحد ُِ ف ََْ ،ش َْ ُدوا َََلئ َ
كتی أنی قد جّمعتْن لَ؛
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ

علیبنمحمد نوفلی گوید :از امام هافی

ُ

شـنیدم کـه میفرمـوف :بنـده خـدا شـب از خـواب

برمیخیزف و چرتش میگیرف و به راست و چـ متمایـل میشـوف و گـاهی چــانهاش بـه طـرف
سینهاش میافتد .پس ،خداوند متعال فستور میفهد تا فرهـای آسـمان گشـوفه شـوف .آنگـاه بـه
فرشتگان میفرماید :به بندهام نگاه کنید که به جهت چیزی که واجب نکرفهام ،این چنین خـوف را
برای تقرب به من به زحمت انداخته است؛ به امید یکی از سه حاجت :گنـاهی کـه آن را بـرای او
ببخشایم ،توبهای که برای او تجدید کنم ،یـا روزی او را زیــاف کنـم .آگاه باشید ای فرشتگان مـن
که هر سه را برای او روا کـرفم».
کس ندیده است ز مشـک خـتن و نافـه چـین
آنچــه مــن هــر ســحر از بــاف صــبا مــیبینم

هر گنج سعافت که خدا فاف به حافظ
از ُیمن فعای شب و ورف سحری بـوف

حکایت

نیمههای شب ،میرزا محمد تنکابنی از خواب بیدار شد .پدر را فر حالی عجیب فید؛ وی نشسـته
بوف و بهشدت میگریست .مدتی صبر کرف تا گریهاش تمام شوف .جلو رفت و با تعجـب بـه پـدر
نگریست و از او پرسید :پدرجان چه اتفاقی افتافه است؟ پدر اشکهایش را پاک کرف و با لحنـی
لرزان و صدایی بغضآلوف فرموف« :وقتی فر قنوت نماز وتر ،مناجات خمس عشره را میخواندم و
میگریستم ،ناگاه صدایی از سقف آمد [و گفت]« :أیها العالم العامل ...؛ ای فانشـمند عامـل بـه
علم » ...بر خوف لرزیدم .این بوف که نتوانستم به نماز خواندن افامه فهم .پس ،بیاختیار نشسـتم
و گریستم .محمد آن روز فریافت که مداومت پدر به خواندن روزانـه یـک جـز قـرآن و تـالوت
 .1شیخ طوسی ،تهذيب األحکام ،ج  ،1ص .۳۱9
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سوره «یس» هر روز صبح و افای نماز شب ،حتی سقف اتاق را نیز به تحسین وی وافاشته است.
این بوف که کوشید راه پدر را افامه فهد.

1

یکی از فرزند امام خمینی میگوید« :شبی فر ماه رمضان ،فر پشت بـام خوابیـده بـوفم .فیـدم
صدایی میآید .بلند شدم و متوجه شدم آقاست که فر تاریکی نماز میخواند .فسـتهایش را بـه
آسمان بلند کرفه و گریه میکند».

2

عالمه طباطبایی نیز شبهای ماه رمضان را تا صبح بیدار بوف .مقداری مطالعه میکرف و بقیه را
به فعا ،قراهت قرآن و نماز مشغول بوف.

3

فر این باره ،شعر حافظ شیرازی خواندنی است:
فوش وقــت ســحر از غصــه نجــاتم فافنــد

و اندر آن ظلمت شـب آب حیـاتم فافنـد

چــه مبارکســحری بــوف و چــه فرخندهشــبی

آن شــب قــدر کــه ایــن تــازه ب ـراتم فافنــد

همــت حــافظ و انفــاس ســحرخیزان بــوف

کـــه ز بنـــد غـــم ایـــام نجـــاتم فافنـــد

4

آداب سحر

برخی از مهمترین آفاب سحر عبارتاند از:
ـ خلوتگزینی و گفتوگو و مناجـات بـا خداونـد؛ نـه فقـط بیـداری و وقتگـذرانی و خـورفن
سحری.
ـ مراقبه نسبت ارزش زمانی سحر با توجه به ماه رمضان و توجه خاص الهی؛ نه غفلت ،فراموشی
و سهلگیری آن.
ـ مراقبه و توجه نسبت به حضور مالهکه و جنوف الهی فر توجه و عنایت به بندگان خدا فر این ماه،
بهویژه فر سحرها.
ـ سحریخورفن و ترکنکرفن آن ،هرچند به یک فانه خرما یـا یـک شـربت آب باشـد؛ نـه غلبـه
خواب و گرفتن روزههای بیسحری که هم به جهت جسمی و هـم روحـی و معنـوی پیامـدهای
 .1میرزامحمد تنکابنی ،قصص العلماء ،ص .۳19
 .2فرازهايی از ابعاد روحی ،اخالقی و عرفانی امام خمینی ،ص .79
 .3يادنامه عالمه طباطبايی ،ص .۳۱۳
 .4شمسالدین محمد شیرازی ،ديوان حافظ ،ص .۳8۱
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منفی فارف.

ـ استفافه از سحری مناسب و سالم و بـه انـدازه؛ نـه اسـراف و ُپرخـوری فر خـورفن و غـذاهای

مختلف و گوناگون و بیکیفیت.

ـ توجه به اعمال وارفشده فر سحرها ،بهویژه خواندن سوره »إنا َأنزلنا» فر وقت خـورفن سـحری،

مستحب است .فر روایت است که هرکس فر وقت افطـارکرفن و سـحریخورفن ،ایـن سـوره را
بخواند ،فر میان این فو وقت ،ثواب کسی را فارف که فر راه خدا به خون خوف غلتیده است.
ـ توجه به نکر استغفار؛ چراکه استغفار فر سحرگاهان ،باعـث صـلوات حقتعـالی و مالهکـه بـر
استغفارکننده میشوف.

ّ
َ
ـ قراهت مناجات و افعیه ،بهویژه فعای «الّلْم انی اسئّلک َن اْ ئک ِا ْاْ ُِ َو اْ ئاک َا ِْ ّای»...

و خواندن فعای ُپرفیض ابوحمزه ثمالی فر سحرهای ماه مبارک رمضان.

 .1شیخ عباس قمی ،مفاتی الجنان ،ص  ۱7۱ـ .۱76

1

مجلسدوم

ویژگیهای مؤمن از دیدگاه امام صادق
*

حجتاالسالموالمسلمینحسینانصاریان


اشاره

ایمان ،ارکان مشخصی فارف .تمام افرافی که به این صفت شناخته میشـوند ،بایـد آن را فر خـوف
فاشته باشند .امام صافق

با بیان ویژگیهای شخصیتی مؤمنان ،پیروان خو یش را بـه آراسـتگی

َ ُ ْ
َْ َ َ ُ
َ ُ ْ َ
به این خصلتها فرامیخواندِ « :ش َع ُت َن أ ْه ال َو َْع َو ِاا ْج ِت َْا ُِ َوأ ْها ال َوفا ِء َواْل ََ ن ِاة َوأ ْها ُالز ْه ِاد
ِ
ون ا َلن َْ ُْ ،ح َز ُ اونَ
الَ ئ ُّم َ
َو ْالع َب َُةَ ،أ ْصِ ُب َحدى َو َخّمس َن َْ َعة فی ال َ وم َوال َّل َّلةْ ،ال َق ئ ُّم َ
ون ا ل َّل َ ،
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ْ َ َُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َُ ُ ْ َ 1
أَوالْم و ح ِِجون الب ت و حجت ِنبون َِإم؛ شیعیان ما ،اهل ورع و تـالش و کوشـشاند ،اهـل

وفافاری و امانتفاریاند و اهل زهد و عبافت هستند .فر هر شبانهروز پنجاهویـک رکعـت نمـاز
میگزارند .بیداران فر شب و روزهفاران فر روزند .زکات اموال خوف را میفهند و حج خانه خـدا را
به جا میآورند و از هر حرامی ،فوری میکنند».
این ویژگیها ،بهمنزله شاقول و تراز است تا هم شیعیان ،راستی و فرستی خوف را بـا آن بسـنجند و
* نویسنده ،محقق و از مبلغان نخبه ففتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
 .1شیخ صدوق ،صفات الشیعة ،ص  ،1ح .۳
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عیار هماهنگی و همراهی خو یش را با رضایت و انتظار اولیای فین محک بزنند و هم فیگـران بـا
مشاهده آنها ،به قداست و عظمت اهلبیت
امام صافق

پیببرند .فر این نوشتار ،با نگرش به کالم نورانی

به فو محور از ویژگیهای مؤمن میپرفازیم.

محور اول .آماج گناه نبودن

َ َ َ
او َم َ
ََ َْ َ ُ ْ َ َ
اظ َه َرم ْن َه َ
اب َط َ ن؛ 1به کارهـای زشـت،
احشم
ِ
خداوند فر قرآن کریم با بیان «و تقربواالفو ِ

َ
با عبارت نـورانی «فا ْج َت ِن ُبوا

چه آشکار و چه پنهانش ،نزفیک نشوید» و نیز پیامبر بزرگ خدا

ِف َِ

َُ

َح َإ ٍام» ،2اهل ایمان را از ارتکاب مجموعه حرامهای :مالی (مانند ربـا و نـدافن خمـس)،

بدنی (همچون :نگاه به نامحرم ،شهوت حرام ،غیبت و لمس بدن نـامحرم) ،اخالقـی (از قبیـل:

حسد ،کبر ،غرور و بخل) و اجتماعی (مانند :ظلم ،تجاوز و پایمالکرفن حقوق مرفم) بـر حـذر
میفارف و آنان را به فوری از گناهان فرمان میفهد تا گناه ،فیوارهـای قلعـه ایمـان آنهـا را(عقایـد،
اخالق ،اعمال و حاالت قلبی) ویران نکند.
حساسیت اولیای خدا به گناهان ،تساوی رضایتفهندگان به گناه با انجامفهنده آن ،نزول بالهای
جدید فر اثر گناهان بیسابقه و نیل به خشنوفی خداوند و برکـت بینهایـت فر اطاعـت الهـی و
ازآنسو ،خشم و لعنت شدید خداوند فر اثر نافرمـانی از فسـتورات و خواسـتههای او ،توجـه بـه
سیریناپذیری جهنمگونه نفس فر آلوفگی به گناه و بهخدمتگرفتن جوارح و نیـز فـراهمنسـاختن
زمینه اجرای طرحها و وسوسههای بد توسط چشم و گوش و فیگـر اعضـا ،مسـاهلی هسـتند کـه
توجه بدانها ضروری به نظر میرسد.
آنانکه فلشان با نور ایمان ،نورانی شده است ،سخن خـدا و پیـامبرش را پذیرفتهانـد و فر نتیجـه،
خوف را از آماج گناهان فور نگه میفارند .چشمانشان بهگونهای بینا شده است که آنچه توفه مـرفم
نمیبینند ،بهروشنی میبینند و به شنواییای رسیدهاند که میتوانند آنچه را که فیگران نمیشـنوند،
ْ
َ
َ
ُ
بشنوند .پیغمبر خدا فراینباره میفرماید« :ال ُّم ْؤَ ُن فا َن َُ َحنظ ُإ ا ُنوْ الّلَ؛ 3فرف باایمان ،آن َفم کـه
مینگرف ،به نور خدا میبیند».
 .1انعام ،آیه .۳6۳
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۱۱ص.۱۴9
 .3شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۳ص  ،1۳8ح .۱

ِ

ِ

ِ ِ

ِ
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سرآغاز سیر معنوی

انسان برای رسیدن به مراتب ایمان ،سیری زیبا را باید طی کند .مراحل آن عبارتاند از:
 .۳سیر عقلی :یعنی توجه به این امر که هیچ موجوفی فر جهان هسـتی ،باطـل و بیهـوفه آفریـده
نشده؛ بلکه مثبت و برحق است .از این رهگذر ،به سازنده این سازمان حق نیز توجه میکنـد و او
را ،حق و یکتایی او را فرک و کمک او را فریافت میکند.
 .1شناخت نبوت :بعد از وروف به عرصه توحید و شناخت معبوف یکتا ،با کمک او ،بـه عرصـهگاه
نبوت قدم میگذارف و فرمییابد که او عقل ،علم و نور محض است.
و فرک ظرفیت باالی ایشان برای فریافـت

 .۱قرآن و امامشناسی :به فنبال فهم جایگاه پیغمبر

و ابالغ آیات الهی ،فر کنار آن حضرت ،به شناخت کاملی از قرآن و امام نایل میشوف.
بعد از این سیر اعتقافی ،سیر عملی وی آغاز میشوف و پس از این سـیرهای اعتقـافی و عملـی،
ناگهان سر از خدا فرمیآورف و مبدأ و معاف و نبوت ،والیت ،امامت و عمـل بـه آیـات قـرآن را فر
خوف جای میفهد.
شایان نکر است ،شرط پیموفن این مراحل ،شناخت محرمات و فوری جستن از مجموعه آنهـا و
نیز آراستگی به نیکیها و خوبیهاست .وجوف آلوفگی گنـاه و نافرمـانی فر جـان آفمـی ،وی را از
وروف به میدان سیر معنوی بازفاشته ،او را فر فتنههایی که با هجوم خوف ،مرفم را از قیامـت ،خـدا،
فین ،کرامت و ارزشها جدا میکند ،گرفتار و به جهنم وارف میکند.
سبب آلودگی

نسـبت بـه تنظـیم شـیوه

جستوجو فر منابع فینی ،حاکی از اهتمام ویژه فین و اولیای فیـن
ً
تفکر ،ارافه و خواست انسان فر رابطه با زندگی فنیاست .اساسا ،انسان فر مواجهـه بـا پدیـدههای
آفرینش که همگی آفریده خداوند حکیم هسـتند ،از فو نـوع ارزیـابی و تلقـی برخـورفار اسـت؛
فسته اول که با عینک معاف نگاه میکنند ،فنیـا را تجارتخانـه و زنـدگی فر آن را سـازنده آخـرت
َ

ُ

َ

ْ

َ

َ ُ
ُ
جیك ْم ْ َ
َ َُ َ َ َ َ ْ ُُ ُْ َ
لـیم؛ 1ای اهـل ایمـان آیـا
ذابأ ٍ 
جار ٍةتن
لیت
میفانند« :یاأیهاالذینآمنواهلأُلكمع ِ
ِ
منع ٍ

شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذابی فرفناک نجـات میفهـد ».ازاینروسـت کـه

ثروت و قدرت ،آنان را بسان سلیمان و یوسف
 .1صف ،آیه  ۳9ـ .۳۳

میکند؛ نه قارون و فرعون .فنیـای ایـن افـراف،
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ملکوتی و نیقیمت و لحظهلحظه آن سرشار از رحمت ،مغفرت ،شـفاعت ،کرامـت ،احسـان و
رضایت الهی است .اینان اگرچه مورف مالمت نافانان قرار فارند ،فنیـا را فر کمـال سـالمت طـی
میکنند:
اهل مالمت کـه سـالمت رونـد

راه ســالمت بــه مالمــت رونــد

1

جج

فسته فوم ،نگاهشان به فنیا بر مبنای تمایالت و شـهوات شـکل میگیـرف .اندیشـه منفـی و فرون
تاریک آنها ،فنیایشان را بازیچه و لحظات عمرشان را لبریز از :حسافت ،حرص ،بخـل ،غـرور و
تکبر میکند .بنای زندگی آنان ،بر خیال استوار است و زندگی برای آنان ،جز سرابی کـه گامبـهگام

َ َ ْ َ ُُ َ
الّظ ْم ُ
َ َ َ
ـنن َمـا 
اب ِب ِقیع ٍةیحسبه
آنها را به پوچی و نابوفی میکشاند ،معنای فیگری نـدارف« :مسر ٍ
َ
َح َتیإ َذ َ
اجا َ ُه َل ْم َی ِج ْد ُهش ْیئا؛ 2مانند سرابی فر بیابانی مسطح و صـاف اسـت کـه تشـنه آن را [از
ِ

فور] آب میپندارف تا وقتیکه به آن رسد ،آن را چیزی نیابد».

بهبیانفیگر ،از آیات و روایات که فقیقترین روانکاوی را از انسان فارنـد ،چنـین برمیآیـد کـه راز
آلوفگی وی به گناهان ظاهری و باطنی ،محبت افراطی و عشق غیرمنطقی به فنیا و نیز محور قـرار
گرفتن عناصر مافی است که این نیز ،زاییده تلقـی نافرسـت از فنیـا و حیـات فنیاسـت .حاصـل
آنکه ،فنیای هریک از این فو فسته ،بر اساس باطن آنها ارزیابی میشوف .ازاینروست کـه فنیـای
امیرمؤمنـان  ،سـلیمان و یوسـف

تجارتخانـه اســت و فنیـای قـارون و فرعـون ،بــازی،

سرگرمی و کاالیی فریبنده است.
گفتنی است ،پیامبر اکرم

فر برشمرفن گونههای فل« ،قلب مشغول به فنیا» 3را بهعنوان اولـین

آنها نکر مینماید؛ قلبی کـه خـوفبینی و خوفمحـوری ،او را کـور و کـر سـاخته و همـه فصـل و
وصلها و خواستن و نخواستنهای خویش ،حتی فینفاری را ابـزار نیـل بـه فنیـا میفانـد .امـام
َ
الّم ُّلاو َ
باقر نیز فرباره برخی از آنان میفرمایدُ َْ « :ج ٌ َق َإأ ْال ُق ْاإ َآن َف َت ََ َاه ُِ ا َّضا َعة َو ْاس َات َد َْ ااَ ُ
ِ ِ
ِ
َ َ
َ
َو ْاس َتط ل ِا َِ َعّلی َالن ِ ؛ 4فرفی که تالوت قرآن را کاالی پول فرآورفن و پنجهانـداختن فر زنـدگی

مرفم قرار فافه است».

 .1حافظ شیرازی.
 .2نور ،آیه .۱۱
 .3میرزاعلی مشکینی ،تحرير المواعظ العددية ،ص .1۴6
 .4شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .617
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آری ،قساوت پدیدآمده از فنیازفگی و گرهخورفن جان آفمی با مقام ،پول و شـهوت ،اسـاس تمـام

لغزشهاست؛ تا آنجا که کار را به حلقهزفن بر گـرف غاصـبان خالفـت علـوی ،غصـب فـدک 1و

هیاهو و هلهلهکرفن فر مواجهه با کالم هدایتبخش حسینبنعلی

 2میکشاند.

پیامدهای گناه

تمامی موجوفات ،هریک بهاندازه سعه وجوفی خویش ،اثرگذار و اثرپذیرند .ازیکسو ،مکانیسم
عالم اقتضا میکند که همه عالم هستی ،حتی از کتابی که از روی میز جابه جا میشـوف ،خبـرفار
شوند .از سوی فیگر ،خداوند حکیم ،چنین ارافه نموفه که جهان ،فر برابر تمـام حرکـات انسـان،
واکنش مناسب و متناسبی فاشته باشد .گناه نیز بهعنوان فعل و عملکـرف اختیـاری انسـان ،از ایـن
قاعده فراگیر مستثنا نیست.
فر افامه ،به برخی از آثار و پیامدهای گناه اشاره میشوف:
 .1جلوگیری از روزی

عالم هستی 3فر قبال گناه و نافرمانی انسان و متناسب با آن ،واکنش نشان میفهد .یکـی از آنهـا،
جلوگیری و ففع رزق الهی است .امام باقر
ُ

َّ ْ َ ُ
َ َ ْ
میفرمایـدَّ َِ « :ن َّالإ ُجا ل اه ِن ُ الاهن َ ف ْاد َْأ َع ْن ُاَ

ِّالإ ْزق؛ 4همانا انسان گناه میکند و فر نتیجه ،روزی از او کناره میگیرف».
 .2تیرگی و تباهی دل

ارتکاب گناه ،چه صغیره و چه کبیره ،فل را به تیرگی میکشـاند .امـام صـافق

َ
میفرمایـدَُِ « :ا

َْ ُ َ ٌ
ُ َ
ََْ
كتة َس ْو َُ ُاء؛ 5هرگاه انسان گناهی کند ،فر فلش نقطه سیاهی برآید ».بـا
أُن َ َّالإ ُج خ َإ َج ِفی قّل ِب َِ ن

افامه یافتن گناه و حاکمشدن گناه بر جان گناهکار ،نور فطرت فر فرون او بـه خاموشـی گراییـده،
فل به تباهی و سیاهی کشیده میشوف .فر نتیجه ،حقیقت را گم میکند و تمام فرهـای نجـات بـه
رویش بسته شده ،بعدازآن ،روی سعافت را نمیبیند و به رستگاری نمیرسد.
 .1شیخ طوسی ،تهذيب األحکام ،ج  ،۴ص .۳۴8
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۴6ص .۱
 .3فتح ،آیه .۴
 .4شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،۳6ص .۱9۳
 .5شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۱ص  ،۱7۱ح .۳۱
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 .3تأخیر در اجابت دعا

انسانی که با پیروی از امیال و خواستههای خوف ،متعرض خشم پرورفگار میشوف ،خـوف را فچـار
حرمان میکند .تأخیر یا محرومیت از استجابت فعا ،یکی از جلوههای آن حرمان بـزرگ اسـت؛
زیرا آن هنگام که بنده حاجتش را از خدا میخواهـد ،ارافه الهـی بـر آن اسـت کـه خواسـتهاش را
اجابت کند؛ ولی آنگاه که گرفتار گنـاهی میشـوف ،خـدا بـه فرشـتهای کـه مـأمور کـار اوسـت،

ْ
َ
َ ْ
َ
میفرمایــد« :ا َتقا ِ َح َج َتا ُاَ َو ْاح ِإ َْا ُاَ َِ ّح َها ف ِا َنااَ َت َعا َاإ َض ِل َسااَ ِطی َو ْاسا َات ْو َج َ ال ِِ ْإ ََا َن َِ ِناای؛
خواستهاش را به انجام نرسان و او را از فستیابی بـه خواسـتهاش محـروم کـن؛ زیـرا او خـوف را فر

1

معرض خشم من قرار فافه و مستحق فوری از رحمت من گشته است».
بیان این نکته ضروری است که اسـتجابت فعـای گناهکـاران حرفـهای ،بـدینجهت اسـت کـه
خداوند حاضر نیست صدای آنها را بشنوف .بنابراین ،با اجابت سریع فعا ،آنان را از همصحبتی بـا
خوف محروم میکند؛ اما ممنوعیت استجابت فعای مؤمنان ،برخاسته از عشـق و عالقـه خـدا بـه
آنان و بهگونهای فراهم ساختن زمینه گفتوگوی بیشتر خدا و بنده است.
 .4محرومیت از شبزندهداری

سحرخیزی و نماز فر هنگام سحر ،فضیلتی آسمانی است که فل را سرشار از آرامـش نمـوفه ،بـه
صورت نمازگزار زیبایی میبخشد و رزق را افزون میکند .رسول گرامـی اسـالم

میفرمایـد:

َ َّ
َ
ٌ ْ ْ ُْ
َ َ
َ
كم ا ََ َّ َ َ َ
ََ ْ
واح َدة ،ف ِ َّن َصَلة الّل ِ َِ ْنْ ة َع ِن ا ِاّم ِمَ ،وتط ِف ُئ غّض َ َّالإ ِّب تبا َْ َو
َلة الّل ِ ول ْو َْ عة ِ
«عّل ِ ِ
َ
َ
َتع لیَ ،و َت ْدف ُع َع ْن ا ْه ِّلْ َح َّإ َّالن ِْ ْحو َم ال ِق ََ ِة؛ 2بر شـما بـاف بـه نمـاز شـب ،هرچنـد یـک رکعـت.

بهفرستی که نماز شب ،انسان را از گناه بازمیفارف ،خشم پرورفگار را خاموش و سـوزش آتـش را
فر قیامت ففع می سازف».
سنگینشدن خواب و بازماندن از بهرههای معنوی و مافی نماز شـب ،یکـی فیگـر از پیامـدهای

جبرانناپذیر آلوفگی روح و ارتکاب حرام است .امام ششم

فر این خصـوص فرمـوفه اسـت:

ّ ّ ُ َ َُ ُ ّ
َّ
الهن َ َف ُ َ
ِإ ُم َصَلة الّل ِ ؛ 3شخصی که به گنـاه روی مـیآورف ،از خوانـدن نمـاز
« ِان الإج ل ه ِن

شب محروم میشوف».

 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،79ص .۱69
 .2متقی هندی ،کنز العمال ،ج  ،7ح .1۳۴۱۳
 .3شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .17۳
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 .5سلب نعمت

وقتی خداوند نعمتی را که به بندهاش عطا میکنـد ،ارافه مینمایـد آن نعمـت بـرای بنـده بـاقی و
ماندگار بماند؛ ولی این عبد است که با سو انتخاب و اقدام به حرام ،زندگی را کالفهای سـرفرگم
میکند و آنچه را مایه راحتـی و آسایشـش بـوفه ،از فسـت میفهـد .امـام صـافق

فراینبـاره

َ
َ ْ َ 1
ساتِ ُِ ا َاهل َ
عّماة َف َسا َّل َب َْ َ ّحا ُِ َح ّتای ُحاهن َ َُ ْنبا َح َ
میفرماید ََ « :أ ْن َع َم ال َّل َُ َع َّلی َع ْبد ن َ
ک الساّل ؛
ِ
ٍ ِ
ِ ِ ِ
ِ

خداوند هر نعمتی را که به بندهای فاف ،از او نگرفت؛ مگر به سبب گنـاهی کـه سـزاوار سـلب آن
نعمت شد».
فضیل عیاض ،بر بالین یکی از شاگرفان جوان و فرسخوانش که فر بستر مرگ بوف ،حاضـر شـد.
از او خواست تا «الإلهإالالله» بگوید .آن جوان فر پاسخ به فرخواست استاف ،از این نکر شـریف

اظهار بیزاری کرف .قرآن آورفند تا با خواندن سوره یس راهی بگشایند؛ اما آن جوان گفت :نخـوان،
من از شنیدنش زجر میکشم و ُمرف .شگفتی و حیرت ،استاف را فر برگرفته بوف تـا اینکـه شـبی فر
رؤیا ،شاگرفش را فر آتش جهنم مشاهده کرف .پرسید :چه شد سرانجام تو به اینجا کشـیده شـد؟
گفت :مبتال به سه گناه حسافت ،سخنچینی و شرابخواری بوفم که تا زمان مرگم افامه فاشـت.
اگر توبه کرفه بوفم] ،نعمت یاف خدا و شنیدن کالم حق از من سلب نمیشد و[ به این بـال فچـار
نمیشدم.

2

راه زندهکردن دل

گناه ،بیماری فل است و البته قابل فرمان .خداوند نسخه فرمانگر خوف را فر قالـب قـرآن ارزانـی
َُ

ُ

َ

ٌ

ْ

ْ
َ
فاشته و فرموفهَ « :ونن ِّز ُلم َن ْالق ْر َ ُ َ
ین؛ 3و ما از قـرآن آنچـه را بـرای
شفا ٌ َو َر ْح َمة ِلل ُمؤ ِم ِن 
ِ
آنماهو ِ
ِ

مؤمنان مایه فرمان و رحمت است ،نازل میکنیم ».و نیز کـرم بیپایـان خداونـد اقتضـا کـرف کـه
َ
پیامبری با وصف «ط ِب ٌ َُ َو ٌاْ ِا ِط ِب َِ» 4برای مرفم قرار فهد ،تا فرمانکننـده بیماریهـای جسـم و

شفابخش فلهای مرفه گناهکاران باشد .آموزههای وحی ،برای احیای قلب مـرفه فر اثـر خطـا و

گناه ،فو اقدام را به ما توصیه میکنند:
 .1همان ،ص  ،17۴ح .1۴
 .2حسین انصاریان ،گناه و سبب آن ،ص.۱۱
 .3اسرا  ،آیه .81
 .4سید رضی ،نهج البالغه ،خطبه .۳98
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 .1موعظه

قلبی که فر اثر گناه ،از حالت ملکوتی و الهی خویش خارج شده ،قابلیت زندهشـدن و رهـایی از
فر وصـیت بـه فرزنـدش ،امـام

چنگ ابلیس و وصلشدن به پرورفگار را ندارف .امیـر مؤمنـان
َ ْ ََْ َ ْ َ
ک ِا ل َّم ْو ِعظ ِة؛ 1قلب ُمرفهات را بـا شـنیدن موعظـه زنـده کـن».
مجتبی امر میکند« :أح ِی قّلب
ُمرفه را به حیات برمیگرفاند.
آری ،موعظه بهمانند عیسیبنمریم
فر جریان سفر مرحوم شوشتری به ایران ،هنگامی که ایشان وارف تهران شد ،انبـوه مـرفم از جملـه
سفیر کشور روسیه به مالقات ایشان رفتند .مرفم تقاضای موعظه کرفند و مرحوم شوشتری بنـا بـه
اصرار مرفم ،فرموف« :مرفم آگاه باشید که خدا فر همـهجا حاضـر اسـت و بـه آنچـه فر سـینهها
نهفته ،فاناست« :ا َّن َُ َعّل ٌم اهات ُّ
الَ ُد ِوْ ».این سخن تکانفهنده و کوتـاه ،اثـری عمیـق فر مـرفم
ِ
ِ ِ

گذاشت؛ بهگونهای که اشکها روان شد و قلبها تپید و مرفم فگرگـون شـدند .سـفیر روسـیه فر
نامهای به امپراتوری روس فر این مورف نوشـت« :تـا هنگـامی کـه ایـن قشـر روحـانیون راسـتین
مذهبی ،فر میان مرفم باشند و مرفم از آنان پیروی کننـد ،سیاسـت مـا کـاری از پـیش نمیبـرف؛
چراکه وقتی یک جمله شوشتری فر یک مجلس عظیم ،اینگونه فگرگونی ایجاف میکنـد ،روشـن
است که فستورها و فتواهای آنان چه خواهد کرف».

2

 .2توبه

گناهکار با اقدام به گناه ،پشت به خدا ،فر مسیر شـیطان گـام مینهـد .بـه وسـیله توبـه ،از جـافه
شیطان برگشته ،سالک راه الهی میشوف .توبه ،فیض خدا ،فرمان او و نیرومنـدترین قـدرت بـرای
نجات انسان پیش از فرارسیدن مرگ است .امام علی

َ َ

َ

میفرماید« :ا ش ِف َع أ ْن َج َُ َِ ،ان َّالت ْو َا ِاة؛

3

هیچ شفیعی ،از توبه رهانندهتر نیست ».بندهای که با نافرمانی ،فر برابـر خـدای عظـیم قـد علـم
کرفه است ،پس از توبه ،از طرف خداوند مشمول سه هدیه بزرگ میشوف که یکی از آن سه ،تمام
اهل آسمان و زمین را نجات میفهد .این سه عنایت بزرگ عبارتاند از:
 .1همان ،نامه .۱۳
2 .www.hawzah.net

 .3سید رضی ،نهج البالغه ،حکمت .۱7۳

مجلس دوم :ويژگیهای مؤمن از ديدگاه امام صادق 11  .

َّ َّ َ ُ ُ َّ َّ َ
ین؛ 1بهیقین ،خـدا کسـانی را کـه بسـیار توبـه
اب 
ـ خدا ،عاشق توبهکننده استِ « :إناللهی ِحّبالتو ِ

میکنند ،فوست فارف».

ـ آمرزشخواهی پیامبر و مالهکه بـرای توبهکننـده :فرشـتگان عـرش و اطـراف آن ،از خـدا بـرای

َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ََُ َ َ َ
ـبیلَ
گناهکاری که توبه کرفه است ،فرخواست بخشش میکننـد« :فاغ ِفر ِلل ِذینتابواواتبعواس ِ
َ ْ َ َ َ ْ
یم؛ 2پس ،آنان را که توبه کرفهاند و راه تو را پیروی نموفهاند ،بیـامرز و آنهـا را از
ابال َج ِح ِ 
و ِق ِه معذ

عذاب فوزخ نگه فار».

پیامبر اکرم

3

نیز به استغفار روزانه برای امتش فرمان فافه شده است تا خداوند امـت پیغمبـرش

را ببخشاید.
ُ
َ
َ
َ
ٰ
ُ
َ
َ
ُ
ِ
َ
َ
َ
4
ـ تبدیل بدیها به خوبیهـا« :فأولئک َيبدل الل ُه َسیئاته ْم َح َسنات َوکان الل ُه غف ا
اورا َر ِح ایماا؛
ِ
ٍ
ِِ

آنان کسانی هستند که خدا بدیهایشان را به خوبیها تبدیل میکند».
گنــه بنــده کــرفه ،اوســت شرمســار
کـــرم بـــین و لطـــف خداونـــدگار
محور دوم .زهدورزی

جایگاه رفیع این ویژگی اخالقی ،بدان پایه است کـه پیـامبر و امامـان معصـوم

آن را موجـب

راحتی فل و بدن ،6آسانشدن مصیبتها ،7فراغـت قلـب 8و فر نهایـت ،مایـه چشـیدن شـیرینی

ایمان 9معرفی میکنند.
حقیقت زهد

واژه «زهــد» ،فر اصــل بــه معنــای «بیرغبــتشــدن» و «روی بازگرفانیــدن از چیــزی بهواســطه
 .1بقره ،آیه .111
 .2غافر ،آیه .7
 .3ر.ک :عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،6ص 19؛ شیخ صدوق ،الخصال ،ج  ،۳ص .1۱۱
 .4فرقان ،آیه .79
 .5سعدی شیرازی.
 .6شیخ صدوق ،الخصال ،ص .7۱
 .7حسن طبرسی ،مکارم األخالق ،ج  ،1ص .۱۴۳
 .8شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۳6
 .9همان ،ص .۳18
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حقیرشمرفن آن» 1است .زهد ،امری قلبی است که فر نتیجه آن ،قلـب انسـان بهگونـهای بـه فنیـا
توجه میکند که او را به گناه سوق ندهد؛ بهبیانفیگر ،زهد ،یعنی ارتبـاط قلـب بـا فنیـا بـه انـدازه
هوای پاک و نسیم باشد؛ نه طوفان و تندباف خانمانبرانداز.
امیر مؤمنان

میفرماید« :زهد ،فرهمشکستن حرام است تا فر زنـدگی حـرام یافـت نشـوف».

2

زهد ،ثروتی 3است که فر جان هرکس یافت شوف ،او را به بلندای قله فضایل رهنمون میشـوف .آن

حضرت فر پاسخ به پرسش از ماهیت زهد چنین فرموف« :همه زهـد ،فر فو کلمـه از قـرآن گـرف
آمده است؛ خدای سبحان فرموف :تا بر آنچه از فستتان رفته ،فریغ نخوریـد و بـدان چـه بـه شـما
فافه ،شافمان مباشید 4».آنکس که بر ازفسـتفافهها افسـوس نخـورف و بـر فسـتاورفهای خـوف

مسرور نباشد[ ،بهحقیقت ]،زهد ورزیده است».

5

آثار زهد

فارا بوفن زهد نیز مانند فیگر فضیلتهای اخالقی ،نشانهها و آثاری فر جنبههای گوناگون فرونـی
و بیرونی زاهد بر جای میگذارف .پیموفن مسیر کمال و تالش برای فستیابی به روح ایمان ،بـدون
توجه به این حقیقت و آثار و نشانههای آن ،ممکن نیست .برخی از پیامدهای زهد عبارتاند از:
 .1شکیبایی در نامالیمات

زاهدانه زندگیکرفن و تعامل منطقی و حسابشده مـؤمن بـا فنیـا ،وی را بـه اسـتقامت فر برابـر
فشارها وامـیفارف .آری ،ایـن سـرمایه فرونـی ابـونر اسـت کـه او را فر صـحرای تفتیـده ربـذه،
فرحالیکه از شدت گرسنگی و تشنگی ،بر روی زمین سر بر فامن فخترش نهافه است ،به جـای

َ
َ َ
َ َ
َ
الساَل ُم،
السَل ُمَ ،عّل ِاَ
شکوه و گالیه ،به همصحبتی و عشقورزی با خالق مشغول میکندَ« :ل َِ
َ َ ُ ُْ َ َ
7
السَلم 6».همچنانکه بالل را فر فشـار بیهمسـری ،بـه عفـت نفـس میآرایـد؛
ِا َِ السَلمَِ ،نَ
 .1علیاکبر فهخدا ،لغتنامه دهخدا ،نیل واژه «زهد».
 .2حسین انصاریان ،گناه و سبب آن ،ص .6۴۳
 .3تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ص .176
 .4حدید ،آیه .1۱
 .5سید رضی ،نهج البالغه ،حکمت .۴۱۱
 .6عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،11ص .۱۱۱
 .7ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج  ،۱ص .1۱7

مجلس دوم :ويژگیهای مؤمن از ديدگاه امام صادق 39  .

بهگونهایکه نه فر هجوم گرسنگی ،به خوفکشی یا فیگرکشی آلوفه میشوف و نه براثر نیاز جنسـی،
به ناپاکی چشم و فامن کشیده شوف.
آنانکه با رهیدن از فلبسـتگی بـه فنیـا و متـاع آن ،فر برابـر فشـار گناهـان و شـهوات ،شـکیبایی

میورزند ،فروف و رحمت پرورفگار ایشان را فربرمیگیرف 1و خداوند آنان را فر هنگام مرگ ،با فرو
فرستافن فرشتگان ،یاری میکند و از تنهایی خارج کرفه ،به پایانیافتن رنجهـا و ترسهـا بشـارت

میفهد 2و فر آخرت نیز با مهمانداری خدای غفور رحیم ،پذیرایی میشوند.

3

 .2دوراندیشی و بلندنظری

مرفم از فیدگاه قرآن به فو فسته «کوتهنظر» و «بلندنظر» تقسیم میشوند .کوتـهنظران کـه از نگـاه
محدوف و ناقصی به هستی برخورفارند و از حقیقت عالم بیخبرند ،تمام خواسته آنهـا فر محـور
امور مافی و ظاهری و لذتهای ناماندگار آن فور میزند .فسته فوم ،بلندنظران هستند که از فهم
و بینایی برخورفارند؛ چون خوف را با خدای رحیم و کریمی که خزانهفار آسمانها و زمـین اسـت،
مواجه میبینند .اینان تکخواسته نیستند؛ بلکه سرشار از خواستههای نیکاند و تمام خوبیهـای

َ
مافی و معنوی یا فنیوی و اخروی را از او میخواهنـدَ « :ر َّب َناآت َناف ُّ
یالد ْن َی َ
ـیاِر َـر ِة
اح َسـنة َو ِف
ِ ِ
ِ
َ
4
َح َسنة».
 .3تعامل شایسته با دنیا

افرافی که قلبشان به خصلت واالی زهد ،آراسته گرفیده است ،فنیا را برای آخـرت میخواهنـد و

به تعبیری ،فنیای آنها رنگ آخرت به خوف گرفته اسـت .عبداللـهبنیعفور 5کـه از شخصـیتهای
واال و مورف توجه امام صافق

است ،فر گفتوگویی به امـام عـرض کـرف :مـا فنیـا را فوسـت

فاریم .حضرت به فنبال این سخن فرموف :با ایـن فنیـا چـه میخـواهی بکنـی؟ عـرض کـرف :از
امکانات آن استفافه کنیم و ازفواج کنیم و بر خانوافه ،نیازمندان و برافران فینی خـوف انفـاق کنـیم.
 .1بقره ،آیه .۳67
 .2فصلت ،آیه .۱9
 .3فصلت ،آیه  ۱۳ـ .۱1
 .4بقره ،آیه .19۳
 .5شرححال ایشان ،فر کتاب ارزش عمر و راه هزينه آن ،جلسه  6آمده است.
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َْ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ
الآلخ َإ ِة؛ 1این فنیایی که تـو میگـویی ،از آخـرت
امام فر افامه فرموف« :ل س هها َِن الدن هها َِن ِ

است».

 .4بینایی به عیبهای زندگی

خداوند به کسی که اهل زهد قلبی است ،کمک میکند تا عیب زندگی خوف را بفهمـد و از رشـد
آن جلوگیری کند .امام صافق

َ َ َُ ُُ َ ُْ
ُْ
َ
اوب الادن َ َُ َاء َها َو
میفرمایدْ ََ « :ن َز ِهد ِفی الادن َ  ...اَاإِ ع

َُ َو َاء َه ؛ 2کسی که فر فنیا زهد بورزف ،خداوند او را به عیبهای فنیـا و فرف و فرمانهـای آن ،بینـا

میسازف ».زندگی بسیاری از انسانها ،با انواع فرفهـای فکـری و روحـی و بیماریهـای معنـوی
آمیخته که نهتنها عیب و فرمان آن را نمیفانند ،چهبسا حق را باطل و باطل را حق میانگارند.
حاصل آنکه فر اثر پایبندی همهجانبه به لوازم و شرایط ایمان ،فرف به شایستگی و کمال میرسد و
مایه برکت ،نجات و عامل رشد خوف و فیگران میشوف؛ بهگونهایکه ازیکسو ،معصـومان

و

مرام آنها را بهزیبایی به فیگران معرفی میکند و ازفیگرسو ،همچون زکریابنآفم 3،مایه رفـع و ففـع
بالها از جامعه میشوف .ازاینروست که رسول خدا

فر توصیف عظمت و محبوبیت مؤمنـان

َ
چنین میفرمایدَ َ« :ن ال َّل ََ َج َ َّم َن ُؤِ َح ُق ُول َو ِع َز ِتی َو َج ََل ِلی ََ َخ َّل ْق ُت َِ ْن َخ ّْلقای َخ ّْلقا أ َحا َ َ َل َ
ای َِ ْان
ِ
ِ
ِ
ْ
َع ْب ِد َى ال ُّم ْؤ َِ ِن؛ 4همانا خداوند بزرگ و متعـال فرمـوف :سـوگند بـه عـزت و جاللـم کـه فر میـان

مخلوقات ،چیزی محبوبتر از بنده مؤمنم نیافریـدم ».از سـوی فیگـر ،آنـان کـه بـه زهـدورزی
آراستهاند ،فاشتن و نداشتن امکانات اینجهانی آنان را فلزفه و سرمست نمیکند و همـواره اهـل
نشاط و آرامش هستند و بـا همـه وجـوف ،از زنـدگی لـذت میبرنـد و بـه فافه و نـدافه خداونـد،
راضیاند و فر برابر خواست و رضایت او تسلیماند.

 .1میرزاحسین نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۳۱ص .۳6
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۳18
 .3شرح حال ایشان ،فر کتاب شیطان و اهل تقوا ،جلسه  1۴آمده است.
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،68ص .۳68

مجلسسوم

لذت زندگی از نگاه قرآن
حجتاالسالموالمسلمینسیدعلیاکبرحسینی


*

اشاره

زندگی مؤمنان راستین ،سرشار از لذتهای عمیق معنوی اسـت و آنکـه بـه زیـور ایمـان آراسـته
است ،سرخوش از حقایق و عنایاتی است که فر فنیا از آنها بهرهمند است .راههای بسـیاری بـرای
نیل به لذت زندگی مؤمنانه وجوف فارف که از جمله آنها ،عبافت خالصانه خداوند رحمـان ،یعنـی
ً
انقیاف و خضوع 1و اطاعت خاشعانه 2از اوست؛ چراکه اساسـا هـدف آفـرینش انسـان ،عبـافت و
َ ْ

ْ ْ

َ
َ ُ ْ َ
ون؛ 3جن و انـس را جـز بـرای پرسـتش خـوف
بندگی اوست؛ « َومارلقتال ِجن َو ِاْلن َس ِإ ِل َی ْع ُب ُد ِ

نیافریدهام».
بر اساس قانون کنش و واکنش ،انسان هر کاری را به امید نتیجهای انجام میفهد و عبافت نیـز از
این قانون مستثنا نیست و مؤمنان انتظار فارند که بندگی آنان ثمربخش باشـد .فر منـابع اسـالمی
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1احمد فیومی ،المصباح المنیر ،ج  ،1ص .۱8۱
 .2ابنمنظور ،لسان العرب ،ج  ،۱ص .17۱
 .3ناریات ،آیه .66
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برای عبافت آثاری مانند :فوری از گناه ،رهایی از آتش ،برخـورفاری از بهشـت ،شـافی ،لـذت،
نشاط ،آرامش ،بیان شده است .بدیهی است که همه نتایج گفتهشده میتواند موجب لذت مـؤمن
شوف؛ اما مقصوف از لذت مؤمنانه فر این نوشتار ،لـذتی اسـت کـه انسـان فر اثـر فوری از گنـاه،
پیروی از فستورات الهی و رازونیاز با پرورفگار خوف به آن نایل میگـرفف .فر ایـن نوشـتار ،ضـمن
اشاره به معنای لذت و اقسام آن ،شاخصهای زندگی مؤمنانه را برمیشماریم.
الف .تعریف لذت

1

2

افراک خوشی ،گوارایی و خوشی فر مقابل نـاراحتی  ،برخـی از معـانی واژه «لـذت» فر منـابع
لغــوی اســت و بهجــت ،نوق ،تمتــع و حــظ ،واژگــان متـرافف واژه لــذت هســتند .فر تعریــف
3
اصطالحی ،لذت ،فرک و احساسی است که مالهم و موافق با طبع انسان باشد.
ب .اقسام لذت

لذت ،به فو نوع جسمی (مافی) و روحی (معنوی) تقسیم میشوف.
 .1لذت جسمی (مادی):

لذت مافی ،شامل «لذتهای مستقیم» همچـون :خـورفن ،آشـامیدن و پوشـیدن و «لـذتهای
غیرمستقیم» مانند :مهارت ،محبوبیت ،تسلط بـر فیگـران ،تفـریح فر فامـان طبیعـت  ،امنیـت،
4
آزافی و کشف حقایق علمی میباشد.
 .2لذت روحی (معنوی):

لذت روحی ،مانند :انجام تکلیف ،مناجات ،رضایت از مقدرات الهـی ،محبـوب خـدا بـوفن و
حب الهی 5.این نوع لذت ،نسبت به نوع اول ،برتر است .برخورفاری از لـذت زنـدگی مؤمنانـه،
آنگونهکه انبیا و اولیای الهی فر نجواهای خوف از آن سخن میگویندوآنراآروزمیکنندد لـذتی
استپایدارکهمنشأآن درکعظمتخداومحبتنسبتبهحقتعالیاست 6.
 .1محمد معین ،فرهنگ فارسی ،ج  ،۱ص .۱677
 .2علیاکبر فهخدا ،لغتنامه دهخدا ،ج  ،۳1ص .۳7۱۴۱
 .3ر.ک :محمدتقی جعفری ،آفرينش و انسان ،ص  ۳69ـ .۳8۳
 .4همان.
 .5همان.
 .6همان.
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مینویسد:
استادشهیدمطهریدربارهانواعلذتانسان 
«یک نوع ،لذتهایی است که به یکی از حواس انسان تعلق فارف که فر اثر برقراری نوعی ارتبـاط
میان یک عضو از اعضا با یکی از مواف خارجی حاصل میشوف؛ مانند لذتی که چشم از راه فیدن
و گوش از راه شنیدن و فهان از راه چشیدن و المسه از راه تماس میبرف.
نوع فیگر ،لذتهایی است که با عمق روح و وجدان آفمی مربوط است و به هـیچ عضـو خـاص
مربوط نیست و تحت تأثیر برقراری رابطه با یک مافه بیرونی حاصل نمیشـوف؛ ماننـد لـذتی کـه
انسان از احسان و خدمت ،یا از محبوبیت و احترام ،و یا از موفقیت خوف یا موفقیت فرزنـد خـوف
میبرف که نه به عضو خاص تعلق فارف و نه تحت تأثیر مستقیم یک عامل مـافی خـارجی اسـت.
لذات معنوی ،از لذات مافی ،هم قویتر است و هم فیرپاتر .لذت عبافت و پرستش خدا ،بـرای
مرفم عارف حقپرست ،از اینگونه لذات است .عابدان عـارف کـه عبافتشـان تـوأم بـا حضـور و
خضوع و استغراق است ،باالترین لذتها را از عبافت میبرند .فر زبان فین ،از «طعم ایمـان» و
«حالوت ایمان» یاف شده است .ایمان ،حالوتی فارف فوق همه حالوتهـا .لـذت معنـوی آنگـاه
مضاعف میشوف که کارهایی از قبیل :کسب علم ،احسان ،خدمت ،موفقیت و پیروزی ،از حس
فینی ناشی گرفف و برای خدا انجام شوف و فر قلمرو «عبافت» قرار گیرف».

1

ج .ویژگیهای زندگی مؤمنانه

برایچشیدنلذتمعنویوحالوتایمان بایدبه بلوغ و رشد کافی رسـید؛ ایـن رشـد و بلـوغ،
جز با برنامه و تحمل سختیها میسر نمیشوف .برای نیل به زندگی مؤمنانـه ،بایـد از ویژگیهـایی
چند برخورفار بوف .مهمترین این شاخصها  ،عبارتاند از:
 .1خداشناسی و خداگرایی

خداشناسی ،یعنی فرک این حقیقت که خداوند آفریننده ،مـدبر و مربـی جهـان هسـتی و انسـان
است و همه موجوفات  ،همواره نیازمند او هستند 2.امام علی
 .1مرتضی مطهری ،مجموعهآثار ،ج  ،1ص .۴۱
 .2فاطر ،آیه .۳6
 .3تمیمی آمدی ،تصنیف غرر الحکم ودرر الکلم ،ص .8۳

خداشناسی را برتـرین فانـش،

3
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عامل ترس از خدا 1و فلکندن از فنیا میفاند 2.خداشناسـی ،مهمتـرین پیشنیـاز برخـورفاری از
فر جواب این سؤال که آیا خدایی را که عبافت میکنیـد،

لذت زندگی مؤمنانه است .امام باقر

َ َ َ َ
ُ
میبینید ،میفرماید« :من خدایی را که نبینم ،پرستش نمیکنم؛ ََ ْن ُت ِْل ْع ُب َد ش ْ ئ ل ْم أ َْ ُِ».

3

معرفت ،فر صورتی موجب لذت مؤمنانه میشوف که به گرایش قلبی و محبت تبـدیل شـوف .امـام
َ

َ

َْ

َ

علی میفرمایدْ ََ « :انط َوى َعّل ْ َِ قّل ِبي َِ ْن ََ ْع ِإف ِت َك؛ 4فلم از نور شناخت خدا لبریز است».
فرزنـــد و عیـــال و خانمـــان را چـــه کنـــد
آنکس که تو را شـناخت جـان را چـه کنـد
ج

فیوانــه تــو هــر فو جهــان را چــه کنــد

فیوانـــه کنـــی هـــر فو جهـــانش بخشـــی

5

ج

 .2پیروی از رسوالن الهی

الزمه معرفت واقعی و محبت صافقانه به خداوند ،اطاعت و پیروی از محبـان الهـی اسـت .ایـن
ُ

ْ

َ

َ
ُ َ
ْ ْ ُ ُْ ُ ُ َ َ
ـه؛
ونالل َهفات ِب ُعوني ُی ْح ِب ْبك ُمالل ُ
نکته ،فر آیه  ۱۳سوره آلعمران بیان شده است« :قل ِإنمنتمت ِحب 

بگو :اگر خدا را فوست فارید ،از من پیروی کنید؛ تا خدا هم شما را فوست بدارف ».با توجه به آیه
ََ َ

َ َ
َ
 89سوره نسا که فرموفهَ « :م ْن ُیطع َ
الل َه» ،اطاعت از پیـامبر
الر ُسولفق ْدأطاع
ِ ِ

خداست .امام سجاف

 ،اطاعـت از

از خداوند میخواهد تا برای رسیدن به مقام رضای الهی ،محبـت خـوف

َ
را پیشوای آن حضرت قرار فهد؛ چراکه راههای سخت ،تنها با پای محبت پیمـوفه میشـوف؛ «أ ْن
َ
َ
َ َ
ْ َ َ 6
َت ْج َع ُح ِبي َِ َح ك ق ِئدا َِلی ِْضوا ِنك».
7

کشته شمشیر عشق ،حال نگوید که چـون

تشنه فیدار فوست ،راه نپرسد کـه چنـد

ج

8

میفرماید« :کسی که از فرمان خدا پیـروی نکنـد ،او را فوسـت نـدارف ».امـا فر

امام صافق
جهان مافی  ،عواملی مانند :فنیا ،نفس و شیطان ،موجب غفلت و فراموشی یاف خـدا میشـوند و
 .1همان ،ص .۳87
 .2همان ،ص .۳88
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،76ص .197
.4فعای کمیل.
 .5مولوی ،ديوان شمس ،رباعی .۴۱۳
 .6الصحیفة االسجادية ،ص .۴۳۴
 .7سعدی ،ديوان اشعار ،غزل .1۳6
 .8شیخ صدوق ،األمالی ،ص .۴8۱
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عشقهای مجازی ،لذتهای ناپایدار و بتهای موهوم را فر جایگـاه محبـت خـدا مینشـانند و
آفمی را از لذت زندگی مؤمنانه محروم میسازند.
َ
امام سجاف میفرماید :نظام آفرینش ،بر اساس محبت خـدا خلـق شـده اسـت؛ « َا َعاث ُْ ْم فای
َ َْ
َ َ َ
َ
1
َ َ
الناس َم ْن َی َتخ ُذ ْ ُ
َ
َ ََ
م ُح ِّبالل ِه َو
ونالل ِهأنداُا ُی ِح ُبون ُه ْم 
ِ ِ
سب ِ َِب ِت َِ ».قرآن میفرمایدد«:و ِمن ِ
منُ ِ
َ َ َُ َ َ
آمنواأش ُد ُح ًب ِال َل ِه؛ 2گروهی از مرفم به جای خدا معبوفهـایی انتخـاب مـیکننـد و آنهـا را
الذین
آنگونهکه سزاوار است خدا را فوست فاشت ،فوست میفارند؛ ولی مومنان ،محبتشـان بـه خـدا
بیشتر و قویتر است ».بنابراین ،الزمه لـذت زنـدگی مؤمنانـه ،فوسـتی خـدا و پیـروی از فـرامین
فرستافگان الهی است.
 .3دوری از گناه

از نشانههای مهم فوستی با خداوند ،این است که شخص ُمحب ،از گنـاه  ،فاصـله بگیـرف .امـام
صافق فوستی خدا را با گناه ،ناسازگار میفاند و میفرماید« :چگونه میتوان از محبـت خـدا
سخن گفت و از فرمان او سرپیچی کرف؟ 3همو فرموف« :فر جستوجوی شیرینی عبـافت بـوفم؛
آن را فر ترک گناه یافتم 4».حضرت موسی فر حال رفتن به کوه طور بوف که جوانی با تمسـخر
به ایشان گفت« :به خداوند بگو :چـرا هرچـه گنـاه مـیکـنم ،مـرا عـذاب نمیکنـی ».حضـرت
موسی مشغول عبافت شد و از بیان فرخواست جوان به خداوند شرم فاشـت؛ بـه موسـی
خطاب شد« :آن جوان چه گفت؟» حضرت پاسخ فاف« :خدایا تو خوف بهتر میفانـی ».خطـاب
آمد« :به آن جوان بگو :مدتهاست تو را مجازات کرفهایم؛ همین که لذت مناجات بـا خـوف را از
5
تو گرفتهایم ،باالترین مجازات است».
9
8
7
6
آلوفگی به گناه ،بهویژه گناهـانی ماننـد :فروغ  ،شهوتپرسـتی  ،فنیـافریفتگی  ،فنیـاگرایی  ،از
 .1الصحیفة السجادية ،ص .۳7
 .2بقره ،آیه .۳66
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،67ص .۳6
 .4محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۳1ص .۳7۱
 .5ﻛامل بهائﻰ ،ج  ،1ص .۳۴۱
 .6عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،76ص .66
.3حلوانی ،حسین ،تنبیه الخواطر ،ج  ،1ص .۳۳6
 .8شیخ صدوق ،علل الشرائع ،ج  ،1ص  ۱۱۴ـ .۱۱6
 .9شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۳18
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موانع فرک لذت ایمان و عبافت هستند .امام سجاف
َْ
ْ ُُ َ 1
قلب او بزفاید؛ «أخ ِإ ْج ُح َ ُالد ْن َِن قّل ِوان ».

از خداوند میخواهد که محبت فنیـا را از

 .4مناجات با خدا

پس از شناخت ،محبت ،پیروی از فستورات الهی و ترک گناه ،بهتدریج ،وجوف ُمحـب از شـور و

اشتیاق لبریز میشوف و میل به راز و نیاز با محبوب فر فرون او شـعلهور میگـرفف؛ تـا جـایی کـه
وجوفش غرق معبوف خواهد شد.
ز بس بستم خیال تو ،تو گشتم پای تا سـر مـن
سپرفم جان و فل نزف تو و خوف از میان رفتم

تو آمد خرفهخرفه رفـت مـن آهستهآهسـته
کشیدم پای از کوی تـو مـن آهستهآهسـته

2

پیامبران ،امامان معصوم و اولیای الهی ،لذت عبافت را برترین لذت فانسته همـواره از خـدا تمنـا
َ َِ َْ َ
َ
حاه َُ َن َج ِتاك
فارند تا از لذت راز و نیاز و شیرینی فوستی و قرب الهی بهرهمند شوند؛ «و َتعن ِاّل ِه ِ
َ
َ ْ َ َ َ ُ
3
َو أ ْو ِْ ُْ َن ِح َ َض ُح ِب َك َو أ ُِق َن َحَل َوة ُو ُِك َو ق ْإ ِاك».

عوامل متعدفی میتواند لذت معنوی را برای انسان فراهم آورف،اما فر این میان ،هـیچ عـاملی بـه
اندازه محبت و فوستی متقابل لذتبخشنیست .ازاینرو ،فر آیات قرآن بـر محبـت تکیـه شـده
است .فر تعدافی از آیات قرآن ابتدا به توصیف بهشـت و ویژگیهـای آن پرفاختـه شـده اسـت؛

َ َ ْ ُْ
َ ََ َُ ْ ُْ
َ َ َ
َ
َ
َ
ْ َ ْ َ َْْ ُ
سـامن
فیهـاو َم
رالـدین
اتت ْج
ريمنتح ِتهااْلنهار ِ
ِ
ِ
ناتجن ٍ
مانند« :وعداللهالمؤ ِمنینوالمؤ ِم ِ
َ
َط ِی َبةفي َجن ِات َع ْد ٍن 4».بدون شک ،وعده بهشت ،برای مؤمنان لذتبخش است .فر افامـه ایـن

س
آیه ،بعد از بشارت مذکور ،از «رضوان الهی» به عنوان کامیابی بزرگ یاف شـده اسـت؛ « َورضـوان
َ َ
سَ س
م َن الله أ ک َب ُر نلک ُه َو الف سو ُز ال َعظی ُم ».از این مطلب میتوان فریافت که رضوان ،پافاش ویژه گروه
خاصی از مؤمنان است.
اهمیت محبت فر قرآن ،چندان زیاف است که فر شماری از آیات قـرآن ،محبـت خـدا از شـرایط
ُ َ َ

َ َ
ذین َ
آمنواأش ُد ُح ًب ِال َل ِه؛ 5آنان که ایمان آورفهاند ،محبتشان بـه
ایمان راستین شمرفه شده است؛ «ال
 .1الصحیفة السجادية ،ص .۴11
 .2فیض کاشانی ،ديوان اشعار ،غزل .81۴
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱۳ص .۳۴7
 .4توبه ،آیه .71
 .5بقره ،آیه .۳66
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خدا بیشتر و شدیدتر [از غیر خدا] است .».همچنین ،آیاتی که یاف خدا را منشـأ آرامـش میفانـد؛

َ
ُ َ َ
َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ُ 1
ْ
ـذي
«أ ِب ِذمرالل ِهتطم ِئنالقل 
وب ».و نیز آیاتی که منشأ نزول آرامش را خداوند میفاند؛ «هـوال ِ
ِ
َ ََ َ ََ
ْ ُ ْ
ُُ
َ 2
ین ».ایـن آیـات ،فر حقیقـت ،لـذتهای مؤمنانـه را یـافآور
ـوبالمـؤ ِم ِن 
أنّزلالس ِكینة ِفـيقل ِ

میشوند؛ زیرا ،آرامش و رهایی از ترس و نگرانی که فر این آیات به آنها اشاره شـده ،از مهمتـرین
عوامل لذت زندگی ایمانی میباشد.
پیشتر بیان شد که مؤثرین عامل لذت ،محبت و فوستی است وکلمات معصومان

 ،آکنده از

تعابیری است که محبت آنان را به خداوند نشان میفهـد .همـین محبـت ،موجـب میشـوف کـه

َْ َ َ ُ
نهایت آروزی ایشان راز و نیاز با خدا باشد .امام علی به خداوند عـرض میکنـد«:أنات غ َحاة
َ
َ
َْ ُ
وای؛ 3تو پایان آرزوهای منی ».و فر فعای کمیل عرض مینمایـدَِ « :ل ِْای َو َسا ِ ِدى َو ََ ْاوا َى
ّل
َط ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َو َْ ِای َص َب ْإ ُت َعّلی َعه ِاا َك فك ْ َ أ ْص ِب ُإ َعّلی ِف َإ ِاق َك».

امام سجاف

ضمن بیان محبت خوف به خدا ،نگرانی خویش را از فوری حـق یـافآور میشـوف:

َ
«أم َا ْع َد ُح ِبي َِ َح ك ُت َب ِع ُد ِني 4».و یا میفرماید«:فلی را که فر کمند عشقت اسیر کرفی ،چگونـه فر
َ َ
ُ
َ
َ
آتش قهرت میسوزانی؛ َوض ِّم ٌإ ْان َعق َد َعّلی ََ َو َُ ِت َك ْ َ ُت ِْ ِإق َُ ِا َِ َإ َاْ ِة ِن َإا ِن َك.5».
َ
َ َ َ َ َ َ
َ
این عشقورزی ،فر مناجات المحبین به اوج خوف میرسدَِ «:ل ِْي ََ ْن ُا ال ِهي ُاق َحَل َوة ََ َِ َب ِتاك
ُ
َ
ف َإ َام َِ ْن َك َا َدا؛ 6و کیست که با مقام قرب تو انس گیرف و روی از تو برتابد و فیگری را برگزیند؟»

اگـــر لـــذت تـــرک لـــذت بـــدانی

فگــر شــهوت نفــس ،لــذت نخــوانی

7

استاف شهید مطهری مینویسد:
«ما یک سلسله لذتهای معنوی فاریم که معنو یت ما را باال میبرف .برای کسی که اهل تهجـد و
نماز شب باشد ،جزو صافقین و صابرین و مستغفرین باألسحار باشد ،نماز شب لذت و بهجـت
 .1رعد ،آیه .18
 .2فتح ،آیه .۴
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱۳ص .1۴۴
 .4همان ،ص .۳۴۱
 .5همان ،ص .۳۴۴
 .6همان.
 .7سعدی ،کلیات ،غزل .۳
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فارف .آن لذتی که یک نفر نمازشبخوان حقیقی و واقعـی از نمـاز شـب خـوفش مـیبـرف ،از آن
س َس ُ ََ َ ُ َ
س س
اتوب الیه ها میبرف ،از آن ال َعفو گفتنها و یافکرفن و فعاکرفنهـای حـداقل چهـل
استغفر الله و

مؤمن میبرف و آن لذتی را که از آن یا َرب یا َرب گفتنها میبرف ،هیچوقت یک آفم عیـاش کـه فر
کابارهها میگرفف ،احساس نمیکند .لذت آن نمـاز شـبخـوان ،خیلـی عمیـقتـر ،نیرومنـدتر و
نشاطبخشتر است .به خدا قسم لذاتی که یک مرف با ایمان فر آن وقت شب ،برابر است بـا یـک
عمر لذت مافی فر این فنیا ...و ما چنین اشخاصی را فیدهایم؛ به لذتهای مـافیای کـه مـا فل
بستهایم ،هیچ اعتنا ندارند.

چه مانعی فارف که من نکر خیری از پدر بزرگوار خوفم بکنم .از وقتی که یافم میآیـد ـ حـداقل از
چهل سال پیش ـ من میفیدم این مرف بزرگ و شریف هیچوقت نمیگذاشـت و نمـیگـذارف کـه
وقت خوابش از سه ساعت از شب گذشته تأخیر بیفتد .شام را سر شب می َ
خورف و سه سـاعت از
شب گذشته میخوابد و حداقل فو ساعت ـ و فر شبهای جمعه سه سـاعت ـ بـه طلـوع صـبح
مانده بیدار میشوف و حداقل قرآنی که تالوت میکند ،یک جز است و با چه فراغـت و آرامشـی
نماز شب میخواند »

1

نمونه زیر نیز حاکی از عشق به خداوند است:
گوهرشاف خانم ،همسر شاهرخ میرزا و عروس امیـر تیمـور گورکـانی ،سـازنده مسـجد معـروف
گوهرشاف مشهد ،بیشتر وقتها خوف جهت هدایت و سرکشی حاضر میشد و فستورات الزم را
میفاف .روزی یکی از کارگران به طور ناگهانی نگاهش به صورت او افتاف و با همـین نگـاه ،آتـش
عشق فر وجوفش شعلهور گشت و فلباخته او شد؛ اما فر اینباره نمیتوانست چیـزی بگویـد تـا
اینکه غم و غصه فراوان ،او را مریض کرف .به خانم گزارش فافند که یکی از کارگران که با مـافرش
زندگی میکرف ،مریض شده است .بعد از شنیدن این ماجرا ،خانم بـه عیـافتش رفـت و علـت را
جویا شد .مافر کارگر جوان گفت :او عاشق شما شده است .خانم با اینکه عروس شاهـزافه بـوف،
اما هیچ ناراحت نشد به مافر جوان گفت :باشد ،وقتی مـن از همسـرم جـدا شـدم ،بـا او ازفواج
میکنم؛ ولی به شرط اینکه مهریه من را قبل از ازفواج بپرفازف و آن این است کـه چهـل شـبانهروز
فر محراب این مسجد نیمهکاره عبافت کند .جوان پـذیرفت و چنـد روز از پـی عشـق او عبـافت
 .1مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،16ص .۴86
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کرف؛ ولی با توجه خاص امام رضا

حالش تغییر یافت .پس از چهل روز ،خانم از حـال جـوان

جویا شد؛ جوان به فرستافه خانم گفت :به خاطر لذتی کـه فر اطاعـت و بنـدگی خـدا یـافتم ،از
لذت نفس شهوانی پرهیز کرفهام.

1

 .5دوستداشتن دوستان خدا

فر اندیشه تشیع ،اهلبیت عصمت و طهارت

همچـون پیـامبر مکـرم اسـالم

 ،محبـوب

خدا 2و فر باالترین سطح فوستی با خداوند قرار فارند 3و فوستفاشتن آنـان ،نشـانه فوسـتی بـا
خدا و از ارکان ایمان محسوب میشوف .پیامبر گرامی اسـالم

َ ْ
وأس ُ ْ
َلم ُح ُبن ْأه ال َب ْ ِت 4».یکی از اصحاب امام صافق
ِااس ِ

میفرمایـد« :لكا ِ َشائ أسا ٌ
ِ
ٍ

نقل نمـوفه :فر مجلسـی کـه

امام حضور فاشت ،یکی از حضار گفت :از خدا بهشت را مسـئلت مـیکنم ».امـام

فرمـوف:

«شما هماکنون نیز فر بهشت هستید .از خدا بخواهید تا شما را از بهشت خارج نکنـد؛ حاضـران

با شگفتی گفتندُ « :جع ّْل َن ف َد َاك َن ِْ ُن في ُ
الد ْن َ » امام پاسـخ فافَ « :أ َل ْس ُات ْم ُتق ُاإ َ
ون ِا ِا ََ ََ ِت َنا ؛ آیـا بـه
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ََْ ََْ َ
امامت ما اقرار نکرفهاید؟» حاضران جواب فافند« :آری ».امام فرموف« :هاها َعنای الجن ِاة ال ِاهي
ََ

َ

ْ

َ َُ

َ َ َ

ُ ُ

ََ ْن أق َإ ِا َِ َن ِفي ال َج َن ِة ف ْسألوا الّل ََ أ ْن ا َح ْساّل َبكم 5».بر اسـاس ایـن روایـت و ماننـد آن ،والیـت
اهلبیت حضور فر بهشت است و حضور فر بهشت ،اوج لذت مؤمنانه است.
َ َ ُ
حکمبنع َتیبه میگوید« :روزی فر محضر امام باقر نشسـته بـوفیم ،ناگهـان پیرمـرفی کـه بـر
عصای بلندی تکیه کرفه بوف ،وارف شد .جلوی فر ایستاف و گفت :سالم و رحمت خـدا و برکـاتش
بر تو باف ای فرزند رسول خدا و سپس ساکت شـد .امـام بـاقر

پاسـخ او را فاف .پیرمـرف رو بـه

حاضران کرف و به آنان نیز سالم فاف و همگی جواب سالمش را فافند .آنگاه روی خوف را به سمت
امام باقر

کرف و گفت :ای فرزند رسول خدا مرا نزفیک خوف بنشان که به خدا سـوگند مـن بـه

شما و فوستدارانتان عالقهمندم .به خدا سوگند این فوستیها برای فنیا نیست و به خدا قسـم مـن
فشمن فارم فشمنانتان را و از آنان بیزارم .به خدا سوگند این فشمنی و بیزاری به این فلیـل نیسـت
 .1محمدحسین محمدی ،کتاب هزار و يک حکايت اخالقی ،ص .77
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۳6ص .۳۱9
 .3آلعمران ،آیه .۱۳
 .4شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۴6
 .5عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،66ص .۳9۱
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که آنان فرفی از اطرافیانم را کشته باشند .به خـدا سـوگند مـن حـالل شـما را حـالل مـیفانم و
حرامتان را حرام میشمارم و چشم به فرمانتان فارم .قربانت گرفم آیا [به این ترتیـب] فربـاره مـن
امید [سعافت و نجات] فاری؟
امام باقر

فرموف« :پیش بیا ».سپس ،او را نزف خوف نشاند و فرموف« :ای پیرمرف همانا مرفی نـزف

پدرم علیبنحسین

شرفیاب شد و همین پرسش را مطرح کرف .پدرم به او فرموف :اگر [بـا ایـن

حال] بمیری ،بر رسول خدا  ،علی ،حسن ،حسین و علیبـنحسـین وارف شـوی و فلـت
خنک شوف ،قلبت آرام گیرف ،فیدهات روشن گرفف و به همراه نویسندگان اعمالت با َروح و ریحـان
از تو استقبال شوف و این ،فر وقتی است که جان به اینجای تو رسد ـ و بـا فسـت بـه گلـوی خـوف
اشاره نموف ـ و اگر زنده بمانی ،آنچـه را موجـب چشـمروشـنیات هسـت ،ببینـی و فر بـاالترین
فرجات بهشت با ما خواهی بوف».
پیرمرف گفت :چه فرموفی ای ابا جعفر؟ [پیرمرف با تعجب از امام خواسـت تـا کالمـش را تکـرار
کند ].امام

همان سخنان را برای او تکرار کرف .پیرمرف گفت :الله اکبر ای ابا جعفر اگر بمیـرم،

بر رسول خدا ،علی ،حسن ،حسین و علیبنحسین وارف شـوم و فیـدهام روشـن گـرفف ،فلـم
خنک شوف ،قلبم آرام گیرف و به همراه نویسندگان اعمالم با َروح و ریحان مورف استقبال قرار گیـرم؛
هنگامی که جانم به اینجا رسد و اگر زنده بمانم ،ببینم آنچه را فیدهام بدان روشن گـرفف و بـا شـما
باشم فر باالترین فرجات بهشت؟ این جمالت را گفت و آنقدر گریه کرف تا نقش بر زمـین شـد.
حاضران نیز که حال پیرمرف را فیدند ،به گریه و زاری پرفاختند.
امام باقر

[که چنان فید ]،با انگشت خوف قطرات اشک را از گوشههای چشـم آن پیرمـرف پـاک

کرف .پیرمرف سربلند کرف و عرضه فاشت« :فستت را به من بده قربانت گرفم » حضرت فسـتش را
به پیرمرف فاف و او فستشان را میبوسید و بر فیده و ُرخ خوف میگذارف و سپس ،خداحافظی کـرف و
به راه افتاف[ .وقتی پیرمرف فر حال رفتن بوف ]،امـام بـاقر

نگـاهی بـه او کـرف و رو بـه حاضـران

فرموف« :هرکس میخواهد مرفی از اهل بهشت را ببیند ،به این مرف بنگرف».

1

 .6معادباوری و اشتیاق به مرگ

فر آموزههای فینی مبدأ و مقصد جهان به هم گره خورفه است .این امر ،فر ایجاف زندگی مؤمنانـه
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .76
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نقش اساسی فارف .از سوی فیگر« ،مرگ» یکی از پندآموزترین حوافث زندگی بشـری اسـت کـه
توجه به آن ،قلبهای مستعد را از خواب غفلت بیدار کـرفه ،غـرور و نخـوت را از اعمـاق جـان
آفمی ریشهکن میسازف .یاف مرگ و قیامت فر تربیت انسان تـأثیر فراوانـی فارف و فر منـابع روایـی
اسالم نیز بدان اشاره شده است .امام صافق

میفرمایـد « :یـاف مـرگ ،خواهشهـای نفـس را

میمیراند و رویشگاههای غفلت را ریشهکن میکند و فل را با وعدههای خـدا نیـرو مـیبخشـد و
طبع را لطیف میسازف و پرچمهای هوس را فر هم میشکند و آتش حرص را خـاموش میسـازف
و فنیا را فر نظر کوچک میکند».
پیامبر اکرم

1

ُ َْ ُْ ْ َ ْ َ َْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َْ َ ُ
َْ َ ُ
نیز فرموفه« :أفّض ُالز ْه ِد ِفي الدن ُِ إ الّمو ِت وأفّض ال ِعب ُ ِة ُِ اإ الّماو ِت وأفّضا

َ ُ ْ ْ
َالتفك ِإ ُِ ُإ ال َّم ْو ِت؛ 2برترین زهد فر فنیا ،بهتـرین عبـافت و بافضـیلتترین اندیشـهها ،یـاف مـرگ

است ».آثار یافشده ،زمینههای توجه به خدا و افزایش محبت به پرورفگار را بـه وجـوف مـیآورف و
چنانچه بیان شد ،محبت ،مؤثرترین عامل برای رسیدن به لذت مؤمنانه است .کسانی کـه پیوسـته
خوبیدرمییابندوشدو عدروووریداییاز زنـدان

به یاف قیامت و مرگباشند حقارتدنیارابه
فنیا فر آنان ایجاف میشوف .بنابراین ،یکی فیگر از شاخصهای زنـدگی مؤمنانـه و برخـورفاری از

َ َ
لذت ایمان ،اشتیاق به مرگ است .امام علی اهل تقـوا را اینگونـه توصـیف میکنـدَ « :ول ْاو ا
َ
َ
َ َ َ
َْ ُ َ َ
َ َ َ
اْل َج ال ِهي َت َ الّل َُ َعّل ْ ِْ ْم ل ْم َت ْس َت ِق َإ أ ْْ َو ُاح ُْ ْم ِفاي أ ْج َسا ُِ ِه ْم ط ْإفاة َعا ْ ٍن؛ 3و اگـر خداونـد بـرای

زندگی فنیایی آنان زمان معینی را مقـرر نکـرفه بـوف ،از شـوق ثـواب و بـیم از عـذاب ،بـه انـدازه

چشمبههمزفنی روحشان فر بدنشان قرار نمیگرفت».

نمونهای از عشق به خدا ،حدیثی است که شیعه و سـنی آن را روایـت کرفهانـد 4.گوینـد پیغمبـر

اکرم

یکی از روزها بعد از نماز صبح زیدبنحارثه را بـا حالـت غیرعـافی و چهـرهای رنجـور

َ
ْ َ ْ ُ
َ َْ ْ َ
َوقنا ؛
میبیند .حال او را میپرسد« :
اصبِت ح ح ِّْمة؟» زیـد پاسـخ میفهـد« :اصابِت ِ
َ َ ُ
َلَاة حق ِناک؛ نشـانه
صبح کرفم؛ فرحالیکه اهل یقین هستم ».آن حضرت میفرمایـدَ« :ا ع

یقین تو چیست؟» زید عرض میکند :یقین ،خواب شب را از من گرفته و روزها مرا بـه گرسـنگی
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،6ص .۳۱۱
 .2همان ،ص ۳۱7؛ همان ،ج  ،76ص .۱۴7
 .3نهج البالغه ،خطبه .۳۱۱
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،6۴ص .1۱۱
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وافار کرفه است ».پیامبر بار فیگر از او میخواهد تا نشـانههای بیشـتری بیـان کنـد و زیـد افامـه
میفهد« :ای رسول خدا چنانم که نغمههای بهشتیان و ضجههـای جهنمیـان را بـا گـوش خـوف
میشنوم و با چشم خویش میبینم ».سپس گفت« :ای رسـول خـدا اگـر اجـازه فهیـد ،خـواهم
گفت کدامیک از اصحاب تو بهشتی و کدام اهل فوزخاند ».فر این لحظه ،پیـامبر از او خواسـت
تا سکوت کند.

1

 .7بهرهمندی مشروع از نعمتهای مادی

منابع اسالمی ،هرگز مؤمنان را از لـذتهای مـافی محـروم نمیکنـد؛ بلکـه فر آیـات و روایـات
فراوانی ،مؤمنان به استفافه از زیباییها ،شافمانی و لذتهای حالل مـافی نیـز ترغیـب شـدهاند.
ُُ
واژه «کلوا» 19 ،بار فر قرآن تکرار گرفیده و فر  ۳8مورف ،به مؤمنان فسـتور فافه شـده کـه از رزق
ْ

َ َ ُ
گوارای خداوند استفافه کنند؛ « ُم ُلو ْ َ ِ
نام ْم 2».آنچه فر اسالم نکوهش شـده و از
باتمارزق
ِ
امنطی ِ
آن منع گرفیده ،ظلم به فیگران  ،فنیا گرایی و سرکشـی فر برابـر خداسـت؛ « َو َت ْط َغ ْ
افیـه».
ِ
ـو

3

همین سرکشی است که موجبات خشم خداوند را فـراهم میسـازف؛ 4نیـز آنچـه نکـوهش شـده،

ُُ َ ْ
او ُت ْسـر ُفواإ َن ُ
ـه ُیح ُ
اش َـر ُبو َ
ـّب
زیافهروی و اسراف فر کامجویی و لذتطلبی اسـت« :ملـواو
ِ
ِ ِ
َ
ْ
ُ ْ َ ْ ََ َ ََ َ َ
ْ
َ 5
َ
َ َ
َ َ ِ
مـن
ال ُم ْسر 
فین ».و یا فر برخی آیات آمده«:قلمنحرمزینةالل ِهالتيأررج ِل ِع ِ
بـات ِ
باُ ِهوالطی ِ
ِ
ُ ْ
َ َ َُ
ِ ْ ُ ْ
ْ َ
الدنیا 6»...بدیهی است که علـت اصـلی ایـن محـدوفیت و
یاة
افيالح ِ
الرز ِققل ِ
هي َِللذینآمنو ِ

ممنوعیت ،آسیبهای جبرانناپذیر روحی و جسمی است که فر افراط و تفریط وجوف فارف.

 .1مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،۴ص .6۳8
 .2طه ،آیه .8۳
 .3طه ،آیه .8۳
 .4طه ،آیه .8۳
 .5اعراف ،آیه ۱۳؛ اسرا  ،آیه .17
 .6اعراف ،آیه .۱1

مجلسچهارم

شرایط بازدارندگی نماز از گناه
حجتاالسالموالمسلمیندکترمحمدعلیمبینی


*

اشاره

نماز ،یکی از ارکان فین اسالم و ستون استوار آن میباشد که آفمی را از فحشا و منکر بـازمیفارف.
بازفارندگی نماز از گناه و غفلت ،مطلق نبوفه ،به شرایطی چند بسـتگی فارف .بـرای بهرهمنـدی از
آثار و برکات عدیده نماز ،بایسته است که به ایـن شـرایط جامـه عمـل پوشـاند .شـناخت نمـاز،
حضور قلب ،نظافت و آراستگی ،خواندن نماز جماعت و اهتمـام بـه نمـاز اول وقـت ،از جملـه
مهمترین شرایط اثربخشی نماز و بازفارندگی آن فر مسیر رشد و کمـال آفمـی اسـت کـه فر ایـن
نوشتار ،به معرفی آنها پرفاختهایم.
اهمیت نماز

با مطالعه مجموع آیات که فرباره اقامه نماز سخن گفتهانـد ،بـه اهمیـت فـوقالعـافه نمـاز بـرای
رسیدن انسان به سعافت پی برفه میشوف .به گفته عالمه طباطبایی  ،فر جایی از قرآن نیست که
* استافیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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خداوند به اموری سفارش کرفه باشد؛ مگـر آنکـه فر رأس آن ،بـه نمـاز سـفارش کـرفه اسـت.

1

همچنین ،خداوند به اهل ایمان فستور میفهد کـه فر مسـاهل زنـدگی ،از نمـاز کمـک بگیرنـد:
ُ

َ ْ َ
َ
َ
الة 2». ...اقامه نماز ،یکی از خصوصیات مهم اهل ایمان و تقواسـت:
ابالّص ْبر َوالّص ِ
«واستعینو ِ
ِ
ْ ُ

َ

َ

َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ
َ َ
الة 3».هنگامی که از مجرمان و اهل آتش سـؤال مـیشـوف
ونالّص 
«الذین ُیؤ ِمنون ِبالغی ِّبویقیم

که چه چیز آنها را به این حال و روز انداخته است ،میگویند که از نمازگزاران نبوفهاند.

فر روایات نیز نماز ،بهمنزله پایه و ستون خیمـه یـاف شـده اسـت 5.امـام صـافق
قیامت ،اولین چیزی که به حساب آن رسیدگی میشوف ،نماز است».

6

4

فرمـوف« :فر

پس از وفات امام صافق  ،ابوبصـیر بـه همسـر امـام ،ام حمیـده ،تسـلیت گفـت .ام حمیـده
گریست .ابوبصیر هم که کور بوف ،گریست .آنگاه همسر امام به ابوبصیر گفت :ابوبصیر نبـوفی
ً
و لحظه آخر امام را ندیدی؛ جریان عجیبی رخ فاف .امام فر یک حالی فرو رفـت کـه تقریبـا حـال
غشوهای بوف .بعد چشمهایش را باز کرف و فرموف :به تمام خو یشان نزفیکم بگو یید بیایند و بـاالی
سر من حاضر شوند .ما همه را فعوت کرفیم .وقتـی همگـی جمـع شـدند ،امـام یـک جملـه را

َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ّ َ َ
لََل ِة؛ 7هرگز شـفاعت مـا بـه مرفمـی کـه نمـاز را سـبک
فرموفَِ « :ن شف عتن ا تن ل َست َِف ِا

بشمارند ،نخواهد رسید ».این را گفت و جان به جانآفرین تسلیم کرف.

آن حضرت نفرموف :شفاعت ما به مرفمی که نماز نمیخوانند ،نمیرسد؛ آنکـه تکلـیفش خیلـی
روشن است؛ بلکه فرموف :به کسانی که نماز را سبک میشمارند.
ویژگی بازدارندگی نماز

8

َ
َ َ
َ َ
فر یکی از آیات ،به بازفارندگی نماز از فحشا و منکر اشاره شده استَ « :وأ ِق ِمالّصـالة ِإ َنالّصـالة
 .1سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۳ص .۱۴۴
 .2بقره ،آیه ۴6؛ ر.ک :ناصر مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،۳ص .1۳6
 .3بقره ،آیه .۱
 .4مدثر ،آیه .۴۱
 .5شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۱ص .166
 .6شیخ صدوق ،کتاب من ال يحضره الفقیه ،ج  ،۳ص .198
 .7همان ،ص .196
 .8مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،1۱ص .6۳9

ْ

َ
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ْ

َتنهی َع ِن ْالف ْحشـا ِ َو ْال ُمن َكـر ...؛ 1و نمـاز را برپـا فار کـه نمـاز [انسـان را] از زشـتیها و گنـاه

بازمیفارف ».برفاشت غالب مفسران این است که نماز ،قدرت بازفارندگی فارف و کسی کـه اهـل
نماز است ،از کارهای ناپسند باز فاشته میشوف .با این حال ،از آنجا که فر میـان بعضـی از اهـل
نماز ،فحشا و منکر مشاهده میشوف ،سؤالهایی فرباره حقیقت معنای این آیه به نهن میآید :آیـا
ً
واقعا مراف از نهی از فحشا و منکر ،همان بازفارندگی است؟ یـا مـیتوانـد معنـای فیگـری فاشـته
باشد؟ یا آنکه بازفارندگی آن ،مشروط به شرایط خاصی است؟

برخی محققان اهل لغت ،مراف از «نهی» را اعم از نهی زبانی ،عملی و تکوینی فانسـتهانـد 2.بـر
َ

َْ

ـن ْال َهـو ؛ 3و نفـس
س َع ِ 
این اساس ،هنگامی که فر مورف فرف مؤمن گفته میشوفَ « :ون َهی الـنف َ 

خوف را از هوس بازفاشت» ،مراف آن نیست که فرف مؤمن با زبان به خوف میگوید :از هـوا و هـوس
تبعیت نکن؛ بلکه مراف آن است که فر مقام عمل ،خویشتن را از هوسهـا فور نگـه فارف .بـا ایـن
ً
حساب ،فر مورف آیه مورف بحث نیز میتواند مراف آن باشد کـه نمـاز ،عمـال انسـان را از فحشـا و
ً
منکر بازمیفارف؛ نه اینکه صرفا به زبانی مجازگونه به ما بگوید که از بدیها فوری کنید.
عالمه طباطبایی سیاق و شیوه بیان آیه را فلیل روشنی بـر بازفارنـدگی عملـی نمـاز از فحشـا و
منکر میفاند؛ چرا که فر این آیه ،ابتدا به اقامه نمـاز فسـتور فافه شـده و سـپس ،بـه خصوصـیت
َ

َ

َ ْ

َ

ْ

َ
َ َ
َ
َ
َ
ـن ْالف ْحشـا ِ َو ْال ُمن َكـر ».ایـن
بازفارندگی آن اشاره شده است« :وأ ِق ِمالّصالة ِإنالّصالةتنهیع ِ

بدین معناست که قسمت فوم آیه ،فر حال بیان فلیل برای قسمت اول ،یعنی امر به نمـاز اسـت و

خداوند فلیل امر به اقامه نماز را این میفاند که «صفتی روحی فر انسان پدید میآورف که مـانع او
از ارتکاب امور زشت و ناپسند میشوف».

4

عالمه با توجه به سیاق آیه ،معتقد است این منع و بازفارندگی ،اثر طبیعی نماز است .بنـابراین،
هر نمازی چنین خصوصیتی را فارف؛ نه اینکه تنها نماز برخی افراف این ویژگی را فاشـته باشـد .بـه
گفته ایشان ،نهی را نمیتوان به معنای نهی زبانی مجازی فانست؛ بهگونهایکه معنـای آیـه چنـین
شوف :نماز به پا فارید ،تا نهی آن را بشنوید که گویا میگوید به فنبال فحشا نروید .چنین چیـزی،
 .1عنکبوت ،آیه .۴6
 .2حسن مصطفوی ،التحقیق فی کلمات القرآن الکريم ،ج  ،۳1ص .۱6۴
 .3نازعات ،آیه .۴9
 .4سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۳6ص .۳۱6
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با سیاق آیه که فر حال تعلیل حکم به اقامه نماز است ،سازگاری ندارف .عالمه بـا رف چنـد قـول
فیگر ،به این نتیجه میرسد که اثر طبیعی هر نماز ،منع و بازفارنـدگی عملـی نمـازگزار از اعمـال
زشت و قبیح است.

1

پس ،هرگاه بندهای فریضه نماز را به جا آورف و هر روز پنج مرتبـه آن را تکـرار کنـد و بـر ایـن امـر
مداومت فاشته باشد و بهخصوص هرگاه فر جامعهای صالح قرار فاشته باشد که آنها نیـز ماننـد او
به همین شیوه عمل کنند و اهتمام ورزند ،طبیعت این توجه عبافی ،او را از هر گناه کبیرهای مانند:
قتل انسان بیگناه ،خورفن مال یتیم ،زنا و لواط که فین از آنها نفرت فارف ،بازمیفارف.

2

عالمه فر پاسخ به این اشکال که چرا این بازفارندگی فر برخی نمازگزاران وجوف نـدارف ،معتقـد
است که این بازفارندگی فر نماز ،به شکل اقتضاست؛ نه به نحو علیت تامه .اگر علت تامـه بـوف،
ً
به محض تحقق طبیعت نماز ،به هر صورتی که خوانده شوف ،باید ضرورتا مـانع انجـام فحشـا و
منکرات شوف؛ اما چون طبیعت نماز ،علیت ناقصه و اقتضایی را فارف ،برای اینکـه بـه بازفارنـدگی
منجر شوف ،الزم است شرایط فیگر نیز محقق گرفف و موانعی فر کار نباشد .ازاینرو ،هرگـاه نمـاز
به بازفارندگی منجر نشد ،به جهت وجوف موانعی مانند غفلت و عـدم توجـه بـه محتـوای واقعـی
نماز است.

3

به عنوان مثال ،وقتی میگوییم کولر ،موجب خنـککرفن اتـاق مـیگـرفف ،مرافمـان علیـت تامـه
ً
نیست .اگر فر اتاقی کولر روشن باشد و شرایط فیگر رعایت نشوف ،مثال فرها وپنجرهها باز باشد،
طبیعی است که فضای اتاق به گونه مورف انتظار خنک نگرفف .فر مورف نماز نیز هنگامی کـه گفتـه
میشوف ،موجب اجتناب از فحشا و منکرات میشوف ،میتواند مراف آن باشد که بـا رعایـت فیگـر
شرایط و عدم موانع ،چنین اقتضایی را فارف.
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ض َ َع ُْ َن َت َج َإأ َعّل ْ َِ فأ ُْخّل َُ ِفي ال َعظ ِئم؛ 4مـافامی کـه انسـان مـؤمن بـر نمازهـای پـنجگانـه خـوف

محافظت فاشته باشد ،شیطان از او ترسان است و هنگامی که آنهـا را ضـایع کنـد ،شـیطان بـر او
 .1همان.
 .2همان ،ص .۳۱۱
 .3همان ،ص  ۳۱۴ـ .۳۱6
 .4شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۱ص .16۱

مجلس چهارم :شرايط بازدارندگی نماز از گناه 11 

جرهت پیدا کرفه ،وی را به گناهان کبیره میاندازف ».از امام صافق

نقل شده اسـت :کسـی کـه

میخواهد بداند آیا نماز او مورف قبول واقع شده است ،باید مالحظه کند کـه آیـا او را از زشـتیهـا
بازمیفارف یا خیر و به همان میزان بازفارندگی ،مورف قبول واقع شده است.

1

فر مجمع البیان روایتی نکر شده است که مطـابق آن ،جـوانی از انصـار نمازهـایش را بـه همـراه
پیامبر

به جا میآورف و با این حال ،مرتکب فواحش مـیشـد .پیـامبر فربـاره او فرمـوف :روزی
2

همین نمازش ،او را از فواحش بازمیفارف .همچنین ،فر این کتاب از جابر نقل شـده اسـت کـه
روزی به پیامبر

گفتند که کسی فر روز نمـاز مـیخوانـد و شـب فزفی مـیکنـد .پیـامبر

فرموفند :نمازش ،او را باز خواهد فاشت.

3

شرایط بازدارندگی نماز

برای اینکه نماز نقش بازفارندگی خوف را از گناهان و زشتیها بهخوبی ایفا کند ،نیازمنـد شـرایطی
است که برخی از آنها عبارتاند:
 .1شناخت نماز

ً
هر قدر میزان شناخت خوف از نماز و اهمیت آن را باالتر ببریم ،طبعا اثرگـذاری آن بیشـتر خواهـد
شد .فر جهانبینی توحیدی ،همه امور بر محـور ارافه خـدا پـیش مـیروف و مهـمتـرین مسـئله،
چگونگی برقراری رابطه انسان با وجوف خدای یکتاست .از آیـات و روایـات بـهخوبی بـه فسـت

میآید که بهترین راه رابطه با خداوند ،نماز است .نماز ،نقطه اتصال میان زمین و ملکوت اسـت و
انسان میتواند هر شبانه روز از طریق نماز ،این رابطه را تقویت کند.
توجه به اهمیت نماز ،بسیار سازنده و تأثیرگذار است و لذت برپایی نماز ،به بینیازی نمـازگزار از
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الََل ِة ن َزلت َعّل ْ ِاَ
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ِفي الََل ِة َ انفتا ؛ هرگاه نمازگزار به نماز بایستد ،رحمت خدا از آسمان بر او نازل مـیشـوف و
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۱ص .۳۱8
 .2طبرسی ،مجمع البیان ،ج  ،8ص .۴۴8
 .3همان.
 .4شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۱ص .166
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مالهکه او را احاطه میکنند و فرشتهای ندا فر میفهد که اگر این فرف میفانست چه چیز فر نمـاز
است ،هرگز از نماز منصرف نمیشد».
امام علی هم میفرماید« :اگر نمازگزار میفانست که فر حـال نمـاز ،جـالل و عظمـت خـدا
1
چگونه او را فربرمیگیرف ،فوست نداشت که سر از سجده برفارف».
 .2حضور قلب

یکی فیگر از شرایطی که به بازفارندگی نماز کمک میکنـد ،فاشـتن حضـور قلـب اسـت .البتـه
ً
حضور قلب ،مراتب و فرجات مختلفی فارف؛ به بیان فیگر ،میان فرفی که صرفا بـا زبـانش نمـاز
ً
میخواند با فرفی که فاهما نگران آن است که بداند فر حال نماز به چه کار بزرگی مشغول اسـت،
ْ
ْ
ََ ُ َ
َ
تفاوت بسیاری وجوف فارف .پیامبر به ابونر میفرمایدَ َْ « :ع َت ِن َُق َت ََ َدت ِن ِفاي تفك ٍاإ خ ْ ٌاإ َِ ْان
َ َ َْ ْ
ِق َ ِم ل ْ ّل ٍة َوالقّل ُ َسا ِ؛ 2فو رکعـت نمـاز کـه بـا توجـه و تفکـر خوانـده شـوف ،بهتـر از عبـافت و
شبزندهفاری فر یک شب است؛ فرحالیکه قلب فر غفلت است».
گویند امام سجاف مشغول عبافت بوف .فر این حال ،یکی از فرزندان امام از پشـت بـام افتـاف و
فستش شکست .زنها فاف و فریاف زفند و بعد از مـدتی ،شکسـتهبند آورفنـد و فسـت آن بچـه را
بستند .فر این مدت ،امام فر کمال حضور قلب به عبافت حق تعالی اشتغال فاشت و زمـانی کـه
از عبافت فارغ شد و به حیاط آمد ،فرزند خوف را فید که فسـتش را بسـتهانـد .فرمـوف :چـه شـده
است؟ ماجرا را برای آن حضرت توضیح فافند و امام فر پاسخ ،سوگند یاف نموف که فر حال نماز،
ً
3
اصال متوجه موضوع نشده است.
 .3نظافت و آراستگی

آنچه تا اینجا مطرح شد ،شرایط فرونی بوفند؛ اما اسالم بر شرایط بیرونـی و ظـاهری نیـز بسـیار
تأکید فارف؛ از جمله این شرایط میتوان به :پاکی و نظافـت ،بـوی خـوش ،آراسـتگی متناسـب و
لباس تمیز و مرتب اشاره نموف .پیامبر اسالم فرموف« :اگر برای امـتم مشـقتزا نبـوف ،بـه آنهـا
فستور میفافم که برای هر نمازی ،مسواک بزنند 4».از امام باقر و امام صافق نیز نقل شده
 .1شیخ صدوق ،کتاب من ال يحضره الفقیه ،ج  ،1ص .6۱1
 .2شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،۴ص  7۴ـ .76
 .3مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،1۱ص .۴7۱
 .4شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،1ص .۳۱
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است« :فو رکعت نماز با مسواک ،بهتر از هفتاف رکعت بدون مسواک است».

1

امروزه مصلحان اجتماعی که میخواهند حرکت اصالحی آغازین خوف را نماز قرار فهنـد ،نبایـد
این مسئله را کماهمیت بشمارند و الزم است با اقدامات تشویقی و ترغیبی ،نمازگزاران را به سوی
تمیزی و آراستگی و خوشبویی فر حین نماز سوق فهند .مساجد ،حسینیهها و نمازخانههـا الزم
است از نظیفترین و مطبوعترین مکانها باشند؛ بهگونهایکه شـیرینی حضـور فر ایـن فضـاها،
همواره فر یاف و خاطره شرکتکنندگان باقی بماند .ازهمه مهم تر اینکه حکومت فینی وظیفـه فارف
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اْل ُمور؛2همان کسانی که هر گاه فر زمین به آنها قدرت بخشیدیم ،نماز را برپا میفارنـد ،و زکـات

میفهند ،و امر به معروف و نهی از منکر میکنند ،و پایان همه کارها از آن خداست
 .4برگزاری نماز جماعت

فر آموزههای اسالمی ،تأکید بسیاری بر اقامه نماز جماعت شده است .مطـابق روایتـی از پیـامبر
اسالم

 ،نمازی که به جماعت برگزار گرفف ،بیستوپنج فرجه بر نمازی کـه بـهتنهایی خوانـده

میشوف ،برتری و فضیلت فارف 3.اگرچه به جماعت خوانـدن نمـاز ،واجـب نیسـت ،امـا مطـابق
برخی روایات ،سنتی است کـه اگـر آفمـی از روی بـیرغبتـی آن را تـرک کنـد و بـدون علـت از
جماعت مؤمنان فاصله بگیرف ،نمازش حکم عدم نماز را فارف.

4

مکانهای برگزاری نماز ،باید بهشدت توسعه پیدا کند و فسترسی عموم مرفم به این مکانها آسان
باشد و از سوی فیگر ،باید مسلمانان را برای حضور ُپررنـگ فر نمـاز جماعـت تشـویق نمـوف.
گفتنی است که فر این میان ،زیبایی و آراستگی ظاهری و بـاطنی امـام جماعـت ،خـوشرویی و
خوشخلقی ،زهد و تقوا ،و قراهت صحیح او ،نقش بسیاری فر تقویت و ژرفایی بازفارندگی نماز
فر نمازگزاران خواهد فاشت.
 .1همان ،ص .19
 .2حج ،آیه  .۴۳ر.ک :طبرسی ،مجمع البیان ،ج  ،7ص .۳۴9
 .3طبرسی ،مجمع البیان ،ج  ،8ص .18۱
 .4شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۱ص .۱71
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 .5رعایت وقت نماز

یکی از مهمترین شرایط برای تأثیرگذاری نماز ،رعایت شرط زمـانی آن اسـت .فربـاره اهمیـت و
فضیلت نماز اول وقت ،احافیث بسیاری وارف شده است .پیامبر اسالم

محبـوبتـرین عمـل

نزف خدا را نماز اول وقت میفاند 1.از ایشان نقل شده است« :شفاعت مـن ،بـه کسـی کـه نمـاز
واجبش را به تأخیر اندازف ،نمیرسد 2».همچنین ،امام معصوم

اوقات نماز آزمایش کنید که چگونه بر آن محافظت فارند.

3

میفرمایـد :شـیعیان مـا را فر

یکی از ویژگیهای قابل توجه برای نماز اول وقت ،جنبه تضمینی آن برای روز واپسـین اسـت .از
امام صافق

نقل شده است کسی که حدوف نماز را به جا آورف و بر اوقات آن محافظـت فاشـته

باشد ،فر حالی وارف قیامت میشوف که خداوند وروف او به بهشت را ضمانت میکند.

4

از مرحوم آیتالله سید علیآقا قاضی نقل شده که گفته اسـت« :اگـر کسـی نمـاز واجـبش را اول
َ
وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد ،مرا لعن کند 5».فر این بـاره از آیتاللـه العظمـی بهجـت
سؤال میشوف که آیا مراف ایشان ،نماز اول وقت با حضور قلب است؟ آیتالله بهجت فر پاسـخ،
منظور ایشان را عام و مطلق و بدون شرط حضور قلب میفاند .به گفته ایشـان ،نمـاز بـا حضـور
قلب ،نماز عالی و بلندمرتبه است و کسی که قدرت خواندن نماز با حضور قلب را فاشـته باشـد،
فر مقامی عالی قرار فارف؛ فرحالیکه فستورعمل آیتالله قاضی ،برای کسانی است که فاقد ایـن
مقام و مرتبهاند و فر جستوجوی راهی برای رسیدن بـه آن هسـتند .بـه تعبیـر آیتاللـه بهجـت،
کسی که به نماز اول وقت ،هرچند بدون حضور قلب ،اهتمام فاشته باشد ،به صـورت تکـوینی و
بهتدریج به نماز عالی و مقام معنوی واال فست خواهد یافت.

6

پاسخ به پرسش
ممکن است ،این سؤال مطرح شوف که چرا برخی با وجوف اینکه به نماز اول وقت پایبند بوفهانـد،
 .1شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،۴ص .۳۳۱
 .2همان ،ص .۳۳۳
 .3همان ،ص .۳۳1
 .4همان ،ص .۳98
5. http://www.aviny.com

 .6محسن غرویان ،در محضر بزرگان ،ص .۱۱
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ولی به نتایج مورف نظر نرسیدهاند و بلکه گاهی برعکس ،فچار گمراهی شدهاند؛ به عنـوان مثـال،
فر تاریخ صدر اسالم ،کسانی که فر مقابل حضرت علی

موضع گرفتند ،از قبیل خوارج ،چـه

بسا اهل نماز اول وقت هم بوفهاند و یا فر فوران معاصر افرافی مثل فاعش که بدترین جنایتهـا
را انجام میفهند ،چه بسا اهل نماز اول وقت هم باشند .پس ،چگونه میتوان افعا کرف که نمـاز،
بهویژه نماز اول وقت ،تأثیر قطعی فر جلوگیری انسان از فساف و گناه فارف؟
فر پاسخ ،باید یافآور شویم هنگامی که از کارآمدی نمـاز بـرای رشـد معنـوی و اخالقـی انسـان
سخن گفته میشوف ،کارآمدی اقتضایی مراف است؛ توضیح اینکه نماز ،به سـتون و عمـوف خیمـه
فین تشبیه شده است .اگر بخواهیم با برافراشـتن خیمـه ،خـوف را فر برابـر سـرفی یـا گرمـی هـوا
محافظت کنیم ،هرچند عموف خیمه یکی از ارکان اصلی آن است ،اما فر کنار آن ،به سـتونهـای
فیگر و خوف خیمه هم نیاز فاریم و با نبوف هرکدام از آنها ،نمیتوانیم خیمه کامل فر اختیـار فاشـته
باشیم.
فر مورف نماز هم هرچند اصل و اساس فین شمرفه شده ،ولی فقط فر کنار اصول فیگر است کـه
میتواند مؤثر واقع شوف .فر واقع ،اگر آن اصول فیگر نباشند ،نماز بـه معنـای حقیقـی آن ،تحقـق
نمییابد؛ برای مثال ،آیا میتوان گفت کسی کـه نمـاز میخوانـد ،ولـی خـدا را قبـول نـدارف ،بـه
ً
حقیقت نماز رسیده است؟ مسلما پاسـخ ،منفـی اسـت .فر واقـع ،تأثیرگـذاری نمـاز ،فر بسـتر
اعتقافی خاص محقق میشوف و تأثیرپذیری از نماز ،بدون فاشـتن اعتقـافات بنیـافین فیـن مثـل
توحید ،معنا ندارف .بنا بر یک فسته از روایات مشهور ،اسالم ،بر پنج پایه اساسی بنـا شـده اسـت
که عبارتاند از :نماز ،زکات ،روزه ،حج و والیت .کمترین شرط الزم برای ثمربخشـی نمـاز ،آن
است که فرف نمازگزار فر اعتقاف به این پنج اصل ،تزلزلی نداشته باشد.
امام باقر میفرماید« :اسالم ،بر پنج اصل استوار شده است که عبـارتانـد از :نمـاز ،زکـات،
روزه ،حج و والیت و به چیزی مانند والیت ندا فافه نشده است و حال آنکه مرفم آن چهار اصـل
را گرفته ،والیت را رها کرفهاند 1».مطابق حدیثی فیگر ،زراره از امام بـاقر سـؤال مـیکنـد کـه
کدامیک از این اصول برتری فارند؟ امام اصل والیت را برتر میفانند و فلیل ایشان ،این است
که والیت ،کلید آن اصول فیگر است .زراره فر افامه سؤال میکند که بعد از آن ،کدام اصـل برتـر
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۳8
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است که فر اینجا امام به اصل نماز اشـاره مـیکنـد و فلیـل آن را فرمـایش حضـرت رسـول
میفاند که فرموفند :نماز ،عموف فین است.
فر پایان این حدیث ،باز امام باقر به اهمیت اصل والیت و کلیـدیبوفن آن اشـاره مـیکنـد و
میفرماید« :اگر کسی شب را به قیام و روزش را به روزه سپری کند و تمام مـالش را انفـاق کنـد و
همه عمرش به حج بروف ،ولی به والیت ولی خدا شناختی نداشته باشـد ،تـا از او تبعیـت کنـد و
همه اعمالش بر مبنای رهنمونهای ولی خدا باشد ،چنین کسی از اهل ایمان نیست و هیچ حقی
برای پافاش و ثواب برای خدا ندارف و تنها خداوند از فضل و رحمت خـوفش ،نیکوکـاران از ایـن
1
افراف را به بهشت میبرف».
شخصی از امام صافق میپرسد :ما کسی را میبینیم که اهل عبافت و خشوع فر فین است؛
ولی به حق و امامت شما اعتقاف ندارف .آیا اعمالش سوفی فارف؟ امام برای جـواب ،فاسـتانی
نقل میکند:
َ
« َمثل ما اهلبیت و مرفم ،همانند آن خاندان بنیاسراهیل است که هرکسی از آنها کـه چهـل شـب
عبافت میکرف و پس از آن ،فعا مینموف ،اجابت میشد .یکی از آنها ،چهل شب تهجـد فاشـت
و بعد فعا کرف؛ ولی مستجاب نشد .نزف عیسیبنمریم آمـد و از حـال خـوف شـکایت کـرف و
خواست که برایش فعا کند .عیسی تطهیر کرف و نماز خواند و به فرگاه خـدای بلندمرتبـه فعـا
نموف.
وحی آمد :ای عیسی این بنده به فرگاه من آمد؛ ولی از آن فری که باید بیاید ،نیامد .او مرا خواند؛
ولی فر فلش به تو شک فاشت .با این اعتقاف ،اگر آنقدر سرش را باال بگیرف و فعا کند که گرفنش
قطع شوف و آنقدر فستانش را رو به آسمان بگیرف که انگشـتانش خشـک شـوف و بریـزف ،اجابـت
نمیکنم .حضرت عیسی به او فرموف :پرورفگارت را میخوانی و به حقبوفن پیغمبرش شـک
فاری؟ عرض کرف :ای روح خدا به خدا سوگند که آنچـه گفتـی ،فرسـت اسـت .اکنـون از خـدا
بخواه که شک را از فل من ببرف.
امام صافق فرموف« :عیسی برای او فعا کرف و خدا توبه آن مرف را پذیرفت و ماننـد خانـدان
2
خوف ،مستجابالدعوه گرفید».
 .1همان ،ص  ۳8ـ .۳۱
 .2همان ،ص .۴99

مجلسپنجم

حلم و بردباری؛ آثار و نتایج
حجتاالسالموالمسلمینحسیناحسانیفر


*

اشاره

از نگاه فین« ،ایمان»« ،عبافت» و «عزت و کرامت نفس» ،بدون حلـم و شـکیبایی ،قـوام و فوام
نیابد و تعلیم و تربیت و تبلیغ فین ،بدون آن میسر نشوف .از این منظر ،جایگاه حلم به قدری رفیـع
است که امام رضا

میفرماید :تا انسان به «حلم و برفباری» نرسد ،از عبافتکننـدگان شـمرفه

نمیشوف 1.از نگاه جامعهشناسی ،حلم و برفباری ،حافظ سالمت و امنیت جانی ،مالی ،حیثیتی،

اخالقی ،فکری و روانی خـانوافه و جامعـه اسـت و فقـدان آن ،سـبب انـواع ناهنجاریهاسـت.
ناهنجاریهای زندگی زناشویی ،افزایش آمار طالق ،وجـوف فرگیریهـای اجتمـاعی و رسـانهای
افراف حقیقی و حقوقی نسبت به یکدیگر ،پیدایش فتنههای سیاسی و اجتماعی ،گسـترش جـرم و
ُ
جنایت و نیز فزونی زنـدان و زنـدانیان فر هـر جامعـهای ،نشـانفهنده ضـعف «تـدین ،تحلـم و
عقالنیت» فر آن جامعه است.
* پژوهشگر حوزه علمیه قم.
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۳۳۳
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فر این نوشتار ،ضمن اشاره بـه مفهـوم و اهمیـت حلـم و برفبـاری فر فیـن ،راهکارهـا و عوامـل
فستیابی به این فضیلت ارزشمند اخالقی را یافآور میشویم.
مفهوم حلم و حلیم

س
«حلم» ،به معنای برفباری فر راه رسـیدن بـه یـک هـدف مقـدس اسـت و فر اصـل بـه معنـای
«خو یشتنفاری به هنگام هیجان غضب» است 1.علمای لغت و اخالق ،بـرای «حلـم» فو معنـا
نکر کرفهاند:

 .۳کنترل نفس خـویش از هیجـان قـوه غضـب؛ .1 2تأمـل و تثبـت فر امـور؛ یعنـی بـهکارگیری
عقالنیت و رعایت اعتدال فر کارها و فوری از افراط و تفریط.

3

ْ ْ
ي ََا ال ِِّل ُام؛ فرزنـد عزیـزم برفبـاری
امیر مؤمنان از فرزندش امام حسین پرسیدَ « :حا ُا َنا َ
ْ
ْ
َْ َْ
چیست؟» ایشان پاسخ فاف « :ظ ُم الغ ْ ِ َو َِّل ُك َالنف ِس؛[ 4حلم ،یعنی] فروخورفن خشم و مالـک

نفس خویش بوفن».

«حلیم» ،به کسی گفته میشوف که عجول نیست و از افراط و تندروی فاصله فارف و زندگیاش فر
میان مرفم با خوشنامی و صفات پسندیده همراه است 5.او فر عین توانایی ،فر هیچ کـاری قبـل از
وقتش شتاب ندارف و به فلیل برفباری و تسلط بر نفس خویش ،فر مجازات افراف مجرم و خطاکار
عجله نمیکند.
جایگاه حلم در دین

حلم و شکیبایی ،فر افیان الهی ،بهویژه اسـالم ،از اهمیـت و جایگـاه ویـژهای برخـورفار اسـت.
ازاینرو ،نبی مکرم

میفرماید :کسی که بهـرهای از «حلـم» نـدارف ،مـزه و طعـم «ایمـان» را

نچشیده است 6.و یا امیر مؤمنان

َ
ْ ْ
َ َ
فرموفه« :ا ِع َز أ ْْف ُع َِ َن ال ِِّلم؛ 7هیچ عزت و شرفی بـاالتر از

 .1ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۳۱ص .۳۳9
 .2راغب اصفهانی ،مفردات ،نیل واژه «حلم».
 .3ابنمنظور ،لسان العرب ،ج  ،۳1ص .۳۴6
 .4محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۱ص .۳۳
 .5شیخ مفید ،األمالی ،ص .178
 .6قاضی قضاعی ،شهاب األخبار ،ص .۳۱7
 .7شیخ صدوق ،کتاب من اليحضره الفقیه ،ج  ،۴ص .۴96
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حلم و برفباری نیست ».انسان با تمسک به حلم میتواند عیـوب اخالقـی و رنایـل نفسـانی را از

َ
خوف فور سازف و به تقویت ایمان خویش مبافرت ورزف؛ چنانکه آن حضرت میفرمایـد« :ف ْس ُات ْإ
ْ
َ ََ ُ ُ
خّل خّل ِق َك ِا ِِّل ِّم َك؛1بـه واسـطه برفبـاری ،کاسـتیهای اخـالق خـویش را بپوشـان ».همچنـین،

میتواند آثار جهل جاهالن و سفاهت بیخرفان را از خوف بازفارف و از ایـن راه ،نـه تنهـا صـاحب
سیافت و َسروری میشوف 2و مورف تکریم قرار میگیرف ،3بلکه محبـوب قلـوب فیگـران گرفیـده،
مرفم فر برابر ناآگاهان از وی ففاع میکنند 4و فر پیشگاه الهی نیـز محبـوب شـده ،عاقبتبـهخیر

ْ
َ
5
َ
َ َ ُْ ُ َ
ونف َ
كـاظمین
يالس َـرا ِ َوالض َـرا ِ َوال
ِ
خواهد شد .همچنین ،فر قرآن میخوانیم« :الذینین ِفق ِ
َ
ْ
َْْ َ َ ْ
َ
َ 6
َ َ
نین».
اس َوالل ُه ُی ِح ُّبال ُم ْح ِس 
الغیظوالعافینع ِنالن ِ

یکی از صفات پرهیزکاران ،این است که فر موقع غنا و فقر ،از آنچه فارند ،فر راه خداونـد تعـالی

انفاق و احسان کرفه ،فر موقع غیظ صبور بوفه ،خشم خوف را نگه میفارند و اگر کسی فرباره آنهـا
س
َ
ظلمی روا فارف ،او را بخشوفه ،از خطایش فرمیگذرند؛ « َو العافی َن عن َالناس».
فرو برفن خشم ،بسیار خوب است؛ اما بهتنهایی کافی نیست؛ زیرا ممکن است کینه و عـداوت را
از قلب انسان ریشهکن نکند .فر این حال ،برای پایانفافن به حالت عداوت ،باید « کظـم غـیظ»
را با «عفو و بخشش» توأم نموف .به همین جهت ،فر آیه فوق به فنبال صفت عالی خو یشتنفاری
و فرو برفن خشم ،مسئله عفو و گذشت را بیان نموفه است .البته منظور ،گذشت و عفو از کسانی
است که شایسته آناند؛ نه فشمنان خونآشامی که گذشت و عفو از خطای آنان ،باعث جرهـت و
جسارت بیشتر آنها میشوف.
فر حدیثی که فر کتب شیعه و اهل تسنن نیل آیه فوق نقل شده ،چنین آمده است:
یکی از کنیزان امام علیبنحسین

به هنگامی که آب روی فست امام میریخـت ،ظـرف آب

از فستش افتاف و بدن امام را مجروح ساخت .امام

از روی خشـم سـر بلنـد کـرف و کنیـز هـم

 .1ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،19ص .6۱
َُ
 .2ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص َ « :7۱م سن حل َم َس َاف».
ُ ُ
 .3تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ج  ،۳ص  ،187ح َ « :6۴61م سن َحل َم أ کر َم».
 .4ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،۳۱ص .16
 .5جمالالدین خوانساری ،شرح غرر الحکم ،ج  ،۴ص .116
 .6آلعمران ،آیه .۳۱۴
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س
سَ َ
س
بالفاصله گفتَ « :والکاظمی َن الغیظ ».امام فرموف :خشم خوف را فرو برفم .عرض کرفَ « :والعـافی َن
َ َ
َ
الل ُـه یح ُ
ـب
عن َالناس ».فرموف :تـو را بخشـیدم .خـدا هـم تـو را ببخشـد .او مجـدفا گفـت« :و
س
1
ال ُم سحسنی َن ».امام فرموف :تو را فر راه خدا آزاف کرفم.
راهکارهای دستیابی به حلم

نقطه مقابل حلم ،خشم و غضب است و مرفم از این منظر ،به سه فسته تقسیم میشوند:
الف .تندرو یا افراطی :گروهی که هنگام خشم ،مالک نفـس خـویش نیسـتند و نمیتواننـد آن را
کنترل کنند .ازاینرو ،از اطاعت «عقل و شـرع» رهـا میشـوند و فر واقـع ،گرفتـار جنـون ففعـی
هستند.
ب .کندرو یا تفریطی :کسانی که چراغ حمیت و جوانمرفی آنان به خاموشـی گراییـده و فر برابـر
آنچه عقل و شرع آن را زشت و ناپسند میفاند ،هیچگونه واکنشی از خوف نشان نمیفهند.
گفتنی است که اسالم ،افراط و تفریط را فر هیچ عرصهای تأیید نمیکند و نمیپذیرف.
ج .میانهرو یا اعتدالی :آنها که هم از قوه غضب برخورفارند و هم از فیض حلم بهره وافـر فارنـد.
اینان کسانی هستند که به هنگام خشم ،خشمگیناند و فر جـایی کـه بایـد حلـیم بـوف ،صـبور و
برفبارنــد .بیشــتر افــرافی کــه از ایــن امتیــاز برتــر برخورفارنــد ،حلــم را هماننــد علــم از راه
زحمتکشیدن ،مـدیریت و برنامـهریزی کسـب کرفهانـد .پـس ،بـرای تحصـیل حلـم بایـد بـه
راهکارهای فستیابی بـه آن آشـنا بـوف .مهمتـرین عوامـل مـؤثر فر پیـدایش و تقویـت برفبـاری،
عبارتاند از:
 .1کنترل نفس و تمرین بردباری

افراط و تفریط ،رهاورف خروج نفس از اعتدال است .انسان فر حال خشم ،مهار نفـس خـویش را
از فست میفهد و فر آن هنگام ،به جای آنکه «امیر» بر نفس باشد« ،اسیر» آن اسـت .مـدیریت
ُ
خشم و حلمورزی تصنعی که آن را «تحلم» میگویند ،سبب میشوف که این وضـعیت بهتـدریج
فر فرون انسان نهافینه و ملکه شوف .امام علی

 .1ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج ،۱ص .۱8
 .2تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ص .186

َ

ُ

فر این باره میفرمایدْ ََ « :ن َت َِّل َم َحّل َام؛ 2کسـی
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سعی کند حلم را پیشه خویش سازف ،حلیم میشوف ».حلم را باید همانند علم ،از راه «آموزش»

1

و «تمرین و تکرار» 2آموخت و تجربه کرف.
 .2تقویت ایمان و تهذیب نفس

شاید بتوان از راه آموزش و تربیت ،فر موارفی انسان و خشم او را کنترل کرف؛ ولی مؤثرترین عامل
بازفارنده« ،باور و ایمان به مبدأ و معاف» و «تهذیب نفس» است؛ زیرا هرچه ایمـان و پرهیزکـاری
فزونی یابد ،برفباری نیز افزایش مییابد؛ به فو حکایت نیل توجه کنید.
ـ بردباری آیتالله کاشف الغطاء:

عالمه کاشف الغطا روز عید فطر با هزاران نفر نماز عید را فر صحن مطهـر امیـر مؤمنـان

فر

نجف به جای آورف .فقیری فلشکسته به محضر او آمد و اظهار حاجت کـرف و گفـت :چیـزی از
فطریه به من بده که سخت محتاجم .آنجناب فرمـوف :مـن تمـام فطریـهها را بـه محـل خـوفش
رساندم و اکنون از آن پول چیزی نزف من نیست.
نیازمند فچار عصبانیت شدید شد و آب فهان خوف را به روی آن مرجع بـزرگ انـداخت .کاشـف
الغطا آب فهان آن مرف را به صورت و محاسن خوف مالید و آنگاه برخاست و عبا را از فوش خوف
برفاشت و روی به جانب نمازگزاران کرف و گفت :هرکس مرا فوست فارف ،به اندازه وسعش فر این
عبا پول بریزف .سپس ،خوف آنجناب فر صف نمازگزاران گشت و برای آن فقیر کمک قابل توجهی
از مرفم گرفت و به فقیر فاف.

3

ـ بردباری ربیعبنزیاد حارثی:

مرفی به نزف ربیعبنزیاف حارثی آمد و گفت :فالنی غیبت تو را کرفه و به تـو فشـنام فافه اسـت .او
گفت :به خدا قسم من از کسی که به او امر کـرفه و او را وافار بـه ایـن کـار نمـوفه ،خشـمگین و
غضبناکم .مرف گفت :چه کسی به او امر کرفه؟ گفت :شیطان کـه فشـمن خداسـت ،او را گمـراه
نموف و ارافه کرف تا مرا نیز از این راه بر ضد او غضـبناک کنـد؛ ولـی بـه خـدا سـوگند نمیگـذارم
شیطان به خواستهاش برسد .آنگاه فستهایش را بلنـد کـرف و گفـت :خداونـدا گناهـان مـا و آن
َ َ س س
 .1ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص « :111ت َعل ُموا الحل َم».
ُ
 .2ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحه ،ص « :۱۴۴إنما ُ
العلم بالتعلم والح ُلم بالتحلم».
 .3حسین انصاریان ،عرفان اسالمی ،ج  ،۳9ص  69ـ .6۳
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مرفی را که پشت سر من غیبت کرف و ناسزا گفت ،بیامرز.

1

 .3بلندهمتی

خشم زوفهنگام ،نشانه کمظرفیتی ،پستی و فناهت طبع اسـت و نقطـه مقابـل آن ،یعنـی حلـم و
ُ
برفباری ،عالمت همت واال و علو طبع میباشد و از اموری است که به انسان اجـازه نمـیفهـد
خشم پنهان خو یش را آشـکار کنـد و بـه کارهـای غیرمنطقـی و سـرزنشآور فسـت بزنـد .امیـر
ْ
مؤمنان میفرمایدْ « :الِ ّْل ُم َو ْاان ُة ُت ْوأَ ن ُح ُ
نتج ُّْم ُعّل ُو ِالْ َّم ِة؛ 2برفباری و خونسرفی ،فرزنـدان
ِ
ِ
فوقلو یی هستند که از همت بلند متولد شدهاند ».بنابراین ،فر اثر همت بلند ،فو خـوی پسـندیده
فر آفمی آشکار میشوف« :برفباری» و «خوففاری از شتابزفگی».
 .4آگاهی از پیامدهای مثبت حلم

سیافت و َسروری ،کرامت و بزرگواری ،پیروزی بر خصم ،غلبه بر مشکالت ،خاموشکرفن آتش
غضب الهی ،کثرت یاران ،مصاحبت با نیکان ،رفع نلت و پستی ،میل به امور خیر ،نزفیکشـدن
به فرجات عـالی انسـانیت و سـالمتی جسـم و روان را میتـوان از آثـار و فسـتاورفهای حلـم و
ْ ْ
َ
برفباری برشمرف .رسول اکرم به فه فایده و نتیجه برفباری اشاره کـرفه و فرمـوفه« :ف َّا ال ِِّل ُام

َ ُْ ُ ُ ُ ْ
َ
َ ُ َْ ُ ْ ْ ٌََْ َ ِ َ َ ٌُ َ َ َ ََ ِ َْ
ّشاْی الَ ِاإَ ،و ُحق ِاإ ُب
وب ال َجّم ِ  ،وصِبة اااإ ِاْ ،وْفع َِن الّضع َِ ،وْفع َِن الَس س ِة ،وت
ف ِّمنَ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
3
َن َع لی َ
الد َْج تَ ،وال َعفو َوال َّمْ َوال َّم ْع ُإوف َو َ
َُ ْ
الَ ّْم ِت ،فْها َا َح َتّش َاع َ ِلّلع ِقا ِ ِا ِِّل ِّم ِاَ؛
ِ
ص ِحبَ ِ ِ
ِ
ِ
ِ

از آثار حلم ،انجام کارهای خوب ،همنشینی با نیکان ،باال رفتن شخصیت انسـان ،برطرفشـدن
خست و پستی ،طالب خیر بوفن ،به مقامات عالی رسیدن ،از عفو بهرهگرفتن و به مـرفم فرصـت
فافن ،کار نیک به جا آورفن و سکوت [فر برابر نافان] پیشهکرفن ،اینها اموری هستند که عاقل بـه
خاطر حلمش از آن بهره میگیرف».
فر اینجا برخی از آثار حلم را مورف بحث قرار میفهیم:
ا پاداش الهی :شکیبایی هنگام خشم ،سـبب فر امـان مانـدن از غضـب الهـی میگـرفف .امیـر
َ َ ْ
ْ ْ
َْ َ
مؤمنان فرموف« :ال ِِّل ُم ِع ْن َد ِش َد ِة الغّض ِ ُح َؤ َِ ُن غّض َ ال َج َب ِْ؛ 4برفباری هنگام خشم ،آفمی را
 .1ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،۳9ص .۳68
 .2همان ،ج  ،19ص .۳77
 .3ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .۳6
 .4تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ج  ،۳ص  ،187ح .6۴۴6
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ََ ُ ُ ُ َ
از غضب خدای جبار فر امان میفارف ».آن حضرت فر بیان فیگری میفرمایـد« :تجاإع غَا ِ
ْ ْ ْ
َْ َ
ال ِِّل ِم ُحط ِف ُئ َن َْ الغّض ِ ؛ 1جرعهجرعه نوشیدن غصههای حلم ،آتش خشم را خاموش مـیکنـد».
2

منظور این است که تحمل غم و اندوه زندگی ،موجب فروکشکرفن آتش خشم الهی میگرفف.
ا حمايت مردم :شکیبایی و تحمل گفتارها و رفتارهای افراف بیافب و ناآگاه ،سبب میشـوف کـه
ْ
َ َ
مرفم از شخص حلیم حمایت کننـد .امیـر مؤمنـان میفرمایـدَ َِ « :ن أ َول ِع َاو ِض ال َِ ِّلا ِم َِ ْان
َ
َ َ َ
َ ْ
خ َّْل ِت َِ أ َن َالن َ أ ْع َو ُان ُاَ َعّلای ال َج ِها ؛ 3نخسـتین نتیجـهای کـه شـخص برفبـار از حلـم خـوف
میگیرف ،این است که مرفم او را یـاری مـیکننـد ».و بـرعکس ،خشـم و تنـدخویی و شـتاب فر
تصمیمگیری ،حمایت مرفم را از وی سلب میکند .هر انسانی با اندکی توجـه میتوانـد نتـایج و
مصافیق این فو خصلت متضاف را فر اطرافیان خوف و فر عرصههای سیاسی و بینالمللی مشاهده
نماید.
ا اقتادار و پیاروزی :رهـاورف شـکیبایی فر همـه عرصـههاَ « ،سـروری و سـیافت» اسـت و فر
«بگومگوها و فرگیریها» ،نشـانفهنده قـدرت منطـق انسـان شـکیبا بـوفه ،سـبب پیـروزی وی
ُ
میشوف .امیر مؤمنان میفرمایدْ ََ « :ن َحّل َم َس َُ؛ 4هرکه برفبار باشد ،آقایی و َسـروری کنـد ».و
ُ
َ
یا فر فرازی فیگر فرموفهْ ََ « :ن َحّل َم َِ ْن َع ُد ِو ِِ ظ ِف َإ ِا َِ؛ 5هرکه فر برابر فشمنش برفبـار باشـد ،بـر او
پیروز میشوف».
انسان برفبار فرصت مییابد با اندیشه ،تدبیر ،برنامهریزی و بهکارگیری همه عواملی که بر فشـمن
و مشکالت تأثیرگذار است ،تصمیم بگیرف و از شتابورزی که آفت کارهای مهـم اسـت ،پرهیـز
نماید .میزان تأثیرگذاری ایـن گونـه تصـمیمات ،بـه انـدازهای مهـم و ارزشـمند اسـت کـه امیـر
مؤمنان آن را با «نصرت جمعی از قهرمانان» مقایسه میکند و میفرماید« :من نتیجهای را کـه
از برفباری و تحملکرفن فرشتیها و بیافبیهای مرفم نصیبم میشوف ،از کمک و یاری جمعـی
6
از مرفان شجاع بیشتر یافتهام».
 .1همان ،ح .6۴66
 .2جمالالدین خوانساری ،شرح غرر الحکم ،ج  ،۱ص .18۱
 .3ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،۳۱ص .16
 .4ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .7۱
 .5ابوالفتح کراجکی ،کنز الفوائد ،ج  ،۳ص .۱۳۱
 .6تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ج  ،۳ص  ،187ح .6۴67
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ا عزتمندی و حفظ آبرو :برفباری ،مایه «عزتمندی ،حفظ آبرو و شرف و شخصیت» آفمـی
است؛ فرحالیکه خشـم آمیختـه بـه جهـل ،سـبب آبروریـزی و نلـت اسـت .رسـول خـدا

ََ ْ َُ
َُ
َ
میفرمایدَ َ« :أع َز الّل َُ ِا َج ْْ ٍ قّط َوا أُل ِا ِِّل ٍم قّط؛ 1خداوند هیچکس را بـه فلیـل جهلـش عزیـز

نمیکند؛ همانگونهکه هیچکس را برای برفباریاش نلیل نخواهد کرف».

امیر مؤمنان

ْ َ ْ ْ
میفرمایدَ « :س َب ُ ال َوق ِْ ال ِِّل ُم؛ 2برفباری ،مایـه عـزت و وقـار اسـت ».بنـابراین،

ُ َ
« َو ْاحّل ْم ُتق َد ْم؛ برفباری کن تا [فر شرف و شخصیت بر فیگران] مقدم فاشته شوی ».ازایـنرو ،آن
3

حضرت «حلم» را با «پشتیبانی و حمایت قوم و قبیله» که مایـه حفـظ آبـرو و عزتمنـدی اسـت،
ْ ْ

ٌ

مقایسه میکند و میفرماید« :ال ِِّل ُم َع ِّش َإة؛4حلم و برفباری ،قوم و عشیره است».

ا عاقبتبهخیری :انسان برفبار مورف ستایش خدا و خلق اسـت و فرجـام آن« ،عاقبتبـهخیری»

است .امیر مؤمنان

ُ ِ َ
ْ ْ
ُ
َْ َ
َ
میفرماید« :ض ُُوا الغّض َ ِا ل ِِّل ِم َت ِْ ِّم ُدوا َع َو ِاق َبك ْم ِفي ا أ َْ ٍاإ؛ 5بـا تکیـه

بر شکیبایی ،با خشم خوف مخالفت کنید؛ تا عاقبتبهخیر شوید و فر هر کاری مورف ستایش قـرار
گیرید».
ا عفو و بخشش :برفباری ،سبب عفو و بخشش و آمـرزش گناهـان میگـرفف .امـام صـافق
فرموفه« :هرگاه بین فو نفر نزاعی رخ فهد ،فو فرشته نازل میگرفند و به یکی از آنهـا کـه سـفیه و
کمخرف است [و با گفتار یا رفتار اهانتآمیز او نزاع شـروع شـده] ،مـیگو ینـد :تـو هرچـه فلـت
خواست و فناهت شأن تو اقتضای آن را فاشت ،گفتی و بهزوفی جزای آن را خـواهی فیـد .بعـد از
آن ،متوجه شخص برفبار میشوند و به او میگو یند :تو هـم شـکیبایی ورزیـدی و حلـم خـوف را
نشان فافی .اگر تا پایان خویشتنفار باشی ،خداوند از گناهـان تـو مـیگـذرف و تـو را مـورف عفـو
بخشش خویش قرار خواهد فاف».

6

ا نجات از آثار خشم :حلم و برفباری ،فهان فرف سـفیه و نـافان را مـیبنـدف و او را از هـر گونـه
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۳۳1
 .2جمالالدین خوانساری ،شرح غرر الحکم ،ج  ،1ص .۳7۳
 .3ابنطیفور ،بالغات النساء ،ص .61
 .4ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،19ص .6۳
 .5جمالالدین خوانساری ،شرح غرر الحکم ،ج  ،۴ص .116
 .6شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۳۳1
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حرکات ناهنجـار و آثـار خشـم بـازمیفارف .امـام علـی
شکیبایی ،فهان نافان را میبندف».

ْ ْ

میفرمایـد« :الِّل ُام ف َاد ُام َ
الس ِاف َ؛
ِ ِ

1

قنبر ،غالم امیر مؤمنان  ،روزی از طرف نافانی مورف اهانت واقع شد .وقتی خواست جـواب او

َ َْ َ َُْ ُ َ
َ ْ َ ََْ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ
الّشا ْ َط َن َو ُت َع قا ْ
اَّط
ِ
را بدهد ،حضرت فرموفََْ« :ل ح قنب ُإ ُع ش ِتّمك َْ ن ت ْإ ِض الإحّمن وتس ِ
َ
َع ُد َوك؛ 2ای قنبر آهسته و آرام باش .فشنامفهنده خوف را از روی بیاعتنایی رها کن تا پرورفگـار را

خشنوف و شیطان را غضبناک کنی و فشمنت را [با بیاعتنایی و پاسخنگفتن] عقوبت نمایی».
اگـــر مـــرفی ،سأحســـن إلـــی َمـ س
ــن أســـا
بــــدی را بــــدی ســــهل باشــــد جــــزا
ج

ا تحول و بیداری :حلم و علم ،سبب ایجاف «تحول و بیداری فانایـان تنـدخو» میگـرفف .همـه
کسانی که با تعلیم و تربیت و فکر و فرهنگ مرفم سروکار فارند ،بایـد بداننـد :سـالح موفقیـت و
کلید پیشرفت و تأثیرگذاری آنان ،فو چیز است :حلم و علم؛ فر غیر این صورت ،تمام برنامههای
تربیتیشان بیتأثیر ،بلکه تعطیل میشوف.
تحقیقات نشان فافه است که بهکارگیری شیوه برفبـاری ،از ظریـفترین و ُپربـارترین روشهـای
موفقیتآمیز فر امر تعلیم و تربیت و ایجاف انگیزه برای تحول فکری و روحی است؛ زیرا هرکسـی
بدی میکند و گفتار و رفتار هنجارشکن فارف ،به طور طبیعـی ،توقـع مقابلـه بـه مثـل فارف؛ ولـی
هنگامی که برخالف توقع خوف ،حرمت میبیند و به جای بدی ،خوبی فریافت میکند ،متحـول
میگرفف .این فگرگونی ،سبب بیداری وجدان خفته او میشوف و محبت و تواضع را جایگزین کینه
و فشمنی میسازف.
 .5آگاهی از پیامدهای منفی خشم

خشم افراطی که ضد حلـم و برفبـاری اسـت ،پیامـدهای تخریبـی بسـیاری فارف .از یـک سـو،
سالمت فکر ،روان ،جسم ،آبرو و شخصیت انسان را به چالش میکشد و از سویی فیگر« ،فیـن
و فیانت و سرنوشت معنوی» انسان را فچار اختالل میکند و خشم و غضب خداوند را به همـراه
فارف 3.ازاینرو ،آن را جنون ففعی و کلید هر شر و بدی فانستهاند.
 .1تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ج  ،۳ص  ،187ح .6۴۴6
.2شیخ مفید ،األمالی ،ص .۳۳8
 .3جهت آگاهی بیشتر ،ر.ک :مال احمد نراقی ،معراج السعادة؛ ناصر مکارم شـیرازی ،اخاالق اساالمی در نهاج
البالغه.
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حلم ،آری؛ ذلت ،هرگز

اگرچه اسالم از یک سو به فلیل فاشتن منطق قوی و برهان راسخ به گفتوگو و مـذاکره و صـلح و
ُ
اصالح امور فرمان فافه است و از سویی فیگر ،مرفم را به عفو و گذشت ،صبر و برفباری و حسن
ُ
خلق و گفتار نیکو ترغیب و توصیه نموفه ،اما یک اصل کلی و تغییرناپذیر فر همه امور اجتمـاعی
و عبافی فارف که حاکم بر همه اصول و احکام و قوانین است و آن« ،عزت و استقالل مسـلمانان»
است .بنابراین ،چنانچه هر حکمی با این اصل تقابل و تضاف فاشته باشد ،قابل اجرا نیست .حلـم
و شکیبایی فر برابر بدگوییها و بدرفتاریهای برخی افراف ،اگر باعث خفت و نلت مؤمن گـرفف،
نه تنها توصیه نمیشوف ،بلکه گناه و حرام است .امیر مؤمنـان

َ ُ ْ ْ

ُ

میفرمایـد« :آفاة ال ِِّل ِام الاهل؛

1

آفت برفباری ،نلت و خواری است ».حلم و برفباری ،هنگامی نیکو و نشانه ایمان است که مایـه
نلت و خفت نباشد .فر موارفی که حلم و برفباری سبب جرهت و جسـارت جـاهالن متعصـب
میشوف و بر فشار و فساف و عصیان خوف میافزایند ،فر اینجا حلمفاشتن پسـندیده نیسـت؛ بلکـه
باید واکنش مناسبی نشان فافه شوف تا شخص خطاکار سکوت کند .همچنین ،آنجـا کـه حلـم و
برفباری به زیان جامعه و یا مکتب و عقیده انسان تمام میشوف ،هرگز نباید شـکیبایی ورزیـد و یـا
سکوت نموف که این عمل ،سرکشی بیشتر ستمگران و جاهالن را فر پی خواهد فاشت.
اشــک کبــاب باعــث طغیــان آتــش اســت
اظهار عجز پـیش سـتمپیشـه ابلهـی اسـت
ج

 .1تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ج  ،۳ص  ،187ح .6۴6۱
 . 2صاهب تبریزی.

2

مجلسششم

روشهای وسوسه شیطان
*

حجتاالسالموالمسلمینمجتبیمیری


اشاره

خداوند انسان را آفرید و او را خلیفه و جانشین خوف فر زمین قرار فاف و به مالهکـه امـر کـرف بـه او
سجده کنند .فر میان مالهکه ،یکی از جنیان که بعدها به نام «ابلیس» و یا «شیطان» شناخته شـد
نیز وجوف فاشت که او نیز امر به سجده بـر آفم

شـد؛ ولـی فر اثـر مقایسـه خـوف بـا آفم

و

برترفانستن خویش ،سجده نکرف و از فرگاه خداوند رانده شد .شیطان ،از خداوند مهلت خواست
و حق تعالی برای اینکه پافاش عبافت او را فر همین فنیا بدهد ،به او مهلت فاف .سـپس ،شـیطان
بر گمراهکرفن همه انسانها سوگند یاف نموف.

1

هدف از خلقت انسان ،بندگی خداوند و حرکـت فر راه مسـتقیم اوسـت؛ 2ولـی شـیطان تـالش

میکند انسان را از راه مسقیم الهی منحرف کند .البته شیطان برای این کار نمیتوانـد انسـان را بـه
* پژوهشگر و کارشناس ارشد علوم حدیث.
 .1ر.ک :ص ،آیه .81
 .2ر.ک :ناریات ،آیه .66
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انجام گناه مجبور نماید؛ بلکه تنها از وسوسه استفافه میکند و با وعدههای گونـاگون ،زمینـهای را
فراهم میسازف تا انسان با اختیار خوفش بـه معصـیت روی آورف .فر روز قیامـت نیـز شـیطان بـا
همین استدالل ،خوف انسانها را مستحق مالمت و سرزنش میفاند .قرآن کریم میفرماید:

َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َُْْ َ ََ َ ََ ُْ َ َْ ْ َ ِ َ َ َ ُْ ُ َ َ َُْْ ُ
َ
ی
مـامـان ِلـ َ 
ـدتك ْمفـخرلفتك ْم َو
یاْلمر ِإناللهوعدمموعدالحّقووع
ض
الش یطانلماق ِ 
«وقال 
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
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ُ
َ
ُ
ُ
ُ
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ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ََْ ُ ْ ْ
ی َول ُ
یفالتل ُ
اب ُمّصـر ِرك ْم
ومواأنف َسك ْمماأن
ومون 
طان ِإ أ ْن َُ َع ْوتك ْمف ْاست َج ْبت ْمل 
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ٍ
ِ
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و چون کار از کار گذشت [و فاوری صورت گرفت] ،شیطان میگو ید« :فر حقیقت ،خدا به شما

وعده فاف؛ وعده حق ،و من به شما وعده فافم و تخلف کرفم و مرا بر شما هیچ تسلطی نبوف؛ جـز
اینکه شما را فعوت کرفم و مرا اجابتم نموفید .پس ،مرا نکوهش نکنید و خوف را سرزنش نماییـد.
من فریافرس شما نیستم و شما هم فریافرس من نیستید .من به آنچـه پـیش از ایـن مـرا [فر کـار
خدا] شریک میفانستید ،کافرم ».آری ،ستمکاران عذابی فرفناک خواهند فاشت».
برای مصونماندن از شر شیطان ،باید وسوسـههای او را شـناخت .فر ایـن نوشـتار ،بـه معرفـی و
بازشناسی مهمترین روشهایی که شیطان برای وسوسه آفمی بهکارمیگیرف ،میپرفازیم.
تعریف وسوسه

وسوسه ،فر لغت به معنای صدای آهسته و پنهانی است .حدیث نفس و آنچه از اندیشههای ناروا
که به قلب انسان خطور میکند نیز از این منظر ،وسوسه نامیده شده است.

2

فر آیات و روایات نیز معنای لغوی وسوسه بهکاررفتهاست و منظور از وسوسه ،مطلبی اسـت کـه
توسط شیطان یا نفس اماره ،بـرای منحـرفکـرفن بـه انسـان عرضـه میشـوف .آنچـه فر وسوسـه
محوریت فارف ،این است که فر ورای آنچه به انسان پیشنهاف میشوف ،امری مخفی و پنهان وجـوف
فارف که به غرض فریبفافن و گمراهکرفن آفمی ،القا میشوف.

3

 .1ابراهیم ،آیه .11
س
ُ
« .2ال َو سس َو َسة :حدیث النفس( ».خلیلبناحمد فراهیدی ،کتاب العین ،ج  ،7ص  ،۱۱6مافه «وسوس»)؛
س
س
ُ
ُ
الخطرة الرفیئة ،وأصله من ال َو سس َواس ،وهو صوت الحلی ،والهمس الخفی( ».راغب اصفهانی ،مفردات،
«ال َو سس َو َسة:
الو سس َو َسة َ
ص  ،86۱مافه «وسوس»)؛ « َ
والو سسواس :الصوت الخفی من ریح( ».ابنمنظور ،لسان العرب ،ج  ،6ص
 ،16۴مافه «وسس»)
 .3ر.ک :اعراف ،آیه19؛ ق ،آیه .۳6
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ضرورت شناخت وسوسههای شیطان

خداوند فرصت محدوفی برای زندگی فر اختیار انسان قرار فافه اسـت 1.بـه همـین فلیـل ،بـرای
اینکه آفمی بتواند از زندگی فنیوی خوف بیشترین بهره را ببـرف تـا آخرتـی آبـافتر فاشـته باشـد ،بـه
برنامهای جامع نیاز فارف که همه ابعاف زندگی فنیوی و اخروی او را تأمین کنـد .خداونـد از طریـق
انبیا و اولیای الهی ،این برنامـه را فر اختیـار انسـان قـرار فافه اسـت .خداونـد فر مسـیر بنـدگی،
امتحانهای گوناگونی برای همه انسانها ،متناسب با شرایطشان قرار فافه است 2که وظیفـه آنهـا،
انتخاب یکی از راههای پیش روست 3.شیطان میکوشد با وسوسههایی که به انسان القا میکنـد،
او را فر انتخاب راه فرست فچار خطا و اشتباه نماید .ازاینرو ،شناخت شیطان و وسوسـههای او،
امری ضروری است تا انسان بتواند فر امتحانات الهی انتخاب فرستی و بهحقی فاشته باشد.
شیوههای وسوسه شیطان

خداوند انسانها را گوناگون آفریده است و عالوه بر تفاوتهای شخصی و شخصـیتی و نـژافی،4
تفاوتهایی فر نوع زندگی آنها نیز قرار فافه است؛ یعنی امکانات و استعدافهایی که بـه انسـانها
بخشیده با یکدیگر متفاوت است 5.فقر و غنا ،زیبایی و زشتی ،مرفبوفن و زنبـوفن ،سـفیدبوفن و

سیاهبوفن و تفاوتهای فیگری که بین انسانها وجوف فارف ،زمینـه بسـیاری از امتحانـات الهـی را
فراهم میآورف .شیطان نیز با توجه به ایـن گوناگونیهـا و تفاوتهـا ،از شـیوههای مختلفـی بـرای
وسوسه و گمراهکرفن انسان استفافه میکند .فر افامه ،به مهمتـرین شـیوههایی کـه شـیطان بـرای
گمراهی انسان از آنها استفافه میکند ،اشاره میشوف.
 .1ایجاد آرزوهای طوالنی

یکی از شیوههایی که شیطان برای گمراهنموفن انسانها بهکـارمیگیرف ،ایـن اسـت کـه آرزوهـای
باطل و بیهوفه و یا غیرضروری را به قلب آنها القا میکند .قرآن کریم سـخن شـیطان را ایـن گونـه
 .1ر.ک :زمر ،آیه .۱9
 .2ر.ک :بقره ،آیه .186
 .3ر.ک :عنکبوت ،آیه  1و .۱
 .4ر.ک :روم ،آیه .11
 .5ر.ک :زخرف ،آیه .۱1
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بیان فرموفه:

َُ ِ َ
َُ َ
« َوْل ِض َلن ُه ْم َوْل َم ن َین ُه ْم ...؛ 1و آنان را سخت گمراه نموفه ،فچار آرزوهای طوالنی خواهم کرف...

».

«فر این آیه شریفه ،از شیطان حکایت شده که گفته است :من انسانها را از راه سرگرمکرفنشان بـه
پرستش غیرخدا و ارتکاب گناهان ،گمراه خواهم کرف و آنان را توسط اشتغال به آمـال و آرزوهـایی
که از اشتغال به واجبات زندگیشان باز بدارف ،فریب میفهم تـا آنچـه را برایشـان مهـم و حیـاتی

است ،به جهت آنچه موهوم و خالی از واقعیت است ،رها کنند 2».این ،فر حالی است که سـنت
خداوند بر این نیست که هر چه انسان آرزو کند ،برآورفه نماید.

3

از جمله آرزوهای باطل ،میتوان به آرزوی جاوفانگی اشاره کرف که شیطان آفم

و حوا

را از

این طریق فریب فاف .فر زندگی امروزی نیز چنین آرزوهایی را میتوان فر بین مرفم مشاهده کـرف؛
آرزوهایی مانند ازفواج با همسری که فارای تمام کماالت باشـد و هـیچ عیـب و نقصـی نداشـته
باشد .بدیهی است که یکی از موانع ازفواج ،همین آرزو و خواسته باطل است .و یا آرزوی شغلی
آسان با فرآمدی باال و موارفی از این فست که با سنتهای الهی ناسازگار است.
 .2ترساندن انسان

ترس ،از جمله و یژگیهایی است که خداوند فر نهاف انسان قرار فافه است تا از این طریق ،آفمـی
بتواند از آنچه برای او ضرر فارف ،فوری کند .برای رسیدن به راحتی اخروی و نترسیدن و محـزون

نبوفن فر روز قیامت ،4انسان باید فر ایـن فنیـا از کارهـای ناشایسـت فوری کنـد کـه الزمـه آن،
ترسیدن از عواقب ناخوشایند آنهاست .بنابراین ،اگر کسی میخواهد عاقبتی نیکـو بیابـد ،بایـد از
خداوند و فافگاه پایانی فر روز قیامت بترسد؛ 5ولی شیطان از این طریق نیز میخواهد انسـانها را
به گمراهی بکشاند .ازاینرو ،سعی میکند موضوع ترس انسان را تغییر فهد؛ یعنی به جای تـرس
از خدا و روز آخرت ،ترس از امور زوفگذر فنیایی را جایگزین آن کند .از فست فافن آنچـه بـرای
 .1نسا  ،آیه .۳۳۱
 .2سید محمدباقر موسوی همدانی ،ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،6ص .۳۱6
 .3ر.ک :نجم ،آیه .۴
 .4ر.ک :یونس ،آیه .61
 .5ر.ک :انعام ،آیه ۳6؛ رحمن ،آیه ۴6؛ انسان ،آیه  7و .۳9
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انسان فوستفاشتنی است ،بسیار ناخوشایند است و شیطان نیز از همین راه وارف میشوف و آفمی
را نسبت به از فست فافن فوستفاشتنیهایش میترسـاند؛ ماننـد تـرس از مـرگ و بهخصـوص
جهاف و جانفافن فر راه خدا.

همه انسانها از فنیا خواهند رفت 1و فنیا ،مانند گذرگاهی است و مرگ ،پلی برای عبور بـه سـوی

آخرت میباشد .بنابراین ،مرگ ،امری حتمی است و نباید از آن ترسید؛ بلکه آنچه انسـان بایـد از
آن بترسد ،مرگ فر حالی است که ایمانش ناقص باشد؛ 2ولی شـیطان تـرس از خـوف مـرگ را فر
قلب انسان میاندازف تا امور مهمتر ،یعنی مرگ باعزت و فر حال ایمان را کمرنگ جلوه فهد.
یکی فیگر از ترسهایی که شیطان جایگزین ترس از خدا و روز قیامـت مـیکنـد ،تـرس از ایـن

است که انسان اموالش را از فست بدهد و فچار فقر گرفف 3.وقتی چنـین ترسـی فر قلـب انسـان
ایجاف شوف ،رنایل اخالقی فیگر نیز فر او رشد میکند؛ مانند :حرص ،طمع و بخـل .همچنـین،
بعضی از واجبات را ترک میکند؛ مانند قطع رحم و انجامندافن واجبـات مـالی ،مثـل خمـس و
زکات .و گاهی برخی از محرمات را مرتکب میشوف؛ مانند کمفروشی و فریب فر معامله.

َ
َ ََُ ّ َ َ
ُ
َ
َ
َ ُُ َ
نِبیِن ِِأیِدِیهم َِومن َِخلفهمِ َو َعن ِِأیِ َمّنهم َِو َعنِش َمآئلهمِّ 4»...أَ خ ِّلف ِْام َحقاول َِان
«قولَ تع لی «ألتِ ِیّنهمِم ِ
َ
وآَ ُإ ُهم أن ا َحَّلوا فی أَوالْم َْحّم وا ُحعطوا َ ُ
ناَ َح ّقا ُ
اْلَوال ُ
وآَ ُاإ ُهم أن
ِق َب ِ ُُن ُهم ُآَ ُإ ُهم ِا َجّمع
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َِ
َِ ُ
ُ
َ َ َ 5
ُحقّلّلوا َعّلی ُ ِْ ّح ِت ِْم واخ ِوف ُْم َعّل ِْ ُم الّض عة؛

فر تفسیر این کالم خداوند [به نقل از شیطان] که میگوید« :آنگاه از پیش رو و از پشت سرشـان
و از طرف راست و از طرف چپشـان بـر آنهـا مـیتـازم ،»...آمـده اسـت :امـا از پشـت سرشـان

 .1ر.ک :عنکبوت ،آیه .67
َ َ ُ َ َ َ َ َ
 .2هنگامی که رسول خدا خبر شهافت امیر مؤمنان را به او فاف ،آن حضرت پرسید« :یا رسول الله ونلک فی
َ
َسال َم ٍة م سن فینی؛ ای پیامبر خدا آیا فرحالیکه فینم سالم است ،به شهافت میرسم؟» (شیخ صدوق ،عیون أخبار
الرضا  ،ج  ،۳ب  ،18ص  ،1۱7ح )6۱؛ فر سخنانی که بین حربنیزید و امام حسین مطرح شدُ ،حر به امام
َ
َ س
عرض کرف« :اگر بجنگی ،کشته میشوی ».امام حسین فر جواب او این شعر را خواندندَ « :سأ سمضی ف َما بال َم سوت
َ َ َ سَ
ً
َ َ َ ً
َ
عار علی الف َتی /إنا َما ن َوی حقا َو َج َاهد ُم سسلما؛ میپذیرم؛ زیرا مرگ بر جوانمرف ،ننگ نیست؛ اگر قصدش حق باشد و
فرحالیکه مسلمان است ،جهاف کند( ».شیخ مفید ،اإلرشاد ،ج  ،1ص )8۳
 .3ر.ک :بقره ،آیه .168
 .4اعراف ،آیه .۳7
 .5علیبنابراهیم قمی ،تفسیر القمی ،ج  ،۳ص .11۴
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میگو ید :از جانب فنیایشان به آنها فستور میفهم کـه بـه جمـعآوری امـوال بپرفازنـد و فسـتور
میفهم که با اموالشان صله رحم انجام ندهند و حقی را از آن افا نکنند و به آنها فسـتور مـیفهم
که به فرزندانشان کم بدهند و آنها را از نداری میترسانم».
 .3تحریك شهوات انسان

از فیگر راههایی که شیطان تالش میکند از طریق آن انسانها را گمراه کنـد ،شـهواتی اسـت کـه

خداوند فر وجوف انسان قرار فافه است 1.لـذتبرفن از لـذتهای حـالل ،کـارکرف قـوای شـهو یه
است 2.شهوات ،ابعاف مختلفی فارند که مهمترین آنهـا عبارتانـد از شـهوات مربـوط بـه :امـور

جنسی ،خورفنیها ،اموال و فاراییها .شیطان از این موارف برای وسوسه انسان بیشترین اسـتفافه را
می َبرف.
َ َ َ ْ
ْ َ ُ ََ ٌ ُ ُ ِ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ
«ق ل أ َِ ُإ ال ُّم ْؤ َِ ِن َن  :ال ِفتن ّمَلص؛ ح النسا ِء وهاو سا الّشا ط ِن وشاإب الَّم ِاإ وهاو فا
َ َ
َ َ
3
الّش ْ ط ِن َو ُح ُ ِالدح َن ِْ َو ِالد ْْ َه ِم َو ُه ْم َس ْْ ُم الّش ْ ط ِن ...؛

امیر مؤمنان

فرموف :گرفتاریها فر سه چیز است :فوستفاشتن زنان [از طریق نامشـروع] کـه

شمشیر شیطان است و شرابخوری که فام شیطان است و پولفوستی که تیر شیطان است». ...
برای موضوع انحراف از طریق شهوت جنسی ،میتوان به فاستان حضرت یوسـف

و زلیخـا و

نیز فاستان قوم لوط که فچار همجنسبازی شدند ،اشاره کـرف .همچنـین ،از سـوی فیگـر ،بـرای
کوتاهی فر استفافه از این قوه نیز شیطان آفمی را وسوسه میکنـد؛ ماننـد رهبانیـت و تـرک فنیـا و

رهاکرفن کار و ازفواج 4.افزون بر ایـن ،بـرای موضـوع انحـراف از طریـق شـهوت مالانـدوزی،
َ َ َ
س
ُ َ َ
َ ُ
« .1قال أم ُیر ال ُم سؤمنین  :الش َه َوات َم َصاید الش سیطان؛ شهوات ،فامهای شکار شیطان است( ».تمیمی آمدی،
تصنیف غرر الحکم ودرر الکلم ،ص  ،۱9۴ح )6۱۴۱
َ َ
ََ َ َ س
َ
س َ َ
َ َ َ
ََ
« .2فقال أم ُیر ال ُم سؤمن َین َ ... :و ب ُروح الش سه َوة أ َص ُابوا لذیذ الط َعام َونک ُحوا ال َحالل م سن ش َباب ال ِن َسا  ...؛  ...و با روح
شهوت ،به لذت غذا میرسند و با زنان جوان از طریق حالل ازفواج میکنند( ». ...شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص
 ،18۳ح )۳6
 .3شیخ صدوق ،الخصال ،ج  ،۳ص  ،۳۳۱ح .۱۳
َ
َ َ َ
َ
َ َ ََ
َ ََ َ
ََ َ س َ َ َ َ ِ
َ « .4ع سن َع سبد َ
الص َمد سبن َبش ٍیر قالَ :فخلت سام َرأة َعلی أبی َع سبد الله فقالت :أ سصل َحک الل ُه ،إنی سام َرأة ُم َت َب ِتلة .فقال:
َ
َ
َ َ س س
َ َ
َ َ س َ َ
ََ َ ُ َ
ََ َ َ َ َ س ً َ َ َ س
َ َ سَ س َ ََ َ س
الت َب ُتل ع سندک؟ قالت :ال أت َز َو ُج .قالَ :ول َم؟ قالت :أل َتم ُس بذلک الفضل .فقال :ان َصرفی فل سو کان نلک فضال لکانت
وما
َ
س َ َ
ُ َ سَ س
َ ُ
َ
َ َ
فاط َمة أح َق به منک إن ُه ل سی َس أحد َی سسبق َها إلی الفضل؛ خانمی خدمت امام صافق شرفیاب شد و عرض کرف:
َ َ
أصل َحک الله ،من زنی متبتل هستم .حضرت فرموف :منظورت از تبتل چیست؟ عرض کرف :ازفواج نمیکنم .حضرت
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میتوان فاستان قارون را نکر کرف که فر سوره قصص از آیات  76تا  8۳به آن پرفاخته شده اسـت.
فرباره خورفنیهای حرام نیز فر قرآن آیات بسیاری وجوف فارف؛ اما فر بعضـی از آیـات ماننـد آیـه
 ۱9سوره ماهده ،خداوند خمر و شراب را عمل شیطان معرفی میکند که باید از آن فوری کرف.
فر هر فوره زمانی ،شیطان برای به انحرافکشاندن قوه شهوانی انسان ،از ابزارهایی که فر آن زمـان
وجوف فارف ،استفافه میکند .فر عصر کنونی ،با توجه به پیشرفتهای علمـی ،ابزارهـای متنـوعی
وجوف فارف که میتواند زمینه تحریک شهوات را ایجاف کند؛ ابزارهایی ماننـد :سـینما ،تلو یزیـون،
ماهواره ،رایانه ،گوشیهای هوشمند ،اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی .شـاید بتـوان گفـت
امروزه گوشیهای هوشمند و شبکههای اجتماعی مجازی ،یکی از مهمترین ابزارهایی اسـت کـه
شیطان برای گمراه نموفن انسان از آن استفافه میکند؛ زیرا فر فسترس همگان بوفه ،کـار بـا آنهـا
بسیار آسان و سریع میباشد .یکی از آسیبهای جدی فضاهای مجازی ،این است کـه مرزهـای
حریم خصوصی را از بین برفه و فستاویز محکمی را برای وسوسههای مخفیانه شیطان بـه وجـوف
آورفه است؛ به طوری که برخی افراف ،آنقدر غرق فر این فضا میشـوند کـه متوجـه آسـیبهای
اخالقی و روانی آن نمیشوند .سه مورف از وساوس مهم شیطانی فر این عرصه ،عبارت است از:
ـ فریافت و فیدن عکسها و فیلمها و مطالبی که شهوات را تحریک میکنند؛
ـ انتشار و بهاشتراکگذاشتن چنین محتواهایی؛
ً
ـ تصو یربرفاری به صورت عکس یا فیلم از حریم خصوصی خوف .فر این مورف ،معمـوال انسـان
وسوسه میشوف فضای خصوصی خو یش را از طریق فضای مجازی بـه فوسـتان نزفیـک نشـان
فهد که فر این صـورت ،کنتـرل آن از فسـت انسـان خـارج شـده ،احتمـال آبروریـزی و ایجـاف
مشکالت خانوافگی و زمینه انحراف فیگران نیز فراهم میشـوف .فر ایـن بـاره ،بـانوان فر معـرض
آسیبهای بیشتر و شدیدتری قرار فارنـد کـه بـرای جلـوگیری از آن ،توجـه و حساسـیت زنـان و
فختران جامعه و خوفکنترلی از جانب همه افراف ،امری ضروری است.
ً
یکی فیگر از شهوات ،نیتهای ناخالص است؛ مثال انسان فر نمازخواندن نیتش ریـایی باشـد و
یا کسی که علمی فارف ،برای اینکه فر چشم مرفم بزرگ فیده شوف ،با فیگران مناظره کند.
فرموف :چرا؟ عرض نموف :میخواهم به فضیلت برسم .حضرت فرموف :از تصمیمت برگرف؛ اگر ازفواج نکرفن
فضیلت فاشت ،حضرت فاطمه(س) از تو به آن شایستهتر بوف؛ زیرا هیچکسی فر فضیلت از ایشان سبقت نگرفت».
(شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص  ،69۱ح )۱
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َ
ِ ََ َ
َ َ
ُ َ ََ َ ُ َ َ ُْ َ ْ ْ َ ِ ْ َ َ
ْ :اج ِّل ْس َح َتی ن َت َن ظ َإ ِفی الادح ِن فقا ل َحا َهاها
ل
ط
َ«ْ ِوى أن ْجَل ق ل ِلّلِس ِن ا ِن ع ِّلی ا ِن أ ِای ِ ٍ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُْ ٌ َ َ َ ُ َ
أن َا َِ ٌإ ِا ِدح ِنی ََكّشوف َعّل َی ُهدا َى ف ِا ْن ْنت َج ِهَل ِا ِادح ِنك ف ُ َها ْ ف طّل ْب ُاَ ََا ِلای َو ِلّل ُّم َّما َْ ِاة َو َِ َن
َ َ َ
َ ُ
ُ ُ َ
َ َْ ْ َ َ ْ َ ْ 1
الّش ْ ط َن ل ُ َو ْس ِو ُ ِل َّلإ ُج ِ َو ُح َن ِج َِ َو َحقول ن ِظ ِإ َالن َ ِل َئَل َحظ ُنوا ِاك العجز والجْ ؛

روایت شده که مرفی به حسینبنعلی عرضه فاشت :بنشـین تـا فربـاره فیـن منـاظره کنـیم.
حضرت فرموف« :ای مرف من بر فینم آگاهی فارم و راه هدایت برایم روشن است .اگر تو نسبت به
فینت ناآگاهی ،آن را جستوجو کن .من را به مجافله چه کار؟ شیطان ،آفمی را وسوسه مینماید
و با او فرگوشی سخن میگو ید و توصیه میکند که با مرفم مناظره کن تا گمان نکنند که تو نافان و
ناتوان هستی».
 .4به غضبآوردن انسان

قوای غضبیه نیز مانند قوای شهو یه ،برای تنظیم امور زندگی فر نهاف انسان قـرار فافه شـده اسـت.
یکی از کارکرفهای قوه غضبیه ،ففع شر و بدی از انسان است؛ 2اما گاهی غضب ،نه تنها موجـب
ففع شر نمیشوف ،بلکه سبب گرفتاریهای مختلفی خواهد شد؛ مانند فعواهایی که بر سـر امـور
جزهی ایجاف شده و به قتل نفس و خـونریزی و تهمتهـای نـاروا منجـر میگـرفف 3.ایـن گونـه
غضبها ،از شیطان است که فر روایات از آن نهی شده است 4.فر روایتی ،امام صافق به این
مسئله و راهکار آن اشاره نموفه است.
َ
َ َ
َْ
َ ُ َ
َ َ ُ َ
َ
َ َْ َ
ٌ
« َع ْن أ ِای َج ْعف ٍإ ق لَ َِ :ن َهها الغّض َ َج ّْم َإة َِ َن الّشا ْ ط ِن توق ُاد ِفای قّلا ِ ْاا ِان َآُ َم َو َِ َن أ َح َاد ْم َُِا
ْ َ َ ْ َ
َْ ْ
َ
َْ
ََ َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َ
غ ِّض َ ْاح َّم َإ ْت َع ْ َن ُِ َوان َتفَت أ ْو َُ ُاج َُ َو َُخ الّش ْ ط ُن ِف َِ ف ِاُا خ ف أ َح ُد ْم ُ ِلاك َِ ْان نف ِس ِاَ فّل َ ّل َاز ِم
َْ َ َ
َ َ
ََ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ 5
اْل ْْض ف ِا َن ِْ ْج َز الّش ْ ط ِن ل هه عنَ ِعند ُ ِلك؛

 .1شهید ثانی ،منیة المريد ،ص .۳7۳
ََ َ َ س
َ ُ سُ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ س َ َ َ ُ َ َ َ
ُ
س
« .2فقال أم ُیر ال ُم سؤمن َین  ... :و بروح القوة جاهدوا عدوهم وعالجوا معاشهم ...؛ و با روح قوت و نیرو ،با فشمنشان
میجنگند و کسب معاش میکنند( ». ...شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص  ،18۳ح )۳6
َ
َ َ ُ َ ََ س َ ُ ََس ُ ُ َس َ َ
َ
سَ َ
َ َ
َ َ َ ُ ُ َ َ ََ ُ
َ « .3ع سن أبی َع سبد الله قال ... :کان أبی َیقول :أ ُی ش سی ٍ أشد م َن الغضب؟ إن الرجل لیغضب فیقتل النفس التی
َ س ُ س
َ
َح َر َم الل ُه َو َیقذف ال ُم سح َص َنة؛ پدرم همیشه میفرموف :چه چیزی از غضب بدتر است؟ بهفرستیکه مرف غضب میکند
ُ
و نفسی را که خداوند برای آن حرمت قاهل شده (انعام ،آیه  ،)۳6۳میکشد و به زن پاکدامن تهمت بیعفتی میزند».
(شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص  ،۱9۱ح )۴
َ َ َ س
َ َ َ سَ َ َ َ َُ َ سَ َ َ سَ
« .4قال أم ُیر ال ُم سؤمن َین  ... :إیاک والغضب فإنه طیرة من الشیطان؛ از غضب بپرهیز؛ زیرا آن ،به تحریک شیطان
است( ».صبحی صالح ،نهج البالغة ،ص  ،۴66نامه )76
 .5شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص  ،۱9۴ح .۳1
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امام باقر

فرموف :این غضب [و خشمی که فر وجوف شماست] ،شرارهای است شیطانی کـه فر

فل آفمیزاف شعلهور میشوف و چون کسی از شما خشـمگین میشـوف ،چشـمانش سـرخ شـده و
رگهای گرفنش ورم میکند و شیطان فر وجوفش فاخل میشوف .پـس ،هرگـاه کسـی از شـما از
این حالت خو یش بترسد ،بر زمین بنشیند؛ زیرا فر آن هنگام ،وسوسه شیطان از او فور میشوف».
غضب فر بسیاری از امور اجتماعی که انسانها با یکـدیگر فر ارتبـاط هسـتند ،شـکل میگیـرف.
یکی از مهمترین ارکان اجتماع ،خانوافه اسـت کـه غضـبهای شـیطانی فر ایـن نهـاف مقـدس،
موجب فروپاشی آن میشوف .ازاینرو ،باید مراقب خویش بـوف تـا آتـش خشـم نفسـانی ،کـانون
باطراوت خانوافه را نسوزاند و از بین نبرف.
 .5زینتدادن به اعمال ناشایست

یکی از روشهایی که شیطان هنگام راندهشدن از فرگاه خدا به آن تصریح کـرف کـه بـه وسـیله آن

انسانها را فریب میفهد ،تزیین اعمال آنهاست 1.منظور از تزیین اعمال ،این اسـت کـه شـیطان
اعمال ناشایست و نافرست انسان را به گونهای برای او زینت میفهد که او تصور میکند کـارش
خوب و نیکوست؛ 2یعنی باطل را به صورت حق نشان میفهد و از این راه ،انسانها را به اشتباه و
گمراهی میاندازف.

ََ
َ َ
ُ
َ
َ
الّشا ط َن َح َ
اإلَ ُم َز ْح ُن ْال َع ادح َنَ ،ن ُ
« َ
َت ِاد ُع ُْم َعان ط َع ِتاك َا َعَا ك
كإ :فّلوا أن
الّش
ی
ف
َ
ئ
ع
ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ََ
َ َ
ٌ 3
ع ص َولوا َأن َُ َص َو َْ َل ُْ ُم الب ط َ فی َث ل َ
الِ ِِ َ ض َعن طإ ح ِقك ض ل؛
ِ
ٍ
ِ ِ

امام زینالعابدین

فر فعای شکر چنین به خداوند عرضه میفارف :اگر آفمیان را شیطان نفریفته

و از طاعت تو باز نداشته بوف ،هیچ گنهکاری گناه نمیکـرف و اگـر باطـل را فر چهـره حـق جلـوه
نمیفاف ،هیچ گمگشتهای راه تو را گم نمیکرف».
از نتایج ناگوار تزیین اعمال توسط شیطان ،این اسـت کـه انسـان بـه زشـتی و نافرسـتی گفتـار و
ً
کرفارش توجه ندارف و فر نتیجه ،از رفتار خوف توبه نمیکند؛ 4مثال اگر کسی عبافتی را که مطـابق
 .1ر.ک :حجر ،آیه .۱۱
 .2ر.ک :توبه ،آیه .۱7
 .3الصحیفة السجادية ،فعای  ،۱7ص .۳6۴
 .4ر.ک :انعام ،آیه ۴۱؛ نمل ،آیه .1۴
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فرمان خداوند نیست ،یعنی عبافتی را که بر اساس بدعت شکل گرفته ،انجام فهد ،شـیطان بـه او
کمک میکند تا بهتر عبافت کند و به او حال خوش و اشک چشم میفهد تا گمان نماید عملـش
حق است و این گونه ،به آن افامه فهد.
َ َ
ُ َ
«ق ل َْ ُسول الّل َِ

پیامبر اسالم

َ
ْ ََ َ َ
ْ َ ََْ
َ َْ ْ ُ ُ َ َ ُْ َ َ 1
ْ ََ :ن َع ِّم ِفی ِاد َع ٍة خَل ُِ الّش ْ ط ُن َوال ِع َب َُة َوألقی عّل َِ الَّشوع والبك ء؛

فرموف :هرکسی فر مسیر بدعت عمل کند ،شیطان او را با عبافتش تنها میگذارف

و به او خشوع و گریه را القا میکند».
 .6ایجاد شبهه در اعمال شایسته

همانطورکه شیطان با تزیین اعمال ناشایست ،انسان را بـه سـوی آنهـا سـوق میفهـد ،فر مسـیر
انجام اعمال صالح نیز با ایجاف شک و شبهه ،مانعتراشی میکند .اگر کسی از وسوسههای فیگـر
شیطان رها شد و خواست فر مسیر حق قدم برفارف ،شیطان او را رها نمیکند؛ بلکـه تـا آنجـا کـه
بتواند برای او مشکل ایجاف مینماید تا فر انجام عمل نیک ،سسـت شـوف؛ ماننـد ایجـاف شـک و

شبهه فر قراهت و یا تعداف رکعات نماز؛ 2حتی فر نیت انسان نیز شبهه میاندازف که« :آیا این عمل
من برای خداوند است یا ریایی است؟»
َ
َ َ ُْ ُ َ
َ
« َع ْن أ ِای َا َِ ٍإ ق ل :قّلت ِْل ِای َج ْعف ٍإ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ ُ
َِن َّم ت َإا ِئی ِا َْها أ ْهّلك َو َالن َ  .ق لَ :ح أ َا

ابوبصیر میگو ید :به امام باقر

َ َ ََ َ
َ َ ْ ُْ َ َ ُ
َُِ :ا ق َإأ ُت الق ْإ َآن ف َإف ْعت ِا َِ َص ْو ِتی َجا َء ِنی الّشا ْ ط ُن فقا ل:
ْ ْ
َ َ َ
ْ َ ُ
3
َُ َِ َّم ٍد اق َإأ ِق َإ َاءة ََ َا ْ َن ال ِق َإ َاءت ْ ِن ت ْس ِّم ُع أ ْهّلك ...؛

عرض کـرفم :هرگـاه قـرآن مـیخـوانم و صـدایم را بـدان بلنـد

میکنم ،شیطان نزفم میآید و میگو ید 4:با ایـن کـار ،بـرای خـانوافهات و مـرفم ،ریـا مـیکنـی.
حضرت فرمـوف :ای ابومحمـد بـا صـدایی بـین آهسـته و بلنـد ،چنـان بخـوان کـه خـانوافهات
بشنوند»...

 .1راوندی کاشانی ،النوادر ،ص .۳8
َ َ
َ
َ َ
َ َ َ َ َُ َ َس َ َ َ
ُ َس َ َ َ َ
َ َ َ َ
الس سه ُو ف سامض فی َصالتک فإن ُه ُیوشک أن َیدعک إن َما ُه َو م َن الش سیطان؛ اگر
« .2ع سن أبی َج سعف ٍر قال :إنا کثر علیک
فر نمازهایت بسیار شک می کنی[ ،به شک خوف اعتنا مکن] و به نمازت افامه بده؛ زیرا با این کار ،تو را رها خواهد
کرف .شک ،از وسوسه شیطان است( ».شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۱ص  ،۱6۱ح )8
 .3شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص  ،616ح .13
 .4منظور این است که شیطان فر قلبش وسوسه میکند؛ نه اینکه شیطان نزف او بروف و او شیطان را ببیند.

مجلسهفتم

آثار دنیوی گناه
*

حجتاالسالموالمسلمینحسینعبدالمحمدی


اشاره

احکام اسالم ،تابع مصالح و مفاسد واقعی است و پیروی از فستورات خداونـد و اهلبیـت

،

تأمینکننده سعافت و کامیابی است و نافرمانی ایشان ،موجب بدبختی و ناکامی .از نظـر اسـالم،
کارهایی که مفسده و ضرر بسیار فارند ،حرام اعالم شده و آنچه فارای مفسده و ضرر کمتر باشد،
مکروه شمرفه است و چیزهایی که فر سعافت انسان نقش اساسی فارند ،واجـب فانسـته شـده و
اموری که نقش کمتری فر این زمینه فاشته باشند ،مستحب هستند .بنابراین ،سـعافت و شـقاوت
فنیوی و اخروی انسان ،به میزان پایبندی او به احکام الهی بسـتگی فارف و فر واقـع ،رفتـار آفمـی
سرنوشت او را میسازف.
فر عصر حاضر ،با وجوف گسترش رسانهها و سـرعت فوقالعـافه انتقـال مفـاهیم ،امـا نافرمـانی
خداوند خیلی عافی شده است و گاهی فیده میشوف که مسلمانان خداباور نیز بهراحتی مرتکـب
گناه میشوند .آنچه میتواند انسان را از گناه بازفارف و فر عصر فنـاوری ،او را از آسـیب غفلـت و
* فانشیار جامعة المصطفی العالمیة.
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گمراهی مصونیت بخشید ،آگاهی و شناخت از پیامدهای فنیوی و اخـروی گنـاه اسـت .فر ایـن
نوشتار ،آثار فرفی و فنیوی گناه را از نگاه قرآن بررسی مینمایم.
مفهوم گناه

گناه ،فر لغت فارسی به معنای :بزه ،جرم ،خطا ،معصیت ،اثم ،تقصیر ،قصور ،غلط ،تبهکاری و
َ
خرابکرفن آمده است 1و فر عربی از آن به :ننب ،اثم و معصیت تعبیر شده 2و فر اصطالح قـرآن
و سنت ،هر کاری که برخالف فرمان خدا و پیامبر اکرم

و اهلبیت

او باشد ،گنـاه و جـرم

َ َ ْ ْ
ـه َع ٌ
فیهـاو َل ُ
ََ َ َ ُ َُ َ ََ َ ُ ُ َ ُ ْ ُْ
َ
ـذاب
رالـدا
محسوب میشوف« :ومنیع ِصاللهورسولهویتعدحدوُهید ِرلهنارا ِ
ُمهین؛ 3و آنکسکه نافرمانی خدا و پیامبرش را کند و از مرزهای او تجاوز نمایـد ،او را فر آتشـی

وارف میکند که جاوفانه فر آن خواهد ماند و برای او مجازات خوارکنندهای است».
انواع گناه

همه گناهان از آن جهت که مخالفت با فرمان الهی و مایه لکهفارشدن مقام بندگی اسـت ،امـری
زشت و گران محسوب میگرفند؛ اما به جهت متفاوت بـوفن آثارشـان ،بـه «کبیـره» و «صـغیره»

ُ ُ َ َ ََ
4
یاویلتنامـا
تقسیم شدهاند .خداوند فرباره زبان حال گناهکاران فر قیامت میفرماید« :یقولون
َ
َ ْ
االكتاب یغاُ ُر َ
غیرة َو َم َ
ص َ
بیرة ِإ َ أ ْحّصاها؛ 5میگوینـد :ای وای بـر مـا ایـن چـه کتـابی
ِ
ِلهذ ِ ِ

است که هیچ عملی ـ کوچک و بزرگ ـ نیست؛ مگر اینکه آن را شماره کرفه است».
مهمترین آثار فردی گناه

گناه و نافرمانی خدای سبحان و اهلبیت

عالوه بر آثار اخروی ،آثار فنیوی نیز فارف .این آثـار،

به فرفی و اجتماعی تقسیم میشوف .فر اینجا بهاختصار آثار فرفی گناه را بررسی میکنیم.
 .1علیاکبر فهخدا ،لغتنامه دهخدا ،ج  ،38ص .427
 .2مفهوم گناه فر قرآن و روایات ،با واژههای مختلف آمده است .برخی از این واژهها عبارتاند از .1 :اثـم؛  .2ثقـل؛
 .3جرم و جریمه؛  .4جناح؛  .5حرام.
 .3نسا  ،آیه .14
 .4ر.ک :محسن قراهتی ،گناهشناسی ،ص  15ـ .25
 .5کهف ،آیه .49

مجلس هفتم :امام علی

از نگاه خود 11 

 .1عذاب وجدان

فر نهاف انسان ،نیرویی است که پس از ارتکاب گناه ،او را مورف مالمـت و سـرزنش قـرار فافه ،بـا
ضربات پیگیر خوف ،آرامش روحی را از آفمی سلب میکنـد کـه قـرآن نـام آن را «نفـس لوامـه»
1
َ ُْ ُ ْ ْ َ
ـة
گذارفه و فانشمندان به آن «وجدان اخالقی» میگویند .قرآن میفرماید « :أق ِسم ِبیو ِمال ِقیام ِ
َْ
َ ُْ
َ
الل َو َام ِة؛ 2سوگند به روز قیامت و سوگند به نفس مالمتکننده »
* َو أق ِس ُم ِبالنف ِس

شکنجههای وجدان فر شخص گناهکار ،گاهی به صـورت پشـیمانی خوفنمـایی میکنـد و آن،
وقتی است که فرف گنهکار به حالت یأس عجیبی گرفتار میگرفف و جنایت خوف را غیرقابل جبـران

میفاند و فر نتیجه ،از زندگی مأیوس و فچـار سـقوط میشـوف؛ نمونـه آن ،کلـوفایترلی ،خلبـان
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
گرفید .او همیشه خوف را مسئول کشتار مرفم این شهر میفانست .معالجات پزشـکان ،فر بهبـوف
حال او تأثیر نکرف و ناچار فر بیمارستان امراض روحی بستری گرفید و باألخره روزنامهها نوشتند:
پلیس آمریکا از مرفم استمداف طلبید که فر بازفاشت کلوفایترلی با پلـیس همکـاری کننـد؛ زیـرا
پزشکان امراض روحی اظهار فاشته بوفند از آنجا کـه خلبـان نیـروی هـوایی بـه مـرض روحـی
شدیدی فچار شده است ،امکان فارف فست به اعمال خطرناکی بزنـد کـه امنیـت عمـومی را بـه
خطر بیندازف .خلبانی که فر سال  ۳۱۴6فو شهر ژاپن را بمباران کرف ،از مدتی قبـل ایـن جملـه را
ً
فاهما تکرار میکنـد« :مـن قاتـل  ۳69هـزار نفـر هسـتم و هرگـز خـوف را بـرای ایـن گنـاه بـزرگ
نمیبخشم ».فر بمباران اتمی شهرهای ژاپن ،حداقل  ۳69هزار نفر کشـته شـدهاند و کلـوفایترلی
خوف را مسئول این کشتار فستهجمعی میفاند.

3

همچنین ،بسربنارطاة که فو بچه صـغیر و بیگنـاه عبیداللهبنعباسبنعبـدالمطلب ،پسـرعموی
امیر مؤمنان

را گرفن زف؛ چون جنایتش خیلی بزرگ بـوف ،فچـار عـذاب وجـدان شـد .وقتـی

میخوابید ،فر خواب تصویر جنایت خوفش را میفید و زمانی که بیدار بوف ،فر جلوی چشـمش
همواره این فو کوفک بیگناه مجسم بوفند .کمکم فیوانه شد .یک اسب چوبی سوار میشد ،یـک
 .1هاشم رسولی محالتی ،کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن ،ج  ،1ص  ۳۱۱ـ .199
 .2قیامت ،آیه  ۳و .1
 .3هاشم رسولی محالتی ،کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن ،ج  ،1ص  197ـ .198
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شمشیر چوبی هم به فست میگرفت و فر خیابانها میفویـد و آن را شـالق مـیزف .بچـههـای
کوچه و خیابان هم فورش را میگرفتند و او را مسخره میکرفند.

1

 .2نابودی ایمان

گناه ،بهتدریج ایمان انسان را ضعیف میکند؛ تا جایی که فیگـر فـروغ ایمـان فر جـان گناهکـار

َ
ُ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ ُ
ُ َ َْ َ َُ
ـة َال َ َ ُ
اب َهـا
اقب
نیـاتالل ِ
ِ
خاموش میشوف« :ثـممـانع ِ
اب ِ
ـهومـانو ِ
ـذینأسـا واالسـو أنمـذبو ِ
ُ
ْ
یس َت ْه ِّزئون؛ 2سپس ،سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند ،به جایی رسید که آیات خـدا را

تکذیب کرفند و آن را به سخره گرفتند».

ََِ
رسول اکرم فرموفَ « :فا َن ْال َّم َع صی َت ْس َت ْولی ْالَ ْه َا َن َع َّلای َصا حب َْ َح َتای ُت َ ُ
حاة
وقعاَ ِفای َُْ وا ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َ َ َ َ ُ َ
َ
َ
َ َ ْ ُُ َ َ
َْ َ
َ َ ََ ُ
ُ
َ
َ ُ
َ
َ
ْ
وقعاَ ِفای ُفاع تو ِح ِاد الّل ِاَ
ول الّل َِ وُفع نبو ِة ن ِبی الّل ِاَ وا تازال أحّضا ِااه ِلك حتای ت
ِ
و ِصی ْس ِ
ِ
ِ
ْ ْ
َ
َو ِاإلل َِ ُِ ِفی ُِ ِحن الّل َِ؛ 3همانا گناهان ،گمراهی را بر گنهکار مسلط مینماید؛ تا آنجا که او را بـه رف

والیت و امامت وصی رسول خدا و انکار نبوت پیامبر و به همـین منـوال ،انکـار یکتـایی خـدا و
الحاف و کفر فر فین خدا ،آلوفه میگرفاند».
گناه و آلوفگی ،گاهی کار را به آنجا میرساند که انسان ،آیات الهی را تکذیب کرفه ،حتی فراتـر از
آن ،پیامبران و آیات الهی را به استهزا میگیـرف .تـاریخ ،گویـای آن اسـت کـه زنـدگی بسـیاری از
یاغیان و جانیان فر آغاز کار چنین نبوفه و حداقل نوری از ایمان فر قلب آنها میتابیده است؛ امـا
ارتکاب گناهان پیفرپی ،سبب شده که روزبهروز با فورشدن از ایمان و تقوا ،سرانجام به آخـرین
مرحله کفر برسند .تکرار گناه و مداومت بر آن ،موجب تیرگی و واژگونی قلـب و مسـخ انسـان از
حالت انسانیت و نیز باعث گناهان بزرگتر میشوف؛ به عنوان مثال ،گنهکاری کـه بـرای اولینبـار
شراب مینوشد ،چون مسلمان است ،آشامیدن چند قطره از شراب برای او بسیار سـخت اسـت؛
ولی بار فوم ،کمی آسان میشوف و وقتی زیاف تکرار شد ،آشامیدن چند لیوان از آن بـرای او ،از آب
خورفن نیز آسانتر میگرفف.
امام صافق

َْ ْ َ
َْ ْ
َْ
َ
َ
فرموف :پدرم میفرموفْ َِ ََ « :ن شای ٍء أف َس َاد ِلّلقّلا ِ َِ ْان خ ِط َئ ٍاة َِ َن القّلا َ ل َو ِاق ُاع

 .1مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،1۱ص .۴6۱
 .2روم ،آیه .11
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،73ص .361
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ُ
َ َ َ ََ
َ َ
َ َ
ْ
َْ
الَ ِط َئة ف َّم َت َزال ِا َِ َح َتی َتغ ِّل َ َعّل َِ ف ََ َإ أ ْعَل ُِ أ ْسافّل َُ؛ 1چیـزی بیشـتر از گنـاه ،قلـب را فاسـد

نمیکند .قلب ،گناه میکند و بر آن اصرار میورزف و فر نتیجه ،سرنگون و وارونه میگرفف و فیگـر

موعظه فر آن اثر نمینماید».
امام کاظم

نیز میفرماید« :وقتی انسان گناه میکند ،فر قلب او نقطه سیاهی پدید میآید .اگـر

توبه کرف ،آن نقطه پاک میشوف و اگر بر گناه خوف افزوف ،آن نقطه گسترفه میگـرفف؛ بـهطوریکـه
همه قلب او را فرامیگیرف و بعد از آن ،هرگز رستگار نمیشوف».

2

 .3عدم استجابت دعا

یکی از برترین نعمتهای الهی ،فعاست؛ زیرا انسان میتواند پرورفگار خویش را فر هر زمـان و

َ
َ َ
مکانی بخواند؛ چنانکه امام چهارم خطاب به حق تعالی عرض میکندَ « :و َِ ْن أ ْعظ ِم ِالن َع ِم َعّل َنا
َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ َ ُْ َ َ
اك ل َنا ِا ُاد َع ِئك؛ 3از [جملـه] بزرگتـرین نعمتهـای تـو بـر مـا،
جإ ح ن ُِ ِإك عّلی أل ِسن ِتن و َُِن

جاریشدن یافت بر زبان ما و اجازهفافنت به ما برای فعا به فرگاه توست».

انسان گنهکاری که از کرفه خوف پیشیمان نیست و از یاف خـدا غافـل گشـته ،چنانچـه فعـا کنـد،
نقـل میکنـد« :بنـده،

خداوند خواسته او را اجابـت نمیکنـد .محمدبنمسـلم از امـام بـاقر

حاجتش را از خدا میخواهد .بنای الهی نیز بر آن است که خواستهاش را فیـر یـا زوف بـه اجابـت
رساند .آنگاه بنده گرفتار گناهی میشوف .خدا بـه فرشـتهای کـه مـأمور کـار اوسـت ،میفرمایـد:
خواستهاش را به انجام نرسان و او را از فستیابی بـه خواسـتهاش محـروم کـن؛ زیـرا او خـوف را فر
معرض خشم من قرار فافه و مستحق فوری از رحمت من گشته است».

4

گفتنی است که اگر انسان توبه کند و شرایط فیگر استجابت فعا نیز فـراهم گـرفف ،فعـای انسـان
گنهکار نیز پذیرفته میشوف.
 .4از دست دادن نعمتهای الهی

یکی فیگر از آثار فنیـوی گنـاه ،سلبشـدن نعمتهـا از انسـان اسـت .بایـد توجـه فاشـت کـه
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .168
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۱ص .۱17
 .3همان ،ج  ،۱۳ص .۳6۳
 .4شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .17۳
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نعمتهای الهی ،به امور مافی محدوف نمیشوف و نعمتهای معنوی ،برای اهل معرفـت بسـیار
مهمتر از نعمتهای مافی است .ایمان به خداونـد متعـال ،همـدلی و مهربـانی بـین خـانوافه و
برافران و خواهران ،امنیت اجتماعی و محفوظ ماندن کرامت انسان ،وجوف رهبر صالح و عشـق و
ارافت به خاندان پیامبر ،از نعمتهای معنوی خداونـد اسـت کـه گـاهی فر اثـر گنـاه از فسـت
میروف؛ یعنی ایمان به کفر تبدیل میشوف ،همـدلی فر خـانوافه جـای خـوفش را بـه اخـتالف و
کشمکش میفهد و امنیت نیز به ناامنی مبدل میگرفف و یـا محبـت بـه خانـدان نبـوت ،از قلـب

َ
َ
َ ْ َ َ
َ َ
الل َ
ـییغ ُ
یغ ُ
یـروامـا
حت
مـابقـو ٍم
یـر
ـه
آفمی سلب میشوف .خداوند متعال میفرمایـدِ « :إن
ِ
َُْ
ِبخنف ِس ِه ْم؛ 1خدا آنچه از [نعمتها] به افراف فافه است ،نمیگیـرف؛ مگـر اینکـه آنهـا خـوف تغییـر

کنند ».امام علی
ُ

َ
َ َ
َ َ َُ
َ
َ ُ َ
احم الّل َِ ََ َن ق ْو ٌم قّط ِفی غ ِ ِن ْع َّم ٍة َِ ْن َع ٍش ف َازال َع ْان ُْ ْم َِا
میفرماید« :و

اه ُنوب ْاج َت َإ ُح َ
وه ؛ 2سوگند به خدا آسایش و راحتی ملتی سلب نمیگرفف ،مگر به علت گناهـانی
ِ ٍ

که مرتکب شدهاند».
امام صافق

َ ْ
َ َ َ
َ َ
نیز میفرمایدَ َِ « :ن َالإ ُج حه ِن ُ اله ْن َ ف ِْ َإ ُم َصَلة الّل ؛ 3انسـان بـر اثـر ارتکـاب

گناه ،از نماز شب محروم میگرفف».

ْ
ُ
ْ ْ َ
ُُ ُ َ َُ
َْ
وب ال ِتی تغ ّ ُإ ِالن َع َم ال َبغی َعّلی َالن ِ َو َالز َوال َع ِن ال َعا َُ ِة ِفای الَ ِاإ
امام سجاف نیز فرموف« :الهن
ُ
ْ
ُْ
ُ
َ ْ َ َْ ْ
وف َو ف َإ ُان ِالن َع ِم َو َت ْإك الّشك ِإ؛ 4گناهانی که نعمتها را فگرگون میسازف ،سـتم بـر
واص ِطن ِع الّمع ُإ ِ

مرفم ،فستکشیدن از عافت فر انجام کار نیک ،کفران نعمت و واگـذارفن شـکر و سپاسـگزاری

است».
از جمله نعمتهای مهم ،سالمت جسم و روان است که فر روایات از آن بـه عنـوان نعمـت یـاف
شده است؛ اما گناه آن را از انسان سلب مینماید .امام حسین

نقـل میکنـد :شـبی بـه همـراه

پدرم مشغول طواف خانه خدا بوفم که صدای ناله جوانی را شنیدیم .پدرم مرا بـه فنبـال صـاحب
صدا فرستاف .جوان خوشسیمایی را مشغول فعا و ناله یافتم و او را نزف امام برفم .او ماجرای خـوف
را اینگونه بیان کرف:
 .1رعد ،آیه .۳۳
 .2نهج البالغه ،خطبه .178
 .3شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .17۳
 .4شیخ صدوق ،معانی األخبار ،ص 79؛ ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،23ص .543
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جوان خوشگذرانی بوفم و پدرم از این موضوع سخت ناراحت بوف .یکبار بـدون اجـازه ،پولهـای
پدرم را برفاشتم و او را کتک زفم .او فلشکسته شد و فر سفر خوف بـه مکـه مـرا نفـرین کـرف .فر
َ
همان هنگام ،فست من شـل شـد و از آن تـاریخ ،چنـد سـال بـا آه و نالـه از پـدر عـذر تقصـیر
میخواستم تا راضی شد امسال فوباره به مکه بیاید و شفای مرا از خدا بخواهد؛ ولی فر راه از فنیا
رفت و من تنها به مکه آمدم .پدرم به جوان بشارت فاف که زمان شفایافتنش رسیده است و این فعا
را (فعای مشلول) که از پیـامبر
حاجتش بیان کرف.

1

آموختـه بـوف ،بـه او یـاف فاف و شـرایطی را بـرای برآورفهشـدن

ابنخلکان فر حاالت ابوالقاسم محموف زمخشری ،از فانشمندان معروف اهلسـنت مینویسـد:
هنگامی که فر بغداف ،فقیه حنفی فامغانی ،از علت قطع پایش سؤال نموف ،وی گفت :علـت ایـن
مصیبت ،نفرین مافرم میباشد؛ زیرا من فر فوران کوفکی گنجشکی را گـرفتم و بـه پـایش نخـی
بستم .گنجشک از فستم پرید و فاخل شکافی گرفید .مـن نـخ را آن قـدر کشـیدم کـه یـک پـای
گنجشک از بدنش جدا شد و به همراه نخ به فستم آمد .هنگامی که مافرم متوجه این قضیه شـد،
بهشدت ناراحت گرفید و فرباره مـن نفـرین نمـوف و گفـت :خداونـد پـای چپـت را قطـع کنـد؛
همانطورکه پای چ این پرنده را قطع کرفی .آنگاه که به فوران بلوغ رسیدم ،برای تحصیل فانش
از زافگاه خوف به بخارا سفر کرفم .فر مسیر سفر ،از اسب به زمین افتافم و پای چپم آسیب سختی
فید .پزشکان هنگام معالجه چارهای ندیدند ،جز اینکه پای چپم را قطع کنند و این چنین بـوف کـه
از یک پا محروم شدم و ناقصالعضو گرفیدم.

2

گفتنی است که همواره بروز حوافث و مصیبتها پیامد گناهان آفمی نیست؛ بلکه برخی اتفاقهـا
و بیماریها فر زندگی ،امتحان الهی است تا ایمان و صبر انسان محـک زفه شـوف و مایـه تطهیـر
نفس یا ارتقای مقام او گرفف.
.5ناتوانی در تشخیص حق و باطل

همانطورکه رعایت تقوا به انسـان قـدرت تشـخیص حـق از باطـل عطـا میکنـد ،هواپرسـتی و
نافرمانی خداوند ،موجبات از فست رفتن قدرت تمییز حق و باطل میشوف و انسان فر اثـر گنـاه،
 .1سیدبنطاووس ،مهج الدعوات ،ص۳6۱؛ عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱6ص .۱۱8
 .2مرتضی مطهری ،روايتها و حکايتها ،ص .۳96
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ـب َ
ـم ْ
یح َس ُ
فچار انحراف فکری و جهل مرکب میشوف و کار زشت خوف را زیبـا میبینـدَ « :و ُه ْ
ون
ََُ ْ ْ ُ َ ْ
ون ُصنعا؛ 1آنان گمان میکنند کارهای خـوب انجـام میفهنـد ».خداونـد فر آیـهای
أنهمیح ِسن 
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ َ َْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ ُ َ
َ ُ
َ
َ
ُ َ
َ
ـه
فیگر میفرماید« :أفرأیتم ِناتخذ ِإلهههواهوأضلهاللهعلی ِعل ٍـمورـتمعلـیسـم ِع ِهوقل ِب ِ
َو َج َع َل َعلی َب َّصرهغ َ
شاوة؛ 2پس ،آیا فیدی کسی را که هوس خـویش را معبـوف خـوف قـرار فافه و
ِ ِ ِ

خدا او را فانسته گمراه گرفانیده و بر گوش و فلش ُمهر زفه و بر فیدهاش پرفه نهافه است؟»
ُمهرشدن فل ،بدین معناست که فیگر نور حق فر آن وارف نمیشوف .ایـن امـر ،فر واقـع ،عقوبـت
کج َرویها و کجاندیشیها و نتیجه عملکرف خوف انسان است و خداوند فر این باره به آنان سـتمی
روا نداشته است؛همانند کسی که فر اثر استعمال فخانیات ،ریه خوف را به قدری آلوفه کرفه است

َ
ََ َ ُ َ َ َ
الل ُه ُق ُل َ
وب ُه ْم َوالل ُه 
که فیگر هوای سالم او را اشباع نمیکند و مشتاق فوف اسـت« :فلمازاغواأزاغ
َْ ْ َ ْ
َ
ْ
قین؛ 3پس ،چون [از حق] برگشتند ،خدا فلهایشان را برگرفانید و خـدا مـرفم
فاس 
یه ِد القومال ِ

نافرمان را هدایت نمیکند».

 .6سلب لذت عبادت

ً
از آثار زیانبار گناه ،فوری انسان از خداوند و قطعشدن رابطـهاش بـا اوست.انسـان فطرتـا شـیفته
عبافت و مناجات با پرورفگار است؛ اما فر اثر گناه ،میل و رغبتی برای یاف خداوند و ارتبـاط بـا او
باقی نمیماند.گاهی کار انسان به آنجا میکشد که اگر ساعتها به کارهای روزمره و حتـی امـور

بیفایده مشغول باشد ،خسته نمیشوف؛ ولی به جا آورفن فو فقیقه نماز ،فر نظرش آنچنان اسـت
َ

ٌ

َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ
َ
ین؛
اش ِع 
که گویی میخواهد کوهی را جابهجا کند .به تعبیر قرآنکریم «و ِإنهالك ِبیرة ِإ علیالخ ِ

4

و بهراستی که آن (نماز) گران است؛ مگر بر فروتنان ».گاهی کار به آنجا میرسد که فیگر از برفن

َ ُ َ َ
الل ُ
ـه
و شنیدن نام خدا نفرت پیدا میکند؛ اما شنیدن نام فیگران او را فلشاف مینمایـد« :و ِإذاذ ِمـر
ْ
ُ ْ ْ َ
َ َ ُ َ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ ُُ ُ َ َ
یؤم ُن َ
ذین ْ ُ
ون؛ 5و
یست ْب ِش ُـر َ 
ون ِه ِإذاهـم
ون ِباِ ِْرر ِةو ِإذاذ ِمرال
وبالذین
وحدهاشمخزتقل
منُ ِ
ِ
ِ

چون خدا بهتنهایی یاف میشوف ،فلهای کسانی که به آخرت ایمـان ندارنـد ،منزجـر مـیگـرفف و
 .1کهف ،آیه 114؛ ر.ک :ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،12ص .561
 .2جاثیه ،آیه .23
 .3صف ،آیه .6
 .4بقره ،آیه .45
 .5زمر ،آیه .45
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وقتی کسانی غیر از او یاف شوند ،بهناگاه آنان شافمانی میکنند ».قرآن ،باالترین نکر الهـی اسـت؛
اما اگر توفیق تالوت این کتاب آسـمانی را نمییـابیم ،فلیـل آن ،مراعـاتنکرفن فسـتورات الهـی
است.
قراهت قرآن ،مناجات و نماز ،از جنس نورنـد؛ امـا گنـاه ،از جـنس ظلمـت اسـت و ایـن فو ،بـا

َ ْ َ
یکدیگر قابل جمع نیستندَ َ « :
ون؛ 1جز پاکان ،قـرآن را مـس نمیکنـد ».انسـان
یم ُس ُه ِإ ال ُمط َه ُر َ 

گنهکار ،نهتنها از قرآنخواندن لذت نمیبرف ،بلکه از شنیدن آیات الهی نیز ناراحت میشوف.

احمدبنطولون ،یکی از پافشاهان مصر بوف .زمانی که از فنیا رفت ،از طرف حکومت وقت ،یک
قاری قرآن را با حقوق زیاف اجیر کرفند تا روی قبر سلطان قـرآن بخوانـد .روزی خبـر آورفنـد کـه
قاری ،ناپدید شده و معلوم نیست به کجا رفته است .پس از جستوجوی زیاف او را پیدا کرفنـد و
پرسیدند :چرا فرار کرفی؟ آن شخص جرهت جوابفافن نداشت و فقط میگفت :من فیگر قـرآن
نمیخوانم .گفتند :اگر حقوق شما کم است ،فو برابر این مبلغ را به تو میفهیم گفت :اگـر چنـد
برابر هم بدهید ،نمیپذیرم .گفتند :فست از تو بر نمیفاریم ،تـا فلیـل ایـن مسـئله روشـن شـوف.
گفت :چند شب قبل ،صاحب قبر ،احمدبنطولون ،به من اعتراض کرف« :چرا بر سـر قبـرم قـرآن
میخوانی؟» گفتم :مرا اینجا آورفهاند که برایت قرآن بخوانم تا خیر و ثوابی بـه تـو برسـد .گفـت:
«نهتنها ثوابی از قراهت قرآن به من نمیرسد ،بلکه هر آیهای کـه میخـوانی ،آتشـی بـر آتـش مـن
افزوفه میشوف .به من میگویند :میشنوی؟ چرا فر فنیا به قرآن عمل نمیکرفی؟» بنـابراین ،مـرا
از خواندن قرآن برای آن پافشاه بیتقوا معاف کنید.

2

 .7خودفراموشی

َ َ ََْ ُ ْ َُْ َ ُ ْ ُ َ ُ
َ َ ُ ُ َ َ َ َُ
ه ُ
ـم
ولئك
یکی از آثار گناه ،خوففراموشی است« :و تكونوامالذیننسوااللهفخنساهمأنفسهمأ ِ
ُ
ْ
ون؛ 3همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کرفند و خدا نیز آنها را به فراموشی گرفتار
فاسق َ 
ال ِ

کرف؛ چنین افرافی ،فاسقاند ».فراموشکرفن خدا ،سبب خوففراموشی میشوف؛ زیـرا از یـکسـو
فراموشی پرورفگار سبب میشوف که انسان فر لذات مافی و شـهوات حیـوانی فـرو روف و هـدف
 .1واقعه ،آیه .7۱
 .2مرتضی مطهری ،روايتها و حکايتها ،ص .۳۱۳
 .3حشر ،آیه .19
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آفرینش خوف را فراموش کند و از سوی فیگر ،فراموشی خدا با فراموشی صـفات پـاک او و اینکـه
هستی مطلق و علم بیپایان و غنای بیانتهـا ازآن اوسـت ،همـراه میباشـد .همـین امـر ،سـبب
میشوف که انسان خوف را مستقل و بینیاز بشـمارف و بـه ایـن ترتیـب ،واقعیـت و هویـت انسـانی
خویش را فراموش کند.
ً
اصوال یکی از بزرگترین بدبختیها و مصاهب انسان ،خوففراموشـی اسـت؛ چراکـه ارزشهـا و
استعدافها و لیاقتهای ناتی خوف را که خدا فر او نهان فاشته ،به فست فراموشی میسپرف و ایـن،
مساوی با فراموشکرفن انسانیت خویش است .چنین انسانی ،تا حد یـک حیـوان فرنـده سـقوط
میکند و همتش چیزی جز خواب و خور و شهوت نخواهد بوف .ازاینرو ،فراموشی خـوف ،عامـل
اصلی فسق و فجور ،بلکه بدترین مصداق فسق و خروج از طاعـت خداسـت .بـه همـین فلیـل،
خداوند فر پایان آیه فرموفه است :چنین افراف فراموشکاری ،فاسقاند.
 .8امهال و استدراج

س
یکی از کیفرهای اعمال ناشایست انسان فر فنیا ،امهال و استدراج است .امهـال ،یعنـی خداونـد
فرف گناهکار را به حال خوف وامیگذارف و بـه او مهلـت میفهـد .ازایـنرو ،کیفـرش را بـه تـأخیر
میاندازف تا او را سختتر عذاب کند .اسـتدراج نیـز معنـایی مشـابه آن فارف؛ یعنـی فـرف گنـاهی
میکند و خدا به او امکانات میفهد و و پیوسـته بـر آن میافزایـد و او بـهتـدریج بـه طـرف گنـاه
َ َ َ
َ َ َ
ذین َم َذ ُ
نـاسن ْسـت ْد ِر ُج ُهم
نیات
و
ب

پیشمیروف ،تا اینکه ناگهان به عذاب الهی گرفتار میشوف؛ «وال
اب ِ
ِ
َْ ُ َ ُ
ْ َ ُ
َ
َ
ٌ
تین؛ 1و آنانکه آیات ما را تکذیب کرفند ،بـهزوفی آنهـا
ون َوأ ْملیل ُه ْم ِإ َنمید َم 
حیث یعلم
ِمن
را به گونهای که نمیفهمند ،عذاب خواهیم کرف و به آنها مهلت میفهم [تا مجازاتشان فرفناکتـر
باشد]؛ زیرا طرح و نقشه من ،قوی و حسابشده است».
امام علی فرموف« :هنگامی که خداوند برای بندهای ارافه خیر کند ،به هنگـام انجـام گنـاه او را
گوشمالی میفهد تا توبه کند؛ ولی زمانی که بر اثر اعمالش ،بدی و شری مقدر شوف ،هنگام گناه
نعمتی به او میبخشد تا توبه و استغفار را فراموش کند و به گناه افامـه فهـد کـه فر واقـع ،نـوعی
ْ َ ُ َ
َ َ ْ َْ ُ ُ ْ
حیـث 
مـن
عذاب مخفیانه و تدریجی است؛ چنانکـه خداونـد مـیفرمایـد« :سنسـتد ِرجهم ِ
َْ
ون»».2
یعل ُم َ 
 .1اعراف ،آیه .۳8۱
 .2ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،7ص .۱6
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 .9گرفتاری و مصیبت

یکی فیگر از پیامدهای گناه ،گرفتاری و مصیبتهای فنیایی اسـت .خداونـد متعـال میفرمایـد:
َ
َ َ َ ْ َ ُْ َ ْ ُ َ ْ َ
َ َ َ ُْ ْ
یر؛ 1و آنچه از مصیبت به شما رسد،
اعنم ِث 
یدیكمویعفو
من ُم ِّص َیب ٍةف ِبمامسبتأ
ِ
«وماأصابكم ِ
ٍ
پس به جهت فستاورف خوفتان است وبسیاری از آنها را خداوند میبخشد».
بروز برخی اختالفات خانوافگی ،ناهنجاریهای اجتماعی و بیماریها ،به فلیل سو رفتـار خـوف
َ
َُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ
وب ََ ل ْام
ن
انسان است و َتنها راه نجات از آنها نیز توبه و استغفار است؛ « ّلّم أحدص ال ِعب ُ َِن اله ِ
ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َْ َ َ َ ْ ُ
حك ُوناوا ْحعإ ُف َ
اون؛ 2هرگـاه بنـدگان مرتکـب گناهـانی
حكونوا حعّمّلون أحدص الّلَ لْم َِن البَل ِء َ لم
ِ
ً
شوند که قبال انجام نمیفافهاند ،خداوند بالهـایی را برایشـان پدیـد مـیآورف کـه سـابقه نداشـته
باشد».
البته گاهی نزول بال و افتافن فر سختیها ،به فلیل انجام گناه نیست؛ بلکه آزمـایش الهـی اسـت.
ْ َ َ َ
ٌ َْ
َْ
ْ
ََ َ ٌ 3
امیر مؤمنان فرموفَ َِ « :ن ال َبَل َء ِلّلظ ِل ِم أ َُ ٌب َو ِلّل ُّم ْؤ َِ ِن ْاَ ِت َِ ٌن َو ِلْل ْن ِب ِء َُ َْ َجة َو ِلْل ْو ِل ا ِء إاَاة؛
بال ،برای ستمگران افب و تنبیه است ،برای مؤمنان امتحان ،برای پیـامبران ارتقـای فرجـه و بـرای
اولیای خدا راهی است به سوی کسب ارزشهای بیشتر».
فر فوران خالفت هارونالرشـید ،برمکیهـا فارای مقـام و منزلـت بسـیاری بوفنـد؛ بهطوریکـه
هارون تمام امور مملکت را به آنها واگذار نموف ،عزل و نصـبها فر فسـت آنـان بـوف و ثـروت و
فارایی حکومت فر اختیار آنان قرار فاشت .برامکه ،فارای بخشـش و ریختوپاشهـایی بوفنـد؛
ُ ُ
احازول؛ روزگـار آنهـا ،عروسـی و
چنانکه فرباره آنان گفتهانـدََ « :ن أحا ََ ُْم َع ُاإو ٌ َو ُس ُاإ ُوْ ُا ِئ ٍام
شافمانی فاهمی بوف که از بین نمیرفت».
اما روزگاری ،همین گروه ،به نلت گرفتار شدند؛ بهگونهایکـه هـارون بـر آنهـا خشـمناک شـد و
فستور فاف جعفر برمکی را به قتل رساندند و سپس ،فست بـه کشـتار برامکـه زف و امـوال آنهـا را
گرفت .آل برمک ،پس از هفده سال عیش و قدرت ،آنچنان نلیـل شـدند کـه یکـی از نزفیکـان
هارون به نام محمدبنعبدالرحمن هاشمی میگوید :یک روز عید قربان نـزف مـافرم رفـتم .فیـدم
زنی باشخصیت و سخنفان ،نزف او نشسته است؛ اما لباسهای کهنه بر تـن فارف .مـافرم بـه مـن
 .1شوری ،آیه .۴1
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .275
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،78ص .۳۱8
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گفت :این زن را میشناسی؟ گفتم :خیر گفت :او عبافه ،مافر جعفر برمکی است .بـه او احتـرام
کرفم و گفتم :مافر از عجیبترین چیزی که از روزگار فیدهای ،برایم تعریف کـن .عبـافه گفـت:
«ای پسر روز عید قربانی بر من گذشت که چهارصد کنیز آمافه به خدمت فاشـتم و هنـوز پسـرم
جعفر را [به خوفم] قدرناشناس میفانستم؛ ولی امروز آرزو فارم که یک پوست گوسفندی فاشـته
باشم که زیرانداز من باشد » پانصد فرهم به او فافم؛ آنقدر خوشحال شد کـه نزفیـک بـوف جـان
1
بدهد.

 .1علیبنحسین مسعوفی ،مروج الذهب ،ج  ،1ص .۱81

مجلسهشتم

راههای پاک شدن از گناه
حجتاالسالموالمسلمیناحمددهقان


*

اشاره

یکی از جلوههای رحمت الهی ،آن است که اعمال نیک را مایـه پـاکی از گناهـان قـرار فافه و راه
هدایت و کمال را فراسوی همگان گشوفه است؛ تا آفمیـان فر پرتـو ایـن طهـارت ،بـه مغفـرت و
عنایت خداوندی فست یابند و جامه پارسایی بر تن کنند .فر قرآن کریم ،بـیش از پانصـد آیـه بـا
َ ُ

َ

ّ

ُ

ور ّرحیم»« ،ان ُه َ
مانغفارا»َ « ،یغف ُـرالـذ َ
مضامین و عبارات مختلفی چون« :غف ٌ
نوب َج ِمیعـا»،
ِ
ِ
َ ُ

َ َ
ٌ
ور»َ « ،ر ٌ
الل َه َت َو ٌاب َرحیم» ،فر مورف پذیرش توبه و بخشـش خداونـد
ُوُ» و « ِإن
حیم َو ٌ 
« َعّزیّزغف ٌ 

مهربان نسبت به گنهکاران وجوف فارف؛ ضمن اینکه تمامی سورههای قرآن ،به جز سـوره توبـه ،بـا

«بسم الله الرحمن الرحیم » آغاز گرفیده و خداوند متعـال ،خـوف را بخشـنده و مهربـان معرفـی
میکند.
بخشندگی و بخشایندگی حق تعالی نسبت به بندگان خویش ،فر آیات و روایـات بسـیاری مـورف
توجه و تأکید قرار گرفته و این خوف ،نشانه کاملبوفن فین اسالم است که راه نجات و سـعافت را
* پژوهشگر و استاف سطوح عالی حوزه علمیه قم.
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فراروی همه گسترفه میفاند .گفتنی است ،پاکشدن از گناهان ،به توبه زبانی اختصاص نـدارف و
راههای فراوانی برای پاکشدن از معاصی وجوف فارف که فر این نوشتار به چند مورف مهم آن اشـاره
میشوف.
راهکارهای پاکی از گناه

به طور کلی ،میتوان راههای نیل را برای پاکی از گناه اینگونه برشمرف:
 .1توبه

«توبه» فر لغت ،به معنای بازگشت و ترک گناه به طور کامل است؛ یعنـی پشـیمانی از گذشـته و
تصمیم بر ترک بازگشت به گناه و جبران اعمال پیشین بـه قـدر امکـان .و «تـواب» ،یعنـی بسـیار
َ

ُ َ
َ
ابالـر ِحیم»
توبهکننده؛ البته این واژه فر مورف خداوند هم بهکار رفته است؛ مانند آیه « ِان ُهه َوالتو

که فر اینجا تواب ،یعنی اینکه خداوند متعال «بسیار توبهپذیر» است.

1

شرایط توبه

بیان شده اسـت .گوینـد

توبه ،شرایط و مراتب مختلفی فارف که فر کالم نورانی حضرت علی
َ س َ
آن حضرت خطاب به کسی که فر محضر ایشان گفت« :أ سس َتغف ُر الل َه» ،فرموف :مـافرت فر عـزای
مرگت بگرید میفانی استغفار چیست؟ استغفار ،فرجه بلندمرتبگان است و بر شش معنا استوار
میباشد:
 .۳پشیمانی بر گناهان گذشته؛  .1تصمیم بر عدم تکرار گناه؛  .۱افای حقوق مرفم؛ چنانکه وقتـی
خدا را مالقات میکنی ،چیزی بر عهده تو نباشد؛  .۴واجبات [مانند نماز و روزه] را قضا نمـایی؛
 .6با اندوه و ریاضت ،گوشتی را که از حرام بر تن تو روییده است ،آب کنی تا پوست بر استخوان
چسبد و گوشت نو بروید؛  .6رنـج طاعـت را بـه تـن بچشـانی؛ چنانکـه شـیرینی گنـاه را بـر او
چشاندهای .پس از آن ،بگوَ « :ا َ
َ 2
ستغف ُر الله».
گفتنی است که فو قسم اخیر فر بیان حضرت ،نشانه کمال توبه است؛ نه شرط تحقق آن.
اقسام توبه

فر یک تقسیمبندی کلی ،توبه بر فو نوع است :توبـه از نافرمـانی الهـی و توبـه از رعایـتنکرفن
 .1راغب اصفهانی ،مفردات ،نیل مافه «توبه».
 .2نهج البالغه ،ص .۴۱۳
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حقالناس.
الف .توبه از نافرمانی خدا

راه پاکشدن از این نوع گناه ،انابه و پشیمانی قلبـی از گناهـان گذشـته و تصـمیم بـه عـدم تکـرار
آنهاست .بدون ترفید ،چنین توبهکنندهای ،مورف بخشش الهی قـرار میگیـرف .خـدای سـبحان فر

َ َ َ َْ َ ُ َ َُْ
َ َ
ْ َ ْ َ َ
ُ ْ
ْ َْ َُ
الل َ
ـه
ـه ِإن
قرآن کریم میفرماید« :قل ِ
امنرحم ِةالل ِ
یاع ِ
باُيالذینأسرفواعلیأنف ِس ِهم تقنطو ِ
َْ ُ ُ
َُ ُ
الذ ُن َ
وب َ
ه َو ْال َغ ُف ُ
ور َ
حیم؛ 1بگو :ای بنـدگان مـن کـه بـر خـوف اسـراف و سـتم
الر ُ
جمیعا ِإنه
یغ ِفر

کرفهاید از رحمت خداوند نومید نشو ید که خدا همه گناهان را میآمرزف؛ زیرا او بسیار آمرزنده و

مهربان است».
فقت فر تعبیرات این آیه ،نشان میفهد که از امیدبخشترین آیـات قـرآن مجیـد نسـبت بـه همـه
گنهکاران است و شمول و گسترفگی آن ،به حدی است که امام علی
َ

َ

َ ُ

ُ
ٌ
إآن آحاة
فرموفِ َ« :فی الق ِ

ا َ
وس ُع َِن «ح ِعب ُِ َي ال ِه َحن أ ْس َإفوا»...؛ 2فر تمام قرآن ،آیهای وسیعتر از این آیـه نیسـت ».فلیـل آن

نیز روشن است؛ زیرا تعبیر بـه «یـا عبـافی» (ای بنـدگان مـن ) ،آغـازگر لطفـی اسـت از ناحیـه
َ
پرورفگار .تعبیر به «اسراف» به جای ظلم و گناه و جنایت نیز لطف فیگری است .تعبیر به «علـی
َسُ
أنفسهم» که نشان میفهد گناهان آفمی همه به خـوف او بـازمیگـرفف ،نشـانه فیگـری از محبـت
پرورفگار است؛ همانگونهکه یک پدر فلسوز به فرزند خو یش میگو ید :این همه بـر خـوف سـتم
مکن تعبیر به «ال تقنطوا» (مـأیوس نشـو ید) ،بـا توجـه بـه اینکـه «قنـوط» فر اصـل بـه معنـای
س س
ـن َرح َمـة
مأیوسشدن از خیر است ،یعنی گنهکاران نباید از لطف الهی نومیـد گرفنـد .تعبیـر «م
َ
الله» بعد از جمله «ال تقنطوا» نیز تأ کید بیشتری بر این خیر و محبت میباشد .همچنین ،جملـه
َ ََ س ُ ُ
الذ ُن َ
وب» نیز با حرف تأ کید آغاز شده و کلمه « الذنوب» (جمع با الف و الم) همـه
«إن الله یغفر
ً
گناهان را بدون استثنا فر بر میگیرف .کلمه «جمیعا» نیـز بـه عنـوان تأ کیـد فیگـری بـر آن افـزوفه
میشوف و امیدواری به آخرین مرحله میرسد .عالوه بر اینهـا ،توصـیف بـه «غفـور و رحـیم» فر
پایان آیه ،از اوصاف امیدبخش پرورفگـار اسـت و جـایی بـرای کمتـرین یـأس و نومیـدی بـاقی
نمیگذارف .آری ،به همین فلیل ،میتوان آیه فوق را امیـدبخشترین آیـات قـرآن بـرای گنهکـاران
 .1زمر ،آیه .6۱
 .2فیض کاشانی ،تفسیر صافی ،ج  ،۴ص .۱16

  11رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 9316

فانست.

1

رسول خدا

َ َ َ
َ 2
ِت ُ ِ َُن َا َ
فرموفُ « :طوای ل َّمن َو َج َد فی َصِ َفة َع َّمّلَ َح َ
ست ِغف ُإ الّلاَ؛
وم ِالق َ ِة ت
ِ
ِ ِِ
ِ
ٍ

خوشا به حال کسی که روز قیامت فر نامه عمل خوف زیر هر گناهی استغفاری را بیابد».

البته باید توجه فاشت که اگر کسی فر زمان تکلیف ،واجبات شـرعی خـوف ماننـد نمـاز و روزه را
انجام ندافه باشد ،باید قضای آن را به جای آورف و صرف استغفار و توبه زبانی ،کافی نیست.
توبه شعوانه

مرحوم نراقی فر معراج السعاده نقل میکند :فر بصره زنی بدکاره به نام «شعوانه» زندگی میکرف
و مجلس فسق و فجوری نبوف که از او خالی باشد .روزی فر بصره با جمعـی از کنیـزان خـوف ،از
کوچهای میگذشت .به فر خانهای رسیدند کـه صـدای بلنـد گریـه و نالـه ،شـعوانه را متوقـف و
متعجب ساخت .یکی از کنیزان را به منظور کشف ماجرا به اندرون فرسـتاف؛ ولـی او بازنگشـت.
کنیز فیگری فرستاف ،او نیز برنگشت و به کنیز سوم فستور مؤکد فاف« :فاخل شو و زوف بـازگرف ».او
رفت و بیفرنگ برگشت و گفت :ای خاتون این ناله و شیون ،برای مرفگـان نیسـت؛ بلکـه مـاتم
عاصیان و نامهسیاهان است .شعوانه ،خوف نیز فاخل خانه شد .واعظی را فید کـه فورش جمعـی
گرف آمدهاند و آنان را به عذاب روز رستاخیز انذار میفهد و شنوندهها چون مافر بچهمرفه به گریه

َ
ذار َأ ْت ُه ْمم ْن َمكـان َبعیـد َ
و زاری مشغولاند و خطیب این آیه عذاب را میخواند« :إ َ
ـم ُعوالهـا
س
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
َ ِ ََُ َ َ َْ ُ َ ُ
ََ
3
َ
ُ
ذاأ ْل ُقو ْ َ
نالكثبورا؛ هنگـامی کـه ایـن آتـش
تغ ُیّظا َوز ِفیرا * و ِإ
امنهامكاناضیقامقر ِنینُعواه ِ
ِ

آنها را از فور میبیند ،صدای وحشتناک و خشمآلوف او را کـه بـا نفـسزفن شـدید همـراه اسـت،

میشنوند .و هنگامی که فر مکان تنگ و محدوفی از آن افکنده میشوند ،فرحـالیکـه فر غـل و
زنجیرند ،فریاف واو یالی آنها بلند میشوف »
وقتی شعوانه این سخن را شنید ،بسیار متأثر گشت و گفت :ای شیخ من نیـز یکـی از روسـیاهان
گنهکارم هستم .آیا خداوند توبه مرا میپذیرف؟ واعـظ گفـت :آری ،اگرچـه گناهـان تـو بـه انـدازه
معاصی شعوانه باشد .گفت :من ،خوف شعوانه هستم .اگر با این همه روسـیاهی توبـه نمـایم ،آیـا
 .1ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۳۱ص .۴۱8
 .2شعیری ،جامع األخبار ،ص .۳۴6
 .3فرقان ،آیه  ۳1ـ .۳۱
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خدا میپذیرف؟ واعظ پاسخ فاف :آری ،او «أرحم الراحمین» اسـت و اگـر توبـه کنـی ،میآمـرزف.
شعوانه فر مسیر بندگی خدا قرار گرفت و تمـام برفگـان و کنیـزانش را فر راه خـدا آزاف نمـوف و بـه
صومعه پناه برف و به عبافت و ریاضت مشغول گشت و فر نهایت ،از بندگان مقرب الهی گرفید.

1

ب .توبه از عدم رعایت حقّالناس

کسی که با رفتار و گفتارش به آبرو و حیثیت خانوافگی و یا اجتماعی فیگری لطمه بزند ،راه توبه و
پاکشدن از چنین گناهانی ،تنها گریه و ناله به فرگاه الهی نیست؛ بلکه کسـب رضـایت صـاحب
حق و کمک به اعافه این حیثیت ،ضرورت فارف و اگر شـخص مقابـل وفـات کـرفه باشـد ،بایـد
وارثان آنـان را راضـی نمایـد و فر غیـر ایـن صـورت ،از طریـق رف مظـالم و یـا صـدقه بـه نیـت

نویالحقوق ،قابل جبران است 2.شخصی از امام باقر

پرسید :من از زمـان حجاجبنیوسـف

ثقفی تاکنون ،والی مرفم بوفهام .آیا میتوانم از گناهانم توبه کـنم؟ امـام سـاکت بوفنـد و جـواب
ندافند .آن شخص فوباره سؤالش را تکرار کرف .امام فرموف« :راهـی بـرای توبـهات نیسـت؛ مگـر
اینکه حقوق تمام کسانی را که ضایع کرفهای ،به آنان بازگرفانی».

3

اهمیت بیتالمال

حقالناس ،یا مربوط به اشخاص است و یا مربوط به بیتالمال .اگرچه جبران هـر فو ضـروری و
الزم است ،ولی جلب رضایت اشـخاص ،آسـانتر از عمـوم مـرفم اسـت؛ چـون بیتالمـال بـه
شخص خاصی اختصاص ندارف؛ بلکه به تمام مرفم تعلق فارف .بـر ایـن اسـاس ،مسـئوالن نظـام
اسالمی و کسانی که بیتالمال مسلمانان فر فست آنان است ،باید فر حفظ آن بکوشند و فر این
مسیر ،از سیره بزرگانی همچون :امام راحل  ،رهبر معظم انقالب و رزمندگان هشت سـال ففـاع
مقدس ،الگو بگیرند .فر خاطرات یکی از شهدای تخریبچی آمـده اسـت :پـیش از آنکـه روی
مین بروف و معبر را باز نماید ،پوتینهایش را فرآورف و آن را به یکی از رزمنـدگان فاف .وقتـی علـت
آن را از او پرسیدند ،گفت« :چون این پوتین ،نو و تازه است و از اموال بیتالمال میباشد و نبایـد
فر انفجار مین از بین بروف ».سپس ،با پای برهنه روی مین رفت و به فیض شهافت نایل شد.
 .1مال احمد نراقی ،معراج ّ
السعادة ،ص .6۳۴
 .2البته این مسئله ،فروعات فیگری نیز فارف که باید به توضیح المساهل و یا استفتاهات مراجع معظم رجوع نموف.
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،76ص .۱1۱
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بنابراین ،بازتاب منفی پارهای از کارها ،به شخص خاصی بازنمیگرفف و به حقوق و منـافع عمـوم
مرفم آسـیب میرسـاند؛ ماننـد :آلوفهسـاختن هـوای پـاک شـهرها از طریـق وسـایلی همچـون
ماشینهای فرسـوفه و موتورهـای فوفزا؛ اسـتعمال فخانیـات فر امـاکن عمـومی؛ از بـین بـرفن
جنگلها و قطع فرختان؛ آلوفهساختن فضاهای سبز و محیط زیست به وسـیله ریخـتن زبالـهها؛
عرضه مواف غذایی ناسالم؛ ایجاف ترافیک که موجب هدر رفتن سوخت وسایل نقلیه و ضایعشـدن
وقت و عمر مـرفم میگـرفف؛ حقوقهـای نجـومی؛ اخـتالس از بانکهـا؛ اسـراف و زیـافهروی
کارمندان افارات از خدمات فولتی؛ ارسال پیامکهای تبلیغاتی به گوشیهای موبایل و یا نصـب
اطالعیهها به فرب منازل و مغازهها ،بدون اجازه و کسب رضایت مرفم؛ ایجاف آلـوفگی صـوتی و
موارفی از این فسـت ،جـز حقالنـاس محسـوب میشـوند و بـرای توبـه ،بایـد خسـارتهای
احتمالی را جبران نموف که فر غیر این صورت ،عقوبت سخت و فرفناک اخروی فر پـی خواهـد
فاشت.
توبه واجب فوری

مرحوم شیخ بهایی فرباره تأثیر گناه بر وجوف انسان و اهمیـت توبـه زوفهنگـام میگویـد« :بـدون
شک ،توبه ،واجب فوری است؛ چون گناهان مانند سـم مضـر بـه بـدن میباشـد؛ همانطورکـه
خورنده سم کشنده بایـد بـرای معالجـه آن شـتاب نمایـد ،تـا حیـات مـافی را از فسـت ندهـد،
همچنین ،بر گناهکار نیز ترک گناه ،واجب فوری است ،تا فینش را از فست ندهـد و اگـر فر ایـن
امر خطیر سهلانگاری کند و آن را تأخیر اندازف ،با فو خطـر بـزرگ مواجـه اسـت :یکـی رسـیدن
ً
ناگهانی مرگ و فیگری آلوفگی روزافزون گناه که چنانچه با آب توبه فورا پاک نگرفف ،ممکن است
فر اثر کثرت گناه ،تاریکی و ظلمت فل ،فیگر قابل تطهیر نباشد».

1

 .2ایمان و تقوا

فومین راهکاری که به پاکشدن از گناهان میانجامد ،فستیابی به ایمان و پرهیزکاری است .قـرآن

ََْ ََ َ ْ َ ْ
ََ َْ ُ
َُ َ ََ ْ َ َ َْ َ ُْ ْ َ ِ
ئات ِه ْم َوْل ُْرلنـاه ْم
ك
ال
کریم فر این باره فرموفه« :ولوأنأهل
ِ
تابآمنواواتقوالكفرناعـنهمسـی ِ
ِ
َ
َ
َجن ِاتالنعیم؛ 2و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند ،گناهان آنها را میبخشیم و آنهـا را
 .1علیمحمد حیدری نراقی ،گنجهای بهشتی ،ص .1۳۱
 .2ماهده ،آیه .66
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فر باغهای ُپرنعمت بهشت ،وارف میسازیم».
فر قرآن هفده مرتبه کلمه «تقوا» آمده است و فر مجموع ،با مشـتقات و کلمـات همخـانوافه آن،
 168مرتبه به صورت اسم و فعل بهکار رفته است .این مطلب ،بیانگر اهمیت مسئله تقوا و فوری
از گناهان است .امام جواف

ُ َ َ ُ
ْض َْتقا َعّلای َعباد ُّم َام َاتقای ال َ
فرموفَ « :لو َنت َ
ّلاَ
السّم وات واا
ٍ

َتع لی َل َج َع َ َِنْ ََ َ
َإج ؛ 1اگر آسمانها و زمین به روی بندهای بسته شوف ،چنین بندهای میتوانـد

به وسیله پارسایی و تقوای الهی ،برای خویش گشایش ایجاف کند».

 .3نماز

ََ
َ َ َ َ َ
َ
َُ
هار َوزلفـا
راه فیگر پاکی از گناه ،اقامه نماز است .قرآن کریم میفرماید« :وأ ِق ِمالّصالةطرفيِالن ِ
َ
َ َْ َ ْ َ َ
ُْ َْ َ ِ
ذل َك ِذ ْمر  ِللذ ِامرین؛ 2فر فو طرف روز و اوایل شب ،نمـاز
ئات ِ
ناتیذ ِهبنالسی ِ
ِمناللی ِل ِإنالحس ِ

را برپا فار؛ چراکه حسنات ،سیئات [و آثار آنها را] از بـین مـیبرنـد .ایـن ،یـافآوری اسـت بـرای

کسانی که اهل تذکرند».

عالمه طباطبایی فر نیل آیه یافشده میفرماید« :جمله «َ َن ْال َِ َسن ت ُح ْهه ْب َن َ
السا ِ ئ ِت» تعلیـل
ِ ِ
ِ

الص َ
برای امر « َأقم َ
الة» است؛ یعنی نمازها ،حسناتی است که فر فلهای مؤمنان وارف شده و آثـار

معصیت و تیرگیهایی را که فلهایشان از ناحیه سیئات کسب کرفه ،از بین میبرف».

3

شخصی به نام ابوعثمان میگو ید :من بـا سـلمان فارسـی زیـر فرختـی نشسـته بـوفم .او شـاخه
خشکی را گرفت و تکان فاف تا تمام برگهایش فرو ریخت .سپس ،رو به من کرف و گفـت :سـؤال
نکرفی چرا این کار را کرفم .گفتم :بگو ببینم منظورت چه بوف؟ گفت :این ،همان کـاری بـوف کـه
پیامبر

انجام فاف؛ هنگامی که خدمتش زیر فرختی نشسته بوفم ،پیامبر این سؤال را از من کـرف

َ َ َ
و فرموف :سلمان نمیپرسی چرا چنین کرفم؟ من عرض کرفم :بفرمایید ،چرا؟ فرموفْ ََ « :ن ت َوضاأ
َ
ْ َُ ُ َ
َ
ََ
َفأ ْح َس َن ُو ُض َ
وء َُِ ،ت َِ َت ْت خط َح ُِ َّم َت َِ َت ْت َه ِه ِِ ال َو َْقة ّم َم ق َإ َء ههِ ااحاة «وأقـم الصـالة»؛ هنگـامی

که مسلمان وضو بگیرف و خوب وضو بگیرف ،سپس ،نمازهای پنجگانه را به جای آورف ،گناهـان او

فرو میریزف؛ همانگونهکه برگهای این شاخه فرو ریخت .آنگاه این آیـه را تـالوت نمـوف کـه« :و
 .1موسوعة اإلمام الجواد ،ج  ،۳ص .۱۱
 .2هوف ،آیه .۳۳۴
 .3ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،۳۳ص .78
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نماز را برپای فار».
امام صافق

َ َ ْ َْ
ع ِّم َِن ُن ٍ

امام کاظم

1

َ ُ ْ
َ َ ْ
نیل آیه «إ َن ْال َح َسنات ُی ْذه ْب َن َ
ئات» فرموفَ « :صَلة ال ُّم ْاؤ َِ ِن ِا لّل ْ ا ِ تاه َه ُ ِا َّما
الس ِی ِ 
ِ
ِ
ِ
ِا َلن َْ ِْ؛ 2نماز شب انسان مؤمن ،گناهان روز او را از بین میبرف».
َ
ْ َ ُ َ َ
ََ ُ ُ ِ َ
3
الَاَل ِة َج َّم َعاة َِ ْان َج َّم َع ٍاة َِلای َج َّم َع ٍاة فا َْة ا ُ ْنا ٍ ؛
نیز فرموفه« :ان ِتظا ْ

منتظربوفن از نماز جماعت تا نماز جماعت فیگر ،شوینده همه گناهان میباشد».
 .4روزهداری

روزه ،از مهمترین فروعات فین اسالم است و فر برخی روایات ،از آن به عنوان یکی از ارکان فیـن
یاف شده است .روزهفاری فر ماه صیام همراه با حفظ آفاب و شرایط آن ،آثار و برکات فراوان مـافی
پرسـیدند:

و معنوی فارف که یکی از آنها ،بخشش و پاکشدن از گناهان است .از رسول اکـرم
ُ

أَإ َض ال ُّلَ ف َ ُ ُن َ
چرا به ماه مبارک رمضان ،رمضان گفتهاند؟ فرموفَ « :
وب ِالعبا ُِ؛ چـون خداونـد
ِ ِ

َ َ
فر این ماه ،گناهان بندگانش را میسوزاند و از بین میبرف ».همچنین ،فرموفَ « :حا َجا ِا ُإ َهاها ش ْاْ ُإ
َْ ََ َّض َن ََ ْن َص َم َن َْ َْ ُِ َو َق َم و ُْْا َِ ْن َل ْ ِّل َِ َو َع َ َا ْط ُن َُ َو َف ْإ ُج َُ َو َ َ ِل َس َن َُ َخ َاإ َج َِ ْان ُُ ُنواا َِ َ َُ ُ
وج ِاَ
إ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ََ
َ
َ
َِن الّشْ ِإ فق ل ج ِاإ ح ْسول الّل َِ َ أحسن هها الِ ِادحَ فقا ل ْساول الّل ِاَ :حا جا ِاإ وَا أشاد ه ِاه ِِ
ُ َ
الّش ُإوط؛ ای جابر این ،ماه رمضان است و کسی که روزهای آن را روزه بگیـرف و فر شـبهای آن

مشغول عبافت و یاف خدا باشد و شکم و فامن خویش را حفظ کند و عفیف باشد و زبانش را نیـز
حفظ نماید ،از گناهانش خارج میشوف؛ مانند خارجشدن او از این ماه مبارک .جابر عرض کـرف:
چه سخن نیکی را فرموفی .پیامبر فرموف :البته چه سخت است ،رعایت این شروط».
امام صافق

4

َ
َ َ
َ ََ
ََ
فرموفْ ََ « :ن فط َاإ َُ ْؤ َِنا  ،ا َن فا َْة ِله ْن ِب ِاَ َِلای ق ِاا ٍ ؛ 5افطـاریفافن بـه مـؤمن

روزهفار ،پوشاننده گناهان است».
 .5عمل صالح

َ َ َ َ
ْ
آمـن
عمل صالح نیز باعث پاک شدن از گناهان است؛ چنانکه قرآن کریم فرموفهَ « :مـنتـابو
 .1شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،۴ص .۳9۱
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۱ص .166
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،86ص .۱۱
 .4شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۴ص .87
 .5شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،۳9ص .۳۴۳
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َُ

َ ُ

َ َ َ
ْ َ َُِ ُ َ
الل ُه َس ِی ْ َ َ
َ َ َ َ َ
الل ُهغ فورا َر ِحیما؛ 1کسانی که توبـه
ناتومان
صالحافخو ِلئكیبدل
وع ِملعمال ِ
ِ
ئات ِهمحس ٍ

کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام فهند ،پس ،آنان کسانیاند که خداوند بدیهایشـان را بـه
نیکی تبدیل میکند و خداوند ،آمرزنده و مهربان است».
رسول خدا

فرموفَُ َ« :ا َعّم ّْل َت َس ِ َئة َف ْع َّم ْ َح َس َنة َت ّْم ُِ َ
وه ؛ 2هرگاه گنـاهی را مرتکـب شـدی،
ِ ِ

عمل نیکی را انجام بده تا از بین برنده آن گناه باشد ».البته این سخن ،بدان معنا نیست کـه آفمـی
به انجام معصیت جرهت و عافت پیدا کند و بدون فغدغه هر گنـاهی را مرتکـب شـوف و سـپس،
برای جبران آن ،فنبال عمل صالح بروف؛ بلکه باید توجه فاشـت عمـل صـالح ،زمـانی گناهـان را
جبران میکند که انسان از خطایی که مرتکب شده ،فر قلب پشیمان بـوفه ،قصـد تـرک آن را نیـز
برای همیشه فاشته باشد.
امام باقر
ْ

السا ِ َئ ت َو ََا َأ ْق َاب ََ ،
فر این باره میفرمایدَ ََ « :أ ْح َس َن ْال َِ َس َن ت َا ْع َاد َ
السا ِ َئ ِت َا ْع َاد
ِ
ِ

ال َِ َس َن ِت؛ کارهای نیک بعد از گناهان ،چقدر زیبا و ارزنده است .و چه زشـت اسـت ارتکـاب
معاصی ،پس از کسب اعمال صالح».
3

عالمه طباطبایی میفرماید« :عمل صالح ،عملی است که برای کسـب رضـایت پرورفگـار بـا

تحمل فشواریها انجام میشوف 4».بر اساس این تعریف ،عمل صالح ،مصـافیق فراوانـی فارف و
هر آنچه را فر مسیر بندگی خدای سبحان و یا خدمت به بندگان قرار فارف ،شامل میگرفف.

ُ
 .6انس با قرآن

قرآن ،کتاب راهنمای زندگی انسان است و خواندن و تأمل فر آن ،آثـار و برکـات فراوانـی فارف؛ از
جمله ،موجب بخشش گناهان میگرفف؛ بهخصوص فر ماه مبارک رمضان که ثواب خواندن یـک
آیه ،برابر ختم قرآن است .رسول خدا
ُ

ََ َ ُ َ
َ َّ ٌ
َ
إآن فا َن ِقإائ َت ُاَ فا َْة
فرمـوف« :حا ساّلّم نع عّل اک ِاا لق ِ

ُ
وب؛ 5ای سلمان مالزم قرآن باش؛ چون قراهت آن ،پوشاننده گناهان است».
ِلّلهن ِ

امام باقر

َ َ َ
فرموفْ ََ « :ن ق َإأ َِن

َأ ْن َز ْل َن ُِ في َل ْ َّلة ْال َق ْدْ َح ْج َْ ُإ ا َْ َص ْو َت َُ َ َن َ َلّش هإ َسا ْ َف َُ فاي َ
اب
س
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ

 .1فرقان ،آیه .79
 .2شیخ طوسی ،األمالی ،ص .۳86
 .3شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۴68
 .4سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۳ص .۴68
 .5شعیری ،جامع األخبار ،ص .۳۳۱
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َ َ َ ْ ََََ َ ْ َ ََ ُ
َ َ َ
ال َّلَ َو ََ ْن َق َإ َأ َه س ّإا َ َن َ ْل ُّم َت َّش ِِّط ا َدََ في َ
ات غ ِف َاإ ْت ل ُاَ َعّلای ن ِْ ِاو
إ
َ
إ
ّش
ع
ه
أ
إ
ق
ن
َ
و
َ
ّل
ل
ا
ب
س
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ّ
َْ َْ ْ ُُ
1
أل ِ ُن ٍ َِن ُن ِوا ِاَ؛ کسی که سوره «إناأنّزلناهفيلیلةالقدر» را با صدای بلند بخوانـد ،ثـوابش

مانند شمشیرزفن فر راه خداست .و کسی که آن را فر نهان بخواند ،مانند کسی است کـه خـونش
را فر راه خدا اهـدا نمـوفه اسـت و اگـر کسـی آن را فه مرتبـه بخوانـد ،هـزار گنـاه از او بخشـوفه
میشوف».

اج َع َُ َغ َف َاإ ال َّل ُاَ َل ُاَ ُُ ُن َ
فرموفْ ََ « :ن َق َإ َأ ُق ْ ُه َو ال َّل َُ َأ َح ٌد َ َئ َة ََ َإة حا َن َح ْأ ُخ ُاه ََ ّْض َ
اوب
ٍ ِ
ِ

رسول خدا
ُ ُ َ ُ ََ
َ
خ ّْم ِس َن َس َنة؛ 2کسی که سوره «قل هو الله احد» را صد مرتبه پـیش از خـواب بخوانـد ،خداونـد

متعال گناه پنجاه سال او را میآمرزف».

البته این آمرزش ،فر صورتی تحقق مییابـد کـه گناهـان آفمـی از نـوع حقالنـاس نبـوفه ،قصـد
بازگشت به گناه را نیز نداشته باشد.
 .7نمونههای دیگر کفاره گناهان

بر اساس روایات معصومان

 ،عوامل فیگری نیز موجب پاکی آفمی از گناهان میگرفف؛ ولـی

چون بنای این مقاله بر اختصار است ،فر پایان ،به اراهه عناوین آنها بسنده میکنیم:
احیای شبهای قدر ،انجام غسل شب قدر ،خواندن برخی فعاهـا ماننـد فعـای مجیـر فر ایـام
ُ
البیض ماه مبارک رمضان ،صله رحم ،خوشخلقی ،نیکی و احسان به والدین ،انفاق فر راه خـدا،
برفباری و صبر فر برابر بیماریها و سختیهای زندگی ،جهاف و شهافت فر راه خدا ،مصافحه بـا
برافران فینی ،زیارت و فیدار با برافران ایمـانی ،محبـت بـه یتیمـان ،صـدقهفافن ،یـاری مظلـوم،
برآورفه ساختن حاجت مؤمنان ،سجدههای طوالنی ،همکاری مرف با همسرش فر کارهای خانه،
خدمت زن به همسرش ،گریستن برای کوتاهی فر بندگی ،تشییع جنازه ،رسیدگی بـه مـریض ،فر
پی تحصیل فانش بوفن ،خواندن سوره قدر هنگام وضو ،به یاف مرگ بوفن ،تبسم بـه چهـره مـؤمن
غریب ،خوانـدن تسـبیحات حضـرت زهـرا
معصوم

بعـد از نمازهـای واجـب ،اطاعـت از پیشـوایان

 ،صلواتفرستافن ،زیارت بارگـاه قدسـی معصـومان

حسین  ،گریه برای مصاهب اهلبیت
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .61۳
 .2همان ،ص .619

.

بهخصـوص زیـارت امـام

مجلسنهم

امام خمینی پاسدار حریم آل محمد
عبدالکریمپاکنیا

حجتاالسالموالمسلمین


*

اشاره

عالمان ربانی و رهبران بصیر شیعه ،همواره پرچم ُپرافتخار اسالم را به فوش کشـیدهاند و فر طـول

تاریخ از فرهنگ وحیانی قرآن و اندیشههای آسمانی اهلبیت

با تمام وجـوف خـوف پاسـداری

کرفه ،به مثابه میراثی گرانقدر به آیندگان هدیه فافهاند .آنان خوف فر مرحله اول ،به ایـن فسـتورات
عمل نموفه ،آنها را فر گفتار و کرفارشان جلوهگر سـاختهاند .بـه همـین جهـت ،امـام هـافی
فرباره اینان میفرماید:
«بعد از غیبت قاهم ما ،اگر علمایی نبوفند که مرفم را به سوی او فعوت و راهنمایی کنند و از فیـن
اسالم با اقامه حجتهـای خداونـد ففـاع کننـد و بنـدگان ضـعیف خـدا را از فامهـای ابلـیس و
نوکرانش و از تورهای فشمنان اهلبیت
فین مرتد میشد».

1

نجات فهند ،هیچکس باقی نمیماند ،مگـر آنکـه از

* استاف سطح عالی حوزه علمیه قم و از مبلغان نخبه ففتر تبلیغات اسالمی.
َ س َ َ س س َ َ س َ َ َ َ َ َ س ُ ََ
 .1شیخ حر عاملی ،الفصول المهمة ،ج  ،۳ص « :69۴لوال من یبقی بعد غیبة قاهمنا من العلما ». ...
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آری ،احیاگران ارزشهای الهی و پاسداران فرهنگ اهلبیت
اهلبیت

بـا تمـام تـوان پـذیرای معـارف

بوفه ،جان و فل خوف را با نور آنان روشن کرفهاند .حکیم مال هـافی سـبزواری چـه

زیبا سروفه:
نه فر اختر حرکت بوف و نه فر قطب سکون

گــر نبــوفی بــه زمــین خاکنشــینانی چنــد

فر عصر ما ،حضرت امام خمینی  ،بارزترین نمونـه ایـن رافمـرفان الهـی و ممتـازترین پاسـدار
مکتب اهلبیت

محسوب میشوف .او کوشید که فر تمام زندگی و اعمال خوف ،فلـدافگیاش

را به خاندان عصمت و طهارت

نشان فهد و نمونهای از تربیتیافتگان آن مکتب باشـد .او از

فوران نوجوانی با اطاعت از احکام الهی ،بـه تزکیـه و تصـفیه فرون و تحصـیل مقامـات معنـوی
پرفاخت و پیوندی مستحکم با خاندان عصمت و طهـارت

برقـرار کـرف .آن یگانـه فوران ،تـا

آخرین لحظه زندگی به این نعمت خدافافی ،یعنی رهرو راه اهلبیت

بوفن ،افتخار میکـرف و

میبالید:
«ما مفتخریم که اهمه معصـومین

از علیبنابیطالـب

گرفتـه تـا منجـی بشـر ،حضـرت

مهدی ،صاحب زمان(علیهم آالف التحیات والسالم) که به قدرت خداونـد قـافر ،زنـده و نـاظر
1

امور است ،اهمه ما هستند».
ُ
امام خمینی فر طول عمر پربار خویش ،همواره تالش فاشـت کـه بـا سـیره و سـخن خـوف ،از
مکتب قرآن و اهلبیت

ففاع کند .فر این نوشتار ،به بیان فرازهایی از زندگی و سخنان نـورانی

این رافمرف الهی فر پاسداری از مکتب آلمحمد

میپرفازیم.

الف .عشق به آلمحمد

ایـــن محبـــت از محبتهـــا جداســـت
عشق به خاندان رسالت

 ،فر وجوف آن بزرگمرف تاریخ موج میزف .فلدافگی و وابستگی او بـه

خانـدان عصـمت و طهـارت
اهلبیت

عشــق محبــوب خــدا ،عشــق خداســت

 ،بــه روح و جسـمش صـفا بخشــیده ،شـیفتگی و محبـت بــه

 ،او را فر رفیف نخستینمنافیان فرهنگ علوی قـرار فافه بـوف .اندیشـهها ،طرحهـا و

تصمیمهایش ،همه براساس والیت و رهنموفهای پیشوایان معصوم
 .1امام خمینی ،وصیتنامه امام خمینی  ،ص .6

بوف .فر افامه ،جلوههایی
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از این عشق معنوی را فر سیره و سخن امام خمینی به نظاره مینشینیم.
 .1زائر عاشق

زیارت مرقد منور ایشـان بـوف .امـام فر

یکی از جلوههای عالقه آن فقیه عارف به اهلبیت
چند سالی که فر نجف به سر می ُبرف ،جز فر موارف استثنایی ،هر شب ساعت  ۱نیمهشب فر کنار
قبر حضـرت علـی

بوفنـد 1.امـام خمینـی بـرای فرک تمـام زیارتهـای مخصـوص امـام

حسین  ،فاصله بین این شـهر و کـربال را پیـافه میپیمـوف و اهتمـام فاشـت فر ایـام :عاشـورا،

اربعین ،عرفه ،نیمه شعبان و ماه رجب ،این مسیر را طی کند 2.ایشان وقتی یکـی از یـارانش را بـه

مأموریت انقالبی به خراسان میفرستاف ،به او فرموف:
«قبل از اینکه با هرکس مالقات کنید ،اول به حرم امام رضا

مشـرف شـوید و بـه آن حضـرت

بگویید :آقا کار خطیری پیش آمده و ما وظیفـه خـوف فانسـتیم کـه قیـام کنـیم؛ چنانچـه مرضـی
شماست ،ما را تأیید کنید».

3

 .2منتظر بیقرار

فر هوایـــــت بیقـــــرارم روز و شـــــب

ســــر ز پایــــت برنــــدارم روز و شــــب

جـــان روز و جـــان شـــب ای جـــان تـــو

انتظـــــــارم انتظـــــــارم روز و شـــــــب

ایشان برای عصـر ظهـور ،لحظهشـماری میکـرف و فر آسـتانه نیمـه شـعبان ،آرزوی قلبـیاش را
اینگونه بیان میکرف:
«چه مبارک است زافروز ابرمرفی که جهان را از شر ستمگران و فغلبازان تطهیر مینماید و زمین
را پس از آنکه ظلم و جور آن را فرا گرفتهُ ،پر از عدلوفاف مینماید و مستکبران جهان را سـرکوب،
و مستضعفان جهان را وارثان ارض مینماید».

4

امام خمینی نسبت به مقام واالی حضرت مهدی

عنایت خاصـی فاشـت و فر بخشـی از

قصیدهای که فر مدح حضرتش سروفه است ،اینگونه ابراز عالقه میکند:
» ،مجله فرهنگ کوثر ،ش  ،۱۳ص .۱۱

« .1امام خمینی فر محضر معصومان
 .2همان ،ص .۱1
 .3همان.
 .4امام خمینی ،صحیفه امام ،ج  ،۳۴ص .۴7۱
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حضرت صاحبزمان مشکات انـوار الهـی

مالــک کــون و مکــان ،مــرآت نات المکــانی

مظهر قدرت ،ولی عصر ،سـلطان فو عـالم

قــــاهم آلمحمــــد ،مهــــدی آخرزمــــانی

1

ایشان فر مورف مدعیان ارتباط با امام زمان

سـخت میگرفـت و بـدون فلیـل محکـم ،هـیچ

افعایی را نمیپذیرفت.

2

ُ
 .3خادم زوار

را برابر با خـوف زیـارت میفانسـت .یکـی از علمـا نقـل

او پافاش خدمت به زاهران اهلبیت

میکرف که یک سال تابستان به اتفاق امام و چندتن فیگر از روحانیون به مشـهد مشـرف شـدیم و
خانه فربستی گرفتیم .هر روز به طور فستهجمعی عازم حرم مطهـر میشـدیم و پـس از زیـارت،
نماز و فعا ،به خانه مراجعت نموفه ،فر ایوان باصفایی که فر آن خانـه بـوف ،مینشسـتیم و چـای
میخورفیم .برنامه امام این بوف که با جمـع بـه حـرم میرفتنـد؛ ولـی فعـا و زیارتشـان را خیلـی
مختصر میکرفند و بهتنهایی با عجله به منزل برمیگشـتند و آن ایـوان را آب و جـارو میکرفنـد،
فرش پهن مینموفند و زمانی که ما از حرم بازمیگشتیم ،از ما پـذیرایی میکرفنـد .وقتـی از ایـن
کارشان سؤال شد ،فرموف :من ثواب این کار را کمتر از آن زیارت و فعا نمیفانم.

3

 .4مؤمن اشکبار

 ،فرمان هر فرفی اسـت و چشـم و روح و فل را را جـال

اشکریختن برای مصاهب اهلبیت

میفهد و صفا میبخشـد و آثـار و برکـات بیشـماری فارف .حضـرت صـافق
حسین

فرمـوف :امـام

میفرموف« :من کشته گریه و اشک هستم .نام من فر نزف هیچ مـؤمنی بـرفه نمیشـوف،

مگر آنکه محزون و گریان میشوف».

4

امام خمینی مصداق بارز چنین مؤمنی بوف .ایشان فر قم ،نجف و حتی فرانسه ،بعد از پیـروزی
انقالب اسالمی ،فر تمام شبهای شهافت معصومین

فر منزلشـان نکـر مصـیبت فاشـتند.

آقای حاج سید محمد کوثری ،ناکر خاص امام ،نقل کرفه است:
 .1امام خمینی ،ديوان امام ،ص .1۱۴
 .2محمد محمدی ریشهری ،برکات سرزمین وحی ،ص  8۴و .86
« .3امام خمینی فر محضر معصومان » ،مجله فرهنگ کوثر ،ش  ،۱۳ص .۱۱
 .4ابنقولویه ،کامل الزيارات ،ص .۳9۱
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«پس از شهافت مرحـوم حـاج آقامصـطفی ،قـرار شـد نکـر مصـیبتی بکـنم .هرچـه نـام حـاج
آقامصطفی را برفم تا با آهنگ حزین ،امام را منقلب کنم که فر عزای پسـرش اشـک بریـزف ،امـام
تغییر حال پیدا نکرفند و همچنان ساکت و آرام بوفند؛ ولی همینکه نام حضـرت علیاکبـر

برفم ،هنگامه شد؛ امام چنان گریستند که قابل وصف نیست 1».این ،همان پیـام امـام حسـین

است که :س َ س ُ س َ س
َ س
َ
ُ
شی َعتی ما إن شـربتم عـذب مـا ٍ فـانکرونی

را

َ
َ َ َ َ
َ
َس ُ
أ سو َسم سع ُت سم بغری ٍب أ سو شهی ٍد أ سو غریـ ٍب فانـد ُبونی

«ای شیعیان من هرگاه آب گوارایی نوشیدید ،مرا یاف کنیـد یـا اگـر خبـری از غریـب یـا شـهیدی
شنیدید ،بر من بنالید».
ب .جلوههای معارف اهلبیت

فر این بخش ،بـه بیـان جلوههـای معـارف اهلبیـت

فر زنـدگی حضـرت امـام خمینـی

میپرفازیم و برخی از ویژگیهای شخصیتی آن بزرگوار را فر پرتو تعالیم اهلبیـت

بـه نظـاره

مینشینیم.
 .1عبادت و معنویت

فر سیره اهمه معصومین

عبافت و معنویت جایگاه خاصی فارف .تاریخ اهلبیت

از صحنههای زیبای معنوی و ارتباط با خداسـت .همچنانکـه امـام حسـین

سرشـار

فر بحرانیتـرین

وضعیت که با یاران اندک و خانوافهاش فر محاصره فشمن بوف ،به هیچ چیزی به اندازه ارتبـاط بـا
خدا نمیاندیشید و فقط برای نماز و فعا و تالوت قرآن مهلت خواست.
امام خمینی نیز شخصیت خوف را به سیره امام حسین

2

آراسته بوف .او همه عزت و عظمتـی را

که فر زندگی یافته بوف ،از سوی خدا میفانست .به همین فلیل ،هیچ امری را بـر نمـاز و عبـافت
مقدم نمیفاشت .امام صافق
َ

ََ
َ َ َ
الََل ِة ْ ا َ َُ َِا فظ ُت ُْ ْم
فرموفهْ « :اَ َت ِِ ُنوا ِش َع َت َن ِع ْن َد ََ َو ِاق ِت

َعّل ْ َْا ؛ 3شیعیان ما را فر هنگام رسیدن وقت نماز بیازمایید که چگونه از آن محافظت میکننـد؟»
ً
فر سیره عبافی حضرت امام این نکته کامال مشهوف است .آن بزرگوار ،هنگـام نمـاز ،حتـی فر
« .1امام خمینی فر محضر معصومان
 .2شیخ مفید ،اإلرشاد ،ج  ،2ص .91
 .3حمیری ،قرب اإلسناد ،ص .78

» ،مجله فرهنگ کوثر ،ش  ،۱۳ص .۱7
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ُپرمشغلهترین روزهای کاری کشور ،از همه چیز فست میشست و به سوی نماز میرفت.

1

آن رهبر فرزانه ،فر مورف ارزش و جایگاه رفیع نماز و عبافتهای روزانه مینویسد:
«این نمازهای پنجگانه که عموف فین و پایه محکم ایمان است و فر اسالم چیزی بعد از ایمان ،بـه
اهمیت آن نیست ،بعد از توجهات نوریه باطنیه و صور غیبیـه ملکوتیـه کـه غیـر از حـق تعـالی و
خاصان فرگاه او کسی نداند ،یکی از جهات مهمه که فر آن هست ،این تکرار تذکر حق ـ با آفاب
و اوضاع الهی که فر آن منظور گرفیده است ـ رابطه انسان را با حق تعالی و عـوالم غیبیـه محکـم
میکند و ملکه خضوع لله فر قلب ایجاف کند و شجره طیبـه توحیـد و تفریـد را فر قلـب محکـم
میکند».

2

 .2اصرار بر اقامه عزای سنتی

امام امت بر عزافاری سنتی اصرار میورزیـد تـا نوگرایـان و روشـنفکران ،آیینهـای عاشـورایی را
منحرف نکنند .وی میفرموف:
«باید ما محرم و صفر را زنده نگه فاریم ...ما بایـد حـافظ ایـن سـنتهای اسـالمی ،حـافظ ایـن
فستجات مبارک اسالمی که فر عاشورا ،فر محرم و صـفر ،فر مواقـع مقتضـی بـه راه مـیافتنـد،
[باشیم؛] ...البته اگر یک چیزهای ناروایی بـوفه اسـت ،سـابق و فسـت اشـخاص بـیاطـالع از
مساهل اسالم بوفه؛ آنها باید یک قدری تصفیه بشوف؛ لکن عزافاری به همان قـوت خـوفش بایـد
باقی بماند و گو یندگان پس از اینکه مساهل روز را گفتند ،روضه را همانطورکه سابق میخواندنـد
و مرثیه را همانطورکه سابق میخواندند ،بخوانند».
این شیوه امام خمینی برگرفته از سیره امام صافق

3

بوف که به ابوهارون مکفوف فرموف:

«برایم [فر سوگ سیدالشهدا ] شعر بخوان .ابوهارون نیز خواند .حضرت فرموف :نه ،اینطور نـه؛
بلکه همانگونهکه برای خوفتان شعرخوانی میکنید و همانگونهکـه نـزف قبـر سیدالشـهدا مرثیـه
 .1ماجرای قطع مصاحبه با مهمترین خبرگزاریهای جهان فر فرانسه به جهت اقامه نماز (هزار و ياک نکتاه دربااره
نماز ،ص  )۱۴و خاطره قطع مهمترین جلسه سران کشور هنگام انان و نماز ،نمونـهای بـارز از سـیره آن عبـد صـالح
الهی است( .همان ،ص )۳96
 .2امام خمینی ،شرح چهل حديث ،ص .۴۱6
 .3امام خمینی ،صحیفه امام ،ج  ،۳6ص .۱۱۳
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1

 .3زهد و سادهزیستی

سافهزیستی ،بیپیرایگی و پرهیز از جلوههـای فنیـوی و فلنبسـتن بـه مظـاهر و زرق و بـرق ایـن
جهانی ،از بارزترینترین ویژگیهای مرفان خداست .بهیقین ،آنان این شیوه پسندیده را از زنـدگی
پیامبران و اولیـای الهـی آموختهانـد .امـام خمینـی نیـز ایـن سـخن گهربـار امـام ششـم

را

نصبالعین خوف قرار فافه بوف که:

َ ُ ْ
ْ َ
َ َْ َ ُ ْ َ َْ َ
َ َ َ ُ
اك ُ
الاد ْن َ ؛ 2اگـر
« َِ ْن أ ْح َب ْبت أ ْن ت َج ِو َْ ال َج ِّل ِفي َُ ِاْ ِِ َو ت ْساك َن ال ِف ْاإ َُ ْو َ ِفاي ِجاو ِاْ ِِ ،فّلاتْن عّل
فوست فاری که فر فرگاه الهی بـا خداونـد جلیـل همنشـین شـوی و فر بهشـت بـرین فر جـوار

حضرت باری تعالی مسکن گزینی ،باید فنیا و مظاهر آن فر نظر تو خوار باشد».
حضرت امام خمینی فر این زمینه نیز پیشتاز بوف .او فر اوج عظمت و اقتدار ،همانند فوران قبل
از آن ،هرگز به زندگی سافه و بیپیرایه خوف چیزی نیفزوف؛ فرحالیکـه تمـام امکانـات فنیـوی فر
اختیارش بوف؛ اما به منزلی استیجاری و زندگی بیتجمـل اکتفـا کـرف؛ چراکـه بـر ایـن بـاور بـوف
فلبستگی به فنیا و تجمالت آن ،او را از رسیدن به کمال و مقامات عالی معنـوی بـازمیفارف و بـه
ُ
جهت برخورفاری از همین ویژگی بوف که محبوب فل همگـان شـد .اسـماعیل ولـیاف ،رهـیس
مدرسه عالی ففاع نخجوان ،بعد از بازفید از محل زندگی امام ،با کمال تعجب میگوید:
ً
«زندگی این انسان بزرگ ،با زندگی عافی ایرانیها کامال همانند و یکسان بوف ...زنـدگی امـام ،از
زندگی من که معلم هستم ،سافهتر بوف ...فر فلم گفتم :اماما تو هرگز از یافها فرامـوش نخـواهی
شد .تو همیشه زندهای »

3

هنگامی که کمیته استقبال فر صدف برگزاری یک مراسم باشکوه و تشریفاتی بـرای وروف ایشـان از

پاریس بوف ،آن شخصیت وارسته بهشـدت مخالفـت کـرف 4.او بـه تمـام مسـئوالن و کـارگزاران و
روحانیان سفارش میکرف که از تشریفات بپرهیزند و میفرموف« :هیچ چیزی به زشـتی فنیـاگرایی
ََ
س َ َ َ َ َ َس َ س ُ
َ َ ُس ُ َ َ َ َ
َ
کما ت سرثیـه عنـد ق سبـره قـال فأنشـدت ُه :سام ُـر سر علـی َجـدث
 .1ابنقولویه ،کامل الزيارات ،ص « :۳96ال کما تنشدون و
سال ُح َسینَ ،ف ُق سل َأل سع ُظمه َ
الزکیة؛ گذر کن بر قبر حسینبنعلی  .پس ،به استخوانهای پاک و مطهرش بگو». ...
 .2ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .۱9۴
 .3علیاکبر مرتضایی ،امام خمینی در حديث ديگران ،ص .۴
 .4مجله حوزه ،ش  ،۴۱ص .۳67
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روحانیت نیست و هیچ وسیلهای هم نمیتواند بدتر از فنیاگرایی ،روحانیت را آلوفه کند».

1

 .4مقاومت و پایداری

استقامت فر راه رسیدن به هدف ،از مفاهیم عالی قرآنی و ویژگیهای اهلبیت
گرامی اسالم

است .رسـول

این آموزه قرآنی را فر طول رسالت خطیر خویش نصبالعین قرار فاف و فر برابر

تمام مشکالت و موانع ،با ارافهای خللناپذیر ایستافگی نموف.

2

امام خمینی نیز فر راه نیل به مقاصد عالی خویش ،از رفتار رسول گرامی اسالمی

سرمشـق

گرفت و با اسـتواری تمـام فر مقابـل موانـع و نقشـههای شـیطانی فشـمنان اسـتقامت ورزیـد و
لحظهای خم به ابرو نیاورف .آن بزرگوار ،ملت مسلمان ایران را نیز به پایداری فراخواند:
«عزیزان من باید بدانید که ارزش انقالب فر راه هدف الهی و استقرار حکومت الله ،همان است
که انبیای عظام فر راه آن فداکاریها نموفند و پیامبر عظیمالشأن اسالم تا آخرین لحظات زنـدگی
ُپربرکت خوف ،فر راه آن با همه تـوان ،فـداکاری و ایثـار فرمـوف و امامـان بزرگـوار اسـالم ،هرچـه
فاشتند ،نثار آن کرفند .ما نیز که خوف را پیرو آنان و امت محمد
نموفه و فر سبیل حق ،مشکالت را با صبر انقالبی تحمل نماییم».

میفانیم ،بایـد اقتـدا بـه آنـان

3

آری ،اســتقامت و اســتواری فر راه اهــداف عالیــه اســالم ،یکــی از نشــانههای بــارز شــیعیان
آلمحمد

است؛ 4همچنانکه امام صافق

فرموف:

َ َ
َ َ َ
َ َ َ
َ َُ َ َ
ْ َ َُ
«ل ْو أ َن ِش َع َت َن ْاس َتق َُوا ل ََ ف َِ ْت ُْ ُم ال َّمَل ِئكةَ ...و ل َّم َسألوا الّل ََ ش ْ ئ َِا أ ْعط ُهم؛ 5اگـر شـیعیان مـا

فر راه حق استقامت ورزند ،فرشتگان آسـمان بـا آنـان فسـت میفهنـد ...و هـیچ خواسـتهای از

خداوند نخواهند فاشت ،مگر اینکه خدای متعال به آنان عطا میکند ».بهراستی که حضرت امـام
خمینی چنین استقامتی از خوف نشان فاف و آنچه از خدا خواست ،به او فافه شـد و آن ،پیـروزی
حق بر باطل بوف.
 .1همان.
 .2شریف رضی ،نهج البالغه ،خطبه  ،۳۱9ص .18۳
 .3امام خمینی ،صحیفه امام ،ج  ،۳6ص .6۱
 .4ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .۱91
 .5همان.
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 .5خدمت به محرومان

از شیوههای فرسآموز اهلبیت  ،خدمت به محرومان و فرماندگان بـوف .آن گرامیـان ،تـالش
میکرفند که عالوه بر تنظیم سطح زندگی خوف با طبقات محروم ،فر حد تـوان بـه آنـان خـدمت
کنند و از خداوند میخواستند:
َ
َ
ْ
َ
ْ
َْ
« َو أ ْج ِإ ِل َّلن ِ َعّلی َح ِد َي الَ ْ َإ َو ا َت ّْم َِق َُ ِاا ل َّم ِن؛ 1خداوندا انجام خدمت به مرفم و کارهـای خیـر
را نسبت به آنان ،با فست من اجرا کن و خدمات نیکم را با منتگذاری ضایع مگرفان »
خدمت به محرومان ،فر سیره امام خمینی نیز به طور شایستهای مشاهده میشوف و آن گرامـی،
آنچنان به این امر عالقه نشان میفاف که تمام وجوفش مملو از عشق خدمت به مـرفم بـوف .او بـا
کمال افتخار میفرموف:
«تا حیات فارم ،خدمتگزار همه هستم؛ خدمتگزار ملتهای اسـالمی ،خـدمتگزار ملـت بـزرگ
2
ایران ،خدمتگزار ...همه مستضعفین جهان».
و فر جای فیگر فرموف:
3
«اگر به من بگویند خدمتگزار ،بهتر از این است که بگویند رهبر».
و یا فر آخرین فرازهای وصیتنامهاش مینویسد:
«از خدای رحمان و رحیم میخواهم که عذرم را فر کوتاهی خدمت و قصور و تقصـیر بپـذیرف و
از ملت امیدوارم که عذرم را فر کوتاهیها و قصور تقصیرها بپذیرند و با قدرت و تصمیم ارافه بـه
4
پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار ،فر سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد».
امام خمینی همیشه فر اندیشه مستضعفان و پابرهنگان بوف و خدمت به آنان را باالترین عبـافت
میفانست و میگفت:
ً
«گمان نمیکنم عبافتی باالتر از خدمت به محرومین وجوف فاشته باشد ....ما مجدفا مـیگـو ییم
که یک موی سر این کوخنشینان و شهیدفافگان ،به همه کاخ و کاخنشینان جهان شـرف و برتـری
5
فارف».
 .1صحیفه سجاديه ،فعای بیستم ،ص .۱1
 .2امام خمینی ،صحیفه امام ،ج  ،۳9ص .۴71
 .3همان ،ص .۴6۱
 .4امام خمینی ،وصیتنامه امام خمینی  ،ص .۱۳
 .5امام خمینی ،صحیفه امام ،ج  ،19ص .۱۴1
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آن رهبر الهی ،افرافی را شایسته مدیریت و رهبـری مـرفم میفانسـت کـه فرف طبقـات محـروم را
لمس کرفه باشند و بر این باور بوف که :رهیس جمهـور و وکـالی مجلـس از طبقـهای باشـند کـه
محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس کرفه ،فر فکر رفاه آنان باشند؛ نـه
از سرمایهفاران و زمینخواران و صدرنشینان مرفه و غرق فر لذات و شهوات که تلخی محرومیت
ً
1
و رنج گرسنگان و پابرهنگان را ـ اگر هم به فرض تقریبا محال بخواهند ـ نمیتوانند بفهمند.
 .6عدالتخواهی و ظلمستیزی

حمایت از مظلومان و مبارزه با ستمگران ،از مهمترین پیامهای اهلبیـت بـه شـمار مـیروف.
َ ُ
موالی متقیان فر ففاع از عدالت و مظلومیت ستمدیدگان ،با قاطعیت میفرموف« :الاه ِل ِع ْن ِادي
َُ ْ
َُ ْ َ
َْ
َ
َع ِز ٌحز َح َتی آخه ال َِ َِ ل ََُ ،و الق ِو ُي ِع ْن ِدي ض ِع ٌ َح َتی آخه ال َِ َاِ َِ ْن ُاَ؛ 2نـاتوان سـتمدیده ،فر نظـر
من ،عزیز است تا حقش را بگیرم و زورمند ستمگر ،نزف من ،حقیر و ضعیف است تا حق فیگران
را از او بستانم».
امام خمینی فر این وافی نیز فر صف مقدم بوف .آن بزرگوار ،با الهام از کالم امیـر مؤمنـان و
سیره اهلبیت مبـارزه بـا ظلـم را فر رأس برنامـههای خـوف قـرار فافه بـوف و بـا صـدای رسـا
میفرموف:
«تکلیف ما ،این است که فر مقابل ظلمها بایستیم .تکلیف ما ،این اسـت کـه بـا ظلمهـا مبـارزه
کنیم ،معارضه کنیم .اگر توانستیم آنها را به عقب بـرانیم کـه بهتـر ،و اگـر نتوانسـتیم ،بـه تکلیـف
3
خوفمان عمل کرفیم».
ً
اساسا ففاع از مظلوم و ایستافگی فر مقابل ستمگران ،شالوفه فکری امام راحل بـوف .او مبـارزه بـا
ستم را وظیفه همه ،بهویژه علمای اسالم فر کشورهای جهان میفانست 4.روحیه ظلمستیزی ،فر
وجوف آن گرامی آنچنان موج میزف که نه تنها مسلمانان ،بلکه انسانهای آزافه غیرمسـلمان را بـه
شگفتی وافاشته بوف .امام خمینی  ،آن مبارز خستگیناپذیر ،فر راه مبارزه با ظلم و سـتم و ففـاع
از حق ،از هستیاش گذشته بوف و با کمال شهامت و خلوص میفرموف:
 .1همان ،ج  ،1۳ص .۴11
 .2نهج البالغه ،خطبه  ،۱7ص .8۳
 .3امام خمینی ،صحیفه امام ،ج  ،۳1ص .۱96
 .4مجله حوزه ،ش  ،۴۱ص .۳۱۳
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«من خون و جان ناقابل خو یش را برای افای واجب حق و فریضه ففاع از مسلمانان آمافه نموفهام
و فر انتظار فوز عظیم شهافتم ...قدرتها و ابرقـدرتها و نـوکران آنـان مطمـئن باشـند کـه اگـر
خمینی یکه و تنها هم بماند ،به راه خوف که راه مبارزه با کفر و ظلـم و شـرک و بتپرسـتی اسـت،
افامه میفهـد و بـه یـاری خـدا فر کنـار بسـیجیان جهـان اسـالم ،ایـن پابرهنـههـای مغضـوب
فیکتاتورها ،خواب راحت را از فیدگان جهانخواران و سرسپرفگانی که به سـتم و ظلـم خو یشـتن
اصرار مینمایند ،سلب خواهد کرف».

1

 .7دفاع از حریم اهلبیت

ففاع از عقیده و پاسداری از ارزشهای اساسی اسـالم ،یکـی از مهمتـرین صـفات پیـامبر
امامان معصوم

و

بوف .امربهمعروف و نهیازمنکر ،توال و تبرا ،حفظ حدوف الهی ،محافظـت بـر

حالل و حرام و مبارزه با بدعتها و اصطالحاتی از این قبیل فر متون فینـی ،بیـانگر حساسـیت و
غیرت فینی فر مسلمانان است.
امام زینالعابدین

میفرماید :یکی از گروههای سایهنشین فر عرش الهی ،غیرتمندان هسـتند و

َ
َ
خداوند فرباره آنان فرموفهَ « :و َاله َحن َح ْغ َّض ُب َ
ون ِل َّم َِا ِْ َِي َُِا ْاس ُات ِِّل ْت؛ 2آن کسـانی کـه فر مقابـل
ِ

زیرپارفتن فستورات من [و مشاهده گناه] ،خشمگین میشوند».

امام خمینی  ،شاگرف چنین مکتبی است .او هیچگاه توهین به ارزشهای اسالمی و جسارت بـه
ساحت اهلبیت

را تحمل نمیکرف و با صالبت و قاطعیت تمام ،از آن ففاع میکـرف؛ تـألیف

اولین کتاب فر ففاع از اهلبیت

فر سال ۳۱1۱ش ،مقابله با تبدیل تاریخ هجـرت پیـامبر فر

سال ۳۱6۴ش ،صدور فتوای قتل سلمان رشدی ،نویسنده هتاک بـه نبـی مکـرم اسـالم فر سـال
۳۱67ش ،از جمله این موارف است .موضعگیری امام خمینـی فر حافثـه تـوهین بـه حضـرت
زهرا

که از رافیوی جمهوری اسالمی پخش شد ،یکی فیگر از صـفات واالی آن رهبـر آگـاه و

متعهد را فر تاریخ اسالم رقم زف .هنگامی که فر یک مصـاحبه رافیـویی فر تـاریخ ،۳۱67/۳۳/8
فرفی به ساحت قدسی بانوی فو عالم ،حضرت فاطمه زهـرا اهانـت کـرف ،حضـرت امـام
ً
بدون هیچ مالحظهای و با صالبت تمام ،مدیرعامل وقت صدا و سیما را مؤاخذه کرف و شدیدا بـه
 .1امام خمینی ،صحیفه امام ،ج  ،19ص .۱۳۱
 .2احمد برقی ،المحاسن ،ج  ،1ص .293
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او هشدار فاف.
ُ
فقت فر مصرف بیتالمال ،پاکیزگی و آراسـتگی ،انـس بـا قـرآن ،عمـل بـه مسـتحبات فر کنـار
واجبات ،ففاع از ناموس اسالم و مسلمانان ،اهمیت به حجاب و عفاف خـانوافه ،پرهیـز از ریـا و
خوفنمایی ،تکریم رزمندگان و شهدا و خانوافههای ایشـان و نیـز تـالش بـرای حاکمیـت فیـن و
معارف اهلبیت

 ،از فیگر تالشهای ارزنده آن یگانه فوران برای حفظ مکتـب اهلبیـت

بوف.

 .1امام خمینی ،صحیفه امام ،ج  ،1۳ص .16۳

مجلسدهم

حضرت خدیجه از دیدگاه اهل سنت
حجتاالسالموالمسلمینحسنعاشوریلنگرودی


*

اشاره

حضرت خدیجه کبری  ،اولین همسـر محبـوب پیـامبر اعظـم ،حضـرت محمـد و مـافر
حضرت فاطمه و نخستین زن ایمانآورنده به پیامبر اسـالم اسـت کـه از شخصـیتهـای
تأثیرگذار فر نهضت رسول مکرم اسالم و مورف احترام و پذیرش همه مذاهب اسالمی اسـت.
فر این نوشتار ،تالش شده اسـت کـه حتیاإلمکـان بـا اسـتناف بـه منـابع اهلسـنت ،بـه ترسـیم
شخصیت و منزلت این بانوی بزرگ اسالم بپرفازیم.
فورنمای شخصیت خدیجه فر پیش از اسالم ،ازفواج با پیامبر اکـرم  ،فضـایل اخالقـی و
معنوی خدیجه  ،نقش خدیجه فر موفقیـت رسـول خـدا و پیشـبرف اسـالم ،از جملـه
مباحثی است که فر این مقاله آنها را پی میگیریم.
خدیجه

پیش از اسالم

فرباره شخصیت حضرت خدیجه

فر فوره پیش از اسالم ،سیرهنویسـان و مورخـان اسـالمی،

* عضو هیئت علمی فانشگاه خوارزمی و پژوهشگر حوزه علمیه قم.
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گزارش اندکی اراهه کرفهاند؛ از جمله نوشتهاند :او ،ثروتمند بوف و با امـوالش تجـارت مـیکـرف و
1

سرمایه خوف را به صورت مضاربه و استخدام افراف ،برای تجارت بهکارمیگرفت.
ُ
منابع یافشده به جایگاه واالی اجتماعی و حسن شهرت حضرت خدیجـه فر شـرف و نسـب
اشاره فارند؛ چنانکه ابنسیدالناس شافعی مینویسد« :خدیجه ،زنی شریف و بافرایـت بـوف کـه
خداوند خیر و کرامت برای او فر نظر گرفته بوف .به لحاظ نسب ،فر طبقه متوسط از انساب عـرب
جای فاشت؛ اما فارای شرافتی عظیم و ثروتی فراوان بوف».

2

بالنری نوشته است« :خدیجه ،زنی بااصل و نسب و تاجری ثروتمند بوف».

3

نیز نوشتهاند« :خدیجه ،باشرافتترین زنان قریش بوف و بر فیگـران از نظـر مـال و جمـال برتـری
فاشت و فر فوره جاهلیت به جهـت پاکـدامنی ،او را «طـاهره» مـیخواندنـد و بـه وی« ،بـانوی
قریش» لقب فافه بوفند .نیز به جهت امتیازاتی که فاشـت ،خیلـی افـراف فر پـی آن بوفنـد کـه از
نزفیکان وی باشند».

4

بانویی که عاشق کمال بوف و به همین فلیل ،آنگاه که از صـداقت و امانـت محمدبنعبداللـه
باخبر شد ،شخصی را به سراغ حضرت فرستاف و طی یک قرارفاف ،اموال خوف را همراه یک غـالم
برای تجارت به شام ،فر اختیارش قرار فاف.

5

خانواده و نسب

ُ
ُ
َ
َ
خدیجه  ،فختر « ُخ َو سیلد بن َا َسد بن َع سب ُد ُ
العزی بن ق َص ِی بن کالب بن ُم َرة بن ک سعب بن ل َؤی بن
َ َ
َ
نانه» 6است و مافرش« ،فاطمه بنت زایـدة بـن َ
األص ِـم بـن
غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن ک
ُ
َ
َ َ
َ
7
َ
اله َرم بن َرواحة بن حجر بن ع سبد بن ُمعیص بن عامر بن ل َؤی بن غالب بن فهر بن مالک» اسـت
 .1ابنکثیر ،البداية والنهاية ،ج  ،1ص 1۱۱؛ ابنسیدالناس ،عیون األثر ،ج  ،۳ص .6۱
 .2ابنسیدالناس ،عیون األثر ،ج  ،۳ص .6۱
 .3بالنری ،األنساب األشراف ،ج  ،۳ص .۱8
 .4ابنکثیــر ،البدايااة والنهايااة ،ج  ،1ص 1۱۴؛ ابنهشــام ،الساایرة النبويااة ،ج  ،۳ص 19۳؛ ابنســعد ،الطبقااات
الکبری ،ج  ،۳ص ۳۱۳؛ حلبی ،السیرة الحلبیة ،ج  ،۳ص .۳۱7
 .5ابنهشام ،السیرة النبوية ،ج  ،۳ص .۳۱۱
 .6ابناثیر ،أسد الغابة فی معرفة الصحابة ،ج  ،6ص .78
 .7ابنعبدالبر ،اإلستیعاب فی معرفة األصحاب ،ج  ،۴ص .۳8۳7

مجلس دهم :حضرت خديجه

از ديدگاه اهل سنت 999 

و کنیهاش ام هند 1میباشد .فر زمان جاهلیت ،به «سیدة قریش» و «الطـاهره» ملقـب بـوف 2.فر
با القابی همچون« :طاهره ،زکیه ،مرضیه ،صـدیقه ،سـیده

منابع اسالمی ،از حضرت خدیجه

نسا قریش 3و خیر النسا » یاف شده است.

4

خدیجه  ،حدوف سه یا چهار فهه پیش از آغاز بعثت پیامبر اسالم

 ،فر مکه به فنیا آمـد و فر

همان شهر ،فر خانه پدرش که از بزرگان و مورف احترام قـومش بـوف و بـا «بنیعبدالداربنقصـی»
همپیمان بوف ،رشد و پرورش یافت.

5

ازدواج با پیامبر

حضرت خدیجه

با آنکه خواهان بسیاری فاشت ،کسی را به شـوهری نپـذیرفت .او بـا ثـروت

فراوانش به بازرگانی میپرفاخت؛ تا آنگاه که ابوطالب از بـرافرزافه خـوف خواسـت ،او نیـز ماننـد
فیگر خویشاوندانش کارگزار خدیجه گرفف و از سوی او ،برای تجارت به شام بـروف .پیـامبر

و

خدیجه پذیرفتند و حضرت با مالالتجاره خدیجه به سفر تجاری به شام اقدام نموف و سوف خـوبی
نیز عایدشان شد .پس از این سفر بوف که حضرت خدیجه
نموف و او را به شوهری پذیرفت.

6

به ازفواج با پیامبر

بنا به نقل تاریخی ،این ازفواج ،حدوف فو ماه پس از بازگشت رسول خدا
انجام گرفت.

7

تمایـل پیـدا

از سفر تجارتی شـام

انگیزه ازدواج

فر خصوص انگیزه ازفواج پیامبر

با حضرت خدیجه

پذیرش ،پاکدامنی و عفت و فضایل معنوی و انسانی خدیجه

میتـوان گفـت :علـت اصـلی ایـن
بوف .انگیزه فو طرف فر تن فافن

به آن ،برتریهای معنوی و انسانی بوف کـه هریـک فر شـریک زنـدگی خـوف مـیفیدنـد؛ چراکـه
 .1ابنجوزی ،المنتظم فی تاريخ األمم والملوک ،ج  ،۱ص .۳8
 .2ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج  ،۳ص .۳۱1
 .3ابنکثیر ،البداية والنهاية ،ج  ،۱ص ۳6؛ احمد بیهقی ،دالئل النبوة ،مقدمه کتاب ،ص .۳6
 .4ابناثیر ،أسد الغابة فی معرفة الصحابة ،ج  ،6ص .8۱
 .5ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج  ، 8ص .۳۳
 .6حلبی ،السیرة الحلبیة ،ج  ،۳ص .۳۴9
 .7همان.
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گزارشهای تاریخی گواهی میفهد که خدیجه از زنان پاکدامن و باعفت بوف؛ تـا آنجـا کـه فر آن
فوره که مرفم غرق فر منجالب ناپاکیها بوفند ،آن بانوی بزرگ قریش ،به جهت فضایل اخالقـی
و پاکدامنی ،لقب «طاهره» را به خوف اختصاص فافه بوف.
از گفتار و کرفار خدیجه

1

به فست میآید که عالقه وی به پیامبر

 ،بر محور ارزشهای پاک

انسانی ،صداقت و امانتفاری آن حضرت بوف .بنابراین ،انگیزه ازفواج وی با پیامبر
مساهل مافی و ظاهری بوف؛ زیرا اگر مسـاهل فنیـوی فر ازفواج خدیجـه

 ،فراتـر از

تأثیرگـذار بـوف ،مـی

بایست با یکی از خواستگاران ثروتمندش ازفواج میکـرف .بنـا بـه نقـل ابناثیـر ،خدیجـه
اولین گفتوگوهای خوف با پیامبر

فر

 ،ضمن اظهار عالقه به ایشان ،انگیزه ازفواج خـوف را چنـین

ابراز نموف« :به تو عالقهمند شدم؛ زیرا با من خویشاوندی و میان قومت از شـرافت بسـیاری بهـره
مند هستی .نیز نزف قبیلهات به امانتفاری شـهرت فاری و فارای اخـالق نیکـو و باصـداقت مـی
باشی».

2

نوشتهاند :حضرت خدیجه  ،ابتدا خـوفش پیشـنهاف کـرف کـه بـا حضـرت رسـول

نماید 3.آگاهی خدیجه

از کرامت اخالقی پیامبر

 ،موجب این پیشنهاف شد.

4

ازفواج

سن ازدواج حضرت خدیجه

فر مورف سن حضرت خدیجه

فر هنگـام ازفواج بـا پیـامبر

 ،مورخـان و سیرهنویسـان اقـوال

گوناگونی را بیان فاشتهاند 5.فر منابع تاریخی مشهور است که خدیجه

چهل ساله بوف؛ ولی بـا

توجه به تعداف فرزندانی که از این ازفواج نصیبشان شد ،میتوان فر عدف چهل تشکیک نمـوف و آن
 .1ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج  ،۳ص .۳۱1
 .2ابناثیر ،أسد الغابة ،ج  ،6ص .۴۱1
 .3ابنهشام ،السیرة النبوية ،ج  ،۳ص .19۴
 .4ابنسیدالناس ،عیون األثر ،ج  ،۳ص .6۱
 .5از جمله :بیستوپنج ساله (حلبی ،السایرة الحلبیاة ،ج  ،۳ص )۳۴9؛ بیستوهشـت سـاله ( حـاکم نیشـابوری،
المستدرک علی الصحیحین ،ج  ،۱ص )۳8۱؛ نهبی ،سیر أعاالم النابالء ،ج  ،1ص )۳۳۳؛ سـی سـاله (حلبـی،
السیرة الحلبیة ،ج  ،۳ص )۳۴9؛ سیوپنج ساله (ابنکثیر ،البداية والنهاية ،ج  ،1ص )1۱6؛ چهل سـاله (بـالنری،
أنساب األشراف ،ج  ،۳ص )۱8؛ چهلوچهار ساله (واقدی ،تهذيب تاريخ دمشاق ،ج  ،1ص )۱9۱؛ چهـلوپنج
ساله (واقدی ،تهذيب تاريخ دمشق ،ج  ،1ص .)۱۴1

مجلس دهم :حضرت خديجه

از ديدگاه اهل سنت 993 

را عدف واقعی ندانست؛ بدین توجیه که شاید تاریخنویسـان رقـم چهـل را از آن جهـت کـه عـدف
کاملی است ،انتخاب کرفه باشند .فر مقابل این نظر ،فو فیدگاه ُپرطرففار نیز وجوف فارف :یکـی،
بیستوهشت ساله بوفن خدیجه و فیگری ،بیستوپنج ساله بوفن او.
ـ دیدگاه اول 28 :ساله بودن خدیجه

هنگام ازدواج:

ابنسعد فر طبقات الکبری از ابنعباس روایت میکنـد کـه سـن خدیجـه
حضرت محمد

 ،بیستوهشت ساله بوف.

هنگـام ازفواج بـا

1

ُ َ
ْ
َ
نیز ابنعماف حنبلی فر شذرات الذهب میگویـدَ « :و َْ َج َا ،ث ُاإون أنْا ِا َاناة ّمّما ن َو ِعّشاإحن؛

بسیاری از مورخان ،قول بیستوهشت سال را برای خدیجه فر زمان ازفواج با پیامبر

فافهاند».

2

تـرجیح

حاکم نیشابوری نقل میکند « :ا َن َلْا َح ْاوم َت َز َوجْا َّمّما ن َوع ّْش ُاإون َ
َسانة؛ خدیجـه فر زمـان
ِ

ازفواجش با پیامبر

3

 ،بیستوهشت ساله بوف».

نیز مینویسد :قول هشامبنعروه که میگوید« :توفیت خدیجة بنت خویلـد (رضـی اللـه عنهـا)
َ
وهی ابنة خمس وستین سنة ،هذا ق سول شان؛ 4اینکه خدیجه فر سن شصـتوپنج سـالگی وفـات
نموف ،قول نافر میباشد».
بالنری هم به عنوان یک قول ،بیستوهشت سال را نکر نموفه است.

5

َ ْ َ َ َ َ َ
اوم ت َز َو َجْا ْساول
قا ل :نات خدحجاة ح

نهبی 6و ابنعساکر 7میگویندَ « :و ُْ ِو َى َع ْن ْاا ِان َع ّبا
الّلَ ا ْا َن ُة َّمّم ن َوع ّْش َ
إحن َس َنة؛ 8خدیجه فر زمان ازفواج بـا آن حضـرت ،بیستوهشـت سـاله
ِ
ِ

بوف».

 .1ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج  ،8ص .۳6
 .2عبدالحی ،شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ،ج  ،۳ص .۳۴
 .3حاکم نیشابوری ،المستدرک علی الصحیحین ،ج  ،۱ص .۳81
 .4همان.
 .5بالنری ،أنساب األشراف ،ج  ،۳ص .۱8
 .6نهبی ،سیر أعالم النبالء ،ج  ،1ص .۳۳۳
 .7ابنعساکر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج  ،۱ص .۳۱۱
 .8ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج  ،8ص .۳6
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ـ دیدگاه دوم 25 :ساله بودن خدیجه

بیهقی میگوید« :رسول خدا
نموف».

1

ََ

َ

هنگام ازدواج:

با خدیجة بیستوپنج ساله فر پانزفه سال پیش از بعثت ازفواج
ُ َ

َ

دحجة خّمس َوس ّت َن َس َنةَ ،و ُحق ل خّمسا ن َس َانةَ ،و ُه َاو َ
نیز آورفه استَ ...« :اّلغت خ َ
أص ّا،؛ 2بعضـی
ِ

گویند :سن خدیجه

(فر هنگام وفات) ،شصتوپنج سال بوف و برخی فیگر گفتـهانـد :پنجـاه

ساله بوف که نظر صحیح ،همین است».
حلبی نیز این قول را آورفه است که پیامبر با خدیجه ازفواج نموف و فر آن هنگام ،خدیجه فر سـن
بیستوپنج سالگی بوف.

3

حضرت خدیجه  ،اولین زن مسلمان

فر همــان روزی کــه پیــامبر مبعــوث شــد ،خدیجــه بــه حضــرت ایمــان آورف .ابنهشــام
َ
َ
َ َ
َ
مینویسدَ « :وکانت َأول َمن َآم َن بالله َو ب َر ُسولهَ ،و َصدق بما جا َ م ُنه؛ 4خدیجه ،اولـین فـرفی بـوف
که به رسول خدا

ایمان آورف و قرآنش را تصدیق نموف».

یک روز فرحالیکه محمد امین فر غار حرا مشغول فعا بوف ،صدای جبرهیل را شنید کـه از سـوی
خداوند حامل پیام رسالت برای او بوف .پیامبر

از غار بیرون آمد و به خانه رفت .خدیجه

با

فیدن پیامبر ،متوجه شد که برای شوهرش اتفاق بزرگی رخ فافه است .پیامبر نیز مشـاهدات خـوف
را برای خدیجه
حضرت خدیجه

بیان کرف .خدیجه

سخنان شوهرش را شـنید و ایمـان آورف .بـدین ترتیـب،

لقب اولین زن مسلمان را به خوف اختصاص فاف .امام علـی

میفرماید:

فر ایـن بـاره

َ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ ََ ُ َ ْ
اوْ ال َاو ْحی
وخ ِدحجاة وأنا ّم ِلثّْما أْى ن

َ
ااس َ َ َ ُ
« َل ْم ْحج َّم ْع َا ٌت َواح ٌد ْحو ََئه فی ْ
ول الّل ِاَ
ٍِ ِ
ِ
ِ
َلم غ إ ْس ِ
َ
َو ِالإ َس ل ِة؛ 5فر ابتدای اسالم ،تنها خانهای که فر آن مسلمان یافت میشد ،خانهای بوف که پیـامبر و

خدیجه و من که سومی آنها بـوفم ،فر آن بـوفیم .مـن ،نـور وحـی و رسـالت را میفیـدم و بـوی
 .1احمد بیهقی ،دالئل النبوة ،ج  ،1ص .71
 .2همان ،ص .7۳
 .3حلبی ،السیرة الحلبیة ،ج  ،۳ص .11۱
 .4ابنهشام ،السیرة النبوية ،ج  ،۳ص .1۴9
 .5صبحی صالح ،نهج البالغة ،خطبه .۳۱1
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پیامبری و نبوت به مشامم میخورف».
عبداللهبنمسعوف میگوید :روزی با عموها و تعدافی از اعضای قبیلهام بـه مکـه آمـدیم تـا عطـر
بخریم .عباسبنعبدالمطلب عطر میفروخت .نزف او رفتیم .عبـاس فر کنـار چـاه زمـزم نزفیـک
کعبه نشسته بوف .فر این هنگـام ،مـرفی از بـاب صـفا وارف شـد .طـرف راسـت او ،نوجـوانی راه
َ َ
َ َ
میرفت و پشت سرش بانویی با لباس پوشیده .آنها کنار حجر األسوف رفتند .ابتدا آن مرف به حجر
فست کشید و سپس ،آن نوجوان و بعد هم آن بانو .آنگاه طواف کرفند و کنار حجر اسماعیل نماز
خواندند .از عباس پرسیدم :آیا فین جدیدی فر شهر مکه آمده؟ اینان کیانانـد؟ عبـاس گفـت :آن
مرف ،برافرزافه من است و آن زن ،خدیجه ،همسـر اوسـت .آن نوجـوان هـم بـرافرزافه فیگـر مـن
است .او میگوید که فین تازهای آورفه است؛ اما به خدا قسم غیر از این سه نفـر ،فر روی زمـین
کسی این آیین را قبول ندارف.

1

فضایل حضرت خدیجه

فر منابع اهلسنت ،فر مورف فضیلت حضرت خدیجه
جایگاه واالی ام المؤمنین ،حضرت خدیجه
ا محبوبترين همسر پیامبر

روایات فراوانی وجوف فارف کـه گویـای

است؛ از جمله:

 :اگر بخواهیم فر مورف میزان عالقه پیامبر

به همسرانش بـه

اطالعاتی فست یابیم و بدانیم که حضرت بیشتر به کدام همسرش عالقه فاشت ،تنهـا بـه وسـیله
ممکن است؛ نه از طریق افعاهای فیگران .با توجه به گفتهها و رفتارهای

گفتار و کرفار پیامبر

پیامبر ،فهمیده میشـوف کـه ایشـان حضـرت خدیجـه

را بـیش از فیگـر همسـرانش فوسـت

میفاشت .پیامبر

زمانی که فر مدینه بهسرمیبرف ،هرگاه از خدیجه

زنان خوف میفانست.

3

خوف را از آن بانوی بزرگ ابراز میفاشت 2.عایشه میگویـد :پیـامبر

گفتار و رفتار پیـامبر

 ،نشـانه آن اسـت کـه خدیجـه

یاف میکرف ،خشـنوفی
 ،خدیجـه

را بهتـرین

نـزف آن حضـرت ،از جایگـاه رفیعـی

 .1ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،۳۱ص .116
 .2نهبـی ،سیر أعالم النابالء ،ج  ،1ص ۳۳1؛ ابنعبـدالبر ،اإلساتیعاب ،ج  ،۴ص ۳81۱؛ ابنحجـر عسـقالنی،
اإلصابة فی تمییز الصحابة ،ج  ،8ص .۳98
 .3احمدبنحنبل ،المسند ،ج  ،6ص .۳۳7
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برخورفار بوف .پیامبر

پس از وفات خدیجه  ،پیوسته از او ستایش میکرف و از او بهنیکی یاف

مینموف و نقش همسرش را فر پیشبرف اسالم یافآور میشد 1و بـرایش فعـا مـیکـرف و گـاهی فر
فراقش اشک میریخت و به زنان خوف میفرموف« :خیال نکنید مقام شما بیش از خدیجـه اسـت؛
زمانی که همه شما کافر بوفید ،او به من ایمان آورف .او ،مافر فرزندان من است».
فر آن محیطی که «چند همسری» امری متداول بوف ،پیامبر

2

تا هنگامیکـه خدیجـه

زنـده

بوف ،گامی فر جهت تعدف زوجات برنداشت 3و این خوف ،فلیلی است گویا بر تکـریم پیـامبر
فر مورف حضرت خدیجه .

نیز هنگامی که پیامبر اکرم گوسفندی را نبح میکرف ،سهمی از آن را بـرای فوسـتان خدیجـه
َُ ُ َ
حب ح ُبیبها؛ [بـه جهـت شـدت عالقـه بـه
فرنظرمیگرفت و فر توجیه کارش میفرموف« :إنی أل
خدیجه] فوستانش را نیز فوست فارم».
فضایل خدیجه

4

و حساسیت عایشه

بسیاری از مورخان و سیرهنویسان آورفهاند :عایشه میگوید« :وقتی پیامبر از خدیجه نـام مـی
ُبرف ،نمیتوانست خوبیهایش را نگوید و برایش استغفار نکنـد .یـک روز کـه پیـامبر از خدیجـه
َ
ََ ْ َ َ َ َ ُ
ّلاَ َ ْان َ ب َاإة ِ
الس ِان .قا ل :ف َإ ْأح ُت ُاَ
ِ
سخن گفت ،غیرت من به جوش آمد و گفتم« :لقد عوضک ال ِ
َ
َ َ
غ ِّض َ غّضب ...؛ به جای این پیرزن ،خدا زن جوانی نصیبت کرفه است .میگویـد :پیـامبر از
ْ
ََ ْ َ َ ْ
ات اای َُْ َ َاه َاني َالنا ُ َ
این سخن خشمگین شد و فرموفَ ْ ُ َ ْ َ « :
وآوتنای َُ
ّلاَ لقاد آَن
قّل ِت وال ِ
ِ
َْ َف َّضنی ّالن ُ َو ُْز ْق ُت َ ْن َْا ْال َو َلاد َو َح َإ َْ ُت ُّم ُ
اوِ َِ ّنای؛ چطـور چنـین حرفـی زفی؟ خـدای عـالم،
ِ ِ
خدیجه را به من فاف .خدیجه به من ایمان آورف؛ فرحالیکه مرفم تکذیبم میکرفند .او به من پنـاه
فاف؛ فرحالیکه مرفم مرا ترک کرفند .خدای عالم از او به من فرزند فاف و حال آنکه از شما محروم
5
شدم».
 .1ابنحجر عسقالنی ،اإلصابة ،ج  ،8ص ۳9۳؛ ابناثیر ،أسد الغابة ،ج  ،6ص ۴۱7؛ نهبی ،سیر أعاالم النابالء،
ج  ،1ص .۳16
 .2ابنهشام ،السیرة النبوية ،ج  ،۳ص .۳۱۱
 .3همان ،ص .19۳
 .4ابنحجر عسقالنی ،اإلصابة ،ج  ،8ص .۳98
 .5مقریزی ،امتاع االسماع ،ج  ،6ص 16؛ نهبی ،تاريخ اإلسالم ،ج  ،۳ص 1۱8؛ نهبی ،سیر إعالم النابالء ،ج  ،1ص
۳۳1؛ ابنعبدالبر ،اإلستیعاب ،ج  ،۴ص ۳81۱؛ ابن حجر عسقالنی ،اإلصابة ،ج  ،8ص .۳98
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َ
َ ْ
َ
عایشه میگویدِ َ« :غ ْإ ُت ِل َّلن ِبی َعّلی ْاَ َإأ ٍة َِ ْن ِن َس ِئ َِ َ ِغ ْإ ُت َعّلی خ ِد َحجاة ِلكث َاإ ِة ُِ ِاإِاح َها َوَا
َ َُ
َْأ ُحت َْ قّط؛ 1به هیچکدام از همسران پیامبر حساسیت نداشتم؛ آنطوریکه بر خدیجـه حساسـیت

فاشتم؛ زیرا پیامبر

خدیجه را بسیار یاف میکرف؛ فرحالیکه هیچگاه فر عمرم خدیجه را ندیـده

ام».

َ
َ
َ
َ َ
نیز میگویدِ َ« :غ ْإ ُت عّلی أ َح ٍد َن ِن َس ِء النبی َ ِغ ْإ ُت عّلی خ ِد َحجة َوَ َْأ ُحت َْ َولكن ا ن النبای
َ َ ُ
َ َ
َ
َ َ ُ َِ
ُ
ُ
َ َ
ََ
َحكث ُإ ُِ َإ َه َو ُْ َا َّم ُ َا َ ،الّش ة ّم َم حقط ُع َْ أ ْعّض ء ّم َم ْحب َعث َْ فی َصدا ِئ ِِ خ ِد َحجاة ف ُإ َا َّما قّلات لاَ أن ُاَ لام
َ
ٌَ َ ُ
ْ
حكن فی ُالد ْن ْاَ َإأة َا خ ِد َحجة ف قول َِ َن َْ َن ْت َو َن ْت َو َن لی َِ ْنْ َول ٌد؛ 2من نسبت به هیچکـدام

از زنهای پیامبر حساسیت نداشتم؛ آنطوریکه به خدیجه حساسیت فاشتم .پیامبر خیلی به یـاف
خدیجه بوف و وقتی گوسفندی قربانی میکرف ،آن را تکهتکه میکرف و به فوستان خدیجـه مـیفاف.
به قدری پیامبر به یاف خدیجه بوف و او را بهنیکی میکرف که گفتم :ای رسول خـدا گویـا فر فنیـا و
آخرت زنی غیر از خدیجه وجوف ندارف؟ میفرموف :چنان بوف و چنـان بـوف و او ،مـافر بچـههـایم
است.

َ

همچنین ،عایشه گفته استَ َ« :ح َس ْد ُت ا َْ َإأة َ َح َس ْد ُت خ َ
دحجة؛ 3آنطوریکه به خدیجـه حسـد
ِ

میورزیدم ،بههیچ زنی حسد نمیورزیدم».
ارزشمداری

نگاه حضرت خدیجه

نسبت بـه شـوهرش ،نگـاهی ارزشـی بـوف .او کمـاالت و خوبیهـا را

میشناخت و آنها را فر وجوف پیامبر یافته بوف .او فر این راه ،قالبها و سنتهای جاهلی را فر هم
شکست و به گفته مرفم که میگفتند :محمد

 ،یتیمی بیش نیسـت ،توجـه نکـرف .خدیجـه

َ َ َّ ّ
ْ ُ
ک َو َسا َّلعت َ
ک ل َقإ َاات َ
َ
ک فای
ِ
هنگام ابراز تمایل برای ازفواج با پیامبر ،گفت« :ح ان عم ِانی َْ ِغبت ِف ِ ِ
َْ َ ََ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ
دق َحدحث َ
ک؛ 4ای پسرعمو من به جهت خویشاوندی با تـو،
قو َِک واَ ن ِتک وحس ِن خ ِّلقک و ِص
ِ

ُ
شرافت تو بین مرفم ،امانتفاری ،خوشخلقی و راستگوییات ،به تو تمایل پیدا کرفم».

 .1ابناثیر ،أسد الغابة ،ج  ،6ص 8۴؛ حاکم نیشابوری ،المستدرک علی الصحیحین ،ج  ،۱ص  ،196ح .۴866
 .2صحیح بخاری ،ح .۱8۳8
 .3حاکم نیشابوری ،المستدرک علی الصحیحین ،ج  ،۱ص  ،196ح .۴86۴
 .4ابنهشام ،السیرۀ النبوية ،ج  ،۳ص .19۳
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بشارت بهشت به خدیجه
ُ
َ
ْ َ َ
پیامبر فرموفُ « :أَ ْإ ُت ْأن أ َا ِّش َإ َخ َ
دحجة ِا َب ْ ٍت ِفي ال َج َن ِة ا َصَ َ ِف َِ َوا َن ََا ؛ 1خـدا بـه مـن
ِ

فستور فافه به خدیجه مژفه فهم که خانهای فر بهشت برای او از تارهای طال فر نظر گرفتـه شـده

است».
عایشه فر مورف حضرت خدیجه

میگویدَ « :أن َْ ُس َول الّلاَ َا ّّش َاإه ا َب ات فای َ
الج َناة؛ 2پیـامبر
ِ ٍ ِ

فرباره حضرت خدیجه ،بشارت بهشت را فاف».
خدیجه  ،سرور زنان اهل بهشت

تاریخنگاران و سیرهنویسان نوشتهاند :رسول خدا

فرموفه:

ْ َ َ
َ َ ُ
َ
ُ ُ
ُ ُ
ُ
ـ «افّض ِن َس ِء ال َع ل ِّم َن أ ْْ َا ٌعْ ََ :إ َح ُم ِا ْنت ِع ّْم َإ َانَ ،و ِآسا َ ة ِا ْنات َُ َاز ِاحم اَاإأة فإعاونَ ،وخ ِد َحجاة ِا ْنات
َ ُ
ُ
خ َو ْح ِّل ٍد َوف ِط َّمة ِا ْن ُت َُ َِ َّمد ؛ 3با فضیلتترین زنان اهل بهشت ،چهار نفر هستند :مـریم فختـر

عمران ،آسیه فختر مزاحم همسر فرعون ،خدیجه فختر خویلد و فاطمه فختر محمد

».

ْ َ َ
َ ُ ُ ُ
َ
ُ ُ
ُ
ـ «خ ْ ُإ ِن َس ِء ال َع ل ِّم َن أ ْْ َا ٌعْ ََ :إ َح ُم ِا ْنت ِع ّْم َإ َان َو ِآس َ ة ِا ْنت َُ َز ِاحم اَإأة فإعونَ ،و خ ِد َحجة ِا ْنت خ َو ْح ِّل ٍاد
َ ُ
َو ف ِط َّمة ِا ْن ُت َُ َِ َّمد ؛ 4بهترین زنان فو جهان ،چهار نفرند :مـریم فختـر عمـران ،آسـیه فختـر

مزاحم همسر فرعون ،خدیجه فختر خویلد و فاطمه فختر محمد

».

ْ َ َُ َ َُ َ َ ُ
ـ « َس ّ َد ُة نس ء ْأه َ
دحجة ّم َم ِآس َ ة ِا َْإأة ِف َإعاون؛َ 5سـرور زنـان
الج َن ِة ََ ْإ َح ُم ِا ْن ِت ِعّمإان ّمم ف ِطّمة ّمم خ
ِ ِ ِ

اهل بهشت ،مریم فختر عمران ،سپس ،فاطمه ،آنگاه خدیجه و بعد ،آسیه همسر فرعون است».
ْ َ َ َ
َ ْ َ َ َُ ْ
ّ َ ْ
َ ََْ َ ُْْ َ
ََُ َ
دحجاة
ـ « ّم َِن ِالإج ِل ث ٌإ ولم حكّم َِن ِالنس ِء َا ِآس ة ِاَ َاإ ِأة ِف ْإعاون وَ ْاإ حم ِان ِ
ات ِعّماإان وخ ِ
ُ
ِا ْن ِت خ َو ْح ِّلد؛ 6از میان مرفان جمع بسیاری به کمال رسیدند؛ اما از زنها فقط سه نفر کامل شدند:

 .1همــان ،ص 1۴۳؛ ابناســحاق ،ساایرت رسااول اللااه ،ج  ،۳ص 1۳6؛ حــاکم نیشــابوری ،المسااتدرک علاای
الصحیحین ،ج  ،۱ص  ،19۴ح .۴8۴۱
 .2ابناثیر ،أسد الغابة ،ج  ،6ص 8۴؛ حاکم ،المستدرک علی الصحیحین ،ج  ،۱ص  ،196ح .۴86۴
 .3ابناثیر ،أسد الغابة ،ج  ،6ص 8۱؛ احمدبنحنبل ،المسند ،ج  ،۳ص .۱۳6
 .4ابنعبدالبر ،اإلستیعاب ،ج  ،۴ص .۳81۳
 .5ابنعبدالبر ،اإلستیعاب ،ج  ،۴ص ۳81۳؛ متقـی هنـدی ،کناز العماال ،ج  ،۳1ص ۳۴۱؛ نهبـی ،سایر أعاالم
النبالء ،ج  ،1ص  ۳۳6ـ .۳۳7
 .6ابنکثیر ،البداية والنهاية ،ج  ،1ص 6۳؛ شوکانی ،فت القدير ،ج  ،6ص .167

مجلس دهم :حضرت خديجه

از ديدگاه اهل سنت 991 

آسیه همسر فرعون ،مریم فختر عمران و خدیجه فختر خویلد».

َُ ُ
َ َُ ِ ُ ّ َ ْ ُ َ ُ َ
اولَ :سا ّ ُ
دات
ّلاَ حق
ل
ا
اول
نیز نوشتهاند :عایشه به فاطمه گفت« :اا أاّشإ ِ ِانای س ِاّمعت ْس
ِ
َ َ َ ُ ْ َُ ْ َ َُ
ْ َْ َ ْ ٌَ َْ َُ ْ
ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ
ات خو ح ِّل ِاد و ِآسا ة
اول ال ِ
ّلاَ وخدحجاة ِان ِ
ِنس ِء أه ِ الجن ِة أْ اعَ :إ حم ِان ِت ِعّمإان وف ِطّمة ِان ِت ْس ِ
ْ
إأة ِف ْإ َع ْون؛ 1آیا به تو بشارت ندهم؟ من از پیامبر شنیدم که فرموفَ :سروران زنان بهشت ،چهـار
ََ ِ

نفر هستند :مریم فختر عمران ،فاطمه فختر پیامبر ،خدیجهفختر خویلد و آسیه همسر فرعون».

جایگاه خدیجه

نزد خدا و جبرییل

رسول گرامی اسالم میفرموف« :خدیجه ،به مقامی رسیده است که خدا و جبرهیل بـر او فروف
میفرستند 2».بخاری و مسلم از ابوهریره نقل کرفهاند که جبرهیل نزف پیامبر آمد و گفت:
َ ْ ْ
َ َ
َ
َ
َ
ََ
َ ُ َ ََ
«ح َْ ُسول الّلَ ههِ خ ِد َحجة ق ْد أت ْتک ََ َع َْ َِن ء ف َ َاُام أو ط َع م أو ش َإاب فاُا ِهی أت ْتاک فا ق َإأ َساَلم
َ
َِ ْن َْ ِا َْ َع َز َو َج َو َِ ّنی...؛ 3ای رسول خدا این خدیجه است که نزف تو میآید با ظرفـی از غـذا و
َ
آب .وقتی خدیجه آمد ،از طرف خدای عالم به او سالم برسـان .از جانـب مـن هـم بـه او سـالم
برسان».
ابنحجر عسقالنی مینویسد« :حضرت خدیجه از خانه بیرون آمد و پیامبر بیرون مکه بـوف و
از ترس قریش بعضی از روزها میرفتند فر کوهها[ ،و] آنجا مخفـی میشـدند[ .وقتـی] خدیجـه
کبری غذایی برای رسول اکرم می ُبرف ،جبرهیل را فید به صورت یک مرف .این مـرف از خدیجـه
سؤال کرف :پیامبر کجاست؟ خدیجه را ترس فراگرفت که شاید میخواهد پیامبر را بکشد .چیـزی
نگفت و آن مرف رفت .حضرت خدیجه که از سنگالخها و کوههای ُپر از سنگ عبور مـیکـرف
و صدا میزف :حبیبی محمد ،بعد از مدتها جسـتوجو ،پیـامبر را پیـدا کـرف و گفـت :مـن
مرفی را فیدم و ترسیدم .حضرت فرموف :خدیجه آن مرفی که فیدی ،جبرهیل بـوف .آنگـاه رسـول
خدا فرموف[ :جبرهیل] به من گفت که به تو سـالم برسـانم و تـو را بشـارت فهـم بـر قصـر و
4
خانهای فر بهشت».
 .1حاکم نیشابوری ،المستدرک علی الصحیحین ،ج  ،۱ص  ،196ح۴86۱؛ هیثمی ،مجماع الزوائاد ،ج  ،۱ص
19۳؛ ابنکثیر ،البداية والنهاية ،ج  ،1ص .69
 .2ابنحجر عسقالنی ،اإلصابة ،ج  ،۴ص 17۴؛ ابناثیر ،أسد الغابة ،ج  ،7ص 8۴؛ صاحی بخااری ،ج  ،1ص
۱۳6؛ صحی مسلم ،ج  ،۴ص ۳887؛ نهبی ،سیر أعالم النبالء ،ج  ،1ص  ۳۳6و .۳۳6
 .3صحی بخاری ،ج  ،۱ص  ،۳۱8۱ح ۱69۱؛ صحی مسلم ،ج  ،۴ص  ،۳887ح .1۴۱1
 .4ابنحجر عسقالنی ،اإلصابة ،ج  ،7ص .69۴
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حفظ یاد و خاطره خدیجه

کماالت خدیجه از یک سو ،و وفای رسول اکرم از سوی فیگر ،کار را به جایی رساند کـه
1
به گفته عایشه :پیامبر هرگز از خانه بیرون نمیرفت؛ مگر اینکه از خدیجه ستایش مینموف.
ُ
َ
ابنجوزی فر المنتظم و ابنعبدالبر فر اإلستیعاب از عایشه نقل میکنند« :کـان َر ُسـول اللـه ال
س
َ ََ
َ ُ س
َ س ُ َ َ ََ
کاف َیخ ُر ُج م َن ال َب سیت حتی َیذک ُر خدیجة ف َی سح ُس ُن الثنا عل سیها؛ 2پیامبر هر وقت مـیخواسـت
ی
از خانه بیرون روف ،به یاف خدیجه بوف و از او تعریف میکرف».
عایشه میگوید :پیامبر ،نه تنها به یاف و نام خدیجه و فداکاریهای او بها میفاف ،بلکـه بـه احتـرام
او ،به هرکس و هرچیزی که یاف خدیجه را به همراه فاشـت ،احتـرام میگذاشـت .روزی ،بـانویی
سالخورفه به خانه آمد .پیامبر با او بسیار مهربانی کرف .پس از رفتن پیرزن ،گفتم :فرسـت اسـت
ُ
که خلقوخوی شما مهربانانه است و به همه انسانها ،بهویژه محرومان ،احتـرام میگـذاری؛ امـا
َ َ َ س َ
بهایی که امروز به این پیرزن فافی ،ویژه بوف؛ مگر او که بوف؟ پیامبر فرموف« :إن َها کانت تأت َینـا فـی
س
س
َ َ َ َ ُ
َز َمن خدیجة َو إن ح سس َن ال َع سهد م َن اإل َیمان؛ این زن ،فر زمـان خدیجـه بـه خانـه مـا میآمـد و از
3
فیدگاه من ،پاسفاشتن سابقه فوستیهای فیرین ،بخشی از ایمان است».
نقش خدیجه

در موفقیت پیامبر

حضرت خدیجه فر بیستوپنج سال زندگی مشترک بـا پیـامبر گرامـی اسـالم  ،خـدمات
بسیاری برای آن بزرگوار و فین اسالم انجام فاف .حمایتهای مالی ،روحی و عاطفی از حضـرت
محمد  ،تصدیق و تأیید پیامبر فر روزگاری که فیگران تکذیبش میکرفنـد و یـاری ایشـان
فر برابر آزار مشرکان ،گوشههایی از خدمات ارزشمند حضرت خدیجه است.
خدیجه برای پیامبر  ،تنها یک همسر نبوف؛ بلکه فر حقیقت یار و همدمی بوف که خداونـد
بسیاری از ناگواریهای حضرت را از طریـق او آسـان مـینمـوف .خدیجـه فر راه حمایـت از
رسول خدا  ،بهترین فداکاری و ایثار را از خوف نشان فاف.
4
خدیجه  ،اولین بانویی بوف که به پیامبر ایمان آورف و مسلمان شد .گرویـدن زنـی هماننـد
 .1ابنهشام ،السیرة النبوية ،ج  ،۳ص .۳۱۱
 .2ابنجوزی ،المنتظم فی تاريخ الملوک ،ج  ،۱ص ۳8؛ ابنعبدالبر ،اإلستیعاب ،ج  ،۴ص .۳81۱
 .3ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،۳8ص .۳98
 .4ابنهشام ،السیرة النبوية ،ج  ،۳ص .1۴9

از ديدگاه اهل سنت 919 

مجلس دهم :حضرت خديجه

خدیجه که فر عصر خوف ،از جایگاه اجتماعی ممتـازی بهـرهمنـد بـوف ،عـاملی مهـم فر جـذب
فیگران به اسالم شمرفه میشد.
فر موفقیتهای رسول خدا

 ،بر کسـی پوشـیده نیسـت .آن بـانوی

نقش حضرت خدیجه

بزرگ اسالم ،آثار بسـیار فرخشـانی فر زنـدگی پیـامبر

گذاشـت .رفتـار او ،موجـب آرامـش

حضرت را فراهم مینموف که این آسوفگی و آرامش خاطر فر زندگی ،زمینه خوبی را ایجـاف کـرف
که حضرت با موفقیت قدم برفارف و آزارها و بـیمهـریهـای مشـرکان قـریش را تحمـل نمایـد و
همچنان ثابتقدم و استوار به پیش حرکت کند.
خدیجه

پس از ازفواج با پیامبر اسـالم

 ،همـه فاراییهـایش را بـه ایشـان بخشـید تـا آن را

هرگونه میخواهد مصرف کند .او فر فوران عبافت رسول خدا
حضرت بوف و برای حفظ جان و جایگاه پیامبر

فر غار حـرا ،همیشـه مراقـب

تمامی سختیهـا را تحمـل مـیکـرف .او مـی

کوشید حتی کوچکترین تمایالت حضرت را که به زبان هم نمـیآورف ،انجـام فهـد؛ چنـانکـه
وقتی فید حضرت به «زید بن حارثه» که آن هنگام به عنوان برفه نـزف خدیجـه بهسـرمی ُبـرف،
عالقه فارف ،او را به حضرت بخشید.
خدیجه

1

فر همه احوال ،از پیامبر ففاع میکرف و خوف را سپر بالی حضرت قـرار مـیفاف .ایـن

امر ،سبب آرامش حضرت میشد .یک بار مشرکان پیامبر را سنگباران و زخمی کرفند .حضرت
به سوی خانه به راه افتاف .مشرکان به فنبال پیامبر آمدند و حتی خانه ایشـان را سـنگباران کرفنـد.
خدیجه

از خانه بیرون آمد و گفت :آیا از سنگزفن به خانه زنی که نجیبترین زنان قوم و قبیله

خوف است ،شرم ندارید؟ مشرکان شرمنده شدند و بازگشتند .خدیجه

بـه خانـه برگشـت و بـه

بستن و مداوای زخمهای پیامبر مشغول شد .فر این واقعه بوف که جبرهیل ،سالمی ویـژه از سـوی

َ َ َ ُ َ َ َ
الساَل ُم
خدا برای حضرت خدیجه آورف .خدیجه فر برابر این سـالم گفـتَِ « :ن الّلاَ هاو
الس ََل ُم َو َع َّل َ
ک ح َْ ُس َول ال َ
الس ُ
ّلاَ َ
الس ََل ُم َو َع َّلی َج ْب َإئ َ َ
َوَ ْن َُ َ
اَلم َو َا َإ ُتاَ؛ همانـا خداونـد خـوف،
ِ
ِ
2

سالم است و سالم از اوست و بر جبرهیل و بر شما ای رسول خدا ،سالم و برکات خدا باف».
حضرت خدیجه تا زنده بوف ،اجازه نداف آزار و شکنجه مشرکان ،بر رسول خدا سخت آید.
 .1نهبی ،سیر أعالم النبالء ،ج  ،1ص  ۳۳6و .۳۳6
 .2ابنعبدالبر ،اإلستیعاب ،ج  ،۴ص .۳۳۳

  911رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 9316

نگرانـی را

هنگامی که رسول اکرم با کولهباری از مصیبت و اندوه به خانه میآمد ،خدیجه
از نهن و خاطرش میزفوف.
اموال حضرت خدیجه  ،بـه عنـوان ابـزاری مناسـب از همـان ابتـدا فر خـدمت پیـامبر و
پیشرفت آیین الهیاش قرار گرفته بوف و بهویژه فر سه سـالی کـه مسـلمانان فر مکـه فر محاصـره
اقتصافی کفار قرار گرفته بوفند ،اموال خدیجه نقش مهمی فاشت؛ تا جایی که از پیـامبر نقـل
شده است که فرموفَ َ« :ن َف َعنی َ ٌل َق ُّط َث َ َ َن َف َعنی َ ُل َخ َ
دحجاَ؛ هـیچ ثروتـی هماننـد فارایـی
ِ
1
خدیجه ،به من [و آیین من] سوف نرسانیده است».
نیز نقل شده است که فرموف« :مانایی و پیشرفت فین من ،به فو چیز وابسته اسـت :یکـی ،ثـروت
2
خدیجه و فیگری ،شمشیر علیبنابیطالب».
این ،فر حالی است که پیامبر از برخی همسرانی که پس از حضرت خدیجه برگزیـد ،نـه
تنها چنان حمایتهای قهرمانانه ندیده بوف ،بلکه نامالیمـاتی هـم فیـده بـوف و حتـی خداونـد فر
3
نکوهش آنان آیاتی را نازل نموف و آنها را به طالق و قطع زندگی مشترک تهدید کرف.
با توجه به نقش بسیار مثبت حضرت خدیجه فر موفقیتهای پیامبر و پیشبرف اسالم است که
فرگذشت خدیجه بر پیامبر خدا بسیار گران آمد و مصیبت آن ،به اندازهای بـزرگ بـوف کـه
پیامبر سالی را که خدیجه و ابوطالب فر آن رحلت کرفند« ،عام الحزن» ،یعنی سال غـم
4
و اندوه نامید.
فرزندان پیامبر

از حضرت خدیجه

همه فرزندان پیامبر  ،جز ابراهیم ،از حضرت خدیجه بوفند .مشهور است کـه پیـامبر
هفت فرزند فاشت؛ چهار فختر به نامهای :ام کلثوم ،رقیه ،زینب و فاطمه ،و سه پسر به نامهـای:
قاسم ،عبدالله (ملقب به طیب و طاهر) و ابراهیم .همـه ایـن فرزنـدان ،از حضـرت خدیجـه
5
بوفند و فقط ابراهیم ،از کنیزی به نام ماریه قبطیه بوفه است.
 .1شیخ غالب سیالوی ،األنوار الساطعة ،ص .۳6۱
 .2همان.
 .3تحریم ،آیه  ۳ـ .6
 .4العینی ،عمدة القاری ،ج  ،8ص .۳8
 .5ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج  ،8ص  61به بعد.
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رحلت حضرت خدیجه

حضرت خدیجه
رسول خدا

فر فهم ماه رمضان سال فهـم بعثـت ،فر شـعب ابیطالـب از فنیـا رفـت.

با فست خوف ،او را فر حجون مکه مقابل قبر مافر خویش ،آمنه ،به خاک سـپرف و

آنقدر فر مصیبت خدیجه
اندوه برای پیامبر

اظهار ناراحتی نموف که آن سال را «عام الحزن» ،یعنی سـال غـم و

و مسلمانان ،نام نهافند.

 .1العینی ،عمدة القاری ،ج  ،8ص .۳8

1

مجلسیازدهم

نقش خانواده در تعمیق باورهای دینی فرزندان
حجتاالسالموالمسلمیندکترمحمدرسولآهنگران


*

اشاره

ازفواج ،زیباترین قرارفاف و واالترین بنیافی است که فوسوی آن را زن و مرف تشکیل میفهد .ثمـره
این قرارفاف ،پدیدآیی نسلی است که فر صـورت تربیـت و پـرورش صـحیح ،قـافر خواهـد بـوف
جامعهای را متحول سازف و با پیموفن باالترین مدارج کمال و قرب به خداوند ،بـا نفسـی مطمـئن
به سوی منزلگاه ابدی خویش پرواز کند .خانوافه ،بهویژه فامان ُپرمهر مافر ،نخسـتین پرورشـگاه
تربیت انسان است؛ تا جایی که منشأ سعافت و شقاوت انسان را باید فر رحم مافر فانست.
پدر و مافر ،بهعنوان ارکان شکلفهنده شخصیت فرزند ،نقشی اساسی را بر عهده فاشته ،با همتی
که فر راستای تربیت صحیح و تعمیق و پرورش باورهای فینی به کار مـیگمارنـد ،آینـده تـوأم بـا
سعافت جامعه و به تبع آن ،آینده نیک جهان را ضمانت میکنند؛ تـا جـایی کـه صـاحبنظـران،
محک توسعهیافتگی کشورها را شـیوه آمـوزش و پـرورش و میـزان اهتمـام بـه رشـد و شـکوفایی
اخالقی کوفکان برشمرفهاند.
* فانشیار فانشگاه تهران.
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نقش انکارناپذیر خانواده

فر روانشناسی تربیتی ،نظریات گوناگونی فرباره تأثیر محیط و وراثـت فر تربیـت انسـان مطـرح
است .جان الک ،فیلسوف بریتانیایی ( ۳6۱1ـ ۳79۴م) ،کوفک را بـهصـورت لـوح سـفیدی فر
نظر فاشت و بر طبق فیدگاه وی ،کوفکان فر ابتدا چیزی نیستند و تجربه ،به شخصیت آنها شـکل
میفهد .این نظر ،نشان میفهد که او طرففار تربیت نیروی محیط فر شکلفافن کوفک بـوف .از
فیگر سو ،ژانژاک روسو ( ۳7۳1ـ ۳778م) ،فیلسوف فرانسوی ،مدعی شد که کوفکان بهصورت
وحشیهای اصیل بهطور طبیعی از موهبت فرک صحیح و غلـط و برنامـهای نظـری بـرای رشـد
منظم و سالم برخورفارند و آموزش بزرگساالن ،تنها کاری کـه مـیکنـد ایـن اسـت کـه بـه فرک
اخالقی فطری و روشهای منحصربهفرف تفکر احساس کوفکانه صدمه میزند.

1

این فو تفکر ،نخستین جرقههای تربیت و شیوه نگرش به آن را فر جوامع بشری نشـان مـیفهـد.
امروزه ،با تلفیق این فو نظریه ،رویکرفهای متفاوتی را میتوان فر زمینه تربیت مشاهده کرف .فیـن
مبین اسالم ،هزاروچهارصد سال و اندی پیش ،نقش تربیت و وراثت را به صورت توأمان فر نظـر
فاشته و به نقش عرق (ژن) فر انتقال ویژگیهای ارثی اشاره کرفه اسـت و همچنـین ،بسـیاری از
عواملی را که فر رشد شخصیت و تربیت فرف تأثیر فارف و از طریق تجربـه و بـا ابزارهـای محـدوف
بشری فستنیافتنی است ،بیان نموفه است .شارع مقدس به فلیل احاطه کـاملی کـه بـر تمـامی
عوامل و عوالم فارف ،برنامه تربیتی کاملی را فر اختیار بشر قرار فافه است.
فر این نوشتار ،به تبیین مراحل شکلگیری باورهای فینی فر فرزندان و شیوه نهافینهسـازی آنهـا از
منظر آیات و روایات میپرفازیم.
نقش خانواده در شکلدهی و تثبیت باورهای دینی

نقش خانوافه بر تربیت فینی فرزندان ،فر فو مرحله از فرآیند رشد صورت میگیرف:
 .۳مرحله شکلفهی به باورهای فینی که به صورت غیرمستقیم بوفه و ناخوفآگاه بر ضمیر و نهان
کوفک تأثیرگذار خواهد بوف.
 .1مرحله تثبیت و نهافینهسازی تربیت و باورهای فینی که فر قالب آموزش و بهصـورت مسـتقیم
بوفه و فرف تحت تربیت با توجه به یافتههای خوف از محـیط و اطرافیـان بـه فرونسـازی باورهـای
 .1لورا برک ،روانشناسی رشد ،ص .1۳
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خویش میپرفازف.
مراحل شکلدهی به باورهای دینی

به طور کلی ،مراحل شکلگیری باورهای فینی عبارتاند از:
 .1انتخاب همسر

اسالم آغاز تربیت فرزند را فر فوران پیش از ازفواج و زمان انتخاب همسر فانسـته و بـر ایـن امـر
تأکید فارف که برای فاشتن نسلی سالم ،باید هنگام انتخاب همسر فقت ویژهای را مبذول فاشـت؛
تا جایی که فر روایت آمده :شقاوت و سعافت فرزند را باید فر رحم مافر و نطفه پدر جویا شد.
فر روایتی از امام صافق

ْ

َ

1

ْ َ

آمدهَ « :ت َز َو ُجوا في الِ ْجز ا َ
لَ ِل ،ف ِا َن ال ِع ْإق َُ َس ؛ 2با خانوافه خـوب
ِ ِ ِ

ازفواج کنید؛ زیرا عرق (ژن) اثر فارف».

ِ

 .2انعقاد نطفه

فر تعالیم اسالمی ،آفاب فراوانی پیش از انعقاف نطفه فر نظر گرفته شده اسـت؛ از جملـه رعایـت
اصول تغذیه ،بهداشت جسمی و روانی که هریک به جنبهای از سالمت نسـل اشـاره فارف .قـرآن
کریم و روایات بر ضرورت طلب نسل و نریه پاک و به فور از هرگونه پلیدی تأکید فارف 3.روایات

فراوانی نیز از جانب اهمه اطهار

آمده که بـه نـوع تغذیـه پـدر و مـافر پـیش از انعقـاف نطفـه،

مشروعیت منبع تهیه آن و حتی به زمان ،مکان و شرایط همبستری اشاره فارف که نشـانگر اهمیـت
این امر فر رشد و شکوفایی استعدافها و پایبندی به باورهای فینی فرزند است.

4

 .3دوران بارداری

فوران بارفاری و زایمان و شیرفهی ،بهمثابه سفری جسمانی و روحانی است که مافر و کـوفک فر
رابطهای تنگاتنگ و خونی حدوف سی ماه بهعنوان همسـر فر جـافه رشـد و معرفـت بـا یکـدیگر
همراهاند.
س ُ
َ
َ
س
َ
َ ُ
السعید َم سن َسعد فی َبطن أ ِمه َوالشقی َم سن شـقی فـی َبطـن
:

َ َ
 .1حسین کوفی اهوازی ،الزهد ،ص « :۳۴عن النبی
ُ
أ ِمه».
 .2حسن طبرسی ،مکارم األخالق ،ص .۳۱7
َ
َُس ُ ً َ ً
 .3آلعمران ،آیه ُ « :۳۱8هنالک َفعا َزکریا َر َب ُه قال َر ِب َه سب لی م سن لدنک ن ِریة ط َیبة».
 .4ر.ک :شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص ۱61؛ عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،67ص .۱۳7
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فر قرآن کریم فوران بارفاری از فو جنبه مورف تأکید قـرار گرفتـه اسـت؛ هـم از جهـت سـختی و

مشقتی که برای مافر خواهد فاشت 1و هم از لحاظ مراحل رشد جنین و تکامل آن.

2

امروزه ،بسیاری از شواهد علمی ،ثابتکننده این مدعاست که حـاالت روانـی و معنـوی و حتـی
ُ
محیط جسمانی پیرامون مافر فر فوران بارفاری ،بر خلقیات جنـین تـأثیر گذاشـته ،فراهمآورنـده
عالیق ،باورها و اعتقافات فینی و پایبندی عملی به آن خواهد شد .پدر نیـز فر فوران بـارفاری بـه
صورت غیرمستقیم و با ایجاف محیط روانی و جسمی ایمن برای مافر ،فر آرامش و تربیت ایمـانی
و الهی فرزند خویش ایفای نقش میکند.
 .4نوزادی

فین مقدس اسالم برای لحظهلحظه عمر انسان برنامههای خاص تربیتی را تـدوین کـرفه و بـر آن
است تا انسان بدین وسیله ،به باالترین فرجات کمال صعوف کند .فر ایـن راسـتا ،بـرای لحظـاتی
پس از والفت نوزاف نیز آفاب و یژهای را میتوان فر سیره معصومان

مشاهده کرف که تأسـی بـه

آن ،زمینهساز تربیت شایسته فر فرزند خواهد بـوف؛ آفابـی چـون :گفـتن انان و اقامـه و برخـی از
سورهها فر گوش نوزاف ،عقیقه و صدقه ،نامگذاری نیکو.

3

 .5شیرخوارگی

قرآن کریم این فوره را تا فوسالگی کوفک فر نظر گرفته 4و تأکید روایات نیز بر آن اسـت کـه شـیر
ُ
مافر ،بهترین غذا برای نوزاف میباشـد 5و بسـیاری از خلقیـات ،باورهـا و افکـار مـافر از طریـق
شیرفهی و از راه خون به کوفک منتقل میشوف.

6

شیر مافر ،عالوه بر مهمترین منبع تأمینکننده نیاز جسمی ،از لحاظ روانـی و عـاطفی نیـز نقـش
سازندهای را فر رشد و تربیت فینی کوفک ایفا میکند؛ چنانکـه فر حـاالت بسـیاری از بزرگـان،
ُ
ُ َ ُ َ َ ً
َ َ َ َ س س َ َ س ً َ َ َسُ ُُ ُ س ً َ َ َ َ سُ س ً
کرها َو َح سمل ُه َوفصال ُه ثالثون ش سهرا».
 .1احقاف ،آیه « :۳6ووصینا اإلنسان بوالدیه إحسانا حملته أمه کرها ووضعته
 .2مؤمنون ،آیه  ۳1ـ .۳۴
 .3ر.ک :الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا  ،ص .1۱۱
 .4بقره ،آیه .1۱۱
َ َ َ ُ س
َ س ََ س َ
َس َ َ ََ ً
َ
س
َ
ُ
ُ
 .5شیخ طوسی ،تهذيب األحکام ،ج  ،8ص « :۳۳9قال أمیر المؤمنین  :ما من لبن یرضع به الصـبی أعظـم برکـة
ٍ
َ ُ
ََ
علیه م سن ل َبن أ ِمه».
س َ َ َ َ
ُ َ
َ َ
َ َ
 .6همان ،ص « :۳9۴قال َر ُسول الله  :ال ت سس َت سرض ُعوا ال َح سمقا َ فإن الل َب َن سیعدی».
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مانند فقیه نامدار مرحوم شیخ اعظم انصاری نیز آمده که مافر پرهیزکار و پاکدامن ایشان ،همیشـه
با نام خداوند متعال و طهارت ،فرزند خویش را از شیره وجوفی خوف سیراب میکرفند .بهعالوه،
مغز کوفک فر این فوران ،مانند فوربـین بـه ضـبط و ثبـت وقـایع اطـراف ،فیـدههـا و شـنیدههـا
میپرفازف .فر نتیجه ،این زمان را باید از مهمترین اوقات شکلفهی بـه تربیـت فینـی بـه حسـاب
آورف.
 .6مرحله سیادت 2 :ـ  7سالگی

همانگونهکه بیان شد ،فر مراحل شکلگیری تربیت فینی ،والدین نباید به هـیچعنـوان مسـتقیم و
َ
بهاجبار فرزند را فر جهت یافگیری قرآن ،بهویژه حفظ آن و یا فیگـر اعمـال عبـافی ،وافار کننـد؛
بلکه خوف باید بهعنوان الگوهای عملی ،شیوه صحیح رفتار و اخالق فینـی را بـه کـوفک آمـوزش
فهند .امروزه فر روانشناسی ،این مرحله به فوره پیشعملیاتی (پیـاژه) و یـا مرحلـه ماقبـل تفکـر
مذهبی (گلدمن) تعبیر میشوف؛ بدین معنا که کوفک تنها محسوسات را فرک میکنـد و قـافر بـه
تفکر انتزاعی نیست .بنابراین ،بایسته است که با بیان ویژگـیهـای مخلوقـات خداونـد و قـدرت
بیپایان او ،به کوفک فرس خداشناسی فاف.
پیامبر اکرم

ْ َ

میفرماید« :ال َول ُد َس ِ ٌد َس ْب َع ِس ِن َن َو َع ْب ٌد َس ْب َع ِس ِن َن َو َو ِز ٌحإ َس ْب َع ِس ِان َن؛ 1فرزنـد تـا

هفت سال فرمانفرماست ،تا هفت سال بنده است و تا هفت سال فیگر ،وزیر است».

فر این روایت ،از هفت سال آغاز زندگی بهعنوان فوره امیر یا سید بوفن کوفک تعبیر شـده اسـت؛
چراکه فر این زمان ،کوفک خوفمحور است و توقع فارف که فیگران از او اطاعت کنند .برای کمک
به کوفک ،باید اقتضاهات و تواناییهای او فر این سن را فر نظر گرفت .فر روایـات ،توصـیههـای
فراوانی آمده مبنی بر اینکه فرزند را فر این مرحله رها کنید تا به بازی و تجربـهانـدوزی 2بپـرفازف و

تنها به آموزشی اندک و چند جمله کلیدی 3آن هم فر سنی خاص بسنده نمایید .همچنین فر ایـن
فوره ،از طریق تشویق رفتارهای شایسته میتوان کوفک را فر شکلفهی صـحیح باورهـای فینـی
یاری نموف.
 .1شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،1۳ص .۴7۴
َ
َ َ َ
 .2گروهی از نویسندگان ،األصول الستة عشر ،ص « :۱۴1ع سن أبی ع سبد الله
 .3ر.ک :شیخ صدوق ،کتاب من ال يحضره الفقیه ،ج  ،۳ص .189

َ َ سَُ س
قال :الغال ُم یل َع ُب َس سب َع سن َین».
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مرحله تثبیت و نهادینهسازی باورهای دینی

با اتمام هفت سال آغازین زندگی ،کوفک پای به مرحله جدیدی از جهت رشد جسـمی و روانـی
گذاشته ،از این پس ،آموزش آفاب و تعالیم فینی بهصورت مستقیم ،توسط والدین ،بـهویـژه پـدر
آغاز خواهد شد .اگرچه تا این زمان مافر نقش اساسی را فر تربیت فینی فرزند ایفـا مـینمـوف ،از
این به بعد ،نقش پدر بسیار ُپررنگ و برجسته جلوه میکند.
متأسفانه ،امروزه پدران غافل از نقش حساس تربیتی خویش به آموزش فرزنـدان ،فر زمینـههـایی
اهتمام میورزند که نهتنها به حال تربیت و پرورش ُبعد روحانی و جسمانی ایشان مفیـد نیسـت،
بلکه برای آنها زیانبخش و آسیبزاست .بیجهت نیست که پیامبر اکرم
لب به شکوه گشوفه و فرموفه:

ٌ َ َ
َ
« َو ْح ِْل ْوا ُِ ِآخ ِإ َالز ََ ِن َِ ْن َآا ِئ ِْ ْم ف ِق
ْ ُ ْ َ َ َُ ِ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َْ َ
الّمؤ َِ ِن ن ا حعّلّمونْم ش ئ َِن الفإا ِئ ِ
ََ
َ ٌ 1
ُالد ْن َ فأ َن َِ ْن ُْ ْم َا ِإي ٌء َو ُه ْم َِ ِني ِاإاء؛

از پدران آخرالزمـان

ََ َ َ
َ
َ َ
ْ ْ
َح َْ ُسول الّل َِ َِ ْن َآا ِئ ِْ ُم ال ُّمّش ِإ ِ َن فق ل ا َِ ْن َآا ِئ ِْ ُم
ُ
َوَ َُا َت َع َّل ُّموا َأ ْو َا ُُ ُه ْم ََ َن ُع ُ
وه ْم َو َْضوا َع ْن ُْ ْم ِا َع َإ ٍض َح ِس ٍإ َِ َن
ِ

وای بر فرزندان آخرالزمان از ناحیه پدرانشان پرسیده شد آیا به سبب آنکه مشرکاند؟ فرمـوف :نـه،
بلکه از پدرانی که مؤمناند و به فرزندانشان چیـزی از واجبـات فینـی را نمـیآموزنـد ،آنـان را از
آموختن نهی کرفه ،به نفع اندکی از فنیا که از فرزندانشان به ایشان میفهند ،بسنده میکنند .پس،
من از آنها بیزارم و آنان نیز از من بیزارند».
از سوی فیگر ،تغییر فر سبک زندگی و اشتغال مافران فر بیرون از منزل ،خوف عـاملی اسـت کـه
سبب شده کوفک برای ساعتهای متمافی به َمهد سپرفه شوف و از آغوش پر مهر مـافر و آرامـش
خانه و مهارتآموزی توسط فلسوزترین پرستار (مافر) ،بیبهره باشد.
بهعالوه ،وروف وسایل ارتباط جمعی و قرارگرفتن فر رفیف با اهمیتتـرین و تأثیرگـذارترین عضـو
خانوافه و نیز فیوار سربهفلک کشیده فنیای مجازی حایـل بـین افـراف خـانوافه (موبایـل ،تبلـت،
اینترنت و کامپیوتر) و استفافه بیضابطه از این وسایل و فر فسترس کوفکان بوفن ،جملگی سبب
کمرنگی روابط عاطفی بین اعضای خانوافه شده و به فلیل استفافه بیجا و نامناسب ،آسـیبهـای
جبرانناپذیر روانی و جسمی به کـوفک تحمیـل خواهـد شـد؛ خطراتـی چـون :ضـعف بینـایی،
 .1شعیری ،جامع األخبار ،ص .186
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مشکالت عصبی ،فاصلهگرفتن از فنیای واقعی ،انزوا ،عدم اعتماف به نفس ،آسـیب بـه مهرههـای
گرفن و توانایی کالمی ،شور و شوق اجتماعی ،میزان تمرکز و روابط عاطفی کوفکان.
امروزه ،فشمنان اسالم با شبیخون فرهنگی و جنگ نرم بهوسیله ماهواره و شبکههای مجـازی ،نـه
تنها نسل امروز و جوانان ،که والدین و آموزههای فینی و اخالقی ایشـان را نیـز مـورف هـدف قـرار
فافهاند و با اجرای سیاسـتهـای خصـمانه ،بیهـویتی ،خوفبـاختگی ،بیبنـدوباری و فرهنـگ
برهنگی و بیقیدی را به سوی خانوافههـای ایرانـی گسـیل نموفهانـد .تنهـا راه فـرار از ایـن جـافه
گمراهی ،آگاهی از عواقب شوم پیموفن این راه بیراهه و پناهبرفن به آموزههای فینـی و تمسـک بـه
سیره و روش اهمه اطهار

است.

احساس اضطراب و ناامنی روانی ،پوچگرایی ،بـدبینی و یـأس ،اسـتفافه ابـزاری از واژه اخـالق و
انسانیت ،بیاعتمافی و گرایش به رنایل اخالقی و بزهکـاری فر جامعـه و تیرگـی روابـط فـرفی،
بخشی از رهاورف بیفینی و عدم تربیت فینی است.
آنچه تا کنون بیان شد ،تنها گوشهای از آسیبهای بسیاری است که عدم فیـنفاری و پایبنـدنبوفن
به آموزههای وحیانی ،بهوجوفآورنده آن است و پیشگیری از این آسیبها میسـر نیسـت ،مگـر بـا
پایبندی عملی از سوی والدین و کوشش جدی ایشان بـرای تربیـت و تعمیـق باورهـای فینـی فر
فرزندان.
به طور کلی ،میتوان تثبیت و نهافینهسازی باورهای فینی را فر فو مرحله پیگیری نموف:
 .7مرحله اطاعت 7 :ـ  14سالگی

با افزایش تواناییها و قابلیتهای کوفک از جهت جسمی و نهنی ،فورهای فیگر از مراحـل رشـد
وی آغاز میشوف؛ فورهای که پیامبر اکرم

از آن به فوران عبد بوفن یاف میکند.

این مرحله ،نخستین و رسمیترین زمان آموزش به فرزند به حساب میآید .چهارفه قـرن پـیش از
این ،پیامبر اکرم

این فوره را بهعنوان بهترین زمان تربیت مستقیم قرآن ،1فعـا و نمـاز 2و فیگـر

آفاب معرفی کرفه است؛ چراکه نه محدوفیتهای فوره قبل (سیافت) را فارف و نـه سرکشـیهـا و
یـت َع َل ُم سال َ
 .1محمدتقی مجلسی ،روضة المتقین فی شرح مان ال يحضاره الفقیاه ،ج  ،8ص َ « :66۳و َ
کت َ
ـاب َس سـب َع
سن َین».
َ
َ
َ
س َ س ََ َ ُ
الصالة إنا کانوا َبنی َس سبع سن َین».
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۱ص َ « :۴9۱ع سن أبی َع سبد الله  :ف ُم ُروا صبیانکم ب
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تحوالت عاطفی و جسمی فوره بلوغ را .ازاینرو ،فر روایات نیز تأکید بر آن اسـت کـه فرزنـد فر
ْ ْ

َ َ ْ

ْ

کوفکی تحت آموزش و تعلیم علم و آفاب فین قرار گیرف؛ «العّل ُم في ِ
الَغ ِإ َلنق ِش ِفاي ال َِ َج ِاإ؛
ِ ِ

1

یافگیری فر کوفکی ،مانند نقشی است که بر سنگ حک میشوف [و باقی میماند]».

استفافه صحیح از ابزار تنبیه نیز فر صورت تکرار اعمـال ناشایسـت فرزنـد ،فر ایـن سـن و بـرای
اطاعت هرچه تمامتر تجویز شده است .بدین وسیله ،تربیت فینی عمیـق فر تـاروپوف شخصـیت
فرف ریشه میگستراند و بدون ترفید ،فر این مرحله نقش صالبت و جدیت پدر ،بهویژه فر تربیـت
اوالف پسر ،بسیار برجسته و حایز اهمیت است.
 .8مرحله وزارت 14 :ـ  21سالگی

پس از گذار از مرحله اطاعت ،فرزند با فوران بلوغ مواجه خواهد شد؛ مرحلـهای کـه فر آن ،فـرف
فچار تحوالت عاطفی و هیجانی و جسـمانی سـریع و جهشـی شـده ،انقالبـی را هـم از لحـاظ
جسمی ،بهویژه جنسی ،و هم از نظر روانی فر وجوف خویش تجربه میکند.
فر این فوره ،استقاللطلبی شخص به اوج خوف رسیده ،به تبع آن ،فوره اطاعت محض فرف رو بـه
پایان میروف .پیامبر اکرم

این فوره را زمـان وزارت برشـمرفهانـد .وزیـر ،فـرفی اسـت کـه فر

بسیاری از مشکالت بهعنوان تکیهگاه مورف شور قرار گرفته ،نیازمنـد تأییـد و بـهحسـاب آمـدن از
سوی فیگران است.
با اینکه نوجوان بسیاری از تکالیف شناختی را بهتر از زمان کوفکی انجـام مـیفهـد ،ولـی وقتـی
میخواهد تصمیمهایی را بگیرف ،اغلب بهصورت منطقی فکر نمیکند .چون بزرگسـاالن بهتـر از
نوجوانان تصمیم میگیرند و نکات بیشتری را مورف توجه قرار میفهند ،منافع و مخاطرههـای هـر
گزینه را سـبک و سـنگین کـرفه ،راهنمـاییگرفتن و مشـورت بـا فیگـران را بـه نوجوانـان توصـیه
میکنند.

2

با توجه به رشد تفکر انتزاعی و قوه استدالل فر نوجوانی ،تربیت فینی نوجوان باید همراه با توصـیه
و استدالل باشد تا بتوان پاسخ قاطع و روشنی را به شـبهات احتمـالی فاف و بـر رفتـار او نظـارتی
سنجیده را اعمال نموف؛ چنانکه امیر مؤمنان
 .1محمد کراجکی ،کنز الفوائد ،ج  ،۳ص .۱۳۱
 .2لورا برک ،روانشناسی رشد ،ج  ،1ص .۴6

فر این باره به امام حسن مجتبی

میفرماید:
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َْ ُ َ َ

َ

َ

ُ َ

ُ

«فّل َ ك ْن طّل ُب َك ُ ِل َك ِا َتف ُْ ٍم َو َت َعّل ٍم ا ِا َت َو ُْ ِط الّش ُب َْ ِت؛ 1پس ،تالش کن تـا فرخواسـتهـای تـو از

روی فرک و آگاهی باشد؛ نه آنکه به شبهات روی آوری».

فر این راستا ،والدین یا از توان فکری و علمی الزم برخورفار بوفه و قـافر بـه اسـتدالل صـحیح و
یاری فرزند خویش هستند و یا اینکه از انجام چنین عملی ناتواناند که فر ایـنصـورت ،نخسـت
باید به یافگیری مبافرت نموفه ،فرزند خویش را نیز با عالمی آگاه و عامل مرتبط سـازند تـا بـدین
وسیله ،از وظایف خویش آگاه گرفف و فستورات فین را عمل نماید.
بایستههای رفتاری خانواده در انتقال باورهای دینی
 .1محبت

جایگاه محبت فر تربیت و آموزش باورهای فینی ،بهگونهای اسـت کـه انسـان را بنـده احسـان و

نیکی2معرفی کرفهاند .محبت ،سبب فرونسازی رفتار فـرف شـده ،باعـث میشـوف او تـا سـرحد

َ َُ ََ ُ َ َ ّ
َ َّ
َ َ َ
مولومنتفّظـا
منالل ِه ِلنتله
بندگی پیش بروف .خداوند فر قرآن کریم میفرماید« :ف ِبمارحم ٍة ِ
َ َ َ َ َ ّ
ضوام َ
نح ِول َ ك؛ 3بهواسطه رحمت خداوند ،نرمخو شـدی و اگـر تنـدخو بـوفی،
لّب نف
ِ
غلیظالق ِ

مرفم از پیرامون تو پراکنده میشدند ».ایـن آیـه ،بیـانگر آن اسـت کـه محبـت و نـرمفلـی ،فارای
جانبهای است که سبب پذیرش منطق و استدالل شده ،پایـه و اسـاس تعلـیم و تربیـت و بـهویژه
باورهای فینی به شمار میآید .بنابراین ،محبت از سوی پدر و مافر ،بهعنـوان کارآمـدترین سـالح
تربیتی ،نقش مهمی را فر شکلفهی به شخصیت و باورهای فینی فرزند ایفا میکنـد .عـدم ابـراز
محبت صحیح و بجا ،سبب خواهد شد که انسان فر معرض هرگونه انحراف و فسافی قرار گیرف.
به عقیـده بسـیاری از فانشـمندان ،بیشـتر تنـدخوییها ،خشـونتها ،لجبازیهـا ،زورگوییهـا،
بدبینیها ،اعتیافها ،افسرفگیها ،گوشهگیریها ،ناامیدیها و ناسازگاریهای افـراف ،نتیجـه عقـده
حقارتی است که فر اثر محرومیت از محبت به وجوف آمده اسـت .فر اثـر ایـن عقـده حقـارت،
ممکن است فرف به فزفی ،قتل نفس و یا طغیان فست بزند تـا از پـدر و مـافر و مرفمـی کـه او را
فوست ندارند ،انتقام بگیرف؛ حتی ممکن است خوفکشی کنـد تـا از وحشـت فرفنـاک محبـوب
 .1نهج البالغه ،نامه .۱۳
س س ُ َ ُ س س
 .2علی لیثی واسطی ،عیون الحکم والمواعظ ،ص « :6۳اإلن َسان ع سبد اإلح َسان».
 .3آلعمران ،آیه .۳6۱
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نبوفن نجات یابد 1.البته محبت باید بجا بوفه ،مصافیق آن متناسب با سن و شرایط فرزند باشـد و
باید از افراط و تفریط فر این زمینه جلوگیری شوف.
 .2تکریم

خداوند متعال بهعنوان اولین مربی انسان میفرماید« :بهیقین ،فرزندان آفم را کرامـت فافیـم 2».و
این ،خوف بیانگر اهمیت تکریم مربی فر مقام تربیت است و ارضـای ایـن نیـاز از سـوی مربیـان
تربیت ،صحیح و خداپسندانه به شمار میآید .تکریم فرزندان از سوی والدین ،سبب خواهد شد
که کوفک به شخصیت و ارزش واقعی و واالی خویش پـی ببـرف و بنـا بـر فرمـایش امیرمؤمنـان،
علی  ،چنین فرفی خوف را با گناه خوار نمیکند.

3

عزت و اعتماف به نفس ،از فیگـر آثـار احتـرام و تکـریم فرزنـد اسـت کـه خـوف مـانعی فر برابـر
ناهنجاریهای روانی و میل به بزهکاری و اعتیـاف و شخصـیت ضـد اجتمـاعی او خواهـد بـوف.
احترام و تکریم فرزند از سوی والدین ،فارای چنان تأثیری است که فر روایتی از پیـامبر اکـرم
آمده:

َ
َ ْ َ َ ُ َ
َْ َ ُ
«أ ِإ َُوا أ ْوا َُ ْم َوأ ْح ِس ُنوا أ َُ َا ُْ ْم ُحغف ْإ لك ْام؛ فرزندان خوف را گرامی بدارید و خوب تربیت کنید کـه
4

موجب مغفرت شماست».
 .3الگوی عملی بودن

پدر و مافر ،بهعنوان الگویی عملی ،نقشی کلیدی را فر رفتار و باورهای فرزند ایفا میکنند.
والدین بیشتر اوقات فر تیررس مشاهدهاند و فرزند بـا الگـوبرفاری و تقلیـد از رفتارهـای ایشـان،
آمـده

بسیاری از آفاب فینی و معاشرت را میآموزف؛ برای نمونه ،فر زندگی گهربار امام حسن

که ایشان فوبار تمامی اموال خویش و سه بار نیز نصف آن را فر راه خدا انفاق نموف 5.ریشـه ایـن
رفتار را باید به فلیل الگوبرفاری از پدر و مافری چون امیر مؤمنان

و حضرت زهرا

یافـت؛

آنجا که سه روز متوالی پس از روزهفار بوفن ،افطار خـویش را بـه مسـکین و یتـیم و اسـیر انفـاق
1. http://pajoohe.ir

 .2اسرا  ،آیه .79
س
َ ََُ س ََ َ ُ ُ َ
ُ
َ
َ
 .3عبدالواحد تمیمی آمدی ،غررالحکم ودررالکلم ،ص « :677من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیة».
 .4حسن طبرسی ،مکارم األخالق ،ص .1۳8
 .5علی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج  ،۳ص .667
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کرفند و بدینسان ،راه سعافتمندی را به فرزندشان آموزش فافند.

ْ َ َ َ
امیر مؤمنان ،علی فرباره تأثیر رفتار عملی فر تربیت میفرمایدَ « :ان ال َو ْع ال ِهي ا َح ُّم ُج َُ َس ْاّم ٌع
َ
َ
َ
ُ ْ
ْ ْ
َْ
َوا َح ْع ِدل َُ َنف ٌع ََ َسك َت َع ْن َُ ِل َس ُن الق ْو ِل َو َنط َِ ِا َِ ِل َس ُن ال َعق ِ ؛ 1پندی که هـیچ گوشـی آن را بیـرون

نیفکنده و هیچ نفعی با آن برابر نبوفه ،پندی است که زبان گفتار از آن خاموش ،و زبان عقل بـر آن

گویاست».
 .4توجه به تفاوتهای فردی و شرایط سنی

یکی از مهمترین اصول تربیتی ،بهویژه تربیت فینی ،فر نظرگرفتن تفاوتهـای فـرفی و همچنـین
اقتضاهات سنی است .بنا بر آنچه تا کنـون بیـان شـد ،فرزنـد فر هریـک از مراحـل رشـد ،فارای
قابلیتها و محدوفیتهای خاص آن فوره بوفه و اعمال تربیت نیز باید بر اساس این امور باشد.
پس ،والدین باید با کسب آگاهی از ویژگیهای هر مرحلـه از رشـد ،اصـول تربیتـی متناسـب را
لحاظ کرفه ،از هرگونه افراط و تفریط فر زمینه تربیت فینی که سبب آسیب به باورها و اعتقافات و
شخصیت فرف خواهد شد ،بپرهیزند.
 .5تشویق و تنبیه

تشویق ،به معنای بر سر شوق آورفن فرف برای انجام عمل ،یکـی از مهمتـرین شـیوههـای تربیتـی
است که بارها فر قرآن کریم و روایات مورف اشاره قـرار گرفتـه و از مـؤثرترین روشهـا فر تثبیـت
اعمال پسندیده فر تمامی مراحل زندگی ،بهویژه اوایل کوفکی به شمار میآید .قرآن کـریم نیـز فر
موارف متعدفی و به روشهای گوناگون با ایجاف انگیره ،بندگان را به انجام واجبـات ترغیـب کـرفه
است .آیاتی که به توصیف بهشت و نعمتهای آن پرفاخته ،نمونه واضحی از استفافه ایـن اصـل
فر تربیت فینی است.
امیر مؤمنان

ْ

َ

ْ

ْ ُ ُ
َ َ
اب ال ُّم ِْ ِس ِان؛ 2بـا
با اشاره به این اصل تربیتـی مـیفرمایـد« :ازج ِاإ الّم ِسايء ِاثاو ِ

پافاشفافن به نیکوکار ،بدکرفار را از عمل خویش باز فار ».بنابراین ،تشویق ،فر ترغیب رفتارهای
پسندیده به صورت مستقیم و ترک اعمال ناپسند به صورت غیرمستقیم ،ایفای نقش میکند.
از فیگر سو ،تنبیه نیز به معنای آگاهسازی و متوجهنموفن فرف از زشتی عملـی اسـت کـه مرتکـب
 .1محمد لیثی ،عیون الحکم والمواعظ ،ص .۳۴۳
 .2شریف رضی ،خصائص األئمة  ،ص .۳۳9
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شده است .این اصل تربیتی ،فامنه وسیعی را از عدم تأیید تا مجازات بدنی فربرمـیگیـرف؛ 1ولـی
نباید به هیچ وجه ،از حدومرز الزم فراتر بروف و وسیلهای برای تشفی خاطر و اعمـال خشـونت و
ارضای حس انتقامگیری باشد .تنبیه ،بهویژه فر تربیت فینی ،باید از چنان ظرافتی برخورفار باشـد
که سبب آگاهی فرف از وظایفش و عدم تکرار رفتار نامطلوب شوف.
سعدی شیرازی فر باره نقش تربیتی تشویق و تنبیه ،بهویژه فر کوفکی ،میگوید:
گـــرش فوســـت فاری بنـــازش مـــدار
خرفمنـــــد و پرهیزکـــــارش بـــــرآر
بــه خــرفی فرش زجــر و تعلــیم کــن

بـــه نیـــک و بـــدش وعـــده و بـــیم کـــن

برای نتیجهگیری بهتر از تشوق و تنبیه ،بایسته است برخـی نکـات ،از جملـه :تناسـب بـا عمـل،
ظرفیت وجوفی فرف ،روشن بوفن فلیل اعمال آن و عدم تأخیر فر تشویق و تنبیه ،رعایت شوف.
برای نمونه ،فر فوره سیافت ( 1ـ  7سالگی) ،رهـاکرفن کـوفک بـه معنـای آزافی مطلـق و عـدم
محدوفیت و نظارتنداشتن بر رفتار کوفک نیست؛ بلکه بدین معناست که نباید کـوفک بـه طـور
مستقیم مورف مؤاخذه و تنبیه قرار گیرف و از آنجا کـه بیشـترین میـزان یـافگیری ،از طریـق فیـدن و
الگوبرفاری از رفتار والدین صورت میپذیرف ،اهتمام به انجام تکـالیف فینـی از سـوی والـدین،
بهترین روش برای تعمیق باورهای فینی فرزند است.
 .6استمرار

تربیت فینی ،امری تدریجی است که فر آن باید مرحلهبهمرحله و همگام با مراحل رشدی فرزند،
روشی فرست و حسابشده را فر پیش گرفت و از تندروی و کندروی جلوگیری کرف و با آهنگـی
یکنواخت ،ولی همیشگی ،این مسیر را طی کرف .امیر مؤمنان
َ

َ

ُ

َ
َ ٌ َ
میفرمایـد« :ق ِّل ا ت ُاد ُوم َعّل ْ ِاَ

ْ َ
ْ
َْ
ول؛ 2اندک پایدار ،بهتر است از بسیار خستهکننده».
أْجی َِن ِث ٍإ َّمّل ٍ
رهــرو آن اســت کــه آهســته و پیوســته روف
رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسـته روف

سخن آخر :آنچه تا کنون بیان شد ،مهمتـرین اصـولی بـوف کـه بایسـته اسـت فر امـر تربیـت و
نهافینهسازی باورهای فینی ،بدان توجه کامل نموف .شایان نکر است که سرآغاز تربیـت ،بـهویـژه
تربیت فینی را باید سالها پیش از تولد فرزند فر نظر گرفت و والدین با مؤفب ساختن خویش بـه
 .1ر.ک :محمدرسول آهنگران ،محدوده مجاز تنبیه بدنی کودکان از منظر روايات اهلبیت
 .2نهج البالغه ،حکمت .۴۱6

 ،ص .6۳

مجلس يازدهم :نقش خانواده در تعميق باورهای دينی فرزندان 931 

آفاب و تعالیم فین ،فرزندان را فر پیموفن این راه ُپرفرازونشیب یاری فهند و بدون ترفید ،این مهم
حاصل نخواهد شد ،مگر با صبر و استقامت ،همراهی و همگامی والـدین بـا یکـدیگر ،رعایـت
عدالت بین فرزندان و نظارت شایسته و متناسب با حاالت و شرایط سنی و روحی فرزندان .بدون
شک ،آنچه نامالیمات و سختیهای این راه جانکاه را گوارا میسازف ،مصونیت فرزندان از هر نوع
آسیب اخالقی و مقاومت فر برابر انحرافات و تربیت فرزند صـالحی اسـت کـه چـون صـدقهای
جاریه فر پرونده اعمال پدر و مافر خواهد فرخشید.

مجلسدوازدهم

دینباوری و راههای تقویت آن در نسل جوان ()1
حجتاالسالموالمسلمیندکترابوالفضلساجدی


*

اشاره

چگونه میتوانیم نهال فینباوری را فر جوانان شکوفا سـازیم؟ از نظـر شـناختی ،زمینـه و انگیـزه
قتجـو و
نکاوی فر جوان وجوف فارف؛ چراکه این امر ،فطری است .همچنین ،او موجوفی حقی 
فی 
روانشناسـی
جو یای پاسخ پرسشهای بنیافین خوف فر مورف نظام هسـتی اسـت .پـژوهشهـای 
یفهد که جوان از نظر عاطفی و هیجانی نیز برای فرک لذات معنوی و ارتباطـات
رشد نیز نشان م 

روحانی آمافگی فارف 1.با توجه به وجوف بستر نهنی و روانی برای فینآموزی و رشد باورهای فینی
فر جوانان ،میتوان گفت اگر آنها فر این باره کاستی فارند ،بخش مهمـی از آن بـه ضـعف مـا فر
روشهای تربیت و انجام رسالت خو یش برمیگرفف.
مقاله حاضر ،فر رفع این کاستی به ما کمک میکند و چهار روش مناسب باروری باورهای فینـی
جوانان ،یعنی« :اعطای بینش»« ،الگوفهی»« ،انذار و تبشیر» و «تشو یق و تنبیـه» را بـه والـدین،
* عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
 .1محمدرضا شرفی ،دنیای جوان ،ص .۱۱۱
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مربیان ،معلمان ،مبلغان و تمام طالیهفاران و فلسوزان هدایت فینی نسل نو اراهه میفهد.
روشهای تقویت دینباوری در جوانان

مهمترین این روشها ،عبارتاند از:
 .1تقویت بینش دینی

فر ابتدا باید گفت :اغلب رفتارها ،نگرشها و جهتگیرهای نسنجیده و نافرست افراف ،فر نـافانی
و کماطالعی آنها ریشه فارف و یکی از عوامل اصلی ضعف باورهای فینـی فر جوانـان ،جهـل بـه
فین است .بنا به فرمایش پیامبر گرامی اسالم

 ،جهل ،از ریشههای عصیان نیز هسـت و فرقـی

ندارف که جوان از چه موقعیت اجتماعی و یا جذابیت ظاهری برخـورفار باشـد 1.از ایـن روایـت،

میتوان نتیجه گرفت کسی که از فرمـان خداونـد سـرپیچی میکنـد ،فر زمـره جاهـلترین افـراف
است؛ حتی اگر عالیترین مدارک علمی را از بهتـرین فانشـگاهها فریافـت کـرفه ،یـا فر بهتـرین
منصبها و موقعیتها قرار فاشته باشد.
از فیگر عوامل ضعف باورهای فینی جوانان ،مواجهه با شبهات است .پرسشگری و یافتن پاسـخ
مناسب ،بهو یژه فر مسیر فینباوری ،برای جوانان امری پسندیده اسـت و اقتضـای روحیـه آنـان و
پلکان ترقی آنهاست؛ اما باقیماندن فر شـبهات فینـی ،جـوان را از حرکـت فر مسـیر الهـی بـاز
میفارف؛ چنانکه امام علی

میفرماید:

ُ ْ
َ ْ
ْ
ِ
َ
ُ
َ َ ْ
« َعّل ُّموا ِص ْب َ َنك ْم َِ ْن ِعّل ِّم َن ََ َح ْنف ُع ُْ ُم الّل َُ ِا َِ ا َتغ ِّل ْ َعّل ْ ِْ ُم ال ُّم ْإ ِج َئاة ِا َإأ ِح َْا ؛ 2بـه کوفکـان خـوف آن

مقدار از فانش ما که بهحال آنان مفید است ،تعلیم فهید تا اندیشه و نظر ُمرجئه 3بـر آنـان غالـب
نگرفف».
نمونههایي از جهل جوانان معاصر

جهان مدرن ،جوان را با پرسشهای بسـیاری فربـاره فیـن مواجـه سـاخته اسـت .پیشـرفتهای
صنعتی و تمدن مافی فر مغربزمین ،عقبماندگی تاریخی مسـلمانان ،نظریـات مافیانگارانـه
َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ظیم الخطر».
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۳ص « :۳69إن الجاهل َمن َع َصی الله َو إن کان جمیل المنظر ع
 .2شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،1۳ص .۴78
ُ .3مرجئه ،گروهی ضد شیعه بوفند که جایگاه امام علی را فر مقامی نازل قرار میفافنـد( .ر.ک :شـیخ کلینـی ،الکاافی،
ج  ،6ص ۴7؛ طریحی ،مجمع البحرين ،ج  ،۳نیل مافه «رجا »)

مجلس دوازدهم :دينباوری و راههای تقويت آن در نسل جوان (919  )9

اندیشمندان غربی ،ترجمه گسترفه این اندیشهها فر کشورهای اسالمی ،بهو یژه ایـران و نیـز رشـد
نو یسندگان غربزفه ،از جمله عواملی است که فر بحـران فکـری جوانـان اثرگـذار بـوفه اسـت.
بهتدریج نگرش خرافی به فین ،نگاه مافی به جهان و پذیرش اجمالی آن فر بین جمـع کثیـری از
جوانان حاصل شده است .برای تقو یت فینباوری ،الزم است هریک از این موانـع ،شناسـایی و
برطرف شوند.
ً
یکخانه غـم،
یها ،لذتستیزی و بیتوته فر تار 
متأسفانه ،معموال جوانان فین را با عزلت ،ترک شاف 
یپندارنـد .چشـمانداز
یشمارند و التزام به بـاور فینـی را مـالزم افسـرفگی و فلمرفگـی مـ 
معافل م 
بسیاری از جوانان ما از فین ،نه آیین زندگی ،بلکه مرام مرفگی است.
کبعـدی،
یشوف که گو یی متدین واقعی ،ستمگری ظالم ،خشن ،ت 
گونهای تصو یر م 
گاهی فین به 
تخواه ،سلطهجو ،حامی و مروج خشم و نفرت ،قهر و خشونت و یا قتـل و غـارت اسـت.
تمامی 
یکنند.
این سخنی است که فشمنان ما فر سراسر جهان آن را تبلیغ کرفه ،به جوانان تفهیم م 
یسازند که ناامیدی مخاطبان را فر
برخی نیز فر تبیین باورهای فینی ،چنان تصو یر سختی از آن م 
پـی فارف؛ فرحالیکــه روش آموزگـاران نخســتین فیـن چنـین نبــوفه اســت؛ بـرای مثــال ،زمــانی
که پیامبر

 ،تصمیم گرفت امیر مؤمنان

ایشان فرموف:
َ

ِ

َ

و معان را برای آمـوزش فیـن روانـه یمـن سـازف ،بـه

ِ

« َح ِس ُإوا َوا ُت َع ِس ُإوا َو َاّش ُإوا َوا ُت َنف ُإوا؛ 1برو یـد و مـرفم را مـژفه و بشـارت فهیـد و آنـان را از خـوف
مرانید .امور فینی را بر آنان آسان بگیرید؛ نه سخت و فشوار».
خواسـتههـای طبیعـی ماننـد تغذیـه ،تفـریح و

اسالم برخالف پارهای افیان ساختگی ،سـرکوبی
یکند تـا بـه اهـداف برتـر
ارضای غرایز جنسی را هدف قرار ندافه است؛ بلکه فقط آنها را کنترل م 

ُ ُ َ
ح َرج َو ْ ُ ُ
ریدل ُی َط ِه َر ُم ْم َول ُیت َمن ْع َم َت ُ
الل ُهل َی ْج َع َل َع َل ْی ُك ْمم ْن َ
ـه
آفمیان صدمه وارف نیاید؛ «مایرید
ِ ِ ِ
لكنی ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
یخواهد شـما را پـاک کنـد و
یخواهد برای شما تنگنا و رنج قرا فهد؛ ولی م 
َع َل ْی ُك ْم؛ 2خداوند نم 

نعمتش را بر شما کامل گرفاند».
گونهای قابـل هضـم و پـذیرفتنی باشـد و
بنابراین ،زبان بیان آموزههای اسالم به جوانان نیز باید به 
 .1ابنابیجمهور ،عوالی اللئالی العزيزية فی األحاديث الدينیة ،ج  ،۳ص .۱8۳
 .2ماهده ،آیه .6
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بهتدریج از آسان به مشکل سیر کند.
دشمنشناسي

از آنجا که فشمنان اسالم آثار رشد فینی را فر جامعه اسالمی مشاهده کـرفه ،بـرای سـلطه خـوف
احساس خطر کرفهاند ،تضعیف باورهای فینی جوانان را هـدف قـرار فافهانـد و سالهاسـت کـه
تالش گسترفهای را فر این مسیر آغاز نموفهاند .رهبر معظم انقـالب نیـز بارهـا ایـن امـر را مـورف
تأ کید قرار فافه و به جایگاه و ابعاف جنگ نرم فشمن پرفاخته است.

1

فر اعطای بینش صحیح به جوانان ،توجه به زمان و فرهنگ جامعه و سن مخاطـب ،مهـم اسـت.
حضـرت علـی
ُ

َ
ُ َ َّ
َ
َ َ ُ َ
َ
ّلوقاون ِل َزَا ٍن غ ِاإ
آُااكام ،فا ِ ن ُْم َََ
میفرمایـد« :ا ت ِ
قساإوا اواُ ام عّلای ِ

َزَ ِنكم؛ 2فرزندانتان را بر آفاب خوف تربیت نکنید؛ چراکه آنها برای [آینده و] زمـانی غیـر از زمـان
شما آفریده شدهاند».

والدینی که به تربیت باورهای فینی فرزندان خوف اهتمامی ندارند و فقط به تأمین امور مـافی آنـان
میاندیشند ،از نظر پیامبر اکرم

منفور هستند؛ چنانکه فر روایتی آمده است رسول اکـرم

به بعضی کوفکان نظر افکند و فرموف:

ََ َ َ
ٌ َ َ
َ َ
َ َ
ْ ْ
« َو ْح ِْل ْوا ُِ ِآخ ِإ َالز ََ ِن َِ ْن َآا ِئ ِْ ْم ف ِق ا َحا َْ ُساول الّل ِاَ َِ ْان َآاا ِئ ِْ ُم ال ُّمّش ِاإ ِ َن فقا ل ا َِ ْان َآاا ِئ ِْ ُم
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ُالد ْن َ فأن َِنْ ْم َا ِإي ٌء َوه ْم َِني ِاإاء؛ وای به فرزندان آخرالزمان ،بـه جهـت [بیتـوجهی و] روش

ناپسند پدرانشان عرض شد :ای رسول خدا از پدران مشرک آنها؟ فرموفنـد :نـه؛ بلکـه از پـدران

مسلمان آنان که هـیچیـک از واجبـات احکـام فینـی را بـه فرزنـدان خـوف نمـیآموزنـد و هرگـاه
فرزندانشان فر صدف تعلیم مساهل فینی باشند ،آنان را از این امر باز میفارند و به ناچیزی از امـور
مافی فرباره آنان قانع هستند .من از این قبیل مرفم بری و بیزارم و آنان نیز از من بیزارند».
فر این روایت ،والدینی که فرزندان خوف را از فراگیری فین منع میکنند ،مـورف نفـرت پیـامبر
فانسته شدهاند .بدون شک ،کسانی که ماهواره تهیه میکنند و خواسته یا ناخواسـته موانـع تربیـت
 .1ر.ک :پیام معظمله به کنگره جامعه اسالمی فانشجویان فر مشهد.۳۱89/6/۳9 ،
 .2ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،19ص .167
 .3شعیری ،جامع األخبار ،ص .116
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فینی فرزندان خوف را فراهم میکنند ،از مصافیق این روایت شـریف هسـتند .فلسـوزان و متولیـان
امر تربیت ،باید والدین را از ابعاف تأثیرگذاری منفی فضـای مجـازی و شـبکههای مـاهوارهای بـر
تربیت فینی فرزندان آگاه سازند.
معرفی فشمنان اسالم و عملکرف گذشته و حال آنها ،جوان را بیدار نموفه ،از فعالیتهای تبلیغـی
فشمنان بیزار میسازف؛ برای مثال ،اگر رابرت مرفاک ،صهیونیسـت سـرمایهفار و اسالمسـتیز کـه
فشمنی خوف را با اسالم بارها آشکار کرفه و هدایتکننده بخش بسیاری از شبکههای ُپرمخاطـب
ماهوارهای است ،بهفرستی به نسل نو معرفی شوف ،نوع نگاه مرفم به این شبکهها تغییر مییابد.
امروزه ،فشمن فر خانوافهها نفون گسترفهای یافته است .نمونهای از این نفون ،حضور شـبکههای
ماهوارهای فر خانههاست که به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم ،باورهـای اسـالمی را آمـاج حملـه
خویش قرار فافه است.
کانالهای ماهوارهای مانند :من و تو ،فارسیوان و بیبیسی فارسی ،نقشههایی فقیـق راه تخریـب
بنیانهای فینی جوانان را پیش گرفتهاند .آنها به روشهـای مختلـف ماننـد تبلیـغ سـبک زنـدگی
غربی ،تقو یت گرایش به غرب ،تلقین خرافهانگاری فین و ضد پیشـرفت و تمـدن بـوفن آن و نیـز
شکستن نگاه تقدسگرا به آموزههای فین ،ایـن هـدف را فنبـال مـیکننـد .مـاهواره ،فرون خانـه
حضور فارف و مانند مهمانی ُپر رفتوآمد است که فر فل فرزندان و اعضای خانوافه جا باز کرفه و
همه به او گوش میفهند .خرید ماهواره برای منزل ،مثل این اسـت کـه شـما یکـی فـرفی بسـیار
خوشسخن ،جذاب ،شوخ طبع و برخورفار از توانایی باالی تأثیر ،اما فاسد و منحرف را به منـزل
خوف فعوت کنید که ماهها یا سالها با اعضای خانوافه شما زندگی کند و با آنها محشور باشد.
هماکنون انبـوهی از فیلمهـا و سـریالها ،امـور خرافـی و موهـوم از قبیـل :جـافوگری ،کهانـت،
پیشگویی و ارتباط با ارواح را بهگونهای ُپررنگ مطرح میکنند و خواسته یا ناخواسته امور وحیانی
را همرفیف آنها قرار میفهند.
این شبکهها از یک سو ،اعتقافات و باورهای فرزنـدان مـا را نشـانه گرفتهانـد و بـر نـوع اندیشـه و
جهانبینی آنها اثر سو میگذارند و از سوی فیگر ،گرایشها و امیال آنان را به سوی لذات مـافی
و حیوانی سوق میفهند و به فنبال آن ،رفتار و عافات آنها را بـر اسـاس ایـن نـوع فکـر و گـرایش
هدایت میکنند.
تلقین شبهات و خرافهانگاری فین فر ماهوارههـا ،بـه شـکلهای مختلفـی انجـام میشـوف :گـاه
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مستقیم توسط مجری یا کارشناس مطرح میشوف ،گاه از طریق گفتوگو با مرفمی که اعتقـاف بـه
فین ندارند بیان میشوف ،گاه توسط بازیگران فیلمها فر حین فیلم یا سریال توسط چهـره محبـوب
و مثبت فیلم تلقین میشوف ،گاه نیـز بهوسـیله سـایر چهرههـایی کـه توسـط تلو یزیـون محبـوب
میگرفند مانند پزشک ،کارشناس و یا ورزشکار القا میشوف .فر موارف متعـدفی فر خـالل انـواع
برنامههای خوف ،با بیاعتنایی عملی به آموزههای فینی جرهت گناه را فر جوان تقو یـت مـیکننـد،
فساف جنسی را ترو یج مینمایند ،برای پسران فوسـتفختر نداشـتن و بـرای فختـران فوستپسـر
نداشتن را عیب ،ضعف و نشانه عقبماندگی جلوه میفهند و با شکستن قـبح گنـاه ،تکـرار آن و
عافی جلوه فافن آن ،باورهای جوانان را متزلزل میسازند.
خرافهانگاری که توسط ابزارهای تبلیغی فشمنان القا میشوف ،بر فو نوع است :گاهی اصل فیـن را
خرافه تلقی میکنند و گاهی آموزههایی خاص مانند :حجاب ،عزافاری ،زیارت مشـاهد مشـرفه،
یا عبافتی خاص را .امـروزه ،آنچـه بیشـتر شـیوع فارف ،خرافـهانگاری بخشـی از فیـن اسـت کـه
زمینهساز نگاه منفی به کل فین میشوف.
جوان نیز آمافگی روانی برای پذیرش این تلقینات و تبلیغات غیرمستقیم را فارف؛ زیرا انسان میل به
آزافی افسارگسیخته و ارضای بیحد و مرز امیال حیوانی را فارف و به فنبال راههای توجیه یا به قـول
روانشناسان مکانیزمهای ففاعی است که آنچه میخواهد ،انجام فهد و فچار عذاب وجدان هـم
نشوف.
 .2الگودهي

از راههای مؤثر تقو یت فینباوری نسـل نـو ،روش الگـو یی اسـت .الگـو ،فر لغـت بـه معنـای:
سرمشق ،مقتدا ،مثال و نمونه است 1.فر قرآن واژه «اسوه» به کار رفته و به معنای حالتی است کـه

انسان هنگام پیروی از غیر پیدا میکند 2و نیز به معنای اقتدا و پیروی است.

3

جوان فر صدف یافتن الگوهایی بشری است که گو یای ثمره عمل به فین باشند .برای نسل نو اراهـه
 .1علیاکبر فهخدا ،لغتنامه دهخدا ،ج  ،1ص .177۱
َ
 .2ر.ک :راغب اصفهانی ،مفردات ،کلمه «اسوه» ،نیل مافه «أسا»؛ حسن مصطفوی ،التحقیق فی کلمات القارآن
الکريم ،ج  ،۳ص .۱9
 .3سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۳6ص 188؛ حسن مصطفوی ،التحقیق فی کلمات القرآن الکريم،
ج  ،۳ص .۱9
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آموزههایی بدون مصافیق مجسم و موفق و کمالیافته ،چون نظریاتی انتزاعی است کـه بـا جهـان

آفمی بیارتباط است .فر روش الگوفهی ،نمونه عینی انسان فینباور ،مستقیم یـا غیرمسـتقیم بـه
جوان عرضه میشوف تا جوان امکان تحقق فیـنفاری و ثمـرات آن را مشـاهده کنـد و بتوانـد از او
پیروی نماید.
گفتنی است که ماهوارهها نیز با استفافه از این روش فر مسـیر تضـعیف باورهـای فینـی حرکـت
میکنند .الگوهای ضد فینی را برای جوانان محبوب میسازند .نقـش برتـر ،برجسـته و موفـق فر
فیلمها و سریالهای خوف را به شخصیتهای فینستیز میفهند .عالوه بر اینکه محتـوای فیلمهـا
نیز چهرهای منفی از الگوهای فینی اراهه میفهند.

قرآن بر معرفی الگو به اهل ایمان توجهی تام فارف 1و فر آیات متعدفی پیامبر خـوف را بـه یـافآوری
ً
یکند 2.الزم نیست ،حتما الگو فر زمان ما حیات فاشته باشد؛ چنانکـه قـرآن از
الگوها فعوت م 
الگوهایی یاف میکند که قبل از زمان پیامبر

میزیستند 3.قرآن پیـامبر اکـرم

را نیـز الگـوی

همیشگی نکر میکند کـه بـه صـدر اسـالم اختصـاص نـدارف .از سـوی فیگـر ،قـرآن فر روش
الگوفهی مرفم را به انتخاب آگاهانه فعوت میکند و از پیروی کورکورانه برحذر میفارف.

4

دهاند ،نشانه آن است که از عوامل مهم و
تحقیقات فر خصوص کسانی که به اسالم و شیعه گرو ی 
تهای برجسته اسالمی مانند :نبی گرامی اسـالم
مؤثر فر این عرصه ،مطالعه زندگی شخصی 
اهمــه اطهــار
سیداالوصیا

،

و علمــای بــزرگ بــوفه اســت؛ ب ـرای مثــال ،شــناخت اولـین و ســومین امــام،
و سیدالشهدا  ،خیل ُپرشماری را فر سالهـای پـس از انقـالب اسـالمی و

معرفی جهانی شیعه ،به فامن اهلبیت

کشانده است؛ حتی شـناخت امـام خمینـی جمـع

فراوانی از غیرمسلمانان را مشتاق اسالم کرفه است .پژوهشهای میدانی فر فاخـل کشـور نشـان
الهای مربوط به زندگی امامان
یفهد که پخش سری 
م

فر جذب جوانـان بـه فیـن فوقالعـافه

مؤثر بوفه است .بدین جهت ،تبیین منسجم الگوهای اسالمی و سیره عملی امامان با کـاربرف
ابزارهای هنری ،میتواند جامعه را فر مسیر تقو یت فینباوری ،با گامهای بلندی به پیشَ ب َرف.
 .1احزاب ،آیه 1۳؛ ممتحنه ،آیه .۴
 .2ر.ک :مریم ،آیه  6۳ ،۴۳و .66
 .3همان.
 .4زخرف ،آیه  1۱ـ .1۴

  916رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 9316

یفهـد کـه
تحقیقی که فر مورف فانشآموزان سال سوم متوسطه شهر تهران انجام شـده ،نشـان مـ 
باالترین تأثیر را فر جذب فانشآموزان به زنـدگی و شخصـیت حضـرت علـی  ،سـریال امـام
علی

فاشته است 1.فیلم محمد رسول الله

 ،فر اتریش به نمایش گذاشته شـد و فر نتیجـه،

فر آن سال  ۱999نفر نام فرزند خوف را حمـزه گذاشـتند و  ۴999نفـر نیـز فر آن سـال مسـلمان
شدند .نمایش فیلم زندگینامه یکی از اولیای مذهبی مسیحیان ،باعـث شـد  ۳/6میلیـون نفـر فر
آفریقا مسیحی شوند.

2

 .3انذار و تبشیر

انذار ،به معنای خبرفافنی است که به فنبال آن ترس باشد؛ چنانکه تبشیر نیز نوعی آگاهیبخشی

است که فرف را خوشحال کند 3.از آنجا که فینباوری ،پایبندی به تکالیف و محدوفیتهایی را فر
پی فارف ،الزم است با روشهایی از جمله انذار و تبشیر ،تحمل این تلخی را بر جوان آسان کنـیم.
انذار او را از خطر باالتری میترساند که عدم تحمل این سختی ،وی را بـا زجـر بیشـتری مواجـه
خواهد ساخت .بشارتفافن جوان بـه فریافـت عطایـا نیـز رغبـت او را برمیانگیـزف و وی را بـه
نتایجی امیدوار میسازف که نصیب او خواهد شد .فر نتیجه ،جوان آمافه پذیرش تکلیف میشوف.
ازاینروست که قرآن ،پیامبران خوف را بشیر و نذیر نامیده است.
برای انذار و تبشیر ،توجه به کارکرفهای فنیوی و اخروی اهمیت و یژهای فارف .امروزه ،بیش از هـر
زمان فیگری ،کارکرهای فین مورف توجه محافل علمی اسـت .فانشـمندان متعـدفی بـه ایـن امـر

آمـدهانـد .تبیـین
اعتراف کرفه ،فر پی فهم زوایای جدید فرفی و اجتماعی فین ،بـهو یژه اسـالم بر 
یسازف و رنگ عملی و عینی به رخسـار فیـن
کارکرفهای فین ،نیاز به آن را برای جوانان ملموس م 
یزند .فر آموزش فینی جوانان ،توجه به تبیین این موضـوعات بـا اسـتناف بـه آیـات و روایـات و
م
افزوفن فیدگاه فانشمندان ،بسیار کارساز است.
 .1پژوهشگاه حوزه و فانشگاه ،فصلنامه تربیت اسالمی ،ش  ،6ص .۳98
 .2به نقل از مجله  .Inquiryگفتنی است ،فر روش الگویی ،باید از آسیبهایی مانند تاریخی جلـوه فافن اسـوههای
فینی و تلقی فراانسانی از آنها اجتناب شوف .برای اطالعـات بیشـتر ،ر.ک :ابوالفضـل سـاجدی ،دينگريازی چارا
دينگرايی ِچهسان  ،ص  1۱۱ـ .1۱7
س
 .3ر.ک :راغب اصفهانی ،مفردات ،کلمه «اإلنذار»[« :هو] إخبار فیه تخویف کما أن التبشـیر إخبـار فیـه سـرور».؛
طریحی ،مجمع البحرين ،نیل مافه «نذر».
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از جمله روشهایی که قرآن نیز برای هدایت به کار گرفته ،توجهفافن مؤمنان بـه کارکرفهـای فیـن
است .قرآن بیش از آنکه به زبان فستوری سـخن بگو یـد ،بـه زبـان فطـری و اقنـاعکننـده سـخن
یگو ید؛ برای نمونه ،برخی آیات به نقش یاف خدا فر ایجاف اطمینان قلبی ،و برخی نیـز بـه تـأثیر
م
عبافت فر تزکیه و پاکی نفس اشاره فارف 1.فر بعضی آیات فیگـر ،ایـن اثـر بـه مصـافیق عبـافات
نسبت فافه شده است؛ برای مثال ،قرآن اثر روزه ماه رمضان را تزکیه نفـس و تقواپیشـگی قلمـداف

یها و انحرافات اخالقی و اجتماعی
یکند 2.فر جای فیگر ،خداوند اثر اقامه نماز را زفوفن زشت 
م
ً
نکر کرفه است 3.آیاتی که به فلسفه احکام اشاره فارف نیـز غالبـا فربرفارنـده کارکرفهـای فـرفی و
اجتماعی فین است .فر این آیات ،حکمت وضع احکام و آثار و کارکرهای مترتـب بـر آنهـا نکـر
شده است.

4

رعایت تناسب در انذار و تبشیر

فر مسیر تقو یت فینباوری ،الزم است که از افراط و تفریط فر این شـیوه پرهیـز شـوف .هریـک از
تبخشـی فینـی هسـتند .هـر فو ،فر برانگیختگـی و
این فو ،ابزارهای مناسبی برای تربیت و حرک 
بازفارندگی نقشی مؤثر فارند .جوان ،هم مشتاق تبشیر و هم مرعوب انذار است؛ فر عـین حـال،
مربی باید فر اراهه آموزههای حاوی ترس و امید ،هماهنگ با موقعیت متربی عمل کند و از مسـیر
اعتدال عدول نورزف .امام علی

بشیر و نذیر را فر کنـار هـم ،بـه عنـوان صـفات پیـامبر

نکـر

5
امهـای ترسـناک فر بازفارنـدگی
پژوهشهای تجربی و میدانی نیز از نقش چشمگیر پیـ 

یکند.
م

رفتاری فارف.

یشـمرف 6و خـوف نیـز بـرای
قرآن کریم توجه به هر فو عنصر بشارت و انذار را فر تربیـت الزم مـ 

هدایت انسانها ،از هر فو شیوه بهـره بـرفه اسـت 7.انـذار فر قـرآن ،جایگـاه و یـژهای فارف؛ زیـرا
 .1رعد ،آیه 18؛ بقره ،آیه .1۳
 .2بقره ،آیه .۳8۱
 .3عنکبوت ،آیه .۴6
 .4برای اطالعات بیشتر ،ر.ک :ابوالفضل ساجدی ،دينگريزی چرا دينگرايی ِچهسان  ،ص  ۳68ـ .۳68
 .5نهج البالغه ،خطبه  ۳69 ،۳96و .۳7۱
 .6احزاب ،آیه .۴6
 .7بقره ،آیه 261؛ یس ،آیه 71؛ طه ،آیه .113
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یفهند .ازاینرو ،تقدم انذار بـر
انسانها بر ففع مفسده و ضرر ،بیش از جلب منفعت ترتیب اثر م 

تبشیر فر برخی آیات الهی ،نکته روانشناختی فارف .اگرچه بیشتر آفمیان بـه انـذار بـیش از تبشـیر
یفهند ،فر مجموع ،اسالم روش مبتنی بر عشق و محبت را بر روش مبتنـی بـر تـرس
ترتیب اثر م 
یفهد؛ چنانکه امام صافق
ترجیح م 
برتری فارف».

ْ
َْ َ ُ
َْ
یفرماید« :ال ُِ ُ أفّض َِ َن الَ ْو ِف؛ 1حـب ،بـر تـرس
م

به همین فلیل است که فر روایات ،عبافت عاشقانه ،بسی برتر از عبافت ناشی از ترس تلقی شده
است.

2

نکته مهم فیگر فر انذار و تبشیر ،رعایت تناسب هریک به مقتضای وضعیت جوان اسـت .اگـر او
یکند ،بایـد
نابهجا ،خطرات راه فینستیزی را فراموشکرفه و مسیر خطا را طی م 
به فلیل امیدهای 
فر مورف عواقب انحراف خو یش انذار شوف؛ ولـی اگـر بـه یـأس فرغلتیـده و امکـان خالصـی از
یبیند ،به عامل تشو یقی و فلگرمکننده نیاز فارف.
گناهان و عذاب را فور م 

3

 .4تشویق و تنبیه

تشو یق ،فر لغت به معنای ایجاف شوق و میل ،و تنبیه ،به معنـای آگـاهکـرفن و توجـهفافن اسـت.
تنبیه ،مصدر باب تفعیل و فر لغت ،معافل بیدار یا آگاهکرفن است.

4

ً
الزم است ،به رابطه انذار و تبشیر با تشو یق و تنبیه توجه فاشته باشیم .غالبـا تبشـیر بـا تشـو یق ،و

انذار با تنبیه مشتبه میشوند؛ فرحالیکه متفاوت از یکدیگرند .تبشیر و انـذار ،پـیش از عمـل یـا
همراه عمل است؛ اما تشو یق و تنبیه ،پس از عمل اسـت .قبـل از تحقـق نتیجـه ،جـای تبشـیر و
انذار ،و بعد از آن ،جای تشو یق و تنبیه است .بنابراین ،برای تقو یت فینباوری فر جوانان ،بایـد از
هر فو استفافه شوف؛ قبل و بعد از عمل .کاربست شایسته این روش ،فر رشد فینبـاوری جوانـان
تأثیر قابل توجهی فارف .هدف از تشو یق و تنبیـه ،تکـرار ،اسـتمرار و تثبیـت رفتـار فینمدارانـه فر
جوانان است.
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .۳18
 .2شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،۳ص .6۱
 .3ر.ک :آنتونی پراتکانیس ،عصر تبلیغات ،ص  ۳87ـ .۳8۱
 .4علیاکبر فهخدا ،لغتنامه دهخدا ،واژه «تنبیه».
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نکته فیگر اینکه اثر تشو یق و تنبیه ،بیش از انذار و تبشیر است .از سوی فیگر ،آنکه انذار و تبشـیر
فر او اثربخش است ،استعداف بیشتری برای رشد فینفاری و پختگی فارف؛ زیرا حرکت با تبشـیر و
انذار ،مستلزم نوعی آیندهنگری و کنترل نفس قبـل از مشـاهده نتیجـه اسـت .پـس ،بـرای سـنین
پایینتر که رشد شناختی کمتری فارند ،تشو یق و تنبیه ،کاربرف و اثر بیشتری فارف.

 .1ر.ک :خسرو باقری ،نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،ص .۳79

1

مجلسسیزدهم

دینباوری و راههای تقویت آن در نسل جوان ()2
حجتاالسالموالمسلمیندکترابوالفضلساجدی


*

اشاره

جوانان ،فر هر جامعهای نقش تعیینکننـده و مهمـی فر پیشـرفت و اعـتالی علمـی ،فرهنگـی و
اخالقی آن فارند .ازاینرو ،اهتمام به امر تربیت صحیح و پاسخگویی مناسب بـه نیازهـای آنـان،
مسیر حرکت و رشد را فر زمینههای مختلف هموار میسازف و فر عمل ،بـه سـالمت و سـعافت
فرف و اجتماع منتهی میشوف .فر این میان ،فینباوری جوانان و تقویت بنیانهای عقیدتی آنـان ،از
اهمیت و ارزش باالیی برخورفار است.
فر بخش اول این نوشتار ،به معرفی چهـار روش جهـت تقویـت روحیـه فینبـاوری فر جوانـان
پرفاختیم .فر افامه ،آنچه فر نوشتار حاضر اراهه میشوف ،بیان پنج روش فیگر فر ایـن بـاره اسـت
که آثار شگرفی فر القای روح فینی و تقویت و استحکام آن فر نهاف حقیقتجوی جوان بر جـای
مینهــد؛ ایــن روشهــا عبارتانــد از« :مهــر و محبــت»« ،امــر و نه ـی بــه روش صــحیح»،
«هنرورزی»« ،تربیت غیرمستقیم» و «تربیت تدریجی».
* عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
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 .1مهر و محبت

روش شایسته برخورف با فرزندان جوان ،از مصافیق مهم تشویق به فینباوری اسـت .برخـورفاری
مربی ،همچون :والدین ،معلم ،استاف ،مبلغ فینی و امام جماعت ،از چهرهای متبسـم و مصـمم و
لسانی نرم و مالیم ،نقشی بسزا فر تأثیر آموزههای فینی فارف .برقـراری ارتبـاط فوسـتی بـا جـوان،
اوشـدن فر صـورت عـدم حضـور فر
عیافت مربی از وی فر صـورت بیمـاری ،جو یـای حـال 
جلسات یا نماز جماعت ،فیدارهای گروهی از اعضای غایب مسجد یا کـالس و فسـت آنـان را
با گرمی فشرفن ،نمونههایی از جلوهها مهـر و محبـت اسـت .برخـی بـه طـور عـافی ،چهـرهای
عبوس ،خشن و ترسناک فارند .نگاه مستمر به این افـراف ،غبـار غـم بـر فل مینشـاند و وحشـت
میآفریند .چنین چهرهای ،برای تقو یت باور فینی اثری معکوس فارف .برخی نیز عبـوس نیسـتند،
اما بهسختی تبسم بر لبانشان جاری میشوف .آنچه مربی بدان محتاج است ،افـزون بـر نگاههـای
جدی ،سیمای متبسم است .اگر او به گشافگی چهره عافت نکرفه ،باید با ممارسـت آن را کسـب
کند.
نرمی بیان و فوری از تهدید و تحقیر ،فر تقو یت ارتباط عـاطفی بـا جـوان تأثیرگـذار اسـت .گـاه
سخنان مربی ،آگاهانه یا ناخوفآگاه ،با تحقیر همراه است و چنان لحن آمرانهای فارف که گو یی بـر
عرش تکیه فارف .برخی نیز از فستفافن گرم و فشـرفه بـا جـوان و مخاطـب اجتنـاب مـیکننـد؛
فرحالیکه فستفافن با گرمی و فشرفگی ،احساس یگانگی ،فوستی و عطوفـت میـان طـرفین را
فر پی فارف .فر برخی روایات نیز به فشرفن فست تأ کید شده و آن را سـبب تقو یـت محبـت نکـر
کرفه است .نگارنده با آنکه فر فوران نوجوانی با مربیان فینی خـوبی ارتبـاط فاشـتم ،امـا خـاطره
تلخی از یک نفر آنان فر نهن فارم و آن ،مورفی است که مربی مربوطـه بـا نـوک انگشـتانش بـه
یفاف.
نوجوانان فست م 
یشمارف .بدین جهت اسـت
قرآن کریم ،فقدان این صفت را سبب پراکندگی مرفم از اطراف فرف م 

َ َ ْ َ
یفهـدَ « :فب َ  ْ َ
منالل ِه ِلنت
که خداوند متعالی ،قلب پیامبر خویش را رهوف و مهربان قرار م 
مارحم ٍة ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ ْ ُ َُْ ْ َ ْ َ
َُ ْ ََْ ُْ َ َ ً َ َ َْْ ََْ ُ
ُ
ـت ْغف ْر َل ُه ْ
شـاو ْره ْم ِفـي
ـم َو
امنحو ِلكفاعفعنهمواس ِ
لهمولومنتفّظاغلیظالقل ِّب نفضو ِ
ِ
َ
َْْ َ َ َ َ ََ َْ َ َ
ْ َ ِ َ
لین؛ 1به [برکت] رحمت الهی ،فر برابر آنهـا
ذاعّز ْمتفت َومل َعلیالل ِه ِإ َنالل َه ُی ِح ُّبال ُمت َوم 
اْلمرف ِإ
ِ
 .1آلعمران ،آیه .۳6۱
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یشدند».
(مرفم) نرم [و مهربان] شدی و اگر خشن و سنگدل بوفی ،از اطراف تو پراکنده م 
یکی از مصافیق برخورف عطوفتآمیز ،فر نرمی سخن و برخورف مدارای معلم فیـن بـا مخاطبـان
است؛ چنانکه پیامبران الهی به این صفت مزین بوفند .قرآن از لحـن بسـیار مؤفبانـه و فلپـذیر و
آ کنده از محبت موسی

یگو ید 1.اصرار صحیفه نور آسمانی ،بر نرمزبـانی
با قوم خوف سخن م 

یگو ید و او به
یترین انسان (فرعون) نیز شفیقانه سخن م 
یرسد که با طاغ 
آموزگار فین تا بهآنجا م 
یخواند:
راه هدایت فرا م 

َ َ
َ
َ
َُ ْ َ َ
ََ
ََ ْ
ْ َ
لير ِبكف َت ْخشـي؛ 2بـه سـوی
یكإ
د
ه
أ
مي*و
ّز
ليآنت
كإ
لل
ليف ْر َع ْو َن ِإن ُهطغي*فقله
ِ
ّبإ ِ
ِ
ِ
«اذه ِ

فرعون برو که طغیان کرفه است و به او بگو :آیا میخواهی پـاکیزه شـوی؟ و مـن تـو را بـه سـوی

پرورفگارت هدایت کنم تا به مقام خشیت الهی برسی؟»
لحن آیه ،پرسشی و مشفقانه است؛ همچون کسی که با فوست خوف یا پدری که با فرزند خویش
یگو ید.
از سر فلسوزی سخن م 

یکی از جلوههای برخورف مشفقانه ،اظهار محبت و بهکارگیری جمـالت عاطفـهآمیـز و ُپرجانبـه

یسازف .نبی اکـرم خرفسـاالن را نیـز بـا
است که شخص را آمافه شنیدن و گوشجانسپرفن م 
َ
یزف .امامان فرزندان خوف را نیز با واژههای احترامآمیـز ماننـد« :یـ ُابنی؛ ای فرزنـد
کنیه صدا م 
یکرفند .حضرت علی
فلبندم » صدا م 
3
ُب َنی».

فر نامه به فرزندش ،امام حسـن

یفرمایـد« :یـا
مـ 

برخی فیگر از جلوههای مهربانی با مشتاقان و جویندگان فین ،عبارت اسـت از :برقـراری روابـط
فوستی ،مساعدتهای عملی بـه آنهـا فر امـور زنـدگی ،رشـد فرسـی ،امدافرسـانی و تشـکیل
گروههـای تعـاون و همکـاری فر مراکـز آموزشـی و مسـاجد ،فیـدار گروهـی از اعضـا غاهـب،

سراغگرفتن از آنها فر حاالت بیمـاری ،گرفتـاری و نـاراحتی ،بـهو یژه سـراغ گـرفتن از کوفکـان و
سالمرساندن به آنان .هریک از اینها ،مصـافیق ارتبـاط عـاطفی اسـت کـه بـه جـذب مخاطبـان
یفهید ،به جای والدین ،به فرزندان بدهید؛ زیرا فر ایـن صـورت،
یانجامد .اگر هدیه و جایزه م 
م
 .1ر.ک :فخان ،آیه  ۳7ـ .1۳
 .2نازعات ،آیه  ۳7ـ .۳۱
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۴ص .199
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هم والدین و هم فرزندان آنان را جذب کرفهاید.
 .2هنرورزی

یکی از ابزارهای ضروری فر عرصه تقو یت باورهای فینی جوانان ،کاربسـت هنـر فر ایـن مسـیر
است .فینباوری لوازمی چون کنترل امیال غریزی فارف که جوان فر برابـر آن مقاومـت مـیکنـد.
گذشته از اینکه فر جهان حاضر موانع و مشکالت تازهای برای جوانان فر این مسـیر ایجـاف شـده
است .گاه هدف ما تقو یت باورهایی است که لوازم آن وروف به لذات مافی و ظواهر فنیوی اسـت
و گاه هدایت به سوی ارزشهای واالتر انسانی و الهی است .توفیق فر امر نخست ،بسی آسـانتر
یخواهـد یکـی را بـه
یشوف .رهرو این مسیر ،چونان پدری است که فو فرزنـد فارف و مـ 
حاصل م 
تحصیل علم سوق فهد و فیگری را برای بازیگوشی پرورش فهـد .فر ایـن وضـعیت ،بـه همـان
میزان که هدایت علمی سختتر است ،برای فیگری باید سازوکارهای هنـری فزونتـری بـه کـار
گیرف .از طرفی ،آنچه فر جهان معاصر شاهدیم ،این است که گرایش غالب فر کـاربران ابزارهـای
هنری ،تحریک و فامنزفن به امیال مافی است .فر عصری که برای جهتفافن انسانها به سـوی
یتـوان از
یشـوف ،آیـا مـ 
شهای مافی ،از ابزارهای و یژه هنـری اسـتفافه مـ 
مافیات و تقو یت گرای 
اهمیت و کاربرف هنر برای تعلیم فین و تثبیت باورهـای آن غفلـت کـرف؟ اگـر کاالهـای آسـمانی
واالتر از مافیات زمینی است ،آیا عرضه آنها شایسته کاربرف فزونتر ابزارهای هنری نیست؟

1

یکننـد کـه اسـالم ،فیـن زنـدگی و
یفاننـد .آنهـا گمـان نمـ 
جوانان ما از فین جز امر و نهـی نمـ 
رونقبخش حیات است؛ فینی که فر فوستیابی ،توفیق اخالقـی و تحصـیلی و شـغلی ،سـالمت
روان ،آسوفگی خاطر ،آغاز و استمرار ازفواج موفق ،فنیای آزاف و آباف و نیز آخرت فلشـاف و آرام بـه
یرساند .آنان غافلاند که اخالق و عرفان اسالمی با زنـدگی عجـین و از عزلـتگزینـی
ما مدف م 
گریزان است .اگر زیباییهای آموزههای فینی برای نسل نو هنرمندانـه ترسـیم شـوف ،قلـه تربیـت
یشوف .به فرموفه امـام رضـا
باورهای فینی آسانتر فتح م 

اگـر مـرفم زیباییهـای کـالم مـا را

الهـای
لمهای کمـدی ،سـری 
میفانستند ،طریق ما را طی میکرفند 2.اگر شعر ،نقاشی ،خط ،فی 
 .1برای اطالع از فالیل علمی اهمیت و نقش هنر برای بـاروی باورهـای فینـی جوانـان ،ر.ک :ابوالفضـل سـاجدی،
دينگريزی چرا دينگرايی ِچهسان  ،فصل «فالیل ضرورت بهکارگیری هنر فر تعلیم و تربیت فینی».
َ َ َ َ
َ َ َ َ
اس ل سو َعل ُموا َم َحاس َن کالم َنا الت َب ُعونا».
 .2شیخ صدوق ،عیون أخبار الرضا  ،ج  ،۳ص « :۱97فإن الن
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تلو یزیونی و ...برای هدف پیشین به کار گرفتـه شـوند ،آثـار مبـارکی بـر قریحـه مـذهبی جوانـان
یشوف .اگر آثار سو رفتارهای گریزفهنده از فینباوری فر قالـب سـریال ،تـاتر ،فـیلم و
جلوهگر م 

یشوف.
غیره عرضه شوف ،از انحراف بسیاری از جوانان کاسته م 
 .3امربهمعروف و نهیازمنکر

از جمله روشهای تربیت و تقویت فینبـاوری ،امربـهمعروف و نهیازمنکـر اسـت .ایـن فو ،از
جمله واجباتی هستند که فر باروری بذر فین فر جوانان نقشی حیاتی فارند .خداوند به جامعهای
که از عمل به این واجب الهی سستی ورزف و یا آن را تـرک نمایـد ،عـذابی عمـومی را وعیـد فافه
است که تمام مرفم آن جامعـه و از جملـه مؤمنـان را فربرمیگیـرف .رسـول خـدا میفرمایـد:
«هرگاه امت من امربهمعروف و نهیازمنکر را به یکدیگر واگذار نمایند ،پس ،بایـد اجـازه جنـگ
خوف با خـدا را بدهنـد 1».بنـابراین ،جامعـهای کـه فر انجـام ایـن فریضـه الهـی کوتـاهی ورزف،
بهگونهایکه هرکس به امید انجام آن بهواسطه فیگری بنشیند و بـدین وسـیله ،بـه فنبـال یـافتن راه
فراری از این مسئولیت باشد ،چنین جامعهای مبغوض و مورف نفـرت خداونـد اسـت و فر مسـیر
جنگ با خدا حرکت میکند .این فو فریضه ،فر صورتی که شرایط آن مهیا باشد ،واجـب کفـایی
است .از جمله شرایط وجوب این تکلیف ،احتمال تأثیر و عدم احتمال خطـر مهـم بـرای آمـر و
ناهی نیست.
هدف از امربهمعروف و نهیازمنکر ،التزام افراف جامعه اسالمی و از جمله جوانان ،بـه آموزههـای
عملی فین است که به روشهای گوناگونی قابل تحقق است .فر موارفی که امـر و نهـی مسـتقیم
مؤثر افتد ،از این روش باید بهره جست .فر موارفی کـه ایـن شـیوه نتیجـه معکـوس فهـد ،بایـد
راهکار فیگری را پیش گرفت .از جمله و یژگیهایی کـه رسـول گرامـی اسـالم بـرای آمـر بـه
معروف نکر میکند ،این است .۳ :با مرفم مهربان و رفیق باشد؛  .1با محبت و لطافـت ،مـرفم را
ُ
به کار خیر فعوت نماید؛  .۱گفتارش نیکو و مناسب باشد؛  .۴به تفاوت خلقوخوی مرفم توجـه
2
فاشته باشد تا بداند با هرکس متناسب با خوفش سخن بگو ید.
یقـول :کـان رسـول اللـه

یقـول :إنا امتـی

 .1شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،۳۳ص « :۱۱۴عن الرضا
تواکلت األمر بالمعروف والنهی عن المنکر فلیأننوا بوقاع من الله».
سَ
س
سَ ُ َس
ـاج أن
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱7ص « :8۱فقال رسول اللـه َ ... :صـاح ُب األ سمـر بـال َم سع ُروف یحت
َ
س
ًَ
ًَ
ً َ
َ ا
َسَ
ً
ُس
َ
یکونَ ...رحیما ل ُه سم َرفیقا به سم َفاعیا ل ُه سم باللطف َو ُح سسن ال َبیان َعارفا ب َتف ُاوت أخالقه سم ل َین ِزل کال َم سنزل َته».
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از سیره و سخنان معصومین

استفافه میشوف که آنها راههای متعدفی را برای نیل به این هدف

پیشه میکرفند و تا ضرورت اقتضا نمیکرف ،به روشهای سختتر متوسل نمیشدند .شخصـی
به نام شقرانی فر زمان امام صافق

اهل شرابخواری بوف .حضرت به او فرموف« :ای شـقرانی

کار نیکو از هرکس نیکوست؛ ولی از تو نیکوتر است و کار زشت از هرکس که سـر زنـد ،زشـت
است؛ ولی اگر از تو سر زند ،زشتتر است؛ زیرا تو از وابستگان ما هستی».
امام صافق

1

حتی نسبت به کسی که از بسـتگان و نزفیکـان اوسـت و شـرابخوار اسـت ،بـه

شیوهای مالیم ،ارشافی و استداللی سخن میگوید تا او را از منکر بازفارف.
بدین ترتیب ،فر امر و نهی ،روحیه طرف مقابل و میزان تأثیر احتمالی آن را نیز باید فر نظر گرفـت
و اگر زبان فستوری کارگر نمیافتد ،زبان فیگری به کار برف .فر موارفی نیز الزم است که فر کنـار
ً
امر و نهی ،از ارشاف ،موعظه و تذکر هم استفافه شوف .غالبا روحیه لطیف و استقاللطلب نوجوان
ً
و جوان ،صرفا با امر و نهی ،سازگار نیست و این امر ،فضای فلکش و فوسـتانه تربیـت را بـه جـو
یکند .بهکارگیری زبان نرم و ناصحانه ،فل شنونده را نرم و آمـافه
فستوری حاکم و محکوم تبدیل م 
یافزایـد.
یسازف؛ همانگونهکه بیان سخت و آمرانه ،بر فاصله میان گوینـده و شـنونده مـ 
پذیرش م 
ً
یفافند .امـام بـاقر وقتـی
اولیای فین ،معموال از این شیوه پرهیز فاشتند و نرمگو یی را ترجیح م 
یخواهد به فرزندش بگو یـد« :لباسـت بلنـد اسـت؛ آن را کوتـاه کـن» ،بـه جـای زبـان آمرانـه
م
یکنی؟»
یگو ید« :یا بنی أال تطهر قمیصک؛ 2عزیزم آیا پیراهنت را پاکیزه نم 
م
 .4تربیت غیرمستقیم

برای تربیت فینی نسل نو ،الزم است از روشهای گوناگون بهرهُ برف .گاه وضعیت ،اقتضـای روش
َ

ّ

َ

ِ َ ْ
َ
َ
ین؛ 3گفـت :مـن
كممنالق ِال 
يل َع َم ِل
مستقیم و بیان صریح فارف؛ چنانکه قرآن میفرمایـد« :قال ِإن ِ

یفارم».
عمل شما را فشمن م 

َ َ َ سََ ُ َ َ َ
َ
َ ُ َ
َ
َس
َ
َ
یام أبی َج سعف ٍر َو َما لـی شـفیع ف َبقیـت َعلـی
 .1همان ،ج  ،۴7ص « :۱69الشق َرانی َم سولی َر ُسول الله خرج العطا أ
َ
َ َ
َُ ُ َ َُ س ُ َ
َ َ َس
َس
َ
َ َ
سال َباب ُم َت َحیرًا َو إ َنا َأ َنا ب َج سع َفر َ
الصافق فق سمت إلیه فقلت ل ُهَ :ج َعلنی الل ُه فداک أنا َم سوالک الشق َرانی ...قال :یا شق َرانی
ٍ
َ
ِ َ
َ س
َ
َ سَ
َ
َس
ِ َ َ
َ
َ
إن ال َح َس َن م سن کل أ َح ٍد َح َسن َو إن ُه م سنک أ سح َس ُن ل َمکانک م َنا َو إن القب َیح م سن کل أ َح ٍد قبیح َو إن ُه م سنک أق َب ُح َو َعظ ُـه َعلـی
َ
َ َ س
ج َهة َ
الت سعریض ألن ُه کان یش َر ُب».

 .2عروسی حویزی ،تفسیر نور الثقلین ،ج  ،6ص .۴6۴
 .3شعرا ،آیه .۳68
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فر بسیاری از موارف ،بهو یژه آموزشهایی کـه بـا عقایـد مخاطـب مخالفـت شـدید فارف ،سـبک
غیرمستقیم مانند بیان غیرمستقیم ،مؤثرتر است .همه به توصـی های کـه خطـاب بـه آنـان نباشـند،
یسپارند؛ ولی حاضر نیستند توصـیه خطـاب بـه خـوف را بشـنوند؛ بـهخصـوص اگـر بـا
گوش م 
کترین توهین و تحقیر همراه باشد که تأثیر منفی نیز فر پی فارف .این نکته فر تربیت جوانان،
کوچ 
از جایگاه شگرفی برخورفار است .جای بسی تأسف است کـه فر جامعـه مـا تقو یـت باورهـای
فین ـی بــه روش مســتقیم ،بس ـی شــایعتر اســت و فر زمینــه روشهــای غیرمســتقیم بهنــدرت
یشوف .گو یا تنها راه ،شیوههای مستقیم است؛ غافـل
چارهاندیشی ،سرمای هگذاری و برنامهریزی م 

ژهای فارف.
کهای غیرمستقیمی که امروزه فر جهان رواج فارف ،کارآمدی و ی 
از اینکه سب 
مقصوف از روش غیرمستقیم ،آن است که فر امر تعلیم و تربیت ،شخص را مورف خطاب مسـتقیم
قرار ندهیم .به فرموفه امام صافق  ،خطابهای قرآن گرچه به پیامبر
مؤمنان مورف خطاب هستند .امام صافق

اسـت ،ولـی بـهواقع،

َ
َ ُْ
ُ
فرموفَ « :ن َزل الق ْإ ُآن ِا ِا َحا ِك أ ْع ِناي َو ْاس َاّم ِعي َحا َجا َْة؛

1

یگـو یم ،ولـی ای
یگو یـد :بـه تـو مـ 
قرآن به سبک این ضربالمثل عربی نازل شده است کـه مـ 
همسایه تو بشنو».
امام صافق

یفرماید« :هر جا خداوند بلندمرتبـه پیـامبرش را سـرزنش کـرفه،
فر جای فیگر م 

یفرمایـد :اگـر مـا تـو را ثابـت قـدم
مقصوفش فیگران است؛ مانند آنچه فر سوره اسرا آمده که م 
یکرفیم ،نزفیک بوف که به سوی آنان [کافران] متمایل شوی».
نم 

2

لهای متفاوتی انجام شوف؛ از جمله:
یتواند به شک 
سبک غیرمستقیم م 
ً
یفهد؛ بلکه خطاب او به فرف فیگر یـا ضـمن
 .۳گو ینده ،شخص را مستقیما مورف خطاب قرار نم 
یشنوف.
بیان فاستان و مثال است؛ ولی شنونده نیز حضور فارف و سخن او را م 
 .1خطاب گو ینده ،به جمع است؛ فرحالیکه یکایک افراف نیز فر آنجا حضور فارنـد و فر واقـع،
خطاب به هریک از آنان است.
یگیـرف؛ بلکـه
 .۱پرورش باور فینی ،فر قالب و عنوان تعلیم و ترو یج فرهنگ فینـی صـورت نمـ 
یگیرف؛
یفهد و پی م 
آموزشفهنده ،فر جایگاه و لباس فیگر ،همان کار را به طور ضمنی انجام م 

 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .6۱9
 .2همان ،ج  ،1ص .6۱۳
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مانند آموزشهـای فینـی کـه فر پوشـش هیئـتهـای پزشـکی ،بهداشـتی ،علمـی ،پژوهشـی،
جهانگرفی ،روزنامهنگاری ،تجاری ،بازرگانی ،مؤسسههـای خیریـه و انجمـنهـای حمـایتی و

رفهانـد؛ چنانکـه
خدماتی انجام گیرف .امروزه ،مبلغان مسیحی این شیوه را برای خوف انتخـاب کـ 
نو یسنده مسیحی میگوید:
«اروپا فر جنگهای صلیبی ،از راه شمشیر ضرر کـرف .اکنـون تصـمیم گرفتـه تـا از راه تبشـیر بـه
مقاصد خوف برسد .اروپا میخواهد با این جنگ صلیبی جدید ،بدون خونریزی به هدف برسـد.
اروپا برای رسیدن به این هدف ،کلیسا ،مدارس ،بیمارستان و ...را اسـتخدام و مبشـرین را منتشـر
1

کرفه است».
ً
اگر هدایت فینی فر چهره فرفی غیر مبلغ ،مثال فر لباس استاف ریاضی و یا کامپیوتر انجـام شـوف،
یتواند آثار ارزندهای برجای نهد .اگر نک تهای که بیدارکننده فطرت الهی و اثباتکننده آموزههـای
م
فینی است ،از چنین جایگاهی مطرح شوف ،تأثیر شگرفی به فنبال فارف .اگر فکتر و پرستاری که بـا
بیمار ارتباط فارف ،از اوقات مناسب بهرهگیری اعتقافی کند ،بیمار هرگز آن را از یاف نخواهـد بـرف.
ییهای فیگری نیز مجهز سازند
برای وصول به این مقصوف ،الزم است مربیان فینی خوف را به توانا 
یتوان از میـان کسـانی کـه فر جایگـاه
تا فر غالب آن ،رسالت خوف را به انجام رسانند .بهعالوه م 
خدمات فرمانی ،مالی و یا خیریه قرار فارند ،افـرافی را برگزیـد و آمـوزش فاف تـا فر کنـار حرفـه
اصلی خوف ،جوانان را به آموزههای فینی راغب کنند و سطحی از اطالعات را فر اختیار آنان قـرار
فهند و برای سطوح باالتر ،آنان را به معلمان و مبلغان برتر مرتبط سازند.
یشـوند و پـس از فـراهمسـازی مقـدمات ،او را
 .۴فرف یا افرافی به فوستی با فیگری تشـو یق مـ 
یکنند.
یفهند و مطالبی را به وی القا کرفه ،او را تربیت م 
غیرمستقیم تحت نظارت خوف قرار م 
یهای شخص آموزشبیننده تناسـب فاشـته باشـد،
 .6فیلم یا کتابی آموزشی و تربیتی که با کاست 
یشوف که به نقد و تحلیـل آمـوزههـا و رفتارهـای مثبـت و
یشوف .سپس ،از او فرخواست م 
اراهه م 
یپرفازف و از موقعیت احساسی
منفی مطرحشده فر آن بپرفازف .آنگاه مربی به تکمیل نظرات وی م 
ایجافشده حداکثر بهرهگیری را میبرف.
یشوف؛ برای مثال ،اگر فرزند یـا شـاگرفان شـما فر
 .6بیان غیرمستقیم ،فر قالب مشورت انجام م 
 .1مرتضی نظری ،بررسی شیوههای تبلیغاتی مسیحیت علیه اسالم ،ص .169
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یپرسید فر برابر فرفی کـه فچـار همـان ترفیـد
خصوص برخی عقاید فینی ترفید فارند ،از آنها م 
یتواند بگو ید .البته شرایط مشورت باید به طور کامل ،واقعی باشد؛ نه آنکه مصـنوعی
شده ،چه م 
جلوه کند.
 .7آموزش و پرورش ضمن بازی ،شیوه غیرمستقیم فیگری است کـه بـا اسـتقبال گـرم مخاطـب
یشـو ید و فر البـهالی آن ،آمـوزههـای فینـی را
همراه است .فر این روش ،با شخص همبازی مـ 
میکنید و فر عمل ،آثار پایبندی به فین را فر تحقـق
متناسب با وضعیتی که بازی اقتضا فارف ،بیان 
یفهید و با رفتار خوف ،اعتماف مخاطـب را
بازی صافقانه ،توأم با جوانمرفی و رقابت سالم نشان م 
ینمایید .سیره رسول خدا
به خوف جلب م 

و امیر مؤمنان  ،گو یای توجه و یژه آنان به بازی با

فرزندان است .از بهترین لحظات زندگی امام حسن و امام حسین  ،ارتبـاط صـمیمانه و بـازی
ایشان با پیامبر خدا و پدر بزرگوارشان بوفه است.
 . 8فر حضور شاگرف یا فرزند ،فر موقعیتی مانند :منزل ،سفر ارفو یی یا بخشی از کالس ،فضایی
معنوی و فلنشین ایجاف کنید تا فر فل مخاطبتان جرقههای معنوی پدید آید.
 .5تربیت تدریجي

اگر آموزش وزنهبرفاری به فرزند خویش را هـدف قـرار فافه باشـید و از همـان روز نحسـت از او
یخورید؛ زیرا یا فرزند شما از
بخواهید که وزنه  69کیلو یی بلند کند ،فر آموزش خوف شکست م 
یزند و به کمر فرف شـدید مبـتال
یفهد ،یا وزنه را م 
یبیند و به آن تن نم 
ابتدا آن را فوق توان خوف م 
یماند .پذیرش و عمـل بـه آمـوزههـای فینـی ،بـه بسـترسـازی الزم و
یشوف و از افامه کار بازم 
م
یتواند به عقبگرف یـا توقـف و فر
گامهای تدریجی نیاز فارف .جهش غیرمجاز ،به جای پیشبرف م 

جازفن بینجامد.
خداوند فر مسیر آمافهسازی و هدایت مسلمانان صدر اسالم نیـز اصـل تـدریج را رعایـت کـرفه
است .ازاینرو ،قرآن کریم ،بهتدریج طی  1۱سال نازل شـده اسـت .تکمیـل شـریعت فر طـول
زمان و با توجه به شرایط متنوع ،حاکی از رعایت اصـل تـدریج اسـت؛ بـرای مثـال ،بیـان حکـم
حرمت شراب و قمار که عمل به آن برای مرفم مشکل بوف و سالها به شرابخـواری و قماربـازی
یشوف:
خوی کرفه بوفند ،فر سه مرحله انجام م 

َ
ْ َ
یسـئ ُل َ َ
ـنالخ ْمـر
یفرماید :اینها منافعی فارند؛ ولی ضرر آنهـا بیشـتر اسـت« :
 .۳نخست م 
ونكع ِ
ِ
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ُ

ْ

َ

َ

ْ

َ

َْ

َو ْال َمیسرق ْلفیه َما إث ٌممب ٌیر َو َمنف ُعللناس َو إث ُم ُه َماأ ُ
مبر ِمننف ِع ِه َما؛ 1فرباره شراب و قمار از تـو
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ

یکنند ،بگو :فر آنها گناه و زیان بزرگی است و منافعی [از نظر مـافی] بـرای مـرفم فر بـر
سؤال م 
فارف؛ [ولی] گناه آنها ،از نفعشان بیشتر است».
یشـوف .ایـن بـار ،از
 .1فر مرحله فوم ،شرب خمر و ارتکاب قمار ،با لحن شدیدتری محکوم مـ 
یآید و فقط به عنوان عملی شیطانی که بایـد اجتنـاب شـوف ،از آن یـاف
منافع آن سخنی به میان نم 

َ َ َ َ َُ ََ ْ َ ُْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
َ َ
اْل ْز َ ُمر ْج ٌس ْ َ َ
ان
یسرواْلنّصابو
یشوف« :یاأیهاال ِذینآمنو ِاإنماالخمروالم ِ 
م
ِ
مـنعم ِ
ـلالشـیط ِ
ِ
ْ
َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ُ
ون؛ 2ای کسانی که ایمان آورفهاید شراب و قمار و بـتهـا و ازالم (نـوعی
وهل َعلك ْمتف ِل ُح َ 
فاجت ِنب

بختآزمایی) پلیدند و از عمل شیطاناند .از آنها فوری کنید تا رستگار شو ید».


نبار عالوه بر عـدم
یگیرف .ای 
به فنبال آن ،فر آیه فیگر این کار با شدت بیشتری مورف مذمت قرار م 
نکر منافع و عالوه بر شیطانی بوفن آن ،تأثیر منفـی و زیانبـار آنهـا را فر آلـوفگی روحـی و تیرگـی

َ
َ َ َ ُْ َْ َ َ ْ ْ َ
ُ َ َ
یط ُ
ـد َاوة َوال َبغضـا َ ِفـي
آنیوقعبیـنكمالع
ان
یشوفِ « :إن َمایریدالش
روابط اجتماعی ،گوشزف م 
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ َ َ
ْ َ
ْ
َ
ْ ُ
ْ ْ َ
ُ ُ
ون؛ 3شیطان میخواهـد میـان
یسر َویّص َدم ْم َعن ِذمرالل ِه َو َعنالّصال ِةف َهلأنت ْم ُمنت ُه َ 
الخ ْمر َوال َم
ِ
ِ ِ
ِ

نهمـه
شما ،با شراب و قمار عداوت ایجاف کند و شما را از نکر خدا و از نماز باز فارف .آیـا [بـا ایـ 
زیان و فساف و با این نهی شدید] خوففاری خواهید کرف؟»

یهای الزم روحی ،حرمت فواحش و اثم و بغی که یکی از مصافیق
 .۱سرانجام پس از آمافهساز 

َ َ َ َ َ َ َ َ
َْ َ
ُ ْ ََ ََ َ َ
ـابطـن
منهـاوم
آنها شراب و قمار است ،بیان م 
یشـوف؛ «قل ِإنماحرمربيالفو ِحشماظهـر ِ
َ َْ َ َْْ َ
يبغ ِیر ْال َح ِ ّق؛ 4بگو :خداوند فقط اعمال زشت را ،چه آشکار باشد چه پنهـان ،حـرام
وا ثموالبغ ِ

کرفه است و [همچنین ]،گناه و ستم بدون حق [را حرام نموفه است]».

5

نمونه فیگر آن فر قرآن ،شیوه بیان تدریجی و استداللی حضـرت ابـراهیم
خو یش برای خداشناسی است.

6

 .1بقره ،آیه .1۳۱
 .2ماهده ،آیه .۱9
 .3ماهده ،آیه .۱۳
 .4اعراف ،آیه .۱۱
 .5شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .۴97
 .6انعام ،آیه  76ـ .7۱

بـا بتپرسـتان قـوم

مجلس سيزدهم :دينباوری و راههای تقويت آن در نسل جوان (969  )1

همچنین ،از اصول آموزشی و پرورشی رسول اکرم

وسهسال رسالتش ،این بوف
فر طول بیست 

که هرگز کاری را بدون طرح و ارزیابی فقیق انجام نمیفاف؛ بلکه با فقت و ژرفاندیشی ،موقعیت
آمـوزههـای فیـن گامبـهگام قـدم پـیش

و امکانات را سنجیده ،برای تثبیت نهنی و قلبی و عملـی
یشد و نهال تـازه و ضـعیف اسـالم اسـتحکام
مینهاف .اگر چنین نبوف ،نهضت او فر نطفه خفه م 
یخواند:
ییافت؛ نه تنها سیره نبوی که سخنان آن حضرت نیز ما را به سوی این اصل فرا م 
نم 

ْ
َ َ َ
ََ ُ
َ َ ُ ُ َ
ْ َ ُ َ
ِ
َ ِ
« َِ َن َهها الد َحن ََ ِت ٌن فأ ْو ِغّلوا ِف َِ ِا ِإف ٍِ َوا تك ِإ ُهوا ِع َب َُة الّل َِ َِلي ِع َب ُِ الّل َِ ف َتكوناوا َلإا ِ ا ِ ال ُّم ْن َبات
َ َ َ ََ َ َ َ َ
ال ِهي ا َسفإا قط َع َوا ظ ْْإا أ ْاقي؛ 1این فین ،متین است .پس ،بهآرامی فر آن وارف شـو ید و عبـافت

خدا را بر بندگان او مکروه و ناپسند ننماییـد و بدانیـد کـه افـراطکـار ،نـه راهـی مـیپیمایـد و نـه

تکی هگاهی برای خوف باقی میگذارف».
برای تقو یت باور فینی جوان ،اجتناب از موضعگیری تند و سریع فر برابـر رأی غلـط او ،برخـورف
تدریجی یا سیاست گامبهگام ،و گاهی نیز فو گام به جلو و یک گـام بـه عقـب ،ضـروری اسـت.
آسیب غالب روشهای جاری ما فر آموزش و تربیت فینی ،این است که بـه جـای طـی مراحـل
ً
یشـو یم و
گانهای که قرآن برای نهی از شراب و قمار انجام فاف ،مستقیما به مرحله سوم وارف مـ 
سه 
انتظار توفیق و تأثیر سریع نیز فاریم .بیترفید ،اگر پیامبر اکرم

یگرفـت ،نـه
شیوه ما را پیش مـ 

ییافت و نه برای وی فرصت تثبیت تـاریخی ارزشهـای فینـی فر قلـوب آفمیـان
چندان یاوری م 
یماند؛ بلکه مبدأ حرکت ایشان ،نقطه پایان آن نیز بوف.
باقی م 

 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .86

مجلسچهاردهم

آثار وجودی امام زمان
حجتاالسالموالمسلمینخدامرادسلیمیان


*

اشاره

از جمله موضوعات بایسـته واکـاوی ،بهرهمنـدی نظـام هسـتی و جامعـه انسـانی از وجـوف امـام
عصر

است؛ زیرا اعـتـقـاف به غیبت امام عصر

 ،مـوجـب پرسشها و شـبهات فراوانـی

از جانب فوستان و مخالفان شده و فانشمندان شیعه نیز فر صدف پاسـخگویی منطقـی و مسـتدل
به آنها برآمدهاند؛ از جمله این پرسشها ،آن اسـت کـه امـام غـایـب چــه آثــار و برکـاتی بـرای
شیعیان ،مسلمانان و جهانیان فارف؟ و مرفم چگونه میتوانند از حضرت بهره ببرنـد؟ ایـن نوشـتار
که فر محورهایی چند سامان یافته ،میکوشد بهاختصار این پرسش اساسی را پاسخ فهد.
امام غایب

 ،همچون خورشید

از مباحث مهم مهدویت ،راههای بهرهمندی از امام عصر

اسـت؛ زیـرا ایـن پرسـش ،پـیش

روست که امام غایب چگونه میتواند فر هدایت و رهبری جامعه تأثیرگذار باشد؟
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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فر روایات به این پرسش جواب فافه شده است؛ مانند اینکه امام عصر

َ
خوف فرمـوفهَ « :وأ ََا

َ َََْ َ َ ْ َ
َ
َ
َ َ ْ َ
ْ َ
اْل ْا ََ ْ َ
الس َِ ب؛ 1امـا چگـونگی
َو ْج َُ ِاان ِتف ع ِاي ِفي غ ْ َب ِتي فك ان ِتف ع ِا لّش ّْم ِس َُِا غ بتْ ع ِن
ِ
ِ

ِ

نفعبرفن از من فر ایام غیبتم ،مانند بهرهمندی از نـور خورشـید اسـت؛ زمـانی کـه ابرهـا آن را از
چشمان مرفم پوشیده باشند».
آیتالله جوافی آملی فر این باره میفرماید :تشبیه امام به آفتاب و تشبیه غیبت امـام بـه واقعشـدن
آفتاب پشت ابر ،لطایف بسیاری فربرفارف:
 .۳خورشید ،فر منظومه شمسی مرکزیت فارف و کرات و سیارات به فور او فر حرکتاند؛ چنانکه

َ ْ
َ
َ
ُْ
الادن َ َو ِا ُ ّْم ِن ِاَ ُْ ِزق ال َاو َْى
فر نظام هستی مرکزیت فارف« :ال ِهي ِا َبق ِئ َِ َا ِق َ ِت
حضرت حجت
َ
ُ
2
َوا ُو ُجوُِ َّم َب َتت ْاْل ْْض َو َ
الس َّم ُء». ...
ِ ِِ ِ

 .1خورشید فر این مجموعه ،منافع فراوانی فارف؛ ایجاف جانبه که مایه ثبات و بقـای نظـام اسـت،
گرما و حرارت که از پشت انبوه ابر غلیظ نیز به زمین میرسد ،باف و باران ،رو ییدن گیاهان و امثال

آن ،از برکات تابش خورشید است و ابر ،فر آن اثر مهمی ندارف .بله ،نورافشانی از پشت ابر ،کمتر
خواهد بوف .بدین ترتیب ،ابرگرفتگی ،فقط یکی از منافع آفتاب را تقلیل میفهد؛ نـه اینکـه از بـین
ببرف.
 .۱آفتاب ،لحظهای از نورافشانی غفلت نمیکند .هرکس به اندازه ارتباطی که با خورشید فارف ،از
نور آن بهره میبرف و اگر بتواند همه موانع را کنار بزند و فر برابر آفتاب بنشیند ،بهره کاملی میبرف؛
چنانکه حضرت ،مجرای فیض الهی است و از این جهت ،فرقی بین بنـدگان خـدا نمـیگـذارف؛
لیکن هرکس به اندازه ارتباط خوف مستفیض میشوف.
 .۴امام

3

با حضور و ظهور خوف میتواند مایه اضمحالل فشمنان گـرفف؛ آنگونـهکـه از نظـر

علمی ،تابش بدون ابر و مستقیم خورشید ،به جهت اشعههایی کـه فارف ،ضـد عفـونیکننـده و از
نظر فقهی نیز جزو مطهرات محسوب میشوف؛ اما وجوف امام معصوم

فر نظام آفـرینش ،مثـل

مغناطیس زمین است که بـا وجـوف نـامرییبوفن ،همـه قبلـهنماهـا و قطـبنماهـای کشـتیها،
 .1شیخ صدوق ،کمال الدين وتمام النعمة ،ج  ،1ص .۴86
 .2صدر الدین شیرازی ،شرح اصول الکافی ،ج  ،۳ص .۴
 .3عبدالله جوافی آملی ،عصاره خلقت درباره امام زمان  ،ص .86

مجلس چهاردهم :آثار وجودی امام زمان 961  .

هواپیماها ،عملیاتهـای نظـامی و ...را بـه حرکـت فرمـیآورف و از برکـت آن ،میلیونهـا ،بلکـه
میلیارفها انسان ،جهت قبله یا مسیر مسافرت خوف را پیدا میکنند و به مقصد میرسند.

1

جلوههای بهرهمندی از امام عصر

آنچه بیان شد ،اصل کلی بهرهمندی بشریت و جهان از امام زمان

بوف؛ ولی این بهرهمندی فر

عرصههای متعدف نموف پیدا میکند که برخی از آنها عبارتاند:
 .1فیضرسانی

پرورفگار ،به عنوان فیاض مطلق ،پدیدآورنده نظام آفرینش است؛ نظامی که هم فر حدوث و هـم
فر بقا ،نیازمند فیض بیپایان خداوند است .از آنجا که آفریدهها قابلیت پذیرش ایـن فـیض را بـه
صورت مستقیم ندارند ،خداوند بین خوف و آفریـدهها ،انسـانهایی را بـهعنوان واسـطه فـیض فر
آفرینش و هم فر استمرار وجوف قرار فافه است که از این واسطهها ،با عنوان «حجـت» یـاف شـده
است .خداوند متعال ،هستی و اسـتمرار آن را بـه حجتهـای خـوف بـر زمـین پیونـد زفه اسـت؛
بهگونهایکه نظام هستی و زندگی بر آن ،منوط به وجوف حجت الهی است.
َ َ َْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
پیامبر اسالم خطاب به امام علی فرموف« :ح ع ِّليُ لو ا نِن َ خّلاِ الّلاَ آُم وا حاواء وا
َ َْ
ْال َج َن َة َو َا َالن َْ َو َا َ
الس َّم َء َوا اْل ْْض؛ 2ای علی اگر ما نبوفیم ،خداوند ،آفم و حـوا را و بهشـت و
جهنم و آسمان و زمین را خلق نمیکرف ».بر این اساس است که امام صـافق فربـاره حضـور
َْ
َ
َ
َ َ
حجت بر روی زمین میفرماید« :ل ْو َا ِق َ ِت اْل ْْ ُض ِاغ ْ ِإ َِ ََ ٍم ل َس خ ْت؛ 3اگر زمین بدون امام بمانـد،
َْْ
َْْ
ْ ُ َ َ َْْ
فرو میریزف ».همچنین ،ایشان فرموف« :ال ُِ َجة ق ْب الَّل ِاِ َو ََ َاع الَّل ِاِ َو َا ْع َاد الَّل ِاِ؛ 4حجـت،
پیش ،همراه و پس از خلق است».
آن حضرت ،فر سخنی فیگر به جزهیات بیشتری فرباره وساطت فر فیض اشاره کرفه ،میفرماید:
َْ
ُ ْ
َ َ ْ َ َ ْ َْ َ ُ َ َْ َ َ ِ َ ُ َ َ َ ْ َْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
اَ َ
الس َاّم ِء َو َح ْن ُبات ُعّشا ُ اْل ْْ ِض
« ِان أّمّمإ ِت اْلشج ْ وأحنع ِت الثّم ْ وجإ ِت اْلنْ ْ و ِانا حن ِازل غ
َ َ َ
َ
َو ِا ِع َب َُ ِت َن ُع ِب َد الّل َُ َول ْو ا َن ِْ ُن ََ ُع ِب َد الّل َُ؛ 5به سبب ما ،فرختـان میـوه میفهنـد ،میوههـا بـه ثمـر
 .1همان.
 .2شیخ صدوق ،عیون اخبار الرضا  ،ج  ،۳ص .161
 .3شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۳ص .۳7۱
 .4همان ،ص .۳77
 .5همان ،ص  ،۳۴۴ح .1۱
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میرسند و روفها جاری میشوند و به سبب ما ابر آسمان میبارف و گیاهان از زمین میرو یند .بـه
بندگی ما خداوند پرستیده میشوف و اگر ما نبوفیم ،هرگز خداوند پرسـتیده نمیشـد ».همچنـین،
امام صافق از امام سجاف نقل کرفه است که فرموف« :ما پیشوایان مسلمانان و حجتهـای
خداوند بر جهانیان و امان اهل زمینیم؛ همچنانکه سـتارگان ،امـان اهـل آسـماناند .مـا کسـانی
هستیم که خداوند بهواسطه ما رحمت خوف را منتشر کند و برکات زمین را خـارج سـازف .اگـر مـا
1
نبوفیم ،زمین اهلش را فرو میبرف».
هر نافه که فر فست نسیم سـحر افتـاف
از رهگذر خاک سر کوی شما بـوف
 .2هدایت معنوی

پیشوایان معصوم

بهعنوان حجتهای خداوند فر نظـام هسـتی ،فارای برکـاتی هسـتند؛ چـه

زمانی که فر میان مرفم حضور فارند و چه زمانی که به سبب رفتـار مرفمـان فر پـرفه غیبـت قـرار
میگیرند؛ البته روشن است که بخشی از این آثار وجوفی ،مربـوط بـه آشـکاربوفن امـام اسـت.
ازاینرو ،غیبت امام ،سهمی فر ازفسترفتن پارهای از این آثار وجوفی فارف و آن بخش ،مباشرت
او فر هدایت ظاهری و برپایی حکومت و اجرای عدالت است؛ ولی هـدایت معنـوی و باواسـطه
او ،بهوسیله نمایندگان ایشان برای بیان احکام و اجرای حکومت و عـدالت ،بـه حـال خـوف بـاقی
است؛ زیرا وظـیـفه امام ،تنها بیان صوری معـارف و راهنمـایی مـرفم نیسـت .همانطورکـه امـام
وظیفه راهنمایی ظـاهـری مـرفم را بـر عـهـده فارف ،هـمـچـنـان والیــت و رهـبــری بـاطـنــی
اعـمـال مرفم بـر عـهـده ایشان است و اوسـت کـه حـیـات مـعـنـوی آنان را تـنـظـیــم میکنـد
و حقایق اعمال را به سوی خدا سوق میفهد.

َ ْ ْ ْ َ ْ َ
َ َ َْ ُ ْ َ َ َْ ُ َ َْ
َ َْ َ ْ
ـرات؛
ـلالخ ْی ِ 
نـاإلـی ِهم ِفع 
خـداونـد فـرماید« :وجعلناهمأ ِئمةیهدون ِبخم ِرنـاوأوحی ِ

2

و آنـان را

پیشوایانی قرار فافیم که به فرمان ما[ ،مرفم را] هدایت میکرفند و انجام کارهای نیک را به ایشـان
ْ

َ

َ

وحی نموفیم ».همچنین ،فر آیه فیگر فرموفهَ « :و َج َع ْلنامن ُه ْمأئ َمـة َی ْه ُ
ـد َ
ون ِبخ ْم ِرنـا؛ 3و از آنـان
ِ
ِ

امامان [و پیشوایانی] قرار فافیم که به فرمان ما [مرفم را] هدایت میکرفند».
 .1شیخ صدوق ،کمال الدين وتمام النعمة ،ج  ،۳ص .197
 .2انبیا  ،آیه .7۱
 .3سجده ،آیه . ۱۴
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از ایـن آیـات اسـتفافه میشوف که امام عالوه بر ارشاف و هدایت ظاهری ،فارای یک نـوع هـدایت
و جذبه معنوی است که از سنخ عالم امر و تجـرف میباشـد و بهوسـیله حقیقـت و نـورانـیــت و
بـاطن ناتش ،فر قلوب شایسته مرفم تأثیر مینماید و آنها را به سـوی مـرتـبـه کـمــال و غـایــت
ایـجـاف جـذب میکـند.
بـدیـهی است که حضور و غیبت جسمانی امام ،فر این باب تأثیری ندارف و امام از راه بـاطن بــه
نفوس و ارواح مرفم اشراف و اتصال فارف؛ هرچند از چشـم جسـمانی ایشـان پوشـید اسـت .فر
ْ َ َ َ ُ ُْ َ ُ َْ َ َ ْ ْ َ
اْل ْْض َو َ
الس َّم ء؛ 1کجاست سبب پیونـد بـین
ِ
فعای ندبه میخوانیم« :أحن السب الّمت َِ ا ن أه ِ
اهل زمین و آسمان؟»
ُ
هانری کربن میگوید« :مذهب تشیع ،تنها مذهبی است که رابطه هـدایـت الهی را میـان خـدا و
خلق برای همیشه نگه فاشته و به طور مستمر ،پیوستگی والیت را زنده و پابرجـا مـیفارف ...تنهـا
مذهب تشیع است که معتقد است نبوت با حضرت محمد خـتـم میشــوف؛ ولـی والیــت
2
کـه هـمـان رابـطـه هـدایـت تـکمیلی است ،برای همیشه زنده میماند».
 .3پاسداری از دین

بیگمــان ،پیشــوایان معصــوم افامهفهنــدگان مس ـیر پیامبرانانــد کــه مــرفم ،همــواره از زالل
آموزههای ناب آنان بهرهها برفهاند .ایشان فر پاسداشت آموزههای الهی ،از هیچ کوششی فروگذار
نکرفهاند؛ چنانکه پس از رحلت جانسوز پیامبر  ،امام علی با تمام وجـوف فر ایـن مسـیر
گام برفاشت .جانفشانی فرزندان او فر مسیر رشد و تعالی آموزههـای فینـی ،همگـی ایـن نقـش
بیبدیل را فر منظر انسان قرار میفهد و فر زمان غیبت نیز ،اگرچه فسترسی روفررو و بهرهمنـدی
همهجانبه از امـام ممکـن نیسـت ،امـا او فر مسـئولیت خـوف فر نگهـداری از آیـین الهـی و
آموزههای اسالمی ،کوتاهی نخواهد کرف .ازاینرو ،میتوان گفت :امـام چـه آشـکار باشـد و چـه
پنهان ،حجت خداوند بر روی زمین و برهان آشکار او فر پاسداری از فین خدواند است.
امیر مؤمنان میفرماید« :ای کمیل زمین هیچگاه از حجت الهی خالی نیست که برای خدا بـا
3
برهان روشن قیام میکند؛ چه آشکار و یا بیمناک و پنهان».
 .1سیدبنطاووس ،اقبال األعمال ،ج  ،۳ص .1۱7
2. http://rahyafte.com
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ترفیدی نیست که استمرار مکتب تشیع ،فر گرو حمایتهای آن امام پنهان بوفه و هسـت .شـیعه
بر این باور است که آن حضرت همـواره فر عرصـههای حسـاس و حـوافث تعیینکننـده ،بسـان

َ ُ َ
فستی غیبی ارافههای نقشآفرین را فر جهت اصالح امور ،هدایت کرفه است؛ « ِا ِْ ْام َح ِْفا الّل ُاَ
َ
َ
ُ
َع َز َو َج ُِ َحن َُ َو ِا ِْ ْم َح ْع ُّم ُإ ِاَل َُ ُِ َو ِا ِْ ْم َح ْإ ُزق ِع َب َُ ُِ؛ 1بهواسطه ایشان است که خـدای تعـالی فیـنش را

حفظ کرفه ،بالفش را آباف نموفه ،بندگانش را روزی میفهد».

بر این اساس ،امروزه اسالم که فر مذهب تشیع جلوه کرفه ،به فلیل وجوف امامی کـه روح بلنـد و
سینه گشافهاش مخزن اسرار الهی اسـت ،حـفظ میگرفف.
از جـــمله اقــدامات ولــی عصــر

فر حفاظــت از فیــن ،یــاری عالمــان و فقیهــان شــیعه فر

اسـتـنـبـاط احکام شرعی و بیان مساهل شرع مقدس است .حل مشکالت علمی و پـاســخ بــه
پـرسـشهای عـالمـان فیـنـی ،نشان میفهد که امام عصـر

از انحـراف فر فیـن جلـوگیری

میکند.
جماعتی از علما ،از سید فاضل میرعالم حکایت کرفهاند که ایشان گفت:
فر یکی از شبها فر صحن حضرت علی

گرفش میکرفم؛ فیدم شخصی از مقابـل مـن بـه

طرف حرم منور امیر مؤمنان میروف .وقتی نزفیک رفتم ،فیدم استاف بزرگـوارم ،احمـد ارفبیلـی
است .من خوف را از وی پنهان نگاه فاشتم تا اینکه به طرف فرب حرم آمد .فر بسته بـوف؛ ولـی بـه
مجرف رسیدن او ،فر باز شد و او فاخل حرم شد .شنیدم که سخن میگو ید .مثل اینکه با کسی فر
گوشی حرف میزند؛ آنگاه از حرم بیرون آمد و فر بسته شد .من هم از پشت سـر او رفـتم ،تـا از
شهر نجف خارج شد و به سوی مسجد کوفه رفت .مـن فنبـال او بـوفم؛ ولـی او مـرا نمـیفیـد.
همینکه وارف مسجد کوفه شد ،به طرف محرابی رفت که امیـر مؤمنـان

فر آنجـا شـهید شـد.

مدتی فر آنجا ایستاف .سپس ،برگشت و از مسجد بیرون آمد و آهنگ نجـف کـرف .مـن همچنـان
پشت سر او بوفم تا اینکه رسیدیم نزفیک مسجد حنانـه .فر آنجـا سـرفهام گرفـت؛ بـهطوریکـه
نتوانستم جلوی آن را بگیرم .وقتی صدای سرفه مرا شـنید ،برگشـت و نگـاهی بـه مـن کـرف و مـرا
شناخت .پرسید :تو میرعالم هستی؟ گفتم :آری .گفت :اینجا چه میکنی؟ گفـتم :از مـوقعی کـه
شما وارف صحن مطهر شدید ،تاکنون همه جا با شما بوفهام .شما را بـه صـاحب ایـن قبـر مطهـر
 .1شیخ صدوق ،کمال الدين وتمام النعمة ،ج  ،۳ص .16۱
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قسم میفهم ،آنچه امشب بر شما گذشت ،از اول تا آخر به من اطـالع فهیـد .گفـت :میگـو یم
ولی به این شرط که تا من زندهام ،به کسی نگویی وقتی به وی اطمینان فافم ،فرموف :فر پـارهای از
مساهل علمی فکر میکرفم و حل آنها برایم مشکل مینموف .به فلم گذشت که بروم خدمت امیـر
مؤمنان

و حل آن مشکل را از آن حضرت بخواهم .موقعی که بـه فر حـرم رسـیدم ،چنـانکـه

فیدی ،فر بسته به رو یم گشوفه شد و فاخل حرم شدم و از خداوند مسئلت نموفم که شاه والیـت
جواب سؤالم را بدهد .ناگهان ،صدایی از قبر منور شنیدم که فرموف :برو به مسجد کوفه و از قـاهم
ما سؤال کن؛ زیرا او امام زمان توست .من هم آمدم پهلوی محراب ،و آن حضرت را آنجـا فیـدم.
مسئله خوف را پرسیدم و حضرت جواب آن را مرحمت فرموف و اینک به منزل برمیگرفم.

1

 .4امنیت

بر طبق روایات ،وجوف افراف مؤمن فر بین مرفم ،منشأ خیر و برکت و موجب نـزول بـاران و جلـب
منافع و ففع بسیاری از بالها و خطرها از جامعه است؛ چنانکه فر تفسیر آیـه  16۳سـوره بقـره از

َ
ِ
ِ
َ َ َ
امام صافق نقل شده که فرموفَ َِ « :ن الّل ََ ل َ ْادف ُع ِا َّم ْان ُح ََاّلي َِ ْان ِشا َع ِت َن َع َّم ْان ا ُح ََاّلي َِ ْان
َ َ
َ َ َ َ ُ
َ َ
الََل ِة ل َّْلكوا؛ 2بهفرستی که خداوند بهواسطه نمازگزاران شـیعه ،بـال
ِش َع ِت َن َول ْو أ ْج َّم ُعوا َعّلی ت ْإ ِك

را از کسانی که نماز نمیخوانند ،ففع میکند؛ زیرا اگر همه شـیعیان نمـاز را تـرک کننـد ،هـالک

میگرفند».
واضح است که وقتی وجوف افراف مؤمن فر اجتماع ،چنین برکتی را به همراه فاشـته باشـد ،برکـات
وجوف حجت خدا ،بهمراتب بیشتر خواهد بوف؛ زیرا امام سجاف

میفرماید« :ما کسانی هسـتیم

که بهواسطه ما آسمان بر فراز زمین نگهداری شده و زمـین از هالکنمـوفن اهلـش منـع گرفیـده

َْ
َ َ
ُ َْ َ ُ َ
َ
ُ َْ
است ».حضرت فر افامه میفرمایدَ « :و ِا َن ُح َن ِزل الغ ْ َ َوت ْنّش ُإ َالإ ْح َّمة َوتَ ُإ ُج َا َإ ا ُت اْل ْْ ِض َول ْاو ا
َْ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ 3
ََ ِفي اْل ْْ ِض َِن لس خت ِاأه ِّلْ ».

فر این فراز از بیان امام ،به برکاتی فیگر اشاره گرفیده و نزول باران و انتشار رحمت خـدا و خـروج

برکات زمین ،از آثار وجوفی اهمه اطهار

شمرفه شده است .این موضـوع ،یـک اصـل قرآنـی

 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،6۳ص .۱۱6
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص.۴6۳
 .3شیخ صدوق ،کمال الدين وتمام النعمة ،ج  ،۳ص .197
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َ َ
است؛ زیرا قرآن کریم میفرمایدَ « :و َل ْو أ َن أ ْه َ ْال ُقإى َآَ ُنوا َو َات َق ْوا َل َف َت ِْن َع َّل ْ ْ ْم َا َإ ا ت َ َان َ
الساّم ِء
ٍ ِ
ِ
َْ
ََ ََ َ ْ
ْ
َواْل ْْ ِض َو ِلك ْن ه ُاوا فأخهن ُه ْم ِاّم ُنوا َحك ِس ُبون؛ 1و اگر اهل شهرها و آبافیها ،ایمان میآورفنـد و

تقوا پیشه میکرفند ،برکات آسمان و زمین را بر آنهـا مـیگشـوفیم؛ ولـی [آنهـا حـق را] تکـذیب
کرفند .ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کرفیم».
نکتهای که از این آیه میتوان استفافه نموف ،این است که اهل شـهرها و آبافیهـا ،تقـوا را رعایـت
نکرفند و حق را نیز انکار و تکذیب نموفند و سزاوار تنبیه و مجازات الهی گرفیدنـد؛ امـا فر عـین
حال ،مشاهده میکنیم که باران رحمـت الهـی ریـزش میکنـد و برکـات زمـین از فل آن خـارج
میگرفف و اهل زمین از آن بهرهمند میشـوند و ایـن ،امکـان نـدارف ،مگـر بهواسـطه وجـوف اهمـه
اطهار

که مظهر پرهیزکاری فر زمین هستند .خداوند ،نه تنها به جهت وجوف آنـان برکـاتش را

از اهل زمین فریغ نمیکند ،بلکه بالها و آفـات را نیـز بهسـبب کرامـت و عظمـت اهمـه

فر

پیشگاهش ،از اهل زمین برطرف میسازف و به انسانهای گنهکار مهلت میفهد تا شاید بهوسیله
َْ

ِ

َ َ
َ
فـیه ْم؛ 2ولـی
مامانالل ُه ِل ُی َعـذ َب ُه ْم َوأنـت
توبه ،به سوی خدا بازگرفند .حق تعالی میفرمایدَ « :و
ِ

[ای پیامبر ] تا تو فر میان آنها هستی ،خداوند آنها را مجازات نخواهد کرف».
جابربنیزید جعفی میگوید :فرباره تفسیر این آیه به امام باقر

عرض کرفم :علت نیاز به پیامبر

و امام چیست؟ حضرت فرموف :استوار ماندن جهان و تباه نشدن آن؛ زیـرا خداونـد ،عـذاب را از
اهل زمین بر میفارف ،مافامی که پیامبر و امام فر آن باشد؛ چنانکه خداوند میفرماید« :تـا تـو فر
میان آنها هستی ،خداوند آنها را عذاب نخواهند کـرف ».و پیـامبر نیـز فرمـوفه اسـت« :سـتارگان،
موجب امنیت برای اهل آسمان هستند و اهلبیت من ،موجب امنیت و امان برای اهل زمین».
 .5حفظ شیعیان
فر برخی روایات ،حفظ شیعیان ،از جمله برکات وجوفی امام عصـر

3

شـمرفه شـده اسـت.

شاید علت این مطلب ،آن است که فر طول فوران غیبت ،شیعیان بیشـتر فر معـرض خطـر قـرار
گرفتهاند و فشمن از هر طرف به آنان هجوم آورفه است؛ چنانکـه آن حضـرت فر توقیـع مبـارک
 .1اعراف ،آیه .۱6
 .2انفال ،آیه .۱۱
 .3شیخ صدوق ،علل الشرائع ،ج  ،۳ص .۳1۱
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ْ ُ َ َ
َ َ
ُ َ َ
خوف به مرحوم شیخ مفید نوشته استَِ « :ن غ ْ ُاإ َُ ْْ َّم ِّلا َن ِل ُّم َإ َاعا ِتك ْم َوا ن ِسا َن ِل ِاه ِإ ْم َول ْاو ا
َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َْ ُ َ ْ َ َ ُ
اصطّل َّمك ُم؛ 1ما همیشه مراعات شما را مینمـاییم و بـه یـاف شـما هسـتیم؛
ُ ِلك لنزل ِاكم الْلواء و

وگرنه فشواریها و گرفتاریها بر شما فرو میریخت و فشمنان ،شما را لگدمال میکرفند».

آیتالله العظمی ناهینی میگوید:
فر فوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط روسها و انگلیسیها ،فشار و سختی ملت ایران
متوسل شدم و با چشمانی گریان خوابیـدم .فر عـالم

به اوج خوف رسید .شبی به امام مهدی

رؤیا ،فیوار بزرگی به شکل نقشه ایران فیدم که فر حال سقوط است و عـدهای زن و بچـه زیـر آن
نشستهاند .وضعیت به قدری هولناک بوف که فر خواب فریاف کشیدم .فر این حال ،امام زمان
آمدند و انگشت مبارکشان را به طرف فیوار گرفتند .فیوار سر جـای خـوفش قـرار گرفـت .ایشـان
فرموفند :اینجا ،خانه شـیعه ،خانـه ماسـت ،میشـکند ،خـم میشـوف ،خطـر هسـت ،ولـی مـا
نمیگذاریم سقوط کند؛ نگهش میفاریم.
وجوف ملکوتی و معصوم امام عصر

2

که از حال مرفم آگاه است ،فر میان افرافی که اعتقاف بـه

امامت وی فارند و او را از هرکس فیگر نسبت به خـوف مهربـانتر و فلسـوزتر میفاننـد ،موجـب
فلگرمی و قوت روحی برای آنهاست؛ به عبارت فیگر ،وجـوف امـام ،نقطـه اتکـایی اسـت بـرای
بندگان خدا تا فر هنگام مواجهه با حوافث هولنـاک ،بـه ایشـان پنـاه ببرنـد و بـهعنوان پناهگـاهی
چارهساز و آرامبخش از وجوف امام منتفع گرفند و به تالش و کوشش خویش فر راسـتای نیـل بـه
اهداف الهی و اسالمی افامه فهند .امیر مؤمنان

َ
الّل َِ

فرمـوفَ ُ « :نا َ َُا ْاح َّم َاإ ْال َب ْاأ ُ َات َق ْ َنا ا َإ ُ
اول
س
ِ
ِ
ِ

ََ ُ َ
َ ْ
َْ
فّل ْم َحك ْن أ َح ٌد َِ َن أق َاإ َب َِلای ال َع ُاد ِو َِ ْناَ؛ 3مـا فر هنگـام شـداید و سـختیهای جنـگ و

محاربه با فشمنان خدا ،به پیامبر پناه میبرفیم .آن حضرت ،از همه ما به فشمن نزفیکتر بوف».
بنابراین ،فر عصر غیبت ،تنها پناهگاه و امید شیعیان ،امام زمان

است.

 .6امیدسازی و هدایت اجتماعی

ً
اصوال هر جامعهای برای خوف تشکیالت و سازمانی فارف و برای بقا و افامه کار سـازمانها و نیـل
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،6۱ص .۳76
 .2محمدرضا باقیاصفهانی ،عنايات حضرت مهدی
 .3صبحی صالح ،نهج البالغه ،ص .619

به علما و طالب ،ص .۱۳6
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به هدف ،وجوف رهبر الزم است .هرگاه این رهبر فر فل اجتمـاع باشـد ،وجـوف و مداخلـهاش فر
هدایت تشکیالت و سازمانها الزم و ضروری خواهد بوف؛ ولی هرگاه رهبر بـه عللـی محبـوس،
تبعید و فور افتافه ،یا مریض و بیمار باشد ،وجوف او بـرای پیگیـری امـور اجتمـاع و افـراف ،کـافی
خواهد بوف؛ زیرا باز مرفم به امید آن رهبر ،فست به فست هم فافه ،کارهـا را افامـه مـیفهنـد .فر
طول تاریخ ،فر میان ملل زنده که قیام و نهضتهایی فاشتند ،برای این مطلب گواه فراوانی وجـوف
فارف که نشان میفهد تا آن رهبر از حیات و زندگی برخورفار بـوفه ،هرچنـد از نزفیـک موفـق بـه
رهبری نمیشده ،اما تشکیالت آن گروه ،باقی و پایدار میمانده است؛ نمونه این امر ،تبعیـد امـام
خمینی به خارج کشور بوف؛ اما با این حال ،مرفم با انگیزه بسیار به فعالیت سیاسی و اجتمـاعی
خوف افامه میفافند.
با این توضیح ،فرباره امام زمان

باید گفت :آیا اعتقاف به وجوف امام زنـده و نـاظر کـه بـه امـر

الهی آمافه برای نهضت است ،فر حفظ وحدت جمعیت و تشکیالت ،بهخصـوص آمـافهکـرفن
افراف برای قیام بر ضد جور استبداف ،مؤثر نیست؟
بنابراین ،اگر رهبر یک جنبش فر میان مرفم هم نباشـد ،وجـوف واقعـی او مـیتوانـد الهـامبخـش

معنوی و مایه امید ،تحرک و یافآوری گرفف 1.یافمان نمیروف که هـنـوز طنین صـدای رزمنـدگان
اسالم فر فشتهای جنوب و فر کوههای غرب کشور بـه گـوش میرســد کــه بـرای مقابلـه بـا
فشمن و برای بیرون راندن آنها از میهن اسالمی ،فر فعاهای فرفی و جمعی خوف ،نام مبارک امام
زمان

را بر زبان جاری میساختند و بـدیـن وسـیـله ،شـعـله امـیــد را فر فل خـوف فـروزان

نگاه میفاشتند.
فعای هر روز مؤمنان فر نماز و پس از آن به حضرت حجت

 ،حضور ُپرشور مرفم فر مراسم

فعای ندبه ،خواندن زیارت جامعه کبیره ،حضور فر مـکـانهایـی کـه یـاف و نـامی از موالی مـا
امام زمان

میشوف ،همچون مساجد سهله و کوفه و جـمــکران و نیـز فر مکـه ،بـهویـژه فر

موسم حـج ،همگـی نشـان از توجـه و امیـد آنـان بـه آینـدهای روشـن فارف .همچنـین ،امــروزه
بـیعـدالتی فر غالب نقاط جهان گسترفه شده و جای پـای ظلـم را فر همـه جـای کـره زمـیــن
میتـــوان فیــد .کشــورهای بــزرگ و قدرتمنــد و نیــز ســازمانهای بینالمللــی یکسویهنـگـــر،
1. www. porseman.net
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خـواسـتهای فنـیـایـی و غـیـرعـافالنـه خـوف را بـر جـهــان تـحـمـیــل میکـنــند و قـدرتی
برای مقابله با آنان وجوف ندارف .بهراستی اگر اعتقـاف بـه مـصــلح بــزرگ فر میـان نباشـد ،فیگـر
هیچگونه امیدی برای بشر باقی نخواهد ماند و تالشهـای فــرفی و جـمــعی فر مسـیر برپـایی
قسط و عدل ،متوقف خواهد شد.
مقام معظم رهبری ،منتظران صاحبالزمان
«منتظران صاحبالزمان

را به آینده جهـان امیـدوار میفانـد و میفرمایـد:

بـه مـنـورشــدن چـشــمانداز زنـدگی بشـر و پایـان فوران ظلـم و

تجاوز امیدوارند و جنایات و ستم و تزویر سرفمداران استکبار جهانی نمیتواند چشمه امیـد را فر
فلهای آنان خاموش کند».
امیر مؤمنان

1

برای خدا فو نوع حجت معرفی مینمایند :یکی حاضر و آشکار و فیگری غایـب

َْ
َ َُْ
َّ ُ َّ َ
اْل ْْ ُض َ ْ
اااان
اااام َاّلاااای ا تَّلااااو
و ناپیــــدا؛ آنجــــا کــــه مــــیفرمایــــد « :الّلْ
ِ
َ َّ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َّ
َ َّ
ْ
َ
ْ
َ
ََّ ُ ُ 2
ق ِئ ٍم ِلّل َِ ِا ُِ َّج ٍة  ََّ َِ ،ظ ِهإا ََّش ُْوْا  ،و َِ ََّ خ ِئف ََغ ُّموْا ِ ،لئَل تبط حجج الّل َِ و ا ِ ن تاَ؛ پرورفگـارا

روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمیماند؛ حجتهایی کـه گـاهی مرهـی و آشـکار ،و

گاهی از بیم مرفم پنهان است؛ تا فالیل آیین الهی محو و نابوف نشوف».
مقصوف امام علی

از حجت خاهف و مغمور ،کسی جز پیشوای معصوم نیست که تـاکنون بـر

اثر نبوفن شرایط مساعد ،فر پس پرفه غیبت به سر میبرف و انشا الله روزی جهان مهیـای قیـام و
نهضت آن حضرت خواهد شد.

1. www. porseman.net

 .2ابوالقاسم خوهی ،منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ،ج  ،۳6ص ۱7؛ مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج ،۳8
ص .۳79

مجلسپازندهم

فضایل امام حسن از منظر رسول اعظم
*

حجتاالسالموالمسلمینعلیرضاانصاری


اشاره

یکی از مباحث مهم فینی که بایسته واکـاوی اسـت ،بررسـی ابعـاف شخصـیت امـام حسـن
میباشد؛ زیرا شناخت زندگی سبط اکبر ،بهترین الگوی زندگی اسـت .ازسـویفیگـر ،شـناخت
امام ،وظیفه شیعیان است و یکی از بهترین راههای شناخت امـام حسـن  ،بررسـی سـخنان و
سیره رسول خدا فرباره ایشان است؛ چراکه حضرت جایگـاه امـام را از همـه بهتـر میفانـد.
پیامبر اکرم از ایشان بهعنوان :امام ،فرزند ،هدیه الهی ،ریحانه و روشنای قلب خوف یاف نمـوفه
است 1.این نوشتار ،سعی میکند برخی فضایل امام حسن را از فیدگاه رسول اعظم تبیـین
کند.
نامگذاری الهی

هنگامیکه امام حسن

متولد شد ،مافر بزرگوارش عرض کرف :ای علی برایش نـامی انتخـاب

* نویسنده و پژوهشگر.
 .1طبری آملی ،بشارة المصطفی لشیعة المرتضی ،ص .۳۱۱
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نما؛ اما ایشان فرموف :فر این کار ،از رسول خدا پیشی نمیگیرم .خبر به حضـرت رسـید و ایشـان
خوف را به منزل علی رسانید و آن هدیه الهی را فر آغوش گرفت و فر گوش راسـتش انان ،و فر
گوش چپش اقامه گفت و آنگاه فرموف :نامی برایش انتخاب کرفهاید؟ عرض کرفند :فر ایـن کـار،
از شما پیشی نخواهیم گرفت .پیامبر فرمـوف :مـن هـم فر ایـن امـر از خـدای متعـال پیشـی
نمیگیرم .فر این هنگام ،جبرهیل نازل شد و عرض کرف :ای رسول خـدا خـدای متعـال بـر شـما
وسی َف َس ِّمَ ا ْسم ْاانها ُْ َ
فروف فرستافه و میفرمایدَ َ« :ن َعّل ّ َ ْن َك ا َّم ْنز َلة ه ُْ َ
ون َ ْن َُ َ
ون؛ جایگـاه
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
علی نسبت به تو ،چون جایگاه هارون نسبت به موسی است .پس ،نام او را پسر هارون قـرار فه».
ُ
اسم پسر هارون ،ش َبر بوفه که فر زبان عربی «حسن» گفته میشوف .ازایـنرو ،نـام او را «حسـن»
1
نهافند.
نامگذاری امام حسن  ،الگویی است برای ما تـا فرزنـدانمان را بـا توجـه بـه بافـت فرهنگـی و
آموزههای فینی خوف نامگذاری نماییم؛ زیرا از روشهای مهم تربیت فرزند ،انتخاب اسم خوب و
زیبا برای اوست .نام زیبا ،وسیلهای برای توجه به شخصـیت فرزنـد بـوفه ،خـوبی و بـدی آن ،فر
شخصیتســازی فرزنــد اثرگــذار اســت؛ اگــر نــام او خــوب نباشــد ،ســبب رنجــش روحــی و

آزرفگی خاطر کوفک خواهد شد 2.ازاینرو ،فر روایـات ،یکـی از حقـوق فرزنـدان بـر والـدین،
انتخاب نام پسندیده شمرفه شده است .شخصی از امام صـافق

پرسـید :مـا فرزنـدانمان را بـا

نامهای شما و پدرانتان نامگذاری میکنیم .آیا این کـار ،نفعـی بـرای مـا فارف؟ حضـرت فرمـوف:
«آری ،به خدا قسم مگر فین ،چیزی جز محبت است».
امام صافق

3

فرموف« :هیچ نـوزافی بـرای مـا متولـد نمیشـوف ،مگـر اینکـه نخسـت نـام او را

«محمد» مینامیم و پس از هفت روز ،اگر خواستیم نامش را تغییر میفهیم؛ وگرنـه همـان نـام را
بر او میگذاریم».

4

امروزه ،متأسفانه برخی افراف ،نامهایی برای فرزندان خویش انتخاب میکنند که خـالف فرهنـگ
اسالمی و ایرانی است.
 .1شیخ صدوق ،األمالی ،ص.۳۱6
 .2ر.ک :محمدجواف طبسی ،حقوق فرزند در مکتب اهلبیت
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۳9۳ص .۳۱9
 .4شیخ کلینی ،الکافي ،ج  ،6ص .۳8

 ،ص .۱7

مجلس پانزدهم :فضايل امام حسن

از منظر رسول اعظم 911  .

تربیت الهی

از فضایل فیگر امام حسن  ،آن است که فر خاندان وحی تربیـت شـد و مربیـان وی بزرگـانی
همچون :پیامبر ،علی و فاطمه
اهلبیت

بوفند .ازسویفیگر ،از آموزههای فینـی اسـتفافه میشـوف کـه

َ َ َْ
َْ َ
ْ َ
از رحمهای مطهره به فنیا آمدهاندُ « :نوْا ِفي اْل ْصَل ِب الّش ََِ ِة َواْل ْْ َح ِم ال ُّمط َْ َاإة...

 1».همین امور ،سبب شد که امام مجتبی

تمام کمال انسـانی و الهـی را کسـب کنـد .پیـامبر

اسالم فرموف« :خداوند اسباط نبوت را به این فو (حسن وحسین) ختم نموف و نسل مرا از این
فو قرار فاف .کسی که شهرهای کفر را فتح میکند و زمین را پس از ُپرشدن از جور و ستم ،مملو از
عدل میسازف ،از نسل آنهاسـت .ایـن فو ،فرزنـدانی طـاهر و مطهرنـد و سـروران جوانـان اهـل
بهشتاند». ...

2

پیامبر

فر تربیت امام حسن

پیامبر

آورف .رسول خدا

تالش بسیاری میکرف .گویند روزی مرفی سبد خرمایی برای
پرسید :این چیست؟ هدیه است یا صدقه؟ مرف پاسخ فاف :صـدقه

است .فرموف :برای اصحاب صفه 3ببر .فر آن حال ،امام حسـن

نـزف پیـامبر

میکرف .به جهت کوفکی ،خرمایی برفاشت و فر فهان گذاشت .پیامبر

بـوف و بـازی

متوجه شد و انگشـت

خوف را فاخل فهان او کرف و خرما را بیرون کشید و فور افکنـد و فرمـوف :مـا خانـدان محمـد
صدقه نمیخوریم.

4

واسطه فیض الهی

از فیگر فضایل اهلبیت

 ،این است که مایـه نجـات مـرفم ،محـل نـزول رحمـت و برکـات

الهیاند .این امر ،امتیاز بزرگی است که تنها اهلبیت
امام علی

از آن برخورفارند .رسـول خـدا

بـه

فرموف :آنچه را امال میکـنم ،بـرای شـریکهای خـوف بنـو یس .حضـرت علـی

عرض کرف :شریکان من چه کسانی هستند ای رسول خدا؟ فرموف :شریکانت ،فرزندان توانـد کـه
امام هستند .به برکت وجوف آنهاست که بر امت من باران میبارف و فر پرتـو وجـوف آنهـا فعایشـان
 .1ابنطاووس ،اإلقبال األعمال ،ج  ،1ص .697
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱7ص .۴۴
 .3منظور گروهی از صحابه فقیر است که فر سکوی سرپوشیدهای به نام «صفه» (مکان سـایهفار) فر مسـجد پیـامبر
سکونت فاشتند.
 .4ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج  ،6ص .۳۱
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مستجاب میگرفف .خداوند به سبب آنها بالیا را از امتم میگرفاند و بـه برکـت وجـوف ایشـان ،از
آسمان رحمت میبارف .این ،نخستین ایشان است .فر این لحظه ،با فسـت بـه حسـن
کرف .سپس ،به حسین

اشاره کرف و فرموف :فرزندان او که اماماند.

امام صافق نیز فرموفِ « :ا َن
ُ ْ َْ
َو َح ْن ُبت ُعّش ُ اْل ْْ ِض َو ِا ِع َب َُ ِت َن

1

اشـاره

َ
َْ
َْ
اْل ْش َج ُْ َو َأ ْح َن َعت ِالث َّم ُْ َو َ
اْل ْن َْ ُْ َوا َن َح ْنز ُل َغ ْ َُ َ
أ ّْم َ
َ
َ
الس َاّم ِء
ت
إ
ج
ت
إ
ّم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ َ َ ُ َ َْ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ 2
ع ِبد الّلَ ولو ا نِن َ ع ِبد الّلاَ؛  ...بـه سـبب مـا ،فرختـان میـوه

میفهند و میوهها به ثمر میرسند و روفها جاری میشوند و به سبب ما ابـر از آسـمان میبـارف و
گیاهان از زمین میرو یند و به واسطه بندگی ما ،خداوند پرستیده میشوف و اگر مـا نبـوفیم ،هرگـز

خداوند پرستیده نمیشوف.
گرچه امروزه از سوی برخی از افراف ،نامهربانیهایی علیـه اهـلبیـت صـورت میگیـرف ،امـا
حقیقت این است که همه انسانهای جهان مدیون اهلبیت هسـتند؛ زیـرا اینـان سـر سـفره
نعمت آن بزرگواران نشسـتهاند .اگـر اینـان نبوفنـد ،انسـانها مـورف رحمـت و فـیض الهـی قـرار
نمیگرفتند .از سوی فیگر ،هدایت و رستگاری مرفم نیز فر سایه هدایت اهلبیت میباشـد.
اینان کشتی نجات بشر میباشند؛ چنانکه زمخشری با نکر روایتی از پیـامبر بـه ایـن مطلـب
ْ ُ
َْ ُ
اشاره نموفه استَ « :ف ط َّم ُة َا ْْ َج ُة َق ّْلبي َو ْاا َن َه َّم َّم َإ ُة ُف َؤ ِاُي َو َا ْع ُّل َْ ُن ُ
وْ َا ََ ِإي َواْل ِئ َّمة َِ ْن ُول ِد َه أ ََ َنا ُء
ِ
ِ
ٌ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
3
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َْ ِاي َو َح ْب ََ ّْم ُد ٌوُ َا ْ َن َُ َو ا ْ ن خّل ِق َِ َ ِن اعتَ َم ِا ِْ ْم نج َوَن تَّل عنْ ْم ه َاوى؛ فاطمـه ،عصـاره و
خون قلب من است و پسران وی ،میوه فل من میباشند و همسرش ،نور چشم من است و امامان
از فرزندان فاطمه ،امینهای خدای من هستند .آنان طناب آویختـه بـین خـدا و مـرفم میباشـند.
هرکس به آنان چنگ آویزف ،نجات مییابد و هرکس از آنان رویگرفاند ،سقوط خواهد نموف».
فر این حدیث ،فرزندان فاطمه ـ ازجمله امام حسن ـ امینهای خدا و حبلالله (ریسـمان
الهی) معرفی گرفیده است .گرچه احافیث فیگری نیز به این مضمون وجوف فارف ،اما ویژگی ایـن
روایت آن است که یکی از علمای بزرگ اهلسنت ،مانند زمخشری آن را نقل نموفه اسـت؛ ایـن
حدیث ،بهروشـنی بیـانگر فضـایل محـوری عتـرت اسـت و نیـز از امامـت فرزنـدان حضـرت
فاطمه سخن میگوید که خاستگاه باور تشیع را شکل میفهد.
 .1شیخ صدوق ،األمالي ،ص .۴۳9
 .2شیخ کلیني ،الکافی ،ج  ،۳ص .۳۴۴
 .3اسماعیل انصاری زنجانی ،الموسوعة الکبری عن فاطمة الزهراء  ،ج  ،۱ص .111

مجلس پانزدهم :فضايل امام حسن

از منظر رسول اعظم 911  .

دوستی

از فیگر ویژگیهای مهم امام حسن  ،محبت رسول اعظم

به وی میباشد .حضرت بارهـا

به این امر تصریح کرفه ،بر آن پافشاری نموفه است؛ تا آنجا که محبت به اهلبیت

رسالت فانسته است 1.فر روایات متعدفی نیز فوسـتی اهلبیـت
حسنین

 ،محبت به شخص رسول خدا

حسن  ،فوستی رسول خدا

 ،بـهخصـوص محبـت بـه

شمرفه شـده اسـت و گـاهی فقـط فوسـتی امـام

به حساب آمده است.

زیدبنارقم میگوید :نزف رسول خدا
حسن و حسین

را پـافاش

فر مسجد نشسته بوفم که فاطمـه زهـرا

فرحـالیکـه

با وی بوفند ،از منزل خوف خارج شد و به سوی خانه رسول خـدا

رفـت.

ََ َ
َ
سر مبارکش را به سوی من بلند کرف و فرموفَ « :و ََ ْن أ َح َب ُْ ْم فق ْد أ َح َب ِناي َو ََ ْان

آنگاه رسول خدا

َ َ َ ََ َ َ َ
أ ْاغّض ُْ ْم فق ْد أ ْاغّض ِني؛ هرکس اینها را فوست بدارف ،مرا فوست فاشته و هرکس ایشـان را فشـمن
2

بدارف ،مرا فشمن فاشته است ».همو فرموف« :هرکس آن فو را فوست بـدارف ،همانـا مـرا فوسـت

فاشته و هرکس آن فو را فشمن بدارف ،همانا مرا فشمن فاشته است».
پس از شهافت علی  ،امام حسن

3

بر منبر رفـت و بـا مـرفم سـخن گفـت .مـرفی از میـان

جمعیت برخاست و گفت :من خوف پیامبر

را فیدم که حسن را بر فامـن خـوف نشـانده بـوف و

میفرموف :هرکس مرا فوست فارف ،باید که او (حسن) را فوست بدارف حاضران این موضوع را بـه
غایبان برسانند .اگر فرمان پیامبر
جای خوف نشست.

4

فر این احافیث ،به امت پیامبر

نبوف ،فر این باره به هیچکس سـخنی نمـیگفتم .سـپس ،فر
فو معیار مهم سفارش شده است:

اول :فوستی امام حسن  ،فوستی رسول خدا
رسول خدا

باشد ،باید فوستفار امام حسن

فانسـته شـده و فر نتیجـه ،هرکـه فوسـتفار
نیز باشد.

فوم :بغض و فشمنی با امام حسن  ،بغض و فشمنی با رسول خدا

شمرفه شده است.

این فو معیار ،خط بطالنی است بر خلفای بنیامیه و مانند آنها ،مثل وهابیت که فر طـول تـاریخ
ُ س َ س َُ س َ َ ً َ س
سُ
کم َعل سیه أ سجرا إال ال َم َو َف َة في الق سربی».
 .13شورا ،آیه « :23قل ال أسئل
 .2شیخ صدوق ،کمال الدين وتمام النعمة ،ج  ،۳ص .169
 .3ابنشهرآشوب ،مناقب آل أبيطالب  ،ج  ،۱ص .۱81
 .4ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج  ،6ص .۳1
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ََ
علم فشمنی با اهلبیت
حسن

را به فوش کشیدهاند .ازاینروست که پیامبر

نیز اشاره نموفه است .ابنعباس میگوید :رسول خدا

به سزای بغض امـام

فرموف :فر شب معراج فیـدم

ْ
َ ْ
ُ َ
َ َ َ َ
ٌ
که بر فر بهشت نوشته بوف« :ا َِل ََ َِا الّل ََُّ َِ َُ ،مد َْ ُسول الّل ََِ ،ع ِّليٌ َح ِب ا ُ الّل ِاَ ،ال َِ َس ُان َوال ُِ َسا ْ ُن
َ ُ َ
ْ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ
َصف َوة الّل َِ ،ف ِط َّمة أ ََة الّل ََِ ،عّلی َا ِغ ِّض ِْ ْم ل ْع َنة الّلَ؛ 1معبوفی جز خدا نیست .محمد رسـول خـدا،

و علی حبیب خدا ،و حسن و حسین برگزیده خدا ،و فاطمه کنیز خدا میباشند .کسانی که بغض

آنها را فاشته باشند ،لعنت خداوند بر آنها باف».
علم الهی

از جمله کسانی که از رسول خدا
پیامبر

روایت نقل میکند ،امام حسن

است .ایشان فر حیـات

فه سال فاشت و با فریافت گفتههای پیامبر که گاهی آیات وحی و گاهی روایـات بـوف،

آنها را کسب نموفه ،به فیگران انتقال میفاف.
امام حسن

با شنیدن آیاتی که بر رسول خدا

فروف میآمد ،بیفرنگ به منزل آمـده و آنهـا را
شـده بـوف.

برای مافرش فاطمه زهرا

قراهت میکرف .این مسئله ،باعث تعجب امیر مؤمنـان

آورفهاند که امام مجتبی

هفت ساله بوف که به همراه پیامبر فر مسجد حضور مییافـت و آنگـاه

که آیات جدید بـر او نـازل میشـد ،همانهـا را از زبـان جـدش میشـنید و آنگـاه کـه بـه خانـه
بازمیگشت ،برای مافرش فاطمه تالوت میکرف؛ بـهگونـهایکـه هرگـاه امیـر مؤمنـان وارف خانـه
میشد ،مالحظه میکرف آیات جدیدی که بر پیامبر نازل گرفیده ،نزف فاطمه است .وقتـی مـاجرا را
از آن حضرت جویا میشد ،فاطمه میفرموف :از فرزنـدت حسـن شـنیدم .بـدین جهـت ،روزی
علی

زوفتر به خانه آمد و از فید فرزندش پنهان گشت تا آیات جدید را که بر پیامبر نازل شـده،

بار فیگر از فرزندش بشنوف .امام حسن

وارف خانه شد و همینکه خواست آیـات قـرآن را بـرای

مافرش بخواند ،زبانش به لکنت افتاف و از خواندن سریع باز ماند .مافرش شگفتزفه شـد .امـام
حسن

گفت :مافر ،تعجب نکن گویا شخصیت بزرگی فر خانه است که با شـنیدن سـخنانم،

مرا از سخنگفتن بازمیفارف .فر این هنگام ،امیر مؤمنان
حسن را فر آغوش گرفت و بوسید.

2

 .1شیخ طوسی ،األمالي ،ص .۱66
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۴۱ص .۱۱8

از محل اختفا بیرون آمـد و فرزنـدش

مجلس پانزدهم :فضايل امام حسن

کسب علم امام حسن

از پیامبر

از منظر رسول اعظم 989  .

ازیکسو ،و عنایت علم خـدافافی ازسـویفیگـر ،سـبب

شد که امام به باالترین مقام علمی برسد .حذیفةبنیمان نقـل کـرفه اسـت :روزی پیـامبر
اطراف مدینه به همراه گروهی از اصحاب ،همانند علی  ،نشسته بوف که امام حسن
آنها آمد .پیامبر

فر

بـه نـزف

نظری به او انداخت و فرموف :این جبرهیل است که حسن را راهنمایی میکنـد

و این میکاهیل است که وی را محافظت مینماید .این حسن ،فرزند و نفس پاک و یکی از اضالع
من است .پدر به فدای این حسن باف
سپس ،پیامبر

برخاست و ما هم برخاستیم .آنگاه حضرت فست امام حسن

را گرفت و بـه

راه افتاف و ما نیز با حضرت راه افتافیم و بعد فرموف :این حسـن ،بعـد از مـن راهنمـای مسـلمانان
هدایتشده خواهد بوف .این حسن ،هدیه پرورفگار عالم به من اسـت .ایـن حسـن ،از مـن خبـر
میفهد .آثار و فین مرا به مرفم معرفی کرفه ،سنت مرا زنده میکند.
هنوز سخن پیامبر اسالم

تمام نشده بوف که عربی بافیهنشین ،فرحالیکـه عصـای خـوف را بـه

زمین میکشید ،به سوی ما آمد .وقتی چشم پیامبر

به او افتاف ،فرمـوف :ایـن مـرف کـه میآیـد،

سخن خشنی به شما میگوید .وی فرباره اموری از شما جویا خواهد شـد .هنگـامی کـه عـرب
وارف شد ،بدون اینکه سالم کند ،گفت :کدامیک از شـما محمـد اسـت؟ مـا گفتـیم :منظـور تـو
ً
چیست؟ فر این هنگام ،رسول خدا فرموف :آرام باشید آنگـاه او گفـت :ای محمـد مـن قـبال
کینه تو را فر فل فاشتم و اکنون که تو را فیـدم ،کینـه تـو را بیشـتر فر فل گـرفتم .پیـامبر خـدا
لبخندی زف؛ ولی ما خواستیم او را تنبیه کنیم؛ اما پیامبر

فرموف :سـاکت باشـید سـپس عـرب

گفت :ای محمد تو گمان فاری که پیامبری؟ فر صورتی که به انبیا فروغ میبنـدی و هـیچ فلیـل
نداری؟ رسول اکرم

فرموف :چه منظـوری فاری؟ گفـت :اگـر فلیـل فاری ،بیـاور پیـامبر

فرموف :آیا فوست فاری یکی از اعضای من به تو خبر فهد؟ او گفت :مگر عضو انسان هم سخن
میگوید؟ پیامبر

فرموف :آری .سـپس ،حضـرت بـه امـام حسـن

گفتوگو کن] او به امام حسن

به نظر حقارت نگریست و گفت :پیامبر خوفش برنمیخیـزف و

کوفکی را بلند میکند تا با من سخن گوید رسول خدا
گفت .امام حسن

فرمـوف :برخیـز [و بـا او

به او فرموف :حسن جواب تو را خواهد

بر آن مرف سبقت گرفت و فرموف :آرام باش آنگاه این اشعار را سروف.

«تو از شخصی کوفن و فرزند کوفن نپرسیدی؛ بلکه از شخص فانشمندی جویا شدی و تو بسیار
نافانی .اگر تو نافانی ،شفای نافانی تو نزف من است؛ مافامی که شخص سؤالکننده بپرسـد .تـو از
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فریای علمی پرسش میکنی که فلوها نمیتوانند آن را تقسیم کنند .این علم و فانش ،ارثی اسـت
که رسول خدا

[نزف ما] به یافگار نهافه است».

سپس ،حضرت افامه فاف :گرچه تو زبانفرازی نموفی و از حد خویشتن تجـاوز کـرفی ،ولـی فر
عین حال ،با خواست خدای علیم ،با ایمان کامل بازخواهی گشت.
آن مرف پس از اینکه لبخندی زف ،گفت :چه میگویی؟ امام حسن
خوف گرف آمده ،به گفتوگو پرفاختید و گمان کرفید محمد

به او فرموف :آری ،تو با قـوم

بدون فرزند اسـت و بیشـتر عـرب

کینه وی را فر فل فارف و کسی نیست که خونخواه محمد باشد .تو گمان کرفی که کشنده محمـد
خواهی بوف و پول خون آن حضرت را قبیلهات خواهند فاف .نفس تو ،تو را به این عمل وافار کـرف.
تو عصای خوف را به فست گرفتهای که با آن ،پیامبر اسالم

را بکشی؛ ولـی ایـن کـار بـرای تـو

فشوار شد و چشمت این بینایی را نداشت و تو اکنون بدین منظور نزف ما آمدهای که مبـافا ایـن راز
فاش شوف؛ اما به طرف خیر آمدهای .من اکنون تو را از سفری کـه آمـدهای ،آگـاه مـیکنم .تـو فر
هوای روشنی از خانه خارج شدی که ناگاه باف بسیار شدیدی وزید و تاریکی آسمان را فرا گرفـت.
آنگاه تو نظیر یک اسب شدی که اگر جلو بروف ،گرفنش زفه میشوف و اگـر برگـرفف ،پـی خواهـد
شد .صدای پای هیچکس و هیچزنگی را نمیشنیدی .ابرهـا بـر تـو احاطـه نمـوفه و سـتارگان از
نظرت غایب شده بوفند .راه را به وسیله ستارهای که طلوع کرفه و با فانشی که راهنما باشـد ،پیـدا
نمیکرفی .هرگاه مقداری راه طی میکرفی ،میفیدی فر یک بیابان بیپایـان هسـتی .هرچـه بـر
خوف اجحاف مینموفی و بر فراز تپه و بلندی میرفتی ،میفیدی راه خوف را فور کرفهای .بافهـای
شدید میخواستند تو را از پای فرآورند .یک باف صرصر و برق جهندهای را فر راه فیدی و تپـههای
آن بیابان ،تو را به وحشت انداخته ،سنگریزهها تو را خسته کرفه بوفند .وقتـی بـه خـوف آمـدی کـه
فیدی نزف ما آمدهای و چشمت به جمال ما روشن و قلبت باز و آه و نالهات برطرف شد.
اعرابی گفت :ای پسر این مطلب را از کجا میگویی؟ تو زنگ قلب مرا زفوفی .گویـا تـو بـا مـن
بوفهای .هیچ موضوعی از من نزف تو مخفی نیست .گویا علم غیـب فاری؟ سـپس عـرض کـرف:
اسالم چیست؟ امام حسن
َ

ُ

أ َن َُ َِ َّمدا َع ْب ُد ُِ َو َْ ُسولَ».

َ َ ْ َْ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َْ
فرموف« :الّل َُ أ َب ُإ أش َْ ُد أ ْن ا َِل ََ َِا الّل َُ َو ْح َد ُِ ا ش ِإ حك ل ُاَ َو أش َاْ ُد

آن اعرابی اسالم آورف و آنگاه رسول خدا

قسمتی از قرآن را به وی آموخت .او گفت :ای رسول

خدا اجازه میفهی من نزف قبیلهام بازگرفم و ایشان را از حافثه آگـاه کـنم؟ پیـامبر خـدا

بـه او

مجلس پانزدهم :فضايل امام حسن

از منظر رسول اعظم 983  .

اجازه فاف .او رفت و با گروهی از قبیله خویش گفتوگو کرف و بیشتر آنها اسـالم آورفنـد .پـس از
این حافثه ،هرگاه نظر مرفم به امام حسن
هیچکس از مرفم فافه نشده است.

1

میافتاف ،میگفتند :به حسن مقامی فافه شده کـه بـه

شهامت و شجاعت

از خصوصیات مهم امام حسن  ،شجاعت است .متأسفانه برخی تصور کرفنـد کـه شـجاعت
امام حسن کمتر از امامان فیگر بوف و فر میدان نبـرف ،شـجاعت الزم را نداشـت و بـه همـین
َ
جهت ،زمام امور را به معاویه سپرف .این ،پنداری باطل اسـت .امـام علـی فرمـوف« :ا َلساَ ُء
َ
َ ُ َ ُ َ ٌَ َ
حّضا ُاع َْ ال ّّلااَ ُساابِ َن َُ فا َّمن َأح َبا ُاَ َو َ
اَت َِ َنا ُاَ؛ 2ســخاوت و شــجاعت،
َوالّشااج عة غإا ِئااز شااإحفة،
خصلتهای واالیی هستند که خداوند سبحان آن فو را ،فر وجوف هرکس که فوستش فاشـته و او
را آزموفه باشد ،میگذارف».
البته این نیاز ،تا حدوف بسیاری به مسئولیت افراف بستگی فارف و هرچه مسـئولیت خطیرتـر باشـد،
نیاز به فریافلی بیشتر است .به همین رو ،رهبر جامعه باید فریـافلتـرین باشـد تـا فر اقـدامات و
ُ
تصمیمگیریهای خرف و کالن ،از خطـرات احتمـالی واهمـه نداشـته باشـد .ازایـنرو ،فر متـون
اسالمی ،شجاعت همچون علم ،از ویژگیهای رهبری شمرفه شده است .امام علـی فرمـوف:
ُ ُ
« َو ْااَ ُم حج ُ ْأن َ
حكون ع ِلّم ا َح ْج َْ َوشج ع ا ْحنك ؛ 3امام ،بایـد فانشـمندی فانـا و شـجاعی
ِ
نترس باشد».
ناگفته نماند که معنـای شـجاعت ،تنهـا جنـگنمـوفن فر میـدان نبـرف نیسـت؛ گـاهی مصـداق
شجاعت ،فر تصمیمگیری کالن و فداکرفن مصـالح و آبـروی فـرفی بـرای عمـوم مـرفم اسـت.
رعایت این امر ،شجاعانه و خرفمندانهترین استراتژیای است که از سوی رهبران فلسـوز اتخـان
میشوف؛ زیرا آنان هیچگاه مصالح عمـومی را فـدای مصـالح فـرفی و گروهـی نمیکننـد .امـام
حسن نیز برای جلوگیری از خونریزی ،حفظ اسالم و رعایت مصالح مسلمانان ،تن به صلح
فاف؛ چنانکه خوف فرموف« :من صلح را پذیرفتم تـا از خـونریـزی جلـوگیری کـنم 4». ...ایـن فر
 .1همان ،ص  ۱۱۱ـ .۱۱۴
 .2تمیمی آمدی ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ج  ،1ص .66
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،16ص .۳71
 .4رسول جعفریان ،حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ،ص .۳66
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حالی است که صلح امام خاری فر چشم و استخوانی فر گلوی آن بزرگوار بوف .عبدالحسـین
شرفالدین مینویسد« :صلح امام حسن با معاویه ،از فشـوارترین حـوافثی بـوف کـه امامـان
اهلبیت پس از رسول اکرم از ناحیه این امت بدان فچار شدند .امـام حسـن بـا ایـن
صلح ،آنچنان محنت طاقتفرسایی را متحمل شد که هیچکس جز به کمک خدا قافر بر تحمل
آن نیست؛ لیکن او از این آزمایش ...سربلند و پیروز بیرون آمد ».نمونه این شـجاعت را میتـوان
فر امام راحل جستوجو کرف که از پذیرش قطعنامه  ،6۱6با تعبیر نوشیدن زهر یاف کرف.
بنـابراین ،چگونـه امکـان فارف امــام حسـن

کـه امـام و رهبــر جامعـه اسـت ،شـجاع نباشــد.

تصمیمگیری امام مبنی بر صلح ،مصداق بـارز شـجاعت اسـت؛ زیـرا صـلح ایشـان ،مـذمت و
زخمزبانهای بسیاری را فر پی فاشت؛ چنانکه بعد از صلح ،برخـی حضـرت را مـذل مـؤمنین
خواندند .بنابراین ،برفباری فر برابر اهانتها و مشکالت ،مهمتـرین مصـداق شـجاعت اسـت.
ْ

َ

ٌ

امام علی

فرموفَ « :وال ََ ْب ُإ شج َعة؛ صبر ،گونهای از شجاعت است».

َ
َ َ َ
شاید بر این اساس باشد که پیامبر فرموفْ « :اا َنا َي َهاه ِان َِ ََ ََا ِن ق ََا أ ْو ق َع َادا؛ 1ایـن فو فرزنـدم،

حسن و حسین ،هر فو اماماند؛ خواه قیام کنند و یا سکوت نمایند ».مهمتر از همـه اینکـه صـلح
امام فواید ارزشمندی فاشت .ازاینرو ،پیامبر
ْ

َ
َ
فرموفَ « :و َِ َن ْاا ِني َهها َسا ِ ٌد ُح َْا ِّل ُ ،الّل ُاَ ِا ِاَ َاا ْ َن

ِف َئ َت ْ ِن َِ َن ال ُّم ْس ِّل ِّم ن؛ 2خداوند به فست او ،بین فو گروه مسلمان ،صلح برقرار خواهد کرف».
امام حسن حتی بعد از صلح نیز شجاعت و شهامت خوف را به نمـایش گذاشـت .معاویـه فر
زمان خالفت خوف با فسیسههای گوناگون بر مناطق اسالمی مسلط شده بوف؛ آنگونهکـه خـوف را
بیرقیب میفانست؛ چراکه حضرت علی به شهافت رسیده بـوف و امـام حسـن را نیـز فر
مدینه به انزوا کشانده بوفند .فر این ایام ،معاویه سفری به حجاز کرف و فر این سفر ،به مدینـه وارف
شد و فر مسجد سخنرانی کرف .هنگام سخنرانی ،به ناسزاگو یی و فهنکجی به مقام امام علـی
پرفاخت .امام حسن فر بین سخنرانی معاویه ،برخاست و پس از حمد و ثنا فرمـوف :خداونـد
هیچ پیامبری را به پیامبری مبعوث نکرف ،مگر اینکه فر فوفمان او وصی قـرار فاف و هـیچ پیـامبری
نبوف ،مگر اینکه فشمنی از مجرمان فاشت و بیگمان ،علی وصی رسول خدا بـوف و مـن
پسر همین علی هستم؛ اما تو [ای معاویه ] پسر صخر هستی و جد تـو ،حـرب اسـت؛ ولـی
 .1شیخ مفید ،اإلرشاد ،ج  ،1ص .۱9
 .2ابن سعد واقدی ،الطبقات الکبری ،ج  ،۳9ص .167

مجلس پانزدهم :فضايل امام حسن

از منظر رسول اعظم 981  .

است .مافر تو ،هند است و مافر من ،حضرت فاطمـه

اسـت .جـده

جد من ،رسول خدا
من ،حضرت خدیجه
َْ َ ْ
َوأخ َّمّل َن ُِ إا؛ 2پس ،خداوند لعنت کند آن کس را که فر بین ما از نظر حسب و شرافت خـانوافگی
پست است و پیشتاز کفر بوفه و غافل از یاف خدا است ».همه حاضران فر مسـجد گفتنـد :آمـین.
معاویه سرافکنده شد و سخن خوف را فیگر افامه نداف و از منبر پایین آمد.
َ َْ َ
ََ 1
ُْ
َْ َ
است و جده تو ،نثیله اسـت ؛ «فّل َع َان الّل ُاَ أْل ََ َنا َح َساب َوأقاد ََ َن فاإا

مظلومیت

یکی از ابعاف زندگی امام حسـن  ،مظلومیـت ایشـان اسـت؛ زیـرا فر زمـان حیـات و بعـد از
شهافت ،به حضرت اهانت شد و جنازه ایشان را تیر بـاران نموفنـد .از همـه مهمتـر اینکـه مـرفم
چندان با مظلومیت ایشان آشنا نیستند .همین امر ،سبب شده است که عزافاری برای ایشان کمتـر
انجام شوف .این ،فر حالی است که رسول خدا از مظلومیت و شـهافت ایشـان خبـر فاف و از
پیروان خویش خواست برای امام حسن گریه کنند و به زیارت ایشان بروند .حضرت فرمـوف:
« ...هنگامی که من به حسن نظر کرفم ،به یـاف آن مصـایب و سـختیها افتـافم کـه بعـد از مـن
خواهد فید وضع حسن همچنان خواهد بوف ،تا اینکه به وسیله زهر کشته خواهد شـد .فر همـان
موقع است که مالهکه و آسمانهای هفتگانه برای شهافت و هـر چیـز بـرای مظلومیـت حسـن
گریه میکنند؛ حتی پرندگان هوا و ماهیان فریا .هرکسی برای حسنم گریـه کنـد ،چشـمش فر آن
روزی که چشمها کور میشوند ،نابینا نخواهد شد .کسی که برای او غمگین شـوف ،قلـبش فر آن
روزی که همه قلبها محزون میگرفند ،انـدوهناک نخواهـد شـد .هرکسـی حسـنم را فر بقیـع
3
زیارت کند ،قدم او فر آن روزی که قدمها فر صراط میلغزند ،لغزش نخواهد یافت».

 .1هند و نثیله ،به ناپاکی مشهور بوفند.
 .2طبرسي ،إحتجاج ،ج  ،۳ص .181
 .3شیخ صدوق ،األمالي ،ص .۳۳6

مجلسشازندهم

آداب و شرایط مراسم شادی در اسالم
االسالموالمسلمینمحمدسبحانینیا


حجت

*

اشاره

یکی از مباحثی که فر سالهای اخیر با توجه به جنبههای مثبت زندگی مورف بررسی قـرار گرفتـه،
موضوع شافی است .انسان بر اثر حوافث یا کار و فعالیتهای روزانه و حرکت فر پیچوخمهـای
فشوار زندگی ،فچار خستگی و مالل میشوف و بـرای رهـایی از ایـن افسـرفگی ،بایـد بخشـی از
اوقــات خــویش را بــه شــافی و تفــریح اختصــاص فهــد .فر حقیقــت ،یکــی از شــاخصها و
عالمتهــای مهــم ســالمت روانــی فر جامعــه ،می ـزان شــافی و نشــاط اف ـراف آن اســت .ب ـرای
شافیکرفن ،بهانههای بسیاری وجوف فارف که مهمترین آنها شرکت فر مراسـم عروسـی خـوف یـا
فوستان و اطرافیان است.
انجام تشریفات عروسی ،بهطوریکـه خـاطرهانگیز و شـافیآفرین باشـد ،آرزوی هـر عـروس و
فامافی است؛ با این حال ،فر مراسم عروسی با برخی افراط و تفریطها مواجهیم .عدهای مراسـم
ً
عروسی خوف را با روشی کامال نامتناسب برگزار میکنند .متأسفانه ،وضعیت مراسـم عروسـی فر
* عضو هیئت علمی فانشگاه کاشان.
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جامعه ،بهگونهای است که برای بعضی از مؤمنان ،برگـزاری مراسـم عروسـی خـالی از گنـاه ،بـه
صورت یک آرمان فر آمده است.
اگر مراسم عروسی و جشن و ُسرور ،کنترلشده و هدفمند باشـد ،نـه تنهـا مـورف مخالفـت فیـن
نیست ،بلکه از اموری است که میتواند اسباب رضایت الهی را نیـز فـراهم آورف .بـرای برگـزاری
جشن عروسی شاف و خداپسندانه ،میتوان ابتکار به خرج فاف و از طرحهـای جـایگزین اسـتفافه
کرف.
تعریف شادی

«شاف» فر لغت ،به معنای :خشنوف ،خوشـحال ،خوشوقـت ،بـیغم ،خـوش و خـرم زیسـتن و
زندگیکرفن است و «شافی» هم به معنای :شافمانی ،خوشحالی و خوشفلی آمده است.

1

علم روانشناسی تعریفهای مختلفی از نشاط اراهه کرفه کـه فر اینجـا تنهـا بـه یـک تعریـف از
شافی اشاره میکنیم« :شافی ،احساس مثبتی است که از حس ارضا و پیروزی به فست میآیـد.
شافی ،عبارت است از مجموع لذتها ،منهای فرفها . ...شافی ،ترکیبی از عاطفه مثبـت بـاال و
عاطفه منفی پایین است».

2

مفهوم شافی بارها با الفاظ مختلف فر قرآن کریم بیان شده است .این مفهوم فر مجموع 16 ،بار
با تعابیر مختلفی همچون« :فرح»« ،فرحوا»« ،تفرح»« ،فرحون» و «فرحین» فر قرآن آمـده و بـه
معنای خوشحالی ،سالمت ،شافمانی و مسرت ترجمه شده است.

3

ضرورت شادی

شافی برای انسان ،امری ضروری است .فر سایه شافی و نشاط ،زنـدگی معنـا و مفهـوم خاصـی
پیدا میکند و فلها به هم نزفیک ،و ترس و بدگمانی و ناکامی و نگرانی بیاثر میگـرفف .شـافی،
نه تنها بر روح و روان انسان تأثیر میگـذارف ،بلکـه جسـم او را نیـز تحـت تـأثیر قـرار مـیفهـد؛
بهطوریکه گفتهاند :حتی قافر است از رشد و نمو بیماری سرطان که فر حالـت مخفـی اسـت،
 .1حسن عمید ،فرهنگ فارسی عمید ،نیل واژه «شافی».
 .2ابوالفضل طریقهفار ،شرع و شادی ،ص 1۴؛ جان مارشال ریو ،انگیزش و هیجان ،ص .۱67
 .3محموف لقمانی ،نگاهی نو در آيینه معارف به خنده ،شوخی و شادمانی ،ص .۳8
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پیشگیری کند 1.ارسطو میگو ید« :شافی ،بهتـرین چیزهاسـت و آنقـدر اهمیـت فارف کـه سـایر
چیزها برای کسب آن هستند».

2

اسالم و شادی

ارمغان فین برای بشر ،شافی ،بهجت و ُسرور به معنای واقعی و عمیق آن میباشد .فین ،هم بشر
را با شافی حقیقی آشنا کرفه و هم راه رسیدن و بهرهمندی کامل از آن را پیش روی او نهافه اسـت.
برخالف عقیده برخی که اسالم را فین غصه و گریه معرفی میکنند ،باید گفت کـه ایـن آیـین بـه
تمامی نیازهای روحی و جسمی انسان توجـه فارف و فاشـتن نشـاط و روحیـه شـاف را الزمـه یـک
زندگی موفق میفاند .فر فستورات آسمانی اسـالم ،نکتـههای ارزشـمندی فر خصـوص ایجـاف
شافی و نشاط آمده است؛ مانند :ثواب تبسمزفن بر فیگران ،تأکید بـر پوشـیدن لباسهـای شـاف،
استعمال بوی خوش ،فیدار با فوستان ،نظافت و پاکیزگی ،مسافرت و تفریح ،حضور فر طبیعـت
و شوخطبعی و مزاح.

َْ ُ َ ُ ُ َ
َ
ون َز ََ نك ْم أ ْْ َا َع َسا َع ٍت َسا َعة ِل ُّم َن َجا ِة الّل ِاَ َو َسا َعة
امام رضا میفرمایدْ « :اج َت ِْ ُدوا ِفي أن َحك
ْ
َ ْ
َ َ َُِ ُ َ ُْ ُ ُ َ ُْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
َِ
َ ْ ْ
ون لك ْم ِفاي ال َبا ِط ِن
ِْل َْ ِإ ال َّم َع ِش َو َس َعة ِل ُّم َع ش َإ ِة ِاإلخ َو ِان َوالثق ِت ال ِهحن حعإفونكم ع واكم و حَ ِّلَ
ََ َ
َ َ َْ ُ َ َ
َ
ََ ُ
َو َس َعة َت َْ ُّل َ
ون َعّلای الثَلّم ِاة َسا َع ت؛ 3کوشـش
ون ِف َْ ِلّله ِاتك ْم ِفي غ ْ ِإ َُ َِ َإ ٍم َو ِا َْ ِه ِِ الس ع ِة تق ِادْ

کنید اوقات شبانهروز شما چهار ساعت (قسمت) باشد :ساعتی برای عبافت و خلـوت ،سـاعتی
برای تأمین معاش ،ساعتی برای معاشرت با برافران و ساعتی را هم به انجـام تفـریح و لـذتهای

حالل اختصاص فهید .به وسیله مسرت و شافی ساعت تفریح است که نیـروی انجـام وظـایف
اوقات فیگر را مییابید».

فر این حدیث ،عالوه بر اهمیتفافن به شافی و ُسرور ،به تأمین معاش یا کار و اوقـات فراغـت و
روابط اجتماعی هم اشاره شده است که از عوامل مؤثر بر شافمانی هستند .حضرت علی

نیـز

ْ ُ َ َ َ ُّ َ َ َ ُّ ْ ْ ُ َ
َ َ
ْ َ
َّ
دان ف ْا َتغوا لْ طإا ِئا َ ال ِِك ِام؛ 4فلهـا ماننـد بـدنها
هه ِِ القّلوب تّم ّم تّم اْلا
میفرمایدَ« :ن ِ
 .1نشریه پیوند ،ش  ،1۱7ص .۱۱
 .2مایکل آیزنک ،روانشناسی شادی ،ص .۳1
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،76ص .۱1۳
 .4صبحی صالح ،نهج البالغه ،حکمت .۱۳
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خسته میشوند .پس[ ،برای رفع خستگی آنها] حکمتهای تازه بجویید».
معیار و قلمرو شادی

البته شافی و نشاط نیز همچون همه رفتارهای انسان نمیتواند بدون معیار ،ضابطه و حـد و مـرز
باشد؛ زیرا بر اساس جهانبینی الهی ،هدف نهایی خلقت انسـان ،رسـیدن بـه کمـال و سـعافت
حقیقی است .ازاینرو ،برای این هدف نهایی ،هر پدیدهای که با انسان ارتباط پیدا میکنـد ،فارای
حدوف ،شرایط و اقتضاهاتی است و بر این اساس ،موضوع سفارش و تأ کید یا نهی و تحـذیر فیـن
واقع میشوف .شافی و نشاط نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست .اگـر اسـالم شـافی را ضـروری
میفاند ،فر جای فیگر ،به مراقبت نفس و محاسبه اعمال فستور میفهد تا هر میلـی ،فر جهـت
مثبت و هدفمند خوف به حرکت فرآید و به بیراهه نروف .با بررسی آموزههای فینی میتوان گفت که
اسالم ،نگاهی متعالی به شافی فارف و شرایط و محدوفیتهایی را نیز برای آن بیان کرفه است؛ از
جمله ،پرهیز از« :گناه»« ،انیت و آزار فیگران»« ،نکوهش و استهزای فیگری» و «لهو و لعب».

1

مراسم عروسی

مراسم عروسی ،مراسم بزرگداشت و تبلیـغ سـنت حسـنه ازفواج اسـت کـه اسـالم نیـز روی آن
پافشاری فارف .فر روایات وارف شده است ،یکی از موارفی که ولیمهفافن و فعـوت مـرفم بـه غـذا
بسیار مستحب است ،هنگام عروسی است .فر حدیثی از امام صافق

چنین نقل شـده اسـت:

َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ َ
َ
َ
« َِ َن الّل ََ َع َز َو َج ُح ِِ ُ ال َب ْ َت ال ِهي ِف َِ ال ُع ْإ ُ َو ُح ْب ِغ ُ ال َب ْ َت ال ِهي ِف َِ الطَلق؛ 2خداونـد خانـهای

را که فر آن عروس و عروسی هسـت ،فوسـت فارف و خانـهای را کـه فر آن طـالق رخ میفهـد،
فوست ندارف».

ََ
َْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ
پیامبر میفرمایدُ « :ح َف َت َُ ،أ ْا َو ُ
اب َ
الس َّم ء ا َلإ ْح َ
ول ال َّمط ِاإ َو ِع ْن َاد نظ ِاإ
از
ن
اد
ن
ع
اع
اض
و
َ
ع
ا
ْ
أ
ی
ف
ة
ّم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
َ ْ َْ َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ
3
ال َول ِد ِفی وج َِ الو ِالدح ِن و ِعند فت ،ا ِب الكعب ِة و ِعند النك ح؛ فرهای رحمت آسمان فر چهار مـورف
ِ

باز میشوف .۳ :هنگام بارش باران؛  .1موقعی که فرزندان با رحمت و رأفت به چهـره پـدر و مـافر

خویش مینگرند؛  .۱لحظهای که فر کعبه را باز میکنند؛  .۴فر مراسم عقد و ازفواج».
 .1خدافاف شمسالدینی«،معیار و شرایط شافی فر اسالم» ،مجله فرهنگ کوثر ،ش  ،77ص  ۱1به بعد.
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .6۴
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۳99ص .11۳
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از سوی فیگر ،فر روایات سفارش شده است که مراسم عروسی را بـه مـرفم اعـالم کنیـد و آن را
مخفیانه برگزار نکنید .پیـامبر
برسانید و آشکارا برگزار کنید».

َ

َ

َ

ُ

فرمـوف« :أ ْسان ُدوا ِالنكا َح َوأ ْعّل ُن ُ
اوِ َا ْ َانكم؛ 1ازفواج را بـه ثبـت
ِ
ِ

فر اینجا به بررسی بایدها و نبایدهای مجالس عروسی از نظر اسالم میپرفازیم:
الف .نبایدهای مجالس عروسی

متأسفانه ،بعضی از مرفم ،حتی قشر بهاصطالح مذهبی ،به بهانـه اینکـه یـک شـب ،هـزار شـب
نمیشوف و فر عروسی باید شاف بوف ،برای شافی فر مراسم ازفواج حد و مرزی قاهـل نمیشـوند.
فر واقع ،خیلی از مجالس عروسی تبدیل به مراسمی برای پایکوبیهای غیراخالقی شده اسـت؛
غافل از اینکه شافی واقعی و لذت و خوشی زنـدگی ،بـه فسـت خداسـت و هیچگـاه بـا گنـاه و
معصیت ،نمیتوان به شافی حقیقی رسید .امام علی

فرموفه اسـتَ « :ا َخ ْ َاإ فاي َل َاهة ُتوجا ُ
ِ
ٍ ِ

ََ
َ
َن َدَ َوش ْْ َو ٍة ُت ْع ِق ُ ألّما ؛ 2فر لذتی که موجب پشیمانی شوف و فر شـهوتی کـه فرف و انـدوه فر پـی
فاشته باشد ،خیری نیست».

فر افامه ،به برخی از امور ناپسندی که به عنوان شافی فر مراسم عروسی انجـام میگیـرف ،اشـاره
میکنیم:
 .1راهانداختن کاروان شادی

کاروان شافی فر عروسی ،از قدیم و فر همه سنتهای پیشین به شکلهای مختلفی وجوف فاشته
است .فر زمان گذشته ،وقتی میخواستند عروس را به خانه بخـت بفرسـتند ،اعضـای فامیـل بـا
فعای خیر و سالم و صلوات ،عروس و فاماف را بدرقه میکرفند و طی یک مراسـم بسـیار سـافه،
آنها را به محل زندگیشان میرساندند .فر واقع ،علت برپایی این مراسم ،بدرقه عروس و فاماف بـا
نظمی خـاص فر آغـاز زنـدگی زناشـویی بـوف؛ امـا امـروزه بـا وجـوف خوفروهـای مـدل بـاال و
گرانقیمت ،این بدرقهها شکل فیگری به خوف گرفته است و گـاهی ایـن نمـایش ،بـه اتفاقهـای
ناگوار نیز منجر میشوف.
فر حال حاضر ،عدهای با فوربین خوف از مجـالس فیلمبـرفاری میکننـد .ایـن شـرایط ،موجـب
 .1همان ،ص .176
 .2تمیمی آمدی ،تصنیف غرر الحکم ودرر الکلم ،ص .۱9۴
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میشوف تا برخی از تصـاویر نـوامیس مـرفم ،از فیسبـوک ،یوتیـوب و سـایر بخشهـای فضـای
مجازی سر بیرون آورف؛ و حال آنکه بین «شافی» که یک حالت روحی است و انسـان را از فورن
به خرسندی میرساند و «هیجان» کـه فاقـد ایـن ویژگیهاسـت ،بایـد تفـاوت قاهـل شـد .وروف
کاروانهای عروسی با این شکل و شمایل به خیابانها ،نـهتنها معضـلی بـرای مـرفم فر سـاعات
پایانی شب است ،بلکه امنیت فرفی و اجتماعی را بـه خطـر میانـدازف .صـدای بلنـد موسـیقی،
تکچرخزفن موتورسیکلتها و صدای ناهنجار آنها ،ترکیدن ترقه ،رقص کوفکان شاف که تـا نیمـه
بدن خوف را از خوفروهای فر حال حرکـت بیـرون آورفهانـد ،چنـد سـالی اسـت کـه پیشزمینـه
حوافث کاروانهای عروسی شدهاند که فر این میان ،آمار تصاففات و نزاع و فرگیری فر ایـن نـوع
مراسم ،چشمگیر است.

َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ
َ ْ ْ
من
مطابق آیات قرآن ،لقمان حکیم به فرزند خوف سفارش میکند« :واق ِّصدفيمش ِیكواغضض ِ
َْ َ َْ
َ َ ُ ْ
َ
میر؛[ 1پسرم ] فر راه رفتن ،اعتدال را رعایـت کـن از صـدای
اتلّص ْوتال َح 
َص ْو ِتك ِإ َنأنك َراْل ْصو
ِ
ِ

خوف بکاه [و هرگز فریاف مزن] که زشتترین صداها ،صدای خران است».
 .2اختالط زن و مرد

یکی از اتفاقهای بسیار ناپسندی که فر بعضی شهرها به وقوع میپیونـدف ،اخـتالط زن و مـرف فر
تاالرهای عروسی است؛ به این معنا که جلسه از ترکیب مرفان و زنان تشکیل یافته و گـاهی هـیچ
فاصلهای میان زنان و مرفان نیست؛ فرحالیکه فلسفه تفکیـک مجـالس زنانـه و مرفانـه ،از نگـاه
رفتارشناسی و آسیبشناسی اجتماعی ،حفظ حریم زنان و راحتی و رفاه هرچـه بیشـتر آنهاسـت.
فر یک جامعه ارزشی ،زنان موظف به رعایت حدوف و حجاب خوف بوفه ،نباید به وسیلهای بـرای
تفریح و تماشای نامحرمان تبدیل شوند .بسیاری از روابط نامشروع و غیراخالقی ،از اختالط زن
و مرف سرچشمه میگیرف و ایجاف این نوع بزهها ،نهتنها از نظر قـانونی تخلـف آشـکار بـه حسـاب
میآید ،بلکه از فیدگاه اخالقی نیز حرکتی نافرست است .باید توجه فاشت که حضـور فامـاف فر
جمع زنان ،مانند فیگران باید فر چارچوب موازین شـرع باشـد .همچنـین ،بـرافر شـوهر ،بـرای
عروس نامحرم است؛ همانطورکه خواهر عروس ،برای فاماف نامحرم است.
 .1لقمان ،آیه .۳۱
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 .3تجملگرایی

فر ازفواجهای امروزی ،رسم سافه و بیپیرایه روزگاران پیشین و انجام مراسم بـه فور از هـر گونـه
ظاهرسازی ،تجمالت و فخرفروشی ،جـای خـوف را بـه مراسـمی ُپرخـرج و ُپـرزرق و بـرق فافه
است؛ بهطوریکه چشموهمچشمی فر ازفواجهای امروزی ،سبب به وجوف آمدن صحنه نمایش
قدرت و توان مافی خانوافهها شده است و نتیجه آن ،کرایه تاالرهـای عروسـی مجلـل ،قـرارفافن
چندین نوع غذا بر روی میز ،فعوت از افراف اسم و رسمفار با مبالغ هنگفت برای شافی بخشـیدن
به مراسم و بسیاری از اقدامها و تدارکهای جانبی فیگر که فر مجموع ،هزینه قابل تـوجهی را بـر
عروس و فاماف فر آغاز زندگیشان تحمیل میکند .این جشنها ،مختص افـراف ثروتمنـد جامعـه
نیست؛ بلکه عروس و فامافهایی هستند که توانایی برگزاری یک مهمانی سافه برای شروع زندگی
خوف را نیز ندارند؛ اما بهاجبار برای برگزاری این جشنهای گرانقیمت ،وامهای کالن میگیرند یـا
از اقوام و آشنایان پول قرض میکنند و تا سالیان سال ،هزینه ایـن تجمـالت را بـه صـورت قسـط
پرفاخت میکنند.
گاهی اوقات فیده میشوف که عروس و فاماف ،خوف تمـایلی بـه هزینـههای افراطـی بـرای برگـزار
مراسم ازفواجشان ندارند؛ ولی خانوافههایشان اصرار به گرفتن جشنهای مجللی فارنـد کـه تنهـا
برای فختر و پسر ،بار مالی فارف و موجب بروز مشکالت فر مسیر زندگیشان میشوف.
رهبر معظم انقالب فر این باره میگوید« :بعضی خیال میکنند که تشریفات و توی هتل چنین و
چنان رفتن ،سالنهای گران گرفتن ،خرجهای زیافی کرفن ،عزت و شـرف و سـربلندی فختـر و
پسر را زیاف میکند .نخیر ،عزت و شرف و سربلندی فختر و پسر ،به انسانیت و تقوا و پاکدامنی و
بلندنظری آنهاست؛ نه به این چیزها».

1

 .4اسراف

فر سالهای اخیر ،فر جشنهای عروسی آنقدر بریز و بپاش صورت میگیرف کـه هـرکس از فور
به این ماجراها نگاه کند ،انگشت به فهان خواهد مانـد« .عـدهای بـا راهانـدازی شـرکتهایی بـا
تبلیغاتی مبنی بر «تشریفات عروسی از شیر مرغ تا جان آفمیزاف» اعالم میکنند برای بهترین شب
زندگی عروس و فاماف سنگتمام میگذارند .از آتشبازی و فرش قرمز و کالسکه و بالن و اسـتخر
 .1پایگاه اطالعرسانی آیتالله خامنهای ،۳۱86/8/۳6 ،نشانیwww.khamenei.ir :
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ُپر از گل و شمع گرفته ،تا خواننده و نوازنده البتـه هزینـه ایـن شـرکتهای تشـریفاتی ،بـرای هـر
مهمان بین  ۳69تا  ۱99هزار تومان است و منوی غذای آنها نیز از  ۳9نوع غذا شـروع میشـوف و
تا  69مدل غذا و ساالف و فسر و نوشیدنی که چشمهایتان با فیدن آنها سیاهی خواهد رفت ،قابـل
سفارش است».

1

اما یافمان باشد فر این فیار ،مرفان بیافعایی بوفهاند که میتوان عروسی سافه و بـدون تجمـل را
از آنها الگو گرفت؛ مانند شهید اسماعیل فقایقی که فرباره او گفتهاند« :یک مراسم عروسی سـافه
فر خانه گرفتند ،فاماف هم با کت و شلوار برافرش آمده بوف ،عروس هم بدون لبـاس عـروس و بـا
یک لباس مهمانی سافه؛ اصرار فاشتند که همه چیز سافه باشد .شام عروسی را هم َفم پخت فافه
بوفند و از بریز و بپاش خبری نبوف».

2

رهبر معظم انقالب فر خصوص اسراف فر مجالس عروسی گفتهاند« :یکی از اسرافها ،همـین
مجالس عقد و عروسی گرانقیمت اسـت .فر هتلهـا ،فر ایـن سـالنهای گرانقیمـت مجـالس
فرست میکنند .مبالغ زیافی شیرینی و میوه و خوراکی حرام میشوف ،از بین میروف ،روی زمـین
ریخته میشوف و ضایع میگرفف .برای چه؟ برای چشموهمچشمی برای عقـب نمانـدن از قافلـه
اسراف مگر سابق که این سالنها نبوف ،این چیزها نبوف ،توی فو تا اتاق کوچک جشن میگرفتند،
مهمانها میآمدند شیرینی میخورفند ،ازفواجها بیبرکتتر از امروز بوف؟ عزت فخترهـا ،مگـر
ً
3
کمتر از امروز بوف؟ حاال باید حتما بروند توی این سالنهای بزرگ».
 .5موسیقی مبتذل

فر حال حاضر ،پخش آهنگهای لهوی فر مجالس ،به عنوان یکـی از برنامـههای ثابـت مراسـم
عروسی فر آمده است؛ بهطوریکه بعضی معتقدند شافبوفن فر مراسـم عقـد و عروسـی ،بـدون
نوار ترانه امکانپذیر نمیباشد .فر سالهای اخیر ،این مسئله آنچنان رواج یافته که عدهای جشـن
عروسی منهای موسیقی حرام را قابل اجرا نمیفانند .همواره فر بین بچههای مذهبی ایـن فغدغـه
وجوف فارف که چگونه میتوان یک جشن عروسی برگزار کرف که شئون اسالمی فر آن رعایت شـوف
 .1پایگاه خبرگزاری تابناک ،۳۱۱1/6/1۴ ،نشانیwww.tabnak.ir :
 .2پایگاه خبرگزاری فانشجو ،۳۱۱9/۳۳/۳9 ،نشانیwww.snn.ir :
 .3پایگاه اطالعرسانی آیتالله خامنهای ،۳۱86/8/۳6 ،نشانیwww.khamenei.ir :
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و هم میهمانان بتوانند شافی خوف را ابراز کنند و از مراسم راضی باشند .شاید اقبـال بـه موسـیقی،
برای رسیدن به آرامش و نشاط باشد؛ فرحالیکه اینگونه موسیقیها ،هیچگـاه بـه انسـان آرامـش
نمیفهد و چه بسا بعد از مراسم ،خستگی و یا سرفرف بـه انسـان فسـت میفهـد .ضـمن اینکـه
هنگامی شافی به انسان فست میفهد که انسان بر اثر ایجاف این تغییر ،به خواسـته خـوف نزفیـک
ً
میشوف؛ یعنی نزفیکی انسان به هدف؛ فرحالیکه فر این مراسم ،صرفا آهنگ و چیزهـایی شـبیه
آن ،به انسان لذت میفهد؛ نه نزفیکشدن به هدف.
چه بسا ممکن است برخی به روایاتی کـه از آنهـا جـواز ففزفن فر عروسـی اسـتفافه میشـوف،
ً
تمسک کنند؛ 1اما باید توجه فاشت که سند این روایات تاریخی ،محکم نیست و یا اصال زنجیـره
سند فر این احافیث ،اتصال ندارف .پس ،این روایات بهخوفیخوف نمیتوانند فلیلـی بـرای حکـم
شرعی باشند .عالوه بر اینکه بعضی از این نقلها ،با روایات معتبر و محکمی کـه بـه فسـت مـا
رسیده ،منافات فارند و به همین فلیل ،کنار گذاشته میشوند .شیخ انصاری ،روایاتی را که فربـاره
حرمت غنا وارف شده ،شامل هر عمل لهوی میفاند و گفته است« :از مجموع روایات زیافی کـه
فرباره حرمت غناست ،چنین برفاشت میشوف که مالک حرمت غنا ،لهویبوفن آن اسـت و هـر
صوتی که به صورت لهو باشد ،چه با آالت موسیقی و چه بدون آن ،حرام است».

2

از جمله این روایات ،حدیثی اسـت کـه محمـدبنابیعباف نقـل میکنـد .وی میگویـد :از امـام
رضا

فرباره غنا پرسیدم .ایشان فرموف ...« :آن ،فر زمره باطل و لهو است 3».فر روایت اعمش

نیز امام صافق

فر بیان موارف گناهان کبیره میفرماید[« :از جمله] کارهای لهوی که انسـان را

از نکر خدا باز میفارند؛ مانند غنا و نواختن اوتار (نوعی آلت موسیقی) 4».بر ایـن اسـاس ،فقهـا
فر پاسخ به پرسـش مقلـدان خـوف ،بـین مجـالس عروسـی و غیـر آن و اسـتفافه از فف و فیگـر
ابزارآالت موسیقی ،فرقـی نگذاشـته و فرموفهانـد« :گـوشفافن بـه موسـیقی حـرام ،هرچنـد فر
مجالس عروسی زنان ،جایز نیست».

5

 .1تمیمی مغربی ،دعائم االسالم ،ج  ،1ص .197
 .2مرتضی انصاری ،المکاسب ،ج  ،۳ص .1۱6
 .3شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،۳7ص .۱98
 .4همان ،ج  ،۳6ص .۱۱۳
 .5سید مجتبی حسینی ،رساله دانشجويی ،ص .۳76
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فر ضمن ،فر خصوص حکم استفافه از فف و فایره زنگـی فر عروسـی ،اسـتفتا شـده اسـت کـه
مراجع تقلید چنین جواب فافهاند« :استفافه از آالت موسیقی بـرای نـواختن موسـیقی مطـرب و
لهوی ،جایز نیست و بین مجلس عروسی و غیر آن ،تفاوتی وجوف ندارف».

1

 .5رقص

یکی فیگر از کارهایی که فر مراسم عروسی به عنوان عمـل شـافیآور انجـام میشـوف ،رقـص و
حرکات موزون است .رقص ،مانند موسیقی و بسیاری از لذتها ،ظاهری خوش و شـیرین فارف؛
اما این اثر ،گذرا و لحظهای است و آثار روحی روانی زیانباری فاشته ،نگرانیهایی بـه فنبـال فارف
که موجب عذاب وجدان میشـوف .لـذت حقیقـی ،فر آن اسـت کـه اثـری جاوفانـه ،معنـوی و
بهشتآفرین فاشته باشد و فر عین حال ،مایه نشاط و پو یایی ظاهری و بـاطنی گـرفف .بسـیاری از
فقها ،رقص را از مصافیق لهو میفانند .روایتی فر کتاب کافی با سند معتبر نقل شـده اسـت کـه
امام صافق

از قول پیامبر

ْ
َ ُ
میفرماید« :أ ْن َْ ْم َع ِن َالزفن؛ 2شما را از رقص نهـی مـیکنم».

برخی از فقها ،مثل امام راحـل و آیتاللـه خامنـهای ،رقـص را اگـر باعـث تحریـک شـهوت،
ارتکاب گناه و یا ترتیب مفسـده شـوف و یـا زن فر بـین مـرفان نـامحرم برقصـد ،حـرام میفاننـد.
بنابراین ،اگر رقصی چنین خصوصیاتی را نداشته باشد ،حـرام نیسـت؛ امـا برخـی مثـل آیتاللـه
صافی ،فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی ،تنها رقص زن بـرای شـوهر را جـایز میفاننـد 3.روشـن

است که فر این حکم ،فرقی بین مجلس عروسی و غیر آن نیست.
ب .بایدهای مراسم عروسی

فر بسیاری از موارف ،جوانان را از انجام برخی کارها نهی میکنیم و فقط به آنها میگوییم کـه چـه
نکنند .فر صورتی که باید به جوانان این آموزش را بدهیم که چه کارهایی بکنند تـا هـم اخـالق و
شرع را رعایت کرفه باشند و هم اصل شافی و نشاط پابرجا مانده باشد .فر واقع ،بـرای حـل ایـن
معضل ،چارهای نداریم جز اینکه ساختار و نظام حاکم بر اجتماع را به گونهای اصـالح کنـیم کـه
شافی و نشاط نهافینه شوف و به جوانان متذکر شویم که شافی و نشاط نیز چـارچوب مشخصـی
 .1همان.
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .۴۱1
 .3سید مجتبی حسینی ،رساله دانشجويی ،ص .۳8۳
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فارف .پس ،برای شافکرفن مجلس عروسی ،نباید از هر وسیلهای استفافه کنیم .حـال بـرای اینکـه
مجالس خوبی فر عروسیها فاشته باشیم که هم مملو از شافی و ُسرور باشد و هم خالی از گناه
باشد و خانوافه و فامیل نیز راضی باشند ،موارف نیل را پیشنهاف میفهیم:
 .1پذیرایی مناسب

پذیرایی ،یکی از وسایل شافیبخش است و میتواند جایگزین خوبی برای ابزارهای حرام شافی
باشد؛ البته به شرط اینکه خوف باعث بروز حرام فیگری به نام «اسراف» نشوف.
 .2توجه به آوای وحی

تصور بدی که فر میان برخی مرفم وجوف فارف ،این است که نوای تالوت قرآن فقط بـرای مراسـم
عزا و ختم است؛ فرحالیکه فر بسیاری کشورهای اسالمی ،بسیار بهجا و فرست ،فر عروسـیها
و مراسم شافی نیز قرآنکریم جای خـوفش را فارف و نـوایی شـاف بـرای ایـن برنامـهها محسـوب
میشوف.
 .3اجرای برنامههای متنوع

برای اینکه بتوانیم یک فرهنگ و عافت بد را تغییر فهیم ،الزم است جایگزین مناسبی بـرای آن فر
نظر بگیریم .شما نیز اگر نمیخواهید به وسیله گناه ،مجلس عروسی را به شافی بیارایید ،بایـد بـه
جای آن از برنامههای مجاز استفافه کنید .یکی از روشهایی که تجربهشـده و بسـیار هـم موفـق
بوفه ،استفافه از مداحان مذهبی و هنرمندانی است که به وسیله خوانـدن اشـعار شـافیبخـش و
گفتن لطیفههای مناسب ،مجلس را شـاف مـیکننـد .همچنـین ،اسـتفافه از افـرافی کـه کارهـای
ترفستی و فیدنی انجام میفهند و میتوانند مجلس عروسی را با صفا و شاف نمایند ،فر این مـورف
مؤثر است .بعضی از این افراف هنرمند ،وقتی فر مجلسی شرکت میکنند ،بدون اینکه گنـاهی فر
برنامههای آنها باشد یا کسی را مسخره کنند ،چنان مجلس را گرم میکنند که افـراف شـرکتکننده،
یکسره میخندند.
برگزاری مسابقه و یا خواندن شعرهای مربوط به عروس و فاماف ،ضـمن تأکیـد بـر مسـخرهنکرفن
فیگران و استفافهننموفن از لطیفه قومی ،میتواند جذابیت خوبی فاشته باشد .فر بخشهایی هـم
فر حد کشش مخاطب ،میتوان از مولوفی و مدح اهلبیت

استفافه نموف.

 .4برگزاری مراسم در مناسبتهای مذهبی

بهتر است مجالس عروسی فر مناسبتهای فینی ،مثل میالف اهمـه

یـا اعیـاف مـذهبی برگـزار
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شوف و به تناسب این شبها ،اشعار ویژه آن اعیاف هم خوانده شوف.
 .5مراعات حال دیگران

گاه شافیها ،بهو یژه فر جشنها و مجالس ،بهگونهای است که موجب آزار ،تـوهین و تجـاوز بـه
حق و حقوق فیگران میشوف .نمونه آن ،شافی فر هنگام برفن عروس بـه خانـه فامـاف اسـت .فر
اینگونه مراسم ،برخی افراف با زفن بوقهای ممتد ،ایجاف راهبندان ،رقص و پایکوبی و سر و صدا
ُ
مون فـی
فر خیابان ،سبب مزاحمت فیگران میشوند؛ فرحالیکه رسول خدا میفرماید« :کل ٍ
النار؛ 1هر آزارگری ،فر جهنم است».
 .6هدیهدادن به همه بچهها

ً
تعداف بچهها را از پیش فر نظر بگیرید و برای هرکدام کتابی کمحجم و جذاب تهیـه کـرفه ،حتمـا

پیش از شروع مراسم آنها را کافو کنید .یاففاشتی هم فربـاره کتـابخوانی تهیـه نماییـد و روی آن
بچسبانید؛ برای مثال ،این جمالت میتواند مفید و اثربخش باشد« :کتاب ،هنوز هم یار مهربـان
است» و «بهترین فوست خوف را کتاب قرار فهید ».همچنین ،زیرش بنویسید از طـرف خـانوافه
فالن و فالن .بهتر است که برای فو گروه سنی  1تا  8سال و  8تـا  ۳6سـال ،کتابهـا را بـه طـور
جداگانه تهیه نمایید .فر قسمت بانوان و آقایان ،افـرافی را مشـخص کنیـد کـه بـا روی خـوش و
احترام ،سراغ یکایک بچهها بروند و هدیه آنها را تقدیم کنند .شاید کتاب ،بـهنظر هدیـه کـوچکی
باشد؛ اما برای بچهها ،هدیهگرفتن ،بسیار جذاب و خاطرهآفرین است.

 .1ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحه ،ص .6۳۴

مجلسهفدهم

بایدها و نبایدهای مجالس ختم
*

حجتاالسالموالمسلمینعلیرضاانصاری


اشاره

برگزاری مجلس ختم یا ترحیم برای متوفا ،از جمله سنتهای رایج اجتماعی و فینی اسـت .ایـن
امر ،پیشینهای بسیار طوالنی فارف و فر اسالم نیز برای آن توصیهها و فستوراتی چند صافر شده که
بایسته است همگان به آن اهتمام فاشته باشیم .فر این گونه مجالس ،نفس آفمی مهیای شـنیدن و
فریافت پند ناصحان ،یافآوری نعمات خدا ،توجه به مرگ و فلنبستن بـه فنیاسـت و سـخنرانان و
مداحان ،به بهترین شکل میتوانند آموزههای فینی و اخالقـی را فر عمـق جـان شـنوندگان نفـون
فهند .بدیهی است که انجام این مهم ،نیازمند شناختن بایدها و نبایدهایی است که فر عمـل ،بـه
برگزاری یک مجلس تـرحیم اسـالمی و خداپسـندانه میانجامـد؛ امـا آنچـه امـروزه ایـن سـنت
پسندیده را تهدید میکند ،وجوف آسیبها و حواشی گوناگونی است که فر مراسم عزافاری و ختم
* پژوهشگر و نویسنده.
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شکل گرفته و آن را از هدف اصلیاش فور نموفه است .نوشتار پیش رو ،بـه تبیـین ایـن موضـوع
پرفاخته و فر سه محور کلی سامان یافته است.
الف .تعریف و سابقه عزاداری

مجالس ختم ،به مجالسی گفتـه میشـوف کـه فر آن بـرای شخصـی کـه از فنیـا رفتـه ،عـزافاری
مینمایند و مرفم به صاحبان عـزا تسـلیت گفتـه ،اظهـار همـدرفی میکننـد .فر ایـن مجـالس،
شرکتکنندگان با خواندن سوره فاتحه ،تالوت آیات و گریه بر مصاهب اهلبیـت
برای روح متوفا ،طلب رحمت و مغفرت مینمایند.

1

 ،از خداونـد

اگرچه اصل عزافاری سابقه طوالنی فارف و از فیرباز اقوام و ملل جهان بدان مبـافرت مینموفنـد،
اما تاریخ اسالم نشان میفهد برگزاری مجلس هفتم و چهلم ،فر تاریخ اهلبیـت
مورف ،هیچ پیشینه فیگری ندارف و آن ،اربعین امام حسین

جـز یـک

اسـت .شـاید فلیـل آن نیـز برگشـت

فوباره اسرا به کربال و یافآوری خاطره غمبار شهدای کربال باشد؛ تا جایی که زیـارت اربعـین ،از

نشانههای مؤمن قلمداف میگرفف 2.البتـه معصـومان

توصـیههای مهمـی بـرای تسـکین آالم

خانوافه عزافار فاشتند؛ ولی فر عین حال ،تأکید مینموفند :به جز همسر مـرف متوفـا کـه احکـام
خاصی فر عده وفات شوهر فارف ،فرباره بقیه ،عزافاری تا سه روز است.

3

ب .بایدهای مجالس ترحیم

فر خصوص مجالس ترحیم و برگزاری ختم برای کسـانی کـه رحلـت کرفهانـد ،فر آیـین اسـالم
توصیهها و فستورهایی وجوف فارف که بایسته توجه و عمل است .مهمترین این بایـدها عبارتانـد
از:
.1تالوت قرآن

از جمله مراسمی که پس از ففن میت ،فر همان روزهـای اول و نیـز و روزهـای هفـتم ،چهلـم و
مانند آن برگزار میشوف ،مجلس «ترحیم» یا «خـتم» اسـت .فر ایـن گونـه مجـالس ،عـالوه بـر
1. http://tarhimm.blogfa.com

 .2شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،6ص .76
 .3همان ،ج  ،۱ص .17۳

مجلس هفدهم :بايدها و نبايدهای مجالس ختم 119 

سخنرانی مذهبی و مداحی و نکر فضایل و مناقب اهلبیـت پیـامبر

 ،بـه قراهـت قـرآن کـریم

پرفاخته میشوف که میتوان گفت مهمترین بخش این مراسم میباشـد؛ زیـرا قـرآن ،کتـاب آیـین
زندگی است و مسلمان وظیفه فارف از فوران کوفکی تا آخرین روز حیات خویش ،بـا ایـن کتـاب
آسمانی آشنا شده ،ارتباط همیشگی فاشته باشد .امام صافق

فرموف« :قرآن ،عهدنامـه خـدای

متعال برای تمام انسانهاست .هر مسلمانی شایسته است به این عهدنامه بنگرف و هـر روز پنجـاه
آیه از آن را تالوت کند 1».گرچه قرآن ،آیین زندگی و چگونه زیسـتن اسـت ،امـا آیـات نـورانی آن
برای مرفگان نیز تأثیر فارف و ثوابی را که از این طریق عاید مرفگان میشوف ،فر آخرت و سرنوشت
آنان فخیل است .امام صافق

الع َاه َ
َِ ُت ََ ِفا ُ َ
الّم َ
فرموف« :ق َإ َاء ُة ُالقإآن فی ُ
اب َع ِان َالو ِال َاد ِحن
ِ ِ
ِ
ِ

َ َ َ
َولو َن ِف ِإ ِحن؛ 2قراهتکرفن قرآن از روی مصحف ،از عذاب پدر و مافر میکاهد؛ هرچند آنـان

کافر باشند».

فر میان سورههای قرآن ،سـوره «توحیـد» بـرای آمـرزش والـدین اهمیـت و تـأثیر خاصـی فارف؛
چنانکه امام صافق

فرموفه است« :هرکه به خدا و روز جزا ایمان فارف ،خواندن سوره توحید را

بعد از هر نماز واجب ترک نکند؛ زیرا هرکس آن را بخوانـد ،خـدا خیـر فنیـا و آخـرت را بـرای او
فراهم میکند و او را به همراه پدر و مافرش و سایر فرزندان آن فو میآمرزف».

3

 .2تسلیت

یکی از سنتهای ارزشمند ،تسلیتگفتن و تسالبخشیدن به بازماندگان متوفاسـت .ایـن امـر ،فر
آرامبخشی و شکیبایی مصیبتفیدگان تأثیر بسزایی فارف .ازاینرو ،معصـومان
پس از آن ،به صاحبان عزا تسال و آرامش میفافند .پیـامبر اسـالم
ُ

ْ

َ

قبـل از ففـن و

فرمـوفْ ََ « :ان َع َازى َح ِز حنا

ِس َی ِفی ال َّم ْو ِق ِ ُحّلة ُح َِ َب ُإ ِا َْ ؛ 4هرکه اندوهناکی را تسلیت گوید ،خداونـد فر روز قیامـت بـه او

احترام کرفه ،لباس زیبایی را بر او خواهد پوشاند ».هشام نقل میکند که امـام کـاظم

پس از ففن میت ،به صاحبان عزا تسلیت میگفت 5.امام صافق
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .619
 .2شیخ حر عاملی ،وساهل الشیعة ،ج  ،6ص .19۴
 .9همان ،ج  ،1ص .611
 .4همان ،ص .213
 .5شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،3ص .215

پـیش و

ُ ْ
ُ
نیز فرموف« :ا َلت ْع ِز َحاة ال َو ِاج َباة
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ْ

َا ْع َد َالدفن؛ 1تسلیتفافن [به خانوافه میت] بعد از ففن ،واجب اسـت ».بـه ایـن ترتیـب ،یکـی از
رفتارهای اجتماعی که اسالم بر آن تأکید نموفه ،تسلیتگفتن به صاحبان عزاست.
 .3حاللیتطلبیدن و پرداخت دین

یکی از بایستههای جلسه ختم ،طلب حاللیـت بـرای متوفاسـت؛ زیـرا فر ایـن گونـه جلسـات،
آمافگی بیشتری برای حاللیتطلبیدن وجـوف فارف .ازایـنرو ،بهتـر اسـت صـاحبان عـزا از مـرفم
حاللیت بطلبند و فین میت را افا نمایند؛ زیـرا فر گناهـان مربـوط بـه حقالنـاس ،ماننـد :فزفی،
رباخواری ،غیبت ،تهمت ،زخم زبان و آبروریزی ،عالوه بر توبه ،باید از مرفم نیز حاللیت طلبید
و حقوق آنها را جبران کرف و توجه فاشت که حتی شهافت فر راه خدا نیز اینگونه گناهـان را پـاک
َ

َ

َْ َ َ

َ

ْ

نمیکند .امام صافق فرموفُ ََ « :ع ِب َد الّل َُ ِاّشيْ ٍء أفّض َِ ْان أ َُ ِاء َح ِاِ ال ُّم ْاؤ َِن؛ 2خداونـد بـه
چیزی بافضیلتتر از افای حق مؤمن ،پرستیده نشده است ».امام باقر نیز فرموف« :اولین قطـره
خون شهید ،کفاره گناهان اوست؛ مگر مسئله بدهکاری که کفارهاش ،افای آن است».

3

حجتاالســالم والمســلمین انصــاریان مــیگویــد« :فوســتی فاشــتم فارای کمــاالت ایمــانی و
فوقالعافه عاشق حضرت سیدالشهدا

که از فنیا رفت .خوفم متکفل کفن و ففن و غسـل او

بوفم .با وصیت جالبی که فاشت ،تصور میکرفم فر عالم بـرزخ از هـر جهـت آزاف اسـت؛ ولـی
چند روز پس از مرگش ،به خواب یکی از عاشقان حق که وصی او نیز بـوف ،آمـد و بـه او گفـت:
گوشه یکی از ففاتر مغازهام ،هفده ریال مربوط به حساب فالن شخص است که از قلم افتـافه ،آن
را بپرفازید .ففاتر را بررسی کرفند ،همانطـور بـوف کـه گفتـه بـوف؛ هفـده ریـال را بـه صـاحبش
برگرفاندند و او را از رنج آن راحت نموفند».

4

گفتنی است که باید فر حاللیتطلبیدن و افای فین ،عجله نموف .رسول خدا
ْ

ْ

ُ ْ ْ

َْ ُ
فرموفَ« :طا

ُ ْ
ُ
وس ِإ ظّل ٌم ِلّل ُّم ْسا ِّلم؛ 5مسامحه و امروز و فرفاکرفن کسی که توانـایی بـر پرفاخـت بـدهی
الّمس ِّل ِم الّم ِ

فارف ،ستم به مسلمان است ».ازایـنرو ،اگـر فر جبـران حقالنـاس تـأخیر نمایـد ،فچـار عـذاب
 .1همان.
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۴ص .1۴1
 .3شیخ صدوق ،کتاب من ال يحضره الفقیه ،ج  ،3ص .183
 .4پایگاه اینترنتی عرفان ،نشانیwww.Erfan.ir :
 .5شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،7ص .۴۳1
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میشوف .امام صافق

میفرماید« :کسی کـه حـق مـؤمنی را حـبس کنـد ،خداونـد وی را فر

قیامت پانصد سال سر پا نگاه میفارف؛ فر حدی که از رگهایش خون بریزف .سپس ،یـک منـافی
از جانب حق ندا کند :این ،ستمگری است که حق مؤمن را حبس کـرفه اسـت .آنگـاه بـه مـدت
چهل روز او را توبیخ کنند و سپس ،به سوی آتش ببرند».

1

گویند مرفی از انصار فوت کرف؛ فرحالیکه فو فینـار بـدهکار بـوف .نبـی اکـرم

بـر او نمـاز

نخواند؛ تا اینکه بعضی از اقوامش ضامن افای فین او شدند .آنگاه حضرت بر او نماز خواند.

2

متأسفانه ،امروزه صاحبان عزا به جای پرفاخت فین و طلب حاللیت بـرای متوفـا ،بـه چگـونگی
اطعام و سیاهپوشکرفن منازل ،حسینه و مساجد میاندیشند و توجهی به فیون متوفا ندارند.
 .4دعا و طلب مغفرت

از بهترین آفاب مجالس عزا ،هدیه اعمـال نیکـی ماننـد :نکـر صـلوات ،فعـا ،طلـب مغفـرت و
گریستن بر مصاهب اهلبیت

 ،برای روح مرفه اسـت؛ چراکـه او فیگـر توانـایی تهیـه رهتوشـه

آخرت را ندارف و روحش نیازمند مغفرت الهی است .پیامبر اکـرم

فرمـوف :ارواح مؤمنـان هـر

جمعه به آسمان فنیا میآیند و روبهروی خانههایشان میایستند و هریک بـا آوای حـزین فر حـال

ُ
َ
َ
ْ
َ
َْ
ُ
ُ
گریه و التماس ،میگویندَ « :ح أ ْه ِّلي َو َح ُول ِدي َو َح أ ِاي َو َحا أ َِاي َوأق ِإ َاا ِئي ْاع ِطفاوا َعّل ْ َنا َح ْاإ َح ُّمك ُم
َ
الّلَ؛ 3ای کسان من و ای فرزندانم ،پدرم ،مافرم و نزفیکانم به ما محبت کنید ،تا خداوند نیـز بـه
ُ
َ ْ
ُ َ ٌ َْ َ ُ
ٌ َ ُْ
شما رحم کند ».همچنین ،حضرت فرموف ََ « :أ ْه ِد َى َِلی ال َّم ِ ِت َه ِد َحة َوا أت ِِ َ ت ِْفة أفّض َِ َان
َْ
ِاا ْس ِتغف ِْ؛ 4هیچ هدیه و تحفهای برای میت ،بهتر از طلب آمرزش برای او نیست ».فر قـرآن نیـز
ُ ْ
ْ
ْ
میخوانیمَ َْ « :ا َن اغ ِف ْإ لی َو ِلو ِال َد َى َو ِلّل ُّم ْؤ َِن َن َح ْو َم َحق ُوم ال ِِس ُب؛ 5پرورفگـارا مـن ،پـدر ،مـافرم و

همه مؤمنان را ،فر آن روز که حساب بر پا میشوف ،بیامرز».

بر این اساس ،فر آموزههای فینی تأکید شده است که چهل مؤمن فرباره میت فعا کنند .گاه بنـده
َ

ْ

ْ

ْ

گناهکاری فر زندگی میگوید« :الّل ُْ َم اغ ِف ْإ ِلّل ُّم ْؤ َِ ِن َن َوال ُّم ْؤ َِ َن ِت؛ خداوندا مرفان و زنان با ایمـان
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،111ص .147
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .۱۱
 .3شعیری ،جامع األخبار ،ص .۳6۱
 .4محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،2ص .112
 .5ابراهیم ،آیه .۴۳
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را بیامرز» و خداوند فر روز قیامت امر مینماید که با توجه به گناهانش ،او را به آتش فوزخ ببرنـد
و او را به جانب آتش میکشانند .فر این هنگام ،مرفان و زنان مؤمن میگوینـد« :پرورفگـارا ایـن
شخص ،همان بندهای است که فرباره ما طلب آمرزش کرف .پس ،شفاعت ما را نسبت به او قبـول
نما » خداوند نیز شفاعت ایشان را فرباره او میپذیرف و آن بنده از آتش نجات مییابد.
مرف عابدی فر میان بنیاسراهیل بوف .خداوند متعال برای حضـرت فاوف

1

وحـی فرسـتاف کـه آن

مرف ،ریاکار است .پس از گذشت مدتی ،آن مـرف از فنیـا رفـت .حضـرت فاوف

بـر جنـازهاش

حاضر نشد؛ اما چهل نفر از بنیاسراهیل بر جسدش ایستافند و گفتند« :خدایا مـا از او جـز خیـر
چیز فیگری نمیفانیم؛ اما تو از ما فاناتری و بهتر میفانی؛ او را بیامرز » بعد از غسل متوفا ،چهل
نفر فیگر ایستافند و گفتند« :خدایا ما از او جز خیر چیز فیگر نمیفانیم؛ اما تـو از مـا فانـاتری و
بهتر میفانی؛ او را بیامرز » پس از آنکه فر قبر گذاشته شد نیز چهـل نفـر فیگـر آمدنـد و گفتنـد:
«خدایا ما از او جز خیر چیز فیگر نمیفانیم؛ اما تو از ما فاناتری و بهتر مـیفانـی؛ او را بیـامرز »
فر این مرحله ،خداوند متعال بر فاوف

وحی فرسـتاف« :چـرا بـر او نمـاز نخوانـدی؟» فاوف

جواب فاف« :بارالها خوفت فرموفی که او ریاکار است » وحی آمد« :چون عدهای به نیکوکـاری
او شهافت فافند ،من شهافت آنان را جایز شمرفم و آنچه را من میفانم و آنان نمیفاننـد ،بـرایش
آمرزیدم».

2

 .5صبر و شکیبایی

گریه و عزافاری برای عزیز ازفسترفته ،امری طبیعی است و اشکال شرعی نیـز نـدارف .ازایـنرو،
معصومان

فر مرگ فرزندان و بستگان خویش گریه مینموفند؛ چنانکـه رسـول خـدا

فر

وفات مافرشان ،حضرت آمنه ،سالها بر مزارشان رفته و میگریسـتند 3و یـا فر وفـات پسرشـان،

ابراهیم ،بسیار گریستند؛ تا جایی که باعث تعجب یاران خوف شدند؛ 4اما آنچه فر آموزههای فینی
از آن نهــی شــده ،بیصــبری اســت .گــاهی ایــن امــر تــوأم بــا فافوفریــاف ،لبــاس چــاکزفن و
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .697
 .2محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،1ص .۴7۳
 .3طبرسی ،إعالم الوری ،ص .۱
 .4شیخ صدوق ،کتاب من ال يحضره الفقیه ،ج  ،۳ص .۳77
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صورتخراشیدن انجام میگیرف و برخی زنان نیز به گونهای گریه و نـاراحتی میکننـد کـه صـدای
آنان را مرفان نامحرم میشنوند .ازاینرو ،اسالم صاحبان عزا را به صبر و خویشـتنفاری سـفارش

مینماید 1.مرفی از پیامبر

سؤال کرف« :چه چیز اجر و پـافاش مصـیبت را از بـین مـیبـرف؟»

حضرت فرموف« :فست راست را بر پشت فست چ زفن (بیتابیکرفن) ،اجر را از بین مـیبـرف
و نابوف میسازف ...پس ،هرکه راضی شوف ،خدا از او راضی است و هرکه ناراضی شوف ،خـدا از او
ناراضی است».

2

ام سلمه ،همسر پیامبر

 ،میگوید« :من از رسول خدا

شنیدم که میفرموف :هرکس گرفتـار

ُ َ َ ْ
ُْ
َ
َ
َْ
اون الّل ُْ َام أ ُج ْإ ِناي َعّلای َُ َِا َب ِتي َواخّلا ْ ِلاي خ ْ اإا
ْاجع
َِل َِ ِ

َ َ َ
مصیبتی شوف و بگویدَِ « :ن ِلّل َِ َو َِن
3
َِ ْن َْ » ،خداوند متعال اجر او را میفهد و آنچه از او گرفته ،بهترش را به او عطا مینماید».
 .6عبرتپذیری

از فیگر بایدهای مجلس ترحیم ،عبرتپذیری اسـت؛ یعنـی شـرکت فر مراسـم عـزافاری ،بایـد

انسان را به یـاف خـدا و قیامـت بینـدازف و او را از فلبسـتگی بـه فنیـا بـازفارف 4.معصـومان
فرصتهای مناسب به این مساهل میپرفاختند .علی

فر

هنگام مراجعت از جنگ صـفین ،وقتـی

نزفیک کوفه کنار قبرستانی که بیرون فروازه قرار فاشت ،رسید ،رو به سوی قبرها کرف و فرموف:

َ ْ َ ِ َ ْ ُ َ َ ْ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ُْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
وْ الّمظ ِّلّم ِاةع حا أها التإا ِاةع حا أها الغإا ِاةع حا أها
«ح أه الدح ِْ الّم ِ
وحّش ِة والّمِ ل الّمق ِفإ ِة والقب ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ٌ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ٌ
ٌ
ُ
َ َ ْ ُ ْ َ ٌ
ْ َْ َ َْ ْ ْ
َ
ُ
ْ
ُ
اكنتَ ،و َأَا اْلز َو ُاج
ال َوحد ِةع ح أه ال َوحّش ِةع أنتم لن ف َإط س ِاِ ونِن لكم تبع ِ
احِ ،أَ الدوْ فقد س ِ
ُ ُ ْ َ َ َ َ
َ َ َ
َ ُ ََ ُ ْ َ َ
ََ ُ ْ
فق ْد ن ِك َِتَ ،و َأَ اْل َْ َوال فق ْد ق ِس َّمتَ ،هها خ َب ُإ ََ ِع ْن َدن ف َّم خ َب ُإ ََ ِع ْن َاد ْم؟ ّم َام ال َتفات َِلای أ ْص َاِ ِا َِ
ُ
َ ْ ُ
ْ َ
ْ
َ
َف َق َلَ :أَ َل ْو أُ َن َل ُْ ْ
َلم ا َخ َب ُإو ْم َأن خ ْ َإ َالز ِاُ َالتقوى؛ 5ای ساکنان خانههای وحشـتناک و
ك
ال
ی
ف
م
ِ
ِ
ِ

مکانهای خالی و قبرهای تاریک ای خاکنشـینان ای غریبـان ای تنهایـان ای وحشـتزفگان

شما فر این راه بر ما پیشی گرفتید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد .اگر از اخبار فنیا بپرسید :بـه
شما میگویم :خانههایتان را فیگران ساکن شدند ،همسرانتان به نکاح فیگران فرآمدند و اموالتـان
 .1شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،۱ص .171
ِ
 .2شهید ثانیُ ،مسکن الفؤاد عند فقد األحبة واألوالد ،ص .۴8
 .3همان.
 .4شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،1ص .۴6۳
 .5نهج البالغه ،حکمت .۳۱9
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تقسیم شد .اینها خبرهایی است که نزف ماست .نزف شما چه خبـر اسـت؟ سـپس ،رو بـه یـارانش
ً
کرفه ،فرموف :اگر به آنها اجازه سخنگفتن فافه شوف ،حتما به شـما خبـر میفهنـد :بهتـرین زاف و
توشه برای این سفر ،پرهیزکاری است».
پیامبر گرامی اسالم

فرموف :حضرت عیسی  ،پسـر مـریم  ،از کنـار قبـری گذشـت کـه

صاحبش عذاب میکشید .سال فیگر بر آن گذر کرف و فید که صاحبش فر عذاب نیست .عـرض
کرف :پرورفگارا سال پیش بر این گور گذشتم ،صاحبش فر عذاب بوف و امسال کـه گـذر نمـوفم،
عذاب نداشت؟ خداوند بلندمرتبه به او وحی کرف :ای روح خدا فرزنـد صـالحی فاشـت کـه بـه
بلوغ رسید و راهی را اصالح کرف و یتیمی را فر پناه گرفت .پـس ،بـه جهـت کـار فرزنـدش ،او را
آمرزیدم».

1

این حکایت ،بیانگر آن است که فرزند صالح و پرهیزکار ،از جمله بهترین باقیات صالحات بـرای
پدران و مافران است که بعد از مرگ به فریـاف آنهـا میرسـد و موجبـات جلـب رحمـت الهـی را
برایشان فراهم میسازف و اینگونه ،والدین از برکات اعمال نیک و خیر فرزند مؤمن خوف ،بهرهمنـد
خواهند شد.
مطابق آیات قرآن ،آنچه باعث میشوف که گناه ،زشتی خوف را از فست بدهد و یا آفمی به گمراهی
فچــار شــوف ،فرامــوشکرفن معــاف اســت و فر مقابــل ،اگــر مــرفم بــه یــاف مــرگ و معــاف باشــند،

ْ
َ َ َ
ذین َیض ُل َ
ون َعـن
ناهنجاریهای اجتماعی و ظلم و گناه به طور چشمگیری کاهش مییابدِ « :إنال
ِ
َ َُ ْ َ ٌ َ
َ
2
ش ٌ
َ
دید ِبمان ُسو َای ْو َم ْال ِحساب».
بیلالل ِهلهمعذاب
س ِ

 .7اطعام مصیبتديدگان

یکی از ارزشهای جامعه فینـی ،اطعـام مصـیبتفیدگان اسـت؛ یعنـی فافن غـذا بـه صـاحبان

ْ
َ ْ
مصیبت تا سه روز .امام جعفر صافق فرموفَ « :ح ْن َب ِغي ِل ََا ِح ِ ال ِج َنا َز ِة أ ْن ُحّل ِقايَ ِْ َُ َاء ُِ َح َتای
ََ َ َ َ
َ ْ
ُح ْع َإ َف َو َح ْن َب ِغي ِل ِج َإا ِن َِ أ ْن ُحط ِع ُّموا َع ْن َُ ّمَلّمة أ َح ٍم؛ 3سزاوار است صاحب جنازه عبایش را بینـدازف تـا

شناخته شوف که صاحب عزاست و شایسته است که همسایگانش تا سه روز غذایش را بدهند».
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،6ص  ،119ح .۳6
 .2ص ،آیه « :16کسانی که از راه خدا گمراه شوند ،عذاب شدیدی به جهت فراموشکرفن روز حساب فارند».
 .3برقی ،المحاسن ،ج  ،1ص .۴۳۱
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َ
َ َ َ َ
ُ َ
َ
َ َ
َ ُ َ َ
همچنین ،حضرت فرموف« :ل َّم ق ِت َج ْعف ُإ ْا ُن أ ِاي ط ِل ٍ أ ََ َاإ َْ ُساول الّل ِاَ ف ِط َّماة أ ْن ت َت َِاه
َ
َ
الس َان ُة َأ ْن ُح َْ َان َع َْل ْ
َط َع َ َْل ْس َّم َء ا ْنت ُع َّم ْ س َّم ََل َّم َة أ َح م َو َت ْأت َ َْ َو ُت َس ِّل َ َْ َّم ََل َّم َة أ َح م َف َج َإ ْت ا َهل َك ُ
ا
ه
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََ
1
الّم َِ ب ِة ّمَلّمة أح ٍم طع م؛ هنگامی که جعفربنابیطالـب [فر جنـگ موتـه] بـه شـهافت رسـید،

رسول خدا

به فـاطمه زهرا

فـرموف که وی و سـایر بـانوان همراهش ،به نزف اسـما بنـت

عمیس (همسر جعفر طیار) رفته ،فر آنجا سه روز بمانند و فر این سه روز ،طعام مصـیبتفیدگان
را تهیه کنند».
ج .نبایدهای مجالس ترحیم

فر افامه ،به بیان اموری میپرفازیم که بایسته است فر مجالس تـرحیم تـرک شـوف .ایـن نبایـدها
عبارتاند از:
 .1مبالغهگویی

یکی از آسیبهای مجالس ختم ،طرح مساهل شخصـی و گروهـی اسـت؛ یعنـی بیشـتر برنامـه
جلسه ختم ،به معرفی مبالغهآمیز میت و بستگان او اختصاص مییابد .فرست اسـت کـه جلسـه
ً
ختم به مناسبت فرگذشت یکی از بندگان خدا تشکیل شده و باید مختصرا اوصاف او بیان شـوف،
اما باید توجه فاشت که حقیقت برگزاری مجالس ترحیم ،برای طلب مغفـرت بـرای متوفـا و نیـز
توجهفافن بازماندگان به معاف و نوعی تسلیتگویی به ایشان است؛ فرحالیکه متأسفانه این گونـه
مجالس ،تغییر ماهیت و جهت فافه و برگزاری مجالس ترحیم ،نه به منظور طلـب مغفـرت بـرای
متوفا ،بلکه برای آبروفاری و حفظ اعتبـار بازمانـدگان برپـا میشـوف و فر آن ،از مـداحی فعـوت
میشوف که از همه خوشصداتر باشد و به بهترین شکل ،سجایای متوفـا را بیـان میکنـد؛ یعنـی
کسی که مجلسآرا باشد و همه را شگفتزفه کند .فر این گونه مجالس ،به جای توجه به آخـرت
و قراهت فاتحه ،به امور اعتباری متوفا پرفاخته میشوف و اصل و نسب او را به رخ افراف میکشـند و
مقامات فنیوی میت را مایه فخر او معرفی میکنند.
فر بعضی شهرستانها ،رسم بر ایـن اسـت کـه شـرکتکنندگان بـرای عـرض تسـلیت ،برگـهای
تای شده به مداح اراهه میکنند که فر آن به صاحبان عزا تسلیت کتبـی گفتهانـد و عجیـب اینکـه
مداح خوف را ملزم میکند همه این برگهها را با نکر نام آورنده آن بخواند
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۱ص .8۱
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گاهی نیز هنگام تشکر از حاضران فر مجلس ختم ،به جزهیات پرفاخته مـیشـوف و نـام یکایـک
ارگانها ،سازمانها ،تشکلها ،افارات ،هیئتها و شهرها و روستاهایی که از آن فرف یـا افـرافی فر
مجلس شرکت کرفهاند ،نکر میگرفف و حتی ممکن است ،همـین جزهیـات بارهـا تکـرار شـوف؛
فرحالیکه این رسوم ،خالف شأن مجالس ترحیم است.
 .2اسراف و چشموهمچشمی

بیترفید ،شرکت فر تشیع جنازه و مراسم ختم میت ،نوعی احترام به او و تسـلیت بـرای صـاحبان
عزاست .اگر این کار ،فر کمال سافگی و بدون اسـراف صـورت گیـرف ،خداپسـندانه اسـت؛ امـا
چنانچه مراسم ختم ،با آورفن فستهگلهای میلیونی ،سیاهپوشکرفن حسینهها ،مساجد و خیابـان
همراه باشد ،نه تنهـا ارزشـی نـدارف ،بلکـه بـا آموزههـای فینـی نیـز منافـات فارف؛ زیـرا یکـی از
ً
حکمتهای شرکت فر مراسم عزافاری ،آن است که انسان را به یاف خدا و قیامت بیندازف و عمـال
به نفع متوفا باشد؛ و حال آنکه خریدن تاجگلهای گرانقیمت و اعالم تسلیت فر قالب تابلوها یـا
برگههای تبلیغاتی ،نه سوفی به حال متوفا فارف و نه خانوافه آنها؛ بلکه موجـب شـرمندگی افـرافی
خواهد شـد کـه توانـایی مـالی انجـام چنـین هزینـههایی را ندارنـد و قصـد ابـراز همـدرفی بـا
مصیبتفیدگان را فارند .از سوی فیگر ،فر بسیاری از موارف ،فر این رفتارهای تجمالتی ،بـیش از
آنکه به تسالی خاطر صاحبان مصیبت اندیشیده شوف ،گو یا موقعیتی به فسـت آمـده کـه برخـی
افراف ،ثروت ،هنر و مقام خو یش را فر معرض تماشای فیگران بگذارند و از این کار لذت ببرند.
جای بسی تأسف است که امروزه ،مجالس ختم از مسیر اصلی خوف خارج گرفیـده ،بـه صـحنه
رقابت و چشموهمچشمی تبدیل شده است؛ روشی که نه تنها از سوی اقوام ،بسـتگان و فوسـتان
صاحبان عزا صورت میگیرف ،بلکه برخی صاحبان عزا نیز مجلس ختم را به صحنه رقابت تبـدیل
میکنند .البته نباید فراموش کرف که برخـی سـنتها فر مجـالس عـزا ،قابـل قبـول اسـت؛ یعنـی
سنتهایی که از اسراف و چشموهمچشمی به فور است و تنها فر چارچوب شـرع صـورت مـی
گیرف.
 .3اطعامدادن صاحبان عزا

همانطورکه اشاره گرفید ،آنچه فر آموزههای فینی توصیه شده ،طعامفافن بـه صـاحبان عزاسـت؛
اما فر عصر ما قضیه برعکس شده و برخالف سیره معصومان  ،صاحبان عزا تا سه روز و چـه
بسا بیشتر باید به مهمانان غذا بدهند و از آنان پذیرایی کنند و یا مرسـوم شـده کـه صـاحبان عـزا
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برای سوم ،هفتم ،چهلم و سالگشت متوفا باید فر رستوران و یـا مسـاجد ،تکایـا و آرامگاههـا بـه
حاضــران فر مجلــس عــزا غــذا بدهنــد .متأســفانه ،بــه جــای اینکــه فیگــران بــاری از فوش
مصیبتفیدگان برفارند ،سربار آنها شده و هزینههای سرسامآوری را بـر آنـان تحمیـل میکننـد و
گاهی اوقات نیز عدهای صاحبان عزا را مجبور بـه گـرفتن مراسـم خـاص و فافن غـذای مفصـل
مینمایند .این فر حالی است که خیلی از صاحبان عزا مشکل مـالی فارنـد و یـا فغدغـه فکـری
چگونگی پذیرایی از مهمانان ،آنها را رنج میفهد.
بر اساس آموزههای اسالمی ،نباید به خانوافه مصیبتفیده اجازه فاف که برای پـذیرایی از مهمانـان
فر سالن یا منزل فچار تکلف و فرفسر شوند؛ بلکه باید سعی نموف خانوافه عزافار ،حتی فغدغـه
خورف و خوراک خویش را نیز نداشته باشند؛ چنانکه پیامبر خدا به حضرت زهرا و اسما
امر کرف به همراه بانوان فیگر غذا بپزند و بـه منـزل خـانوافه عـزافار ببرنـد تـا آنهـا حتـی فغدغـه
غذاپختن نداشته باشند.
همچنین ،امام صافق به مجلس عدهای از عزافاران وارف شد و به آنـان فرمـوفَ ...« :ج َب َاإ ال َّلاَُ
ُ َ
َ ُ ُ
ُ
َو ْه َنك ْم َوأ ْح َس َن َع َزا ْم َو َْ ِح َم َُ َت َوف ْم ّم َم ْان ََ َإف؛ 1پرورفگار ،مصیبت وارفشده بـر شـما را جبـران
نماید و فر ازای صبر و تحملتان پافاش خوبی به شما فهد و شخص متوفا را نیز فر سایه رحمـت
خویش قرار فهد سپس ،از مجلس خارج گرفید ».این روایت و موارف مشابه ،نشـانگر آن اسـت
که باید مراسم ختم را بهسافگی برگزار نموف و آشنایان و فوستان به ابراز همدرفی با صـاحبان عـزا
بسنده کنند و برای آنان ایجاف زحمت ننماینـد .ایـن امـر ،بـه گونـهای اهمیـت فارف کـه حتـی فر
آموزههای فینی از غذاخورفن فر حضور صاحبان عزا نهی شده است .امام صافق میفرمایـد:
َ َ
ْ َ ُْ ْ َ َْ ُْ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ
َ
الس َنة ال َب ْعَ َِل ْ ِْ ْم ِا لط َع ِم َّم أ ََ َإ ِا َِ َالن ِبايُ
«اْل ِعند أه ِ الّم َِ ب ِة َِن عّم ِ أه ِ الج ِه ِّل ِة و
َ
َ َ
َ
ِفي ِآل َج ْعف ِإ ْا ِن أ ِاي ط ِل ٍ ل َّم َج َء َن ْع ُ َُ؛ 2غذاخورفن نزف مصـیبتفیدگان ،از رفتارهـای زمـان
جاهلیت است؛ فرحالیکه سنت اسالمی این است که غذای عزافار از سوی فیگران فراهم شوف؛
چنانکه وقتی خبر شهافت جعفربنابیطالب رسید ،پیامبر خدا اینگونه فستور فاف».
 .4هزینه اموال یتیم

یکی از آسیبهای مجلس ترحیم ،هزینهسازی و خرج اموال یتیم است؛ یعنی هنوز امـوال میـت
 .1شیخ صدوق ،کتاب من ال يحضره الفقیه ،ج  ،۳ص .۳7۴
 .2همان ،ص .۳81
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بین وارث تقسیم نشده ،فر آن تصرف میشوف .گاهی بزرگ خانوافه یـا ولـی بچـههای صـغیر بـه
قصد آبروفاری و کسب رضایت مرفم ،هزینههای فراوانی را از مـال متوفـا صـرف مراسـم سـوم و
هفتم و نظایر آن میکند .فر صورتی که متوفا وصیتی نداشته باشـد ،فقـط بـدهیها و هزینـههای
واجب مثل :غسل و کفن و ففن را میتوان از مـال او برفاشـت و فربـاره بقیـه تصـرفات ،بایـد از
وارثان اجازه گرفت .فرباره وارثان صغیر ،موضوع بـهمراتب سـختتر اسـت .چـرا بایـد مـافر یـا
برافرشوهر ،فارایی پدر متوفا را خرج مراسم نماید و چند سال بعد ،آن جوان یتیم بـه جهـت عـدم
امکان ازفواج یا اشتغال ،به مخاطره بیفتد .بـدیهی اسـت کـه ایـن کـار ،ظلمـی آشـکار فر حـق
َ
ُ ْ
ُُ
َ ْ ُُ َ
َ َ َ َْ ُُ َ َ ْ َ ْ َ
ـون ِه ْمنـارا
فرزندان صغیر استِ « :إنالذینیخ ملونأموالالیتـامیظلمـا ِإنمـایـخ ملونفـيبط ِ
َو َس َی ّْص َل ْو َن َسعیرا؛ 1کسانی که اموال یتیمـان را بـه سـتم مـیخورنـد[ ،فر حقیقـت ]،تنهـا آتـش
میخورند و بهزوفی فر شعلههای آتش (فوزخ) میسوزند».
بنابراین ،چنانچه قیم یا ولی بچهها ،بدون رعایت مصلحت فرزندان صغیر ،امـوال آنهـا را هزینـه
کرفه باشد ،به همان میزان مدیون است.

2

 .5مداحمحوری

سخنران ،رکن اساسی مجلس ترحیم است؛ زیرا او با بیان معارف اسالمی ،مانند توجه به معـاف و
فلنبســتن بــه فنیــا ،باورهــای معنــوی مــرفم را تقویــت نمــوفه ،موجــب رشــد معــارف فینــی و
عبرتآموزی میگرفف .از سوی فیگر ،مداح ،یعنی کسی که مدح اهلبیت
بیان مصایب اهلبیت

میگوید و یـا بـه

میپرفازف .فر حقیقت ،روحانی و مداح ،مکمل یگدیگرنـد و هرکـدام

باید وظیفه خوف را بهنیکی انجام فهند؛ اما امروزه فر برخی مجالس تـرحیم ،از روحـانی فعـوت
نمیشوف و مداح ،بهتنهایی هم سخنران مجلس است و هم مصیبتخوان .بدیهی است که مـداح
نمیتواند نقش روحانی را ایفا کند؛ زیرا تبلیغ ،یک کار تخصصی اسـت و کسـی فر ایـن عرصـه
موفق است که با فنون سخنرانی و معارف اسـالمی آشـنایی فاشـته باشـد .متأسـفانه ،بسـیاری از
ً
آسیبهای موجوف فر مجالس عزافاری ،ریشه فر همین امر فارف؛ یعنی فر این مجالس ،معمـوال
معارف اسالمی و احکام شرعی ،توسط اشخاصی مانند مداحها یا افراف کمسواف بیان میشوف کـه
 .1نسا  ،آیه .۳9
 .2امام خمینی ،توضی المسائل ،م  866تا .87۱

مجلس هفدهم :بايدها و نبايدهای مجالس ختم 199 

فاقد تخصص الزماند و بدین ترتیب ،احکام را نافرست یا وارونه مطرح مینمایند.
بر این اساس ،اگر کسی سخنرانی میکند ،باید از تحصیالت حوزوی مرتبط بـا چنـین جلسـاتی
بهرهمند باشد؛ فر غیر این صورت ،با نقل مطالب غیرواقعی ،خرافهگرایی ،مخلوطکرفن حقایق با
وقایع ساختگی و مساهلی از این فست ،طیف وسیعی از شرکتکنندگان فر مراسم عـزا را نسـبت
به فین فچار ترفید مینماید و یا برایشان نـوعی بـدبینی ایجـاف میکنـد .ازایـنرو ،بهتـرین روش،
استفافه از سخنرانانی است که مدارج علمی الزم را فر حوزههای علمیـه گذراندهانـد .ایـن افـراف
میتوانند با ارتقای بینش مذهبی و فافن اطالعات فرست و مورف نیاز به مخاطبان ،زمینـه را بـرای
رشد فینی خوف و فیگران فراهم سازند و از انحرافهای احتمالی فر این گونه مراسم نیز جلوگیری
نمایند.
 .6خواندن روضه اموات به جای روضه اهلبیت

از فیگر آسیبهای مجلس ترحیم ،شیوه روضهخوانی است .بعضی اوقـات ،مـداحان بهاشـتباه،
خاطرات متوفا را به عنوان نکر مصـیبت نقـل کـرفه ،یـا فر البـهالی مصـیبتخوانی از ایـن نـوع
خاطرهها استفافه میکنند .بهتر است ،از این مورف پرهیز شـوف؛ زیـرا تنهـا اهلبیـت

سـزاوار

هستند که برای ایشان گریسته شوف.
همچنین ،برخی مداحان با طرح مساهل حزنآور و انتخاب کلمات و واژههای خاص ،نمـک بـر
زخم صاحبان عزا میپاشند و به جای تسکین فرف فراق متوفا ،فاغدیدگان را بیشتر فاغ میکننـد .از
سوی فیگر ،با نکر بعضی خاطرات ،فقدان متوفا را امری ناگوار جلوه میفهند و بهنوعی معتـرض
امر الهی میشوند .بنابراین ،بهتر است که مداحان گرامی به جای طرح این گونه مساهل ،مصیبت
معتبر و مستند اهلبیـت

را بخوانـد و شـنوندگان ،صـاحبان عـزا و نیـز متوفـا را از برکـات آن

بهرهمند سازند.
افزون بر این ،باید از مقایسه مستقیم بین بازماندگان متوفا و فاغدیدگان اهلبیت

پرهیز شـوف؛

چراکه میان ما و آن بزرگواران ،فاصله بسیاری اسـت و چنـین کـاری ،فرخـور شـأن و مقـام آنـان
را

نیست .البته اگر مقایسه بین این فو ،برای ایـن منظـور باشـد کـه مصـیبتهـای اهلبیـت
ُپررنگتر جلوه بدهیم و یا آموزههای اخالقی آن را یـافآور شـویم تـا صـاحبان عـزا فرس صـبر و
شکیبایی بیاموزند ،امری شایسته و بایسته است.

مجلسهجدهم

موانع استجابت دعا
*

حجتاالسالموالمسلمینعلیرضاانصاری


اشاره

یکی از برترین نعمتهای الهی که خداوند به انسان ارزانی فاشته ،این است کـه بـه او اجـازه فافه
تا پرورفگار خویش را فر هر زمان و مکانی بخواند؛ چنانکه امام چهارم خطـاب بـه حـق تعـالی

ْ َ
ْ َ َ َْ
َ
َ َ
عرض میکندَ « :و َِ ْن أ ْعظ ِم ِالن َع ِم َعّل ْ َن َج َإ َح ُن ُِ ِإك َعّلی أل ِس َن ِت َن َو َُِ ُن َك ل َن ِا ُد َع ِئك؛ 1از [جملـه]
بزرگترین نعمتهای تو بر ما ،جاریشدن یافت بر زبان ما و اجازهفافنت به ما برای فعا به فرگـاه

توست ».از سوی فیگر ،خداوند متعال نعمت اجابت را به فعاگویان آستان خـویش وعـده فافه و

َ
قال َر ُب ُك ُ
ـم ْاُ ُعـوني
آن را ضمانت نموفه که فر جای خوف ،نعمتی بس بزرگ به شمار میروف؛ « َو 
َ
أ ْس َت ِج ّْب َل ُكم؛ 2و پرورفگارتان گفت :مرا بخوانید تا [فعای] شما را بپذیرم».

برای بهرهمندی از این فو نعمت واالی خداوندی ،آگاهی نسبت به شرایط و موانـع اجابـت فعـا،
* نویسنده و پژوهشگر.
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱۳ص .۳6۳
 .2غافر ،آیه 69؛ ر.ک :سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۳7ص .۱۴۱
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ُ
بسیار ضروری و راهگشا مینماید .فر ایـن نوشـتار ،بـه تبیـین چرایـی بـه اجابـت نرسـیدن فعـا
میپرفازیم.
موانع پذیرفتهشدن دعا

ُ
ُ
جیـّب
فعا ،عبافتی است که محبوب و خواست خداست و اجابت آن نیز وعده حتمی اوست« :أ
َ َْ َ َ
الداعإ َ
ذاُعان 1».خداوند قبول فعا را ضمانت کرفه و البتـه وعـده الهـی نیـز تخلفناپـذیر
ُعوة ِ ِ

است؛ با این همه ،پذیرفتهشدن فعا منوط به رفع موانع ،رعایت آفاب و شرایط خاصی اسـت کـه
َ َ
ْ
َ
بدون آن ،نباید انتظار پذیرش فعا را فاشت .امام صافق فرموفُ « :
الد َع ُء ْْ ُ ِاإل َج َا ِاة َّما أ َن
َ
ْ َ
َ
الس َِ َب ْْ ُ ال َّمطإ؛ 2فعا ،مخزن و گنجینه اجابت است؛ چنانکه ابر ،مخزن باران است».
آیه نیل نیز به فعا و اجابت آن اشاره فارف:
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ََ
َ
3
َ ُ
َْ َ ْ َ ُْ َ َ َ
ذین َی ْست ْكب ُر َ
ون َع ْن َ
ُارـرین؛
« َوقال َر ُبك ُم ْاُ ُعونيأست ِجّبلكم ِإنال
ِ
عباُتيسیدرلونجهنم ِ
ِ
پرورفگار شما گفته است :مرا بخوانید تا [فعای] شما را بپذیرم .کسانی کـه از عبـافت مـن تکبـر
میورزند ،بهزوفی با نلت وارف فوزخ میشوند ».این فراز آیه که فرموفهَ « :و َق َال َر ُب ُ
كم ْاُ ُعـونی»،
بیانگر خواست الهی مبنی بر فعاکرفن آفمـی اسـت و قسـمت فیگـر کـه میفرمایـدَ « :أ َ
سـتجب
ْ
َلک سم» ،به اجابت آن اشاره مینماید .امام علی فرموفَ َ ََ « :ن ال َّل َُ ل َ ْف َات ََ ،اا َب ُ
الاد َع ِء َو ُحغ ِّل َاِ
ِ
ْ
َ
َعّل ْ َِ َا َب ِاإل َج َا ِة؛ 4ممکن نیست که خداوند فر فعا را بگشاید ،اما فر اجابت را ببندف».
اینک فر اینجا این سؤال پیش میآید که پس ،چرا برخی از فعاها مستجاب نمیشـوند؟ بـدیهی
است که عدم اجابت فعا ،ناشی از موانعی است که باید شناخته شوند .منظور از موانع ،آن فسـته
ً
از افعال و اعمالی است که باعث میشوف پذیرش فعا به تأخیر بیفتـد و یـا اصـال اجابـت نشـوف.
بهطورکلی ،موانع قبولشدن فعا عبارتاند از:
 .1عدم معرفت به خدا

پیروان افیان الهی ،هرکدام خداوند را میشناسند؛ اما این شـناخت ،متفـاوت میباشـد .حقیقـت
 .1بقره ،آیه ُ « :۳86اج ُ
یب َف َ
عوة الداع إنا َفعان :فعاکننده را ،هنگامی که مرا میخواند ،پاسخ میگویم».؛ ر.ک :سـید
محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،1ص .۱۳
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص.۴7۳
 .3غافر ،آیه .69
 .4ابنفهد حلی ،عدة الداعی ،ص .1۱
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این است که جز اولیای خدا ،نسبت به خداوند معرفت عمیق ندارند .نکته قابل توجه ایـن اسـت
که مراتب شناخت خدا ،فر اجابت و عدم اجابت فعا نقش اساسـی فارف .اولیـای خـدا بـه فلیـل
شناخت فرست و ژرف به پرورفگار خویش ،فعاهایشان مستجاب میشوف؛ اما فیگران بـه فلیـل
ضعف شناخت الهی ،فعایشان فر بند موانعی چند گرفتار میآید و مسـتجاب نمیگـرفف .رسـول
َ

ْ

َ

َ

َ َ

ْ

ُ

ُ

اعظم

َ ْ َ ُُ َ َ َ َْ
َ
ات ال ِج َبا ل ِا ُاد َع ِئك ْم؛ 1اگـر معرفـت شـما بـه
فرموف« :و لو ع َإفتم الّلَ حاِ َع ِإف ِت ِاَ لزال ِ

خداوند کامل باشد ،با فعای شما کوهها از بین میروند ».فر روایتـی ،امـام صـافق

فرمـوفه:

عدهای از نزفیکان و اقوام حضرت ،علت مستجابنشـدن فعاهـا را پرسـیدند .حضـرت فرمـوف:
َ ُ

َ

ُ

«ْل َنك ْم َت ْد ُع َ
ون ََ ْن ا َت ْع ِإف َونَ؛ 2علت اینکه فعاها به اجابت نمیرسد ،این است که شما کسـی را
ِ

میخوانید که نسبت به او معرفت ندارید».البته معرفتی که اثـرآن موجـب رعایـت حقـوق الهـی
باشد مستجاب می شوف
بر این اساس ،فعا و اجابت آن ،مستلزم شناخت خداونـد و شـناخت نیازمنـدی بـه اوسـت .آیـا
فیـدهاید کسـی از فـرف ناشناسی فرخـواست مهمـی فاشـته باشـد؟ سـیدبنطاووس فر فاسـتانی
آورفه است :عدهای مسافر کشتی بوفند که فچار طوفـان شـده ،جانشـان بـه خطـر مـیافتـد و از
نجات خوف ناتوان میشوند .شخصی همسفر آنان بوف کـه بـه فیـنفاری و قـوت یقـین او آگـاه و
مطمئن بوفند .از او خواهش کرفند که برای نجاتشان فعا کنـد .او گفـت :مـن بـا خـدا فر حـوزه
قدرتش معارضه نمیکنم .اصرار کرفند که وقت نیاز اسـت و بایـد بـا فعـا و شـفاعت بـه فاف مـا
برسی؛ وگرنه فین و جانمان تباه خواهد شد .آن مرف نگاهی به امواج خروشان فریا افکند و گفـت:
ّ

َ

ُ

َ

«الّل ّ
ْم قد َأْ ح َتن ق َدْ َتک ف ِأْن عفو ؛ پرورفگارا قدرتت را نشانمان فافی؛ بخشایشت را هم به مـا
بنمای ».فریا فوری آرام شد .یکی از همراهان پرسید :چگونـه بـه ایـن مقـام رسـیدهای کـه خـدا
ً
فعایت را فورا مستجاب کرف؟ گفت :ما برای رضای خدا از خواستههای خوف گذشـتیم .پافاشـش

این است که هر وقت حاجتی به خدای بزرگ عرضه بداریم ،به جهـت خواسـت مـا ،از خواسـته
خوف صرفنظر میکند.

3

 .1محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۳7ص .۱9۳
 .2شیخ صدوق ،التوحید ،ص .18۱
 .3سیدبنطاووس ،األمان من أخطار األسفار ،ص .116
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 .2امیدبستن به غیرخدا

یکی از اصلیترین مقدمات اجابـت فعـا ،انقطـاع از غیرخداسـت .انقطـاع ،یعنـی قطعشـدن و
بریدن از همه عوامل مـافی و اسـباب ظـاهری و تنهـا بـه امیـد خـدا بـوفن .فر فعاهـایی کـه از
ً
معصومان به ما رسیده ،آفمی از امیدبستن به غیرخدا نهی شده است .اگر کسی واقعا بـه ایـن
فرجه برسد که هیچکس به غیر از خدا نمیتواند حاجت او را بـرآورفه سـازف ،هرگـز بـه فر خانـه
کسی جز او نمیروف .ازاینرو ،هنگامی که انسان فر مورف نیازی از نیازهای خوفُ ،مضـطر شـوف و
پناهگاهی جز خداوند متعال نبیند ،فعای او مستجاب میگرفف.
ُ
1
ََ ْ ُ ُ ْ ُ ْ
ْ
ذاُ ُ
ض َط َرإ َ
عاه َو َیكشف ُ
السو  »...مینویسد:
عالمه طباطبایی فر تفسیر آیه «أمنیجیّبالم
ِ
ِ
مطابق این آیه ،خدا فعای فرمانده را ـ آنگـاه کـه او را بخوانـد ـ اجابـت مـیکنـد و حاجـت او را
برآورفه میسازف .مقصوف از «مضطر» ،کسی است که فعا کنـد ،ازایـنرو ،فعاکننـده بـا وصـف
«مضطر» یاف شده است تا به این نکته اشاره شوف که فعا هنگامی مستجاب میگرفف که فعاکننده
ً
واقعا خواهان چیزی باشد که آن را فرخواست میکند و تا انسان راهها را بر خوف بسته نبیند ،فعای
واقعی از او صافر نمیشوف .سپس ،خداوند با قید «إنا َف ُ
عاه» شرط فیگری بـرای مستجابشـدن
فعا بیان نموفه است و آن اینکه فعاکننده تنها از خدا بخواهد و این ،هنگامی تحقق مییابد کـه از
تمام اسباب و علل ظاهری مأیوس شوف و قلبش یکپارچه متوجه خدا گرفف؛ اما اگر به اسـباب فل
2
ببندف ،شرط فوم اجابت فعا را فارا نیست.
 .3اعتقادنداشتن به حقانیت اهلبیت

یکی از عوامل پذیرفتهشدن فعا ،وسیلهشناسی است؛ یعنی خداوند اجابت فعا را منوط به وسـیله
ً
نموفه که ما باید آن را بشناسم و واسطه قرار فهیم؛ مثال یکی از آفاب شب قدر ،قـرآن برسـرگرفتن
و واسطه قرارفافن آن است؛ چنانکه امام باقر فرموف :فر شب قدر ،قرآن را جلوی روی خـوف
ْ
َ َُ
َ
َْ َ َْ ْ
3
بگشایید و بگویید« :الّل ُْ َم َِ ِني أ ْسأل َك ِا ِك َت ِا َك ال ُّم ْن َز ِل َو ََا ِف ِاَ َو ِف ِاَ ْاس ُاّم َك اْل ْعظ ُام اْل باإ ...؛
خداوندا از تو میخواهم به حق کتابی که نازل شده و به حق آنچه فر آن اسـت کـه نـام عظـیم و
بزرگ تو فر آن اسـت ». ...از آفاب فیگـر شـب قـدر ،واسـطه قـرارفافن اهلبیـت و رسـول
 .1نمل ،آیه 61؛ ر.ک :فی ظالل القرآن ،ج  ،6ص .1668
 .2ر.ک :سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۳6ص  ۱8۳ـ .۱81
 .3سیدبنطاووس ،إقبال األعمال ،ج  ،۳ص .۳86
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خدا است؛ همچنانکه فر بیشتر فعاها ،مانند فعای شب قدر و فعای توسـل ،اهلبیـت
وسیله اجابت فعا میباشند .این ،بدان معناست که اهلبیت  ،فیض الهی و مسـیر اسـتجابت
َُ َ َ َ َ ُ َُ َ َ َ َْ ُ َ ْ ْ
َ
سـیلة» ،1از امـام
ـهال َو
فعا به شمار میروند .فر نیل آیـه «یاأیهاالذینآمنوااتقوااللهوابتغو ِاإلی ِ
علی نقل شده :مقصوف [از وسیله] ،ما هستیم 2.بنابراین ،یکـی از عوامـل مهـم اجابـت فعـا،
اعتقاف به حقانیت پیامبر و اهلبیت است که واسطههای بین خدا و خلق هستند.
ابوحمزه ثمالی روایت می کند که به حضرت باقر گفتم :
«ای فرزند رسول خدا فدایت شوم شخصـی روز روزهفار و شـب بـه عبـافت مـیگذرانـد و
صدقه میفهد و جز خیر و خوبی از او نمی فانم؛ جز آنکه اقرار بـه والیـت شـما نـدارف؟ گویـد:
امام تبسم کرف و فرموف :ای ثابت من فر برترین مکانهای زمین هستم .اگر بندهای همیشه فر
سجده فر میان رکن و مقام باشد تا پایان عمر که از فنیا بـروف ،ولـی والیـت مـا را نشناسـد ،ایـن
3
عبافت ،سوفی به حال او ندارف».
 .4گناه

یکی از موانع قبولی فعا ،گناه است .کسی که رشته عبوفیـت را قطـع کـرفه و خـوف را فر معـرض
خشم خدا قرار فافه است ،چگونه انتظار اجابت فعا فارف .برای اجابت فعا باید پیش از هر چیـز،
فر پاکی قلب و روح کوشید و از گناه توبه کرف و خوفسازی نموف .امام صافق فرمـوف« :مبـافا
هیچیک از شما از خدا تقاضایی کند؛ مگر اینکه نخست حمد و ثنای او را به جـا آورف و فروف بـر
4
پیامبر و آل او بفرستد و بعد به گناه خوف نزف او اعتراف [و توبه] کند .سپس ،فعا نماید».
اگر انسان توبه نماید و فیگر شرایط فعا را فرهم کند ،فعـای او مسـتجاب میشـوف؛ فر غیـر ایـن
صورت ،از رحمت الهی محروم خواهد شد .محمدبنمسلم از امام باقر نقل میکند:
َ
َ
ْ
َ
«َ َن ْال َع ْب َد َح ْس َأ ُل ال َّل ََ ْال َِ َج َة َف َ ُك ُ
ون َ ْن َش ْأنَ َق َّض ُؤ َه َ َلی أ َجا َقإ حا أ ْو َ َلای َو ْقات َاطايء ف ُ اهن ُ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ْ َْ
ال َع ْب ُد ُنب
ْاس َت ْو َج َ

َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ
َ
َ َ َ َ
ف َ قول الّل َُ ت َب َْك َو ت َع لی ِلّل َّمّل ِك ا تقا ِ َح َج َت ُاَ َو ْاح ِإ َْ ُاَ َِ َح َها ف ِان ُاَ ت َع َاإض ِل َساَ ِطي َو
ْ
5
ال ِِ ْإ ََ َن َِ ِني؛

 .1ماهده ،آیه ۱6؛ ر.ک :طبرسی ،مجمع البیان ،ج  ،۱ص .1۱۱
 .2سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،6ص .۱۱۴
 .3محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۳ص .۳69
 .4ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۳ص .6۴۱
 .5شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .17۳
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بنده ،حاجتش را از خدا میخواهد .بنای الهی نیز بر آن اسـت کـه خواسـتهاش را فیـر یـا زوف بـه
اجابت رساند .آنگاه بنده گرفتـار گنـاهی میشـوف .خـدا بـه فرشـتهای کـه مـأمور کـار اوسـت،
میفرماید :خواستهاش را به انجام نرسان و او را از فستیابی بـه خواسـتهاش محـروم کـن؛ زیـرا او
خوف را فر معرض خشم من قرار فافه و مستحق فوری از رحمت من گشته است».
بعضی انسانها سنگفلاند و با این حال ،توقع فارند که خداوند فعـای آنـان را مسـتجاب کنـد.
َ َ
َ
َْ َ
َ
َ َ َ
امام صافق فرموفَ َِ « :ن الّل ََ َع َز َو َج ا َح ْس َت ِج ُ ُُ َع ء ِاظ ْْ ِاإ قّلا ٍ قا ٍ َو ََ ْان ل ْام َح َتقاد ْم ِفاي
َ
َ َ ْ َ
ُالد َع ِء ل ْم َح ْس َّم ْع َِ ْن َُ َُِا َن َزل ِا َِ ال َبَل ُء؛ 1خداونـد عزیـز و جلیـل ،فعـای برآمـده از قلـب قسـی را
مستجاب نمیکند و کسی که فر حال خوشی اهل فعا نیسـت ،هنگـام بـال و گرفتـاری فعـایش
شنیده نخواهد شد».
فاستانی را امام صافق فر مورف موانع اجابت نقل نموفه که خواندنی است:
«مرفی از بنیاسراهیل برای اینکه خدا به او پسری فهد ،سه سال فعا میکـرف .وقتـی فیـد خـدای
تعالی اجابت نمیکند ،عرضه فاشت :خدایا آیا من از تو فورم که سخن مرا نمیشنوی یا مـن بـه
تو نزفیکم و تو میشنوی؛ ولی اجابت نمیکنی؟ کسی فر خواب به او گفت :تو سه سـال خـدا را
با زبانی فحاش و فلی گناهکار و قلبی سرکش و نیتی آلوفه میخواندی از فحـش فسـت بـرفار و
فلت را پاک و نیتت را فرست کن [و آنگاه فعا نما] .او یک سال طبق فستور عمل کرف و خدا به او
2
پسری فاف».
 .5لقمه حرام

از فیگر موانع اجابت فعا ،لقمه حرام است .ازاینرو ،بایسته است که انسـان فر پـاکی زنـدگی از
اموال غصبی و ظلم به فیگران بکوشد و تغذیه خوف را از حرام مبرا سازف .پیامبر اسالم فرمـوف:
َ َ
َ
ْ
ُ َْ َ
« ََ ْن أ َح َ أ ْن ُح ْس َت َج َب ُُ َع ؤ ُِ فّل ُ ط ِ ْ ََط َع َّم َُ َو ْس َابَ؛ 3کسی که فوست فارف فعایش مسـتجاب
َ
َ
َ
گرفف ،باید غذا و کسـب خـوف را پـاک کنـد ».همچنـین ،حضـرت میفرمایـد« :أ ِطا ْ ْس َابك
َ َ
َ َ ُْ َ َ
َ
َ
4
تستج ب ُت ْس َت َج ْ َُ ْع َو ُت َك ف ِا َن َالإ ُج َح ْإف ُع الّلق َّمة َِلی ِف َِ َح َإاَا ف َّما ُت ْس َات َج ُب ل ُاَ أ ْْ َا ِعا َن َح ْوَا ؛
کسب و فرآمدت را پاک کن تا فعاهایت مستجاب شوف؛ زیرا یک لقمه حرام باعث میشـوف کـه
 .1ابنفهد حلی ،عدة الداعی ،ص .۳۱۱
 .2همان ،ص .۳۱۱
 .3همان؛ ر.ک :ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۳ص .6۴۴
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱ص .۱68
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فعا تا چهل روز مستجاب نشوف».
ابنعباس میگوید :این آیه نزف رسول خدا

َْ
َُ َ َ
االن ُ
اس ُم ُلـو َ
ـافـياْل ْر ِض
تالوت شد« :یاأیه
ِ
امم ِ

َحال َط ِیبا؛ 1ای مرفم از آنچـه فر زمـین اسـت ،حـالل و پـاکیزه بخوریـد ».سـعدبنابیوقاص
برخاست و گفت :ای پیامبر خدا فعا کن تا خـدا فعـایم را مسـتجاب گرفانـد .رسـول خـدا
فرموف« :ای سعد خوراکت را پاک گرفان تا فعایت مستجاب شوف».

2

رعایت حرام و حالل فر زندگی ،نقش بسزایی فارف .اگر این مهم رعایت شوف ،از میزان پرونـده فر
فافگستریها و یا فقیر و نیازمند فر جامعه بهشدت کاسته خواهد شد .متأسـفانه ،برخـی از مـرفم
کسبوکارشان به حرام ،کمفروشی ،ربا ،ظلم به فیگران و عـدم پرفاخـت وجوهـات شـرعی یـا
قانونی آلوفه است؛ با این حال ،توقع فارند فعاهایشان به سرمنزل اجابت برسد.
نتیجه اینکه تغذیه حالل ،نه تنها فر فعا مؤثر است ،بلکه فر تمـام عبافتهـای انسـان نیـز تـأثیر
فارف .غذای حرام ،نه فقط مانع اجابت فعاست ،بلکه نشاط و روحانیت عبافت و زیارت را نیـز از

َ
ِ
َ ْ ُ
االر ُس ُل ُم ُلو َ َ ِ
یاأ ُی َه ُ
اصـالحا ِإنـي
اع َملـو
باتو
انسان سلب میکند .خداوند میفرماید« :
ِ
ِ
امنالطی ِ
َ
مات ْع َم ُل َ
لیم؛ 3ای پیامبران از غذاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام فهید کـه مـن بـه
ون َع ٌ
ِب

آنچه انجام میفهید ،آگاهم ».بدین جهت ،پیامبر
حساس بوفند .فر شرح حال رسول خدا

و اهلبیت

نسبت به تهیه لقمه حـالل

آمده است:

«روزی ،ام عبدالله ظرف شیری برای افطار رسـول خـدا

فرسـتاف .حضـرت ظـرف را بـه وی

بازگرفاند و به وی پیغام فرستاف که :ایـن شـیر را از کجـا آورفهای؟ ام عبداللـه گفـت :از گوسـفند
خویش .سپس ،فرموف :این گوسفند را از کجا آورفهای؟ ام عبدالله گفت :از مال خـوف خریـدهام.
فرفای آن روز ،ام عبدالله نزف پیامبر خدا

آمد و عرض کرف :ای پیامبر خدا به جهت گرمی هوا

و فرازی روز ،ظرف شیری برایتان فرستافم؛ اما شما آن را همراه پیکی بازگرفاندید پیامبر اکـرم

َ َ
َ
َ ُ
ُ َ َ َُ َ َ
فرموفِ « :اه ِل َك ا َِ َإ ِت ُالإ ُس ا ْن ا َتأ ِاا ط ِ ب َوا َت ْع َّما ِاا َصا ِلِ ؛ 4بـه سـبب همـین ،پیـامبران
فرمان یافتهاند که جز حالل نخورند و جز کار نیک انجام ندهند».
 .1بقره ،آیه .۳68
 .2طبرانی ،المعجم األوسط ،ج  ،6ص .۱۳9
 .3مؤمنون ،آیه .6۳
 .4اسماعیل حقی ،روح البیان ،ج  ،6ص .88
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علــم و حکمــت زایــد از لقمــه حــالل

عشــق و رقــت آی ـد از لقمــه حــالل

چــون ز لقمــه تــو حســد بینــی و فام

جهل و غفلـت زایـد آن را فان حـرام

هــیچ گنــدم کــاری و جــو بــر فهــد

فیــده اســبی کــه کــره خــر فهــد

لقمــه تخــم اســت و بــرش انــدیشها

لقمــه بحــر و گــوهرش انــدیشها

زایـــد از لقمـــه حـــالل انـــدر فهـــان

1

میل خـدمت عـزم رفـتن آن جهـان

 .6ستم به دیگران

یکی فیگر از موانع مهم اجابت فعا ،ستمنموفن به مظلومان است .اگر آفمی فر حق کسی ستمی
روا فارف و حقوق او را پایمال نماید ،هرگاه به فرگاه الهی فست به فعا برفارف ،خداوند جـواب او را
نخواهد فاف و بر او خشم خواهد گرفت؛ زیرا ستم به فیگران ،رشته محبت الهـی را پـاره میکنـد؛

َ َ
اللـ َ
ـه ُیحـ ُ
ـّب ْال ُم ْع َتــدین؛ 2همانــا خداونــد متجــاوزان
چنانکــه خــدای متعــال میفرمایــدِ « :إن
ِ

(ستمکاران) را فوست نمیفارف».

کسی از امام صافق

پرسید :چرا با اینکه خداوند میگویدْ « :أُ ُعون ْ
يأس َت ِج ّْب َل ُك ْم» ،اما بیچاره
ِ

و مضطری را میبینیم که فعا میکنـد و جـواب نمـیگیـرف؟ امـام فرمـوف« :وای بـر تـو (سـخن
نسنجیده مگو) هرکه فعا کند ،اجابت میشوف .البته ظالم تا به فرگـاه خـدا توبـه نکنـد ،فعـایش
3

مرفوف است؛ اما کسی که لیاقت و حق فعا فارف ،هر وقت فعا کند ،مستجاب میشوف».
َ
امام علـی فرمـوف« :خداونـد بلندمرتبـه بـه عیسـیبنمریم وحـی نمـوف کـه بـه اشـراف
بنیاسراهیل بگو :بدانید که من فعای کسی از شـما را کـه حـق یکـی از آفریـدگان مـن بـر گـرفن

َ َ َ ُ َ
َ
اوست ،مستجاب نمیکنم 4».همچنین ،امام صافق فرموفَُِ « :ا أ َْ َاُ أ َح ُاد ْم أ ْن ُح ْس َات َج َب ل ُاَ
َ
َ َ َ َ
َ
َ
ْ
َْ َ
ْ ْ
فّل ُ ط ِ ْ ْس َب َُ َو ل َ َ ُإ ْج َِ ْن ََظ ِل ِم َالن ِ َو َِ َن الّل ََ ا ُح ْإف ُع َِل ْ َِ ُُ َع ُء َع ْب ٍد َو ِفي َاط ِن ِاَ َح َاإ ٌام أ ْو ِع ْن َاد ُِ
ْ ٌ َ
َْ
ََظ ِّل َّمة ِْل َح ٍد َِ ْن خّل ِقاَ؛ 5هـرکس میخواهـد فعـایش مسـتجاب شـوف ،کسـبش راحـالل کنـد و
 .1مولوي.
 .2بقره ،آیه .۳۱9
 .3طبرسی ،مجمع البیان ،ج  ،1ص .۱۴۱
 .4شیخ صدوق ،الخصال ،ج  ،۳ص .۱۱8
 .5عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱9ص .۱1۳
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حقالناس را از سرمایهاش جدا کند .بهفرستی کسی که حقالناس به عهدهاش باشد ،فعـایش بـه
سوی خدا باال نمیروف».
نقل شده است که بنیاسراهیل به مدت هفـت سـال فچـار قحطـی شـدند و خداونـد متعـال بـه
پیامبرانشان وحی کرف« :اگر پیافه به سوی من آیید ،چندان که زانوانتان بساید و چنـدان فسـت بـه
آسمان برکشید که فستهایتان به کرانههای آسمان رسد و آن اندازه فعـا کنیـد کـه زبانهایتـان از
فعاکرفن خسته شوف ،فعای هیچیک از شما را نمیپذیرم و به هـیچ گریهکننـدهای از شـما رحـم
نخواهم کرف تا آنگاه که حقوق مرفم را به صاحبان آنها باز گرفانیـد ».آنـان چنـین کرفنـد و همـان
روز ،باران آمد.

1

 .7اشتیاق خدا به شنیدن صدای بنده

از جمله عواملی که مانع پذیرفتهشدن فعا شده یا آن را به تأخیر میاندازف ،اشتیاق حـق تعـالی بـه
شنیدن صدای بنده خویش است؛ یعنی خداوند خواسته فعاکننده را اجابت نمیکند تـا بنـدهاش
بیشتر با او ارتباط فاشته باشد .فر فر حدیثی از پیامبر اکـرم

نقـل شـده کـه از فالیـل تـأخیر

اجابت فعا ،این است که خدای متعال فوست فارف که بندهاش همیشه با او راز و نیاز کند و یکـی
از مصافیق مهم این ارتباط پیوسته ،فعاست .خدای متعال به عیسی

میفرمایـدَ « :حا ِع َسای

َ ُ ُ َ ُ
ََْ َ
َ َ
َْ
ْم أ ِط َالنظ َإ َو أ ْح ِس ُن الطّل َ َو الق ْو ُم ِفی غفّل ٍة ا َح ْإ ِج ُعون؛ 2من چقـدر نظـرم بـه بنـدگان خـوب

است و بهتر فرخواست آنها را اجابت میکنم؛ ولی قوم بنیاسراهیل فر غفلت هسـتند و بـه سـوی
من برنمیگرفند».
از امام صافق فر مورف ابراهیم خلیلالرحمن نقل شده که ایشان به فنبال چراگاهی بـرای
گوسفندانش بوف که صدایی شنید .نگاه کرف ،مرفی را فید که به نماز ایسـتافه اسـت .پرسـید« :ای
بنده خدا برای چه کسی نماز میخوانی؟» گفت :برای خدای آسمان . ...ابـراهیم گفـت« :پـس،
از کجا غذا میخوری؟» گفت :از این فرخت؛ فر تابستان ،میوه میچیـنم و فر زمسـتان ،آنهـا را
میخورم . ...ابراهیم به او گفت« :بزرگترین روزها کـدام اسـت؟» عابـد گفـت :روز جـزا؛
روزی که مرفم جزای رفتارهایشان نسبت به یکدیگر را میبینند .ابراهیم گفت« :پس ،آیا حاضـری
 .1غزالی طوسی ،إحیاء علوم الدين ،ج  ،۳ص .۱97
 .2عاملی ،الجواهر السنیة ،ترجمه :زینالعابدین کاظم خلخالی ،ص .199
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هر فو ،فست به سوی آسمان برفاریم و تو فعا کنی که خداوند بلندمرتبه مـا را از گزنـد آن روز فر
امان بدارف؟» عابد گفت :فعای من به چهکار تو میآید؟ بـه خـدا سـوگند کـه سـی سـال اسـت،
فعایی میکنم و جوابی نشنیدهام .ابراهیم گفت« :آیا تو را خبر ندهم که چـرا فعایـت پاسـخ
فافه نشده است؟» عابد گفت :چرا [فعایم مستجاب نمیشوف]؟
ابراهیم گفت« :خداوند بلندمرتبه هرگاه بندهای را فوست بدارف ،فعایش را پاسخ نمیفهد تـا
با او مناجات کند و از او فرخواست و تقاضا نماید و هرگاه بندهای را فشمن بدارف ،زوف فعـایش را
برآورفه میکند و یا نومیدی از آن را فر فلش میافکند ».سپس ،به عابد گفت« :فعایت چـه بـوفه
است؟» گفت :روزی ،پسرکی که زلف فاشت ،با گوسفندانی بر من گذشت .گفتم :ای پسر ایـن
گوسفندان ازآن کیستند؟ گفت :ازآن ابراهیم خلیلالرحمن .گفتم :بارخدایا اگر فر زمـین خلیلـی
[و فوستی] فاری ،او را به من نشان بده .ابراهیم به او گفت« :خدا فعایت را مسـتجاب کـرف.
1
من ،ابراهیم خلیلالرحمن هستم ».پس ،عابد خوشحال شد و ابراهیم را فر آغوش کشید.
 .8مصلحتنبودن

اجابت بعضی فعاها ،به مصلحت انسان نیست .گاهی انسان خیال مـیکنـد کـه سـعافت او فر
قبولشدن خواستهای است که میطلبد؛ فرحالیکه خداوند میفاند که شقاوت و هالکـت او فر
آن است و خیر و صالح بنده ،فر عدم اجابت فعای اوست .این ،همان مطلبی است که بسـیاری
ً
از آن غافلاند و معموال فر صورت عدم اجابت فعا ،میگویند چرا خداوند فعای ما را مسـتجاب
نمیکند .بنابراین ،نباید از اجابتنشدن برخی فعاهایمان نگران نباشیم؛ زیـرا امکـان فارف فعـای
ً
مورف نظر ،از همین قبیل باشد؛ مثال گاهی جوانی به خواستگاری فختری میروف و جـواب منفـی
میشنوف؛ حتی با فعاهای فراوان نیز ازفواج او سامان نمیگیـرف .بـه همـین جهـت ،فلشکسـته و
ناراحت به زندگی افامه میفهد .بعد متوجه میشوف که خداوند چه لطف بزرگی بـه او کـرفه کـه
فعایش را اجابت نکرفه است؛ زیرا شناخت کافی نسبت به او نداشته و اگر بـا او ازفواج میکـرف،
به جدایی میانجامید و مصاهب بسیاری را متحمل میشـد؛ چنانکـه فاسـتان عبرتآمیـز ثعلبـه
انصاری نمونه روشنی فر این باره است .وی بر خواستهاش که به مصلحت او نبوف ،پافشاری کـرف
2
و فر نهایت ،اجابت فعایش ،باعث اعتراض او به برخی قوانین الهی شد.
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۳1ص .76
 .2ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۱ص .16
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عالمه طباطبایی فر تفسیر آیه  ۳86سوره بقره یافآور میشوف:
خدای سبحان ،به اجابت فعا اهتمام خاصی فارف؛ اما نباید از نظـر فور فاشـت کـه حـق تعـالی
ُ
س َ
وعده «أجی ُب َفع َو َة الداع» را به قید «إنا َفعان» مقید کرفه و این مطلب میفهمانـد کـه فعـا بایـد
حقیقی و از روی فل باشد .فر نتیجه ،فعایی که مسـتجاب نمـیشـوف ،یکـی از فو چیـز را فاقـد
است:
اول ،گاهی امر بر فعاکننده مشتبه شده ،مثل کسی که اطالع ندارف خواستهاش نشـدنی اسـت ،از
روی جهل چیزی را فرخواست میکند و اگر شناخت فاشت که خواستهاش به صالح او نیسـت،
هرگز آن را بر زبان جاری نمیکرف.
فوم ،گاه نیز فعای شخص ،فعای واقعی است؛ اما فر فعا خدا را نمیخواند؛ به این معنـا کـه بـه
1
زبان ،از خدا مسئلت میکند؛ ولی فر فل ،همه امیدش به اسباب عافی یا امور وهمی است.
مرحوم آیتالله بهجت میفرموف :استاف ما ،مرحوم آقـا سـید علـی قاضـی میفرمـوف :بـرای
حاجتی چهل سال بعد از نماز فعا میکرفم .بعد ،معلوم شد کـه [اجابـت آن ]،مصـلحت نبـوفه
2
است.
 .9ترک امربهمعروف و نهیازمنکر

فر آموزههای فینی ،اخالق فرفی با اخالق اجتماعی گره خورفه است؛ یعنـی هـدایت و سـعافت
فرف ،میتواند فر هدایت و سعافت جامعه تأثیرگذار باشد .از سوی فیگر ،صـالح جامعـه نیـز فر
مصلحت فرف اثر میگذارف .بنابراین ،فعا ،عامل مهم فر هدایت فرف و اجتماع بـه شـمار مـیروف.
ازاینروست که فر روایات سفارش شده که نخست برای فیگران فعا کنیـد و سـپس ،بـرای خـوف
زبان به فعا بگشایید .اگر افراف جامعـه امربـهمعروف و نهیازمنکـر نکننـد ،فر واقـع ،مصـلحت
جامعه را نافیده گرفتهاند که سبب میگرفف افراف ظـالم و نااهـل بـر جامعـه حـاکم شـوند و ایـن،
بدترین آسیبی است که جامعه را تهدید مینماید .فر چنین جامعهای ،نه فعای فرفی اثر فارف و نه
فعای گروهی .بر این اساس ،اسالم همگان را به امربهمعروف و نهیازمنکر فراخوانده اسـت 3تـا
 .1ر.ک :سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،1ص  ۱۳به بعد.
 .2محمدحسین رخشاف ،در محضر حضرت آيت الله العظمی بهجت ،ج  ،۳ص .۳88
س َ ُ ُ س س َ َس َ س
َس َ َ س س
 .3آلعمران ،آیه « :۳۳9کن ُت سم خ َیر أ َم ٍة أخر َجت للناس تأ ُم ُرون بال َم سع ُروف َو تن َه سون عن ال ُمنکر؛ شما بهترین امتی بوفید
که به سوف انسانها آفریده شدهاند؛ [چه اینکه] امربهمعروف و نهیازمنکر میکنید».
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زمینه اجابت فعـا فـراهم گـرفف؛ فر غیـر ایـن صـورت ،چـه بسـا بـالی الهـی نـازل میگـرفف؛
همانگونهکه اقوام گذشته نیز به فلیل عـدم توجـه بـه امربـهمعروف و نهیازمنکـر ،گرفتـار بـالی
آسمانی شدند؛ با این تفاوت که امروزه این بالهـا فر قالـب ظلـم ،جنایـت جنگـی و گروههـای
َْ ْ
َ َ َْ ُ ْ َْ
وف َو َالن ْْايَ َع ِان
تکفیری نموف پیدا مینماید .امام علی میفرمایـد« :و ا تت ُإ اوا اْلَ َاإ ِاا لّمع ُإ ِ
ُْْ َ ََُِ َ ُ َْ َ ُْ َ َ ُْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ
َ ُ َ
ون فاَل ُح ْس َات َج ُب لك ْام َعّلا ْ ِْم؛ 1بایـد امربـهمعروف و
الّمنك ِإ ف وليَ الّلاَ أَاإ م ِشاإاْ م ّمام تادع
نهیازمنکر کنید؛ وگرنه نابکاران شما ،زمام کارهایتان را بـه فسـت میگیرنـد و فر ایـن صـورت،
فعاهای نیکانتان مستجاب نخواهد شد».

 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،7ص .61

مجلسنوزدهم

شب قدر؛ پرسشها و پاسخها
*

حجتاالسالموالمسلمینمحمدرضابهروز


اشاره

شب قدر ،از شبهای مقدس و مبارک اسالمی است که خداوند فر قـرآن مجیـد از آن بـهبزرگی
یاف کرفه و سورهای نیز به نام «سوره قدر» نازل نموفه است .فر تمام سال ،هیچشـبی بـه فضـیلت
شب قدر نمیرسد .این شب ،شب نزول قرآن و فروف آمدن مالهکه و روح نیز نام گرفته و عبـافت
فر شب قدر ،برتر از عبافت هزار ماه است و فر آن ،سرنوشت یک سال انسان مشخص میشـوف.
مالهکه فر این شب ،بر زمین فروف میآیند و نزف امام زمان

میرونـد و آنچـه را بـرای بنـدگان

مقدر شده ،بر ایشان عرضه میفارند .شبزندهفاری ،تـالوت قـرآن ،مناجـات و عبـافت فر ایـن
شب ،بسیار سفارش و تأکید شده است.
پرسشهای فراوانی نیز فر مورف شب قدر مطرح است کـه ممکـن اسـت ،انهـان روزهفاران را بـه
خوف مشغول کرفه باشد .فر این مقاله ،سعی شده است ،به مهمترین پرسشها فر این زمینه اشاره
گرفف و پاسخهایی فرخور نیز به آنها فافه شوف.
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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پرسش  :1حقیقت و ماهیت شب قدر چیست؟

پاسخ« :قدر» ،فر لغت به معنای اندازه و اندازهگیری است« 1.تقدیر» نیز به معنای اندازهگیـری و

تعیین است2؛ اما معنای اصطالحی «قدر» ،عبارت است از ویژگی هسـتی و وجـوف هـر چیـز و

چگونگی آفرینش آن3؛ به عبارت فیگر ،اندازه و محدوفه وجوفی هر چیز« ،قدر» نام فارف.

4

بنا بر فیدگاه حکمت الهی ،فر نظام آفـرینش ،هـر چیـزی انـدازهای خـاص فارف و هـیچ چیـزی
بیحساب و کتاب نیست .جهان ،حساب و کتاب فارف و بـر اسـاس نظـم ریاضـی تنظـیم شـده،
گذشته ،حال و آینده آن با هم ارتباط فارند.
استاف شهید مطهری فر تعریف قدر میفرماید ...« :قـدر ،بـه معنـای انـدازه و تعیـین اسـت...
حوافث جهان ...از آن جهت که حدوف و اندازه و موقعیت مکانی و زمانی آنها تعیین شده اسـت،
مقدور به تقدیر الهی است 5».پـس ،فر یـک کـالم« ،قـدر» بـه معنـای ویژگـیهـای طبیعـی و
جسمانی چیزهاست که شامل شکل ،حدوف ،طول ،عرض و موقعیتهای مکـانی و زمـانی آنهـا
میگرفف و تمام موجوفات مافی و طبیعی را فربرمیگیرف .این معنا ،از روایات استفافه مـیشـوف؛
چنانکه فر روایتی از امام رضا
ُ

َ
َْ
پرسیده شد :معنای قدر چیست؟ امام فرمـوف« :تق ِاد ُحإ الّشايْ ِء

َِ ْن ط ِول َِ َو َع ْإ ِضاَ؛ 6اندازهگیری هر چیز ،از جهت طول و عرض آن است ».و فر روایت فیگر ،آن

حضرت فر معنای قدر فرموف« :اندازه هر چیز ،عبارت است از طول و عرض و بقای آن».

7

بنابراین ،معنای تقدیر الهی این است که فر جهـان مـافی ،آفریـدههـا از حیـث هسـتی و آثـار و
ویژگیهایشان محدوفهای خاص فارند .این محدوفه ،با اموری چنـد مـرتبط اسـت؛ امـوری کـه
علتها و شرایط آنها هستند و بـه فلیـل اخـتالف علـل و شـرایط ،هسـتی ،آثـار و ویژگـیهـای
موجوفات مافی نیز متفاوت است .هر موجوف مافی بـه وسـیله قالـبهـایی از فاخـل و خـارج،
اندازهگیری و قالبگیری میشوف .این قالب ،حدوف ،یعنی :طول ،عرض ،شکل ،رنـگ ،موقعیـت
 .1سید علیاکبر قرشی ،قاموس قرآن ،ج  ،6ص  1۴6و .1۴7
 .2همان ،ص .1۴8
 .3سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۳1ص  ۳69و .۳6۳
 .4همان ،ج  ،۳۱ص .۳9۳
 .5مرتضی مطهری ،انسان و سرنوشت ،ص .61
 .6احمد برقی ،المحاسن ،ج  ،۳ص .1۴۴
 .7عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،6ص .۳11
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مکانی و زمانی و سایر عوارض و ویژگیهای مافی آن به شمار میآید .پس ،معنـای تقـدیر الهـی
فر موجوفات مافی ،یعنی هدایت آنها به سوی مسیر هستیشان که برای آنها مقدر گرفیده اسـت
و فر آن قالبگیری شدهاند.

1

با روشن شدن معنای قدر ،امکان فهم حقیقت شب قدر نیز میسر میشوف .شب قدر ،شبی است
که همه چیز تقدیر میگرفف و قالب معین و اندازه خاص هر پدیده ،روشن و اندازهگیری میشوف.
به عبارت روشنتر ،شب قدر ،یکی از شبهای فهه آخر ماه رمضان اسـت و طبـق روایـات مـا،
یکی از شبهای نوزفهم یا بیستویکم و به احتمـال زیـافتر ،بیستوسـوم مـاه مبـارک رمضـان

است 2.فر این شب که شب نزول قرآن به شمار میآید ،امور خیـر و شـر مـرفم و والفت ،مـرگ،
روزی ،حج ،طاعت ،گناه و خالصه هر حافثهای که فر طول سال واقع میشوف ،تقدیر میگرفف.

3

شب قدر ،همیشه و هر سال تکرار میشوف .عبافت فر آن شب ،فضیلت فراوان فارف و فر نیکویی

سرنوشت یکساله ،بسیار مؤثر است 4.فر این شب ،تمام حوافث سال آینده به امام هر زمان اراهه
میشوف و او از سرنوشت خوف و فیگران باخبر میگرفف.

ُْ
َ
اْل ُ
امام باقر میفرمایدَ َ« :ن َُ َل َ ْنز ُل ِفي َل ْ َّل ِة ْال َق ْدْ َ َلی َو ِليِ ْاْل َْإ َت ْف ِس ُ
وْ َس َنة َس َانة ُح ْاؤ ََ ُإ ِف َْا
َ
إ
ِ
ِ َ ِ
ِ ِ
ِ
ََ ََ
َ ْ
َ َ َ َ 5
َ
ِفي أ َْ ِإ َنف ِس َِ ِاكها َو ها َو ِفي أ َْ ِإ الن ِ ِاكها و ها؛ فر شب قدر ،بـه ولـی امـر (امـام هـر زمـان)

تفسیر کارها و حوافث هر سال نازل مـیشـوف و او فربـاره خـویش و فیگـر مرفمـان ،مـأمور بـه
فستورهایی میشوف».
بنابراین ،شب قدر ،شبی است که:
 .۳قرآن فر آن نازل شده است؛
 .1حوافث سال آینده فر آن تقدیر میشوف؛
 .۱این حوافث ،بر امام زمان

عرضه شده ،آن حضرت مأمور به انجام کارهایی میگرفف.

فر نتیجه ،میتوان گفت که شب قدر ،شب تقدیر ،اندازهگیری و تعیین حوافث جهان مافه است.
 .1سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۳۱ص  ۳9۳ـ .۳9۱
 .2ابن طاووس ،إقبال األعمال ،ج  ،۳ص  ۱7۴ ،۱۳۱ ،۱۳1و .۱76
 .3شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۴ص .۳67
 .4میرزا جواف ملکی تبریزی ،المراقبات ،ص  1۱7ـ .161
 .5شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۳ص .1۴8

  118رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 9316

پرسش  :2بافضیلتترین اعمال در شب قدر چیست؟

پاسخ :از روایات استفافه میشوف که برترین اعمال فر شب قدر ،شبزندهفاری به وسیله تـالوت
قرآن و خواندن فعا و نماز است.
فر روایتی نقل شده است« :همانا رسول خدا

فر فهه آخر مـاه رمضـان ،رختخـواب خـوف را

جمع مینموف و کمر خوف را برای عبافت میبست و فر شب بیستوسـوم مـاه رمضـان خـانوافه
خوف را بیدار مینموف و به صورت کسانی که خواب بوفند ،آب میپاشـید و همینطـور حضـرت
زهرا

نمیگذاشت که فر آن شب ،هیچیک از اهل خانه خوف بخوابند و بـرای اینکـه خوابشـان

نبرف ،غذای کمتری به آنان میفاف و از روز ،خوف را برای شبزندهفاری آمافه میکرف و میفرمـوف:
محروم است کسی که از خیر این شب بیبهره بماند».
البته فر روایت فیگر ،امام علی

از پیامبر اکرم

1

از برترین اعمال ماه رمضان سؤال نموفنـد و

آن حضرت فر پاسخ فرموف« :برترین اعمال فر ماه رمضـان ،ورع و تقـوای الهـی اسـت» 2.ایـن
روایت ،اگرچه اشاره به اعمال شب قدر نکرفه ،اما فر هـر صـورت ،لیـالی قـدر نیـز از ایـام مـاه
رمضان است و میتوان برترین عمل فر شب قدر را تقوای الهی فانست که مفهومی گسـترفه فارف
و هر عبافتی را با شرایط خاص ،میتوان مصداقی از آن برشمرف.
گفتنی است که شیخ صدوق بعد از بیان استحباب شبزندهفاری فر شب قدر و خواندن نمـاز

با کیفیت خاص ،برترین عمل شب قدر را اشتغال به تحصیل علم و فانشانـدوزی فانسـتهاند 3و

اگرچه مستندی برای این برتری نقل نکرفهاند ،اما از آنجا که ایشان از حدیثشناسـان بنـام شـیعه
هستند و تالش فاشتهاند که مطلبی را از خوف نگویند ،میتوان به سخن ایشان اعتمـاف کـرف و ایـن
احتمال قوی را فاف که مستند ایشان ،روایتی فر این زمینه بوفه که به فست ما نرسیده است.
پرسش  :3علت اختالف در مورد شب قدر چیست؟

پاسخ :شب قدر ،فر واقع ،یک شب بیش نیست و آغاز و انجام آن 1۴ ،ساعت است؛ یعنی ،بـه
اندازه یک فور گرفش کره زمین است؛ به عبارت فیگر ،شب قدر فر سطح کل کره زمین به انـدازه
 .1نعمان مغربی ،دعائم اإلسالم ،ج  ،۳ص .181
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۴1ص .۳۱9
 .3شیخ صدوق ،األمالی ،ص .6۴۱
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یک شبانهروز فر هر جایی از کره است .بنابراین ،هر قسـمتی از کـره زمـین فر پـارهای از آن قـرار
میگیرف .ازاینرو ،اگر کسی آن شب را فر ایران فرک کند و سپس ،به کشور فور فستی سفر نمایـد
ً
و شب بعد ،فر آنجا مجدفا لیلةالقدر را فرک کند ،فر واقع ،یک شب بیشتر نبوفه است؛ زیرا شب
بعد ،استمرار همان شب و پاره فیگری از آن واحد زمـانی اسـت و فاصـله شـدن روز فر بـین فو
نقطه ،آن را به فو شب تبدیل نمیکند؛ زیرا از  1۴ساعت خارج نشده و آنچه فر نظر این فرف شب
فوم است ،فر واقع ،مراحل پایانی همان  1۴ساعت میباشد و فر نتیجه ،همه آثار مترتب بـر آن،
مانند تعیین مقدرات ،یک بار بیش نیست؛ به بیان فیگر ،همه شبها یا روزهـا ،همـین حالـت را
فارند که فر عرض  1۴ساعت ،به صورت متخالف و تدریجی ،کل زمین را پوشش میفهند .بـه
این ترتیب ،مسئله فرک شبهایی خاص و انجام اعمال مخصوص آنها ،مانند شب نیمه شعبان و
مانند آن نیز روشن میشوف.
پرسش  :4چگونه به وسیله آیات سوره قدر ،وجود امام زمان

اثبات میشود؟

پاسخ :از سوره قدر بهخوبی استفافه میشوف که مالهکه شب قدر ،فر هر سال بـه جهـت انجـام
اموری بر زمین فروف میآیند .قرآن کریم فر سوره قدر فرموفه:

َ
َ َُ َْ
َ َ َ َُ َْ
َ َ َْ
َ
َ َ ََْ
ْ َْ
ََ َ ُ
ش ْ
ـهر*تنـّزل
ـف
« ِإناأنّزلن ُاه ِفيل ْیل ِةالق ْد ِر* َو َماأ ُْ َراك َمال ْیلةالق ْد ِر*ل ْیلةالق ْد ِرر ْی ٌـر ِمـنأل
ِ
ٍ
َ
ْ ََ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ِ ِ ُ
نم ِل َأ ْمر* َس َال ٌمهي َ
َح َت َ
یم ْط َل ِع ْالف ْج ِر؛ 1ما آن [قـرآن] را فر
اب ِإذ ِنرب ِهمم
ِ
المال ِئكةوالروح ِفیه ِ
ٍ

شب قدر نازل کرفیم .و تو چه میفانی شب قدر چیست؟ شب قـدر ،بهتـر از هـزار مـاه اسـت.
فرشتگان و روح ،فر آن شب به انن پرورفگارشان برای [تقدیر] هر کـاری نـازل میشـوند؛ شـبی

است سرشار از سالمت [و برکت و رحمت] تا طلوع سپیده».
فر سوره فخان نیز به این موضوع اشاره شده است؛ آنجا که می فرماید:

َ ُْ ُ ُ ُ َ
َ
«حم * َو ْالك َتاب ْال ُمب  َ َ َ ْ َ ُ
َ َْ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ
ـایف َـرقمـلأ ْمـر
ین * ِفیه
نـذ ِر 
ین * ِإناأنّزلناه ِفيلیل ٍةمبارم ٍة ِإنامنـام ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ُ
یم؛ 2حم .سوگند به این کتاب روشنگر همانا ما آن را فر شبی پربرکت نازل کرفیم .ما همـواره
َح ِك ٍ 

انذارکننده بوفهایم .فر آن شب ،هر امری بر اساس حکمت [الهی] تدبیر و جدا میگرفف».

ماه رمضان ،تا روز قیامت تکرار میشوف و فر نتیجه ،لیلةالقدر نیـز تـا روز قیامـت اسـتمرار فارف.
 .1قدر ،آیه  ۳ـ .6
 .2فخان ،آیه  ۳ـ .۴
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پس ،نزول مالهکه و روح نیز فر هر شب قدر تکرار میگرفف .حال ،این سؤال مطرح میشـوف کـه
مالهکه و روحی که هر سال فر شب قدر بر زمین فروف میآیند ،بعـد از رسـول خـدا

بـر چـه

کسی وارف میشوند؟
فر پاسخ به این پریش باید گفت که فر هر زمانی باید امامی کامل و معصوم وجوف فاشته باشد تـا

َ َ ْ َ َ ِ َ َ ُ ُ َ َ َْ ْ
اوْ ِة َِنا أن َزل َنا ُِ
محل نزول مالهکه و روح گرفف .امام باقر فرموف« :ح َعّشإ الّش ع ِة خ ِصّموا ِاس
َ
َ ََ َ َ َِ ُ
ُ ْ َ ََ
َْ ُ ُ ََ َ ََ َ ُ َ ُ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ُ
حانكم و َِنْا
ول الّل َِ و َِنْ لسا دة ُِ ِ
تفّلجوا فو الّل َِ َِنْ لِجة الّل َِ تب ْك وتع لی عّلی الَّل ِِ اعد ْس ِ
ََ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ِ
َ َُ
َ َْ ُ َ َ
حمو ْالكتاب ْال ُمب َ َ ْ َ ْ ُ
الّش َعة َخ ص ُّموا اا « َ
ـة ِإنـامنـا
لغ حة ِعّل ِّمن ح َعّشإ
ِ
ـةمبارم ٍ
ین ِإناأ نّزلناه ِفيلیل ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ُم ْنذر َ  َ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ
ول الّل َِ ؛ 1ای جماعت شیعه با خصم خـوف بـه سـوره
ین» ف ِانْ ِلوا ِة اْلَ ِإ خ صة اعد ْس ِ
ِِ

«إنا أنزلناه» محاجه کنید که پیروز خواهید شد .پس ،سوگند به خدا که این سوره ،از برای حجـت
خداوند متعال ،بعد از رسول است .این سوره ،همانا مدرک فین شما و نهایـت علـم ماسـت .ای

جماعت شیعه با آیه «حم .والکتاب المبین »...بحث کنید؛ زیرا این آیات ،به والیـان امـر بعـد از
رسول خدا اختصاص فارف».

َ
َ َ َ َْ َ َ َ َ َ
همچنین ،آن حضرت فرموفَ « :و ْأح ُم الّل َِ َِ َن ََ ْن َص َدق ِاّل ْ ّل ِة الق ْد ِْ ل َ ْعّل ُم أ َن َْا ل َنا خ َصاة؛ 2بـه خـدا

سوگند همانا هرکس لیلةالقدر را تصدیق کند ،هرآینه میفاند که آن از برای ماست».

امیر مؤمنان به ابنعباس فرموفَ َ« :ن َل ْ َّل َة ْال َق ْدْ في ُ ِ َس َنة َوَ َن َُ َح ْنز ُل في ت ّْل َك ال َّل ْ َّلة َأ َْ ُاإ َ
الس َان ِة
ِ ِ
ِ
ٍ ِ ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ َ َْ
َ
َُ ْ َ َ ْ ُ ْ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ
اْل َْإ ُو َاة َا ْع َد َْ ُ
ول الّل َِ  .فقّلاتَ :ان هام؟ فقا ل :أنا وأحاد عّشاإ َِان صاّل ِبي أ ِئّماة
س
ِ
و َِن ِله ِلك ِ
ُ
َُ َِ َدّمون؛ 3همانا فر هر سال لیلةالقدر است .فر آن شب ،امر یکسـال نـازل میشـوف .بـرای آن،

والیانی بعد از رسول خدا است .ابنعباس میگو ید عرض کرفم :آنان چـه کسـانی هسـتند؟
َ
حضرت فرموف :من و یازفه نفر از صلب من که همگی امام و محدثاند».

ْ
َ َ
رسول خدا به اصحاب خوف فرموف« :آَ ُنوا ا َّل ْ َّلة ْال َق ْدْ َ َن َْ َت ُك ُ
ون ِل َع ِّلايِ ْا ِان أ ِااي ط ِلا ٍ َو ُول ِاد ِِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َْ
َ
اْل َح َد َعّش َإ َِ ْن َا ْع ِادي؛ 4به لیلةالقدر ایمان آورفید؛ زیرا برای علیبنابیطالب و یازفه فرزند بعد از

اوست».

 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۳ص .1۴۱
 .2همان ،ص  161و  ،16۱ح .۱
 .3همان ،ص  1۴7و  ،1۴8ح .1
 .4شیخ صدوق ،کمال الدين ،ج  ،۳ص  189و  ،18۳ح .۱
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پرسش  :5مقدرات شب قدر ،با اراده و اختیار انسان منافات ندارد؟

پاسخ :پیش از این ،فر پاسخ پرسش نخست ،معنای قدر و منظور از شب قدر را توضیح فافیـم.
با توجه به مطالبی که فر آنجا اراهه نموفیم ،رابطه شب قـدر و تعیـین سرنوشـت بنـدگان و کـرفار
اختیاری آنها روشن میشوف .قدر ،یعنی پیوند و شکلگرفتن هر پدیده و هر حافثه با سلسله علـل
ً
ً
خوف .فر شب قدر ،این پیوند فقیقا اندازهگیری میگرفف .اوال ،برای امام هر زمان ،این پیوند معلوم
ً
و تفسیر میشوف .ثانیا ،رابطه این پدیدهها با علل خـوف روشـن میگـرفف و خداونـد متعـال چنـان
مقدر کرفه است که بین اشیا رابطهای خاص برقرار باشد؛ مثل رابطه بین عزت و ففـاع از کیـان ،و
نلت و پذیرش ستم .بنابراین ،هرکس از کیان خوف ففاع کند ،عزیز میشوف و هرکس تسلیم زور و
ً
ستم شوف ،نلیل میگرفف .این ،تقدیر الهی است .و یا مثال بین طـول عمـر و رعایـت بهداشـت و
انجام صله رحم و فافن صدقه ،رابطه برقرار کرفه و فرموفه است :هرکس طـول عمـر میخواهـد،
باید فر این قالب قرار گیرف .آنکه این شرایط را مهیا نماید ،طول عمر مییابد و آنکه فر ایـن امـور
کوتاهی کند ،عمرش کوتاه میگرفف .پس ،فر افعال و کرفار اختیاری ،بین عمل و نتیجه که همـان
تقدیر الهی است ،رابطه مستقیم وجوف فارف .انسان تا زنده است ،جافهای فوطرفه فر برابرش قـرار
ُ
فارف :یا با حسن اختیار خویش کمیلبنزیاف نخعی ،یعنی صاحب سر امیر مؤمنان میگرفف و
یا با سو اختیار خوف ،حارثبنزیاف نخعی ،قاتل فرزندان مسلم میشوف؛ فو برافر از یـک پـدر و
مافر که یکی ،سعید و فیگری ،شقی میگرفف .پس ،معنای صحیح تقدیر الهی ،این است :آنکـه
ُ
با حسن اختیار خوف ،به راه راست بروف ،کمیلگونه میشوف و آنکه بـا سـو اختیـار خـویش ،بـه
بیراهه گناه و انحراف پای گذارف ،همچون حارث میگرفف.
بنابراین ،بین تقدیر الهی و اختیار آفمی ،هیچ منافاتی وجوف ندارف؛ زیرا فر سلسله علـل و شـرایط
به ثمر رسیدن کار و ایجاف حافثه ،ارافه آفمی یکی از علل و اسباب است و مقـدرات شـب قـدر،
جانشین ارافه و اختیار آفمی نمیشوف.
پرسش  :6آیا شب قدر در امتها و ادیان گذشته نیز مطرح بوده است؟

یرسـاند ،فر
پاسخ :خداوند متعال عالوه بر سوره قدر که فضیلت شب قدر و نزول مالهکـه را مـ 
یکند:
سوره فخان ،این شب را که شب نزول قرآن کریم نیز هست ،چنین وصف م 
«ما قرآن را فر شبی مبارک فرستافیم؛ فر شبی که مقدرات الهی از سوی خدای حکیم فر هر امـر
یگرفف و این ،امری از سوی ماست و رحمتی است که بر بنـدگان خـو یش
و حافثهای مشخص م 
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یفرستیم».
م

1

یشوف که شب قدر ،فر امتهای پیشین نیـز بـوفه
با نگاهی به روایات اسالمی ،بهخوبی روشن م 
و نیز نـزول قـرآن کـریم فر

است؛ البته باید گفت به جهت فضیلت پیامبر اسالم بر همه انبیا
ُ
این شب ،فضیلت و اهمیت شب قدر ،فر اسالم نموف بیشتری پیدا کرفه است.
فر روایتی ،از امام باقر

یخوانیم« :خداوند شب قدر را فر آغاز آفرینش فنیا و آنگاه که اولـین
م

نبی و نخستین وصی را آفرید ،پدید آورف و فر حقیقت ،چنین ارافه کرفه اسـت کـه فر هـر سـال،
شبی باشد که فر آن ،تفسیر امور تا سال آینده نازل شوف و هرکسی که این حقیقـت را انکـار کنـد،
یکنند ،مگر آنکه فر چنین شبی بـه
خدا را فرباره علمش رف کرفه است؛ زیرا پیامبران الهی قیام نم 
آنها حجت فافه شوف .آری ،به خدا سوگند آفم ُنمرف ،مگر آنکه بر او وصیای بوف و بـر هریـک از
یآمد تا آن را به وصـی بعـد از خـوف واگـذارف .برتـری
پیامبران بعد از آفم ،فر این شب ،امر خدا م 
َس
ایمان کسی که به همه «انا انزلنا» و تفسیرش ایمان بیاورف ،بـر کسـی کـه چـون او نیسـت ،ماننـد
برتری انسان بر حیوانات است».

2

فر روایت فیگر ،آمده است« :ابونر غفاری از رسول خدا

پرسید :آیا شب قـدر فقـط فر عهـد

یروف؟ فرموف :چنین نیست؛ بلکه تا روز قیامت باقی است».
پیامبران بوفه و پس از آنها از بین م 
از رسول خـدا

نقـل شـده کـه فرمـوفه« :حضـرت موسـی

3

فر مناجـاتی عرضـه فاشـت:

پرورفگارا قرب تو را خواهانم .خداوند فرموف :فر بیداری شب قدر است .عرض کرف :رحمتت را
خواستارم .فرموف :فر رحم کرفن بر بینوایان فر شب قدر است .گفت :خدایا جواز عبور از صراط
نعمـتهـایش را

یخواهم .پاسخ آمد :فر شـب قـدر صـدقه بـده .گفـت :خـدایا بهشـت و
را م 
یخواهم .فرموف :فر گرو تسبیح گفتن فر شب قدر است .عرضه فاشت :نجات از آتش فوزخ را
م
میطلبم .خداوند فرموف :فر شب قدر ،استغفار کن .فر پایان گفت :خدایا رضایتت را خواهـانم.
حق تعالی فرموف :فر شب قدر ،نماز بگذار».

4

فر تورات و انجیل فعلی ،شبی تحت عنوان «شب قـدر» وجـوف نـدارف؛ امـا بـه جـای آن ،شـب
 .1برگرفته از :فخان ،آیه  ۱ـ .6
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۳ص  ،169ح .7
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،16ص  ،۱7ب .۱
 .4شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،8ص  ،19ب  ،۳ح .۳99۳۱
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مقدس با اعمال مخصوص هست که به شب و عید «فصح» یا «فطیر» معروف است .حضـرت
موسی

یفاشت و این شب ،مقـارن اسـت بـا چنـد
یاسراهیل را به کارهایی وا م 
فر این شب بن 

روز روزه گرفتن که شباهتهایی به شب قدر فارف.

1

یشد و فر باور آنها ،چون عیسی آخرین شامش را فر
فر مسیحیت نیز این شب ،مقدس شمرفه م 
این شب خورف و فرفایش به صلیب کشیده شد و سپس ،زنده گشت و به آسـمان رفـت ،پـس ،از
ژهای برخورفار شد و امروزه ،این شب فر جامعه مسیحیت ،بـه نـام «عشـا ربـانی» یـا
تقدس و ی 
ژهای برخورفار است.
«شام آخر» ،از اهمیت و ی 

2

پرسش :با توجه به آیه «إنا أنزلناه فی لیلة القدر» و آیه «إنا أنزلناه فی لیلة مبارکة» گفته میشوف کـه
قرآن فر ماه مبارک رمضان نازل شده است .از طرف فیگر ،بعثت پیامبر اسالم

فر مـاه رجـب

بوف و فر هنگام بعثت ،آیات اول سوره علق (إقر باسم ربک) نازل شده است .این فو مطلـب ،بـا
هم ناسازگارند.
پاسخ :آنچه از آیات قرآن به فست میآید ،بیانگر نزول قـرآن فر شـبی از شـبهـای مـاه مبـارک

ُ
ّ
َ َ
َ ُ َ َ َ َ ُ َ
4
َ
القر ُ  ُ َ َ ّ 3
ـة» و « ِانـا
ـة ُمبا َرم ٍ
فیه
ان» ِ « ،اناانّزلنـهفیلیل ٍ
رمضان است« :شهررمضانال ِذ ا ِنّزل ِ
َ
َ
َ َ
فیل َیل ِةالقدر 5».از آیه اول به فست میآید که قرآن فر ماه رمضان نازل شده است .از آیه
لنـه
انّز ُ

فوم میتوان فریافت که این نزول ،فریک شب مبارکی انجام گرفته است .با توجه بـه ایـن فو آیـه،
روشن می شوف که این شب مبارک ،یکی از شبهای ماه رمضـان اسـت .فر آیـه سـوم ،خداونـد

میفرماید« :ما قرآن را فر شب قدر نازل کرفیم ».از ضمیمه این سه آیـه ،مـیتـوان چنـین نتیجـه
گرفت :فر ماه رمضان ،شب بابرکتی به نام شب قدر وجوف فارف که قـرآن فر آن شـب نـازل شـده
است .فر ضمن ،روشن است که آن شب عظیم ،یک شب است و نه چند شب .بنـابراین ،زمـان
نزول قرآن ،فر یک شب قدر از شبهای ماه رمضان میباشد.
 .1خروج۳1:۳1 ،؛ الویان6:1۱ ،؛ تثنیه.1:۳6 ،
 .2عهد جديد ،انجیل یوحنا ،ب  ،1ش  ۳1بـه بعـد؛ همـان ،ب  ،۳۳ش 66؛ اول قرنتیـان ،ب  ،6ش  ،7ب  ،۳۳ش
.19
 .3بقره ،آیه .۳86
 .4فخان ،آیه .۱
 .5قدر ،آیه .۳
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رابطه نزول قرآن با بعثت پیامبر

جای این پرسش است که چگونه قرآن فر شب قدر ماه رمضـان نـازل شـده اسـت؛ فرحـالیکـه
بعثت پیامبر ،بنا بر قول مشهور ،فر بیستوهفت رجب بوفه است؟ به عبـارت فیگـر ،آیـا بعثـت
پیامبر همزمان با نزول قرآن فر ماه رمضان بوفه است؟
برای پاسخ به این سؤال ،ابتدا باید روشن شـوف پیـامبر فر هنگـام بعثـت ،چنـد سـال فاشـتهانـد.
فیدگاههای مختلفی فر این باره وجوف فارف .فر بسیاری از روایات ،سن شـریف آن حضـرت۴9 ،
سال ،و فر برخی فیگر از احافیث ۴۱ ،سال نکر شده است .البتـه بـا توجـه بـه فالیـل ،قـراین و
شواهد مختلف ،قول چهلسالگی ترجیح فارف.
همچنین ،فرباره زمان بعثت ،سه احتمال فافه شده است:
الف .یازفهم و فوازفهم ربیعاألول سال چهلم عام الفیل.
ب .بیستوهفتم رجب.
ج .ماه مبارک رمضان.

1

2

3

از میان روایاتی که بیانگر این سه فیدگاه است ،روایاتی که مـاه رجـب را مـاه بعثـت آن حضـرت
میفاند ،بر فیگر روایات ترجیح فافه میشوف؛ زیرا:
 .۳فرباره ماه رجب سیزفه روایت وجوف فارف؛ فرحالیکه فرباره ربیعاألول بـیش از سـه روایـت و
فرباره بعثت آن حضرت فر ماه رمضان ،بیش از فو روایت به فست نیامده است.
 .1روایات مربـوط بـه ربیـعاألول و مـاه رمضـان ،فر مـورف تـاریخ روز بعثـت اخـتالف فارنـد؛
فرحالیکه روایات مربوط به ماه رجب ،بهاتفاق ،روز مبعث را بیسـتوهفـتم رجـب مـیفاننـد.
به طور کلی ،فرباره همزمانی یا عدم همزمانی آغاز نزول قـرآن بـا شـروع بعثـت پیـامبر
فیدگاه فر بین صاحبنظران وجوف فارف:

 ،فو

الف .برخی معتقدند بعثت پیامبر با نزول پنج آیه نخست سوره علق آغاز شده است 4.پس ،زمان
بعثت ،فر ماه رمضان خواهد بوف.
 .1ابنکثیر ،السیرة النبوية ،ج ،۳ص .۱۱1
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۳8ص .۳۱9
 .3ابنکثیر ،السیرة النبوية ،ج ،۳ص .۱۱1
 .4اسماعیل حقی ،تفسیر روح البیان ،ج  ،۳9ص .۴79
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ب .فر مقابل ،عدهای میگویند ابتدا ،آن حضرت فر ماه رجب به پیامبری انتخاب شدند .سپس،
فر ماه رمضان همان سال یا سال بعد ،قرآن بر ایشان نازل شد .بنابراین ،بعثت پیامبر ،همزمـان بـا
نزول قرآن نبوفه است.
حال ،فانشمندان اهل فن و مفسران بزرگ ،برای حل این تعارض ،هریک راه حلی را اراهه کـرفه،
فلیلی هم بر آن اقامه کرفهاند که ما فر اینجا چند فیدگاه را بیان میکنیم:
ديدگاه ّاول:
بعضی گفتهاند زمان نزول قرآن و زمان بعثـت پیـامبر اکـرم(ص) ،هـر فو فر مـاه رمضـان بـوفه
است .اینان برای اثبات حرف خوف ،شاهد قرآنی هم اقامه کـرفهانـد .فیـدگاه معـروف فر اعتقـاف
اهلسنت ،همین فیدگاه است.

َّ
ُْ َ
َ
قاهالن به این فیدگاه ،با استدالل به اینکه صریح آیات قرآن ،مثـل «ش ْاْ ُإ َْ ََّضا َن الاهى أن ِازل ف ِاَ
ُْ
الق ْإ ُآن» فاللت بر این فارف که قرآن فر ماه مبارک رمضان نازل شده است .پس ،رسالت و مبعـث

حضرت رسول

را نیز فر ماه رمضان میفانند.

1

ديدگاه دوم:
قرآن ،فارای فو نوع نزول میباشد؛ ففعی و تدریجی .نزولی که فر ماه رمضان بـوفه ،ففعـی بـوفه
است؛ به این معنا که مفاهیم و حقایق قرآن به طور کامل بر قلـب مبـارک رسـول اکـرم

فـروف

آمده است؛ اما نزول تدریجی ،آن است که الفاظ قرآن از زمان بعثت پیامبر تا پایـان مـدت عمـر
شریف آن حضرت ،بر پیامبر فروف آمده است.
طبق این نظر ،اگر مبعث رسول گرامی اسالم
ماه رمضان نخواهد فاشت.

2

 ،ماه رجب باشد ،هیچ منافاتی با نزول قـرآن فر

مرحوم عالمه طباطبایی ،از جمله قاهالن به این فیدگاه میباشد.

3

ديدگاه سوم:
قرآن ،جز نزول تدریجی ،نزول فیگری نداشته است و فلیلی بر نزول ففعی قـرآن نـداریم .بعثـت
 .1ابنکثیر ،السیرة النبوية ،ج  ،۳ص .۱۱1
 .2جعفر سبحانی ،فروغ ابديت ،ج  ،۳ص .۳۱۴
 .3سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،18ص.19
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پیامبر

نیز یا فر ماه مبارک رمضان بوفه که مؤید آن ،آیات قرآن است و یا فر مـاه رجـب بـوفه

است؛ اما بدون وحی قرآنی انجام گرفته است.
این گروه ،روایات نزول تدریجی و ففعی بوفن قرآن را رف کرفه ،همچنین ،معنای انـزال و تنزیـل را
یکی میفانند.
فلیل فیدگاه سوم ،این است که خوف قرآن صراحت بر نزول تدریجی فارف؛ فر سوره اسرا آیه ۳96
ُ

َ َْ

ْ َ

َّ

َ َ

میفرمایدَ « :وق ْر َ اناف َرقن ُاه ِل َتق َرأ ُه َع َلیالن ِاس َع َلی ُم ْك ٍث َون َّّز ْلن ُاه َت ِنّزیال؛ یعنـی مـا قـرآن را جـز

جز [و بهتدریج] بر تو فرستافیم که تو نیز بر مرفم بهتـدریج قراهـت کنـی [و بـا صـبر و تـأنی بـه
هدایت خلق پرفازی] و این قرآن ،کتابی از تنزیالت بزرگ ماست».
بنابراین ،همه فانشمندان فر مقام نزول رسمی قرآن ،معتقد به نزول تـدریجی هسـتند؛ امـا آنچـه
مورف اختالف است ،اعتقاف به نزول ففعی است .برخی نزول ففعی را از لوح محفوظ بـه آسـمان
چهارم (بیت المعمور) میفانند و برخی هم نـزول آن را بـر قلـب پیـامبر تشـخیص مـیفهنـد و
بسیاری هم جز نزول تدریجی ،به نزول فیگری معتقد نشدهاند.

مجلسبیستم

امام علی از نگاه خود
االسالموالمسلمینمحمدسبحانینیا


حجت

*

اشاره

امام علی  ،شخصیت چندوجهی تاریخ اسالم است که جامعـه انسـانی فر هـر عصـری ،بـه
معرفت آن شخصیت بزرگوار و بهکاربستن الگوهای اجتماعی و سیاسی ایشان نیاز فارف .علـیوار
زیستن و علیوار اندیشیدن ،نیاز امروز جامعه ماست .بـرای شـناخت امـام علـی  ،عـالوه بـر
مطالعه تاریخ و تحلیل آن ،میتوان به سخنان آن حضرت فرباره خوفشان مراجعه کرف .با نگـاهی
کلی به کتاب شریف نهج البالغه ،فر میـان خطبـهها ،نامـهها و کلمـات قصـار امـام ،سـخنان
بسیاری را مشاهده میکنیم که حضرت فرباره معرفی خوف بیان کرفهاند.
فر جامعهای که یکی از بارزترین شاخصههای آن ،حـب علـی

اسـت ،متأسـفانه عـده کمـی

هستند که به طور کامل ،نهاج البالغاه را خواندهانـد .ایـن مسـئله ،فر حقیقـت ،نمـاف و نشـانه
مظلومیت حضرت علی

است .ابن ابیالحدید ،شـارح بـزرگ نهاجالبالغاه کـه از عالمـان

اهلسنت است ،میگوید« :اگر تمام فصـحای عـرب فر یـک جـا نشسـته باشـند و ایـن خطبـه
* استافیار فانشگاه کاشان.
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ابیطالب  1قراهت شوف ،شایسته است که همه آنان سجده کنند ...من سوگند میخـورم
علیبن 

به همان کسی که تمام امتها به او سوگند یاف میکنند که این خطبه را از پنجاه سال قبل تـاکنون،
خواندم ،خوف و وحشـت و بیـداری عمیقـی تمـام

بیش از هزار بار خواندهام و هر زمان آن را می
میگذاشت و فر اعضای پیکرم لرزشی پدید
گرفت و فر قلب من اثری شگفت 
وجوف مرا فربرمی 
میآورف».


2

نوشتار حاضر میکوشد که با توجه به نیاز امروز جامعه ،با سیری اجمالی فر نهاج البالغاه ،بـه
گوشهای از ابعاف زندگی و شخصیت اجتماعی ـ معنوی امام

از نگاه خوف ایشان بپرفازف.

 .1عدالتخواهی

رعایت عدالت ،سرلوحه برنامههای امام علی

بوف .فر قاموس زنـدگی آن حضـرت ،کلمـهای

زیباتر از «عدالت» نیست .آن حضرت ،عدالت اجتماعی را بهویژه فر حکومـت خـویش محـور
قرار فافه بوف و سرانجام جان خویش را نیـز فر همـین راه از فسـت فاف .جـرج جـرفاق مسـیحی
مینویسد« :قتل علی فر محراب عبافت ،به سبب شدت عدالت او بوف».
امام علی

3

فر کار حق ،هرگز نفع خویش را نمیجست و به جلـب نظـر فوسـتان یـا فشـمنان

نمیاندیشید و فر اجرای عدالت ،از هرگونه تسـامح خـوففاری میورزیـد .امـام

معتقـد بـوف

مسئله حق و عدالت ،با گذشت زمان ،کهنه و مشمول مرور زمـان نمیشـوف و بایـد آن را فر هـر
زمانی طلب نموف؛ همچنانکه فر مورف زمینهایی که به عموم مسلمانان فاشـت و عثمـان آنهـا را

َ ْ
َ َ
َ ُ
ُ َ ُ
فر تملک اشخاص قرار فافه بوف ،فرموفَ « :والّل َِ ل ْو َو َج ْدت َُ ق ْد ت ُز ِو َج ِا َِ ِالن َس ُء َو َُ ِّلك ِا َِ ِاإل ََ ُء ل َإ َُ ُْت ُاَ
َ َ َ ْ ُ َ ْ
ْ
َ
َ َ ْ
ف ِا َن ِفي ال َع ْد ِل َس َعة َو ََ ْن ض ق َعّل ْ َِ ال َع ْدل ف ل َج ْو ُْ َعّل ْ َِ أضا َ ُِ؛ 4بـه خـدا قسـم اگـر آن امـالک را

بیابم ،به مسلمانان برمیگرفانم؛ هرچند مهریه زنان شده باشد ،یا با آن کنیزها خریده باشند؛ زیـرا

گشایش امور ،با عدالت است .کسی که عدالت ،او را فر سـختی انـدازف ،ظلـم و سـتم ،تنگنـای
بیشتری برای او ایجاف میکند».
 .1منظور ،خطبه  11۳است.
 .2ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،۳۳ص .۳6۱
 .3جرج جرفاق ،امام علی صدای عدالت انسانیت ،ترجمه سید هافی خسروشاهی ،ص  61ـ .6۱
 .4صبحی صالح ،نهج البالغه ،خطبه .۳6
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آری ،سختگیریهای آن حضرت فر اجرای عدالت ،نه فقط طلحه و زبیر و طارق یا نجاشـی را
از وی رنجانید ،بلکه برافرش عقیل و پسرعمش عبداللهبنعباس را نیز از وی ناخشنوف کرف.
یکی از موانع اجرای عدالت که فر انحراف حکومتها مؤثر بوفه ،امتیازجویی خواص و حواشی
قدرت است؛ آنان که تنها به فلیل نزفیکی با مرکز قدرت ،خوف را برتر از فیگران پنداشته و همـواره
بهرهمندی اولیه از منابع و منافع و امکانات را به خوف اختصاص فافه ،گل سرسـبد محصـوالت و
تالشها و سیاستها را ویژه خوف میشمرند .امام علـی

ریشـه ایـن انحـراف را فر حکومـت

خوف خشکانید که تاریخ نمونههای آن را فر برخورف با :برافرش عقیل ،1پسرعمویش ابنعباس 2و

حتی با عبداللهبنجعفر برافرزافه و فامافش ،ثبت کرفه است.
فر یکی از سالها که معاو یه به حج رفته بوف ،از یکی از زنان به نام «فارمیه حجونیه» سراغ گرفت
که سوابقی فر طرففاری از علی

و فشمنی با معاو یه فاشـت .گفتنـد :هنـوز زنـده اسـت .بـه

فرمان معاویه ،او را حاضر کرفند .از او پرسید :هیچ میفانی چرا تو را احضار کرفم؟ تو را احضار
کرفم تا بپرسم چرا علی را فوست فاری و مرا فشمن؟ آن زن پاسـخ فاف :بهتـر اسـت فر ایـن بـاره
ً
حرفی نزنی .معاو یه گفت :حتما باید جواب بدهی .او گفت :بـه علـت اینکـه علـی عـافل و
طرففار مساوات بوف؛ اما تو بیجهت با او جنگیدی .علی

را فوست مـیفارم؛ چـون فقـرا را

فوست میفاشت و تو را فشمن میفارم؛ برای اینکه به ناحق خونریزی کـرفی و میـان مسـلمان
اختالف افکندی و فر قضاوت نیز ظلم میکنی و مطابق هوای نفس خویش رفتار میکنی.
فر این هنگام ،معاو یه خشمناک شد و جمله زشتی میان او و آن زن رفوبدل شد؛ ولی خشم خوف
را فروخورف و همانطورکه عافتش بوف ،آخر کار روی مالیمت نشان فاف و پرسید :علی را به چشم
خوف فیدی؟ گفت :آری .معاو یه گفت :چگونه؟ فرموف :به خدا سـوگند او را فر حـالی فیـدم کـه
ُملک و سلطنت او را غافل نکرفه بوف .معاو یه گفت :صدای علی را شنیدهای؟ گفت :آری؛ آوایـی
که فل را جال میفاف و کدورت را از فل می ُبرف؛ آنطورکه روغن زیت ،زنگار را میزفاید.

معاو یه گفت :حاجتی فاری؟ گفت :هر چه بگو یم ،میفهـی؟ معاو یـه گفـت :مـیفهم .گفـت:
صد شتر سرخمو بده .گفت :اگر بـدهم ،آنوقـت فر نظـر تـو ماننـد علـی خـواهم بـوف؟ گفـت:
 .1همان ،خطبه .11۴
 .2همان ،نامه .۴۳

  111رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 9316

هیچوقت .معاو یه فستور فاف صد شتر سرخمو به او فافند .بعد به او گفت :اگـر علـی زنـده بـوف،
یکی از اینها را به تو نمیفاف آن زن فر جواب گفت :به خدا قسم یک مـوی اینهـا را هـم بـه مـن
1
نمیفاف؛ زیرا اینها را مال عموم مسلمانان میفانست.
 .2حقگرایی

امام علی نه تنها پرچمدار حق و حقیقـت اسـت ،بلکـه همـواره حـق بـا اوسـت و از او جـدا
ْ ُ
ْ
َ َ ْ
نمیشوف .حضرت فرباره خوف چنین میفرماید ََ « :شكك ُت ِفي ال َِ ّ ِاِ َُاه أ ِْ ُحت ُاَ؛ 2از وقتـی کـه
حق بر من اراهه شد ،فر آن ترفیدی نکرفهام».
امام علی خوف را عامل به حق و پوینده راه آن معرفی میکند و از عرضهشدن حق بر خویشـتن
هراسی ندارف؛ زیرا معتقد است ،کسی که عرضهشدن حق بر او فشوار باشد ،عمـل بـه آن بـرایش
َ
َ
ْ
ْ َ
ّ
ُ ُ
حِ ق ِلی وا التّم َ اعظ ٍم ِل َنفسای ،ف ن ُاَ ََ ْان
سختتر خواهد بوف« :واتظنوا ای ِ
استّشق ا فی ٍ
َ َ َ
ُ
َ
ْ َََْ
ََ َ
َ
َ
الِِ أن ُحق ل ل َُ أو العدل أن ُح ْع َإ َض َعّل ْ َ َن َالع َّم ِا ِّْم أّمق َعّل ْ َِ؛ 3و شـنیدن حـق را بـر
استثق
من سنگین مپندارید و نخواهم مرا بزرگ انگارید؛ چه آن کس که شنیدن سـخن حـق بـر او گـران
افتد و نموفن عدالت بر وی فشوار بوف ،کار بهحق و عدالتکرفن ،بر او فشوارتر است».
 .3قانونگرایی

فر جهان امروز ،گرچه کشورهای بهاصطالح پیشرفته افعا میکنند قوانین آنها فرباره همه طبقـات
اجتماع به طور یکسان اجرا میشوف ،اما فرعمل بـرای اجـرای ایـن تسـاوی و برابـری ،هیچگونـه
ضمانت اجرایی وجوف ندارف؛ اما یکی از افتخارات اسـالم ایـن اسـت کـه قـانون و نظـم را بـرای
بشریت به ارمغان آورفه است که نمونه بارز آن ،فر زمان حکومت امیر مؤمنان بهوضوح فیـده
میشوف .امام بر محوریت قانون کار را شروع کرف و فر این راستا ،از هیچکس فستور نگرفـت
و به سفارش احدی ترتیب اثر نداف؛ چنانکـه خـوف فرمـوف« :مـن ،نشـانه روشـنی [بـر حقانیـت
خویش] از پرورفگارم فارم و بر طریق آشکار پیامبرم گـام برمـیفارم و مـن ،فر راهـی واضـح بـا
4
هوشیاری و فقت به پیش میروم».
 .1علیاکبر صداقت ،يکصد موضوع؛ پانصد داستان ،ص .۴۱۱
 .2نهج البالغه ،حکمت .۳8۴
 .3همان ،خطبه .1۳6
 .4همان ،خطبه .۱7
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امام علی  ،به فلیل ایمانی که به اصول مکتبی اسالم فاشت ،به هیچ قیمتـی ،بـر سـر آنهـا ،بـا
کسی معامله و سازش نمیکرف .فر فوران خالفت آن حضرت ،به جهـت برپافاشـتن مسـاوات و
محو بدعتها ،فتنهها و حوافث ناگواری پیش آمد .بزرگانی از یارانش برای خاموشی ایـن فتنـهها
ً
از آن حضرت استدعا کرفند که فعال مصلحت ایجاب میکند بـا نافیـدهگرفتن قـانون الهـی ،بـه
اعیان و بزرگان اصحاب ،مقدار بیشتری از بیتالمال فافه شوف تا امـام را فر مقابـل فشـمن یـاری
کنند؛ همانطوریکه معاویه چنین میکرف .امام از شنیدن این سخن برآشفت و فرموف:

َ َ
ََ
ُ
اااااااأَ ُإ ِونی أ ْن أ ْط ُّلاااااااا َ
«أتا
َ
َوال َّل َِ ا أ ُط ُ
وْ ِا َِ َ َس َّم َإ َس ِّم ٌإ َوَ
ْ ُ ُ َ
َو َِ َن َّم الّم ل َ ل الّل َِ؛ 1آیا به من فستور میفهید که به وسیله بذل و بخششهای نابجا و سـتمکرفن

ِ
ْ
ُ َ
َ
اااااااَ؟
اااااااإ ِااااااااا ل َج ْو ِْ ِفاااااااا َّم ْن ُول اااااااات َعّل ْ ا
َالن َْا
ِ
السّم ء َن ْجّم َو َل ْو َن ْالّم ُل لای َل َس َاو ْح ُت َا ْ َان ُْ ْم َف َك ْ ا َ
َأ ّم َن ْج ٌم فی َ
ِ
ِ
ِ

به امت اسالم ،به فنبال پیروزی باشم؟ به خدا قسم هرگز این کار را تا جهان بـاقی اسـت ،انجـام

نمیفهم .حتی اگر این مال ،مال شخصی من بوف ،آن را به طور مساوی تقسیم مینمـوفم .پـس،
چگونه یکی را بر فیگری ترجیح فهم؛ وحالآنکه مال ،مال عموم مسلمانان است؟»
پارتیبازی که فر افبیات عامیانه با تعابیری نظیر «بند پ» نیز از آن نام برفه میشوف ،بر تبعـیض و
جایگزینی رابطه به جای ضابطه و قانون فاللت فارف .اگر کسی باعث شوف که حق قـانونی عمـوم
زیر پا گذاشته شوف و به هر شکلی فر اختیار فرف خاصی قرار گیرف ،این کار را پارتیبـازی گوینـد.
متأسفانه ،این پدیده زشت ،فر جامعه امروزی ما بسیار شایع است؛ بـه عنـوان مثـال ،بسـیاری از
استخدامها و اختالسهای چندین میلیارفی اخیر فر کشور ،از طریق پارتیبـازی و رانـتخواری
صورت گرفته است .حضرت علی

با نهایت فقت به این موضوع توجه نموفه و فر نامـه خـوف

به مالک اشتر فر مورف نزفیکان و خویشاوندان میفرماید:
«همانا زمامداران را خواص و نزفیکانی است که خوفخواه و چپاولگرنـد و فر معـامالت انصـاف
ندارند .ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن ،بخشکان و زمین را به هیچکدام از اطرافیـان و
خویشاوندانت واگذار مکن و بهگونهای با آنان رفتار نما که قرارفافی به سوفشان منعقد نگرفف کـه
به مرفم زیان رساند ...حق را به صاحب حق ،هرکس که باشد ،نزفیـک یـا فور ،بپـرفاز و فر ایـن
کار ،شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگـذار .اگرچـه اجـرای حـق مشـکالتی بـرای
 .1همان ،خطبه .۳16
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نزفیکانت فراهم آورف ،تحمل سنگینی آن را با یاف قیامت بـر خـوف همـوار سـاز؛ زیـرا تحمـل آن،
پسندیده است».

1

فر سیره علوی ،موارف متعدفی از جدیت آن حضـرت

فر اجـرای قـانون و پیشـگیری از سـو

استفافه اطرافیان و خویشاوندان وجوف فارف که به چند نمونه اشاره میکنیم:
ـ برخورد با دوستان:

روزی به امام علی

گزارش فافند که یکی از فرمانداران ،با پول بیتالمـال بـرای خـوف زمـین و

امالک تهیه کرفه است .آن حضرت نامه تندی به او نوشت ...« :فرباره تو به من جریـانی گـزارش
شده است که اگر انجام فافه باشی ،پرورفگارت را به خشم آورفهای ،امامت را عصـیان کـرفهای و
امانت «فرمانداری» خوف را به رسوایی کشیدهای .به من خبر رسیده که تو زمینهای آباف را و یـران
کرفهای و آنچه توانستهای ،تصاحب نموفهای و از بیتالمـال کـه زیـر فسـتت بـوفه ،بـه خیانـت
ً
خورفهای .فورا حساب خو یش را برایم بفرست و بـدان کـه حسـاب خداونـد از حسـاب مـرفم،
2
سختتر استَ .
والسالم».
همچنین ،یکی از فرمانداران اموالی از بیتالمال را نزف خـوف گرفتـه بـوف .وقتـی خبـر آن بـه امـام
ً
رسید ،حضرت فورا نامهای تهدیدآمیز به وی نوشت:
«از خدا بترس و اموال این مرفم را به سو یشان بازگرفان .اگر چنین نکنی و خداوند مرا بر تـو چیـره
سازف ،با تو کاری خواهم کرف که نزف خداوند عذر خواهم فاشت و با شمشیرم که هـرکس را بـا آن
زفم ،فر آتش شد ،گرفنت را میزنم .به خدا سوگند اگر کاری را که تـو کـرفی ،حسـن و حسـین
کرفه بوفند ،از من نرمشی نمیفیدند و به مرافی نمیرسیدند؛ تـا آنکـه حـق را از آنـان بـازگیرم و
باطلی را که از ستم آن فو پدید آمده ،نابوف سازم».

3

ـ برخورد با فرزند:

انسان از فرک شخصی که فر خصوص اجرای قانون عافالنه و حفظ حدوف الهـی آنقـدر متعهـد
است که حتی مهر و عاطفه پدری نیز کمترین خلل فر تصمیم او ایجاف نمیکند ،ناتوان است .آن
 .1همان ،نامه .6۱
 .2همان ،نامه .۴9
 .3همان ،نامه .۴۳
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حضرت ،فختر خویش و مسئول خزانه را بدان سبب که گرفنبندی زرین بـه او امانـت فافه بـوف،
توبیخ کرف و فستور فاف بیفرنگ ،گرفنبند را به جایگاه اصلیاش بازگرفانند .آنگـاه فر پاسـخ بـه
اعتراض فخترش که گفت :آیا من فختر خلیفه و شایسته استفافه از طال نیستم؟ ،فرموف« :آیا همـه
زنان شهر فر این عید ،مانند آن گرفنبند پوشیدهاند؟»

1

ـ برخورد با برادر:

عقیل ،برافر امام علی  ،چون مقداری اضافه از حقوق ماهیانهاش از حضرت فرخواست کـرف،
حضرت آهنی را فر آتش گداخت و به فست او نزفیک نموف؛ بهگونهای کـه عقیـل از حـرارت آن
فریاف کشید .حضرت فرموف« :من و تو ،نسبت به بیتالمال ،همچون سایر مسلمانان هستیم».

2

 .4قاطعیت

امام علی

فر اجرای عدالت ،چه فر موارف اقتصافی مانند تقسیم بیتالمال و چه فر واگـذاری

مناصب حکومتی و نیز فر برخورف با کارگزاران متخلف ،هیچگونه سـهلانگاری و مـدارا را جـایز
نمیفانست و برای استیفای حقوق مرفم ،با متخلفان با قاطعیت برخورف میکرف .ایـن موضـوع را
میتوان فر بیشتر نامههایی که حضرت به نمایندگان خوف ارسال می نمـوف ،پیگیـری کـرف؛ بـرای
مثال ،میتوان به این موارف اشاره کرف:

3

ـ جریان مصقلةبنهبیره و تقاضای غرامت بیتالمال از او ؛
ـ عزل منذربنجاروف از حکومت اصطخر شیراز4؛

ـ عزل اشعثبنقیس از حکومت آنربایجان5؛

ـ نامه عتابآمیز حضرت به عثمانبنحنیف6؛

ـ توبیخ یکی از والیان که فرباره اهل نمه آن سامان ستم روا فاشته بوف7؛
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۴9ص .۱۱8
 .2نهج البالغه ،خطبه .11۴
 .3محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۳7ص .۴9۴
 .4نهج البالغه ،نامه .7۳
 .5همان ،نامه .6
 .6همان ،نامه .۴6
 .7همان ،نامه .۳۱
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ـ توبیخ شریح قاضی.

1

آن بزرگوار فر فرمانی به مالک اشتر میفرماید« :با فرستافن مـأموران مخفـی ،مواظـب کـارگزاران
خوف باش .چنانچه یکی از آنان فست به خیانتی زف ،بدون تأخیر ،خیانتکار را کیفـر فه .آنگـاه وی
را فر مقام خواری و مذلت بنشان و فاغ خیانت بر پیشانی او بگذار و طـوق رسـوایی بـر گـرفنش
بیفکن »
نامههای فراوانی از علی

فر نهج البالغه وجوف فارف که فر آنها به کارگزارانش کـه فر معـرض

اتهام حیف و میل بیتالمال بوفند ،نوشته اسـت« :تـو فر نـزف مـن خـوار و زبـون و کـمارزش و
بیمقدار خواهی شد 2».و «چنان بر تو سخت میگیرم که فر زندگی حقیر و ضعیف شوی».

3

 .5مدارا با مردم

یکی از اصول اخالقی اسالم ،مداراست که فر بهبوف روابط اجتماعی ،نقشی مهم و اساسی فارف.
امام علی
َْ

َ ْ َ َ ُ ُ َُ َ ْ
اوُ ُِ ثفات
خیـر و برکـت را فر مـدارا و مالیمـت فانسـته ،میفرمایـدَ« :ان ان ع

أغ ََا ُنَ؛ 4هرکه چوب فرخت وجوفش نرم باشد ،شـاخ و بـر او (فوسـتان و اطرافیـانش) بسـیار

شوف».
از فیدگاه امام علی  ،فر حکومت ،اصل بر فاشتن رفق و مداراست و تـا زمـانی کـه فشـمن فر
مقام براندازی نیست ،باید از اعمال قهر فوری گزید و از خطای خطاکاران تا حـد امکـان چشـم
پوشید و با چشمپوشی ،آنان را به رحمت خدا امیدوار کرف و به توبه و ندامت و اصالح وافاشت و
اگر همه اینها کارساز نگرفید ،آنگاه به قهر و خشونت متوسل شد .امیر مؤمنان ،علی  ،فر یکی
از فستورعملهای حکومتی و افاری خوف به کارگزارانش ،اینگونه آموزش فافه است:
«فر مورف آنچه برایت مهم است ،از خدا یاری طلب و شدت را با پارهای مالیمت فر هـم آمیـز و
هر جا رفق و مدارا شایستهتر است ،مدارا کن و رفق بورز و آنجا که جز با شدت عمـل کـار پـیش
نمیروف ،شدت را به کار بند .با مرفمان فروتن و گشافه رو باش و با آنان با مالیمت رفتار نما».
 .1همان ،نامه .۱
 .2همان ،نامه .۴۱
 .3همان ،نامه .19
 .4همان ،حکمت .1۳۴
 .5همان ،نامه .۴6
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همنشینی حضرت با فقیران و بینوایان ،رسیدگی به امور مستضعفان ،تحمل و گوشفافن به رنج و
گرفتاری فهقانان ،تحمل انتقافها و برخورف تند سفیهان و همنوایی و همدلی و استعانت به یتیمان
کوفه ،بیانگر قلب عطوف و روح لطیف و مهربان علی

است.

 .6همدردی با مردم

یکی از خصالی که فر انسانهای متعالی وجوف فارف ،اظهار همدرفی نسبت به خلـق خداسـت؛
یعنی فرف فاشتن از ناراحتیهایی که متوجه فیگران است .سعدی میگوید:
مــــن از بینــــوایی ن َ
غــــم بینوایــــان رخــــم زرف کــــرف
ــــیم رویزرف
فر فوران حکومت کوتاه ،اما ُپر برکت امیر مؤمنان  ،صـحنههایی از اظهـار ایـن همـدرفی بـا
مرفم فر مقاطع مختلف به چشم میخورف؛ به عنوان نمونـه ،هنگـامی کـه حضـرت خبـر یافـت
عثمانبنحنیف فر بصره فر یک مراسم مهمانی که تنها اشـراف و ثروتمنـدان حضـور فاشـتهاند،
شرکت کرفه است ،نامه فرفآلوفی بـرای او نوشـت و نارضـایتی خـویش را از عملکـرف او چنـین
اعالم نموف:
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
« َأأ ْق َن ُع َ ْن َنفسي اأ ْن ُحق ل :هها أَ ُإ ال ُّم ْؤَن َنَ ،وا أش ْ ُْ ْم في ََك ِْ َ
الد ْهإ ،أ ْو أ َ
ون أ ْس َوة ل ُْ ْم ِفاي
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ ِ
ِ ِ
ُ ُ َ ْ
1
َ
ْ
جّشوا ِة الع ش؛ آیا به همین قناعت کنم که گفته شوف :من امیر مؤمنانم اما با آنان فر سـختیهای
روزگار شرکت نکنم؟ و پیشوا و مقتدای آنان فر تلخیهای زندگیشان نباشم؟»
بهفرستی باید امام علی را نماف ففاع از حقوق بیچارگـان فانسـت .ایشـان بعـد از سـرباز زفن
عدهای چون سعدبنوقاص فر بیعت با ایشـان ،فر بـاب ففـاع از حـق مظلومـان ،چنـین سـخن
میگو ید« :به خدا سوگند که فاف ستمدیده را از ستمگر بستانم و مهار ظالم را بگیرم و به آبشـخور
2
حق وارف سازم؛ هرچند تمایل نداشته باشد».
آن حضرت فلسفه حکومت اسالمی را ففع ستم از مظلوم فانسته ،میفرماید:
َُْ
ُ َْ َ َ ْ َ َ َ
ْ ُ ُ
«ال َّل ُْ َم َ َن َك َت ْع َّل ُم َأ َن َُ َل ْم َح ُكن َالهي َ َن َ َن َُ َن َف َ
اول الِطا ِم
ّض
ف
ان
َ
ء
ي
ْ
ش
ّم
ت
ال
ا
و
ن
ط
ّل
س
ي
ف
ة
س
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ َُ ْ َ َ ُ
وَ َ
َو َلك ْن ل َنإ َُ ْال َّم َع ل َم َ ْن ُحن َك َو ُن ْظْ َإ ْاإل ْص ََل َح في ا ََلُ َك َف َ ْأ ََ َن ْال َّم ْظ ُّل ُ
ون َِ ْن ِع َب ُِك َوتقا َم ال ُّم َعطّلاة
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ 3
َِ ْن ُح ُد ِوُك؛ بارخدایا تو آگاهی آنچه از ما صافر شـده ،نـه بـرای میـل و رغبـت فر سـلطنت و
 .1همان.
 .2همان ،خطبه .۳۱6
 .3همان ،خطبه .۳۱۳
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خالفت بوفه و نه برای بهفستآورفن چیزی از متاع فنیا؛ بلکه برای این بوف که آثار فین تـو را [کـه
تغییر یافتـه بـوف ]،بـازگرفانیم و فر شـهرهای تـو اصـالح و آسـایش را برقـرار نمـاییم تـا بنـدگان
ستمکشیدهات فر امن و آسوفگی بوفه و احکام تو که تعطیل شده ،جاری گرفف».
فر نگاه و سیره علی  ،حکومت ،هدف نیست؛ بلکه ابزاری بـرای ففـاع از حقـوق پایمالشـده
مرفم ،بهویژه اقشار آسیبپذیر جامعه است .فر حکومت امام علـی  ،آفمـی از آن جهـت کـه
انسان است ،فارای حرمت انسانی و شایسته برخورف کریمانه است .شهروندان حکومت علـوی،
به فور از هر فین و آیین و هر گرایش و سلیقه و جدای از هر مرام و مسلکی ،فقط و فقط بـه فلیـل
انسانبوفن ،فارای حرمت و ارزشاند .آن حضرت فر منشور حکومتیاش خطاب به مالک اشـتر
میفرماید:
«قلب تو را پوششی باید که تاروپوفش مهر مرفم و فوستی و لطف به آنان باشد .مبافا کـه مـرفم را
فرندهای خونآشام باشی که خورفنشان را غنیمت بشماری؛ چراکه مرفم به تمام ،فو گروهانـد :یـا
1
فر فین ،برافر تواند؛ یا فر آفرینش ،همنوع تو».
توصیههای امام برای فستگیری از نیازمندان ،فر حدی است کـه خداونـد را بـه عنـوان «شـاهد»
یافآوری میکند و میفرماید:
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
الس ْفّلی َ َان ال َ
«ال َّل ََ ال ّّل ََ فی َالط َب َقة ُ
اهحن ا ح ّلاة ل ُْ ْام َ َان َ
الّمسا ِن َوال ُّم ِْتا ج َن َوأ ْها ِ ال ُب ْؤسای
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
َ َ
ِ
اله َْنی َف َان فی ههِ َالط َب َقة ق نع َو َُ ْع َت ّإا َو ْاح َف ْ ل َّلَ َ ُا ْس ُت ِْ َف َظ َ
ک َِن َحق َِ ف ِْ ْم َو ْاج َع ل ُْ ْام ِق ْساّم
و
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
َ 2
َِ ْن َا ِت َ ِلک؛ خدا را ،خدا را ،فرباره طبقه پایین جامعه فر نظر فاشته باش؛ مرفمی که چارهای

ندارند؛ از بیچارگان ،نیازمندان ،گرفتاران رنجور و ناتوانان زمینگیر .فر بین این طبقه ،افراف قـانع و
سؤالکننده وجوف فارف .حقی را که خداوند برای آن ،نگهبـانیاش را بـه تـو سـپرفه ،پـاس بـدار و
بخشی از بیتالمال را به آنان اختصاص بده».

 .7صداقت

سیاست امام علی  ،مبتنی بر صراحت و صداقت بوفه است .آن حضرت با مرفم خوف صافقانه
ْ
ْ
سخن میگفت و مواضع خویش را آشکارا با آنان فر میان میگذاشـت و مـیفرمـوفَ « :ول َ َْ ُادق
 .1همان ،نامه .6۱
 .2همان.
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َ َ
َ
َْا ِئ ٌد أ ْهّل َُ؛ 1پیشوای قوم باید با مرفم خوف بهراستی سخن راند ».امام علـی
َُ ُ
َ
ََ
َ ُ
فر نخستین خطبهاش با مرفم چنین گفتِ ََ ُِ « :تی َاّم أقول َْ ِه َن ٌَ َوأن ِاَ َز ِعا ٌم… َوالّل ِاَ ََا َت ّْمات
ْ
ََ
ْ
َوش َّمَ َوا ه ْا ُت ِ ه َاَ؛ 2آنچه میگویم ،فر عهده خویش میفانم و خـوف ضـامن آنـم… بـه خـدا
سوگند به اندازه سر سوزنی حقیقتی را پنهان ندارم و هیچگونه فروغی نگویم».
پیشوای صداقتپیشگان ،علی  ،فر عهدنامه مالک اشتر میآموزف که گزیدهترین اشـخاص فر
حکومت و مدیریت ،کسانی میباشند که صافقانه حقایق را بیان کنند و بر اساس صدق و راسـتی
رفتار نمایند:
كاون َ ْناک َ َّما َ اإ َِ ال َّلاَُ
« ُّم َم ْل َ ُك ْن آ َّم ُإ ُه ْم ع ْن َد َأ ْق َو َل ُْ ْم ُاّمإ ْال َِ ِاِ َلاک َو َأ َق َّل ُْ ْام َُ َسا َع َدِ ف َّما َح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ْ ُ َ َ َ 3
َ
ْ
َ
ْل ْو ِل َ ِئ َِ َو ِاقع ُ ِلک َِن هوا ح َ وقع؛ آنگاه باید گزیدهترین آنان نزف تو کسی باشد کـه سـخن
تلخ حق را به تو بیشتر گوید و فر کاری که از تو سر میزند و از جمله کارهایی باشد که خدا آن را
برای فوستان خوف نمیپسندف ،از همگان کمتر تو را یاری کند[ .این شیوه گفتار و رفتار او ]،به هـر
کجای خواست تو میخواهد ،بربخورف».
ً
علی از کارگزاران خوف میخواهد با صراحت و صداقت تمام ،همهچیز را به طور کامال شفاف
با مرفم فر میان بگذارند:
َ ََ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
« َو َِ ْن ظ َن ِت َالإ ِع َ ة اک ح ْ ف  ،فأص ِِ ْإ لْ ْم اعه ِْ َ ،واع ِدل عنک ظنونْ ْم ِااصِ ِْ  ،ف ِاان فای ُ ِلاک
ْ َ ْ
ْ
ْ
َْ
َ َ ُُ
َ
حّمْم َعّلای ال َِ ِاِ؛ 4اگـر
ِْ َح ضة َِ ْنک ِل َنف ِسکَ ،و ِْفق َاإ ِع َ ِتکَ ،و َِ ْعهاْا ت ْبّلغ ِاَ َح َج َتک َِ ْان تق ِاو
مرفمان بر تو گمان ستم برند ،عذر خویش را آشکارا با آنان فر میان گذار و با این کار ،ایشـان را از
بدگمانی بیرون آر که بدین رفتار ،خوف را به تربیت اخالقی خـوی فافه باشـی و بـا مرفمـان مـدارا
کرفهای و با عذری که میآوری ،بدانچه خواهی ،میرسی و آنان را به راه حق فرمیآوری».
از نظر امام  ،حاکمـان و زمامـداران بایـد همـه مطالـب را بـا مرفمـان فر میـان بگذارنـد ،بـه
پرسشهای ایشان با صراحت و صداقت پاسخ گویند ،عذر خوف را به تمام معنا آشـکار سـازند و
5
به جز اسرار نظامی و مانند آن ،هیچ چیز فیگر را از مرفمان مخفی ندارند.

فر آغـاز حکومـت،

 .1همان ،خطبه .۳98
 .2همان ،خطبه .۳6
 .3همان ،نامه .6۱
 .4همان ،نامه .6۱
 .5همان ،نامه .69

مجلسبیستویکم

نگاهی به وصایای امیرالمؤمنین ()1
*

حجتاالسالموالمسلمینعلیرضاانصاری


اشاره

یکی از موضوعات بایسته واکاوی که سرشار از آموزههای اخالقی و دینیی اسی و وییایای امیا
علی

پس از ضرب خوردن در شب نوزدهم ماه مبارک رمضیان اسی ا اییص وییل او یی و

سلاسیو منشور جاودانهای اس که زنیگیی سیدادتمنگانه را بیرای عل کننیگیان بیه آن سرسیلم
میکنگا شرح و بلان ایص سخنان نابو هریک نلازمنگ یفتاری جگایانیه اسی و در اییص نوشیتارو
برآنلم سا برخی از فرازهای ایص وییل مانیگیار را سبلیلص نلیایلم و سدیاولم راه شیا و انیگرزهای
روحبخش آن را به سصویر کشلما
سویله به سقوای او یو نظم در کارهاو اهتلا به قرآن کریمو یله رحمو سوجه به حقوق هلسای ان
و حلای از محرومانو از جلله ویایای آن اما هلا اس که هل ان را به رعای آن سیفارش
نلوده اس ا در ایص مقاوهو بیه ویور خالییه بیه بررسیی اییص کللیات ی ربیار میپیردازیم و از
چشلهسار زالل آنو جا اخالق و مدنوی برمییلریما
* نویسنگه و پژوهش را
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الف .تقوای الهی

ً
تمامی فضایل انسانی ،بر تقوا و نگاهداری نفس از غیر حق تعالی استوار شده است و اصوال فین
منهای پرهیزکاری ،از کارایی و اثربخشی الزم برخورفار نیست .به همـین جهـت ،امـام علـی
پیش از هر چیز مخاطبان خوف را به پرهیزکاری و حفظ تقوای الهی سفارش میکند و میفرماید:

َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ََ
وص ك َّم َو َج ِّم َع َول ِدي َو أ ْه ِّلي َو ََ ْن َاّلغ َُ ِ َت ِاي ِا َتق َوى الّل َِ؛ 1شـما فو تـن (حسـن و حسـین) و
أ
« ِ

همه فرزندان و اهل بیتم و نیز هرکسی را که وصیت من به او میرسـد ،بـه تقـوای الهـی سـفارش

میکنم».
تعریف تقوا

اگرچه برای تقوا مفاهیمی همچون نگهدارنده و ترس از خدا بیان شده ،اما نهاج البالغاه تقـوا را

نیروی معنوی و روحی میفاند که بر اثر تمرین پدید میآید 2.علـی

فر جـایی فیگـر تصـریح

میکند که تقوا ،چیزی است که پرهیز از محرمات الهی و همچنین ترس از خدا ،از لـوازم و آثـار
آن است 3.پس ،فر این منطق ،تقوا نه عین پرهیز است و نه عین ترس از خدا؛ بلکه نیرو یی اسـت
روحی و مقدس که این امور را به فنبال فارف و فر حقیقت ،تقوا پناهگاهی بلند و مستحکم اسـت
که شیاطین جن و انس قافر نیستند فر آن نفون کنند.
اهمیت تقوا

تقوا ،سرمایه و گوهر گرانمایهای است که فر قرآن و روایات انعکـاس گسـترفهای فارف .بهراسـتی،
این چه زافوتوشه ارزشمندی است که تمام خطبای نماز جمعه فر هر فو خطبه بایـد از آن سـخن
بگو یند .امام علی
امام صافق

حتی فر آستانه شهافت نیز سفارش به تقوا را فراموش نمیکند.

4

ُ َ َ َ
َ َ ْ َ َ
َ
ُ
َ
فر تفسیر تقوا فرموف« :أ ْن ا َحف ِق َدك الّل َُ َح ْ اَ أ ََ َاإك َوا َح َاإاك َح ْ اَ َن َْا ك؛ 5تقـوا،

یعنی جایی که خدا باید تو را ببیند ،ببیند و آنجایی که تو را نهی کرفه ،نبیند».

حضور فر مسجد ،حاضرشدن فر مجلس موعظه و نصیحت ،رفتن بـه محـل کسـبوکار بـرای
 .1ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص  197ـ .198
 .2مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،۳6ص .696
 .3همان ،ص .696
 .4صبحی صالح ،نهج البالغه ،نامه .۴7
 .5عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،67ص .186
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تهیه رزق و روزی حالل ،شـرکت فر اجتماعـات مسـلمانان و ماننـد آن ،از مصـافیق جملـه اول
است که فرموف« :خداوند جایی که باید تو را ببینـد ،ببینـد ».امـا تـرک مجـالس گنـاه ،نـرفتن بـه
مکانهایی که باعث وهن شخصیت انسان میشوف ،ترک مجالسی که فر آن شراب و قمار وجـوف
فارف ،و مانند آن ،از مصافیق جمله فوم است که فرموف« :و آنجایی که تو را نهی کرفه ،نبیند».
بنابراین ،انسان باید همواره خدا را ناظر اعمال خو یش بداند و حضـور او را فر زنـدگیاش لمـس
کند .اگر انسانها چنین احساسی فاشته باشند ،فیگر گناه نمیکننـد .یکـی از صـحابه از بیابـانی
عبور میکرف .به چوپانی رسید و از او پرسید :گوسفندی که آمـافه نبـح باشـد ،فر اختیـار فاری؟
گفت :اجازه این کار را ندارم؛ زیرا مالک آن چنین اجازهای به من ندافه است .آن شـخص گفـت:
مگر مالک گوسفندان اینجاست تا ببیند تو چه میکنی؟ عالوه بر این ،به او بگو گرگ آن گوسـفند
َ

َ

را خورف چوپان از این سخن منقلب شد و گفت« :ف ْأح َن الّلَ؛ پس ،خدا کجاست؟»

1

این چوپان بیسواف ،چون اعتقاف به خدا فاشت و خداباوری فر اعماق جانش رسـوخ کـرفه بـوف،
مرتکب گناه نشد؛ فرحالیکه برخی افراف باسواف هستند ،به فلیل نداشتن تقوای الهی ،خداونـد فر
زندگی آنها جایی ندارف و بهراحتی فست به گناهان بزرگ میزنند.

2

آثار بیتقوایی

متأسفانه امروزه ،عدهای از تقوا فاصله گرفتهاند و به همین جهت ،شـرارتهای اجتمـاعی ماننـد:
سرقت ،رباخواری و قتل افزایش یافته اسـت و از سـویی ،عـدم رعایـت پرهیزکـاری فر زنـدگی،
موجب ازهمپاشیدن کانون خانوافهها شده است .قـرآن ،گنـاه را عامـل اصـلی سـقوط امتهـای
پیشین و نزول عذاب میفاند؛ 3چنانکه فر روایات آمده که فر اثر گناه ،مرفم از نعمت نزول بـاران
َ َ
َ َ َُ
َ
َ ِ
محروم میشوند .امام علی میفرمایدَ « :و ْاح ُم الّل َِ ََ َن ق ْو ٌم قّط ِفي غ ِن ْع َّم ٍة َِ ْن َع ْ ٍش ف َازال
ََْ ُ َ َ َ َ َ
َ َ ْ
َُْْ َ ُُ
وه ِْل َن الّل ََ َت َع لی ل ْ َس ِاظَل ٍم ِلّل َع ِب د؛ 4به خدا سوگند هیچ ملتی از آغـوش
وب اجتإح
عنْم َِا ِاهن ٍ
ناز و نعمت زندگی بازگرفته نشد ،مگر به واسطه گناهانی که مرتکب شدند؛ زیرا خداوند هرگز بـه
بندگانش ستم نمیکند».
 .1ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،سوگندهای ُپر بار قرآن ،ص .۴78
 .2همان ،ص .۴7۱
 .3انعام ،آیه .6
 .۱صبحی صالح ،نهج البالغه ،ص .167
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ابوحمزه میگو ید :شنیدم که امام باقر میفرموف« :خداوند هیچ سـالی بـاران را کمتـر از سـال
فیگر نازل نمیکند؛ اما هر کجا بخواهد ،قرار میفهد .هرگاه قومی گناه کنند ،آنچه از بـاران بـرای
1
آنان فر آن سال مقدر کرفه بوف ،به سوی غیر آنان به صحراها ،فریاها و کوهها میفرستد».
فر برخی روایات فیگر آمده است که بیتقوایی سبب میشوف که نعمتهای الهی از انسان سلب
َ َ
ْ َ َ
ْ َْ
شوف .امام صافق فرموفه ََ « :أن َع َم الّل َُ َعّلی َع ْب ٍد ِن ْع َّمة ف َساّل َب َْ َِ َحا ُِ َح َتای ُحاه ِن َ ُنبا َح ْس َات ِِ ُِ
َ َ َْ
السّل َ ؛ 2خداوند هیچگاه نعمتی را که به بندهاش بخشیده است ،از او نمیگیرف؛ مگر اینکـه
ِاه ِلك
گناهی کند که به جهت آن ،مستحق سلب نعمت شوف».
همچنین ،گناه ،موجب قساوت قلب و سنگدلی میشـوف .امـام صـافق فر ایـن بـاره فرمـوف:
«هیچچیز به اندازه خطا و گناه ،قلب انسان را فاسد نمـیکنـد .گنـاه بـر قلـب وارف میشـوف و بـا
3
اوست؛ تا اینکه بر او غلبه کند .پس ،آن را واژگون میسازف».
ب .نظم

از فیگـر توصــیههای حضــرت علــی فر وصــیتنامه خــویش ،فاشــتن نظــم فر کارهاســت؛
ُ
َ ْ َ ُ
ُ
ْ
ََ
وص ك َّم َ ...و ََ ْن َاّلغ َُ ِ َت ِاي ِا َتق َوى الّل َِ َو َنظ ِام أ َْ ِاإ م 4». ...پـیش از آنکـه بـه بیـان اهمیـت و
أ
« ِ
عرصههای نظم فر زندگی فرفی و اجتماعی بپرفازیم ،مناسب است نگاهی بـه مفهـوم آن فاشـته
باشیم.
تعریف نظم
5

«نظم» فر لغت ،به معنای گرفآورفن ،پیوستنموفن و مقارنتفافن بین اشیای گونـاگون اسـت؛
ً
مثال وقتی فانههای مروارید فر رشته خاصی قـرار گرفتـه ،بـه یکـدیگر پیوسـت شـوند« ،مـنظم»
َ
خوانده میشوند 6و به نخ یا رشتهای که آنهـا را بـه هـم پیونـد مـیفهـد« ،نـاظم (نظمفهنـده)»
گو یند؛ 7به عبارت فیگر ،پدیده منظم ،مجموعهای است که اجزای آن به گونهای خـاص فر کنـار
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .171
 .2همان ،ص .17۴
 .3شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،۳6ص .۱9۳
 .4صبحی صالح ،نهج البالغه ،ص .۴1۳
 .5ر.ک :الزبیدی ،تاج العروس ،ج  ،۳7ص  68۱ـ 6۱9؛ ابنعباف ،المحیط فی اللغة ،ج  ،۳9ص  ۱6ـ .۱6
 .6ابنمنظور ،لسان العرب ،ج  ،۳1ص  678ـ .67۱
َ
 .7جعفر سبحانی ،الله خالق الکون ،ص .۳67
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هم و فر ارتباط با یکدیگر قرار گرفته باشند.
اهمیت نظم

نظام هستی و قوانین حاکم بر آن ،از ریزترین موجوفات تا بزرگترین آنها ،از نظمی شـگفتانگیز
حکایت میکند .اگر پدیدههای هستی را با فیده فقت بنگریم ،فرمییابیم که پرورفگـار چـه قـدر
زیبا و منظم هر چیز را فر جای خو یش نهافه است.
کـه هــر چیــزی بــه جــای خــویش نیکوســت
جهان چون خط و خال و چشم و ابروست
فر اهمیت نظم همین بس که علی

1

این گوهر ارزشمند را همرفیف فیگر ارزشهای اسـالمی

قرار فافه و فر واپسین روزهای حیات خو یش ،به فرزندان و تمام کسانی که این پنـدهای گرانمایـه
به آنان میرسد ،آن را سفارش نمـوفه اسـت .فر ایـن بیـان ،نظـم ،فر کنـار تقـوا کـه از واالتـرین
ْ َ ُ

ارزشهاست ،قرار گرفته است؛ «ِ ...ا َت َقوى ال ِّلَ َو َنظ ِم أ َْ ِإ م».

از طرفی ،انسان برای رسیدن به کمال باید فر پرتو عقل از کوتاهترین راه بهره جو ید .فر این مسیر،

«نظم» کوتاهترین و بیخطرترین راه است .ازایـنرو ،نظـم و تـدبیر فر زنـدگی ،تـوفیقی از ناحیـه

َ َْ
اْاُ ال ُ
میفرمایـد« :اُا َ
ّلاَ ِا َع ْب ٍاد خ ْ اإا ال َْ َّم ُاَ ااقتَا ُُ
ِ

پرورفگار معرفی شده است .امام علـی

َو ُح ْس َن التدا إَ ،و َج َن َب َُ ُس َ
وء َالتدا ِإ َو ِااسإ ِاف؛ 2هرگاه خداوند نسبت به بنده خوف ارافه خیـر فاشـته

باشد ،به او میانهروی و تدبیر نیکو الهام میکند و از تدبیر بد و اسراف او را فور میسازف».

عرصههای نظم

موضوع نظم را میتوان از عرصـههای گونـاگون مـورف بحـث و بررسـی قـرار فاف .برخـی از ایـن
عرصهها ،عبارتاند از:
 .1عرصه فردی

فرصتها ،چونان ابر بهاری فر آسمان عمر آفمـی ظـاهر میگرفنـد و بهسـرعت نیـز میگذرنـد.
آنکس که از این فرصتها استفافه نکند ،جز افسوس بهرهای نخواهد فاشت .پیـامبر گرامـی
ُ

َ

َ

َْ

َ

َ

َْ

میفرمایدْ ََ « :ن ف ِت َ ،ل َُ َا ُب خ ْ ٍإ فّل َ ْن َت ِْ ْز ُِ ف ِا َن َُ ا َح ْد ِْي ََ َتی ُحغّل ُِ َع ْنَ؛ 3آنکـس کـه فر خیـری بـه
 .1شیخ محموف شبستری ،گلشن راز.
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .۳69
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۴ص .۳66
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رو یش گشوفه شد ،غنیمت بشمارف و از فرصت استفافه کند؛ زیـرا نمیفانـد چـه وقـت آن فر بـه
رو یش بسته میشوف ».امام علی نیز فرمـوفْ « :ان َتْ ُازوا ُف َاإ َص ْال ََ ْ اإ َفا َن َْا َت ُّم ُاإ ََ َاإ َ
الس َاِ ِب؛
ِ ِ
ِ
فرصتهای نیک را غنیمت بشمارید .بهفرستی که فرصتها ،مانند گذر ابر میگذرف ».همچنـین

1

ایشان فرموفه[« :عملهای خیر را] از نفس خوف برای نفس خوف [از برای آخرت خو یش] فراگیـر
و از امروزت برای فرفایت توشه برگیر و بخشش روزگار را غنیمت بشمار و از فرصتهای ممکـن
استفافه کن».

2

ساموهل اسمایلز ،نویسنده مشـهور انگلیسـی ،مـیگویـد« :مـرفان کـاری ،وقـت را چـون مـال
فانستهاند؛ ولی فر حقیقت ،وقت بهتر از مال ،بلکه بهتر از علم و تندرستی است؛ چـه آنکـه اگـر
هریک از اینها از فست بروف ،تحصیلش ممکن است ،ولی اگر وقت گذشـت ،بهفسـتآورفن آن
محال است».

3

الگوهای نظم در زندگی

ً
معموال انسانها برای انجام کارها زمان کافی فر اختیار فارند؛ ولی همه از کمبوف وقـت مینالنـد.
طبــق برآورفهــای انجامشــده ،فقــط حــدوف  ۴9فرصــد از تــوان انســانها بهکارگرفتهمیشــوف و
محاسبات نشان میفهد که افراف 69 ،فرصد از زندگی کاری خوف را هدر میفهند .استفافه بهتـر
از گوهر گرانبهای «زمان» ،تنها از «مدیریت زمان» هوشیارانه فراهم میشوف.
فر این میان ،مراجع و فانشمندان برجسته ،با استفافه بهینه از وقت ،مدارج واالی علـم و کمـال را
پیموفند و فر حقیقت ،الگوهای شایستهای از نظر رعایت نظـم و بهرهمنـدی از وقـت و عمـر بـه
شمار میروند .از جمله این بزرگان ،ابوریحان بیرونی است .گفتهاند وقتی وی فر حـال احتضـار
بوف ،یکی از شاگرفانش برای احوالپرسی به بالینش آمـد .ابوریحـان ،همـان لحظـه بـا شـاگرفش
فرباره یکی از مساهل ریاضی به مذاکره پرفاخت .شاگرف گفت :آیـا شـما فر ایـن حـال از مسـاهل
ریاضی سخن میگویید؟ ابوریحان پاسخ فاف :اگر با فانستن این مسئله از فنیـا بـروم ،بـرایم بهتـر
است از آنکه با ناآگاهی از فنیا بروم .شـاگرفش میگو یـد :مسـئله را تشـریح نمـوفم و بـا او وفاع
 .1لیثی ،عیون الحکم والمواعظ ،ص .89
 .2همان ،ص .241
3. http://akhlagh.porsemani.ir
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کرفم .هنوز به خانه نرسیده بوفم که خبر مرگ ابوریحان را اعالم کرفند

1

همچنین ،امام خمینی فر نظم و مدریریت زمان ،بسیار موفق بوف .حجتاالسالم ایروانی نقـل
میکند« :فر یکی از سفرهایمان به عراق ،فر صحن امام علی

با عدهای از فضال ،بعد از نمـاز

مغرب و عشا ،نشسته بوفیم .وقتی آقایان خواستند بروند ،ساعت را نگاه کرفند؛ اختالف سـاعت
پیش آمد و صحن حضرت امیر

هم که ساعتش عربی بوف ،ساعت  ۱:91را نشـان مـیفاف .فر

همان حال ،امام از فر قبله وارف صحن شدند و یکی از اساتید نجف ،گفـت :سـاعتها را میـزان
کنید .اآلن  ۱:91ساعت از شب میروف .سیزفه سال است که هر شب امام ،فر همـین سـاعت،
قدم فاخل صحن میگذارند .وروف امام ،خوفش ساعت است».

2

از فیگر شخصیتهای بزرگ اسالمی که نظم باالیی فر زندگی فاشت ،شیخ مرتضی انصـاری
است« .فولت عثمانی ،فر آن هنگام که مرحوم شیخ مرتضی انصاری ،شـهرتی جهـانی فاشـت،
مأموری به نجف اشرف فرستاف تا با شیخ فیدار کند .فرستافه فولت عثمانی ،به نجف آمـد و وارف
منزل شیخ شد .خانه محقر شیخ ،توجه او را برانگیخت .شیخ ،فر اتاقی نشسته بوف که فر قسـمتی
از آن ،فرش ارزانقیمتی پهن بوف .شیخ بلند شد و قدری شیره فر ظرفی سفالی ریخت و مقـداری
آب با آن مخلوط کرف و برای فرستافه فولت آورف .پس از آنکـه مـأمور فولـت از آن شـربت شـیره
3

آشامید ،شیخ فرموف :عذر میخواهم ،وقت فرس رسیده است و طالب فر انتظار من هستند».
آخــــر ،ایــــن ُفر گرانمایــــه بهــــایی فارف
گوهر وقت ،بدین تیرگـی از فسـت نـده
صرف باطل نکند عمر گرامـی ،پـرو ین

آنکـــه چـــون پیـــر خـــرف ،راهنمـــایی فارف

فرخ آن شاخک نورسته که فر باغ وجوف

وقــت رســتن ،هــوس نشــو و نمــایی فارف

 .2عرصه اقتصادی خانواده

برنامهریزی فر زمینه امور اقتصافی خانوافه ،یعنی تنظیم هزینـهها مطـابق بـا فرآمـدها ،فوری از
مصارف غیرضروری و پرهیز از ریختوپاشهایی که جز اسراف نمیتوان نامی فیگر بر آن نهـاف.
اگر فرف بخواهد کمبوف اقتصافی خوف را همیشه از طریق وام و قرض و چـک جبـران کنـد ،فچـار
 .1همان.
 .2همان.
3. http://ketaab.iec-md.org
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بیماریهای روحی و جسمی ناشی از آشفتگی شده ،بهزوفی آرامش حاکم بر خانوافه خـویش را
از فست خواهد فاف .بعضی با حقوق کارمندیُ ،پز مهندسی میفهند و بیش از تـوان مـالی خـوف
خرج میکنند که نتیجه آن ،به وجوف آمدن بحران فر معیشت خانوافه است.
سعدی میگو ید:
بــر احــوال آنکــس ببایــد گریســت

کــه فخلــش بــوف نــوزفه ،خــرج بیســت

فر روایات اسالمی ،نظم و تدبیر فر امور معیشـت ،کنـار فو اصـل مهـم «ژرفشناسـی فیـن» و
«صبر فر برابر مصایب و مشکالت» قرار گرفته که حکایـت از اهمیـت آن فارف .امـام صـافق

َ َ
میفرماید« :ا َح َْ ُّل ُْ ،ال ُّمؤَ ُن ا ّا َعّلی َّمَلص خَ لَ :ا َلت َف ُق َُ فی ّ
الدحنَ ،و ُح ْس ُن َ
الّمع ّش ِاة،
قادحإ ِفای
الت
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
َ
َو َ
الَ ْب ُإ َعّلی َالن ِئ َب ِة؛ 1صـالح کـار مـؤمن ،تنهـا فر سـه خصـلت اسـت :شـناخت عمیـق فیـن،

اندازهفاری صحیح فر معیشت و صبر فر برابر مصایب».
مرفی به امام صافق

عرض کرف :به ما گفتهاند :اقتصاف و تـدبیر فر معیشـت ،نیمـی از کسـب

ْ
ُُ
ْ َ
ْ َ
است .حضرت فرموف« :اَ ،ا ُه َو الك ْس ُ ّل ََُ ،و َِ َن ّالد ِحن َالت ْدا ُإ ِفای ال َّمع ّش ِاة؛ 2نـه؛ بلکـه ایـن

کار ،همه کسبوکار است و تدبیر فر معیشت ،جزهی از فین [و فینفاری] است».

 .3عرصه اجتماعی

انسان ،موجوفی اجتماعی است و باید با فیگـران ارتبـاطی سـالم برقـرار سـازف و فر واقـع ،نـوع
ارتبــاطش بــا فیگــر همنوعــان خــویش اســت کــه شخص ـیت او را ش ـکل میفهــد .فر س ـیره
معصومان

 ،نظم و انضباط فر روابط اجتماعی و نیز عمل به عهد و پیمـان ،از ارزشـی بسـیار

برخورفار است .امام صافق  ،از روش رسـول خـدا

چنـین یـاف مـیکنـد« :پیـامبر

بـا

شخصی وعده گذاشت که فر کنار کوه یا صخرهای فر انتظـارش بمانـد و گفـت :مـن ،همینجـا
فرموف :پس ،گرمای آفتاب بر رسول خـدا

میمانم تا تو بیایی .امام

حضرت گفتند :ای رسول خدا چه میشوف ،اگر به سایه برو ید رسول خدا
ما ،همین مکان است».

3

 .1محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۳۳ص .۳8
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،68ص .۱۴۱
 .3حسن طبرسی ،مکارم األخالق ،ص .1۴

شـدت گرفـت .یـاران
فرمـوف :وعـدهگاه
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بنابراین ،باید انسان شخصیت اجتماعی خوف را از هرگونه آسیبی حفظ کند .از جـمـله عـوامــلی
کـه شخصیت اجتماعی آفمی را خدشهفار میکند ،بینظمی فر برخورف بـا فیگـران اسـت؛ زیـرا
افراف جامعه بهروشنی فرمییابند که فـرف نـامـنـظـم ،موجب هدررفتن وقت و عمر آنان میگرفف.
بـه هـمـیـن فلیـل ،او را از مـیــان خــوف رانــده ،بــرای چنـین کسـی ارزش چـنـدانــی قاهـل
نمیشوند .امام عـلی
َ ََ

ََ

خدشهفارشدن شخصیت اجتماعی را موجب حقارت آفمـی میفانـد:

« ََ ْن َاهل ِع ْإض َُ ُل؛ 1کسی که به آبرو یش بیاعتنایی کند ،پست میگرفف».

 .4عرصه سیاسی

فر عرصه حکومتفاری نیز نظـم و برنامـهریزی اهمیـت بسـیاری فارف .کسـانی کـه فارای تـوان
برنامهریزی هستند و با تدبیر عمل میکنند ،قافرند با امکانـات نـاچیز ،کارهـای بزرگـی را انجـام
فهند؛ فرحالیکه مدیران بیبرنامه ،حتی با امکانات بسیار وسیعتر نیـز بـه چنـین مـوفقیتی نایـل
نمیشوند.
روایات نیز بر این مطلب تأ کید فارند .حضرت علی

مالک اشتر را بـه رعایـت نظـم سـفارش

َ
َ َْ َ ََ ْ ُُ َ َ َ
َُ
َ َ
َ
َ َ
وْ ق ْب أ َوا ِن َْا أ ِو َالت َساقّط ِف َْا ِع ْن َاد َِ َْك ِن َْا أ ِو الّل َج َج َاَ
کرفه ،می
فرمایدَِ ...« :ح ك والعجّلَ ِا ْلَ ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ِف َْ َُِا َت َنك َإ ْت أ ِو ال َو ْه َن َع ْن َْ َُِا ْاس َت ْوض َِ ْت فّض ْع أ َْاإ ََ ْو ِض َاع َُ َوأ ْو ِق ْاع ا أ َْاإ ََ ْو ِق َع ُاَ؛ 2از

عجله فر مورف کارهایی که وقتشان نرسیده ،یا سستی فر کارهایی که امکان عمل آن فـراهم شـده،
یا لجاجت فر اموری که مبهم است و یا سستی فر کارها هنگامی که واضح و روشـن اسـت ،بـر
حذر باش و هر امری را فر جای خویش ،و هر کاری را به موقع خوف انجام بده».
امام

فر بیانی فیگر ،با توجه به تأثیر نظم فر نتیجهبخشی کارها ،بر انجام امـور فر وقـت خـوف

َ
ُِ
َ َ ُ
سفارش کرفه ،میفرماید« :أ َْ ِ ِلك َح ْو ٍم َع َّمّل َُ ف ِا َن ِلك ِ َح ْو ٍم ََ ِف اَ؛ کـار هـر روز را فر هـمـان
3

روز انـجـام فه [و آن را بـه روز بـعـد وانگذار]؛ زیـرا بـرای هـر روز ،کـار خـاصّـی اسـت».

ََ َ ُ ُ َْ
الاد َو ِل َِنّشا ُء
امام علی  ،پایداری فولتها را به برنامهریزی وابسته فانسته و فرمـوفه« :أَا ْات
ْ
ال ِِ َ ؛ 4پایداری و بقای فولتها ،بستگی به برنامـهریزی و چارهاندیشـی فر امـور فارف ».از ایـن
 .1لیثی ،عیون الحکم والمواعظ ،ص .428
 .2صبحی صالح ،نهج البالغه ،نامه .6۱
 .3ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .۳۴۱
 .4محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۳۳ص .۱96
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روایت بهخوبی فهمیده میشوف کـه فولتمـرفان ،زمـانی موفـق خواهنـد بـوف کـه قـدرت نظـم و
برنامهریزی فاشته باشند.
ج .سبقت در عمل به قرآن

از فیگر توصیههای امام علی  ،پیشیگرفتن فر توجه و عمل امت اسالمی بـه آموزههـای قـرآن
ُْ َ
ُ ُ ْ
َ َ
َ ُ
کریم است؛ آنجا که فرموفهَ « :والّل ََ الّل ََ ِفي الق ْإ ِآن ا َح ْس ِبقك ْم ِا ل َع َّم ِ ِا َِ غ ْ ُاإ ْم؛ شـما را بـه خـدا،
شما را به خدا فر [خصوص] قرآن ،نگذارید فیگران ،فر عمل به آن ،بر شما پیشی گیرند».

قرآن کریم ،رکن اساسی جامعه اسالمی اسـت و چنانچـه آحـاف اجتمـاع نسـبت بـه ایـن کتـاب
آسمانی اهتمام و توجهی بیش از پـیش از خـوف نشـان فهنـد ،چشـمانـدازهای روشـنی فر افـق
پیشرفت و تعالی آن جامعه بروز خواهد کـرف و فسـتاورفهای فنیـوی و اخـروی ارزنـدهای عایـد

ِ
ْ ْ
َ َ ْ
َ َ َ
ـذین َی ْع َم ُل َ
اال ُق ْر َآن َی ْهديل َلتـيهـي ََأ ْق َ
ـون
ـو ُم َو ُی َبش ُـرال ُمـؤ ِمنینال
مؤمنان خواهد شدِ « :إنهذ
ِ
ِ
ََ َُ ْ َْ َ ً 1
َ
مبیرا؛ قطعا این قرآن به [آیینی] که خوف پایدارتر است ،راه مینمایـد و بـه
حاتأنلهمأجرا 
الّص ِال ِ

آن مؤمنانی که کارهای شایسته میکنند ،مژفه میفهد که پافاشی بزرگ برای ایشان خواهد بوف».

بر این اساس ،چنانچه جهان اسالم به بایدها و نبایدهای قرآنـی عمـل کننـد ،جامعـه مطلـوب و
زندگی سعافتمند خواهند فاشت .امروزه ،علت افزایش برخی ناهنجاریهـا و مشـکالت فـرفی،
اجتماعی و خانوافگی ،فاصلهگرفتن از معارف بلند وحی میباشد .این ،همان چیـزی اسـت کـه
َ

ُ

َ

ُ

َ َ
ْ
َ َ َ ُ ُ
ول َ
االق ْـر َآن َم ْه ُجـورا؛ 2و
یار ِب ِإ َنق ْو ِمياتخذواهذ
«مهجوریت قرآن» نامیده شده« :وقالالرس

گفت پیامبر :این پرورفگار من همانا قوم مـن ایـن قـرآن را رهـا کرفنـد ».فر همـین راسـتا ،امیـر

مؤمنان

فر لحظات پایـانی زنـدگیاش ،همگـان را بـه قـرآنمـداری و عمـل بـه آن سـفارش

امام علی

فر این جمالت ،به فو مطلب مهم اشاره میکنـد؛ یکـی ،مهجوریـت قـرآن و فوم،

ُْ َ
ُ ُ ْ
َ َ
َ ُ
3
مینماید« :الّل ََ الّل ََ ِفي الق ْإ ِآن ا َح ْس ِبقك ْم ِا ل َع َّم ِ ِا َِ غ ْ ُإ م».

فرازمانی و فرامکانی بوفن آن است؛ زیرا حضرت فرموفه :به قرآن عمل کنیـد تـا غیرمسـلمان بـه
واسطه عمل به آن بر شما سبقت نگیرند .این کالم ،معنـایش ایـن اسـت کـه آموزههـای قرآنـی،
 .1اسرا  ،آیه .۱
 .2فرقان ،آیه.۱9
 .3صبحی صالح ،نهج البالغه ،نامه  ،۴7ص .۴11

مجلس بيستم و يكم :نگاهی به وصايای اميرالمؤمنين (111  )9

فرامکانی است؛ یعنی غیرمسلمانان هم میتوانند به آن عمل نمایند.
رهبر معظم انقالب ،حضرت آیتالله خامنهای ،مهجوریـت قـرآن فر جامعـه اسـالمی را چنـین
توصیف میکند:
«امروز نگاهی به صحنه زندگی مسلمانان بیفکنید ،ببینیـد قـرآن فر کجاسـت؟ فر فسـتگاههـای
حکومت ،فر نظامهای اقتصافی ،فر تنظیم روابط و مناسبات مرفم بـا یکـدیگر ،فر مدرسـههـا و
فانشگاهها ،فر سیاست خارجی و روابط با فولتها ،فر تقسیم ثروتهـای ملـی میـان قشـرهای
مرفم ،فر خلقوخوی مدیران جوامع اسالمی و همه قشرهای ملتها که کـمیـابیش از آنـان تـأثیر
میپذیرند ،فر رفتار فرفی حکام اسالمی ،فر روابط زن و مـرف ،فر خـوراک و پوشـاک ،فر کـدام
جلوه اصلی زندگی؟ فر کاخها ،فر سپرفهها و اندوختههای بـانکی ،فر معاشـرتهـا ،فر کجـای
حرکت عمومی و اجتماعی انسـانهـا؟ ...سـید جمـال صـد سـال پـیش از ایـن مـیگریسـت و
میگریاند که [آیا] قرآن مخصوص هدیهفافن و زینتکـرفن و خوانـدن بـر مقبـرههـا و نهـافن بـر
طاقچههاست؟ فر این صد سال ،چه تغییری حاصل شده است؟ آیا وضع قرآن برای امـت قـرآن
نگرانکننده نیست؟»

1

مسلمانشدن یک مسیحی

جامعیت قرآن ،باعث مسلمانشدن زنی آلمانی گشت .او که نامش را پس از تشـرف بـه اسـالم،
«زهرا» گذاشت ،میگوید« :هرچه بیشتر از تعالیم مسیحیت میآموختم ،به همان نسـبت ،شـک
و ترفیدم بیشتر میشد .ازاینرو ،بـه مطالعـه مـذاهب مختلـف پـرفاختم .البتـه از همـان آغـاز،
توخالیبوفن بسیاری از آنها را فهمیدم؛ تا آنکه قرآن را به زبان آلمـانی تهیـه کـرفم .هرچـه بیشـتر
قرآن را مطالعه میکرفم ،بیشتر از آن حالت ازهمگسیختگی و آشفتگی فرونیام کاسـته میشـد و
باألخره با مطالعه قرآن ،گمشدهام را یافتم .آری ،آن حقیقتی را که سالها به فنبالش میگشتم و فر
پی آن به هر فری سر زفم ،اسالم و قرآن بوف».

2

بنابراین ،باید گفت که از جمله وظیفههای مهـم مـا ،مهجوریـتزفایی از قـرآن فر عرصـه عمـل
است .بحمدالله ،تاکنون جامعه ما فر این زمینه گامهای خوبی برفاشته است؛ اما باید انعان کرف
 .1پیام حضرت آیتالله خامنهای ،بهمنماه .۳۱6۴
 .2میر احمدرضا حاجتی ،عصر امام خمینی  ،ص .۳۱8
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که این امر ،کافی نیست .قرآن انتظار فارف که فضای جامعه ،رنگوبوی قرآنی فاشته باشد و همـه
مسلمانان زندگی خوف را بر مبنای فستورات انسانساز قرآن افاره کنند؛ زیرا قـرآن ،کتـاب زنـدگی
است و باید همواره تعالیم آن را آویزه گوش خوف قرار فهـیم و فر عمـل بـه آن بـر فیگـران پیشـی
بجوییم.
مگر قرآن نخواندهاید!

یک روز پیش از فستگیری شیخ فضلالله نوری ،سعدالدوله به منزل او آمـد .عـدهای از اطرافیـان
شیخ حضور فاشتند .سعدالدوله نزف شیخ نشست و آهسته با ایشان گفتوگو کـرف .پـس از چنـد
لحظه ،شیخ فضلالله به حاضران فرموف« :آقای سعدالدوله میگویند که فسـتهـای مشخصـی
فر کار است که مرا فستگیر کرفه و به فار آویزند و ایشان مصلحت میفاند که من هم به یکـی از
فو سفارت روسیه یا انگلستان پناهنـده شـوم .بعـد بـا تبسـم فرموفنـد :مـن از کشتهشـدن خـوف
بیاطالع نیستم و به هیچکس غیر از خداوند پناهنده نمیشوم».
سعدالدوله خطاب به شمس العلما گفت« :حفظ جان آقا بـر تمـام افـراف عالقـهمنـد بـه ایشـان
واجب است و من چون میفانستم که آقا به این سفارتخانهها پناهنده نمیشوند ،با یـک سـفارت
بیطرف ،یعنی سفارت هلند تماس گرفتم و گفتوگو کرفهام تا فر صورتی کـه آقـا اجـازه فهنـد،
پرچم هلند را روی بام خانه نصب کنیم تا ایشان فر امـان باشـند ».شـیخ بـا تبسـمی اسـتهزاگونه
فرموفند« :آقای سعدالدوله پرچم ما را باید روی سفارت بیگانه نصب کنند .چطور ممکن اسـت
صاحب شریعت به من که از مبلغین احکام آن هستم ،اجازه فهد بـه خـارج از شـریعت پناهنـده
ْ

َ َ ْ
َ َ ْ َ َْ َ َُ ْ
َ
نین َسبیال؛ 1خـدا
كافرین َعلیال ُمؤ ِم
شوم مگر قرآن نخواندهاید که میفرماید« :ولنیجعلالله ِلل ِ

هرگز راه سلطهای به سوف کافران بر ضد مؤمنان قرار ندافه است ».من راضی هستم که صـد مرتبـه
بمیرم و زنده شوم و مسلمین و ایرانیان مرا مثله کنند و بسوزانند ،ولی به اجنبی پناهنده نشـوم و بـر
خالف شرع اسالمی عملی انجام ندهم».

2

 .1نسا  ،آیه .۳۴۳
 .2محمدتقی صرفی ،پای درس علما ،ص  669ـ .66۳

مجلسبیستودوم

نگاهی به وصایای امیرالمؤمنین ()2
*

حجتاالسالموالمسلمینعلیرضاانصاری


اشاره

در قسمت نخست مقاله پیش رو ،برخی از وصایای امام علی

را یادآور شدیم .در این بخشش،

با فرازهایی دیگر از وصیتنامه انسانساز حضرت که همگشان را بشه امش ری هم:ش نو پی نشد بشا
خ یشاوندان ،رعایت حق ق همسایگان و کمک به محرومان سفارش نم ده ،آشنا خ اهیم شد.
د .پيوند با خویشاوندان

از مهمترین مسائلی که اسالم به آن پرداخته ،بحث روابط انسانی است .انسان از جهات مختلف
با گروههایی در ارتباط است و اسشالم بشرای هریشک از ایشن روابشط ،احفشامی فقهشی و اخالقشی
جداگانهای تشریع کرده است .از جمله این پی نشدها ،صشله رحشم اسشت کشه حضشرت علشی
فرازهایی از وصیت خ یش را به م ض ع پی ند با خ یشان و اهتمام به امر ایشان اختصاص داده و

ُْ ُ و
ااذَا وذَ ْْ وَرِك ُم ْ وذصل ُره ُ
مْ ْ ُذَ وِرم ي ذ
ي
ي
آن را مایه آسانی حسابوکتاب در روز جزا دانسته اسشتو «انظرُ ي
* ن یسنده و پژوهشگر.
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َ

َ ُ ْ

الّل َُ َعّل ْ ك ُم ال ِِ َس ب؛ 1به خویشان خوف توجه فاشته باشید و به آنان پیوند بزنید (صله رحم کنیـد)،
تا خداوند حساب روز قیامت را بر شما آسان گرفاند».
رحم
بایستگی صله ِ

صله رحم ،از فضایل مهم اخالقی است که فر آیات و روایات بدان تأکید شده و نقش بسزایی فر
تحکیم روابط و حلوفصل مشکالت خانوفهها فارف .امام باقر

میفرمایـد« :رسـول خـدا

فرموف« :به حاضران و غایبان امتم و کسانی که هنوز بـه فنیـا نیامدهانـد تـا روز قیامـت ،سـفارش
میکنم با خویشان خوف بپیوندند؛ هرچند میان ایشان به اندازه یـک سـال راه فاصـله باشـد؛ زیـرا
خدای متعال ،صله رحم را بخشی از فین قرار فافه است».

2

صفوان جمال میگوید« :شبانگاهی بوف که بین امام صـافق

و عبداللهبنحسـن 3مشـاجرهای

پیش آمد و صدایشان بلند شد؛ بهطوریکه مرفم جمع شدند و فور آنهـا شـلوغ شـد .سـپس ،بـا
حالت قهر از هم جدا شـدند .مـن صـبحگاهان بـرای کـاری از خانـه بیـرون رفـتم ،فیـدم امـام
صافق

بر فر خانه عبداللهبنحسن ایستافه و به کنیز او میگوید :ابومحمد (عبداللهبنحسـن)

را خبر کن .عبدالله از خانه بیرون آمد و گفت :ای ابا عبدالله چه شده که به ایـن زوفی آمـدهای؟
فرموف :من فیشب آیهای از قرآن را خواندم که مضطربم کرفه است .گفت :کدام آیه؟ فرموف :اینکه
خدای تعالی میفرماید« :آنانکه میپیوندنـد آنچـه را خـدا بـه پیونـدش فرمـان فافه و از سـختی
حساب قیامت میترسند 4».عبدالله گفت :حق با توست؛ گویی من هرگـز ایـن آیـه را فر کتـاب

خدا نخوانده بوفم .آنگاه همدیگر را فر آغوش کشیدند و گریستند.

5

طرح یک سؤال

فر اینجا این سؤال مطرح میشوف که چنانچه یکی از خویشاوندان ،پیوند خـویش را بگسـلد ،آیـا
باید فوباره با او پیوند برقرار کرف؟
امام باقر

روایت میکند که رسول خدا

فرموف« :جبرهیل به من خبر فاف که بـوی بهشـت از

 .1ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .۳۱8
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۳6۳
 .3عبداللهبنحسن مثنی ،نوه امام حسن مجتبی و پدر محمد ،نفس زکیه است که علیه بنیامیه قیام کرف.
س
ُ َ
َ َ َ ُ َ ََ َ َُ َ س َ َ س َ َ
یوصل َو یخش سون َر َب ُه سم َو یخافون ُسو َ الحساب».
 .4رعد ،آیه « :1۳والذین یصلون ما أمر الله به أن
 .5شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۳66

مجلس بيستم و دوم :نگاهی به وصايای اميرالمؤمنين (163  )1

فاصلهای [به اندازه] هزار سال به مشام میرسد؛ ولی کسی که عاق پدر و مافر شـده یـا آنکـه بـا
خویشاوندان قطع رابطه کرفه ،آن را فرک نمیکند».
از ابونر نقل شده است« :پیامبر خدا
باشم؛ هرچند از من روی گرفانند».
از امام صافق

2

1

به من وصیت فرموف که بـا خویشـاوندانم پیونـد فاشـته

روایت شده کـه مـرفی نـزف رسـول خـدا

آمـد و گفـت« :ای رسـول خـدا

خویشاوندانی فارم که صله رحم را فرباره آنان افا کرفهام؛ ولی آنـان مـرا آزار مـیفهنـد .تصـمیم
گرفتهام که آنها را طرف کنم .رسول خدا

به او فرموف« :فر این صـورت ،خداونـد همـه شـما را

طرف میکند ».گفت« :چگونه رفتار کنم؟» حضرت فرموف« :به کسی که از تو فریـغ کـرفه ،عطـا
کن و با کسی که از تو قطع رابطه نموفه ،پیوند فاشته باش و از کسـی کـه بـه تـو سـتم روافاشـته،
فرگذر .پس ،هنگامی که چنین کرفی ،خداوند پشتیبان تو خواهد بوف».
امام علی

3

نیز به این نکته تأکید نموفه که خویشاوندان ،تنها کسانی هستند که فر وقـت نیـاز و

گرفتاری ،به کمک شما میشتابند« :ای مرفم انسان هرچه ثروتمنـد باشـد ،بـاز از خویشـاوندان
خوف بینیاز نیست که با زبان و فست از او ففاع کنند .خویشاوندان انسـان ،بـزرگتـرین گروهـی
هستند که از او حمایت میکنند و اضطراب و نـاراحتیاش را مـیزفاینـد و هنگـام مصـیبتهـا،
پرعاطفهترین مرفم برای او هستند».

4

آثار صله رحم

صله رحم ،مواهب متعدف فنیوی ،اعم از مافی و معنوی را برای انسان به ارمغان میآورف .فر ایـن
مجال ،برخی از این آثار را مرور میکنیم که عبارتاند از:
 .1افزایش طول عمر

بارزترین اثر فنیوی صله رحم ،گشایش فر روزی و طول عمر است .رسول خـدا

میفرمایـد:

َ َ
ََ
َ
َ َْ ْ
« ََ ْن أ َح َ أ ْن ُح َو َس َع ل َُ ِفي ِْ ْز ِق َِ َو ُح ْن َسأ ل َُ ِفي أ َج ِّل َِ فّل َ َِ َْ ِح َّمَ؛ 5هـرکس فوسـت فارف روزیاش
 .1همان ،ص .۱۱9
 .2شیخ صدوق ،الخصال ،ج  ،1ص .۱۴6
 . 3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۳ص  ۳99و .۳9۳
 .4صبحی صالح ،نهج البالغه ،خطبه 1۱؛ عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۳ص .۳9۴
 .5نیشابوری ،روضة الواعظین ،ص ۱88؛ طبرسی ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص .188
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توسعه یابد و مهلتش زیاف شوف (مرگش به تأخیر افتد) ،پس ،باید با خویشان خوف بپیوندف».
َ
حنانبن َسدیر ،از اصحاب امام صافق گفته است« :فر خدمت امام صافق بوفیم و ُمی ِسـر
هم حضور فاشت .بحث از صله رحم شد .حضرت رو به میسر کرف و فرموف :تـا بـه حـال بارهـا
اجلت رسیده؛ ولی به فلیل اینکه به خویشانت رسیدگی میکنی ،خداوند اجلت را تأخیر انداخته
1
است».
از امام صافق روایت شده است« :گاهی کسی بیش از سه سال از عمرش باقی نیسـت ،ولـی
صله رحم میکند و خداوند متعال سی سال بر عمرش میافزاید .گـاهی نیـز سـی سـال از عمـر
کسی باقی است؛ ولی پیوند خویشاوندیاش را می ُبرف و خداوند متعال نیـز باقیمانـده عمـرش را
2
به سه سال تقلیل میفهد .آری ،خداوند متعال هرچه بخواهد ،میکند».
 .2ایجاد محبت

قلوب انسانها ،فر تسخیر ارافه الهـی اسـت و مرفمـان ،بـدون انن و ارافه او ،نـه بـه کسـی مهـر
میورزند و نه با کسی فشمنی میکنند .یکی از آثار صله رحم که به انن حضرت پرورفگار پدیـد
ّ ٌ
میآید ،محبوبیت میان اهل خویش است .رسول خدا میفرمایـدِ « :صا َّلة َ
َِباة فاي
الاإ ِح ِم
اْله ؛ 3پیوند با خویشان ،انسان را فر میان خاندان محبوب میکند».
 .3دفع بال

از فیگر برکات و آثار فنیوی صله رحم ،آن است که بال را از محـیط زنـدگی انسـان فور میکنـد.
َُ َْ
َ ْ ْ
رسول خدا فر این باره میفرمایدِ « :صاّلة اْل ْْ َحا ِمَ ...ت ْادف ُع ال َبّل َاوى؛ 4پیونـد بـا خویشـان... ،
مصیبتها را از زندگی انسان فور مینماید».
ه  .رعایت حقوق همسایه

امام علی فر بخشی فیگر از وصیتنامه ماندگار خوف ،همگان را به رعایـت حقـوق همسـایه
َ َ
ُ َ
ُ
ُ
سفارش نموفه و فرموفه استَ « :و الّل ََ الّل ََ ِفي ِج َإا ِنك ْم ف ِا َن ُْ ْم َو ِص َ ة َن ِبا ِ ك ْم؛  ...از خـدا بترسـید،
از خدا بترسید ،فرباه همسایگانتان؛ زیرا پیامبرتان به آنها سفارش کرف».
 .1راوندی ،الدعوات ،ص .۳16
 .2حمیری ،قرب األسناد ،ص .۱66
 .3همان ،ص .1۴6
 .4شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۳69
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اهمیت همسایه

از جمله سنتهای اسالمی ،برخورف شایسته با همسـایگان اسـت .فر قـرآن و سـخنان اهلبیـت
ُ
عصمت توجه بسیاری به این موضوع شده است؛ بهگونهایکـه شـعار «الجـار ثـم الـدار» را
سرلوحه رفتار خوف قرار فافه و آن را به شیعیان خویش نیز توصیه مینموفهاند .فر قرآن میخوانیم:
ُْ
َ
َ ْ
ْ
ْ
ْ
َ ُُْ ََ َ ُ ْ ُ
جـار
اب ِهش ْیئا َو ِبالو ِال َد ْی ِن ِإ ْحسانا َو ِب ِذيالق ْربی َوال َیتامی َوال َم
ِ
«واعبدوااللهو تش ِرمو ِ
سامینوال ِ
ُ
ُْْ َ ْ
جار ْال ُجنّب؛ 1و خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید و به پدر و مـافر،
ِذيالقربیوال ِ
نیکی کنید .همچنین ،به خو یشاوندان و یتیمـان و مسـکینان ،و همسـایه نزفیـک ،و همسـایه فور
[نیکی نمایید] ».فر این آیه ،خداوند نیکرفتـاری بـا همسـایه را ،خـواه فامیـل باشـد یـا بیگانـه،
ُ
سفارش کرفه و حسن عمل نسبت به همسایه را فر رفیف نیکی به پدر و مافر قرار فافه است.
َْ ََ َ َْ ُ َ
ُ
َ َ َ َ َْ ُ ُ
ات أ َن ُاَ َسا ُ َو ِّْمَ؛ 2پیوسـته
وص ِني ِا لج ِْ حتای ظنن
رسول خدا میفرماید« :وَ زال جب َإ ِئ ح ِ
جبرهیل فرباره همسایه به من سفارش میکرف تا آنکه فکر کرفم برای همسایه سـهمی از ارث قـرار
میفهد ».همچنین ،رسول خدا میفرموف« :فر شب معراج فیدم کـه بـر فر چهـارم بهشـت
َ ْ
َ
َ
ْ
َْ ْ
َ َ
نوشته شدهْ ََ « :ن َن ُح َؤ َِ ُن ِا لّل َِ َوال َ ْوم اآل ِْخ ِإ فّل ُ ك ِإ ْم َج َْ ُِ ف ْوق ََ ُحك ِإ ُم ِا َِ غ ْ َإِ؛ 3هرکس به خـدا و
روز قیامت ایمان فارف ،همسایهاش را بیش از فیگران احترام کند».
نکوهش همسایهآزاری

اسالم ،تنها به سفارش فرباره همسایه اکتفا نکرفه است؛ بلکه همسایهآزاری را ،بهشدت نکوهش
نموفه است .همسایهآزاران ،نه تنها گناهکار ،بلکه خـارج از زمـره اهـل ایمـان شـمرفه شـدهاند.
منظور از همسایهآزار ،فقط کسی نیست که برای همسایه خوف زحمـت ایجـاف نمایـد و فر انجـام
وظایف همسایگی کوتاهی میورزف؛ بلکه کسی که از حال همسایه خوف نیـز بیخبـر اسـت ،بـه
همسایه خویش ستم کرفه و از نظر فینی ،همسایهآزار شمرفه میشوف .رسول خدا میفرماید:
ََ
َ
« َو ََ ْن ض َ َع َح َِ َج ِْ ِِ فّل ْ َس َِ َن ؛ 4کسی که حق همسایه خوف را ضایع میکنـد ،از مـا نیسـت ».و
ََ َ
َ
یا میفرمایدْ ََ « :ن آُى َج َْ ُِ فق ْد آُا ِني؛ 5هرکس همسایه خویش را بیازارف ،مرا آزرفه است».
 .1نسا  ،آیه ۱۴؛ ر.ک :ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۱ص .۱89
 .2شیخ صدوق ،األمالی ،ص 6۳۴؛ نیشابوری ،روضة الواعظین ،ص .۱87
 .3محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،8ص  ۴16ـ .۴17
 .4شیخ صدوق ،األمالی ،ص .6۳۴
 .5محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،8ص .۴1۴
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اصول همسایهداری

بسیاری مایلاند که با همسایگان خوف ،رابطه خوبی فاشته باشند؛ اما بـه علـت عـدم آشـنایی بـا
حقوق و اصول همسایهفاری نمیتوانند با آنها ارتباط شایستهای برقـرار کننـد .همسـایهفاری ،بـر
اساس سنت اسالمی بر چند اصل استوار است که فر افامه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
 .1معاشرت با همسایه

یکی از اصول رابطه با همسایگان ،این است که هر مسلمانی باید با همسـایگان خـوف فر تمـاس
باشد ،رفتوآمد کند و از فوری و بیاعتنایی به آنان بپرهیزف .متأسفانه ،امروزه این ارتباط کمرنـگ
شده و گاهی نیز مدتها میگذرف ،ولی همسایهها با هم ارتباط برقرار نمیکنند و حتـی همـدیگر
ُ
را نمیشناسند .یافمان نروف که یکـی از بـارزترین جلوههـای حسـن همسـایگی ،احوالپرسـی از
همسایه است .امروزه ،نزفیکترشدن خانهها به یکدیگر فر مجتمعهای آپارتمانی ،نـه تنهـا اثـری
ً
بر نزفیکترشدن فلها به یکدیگر نداشته ،بلکه ظاهرا باعث فورترشدن افراف از هـم شـده اسـت.
برعکس گذشته ،امروزه کسی که همسایه میشوف ،از انسـان فورتـر میگـرفف؛ «از فل بـروف هـر
آنکه همسایه شوف».
ُ
امیر مؤمنـان میفرمایـد« :از نشـانههای حسـن همسـایگی ،جو یاشـدن از احـوال همسـایه
است 1».بنابراین ،بد نیست هر چند یک بار ،از همسایه خوف احـوالی بپرسـیم و چنانچـه نیـازی
فارند و مشکلی برایشان پـیش آمـده ،کمکشـان کنـیم و اگـر کـاری هـم از فسـتمان برنمیآیـد،
فستکم با ابراز همدلی ،آنها را به آرامش فرابخوانیم.
 .2آگاهی از حال همسایه

از فیگر اصول همسایهفاری که از سخنان اهل عصمت به فست میآید ،آگـاهی اسـت؛ بـه
این معنا که مسلمان نباید از حال همسایه خوف بیخبر باشد؛ چراکه بیخبربوفن از نیاز همسـایه،
ْ
ََُ
از انسان رفع تکلیف نمیکند .ازایـنرو ،امیـر مؤمنـان میفرمایـدْ َِ « :ان ُح ْس ِان ال ِج َاو ِاْ تفق ُاد
ْ
ال َج ْ؛ 2از شعبههای خوشهمسایگی ،خبرگرفتن از حال همسایه است».
 .3خوشخویی و همدردی

نشانه فیگر خوشرفتاری نسبت به همسایه ،این است که او را از اخالق نیک خوف بهرهمند سازیم
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۴ص .1۱۳
 .2ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .86
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و فر شرایط مختلف ،با او همدلی کنیم؛ فر برخورفها احترامش کنیم ،فر بیماریهـا حـالی از او
بپرسیم ،فر مشکالت فلداریاش فهیم ،فر شافیهایش شافی کنیم و فر غـم و انـدوه شـریکش
باشیم .همچنین ،لغزشها و اشتباهات او را نسبت به خوفمـان یـا فیگـران ندیـده بگیـریم و قلـم
َ
ُ
َ ْ
َ ْ
َ
1
بخشش بر آن بکشیم .رسول خدا میفرمایدُ « :ح ْإ ََة ال َجا ِْ َعّلای ال َجا ِْ ُِ ْإ ََ ِاة أ َِ ِاَ َوأ ِا اَ؛
احترام همسایه نسبت به همسایه خوف ،مانند احترامی است که به پدر و مافر خویش میگذارف».
خوشخلقی و نیکرفتاری نسبت به همسایه ،باعث ففـع عـذاب فوزخ و بهرهمنـدی از مغفـرت
الهی خواهد شد .گویند که فر قوم بنیاسراهیل ،مرفی مـؤمن ،همسـایهای کـافر فاشـت .آن مـرف
کافر ،نسبت به همسایه باایمان خوف همواره خوشرفتاری میکرف؛ تا اینکه آن شخص کافر ُمـرف و
خداوند برای او خانهای از نوعی گل بنا کرف که نگهدارنده او از گرمای آتش بوف و روزی او نیـز از
خارج محیط آتش به او میرسید .سپس ،به او گفته شد :این عنایت ،به سبب نیکی تو نسـبت بـه
همسایه مؤمنت میباشد.

2

 .4توجه به نیازهای همسایه

نیاز ،شاخصه زندگی فنیاست .کسی را نمیشناسیم که روزی بـه کمـک فیگـران محتـاج نشـوف.
یکی از حقوق همسایگی ،این است که به نیازهای همسایه خوف بیتوجه نباشیم .رسول خـدا
ْ َ

َ

فرموفَ ...« :و َِ ِن اف َتق َإ ُع ْد َت َعّل ْ َ؛ 3اگر [همسایهات] محتاج شد ،یاریاش کن».

غذا و لباس ،از نیازهای اولیه هر انسان است و به همین فلیل ،تأمین آنها بر سـایر نیازهـای آفمـی
اولویت فارف .طبق روایات ،توجه بـه گرسـنگی و برهنگـی همسـایه ،از صـفات ایمـانی اسـت؛

بهطوریکه اگر کسی با فرض توانایی فاشتن ،فر تأمین آن قدمی برندارف ،اهل ایمان نیست .رسول
خدا

َ
میفرمایدَ ََ « :آَ َن ِاي ََ ْن َا َت ش ْب َع َن َو َج ُْ ُِ َج ِئع؛ 4به من ایمان نیاورفه ،کسی که سـیر

بخوابد و همسایهاش گرسنه باشد».

َ
و یا فرموفهَ ََ « :آَ َن ِاي ََ ْن َا َت ِس َو َج ُْ ُِ َع ِْ ح ؛ 5به من ایمان نیاورفه است ،کسـی کـه خـوف
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .۱۳
 .2مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،۳ص .۱98
 .3شهید ثانی ،مسکن الفؤاد ،ص .۳۳۴
 .4شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .668
 .5محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۳6ص .166
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پوشیده باشد و همسایهاش برهنه».
امام علی

میفرماید« :شنیدم که رسول خدا

روزی به اصحابش میفرموف :به من و قیامت

ایمان نیاورفه ،هرکس سیر بخوابد و همسایهاش گرسنه باشد .گفتـیم :ای رسـول خـدا پـس ،مـا
هالک شدهایم فرموف :از اضافه غذایتان ،از اضافه خرمایتان ،از اضـافه روزی و لباسـتان؛ خشـم
پرورفگار را با اینها خاموش کنید».

1

مدارا با همسایه بد

فرصورتیکه انسان به همسایه بد گرفتار شوف و نتواند جای خوف را عوض کنـد ،توصـیه پیشـوایان
فین این است که آزار همسایه را تحمل نماید .ازاینرو ،اسالم به هیچ روی ،فر روابط همسایگی،
مقابله به مثل را تجویز نمیکند .امام کاظم
ْ

َ َ

ْ ََ

َ ْ ََ َ
ْ
َ
میفرماید« :ل ْ َس ُح ْس ُن ال ِج َاو ِاْ ا َ اْلُى َول ِك َان

ُح ْس َن ال ِج َو ِاْ َص ْب ُإك َعّلی اْلُى؛ 2خوشهمسایگی ،خـوففاری از آزارفافن نیسـت؛ بلکـه صـبر و
تحمل آزار همسایه است».
فر روایتی از رسول خدا

آمده است« :خداوند متعال فوست فارف مرفی را کـه همسـایه بـدی

فارف و او را میآزارف؛ اما او آزارش را تحمل میکند و با خدا حساب مینماید تا خداوند با مرگ یـا
فر زندگی همسایه ،او را از مقابله با او بینیاز کند».

3

و .کمک به محرومان

جامعهای روی سعافت و نیکبختی را خواهد فید کـه فقـرا و محرومـانش ،همـواره مـورف توجـه
باشند و نسبت به وضع آنها رسـیدگی شـوف .حضـرت علـی

فر بخـش فیگـری از وصـایای

ُ
ارزشمند خوف فر این باره فرموفهَ « :ال َّل ََ ال َّل ََ في ْال ُف َق َإاء َو ْال َّم َس ن َف َّش ْ ُ ُ
وه ْم ِفاي ََ َع ِح ِّشاكم؛ 4از
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

خدا بترسید ،از خدا بترسید ،فرباره فقـرا و مسـتمندان .پـس ،آنهـا را شـریک زنـدگی خـوف قـرار
فهید».
فقیرانی که با رنج و سختی فستوپنجه نرم میکنند و برای تأمین زندگی پنـاهی ندارنـد ،شایسـته
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،71ص .۱61
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .667
 .3سیوطی ،الجامع الصغیر ،ج  ،۳ص .186
 .4ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .۳۱8

مجلس بيستم و دوم :نگاهی به وصايای اميرالمؤمنين (161  )1

توجهاند و هرکس فر حد توان خویش موظـف اسـت بـه یـاری آنـان بشـتابد و گـامی فر مسـیر
محرومیتزفایی برفارف .این موضوع ،آنقدر اهمیت فارف که قرآن کریم فر اموال مسـلمان ،بـرای
ِ

ْ

فقیران حق خاصی قاهل شده استَ « :و ِفاي ْأَ َاو ِال ِْ ْم َح ٌاِ ل َّلسا ِئ ِ َوال َّم ِْ ُاإ ِوم؛ 1فر اموالشـان بـرای
ساهل و محروم ،حقی [معین] وجوف فارف».

امام علی

فر تعیـین سیاسـتهای کـالن خـویش حمایـت از محرومـان را فر اولویـت قـرار

میفهد؛ چنانکه به مالک اشتر توصیه میکند که کمک به پا برهنگان جامعه را مد نظر قرار فهد:
ْ
َ ْ
ْ
ْ
َ َ َََ
َ ََ ُ َْ
َ َ
السفّلی َِ َن ال ِه َحن ا ِح ّلة ل ُْ ْم َوال َّم َس ِ ِن َوال ُّم ِْ َتا ِج َن َوُ ِوي ال ُب ْاؤ ِ َوال َز َْ َنای
«الّل ََ الّل ََ ِفي الطبق ِة
َ َ َ
َ
ََ
َ َ َ
ِ
ف ِا َن ِفي َه ِه ِِ الط َبق ِة ق ِنع َو َُ ْع َت ّإا فا ْحف ِ الّل َاَ ََا ْاس َات ِْفظ َك َِ ْان َحق ِاَ؛ 2از خـدا بترسـید ،از خـدا

بترسید ،فر مورف طبقه پایین؛ آنهـا کـه راه چـاره ندارنـد؛ یعنـی مسـتمندان و نیازمنـدان و از کـار

افتافگان .فر این طبقه ،کسانی هستند که نیاز خوف را ابراز میکنند و برخـی نیـز نیازشـان را پنهـان
میسازند و باید به آنها بدون فرخواست بخشش کرف .بنابراین ،بر آنچه خداوند فر مـورف آنـان بـه
تو فستور فافه ،عمل کن».
همچنین ،حضرت با طرح سافهزیستی مدیران کالن نظام ،فرهنـگ حمایـت از فقیـران را نهافیـه
میکند .ازاینروست که علی

فلسفه زهد و سافهزیستی حاکمان اسالمی را همدرفی با فقیران

میفاند« :خداوند بر حاکمان عافل واجب کرفه است که زندگانی خویش را فر سطح مرفم فقیـر
قرار فهند؛ تا رنج فقر ،مستمندان را ناراحت نکند».
امام علی

3

خطاب به عثمانبنحنیف ،استاندار بصره ،میفرماید:

«اگر میخواستم ،میتوانستم از عسل پاک و از مغز گندم و بافتههای ابریشـم بـرای خـوف غـذا و
لباس فراهم آورم؛ اما هیهات که هوای نفس بر من چیـره گـرفف و حـرص و طمـع مـرا وافارف کـه
طعامهای لذیذ برگزینم؛ فرحالیکه فر حجاز یا یمامه ،کسی باشد که به قرص نـانی نرسـد و یـا
هرگز شکمی سیر نخورف یا من سـیر بخـوابم و پیرامـونم شـکمهایی کـه از گرسـنگی بـه پشـت
چسبیدهاند و جگرهای سوخته ،وجوف فاشته باشد».
 .1ناریات ،آیه .۳۱
 .2ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .۳۴۳
 .3ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغة ،ج  ،۳۳ص .1۱7
 .4صبحی صالح ،نهج البالغه ،نامه .۴6
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ابوالطفیل میگوید« :روزی او را مشاهده کرفم که بچههای یتیم و بیسرپرست را جمـع نمـوفه و
سفره مناسبی باز کرفه و عسل و سایر نیازمندیها را فور هم چیده و لقمههـای لذیـذ و عسـل بـر
فهان آنان میگذارف .این منظره ،آنچنان مؤثر و جالـب بـوف کـه یکـی از اصـحابش گفـت« :ای
کاش من هم یتیم بوفم و اینچنین ،مورف الطاف علی قرار میگرفتم».
امام علی

1

فر واقع با این عمل خویش میخواهد بفرماید :خداوند مـرا پیشـوا قـرار فافه و مـن

وظیفه خاصی فارم که فر خوراک و پوشاک و فر زندگیام مانند ضعیفترین افراف امت باشـم؛ تـا
فقیر به این وسیله ،آرامش خاطر پیدا کند و غنی هم که مـرا فر رأس جامعـه مـیبینـد ،بـه سـبب
غنایش به طغیان و سرکشی فچار نشوف.
گویند آیتالله وحید بهبهانی ،فو پسر فاشت؛ یکی به نام «آقا محمدعلی» و فیگری بـه نـام «آقـا
محمداسماعیل» .فر شرححال این مرف بزرگ نوشتهاند :روزی عروسش (زن آقا محمداسماعیل)
را فید که جامههای عالی و فاخر پوشیده است .به پسرش اعتراض کرف که چرا برای زنت اینجور
ُْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ
ْ
زحناة الّل ِاَ التای اخ َاإ َج ِل ِعبا ُِ ِِ
لباس میخری؟ پسرش جواب روشنی فاف و گفت« :ق َان حاإم
َ
َوالط ِ ب ِت َِ َن ِالإ ْز ِق ».مگر اینها حرام است؟ لباس فاخر و زیبا را چه کسی حرام کرفه است؟

گفت :پسرکم نمیگو یم که اینهـا حـرام اسـت؛ البتـه حـالل اسـت .مـن روی حسـاب فیگـری
میگو یم .من مرجع تقلید و پیشوای این مرفم هستم .فر میان این مـرفم ،غنـی ،فقیـر ،مـتمکن و
غیرمتمکن هم هست؛ افرافی که از این لباسهای فاخر و فاخرتر بپوشند ،هستند؛ ولـی طبقـات

بسیاری هم هستند که نمیتوانند اینجور لباسها را بپوشند؛ لبـاس کربـاس مـیپوشـند .مـا کـه
نمیتوانیم این لباسی را که خوفمان میپوشیم ،برای مرفم هم تهیه کنیم و نمیتوانیم آنها را فر ایـن
سطح زندگی بیاوریم؛ ولی یک کار از ما ساخته اسـت و آن ،همـدرفیکـرفن بـا آنهاسـت .آنـان
چشمشان به ماست؛ یک مرف فقیر وقتی زنش از او لباس فاخر مطالبه میکند ،یک مایـه تسـکین
خاطر فارف و میگو ید :گیرم ما مثل ثروتمندها نبوفیم ،ما مثل خانه آقای وحید زندگی مـیکنـیم؛
ببین زن یا عروس وحید اینجور میپوشد که تو میپوشـی؟ وای بـه حـال آن وقتـی کـه مـا هـم
زندگیمان را مثل طبقه مرفه و ثروتمند کنیم که این ،یگانه مایه تسلی خاطر و کمک روحـی فقـرا
هم از فست میروف .من به این منظور میگو یم کـه مـا بایـد زاهدانـه زنـدگی کنـیم تـا زهـد مـا
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۴۳ص .1۱
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همدرفی با فقرا باشد .روزی کـه فیگـران توانسـتند لبـاس فـاخر بپوشـند ،مـا هـم لبـاس فـاخر
میپوشیم.

1

بنابراین ،اگر مسئوالن و متولیان جامعه اسالمی از طبقه محروم باشند یـا بـه سـبک آنـان زنـدگی
نمایند ،میتوانند فرف فقر و استضعاف را بهخوبی فرک کنند و فر عمـل ،بـا آنهـا ابـراز همـدرفی
نمایند .امام راحل فر این باره فرموفه« :رهیس جمهور و وکالی مجلس ،از طبقـهای باشـند کـه
محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموفه و فر فکر رفاه آنـان باشـند؛
نه از سـرمایهفاران و زمینخـواران و صدرنشـینان مرفـه و غـرق فر لـذات و شـهوات کـه تلخـی
محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمیتوانند بفهمند».

 .1مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،16ص .۴71
 .2صحیفه امام ،ج  ،1۳ص .۴11

2

مجلسبیستوسوم

نقش قرآن در زندگی انسان از نگاه اهل بیت
*

حجتاالسالموالمسلمینفرجاهللمیرعرب


اشاره

آشنایی با نگرش اهلبیت

نسبت به قرآن ،بسیار مهـم و نقشآفـرین اسـت؛ زیـرا کسـی کـه

مخاطب اولیه قرآن است 1و ایـن کتـاب آسـمانی فر خانـه او نـازل شـده ،آن را بهتـر از فیگـران
میشناسد .روایات ،سیره عملی و موضعگیری اهلبیت

 ،بهروشنی نشان میفهـد کـه آنـان،

قرآن را رکن اساسی اسالم ،معجزه جاویدان ،محور هدایت و پشـتوانه اصـلی رسـالت حضـرت
ختمی مرتبت
از نظر اهلبیت

 ،مرجع فینی ،علمی و فقهی و راه و روش عملی میفانستهاند.
 ،قرآن چنان جایگاهی فارف که با هیچ کتابی نمیتوان آن را مقایسه نموف؛ زیرا

کالم خداست و او نیز با هیچکس قابل مقایسه نیست .رسول خدا
ََ ْ

َْ

ُ

َ
میفرمایـد« :فّضا القاإآن

الكَلم فّض ِ الّلَ عّلی خّل ِقَ؛ 2برتری قرآن بر سخنان فیگـر ،ماننـد برتـری خداونـد بـر
َعّلی س ِئإ
ِ
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
ُ
َ
َ
القرآن َمن ُخ َ
وطب به( ».شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص )۱۳1
 .1امام باقر « :إنما َیعرف
 .2محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۴ص .1۱7
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ْ َ ُ

ّ

مخلوقاتش است ».فر روایتی از آن حضرت آمـده اسـت« :القاإآن أفّضا ا شايء ُون الّلاَ؛

1

قرآن ،به جز خداوند ،برتر از هر چیزی است ».به همین فلیل ،از نظر آن مقربان فرگاه الهی ،همه
باید فر بزرگداشت قرآن بکوشند؛ چنانکه رسول خدا

َ
ّ
ّ
فرموف« :ف َّم ْن وقإ القاإآن فقاد وقاإ الّلاَ،

ِ
َ َ
استَ َ ُاِ َإَ ِة الّلَ؛ 2آنکس که قرآن را بـزرگ بشـمارف ،خداونـد را بـزرگ
وَن لم ُحوقإ القإآن فقد

فاشته و کسی که قرآن را بزرگ نشمارف ،حرمت خداوند را سبک شمرفه است».
بنابراین ،پیروان اهلبیت

بایـد اعتقـاف خـوف را بـر اسـاس نظـر آن بزرگـواران تنظـیم کننـد و

آنگونهکه روایات اهلبیت

گواه آن اسـت ،قـرآن فر تمـام ابعـاف زنـدگی انسـان رهنموفهـای

تعیینکننده فارف و برنامهای جامع و جاویدان برای سعافت فنیا و آخرت آفمی اراهه کـرفه اسـت و
فر واقع ،راهحل تمام مشکالت بشر را فر خوف جای فافه و میتواند او را به هـدف عـالی خلقـت
برساند.
فر این مجال ،به بیان چند ویژگی قرآن از نگاه اهلبیت

میپرفازیم که توجه به آنها ،مورف نیاز

جامعه و مرفم است.
 .1همراهی قرآن و اهلبیت

از صدر اسالم فو نگاه مهم فر مورف قرآن وجوف فارف .۳ :قرآن بسندگی؛ یعنی اکتفانموفن به قرآن؛
 .1توجه به قرآن و اهلبیت

؛ بهطوریکه قابل جدایی از هم نیستند .یکی از مشـکالت مهـم

عقیدتی فر میان مسلمانان که سبب جنگ و خونریزی شده است ،نگاه قرآن بسـندگی یـا شـعار
سبنا َ
«ح ُ
کتاب الله» است .فر حدیث متواتر ثقلین ،پیامبر خاتم نگاه صحیح به قرآن را چنـین
بیان کرفه ...« :ت ب الّلَ وعتإتی ...لن حفتإقا  3».یعنی به عنوان یک اصل اعتقافی به همه یافآور

شد که قرآن باید همراه اهلبیت

فیده شوف .چنین قرآنی است که نجاتبخش بوفه ،فر فتنهها

راهگشا و کارساز است.
این نگاه نبوی ،فر اندیشه علوی نیز تجلی کـرفه اسـت .ازایـنرو ،امـام علـی

فر مـورف قـرآن

ُ
َ
ُ َ
ُ َ
انْم وَ ُ
اك َع ُ
ّ ُ َ ََ َ َ
َُ ِ َ َُ َ َ َ
انْم،
ُال
ِ
فرموفهَ« :ن القإآن َع أه ا ِت َِ ،وهم التإ ِاجّمة ع ِنَ ،الّمفس ُإون لَ ،وجا أخاه ِ
 .1ابوالفتوح رازی ،روض الجنان ،ج  ،۳ص .۳8
 .2محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۴ص .1۱6
 .3شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۴۳6
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َ

َ

َ

ُ

ِ

ُ

111  .

َ

ق ل ال ُّلَ تع لی« :ف َ
سئّلوا أه اله ِإ َن ُنتم ا َتعّل ُّمون»1؛ 2قرآن ،همراه اهل خانه خـوفش اسـت و
آنان روایتگران معارف قرآن از جانب رسول خدا هستند و [خوفشان نیز] مفسران قرآنانـد .پـس،

واجب است فریافت [نقلها و تفسیرها و پرسش] از آنان؛ [چنانکه] خدای تعالی فرموف :از اهل
نکر بپرسید ،اگر نمیفانید».
القای این نگاه به مرفم ،نـه تنهـا فر گفتـار ،بلکـه بـه شـکلهـای مختلـف انجـام شـده اسـت.
جابربنعبدالله انصاری نقل کرفه که گروهی از مرفم یمن بـه فیـدار پیـامبر
ایشان شدند .پیامبر

آمدنـد و مهمـان

به اصحاب خوف فرموف :مرفمی نزف شما آمدهاند کـه زوفرنـج و فلنـازک

هستند؛ هرچند ایمانشان بسیار محکم است .حضرت فر توصیف مرفم یمن فرموف :آنها یـاریگر
اوصیای من هستند و شمشیرهایشان همیشه بهگرفنشان آویخته است .آنـان پرسـیدند :ای رسـول
خدا وصی شما کیست؟ پیامبر

فرمـوف :همـان کسـی اسـت کـه خـدا شـما را [فر آیـه ۳9۱

آلعمران] به تمسکجستن به او امر کـرفه اسـت .آنـان پرسـیدند :ای رسـول خـدا
ریسمان (حبل) [که فر آیه آمده ]،برای ما توضیح فهید .پیامبر
ّ

فر مـورف

فرموف :خوف خـدای تعـالی فر

«إ ّ ب َحبلم َنالله َ
وح ٍبل ِم َنالناس» 3توضیح فافه که حبل و ریسمان ،از جانب خـدا کتـاب او و
ِ
ِ ٍ ِ

قرآن است ،و حبل انسانی و مرفمی ،وصی من است.

پس ،فر نگاه پیامبر

4

مسلمان باید فر کنار قرآن ،اهلبیت

بزند و تمسک جوید .قرآنی که همراه با اهلبیت

را هم ببینـد و بـه هـر فو چنـگ

است ،آثار بسیار ارزشـمندی فارف و فنیـا و

آخرت آفمی را آباف میکند.
 .2قرآن ،تعهدنامه عمل

پس از اصالح عقیده فر مورف قرآن ،نکته بسیار مهم از نظر اهلبیت

این است که این کتـاب

آسمانی برای عمل است و نه فقط خواندن .بر اساس احافیث اهلبیت

 ،قرآن ،پیمـاننامـهای

است که خدا میان خوف و بندگانش نوشته است و انسان نیز این عهدنامه را امضا کرفه و تعهد فافه
 .1نحل ،آیه ۴۱؛ انبیا ،آیه .7
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱9ص .1
 .3آلعمران ،آیه .۳۳1
 .4نعمانی ،الغیبة ،ص  ۱۱ـ ۴۳؛ بحرانی ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج  ،1ص  8۱ـ .8۴
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ْ
ْ
ُْ
ُ َ َ َ ْ ََ ْ
تا به آن عمل کند .امام صافق میفرماید« :الق ْإ ُآن َع ْْد الّل َِ َِلی خّل ِق َِ فقد َح ْن َب ِغي ِلّل َّم ْاإ ِء ال ُّم ْسا ِّل ِم
َ ْ َ
ُِ
َ ُ
َ
1
أ ْن َح ْنظ َإ ِفي َع ْْ ِد ِِ َو أ ْن َحق َإأ َِ ْن َُ ِفي َح ْو ٍم خ ّْم ِس َن َآحة».

این حدیث شریف ،فو بخش فارف:

ُْ

َ َ

َْ

 .۳قرآن ،عهدنامه خدا با بندگان است« :الق ْإ ُآن َع ْْ ُد الّل َِ َِلی خّل ِق َِ؛ قرآن ،پیمان خدا بـرای بنـدگان
ً
خویش است ».بخش اول متذکر میشوف که قرآن ،صرفا کتابی مانند سایر کتابها نیست کـه آن
را مطالعه کنند و بعد تصمیم بگیرند که به چه بخشی عمل نمایند و چه بخشی را رها کنند؛ بلکـه
قرآن ،عهدنامه و قرارفافی است که اجرای آن الزم است .بر این اسـاس ،روز قیامـت هـیچکـس
نمیتواند بگوید من تعهدی ندافه بوفم که اعمالی مطابق فستورات خدا انجام فهم؛ زیـرا خـدای
متعال احتجاج خواهد کرف که تو با فطرت و حقیقت وجوفت ،پیمان مرا امضا کرفی.

ْ
ْ
َ ُ
ََ
 .1مداومت بر مرور فاهمی عهدنامه ،ضروری است« :فق ْد َح ْن َب ِغي ِلّل َّم ْإ ِء ال ُّم ْس ِّل ِم أ ْن َح ْنظ َإ ِفاي َع ْْ ِاد ِِ
َ ْ َ
ُِ
َ
َو أ ْن َحق َإأ َِ ْن َُ ِفي َح ْو ٍم خ ّْم ِس َن َآحة؛ پس ،شایسته است مسلمان [برای عمل بـه مفـاف عهدنامـه]

همیشه فر عهدنامه خوف با خدا بنگرف و هرروز پنجاه آیه از آن را بخواند».

روشن است که اگر کسی قرارفافی را مدتها کنار بگذارف و متنش را نخواند ،شاید اصلش را هم
فراموش کند؛ چه رسد به محتوای آن؛ بهخصوص عهدنامهای ماننـد قـرآن کـه مشـتمل بـر تمـام
نیازهای زندگی انسان است و غفلت کوتاهمدت از آن نیز خسارتبـار خواهـد بـوف و بسـیاری از
وظایفی که هر انسانی قبول کرفه انجام فهد ،بر زمین خواهد ماند.
با توجه به چنین عهدی که خدا بر گرفن بندگان گذاشته و آنها هـم مفـاف آن را قبـول پذیرفتـهانـد،
اهلبیت

تذکر فافهاند که مراقب باشیم از عمل به قرآن غفلت نکنیم .امام حسـن مجتبـی

میفرمایدَ ََ « :اقيَ في ُ
الد ْن َ َاق َ ٌة َغ ْ ُإ َه َها ْال ُق ْإآن َف َتَ ُه ُوِ َ ََ َ َح ُد َل ُك ْم َع َّلی ُه َدا ُ ْم َوَ َن َأ َح َاِ َ
ا
الن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َْ َ َ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
َ ْ َ َ َْ َ ُ ُ 2
ِا لقإ ِآن َن ع ِّم ِا َِ و َِن لم حِفظَ وأاعدهم َِنَ َن لم حعّم ِا َِ و َِن ن حقإؤِ؛ فر فنیـا غیـر از ایـن

قرآن ،چیزی نمانده است .پس ،آن را پیشوای خوف قرار فهید تا شما را هـدایت کنـد .سـزاوارترین

مرفم به قرآن ،کسی است که به آن عمل کند؛ هرچند آن را حفظ نکـرفه باشـد و فورتـرین فـرف از
قرآن ،کسی است که به آن عمل نکند؛ هرچند آن را بخواند».
 .1حویزی ،تفسیر نور الثقلین ،ج  ،۴ص .۳۴
 .2اربلی ،کشف ّ
الغمة ،ج  ،۳ص .67۱
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فر کالمی از رسول خدا نیز عملنکرفن به قرآن ،سبب خشم الهی شمرفه شده استَ « :و ََ ْان
َ َ َ َ
ْ
َ َ
َ ُْ َ َ
َت َعّل َم الق ْإ َآن فّل ْم َح ْع َّم ِا َِ َوآّم َإ َعّل ْ َِ ُح َ ُالد ْن َ َو ِز َحن َت َْ ْ ،اس َت ْو َج َ َسَّط الّل َِ َت َع لی...؛ 1کسی که قـرآن

را بیاموزف و به آن عمل نکند و فنیافوسـتی و زینـت آن را بـر قـرآن تـرجیح فهـد ،سـزاوار خشـم
خداوند است».
ً
گفتنی است ،عمل ،به معنای فقط نمازخواندن و روزهگرفتن نیست و کسی که صـرفا بـه عبـافات
قرآن توجه کند ،از نظر پیامبر و اهلبیت مـرفوف اسـت .فر حـدیثی آمـده کـه چنـد نفـر
خدمت رسول خدا آمدند و خاطره سفر خوف را گفتند و نقل کرفند که ما با فالن مرف همسـفر
بوفیم .او مرف بسیار پاک و باخدایی بوف ،همیشه عبافت میکرف ،فر هر منزلی که فروف میآمـدیم،
از لحظه فروف تا زمان سوارشدن فوباره ،او مشغول نماز و نکر و قرآن بوف .پیامبر با تعجـب از
آنها سؤال کرف :پس ،چه کسی کارهایش را انجام میفاف؟ جـواب فافنـد :ای رسـول خـدا مـا بـا
کمال میل ،همه کارهای او را انجام میفافیم .پیامبر فرمـوفُّ ُ « :ل ُكام َخ ٌاإ َ ُ
ناَ؛ همـه شـما از او
ِ
2
بهترید».
بنابراین ،افزون بر انجام فستورات عبافی قرآن ،باید تکالیف فرفی و اجتماعی فیگر را هم کـه فر
قرآن آمده ،جامه عمل پوشاند و همه فستورات این کتاب انسانساز را مورف توجه قرار فاف.
 .3نفوذ قرآن در وجود انسان

از جمله مشکالت نسل امروز ،پدیدآمدن ابزارهـای فورکننـده آفمـی از قـرآن اسـت .بسـیاری از
جوانان ما ،سرگرم موبایل و فضای مجازی یا بازیهای رایانهای هستند؛ ولی نمیفانند که فر ایـن
فوره ،هرچه از بدی وارف وجوف انسان شوف ،پاککرفنش مشکل اسـت .اگـر خـدا و کـالم او وارف
وجوف ما شوف ،خدایی میشویم و اگر شیطان و کلماتش وارف شـوند ،شـیطانی .هـرکس خواهـان
خداییشدن است ،باید به توصیه امام صافق عمل کند و آن این است که همراهی و عمـل بـه
قرآن را از جوانی آغاز نماید تا نور قرآن فر سراسر وجوفش نفون کنـد و بـه فرمـایش حضـرت بـا
ْ َ َ ُْ
َ َ ُْ
َ
گوشت و خونش مخلوط گرفف .امام فرموفهْ ََ « :ن ق َإأ الق ْإ َآن َو ُه َو شا ٌب َُ ْاؤ َِ ٌن اخ َاتّلّط الق ْاإ ُآن
َ
ِاّل ِْ ِّم َِ َو َُ َِ َِ ...؛ 3هرکه فر حال جوانی قرآن بخواند و با ایمان هم باشد ،قرآن با گوشت و خـون او
آمیخته میشوف».
 .1شیخ صدوق ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص .181
 .2طبرسی ،مکارم األخالق ،ص .166
 .3شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .69۱
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امام صافق گوشزف کرفه که باید ارتباط با قرآن از زمانی شروع شوف که فل انسان سخت نشـده
و فر آن به روی معارف الهی باز است .این تعبیر ،کنایه از نفون معارف قرآن فر روح انسان است؛
وگرنه قرآن با مافه مخلوط نمیشوف .مقصوف ،این است که معارف و نور قـرآن ،بـه فل و روح مـا
نفون میکند و فر آن جای میگیرف؛ بهگونهایکه جداکرفنش از وجوف ما مشکل میشوف و همیشه
با ما خواهد بوف.
فر این حدیث ،به چند نکته بسیار مهم توجه شده است:
 .۳قراهت قرآن فر جوانی؛
ٌ
 .1ایمان فر جوانی :تعبیر «شاب مؤمن» ،یعنی هم جوان باش و هم مؤمن؛
 .۱جوان باایمان میتواند وجوفش را قرآنی کند.
افامه حدیث ،برکات با قرآن بوفن فر جوانی را بیان نموفه که توجه به آن ،همه جوانان را نسبت بـه
قرآن مشتاق میکند .امام میفرماید :اگر کسی فر جوانی با قرآن باشد و قرآن را با توجه و معرفـت
بخواند ،فو چیز نصیبش میشوف:
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
الف .همراهی و رفاقت با فرشتگانَ « :و َج َعّل ُاَ الّل ُاَ َع َاز َو َجا ََ َاع َ
الساف َإ ِة ال ِك َاإ ِام ال َب َاإ َْ ِة؛ خـدای
بلندمرتبه او را با فرشتگان پیغامبرنده و نیکرفتارش رفیق میکند».
َ
َ
ُ
ب .قرآن برای او فر روز قیامت پرفه و مانعی از آتش میشوف و میگو یدَ « :ح َْ ِب َِ َن َع َِ ٍ ق ْاد

َ
َ
َ
ْ َُ
أ َص َب أ ْج َإ َع َّمّلَ َغ ْ َإ َع َّلي َف َب ِّل ْغ اَ أ ْ َإ َم َع َط َح َك َق َل َف َ ْك ُس ُ
وِ ال َّل َُ ْال َعز ُحز ْال َج َبا ُْ ُح َّل َتا ْ
ا
ّل
ح
ان
َ
ن
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ُ َ َُ ُ َ ُ َ ْ َْ َ ْ َ َ
الجن ِة و حوضع عّلی ْأ ِس َِ ت ج الكإاَ ِة ّمم حق ل لَ ه أْض ن ك ِف َِ...؛ پرورفگارا هرکسی به مزف کـار

خو یش رسیده ،جز عملکننده به من .پس ،باارزشترین عطاهای خوف را بـه او عطـا کـن پـس،
خدای عزیز و جبار ،فو جامه از جامههای بهشتی به او میپوشاند و بر سـرش تـاج کرامـت قـرار
فافه میشوف .سپس ،به قرآن گفته میشوف :آیا [با این کار ]،تو را راضی کرفم؟». ...
بدین ترتیب ،اگر میخواهیم قرآن فر زندگی ما نقش اساسی فاشـته باشـد و مـا را بـه سـعافت و
ُ
کامیابی برساند ،بایسته است که از جوانی با قرآن انس بگیریم.
 .4نورانیکننده خانه و خانواده

مشکالت و اختالفات خانوافگی و همچنین نفون فرهنگ غربی ،خانههـای مـا را ظلمـانی کـرفه
است؛ هرچند فوست فاریم ،خانه و خانوافهای نورانی فاشته باشیم .از نظر اهلبیت یکـی از
ً
آثار همراهی با قرآن ،تأمین همین هدف است .اگر واقعا خواهان نورانیشدن خانه و خانوافه خوف
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هستیم ،با قرارفافن قرآن بر روی طاقچه ،چنین خواستهای محقق نمـیشـوف؛ بلکـه بایـد صـدای
قرآن فر خانه شنیده شوف و اهل خانه با قرآن ارتباط نزفیک فاشته باشند .از رسـول خـدا نقـل
َِ ُ َ ُ
َ ُ
إآن؛ 1خانههای خوف را با تالوت قرآن نورانی کنید».
شده« :نوْوا ا وتكم ِا ِتَلو ِة الق ِ
امام صافق حد و حـدوف ایـن نورانیشـدن را بیـان کـرفه و فر واقـع ،حـدیث جـدش رسـول
ْ ْ
ْ َ َ َ
ُ ُْ
خدا را توضیح فافه است؛ آنجا که میفرمایدَ َِ « :ن ال َب ْ ت َُِا َن ِف َِ ال َّم ْإ ُء ال ُّم ْس ِّل ُم َح ْتّلاو الق ْاإ َآن
َ
الد ْن َ ْال َك ْو َ ا َ ُ
الس َّم ء َ َّم َح َت َإ َاءى َأ ْه ُ ُ
الاد ِْ َي فاي َ
َح َت َإ َاء ُاِ أ ْه ُ َ
الس َاّم ِء؛ 2خانـه ،آنگـاه کـه انسـان
ِ
ِ
مسلمان فر آن قرآن بخواند ،فر چشم آسمانیان چنان جلوه میکند که ستاره فرخشان بـرای اهـل
فنیا نورافشانی میکند».
اگر خانهای به نور قرآن روشن شد ،آثار ایـن نورانیـت مطـابق فرمـایش امیـر مؤمنـان ،علـی ،
عبارت است از:
ُ َ
َ « .۳تكث ُإ َا َإ ُت َُ؛ برکتش زیاف میشوف.
ُ
ُ
َ .1و َتِّض ُإ ُِ َالّمَل ِئكة؛ و فرشتگان به آن خانه فرمیآیند.
َ
3
َ .۱و َت ُ
ْج ُإ ُِ الّش ط ُن؛ و شیاطین از آن فوری میجویند».
این حدیث شریف ،نشان میفهد که قرآن مانند اشعهای نافذ ،ناپاکیها و فشمنان ایمـان را نـابوف
میکند تا زمینه برای وروف خوبان و موجوفات و نیروهای الهی به خانه ما فراهم شوف.
 .5کتاب بصیرتافزایی

یکی از مشکالتی که همواره بشر را تهدید میکند ،فتنـه اسـت .فتنـه ،فضـای جامعـه را تیرهوتـار
مینماید؛ بهطوریکه فیدن حقیقت فر آن فضا ،بسـیار سـخت اسـت .مقـام معظـم رهبـری فر
تعریف فتنه فرموفه است:
«فتنه ،یعنی حافثه غبارآلوفی که انسان نتواند بفهمد چه کسی فشمن است و چه کسی با غـرض
4
وارف میدان شده و از کجا تحریک میشوف».
مبارزه با فتنه ،روشنبینی و بصیرت میخواهد و راه کسب بصـیرت و نجـات از فضـای خـاکی و
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .6۳9
 .2ابنفهد حلی ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،ص .187
 .3شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .6۳9
 .4بیانات مقام معظم رهبری 8 ،مرفاف .۳۱78
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جو فوفآلوف فتنه نیز کمکگرفتن از قرآن است .قرآن ،توان مقابله با فتنه و نجات از آن را بـرای مـا
َ َ
ایجاف میکند .امام صافق از پدرانش از رسول خدا نقل کرفه که آن حضرت فرموف« :ف ِااُا
َ ُ ْ
ْ
َ َ َ
َ َ
ْ ْ َ َ ُ ُْ َ َ
ٌ ُ َ َ ٌ 1
ال َت َب َس ْت َعّل ْ ك ُم ال ِف َت ُن ِقط ِع الّل ْ ا ِ ال ُّمظ ِّل ِام ف َعّلا ْ ك ْم ِاا لق ْإ ِآن ف ِا َن ُاَ شا ِف ٌع َُّشاف ٌع َو ََ ِحا ََادق؛
هنگامی که فتنهها ،همچون پارههای شب تاریک ،شما را فر خوف پیچید ،بر شماست که به قـرآن
تمسک جویید؛ زیرا قرآن ،شفیعی است که شفاعتش [فرباره کسی که بدان عمل کنـد ]،پذیرفتـه
است و واسطهای است که سخنش نزف خدا تصدیق شده است».
روشن است که مراجعه به قرآن ،پس از گرفتاری به فتنه ،بدون سابقه ارتباط عمیق بـا ایـن کتـاب
هدایتآفرین نمیتواند کارساز باشد؛ بلکه آنانکه فلوجانشان از جوانی به نور قرآن روشـن شـده
و چشم بینا و بصیر پیدا کرفهاند ،فر هنگام فتنهها نورافکنی فارند که جلویشان را روشن میکند؛
ولی کسی که پس از طوفان فتنه و ظلمانیشدن فضای اندیشه ،فنبال چراغ نجات مـیگـرفف ،بـه
سختی میتواند راه برونرفت از لغزش و انحراف را بیابد.
اگر به نکات حدیث توجه کنیم ،حقیقت یافشده را تصدیق خواهیم کـرف .همانطورکـه گذشـت،
حضرت فرموفه« :وقتی فتنهها مانند پارههای شـب ظلمـانی شـما را فراگرفـت ،بـه قـرآن رجـوع
کنید».
فر افامـه فرمـایش خـوف ،قـرآن را «شـافع

فر پاسخ به این پرسش باید گفت که رسـول خـدا
ََ
ُمشفع» معرفی کرفه؛ یعنـی قـرآن هرگـز شخصـی را کـه بـا آن بیگانـه بـوفه و آیـاتش را تـالوت
نمیکرفه ،شفاعت نمیکند؛ چون آنها یکدیگر را نمیشناسند و ارتبـاط فوسـتی بـا هـم ندارنـد.
پس ،برای نجات از فتنهها ،باید از پیش با قرآن مأنوس باشیم و وجـوف خـوف را بـا نـور هـدایتش
روشنایی بخشیم تا هم از ظلمت فتنهها نجـات یـابیم و راه را بـرای مستضـعفان جامعـه روشـن
نماییم.
 .6عامل شرح صدر

یکی از نیازهای جدی انسان برای زندگی سالم و شایسته فر جامعه ،فاشتن شـرح صـدر اسـت؛
چیزی که زنـدگی ماشـینی امـروزی ،لطمـات شـدیدی بـه آن زفه اسـت .شـرح صـدر ،همـان
فراخی فکر ،وسعت قلب ،گسترفگی وجوف و فاشتن ظرفیت بـاالی تحمـل مشـکالت فر مسـیر
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۴6۱

مجلس بيستم و سوم :نقش قرآن در نزدگی انسان از نگاه اهل بيت

رسیدن به هدف واالی الهی است .بنا بر احافیث اهلبیت

189  .

 ،قرآن کریم ،عامـل شـرح صـدر

بوفه ،سبب عظمت شخصیت و بزرگی روح انسان میشوف .علی
ُ

َ َ ُ ِ
میفرمایـد« :افّضا الاه ِإ

الَدوْ َو َت َ
ُ
ّشإ ُح ُ
ستن ُإ َ
إآن ا َِ ُت َ
السإا ِئ ِإ؛ 1برترین نکر ،قرآن است کـه بـه وسـیله آن ،شـرح صـدر
ِ
الق ِ

حاصل میشوف و پوشیدهها روشن میگرفف».

َ
ُ
وْ َحقه ُف ُاَ ال ُ
ّلاَ ِفاي قّلا ِ ََان
از رسول خدا پرسیدند :شرح صدر چیست؟ حضرت فرموف« :ن ٌ ِ
َ َ َ
َ
َحّش ُء ،ف َ نّش ِإح ل َُ َص ُدْ ُِ َو َحنف ِس،؛ شرح صدر ،نوری است که خدا فر قلب هرکس بخواهد ،مـی-

افکند و فر پرتو آن ،قلب و جان او وسیع و بزرگ میشوف».

2

َ َ َ َ
شـرح لـک
برای فهم بیشتر شرح صدر ،بایسـته اسـت بـه سـوره انشـراح مراجعـه کنـیم؛ «ألـم ن
َص َ
درک 3». ...از مجموع آیات این سوره و شیوه بیان و ترتیب آیات آن ،معلوم میشوف کـه مـراف از
شرح صدر ،آن است که فلوجان رسول خدا

بهگونهای بسط و گسترش وجوفی یافته بوف کـه

نهتنها همه معارف وحی به او القا میشد و او به طور کامل آنها را فریافت و تبلیغ میکـرف ،بلکـه
تمام رنجهایی را که از این ناحیه برای آن حضرت پدید میآمد ،بهآسانی تحمل مـینمـوف؛ بـدین
ً
معنا که نفس مقدس پیامبر خدا کامال مستعد فریافت همه فیض الهی و انجام وظیفه خطیـر
رسالت شده بوف 4.همین شرح صدر ،سبب شده بوف که پیامبر

کارشکنیهای فشمنان و مخالفان بایستد و پیروز شوف.

5

بتواند فر برابـر لجاجـتهـا و

پس ،اگر کسی میخواهد بزرگ شوف و ظرفیت باالیی پیدا کند تا به هدف خویش برسد ،بایـد بـه
قرآن تمسک جوید .امام علی

فر اشاره به آثار شگفت و خواص معجزهآسـای قـرآن فرمـوفه:

ٌ َ
َ
َ ُ ُ
ََ ُ
َلء غ ُإ ُِ؛[ 6آنچه] فر قرآن است ،سـبب بهاریشـدن
الع ِّلم َوَ ِلّلقّل ِ ِج
ّلوب و حن ا ع ِ
«ف َِ ْ ا ع الق ِ

فلها و جوشش چشمههای فانش است و فل را جز بـا قـرآن ،جـال و روشـنی نیسـت ».بـدیهی

است ،فلی که جال پیدا کند ،محل جوشش علم و روشنایی گرفیده ،بزرگ و وسیع خواهد شد.
 .1تمیمی آمدی ،تصنیف غررالحکم و دررالکلم ،ص  ،۳8۱ش .۱6۱6
 .2طبرسی ،مجمع البیان ،ج  ،۴ص .۱6۱
 .3ر.ک :سوره انشراح.
 .4سید محمدحسین طباطبایی ،تفسیر المیزان ،ج  ،19ص .۴۴۱
 .5ناصر مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،17ص .۳11
 .6نهج البالغه ،خطبه .۳76
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جایگاه و نقش شرح صدر فر فاستان حضرت موسی
بسیار قابل توجه است .حضرت موسی
ْ

و فرعون که بارها فر قرآن تکـرار شـده،

پیش از آنکه از خدا پیروزی و آسانشدن مشکالت را

بخواهد ،عرض میکندَ « :ر ِباش َر ْحلي َص ْدري؛ خدایا به من شرح صدر بده و سـینهام را فـراخ
1

کن ».پس از این فرخواست ،حضـرت تقاضـای آسانشـدن امـور را کـرفه اسـتَ « :و َی ِس ْـرلـي
َ
أ ْمري 2».فر جامعهای که مرفم فرعون را خدای خوف میفانستند ،باید شرح صدر فاشت تا بتـوان

خدایی فرعون را به چالش کشید و زمینه را برای مبارزه عمومی با او آمافه کرف.
بنابراین ،جامعهای که آحاف آن با این کتـاب آسـمانی مـأنوس باشـد و فر همـه جوانـب فـرفی و
اجتماعی فستورات آن را سرلوحه امور خویش سازف ،سعافت و کامیابی فنیـوی و اخـروی را بـه
فست خواهد آورف و فر پرتو شرح صدر و آگاهی و بصیرت میتوانـد قلـههای کمـال و فانـایی را
فتح نماید.

 .1طه ،آیه .16
 .2طه ،آیه .16

مجلسبیستوچهارم

جاودانگی قرآن
حجتاالسالموالمسلمینمحمدمهدیفیروزمهر


*

اشاره

قرآن ،کتاب آسمانی است که برای پاسخگویی به همه نیازهای بشر فر مسـیر هـدایت و سـعافت
نازل شده است و صورت نوشتاری جهان آفرینش و انسان ،و بیانگر حاالت و روابـط گونـاگون او
با مبدأ و معاف ،خویشتن ،همنوعان و طبیعت ،و سفره گسترفهای است که هرکس به انـدازه نیـاز و
توان خوف میتواند از آن بهره بگیرف .از میان صحف و کتب آسمانی که خداوند برای هدایت بشـر
بر انبیای عظام نازل نموفه ،قـرآن کـریم ،کتـاب جاوفانـه و معجـزه مانـدگار پیـامبر خـاتم

و

فربرفارنده عالیترین برنامه زندگی است که هرگز کهنگی و فرسوفگی سـراغ آن نمـیآیـد و مـتن
محکمی است که تحریف ،تغییر ،نسخ ،بطالن ،لغویت و ضـاللت بـه آن راهـی نـدارف .قـرآن،
همانگونهکه فر عصر پیامبر

معجزه بوف ،فر این عصر نیـز معجزهبـوفن خـوف را حفـظ کـرفه

است و با وجوف اینکه امروزه فر قالبهـای مختلـف علیـه آن تبلیـغ مـیشـوف ،امـا قـرآن ماننـد
خورشیدی فروزان فر عرصههای مختلف میفرخشد .این کتاب از آغـاز نـزول ،همـه فنیـا را بـه
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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هماورفی طلبیده و خبر قطعی فافه که فر هیچ زمانی مغلوب و ناکارآمد نمیشوف.
فر این نوشتار ،به بررسی مفهوم و فالیل فرونفینی و برونفینی جاوفانگی قرآن میپرفازیم.
مفهوم جاودانگی

جاوفان ،به معنای همیشه ،فاهم ،باقی و همیشگی است و جاوفانگی ،حاصل مصدر و به معنـای

جاوفانهبوفن است 1.جاوفانگی قرآن ،بدین معناست که محدوف و مقید به هیچ زمانی نبوفه ،بلکه
تا عالم مافی باقی است و انسان فر کره خاکی زندگی میکنـد و تـا زمـان برپـایی قیامـت ،بـاقی

خواهد بوف 2.امام رضا

فرباره جاوفانگی قرآن فرموف« :خدای تعالی آن را بـرای زمـان و مـرفم

خاصی قرار ندافه است .به همین فلیل ،فر همه زمانها تازه ،و نزف هر قوم و ملتی تـا روز قیامـت،
نو و باطراوت است».

3

دالیل جاودانگی قرآن

فالیل متعدفی ،جاوفانگی قرآن را روشن میسازف که فر این مجال ،طی فو محور کلی ،بـه آنهـا
اشاره میکنیم.
الف .دالیل دروندینی
 .1آیات

راز جاوفانگی قرآن را باید فر محتوای عالی انسانساز و ساختار اعجازآمیز آن و نیز ویژگی آورنده
آن جستوجو کرف .فر آیات متعدف ،جاوفانگی قرآن مطرح شده که بـه نکـر چنـد نمونـه بسـنده
میشوف:
ـ آیه «وَمَن بَلَغ»:
ُ

َ

ُ

ُْ

َ

ْ
َ
َ
االق ْر ُآن ِْلن ِذ َر ُم ْم ِب ِه َو َم ْن َب َل غ؛ 4و بگو :این قرآن به مـن وحـی شـده اسـت تـا بـه
وحي َِإليَهذ
«وأ ِ

وسیله آن ،شما و کسانی را که قرآن به آنان میرسد ،هشدار فهم».
 .1علیاکبر فهخدا ،لغتنامه ،ج  ،6ص  7۴69و .7۴61
 .2فیروز اصالنی ،جاودانگی قرآن از ديدگاه قرآن و روايات ،ص .11
 .3شیخ طوسی ،األمالی ،ص .68
 .4انعام ،آیه .۳۱
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ُْ

از ظاهر « ِْلن ِذ َر ُم ْم ِب ِه» برمیآید که خطابش متوجه مشرکان مکه و یـا عمـوم قـریش و یـا حـداکثر
همه عرب است؛ اما با توجه به فو نکته میتوان استفافه کرف کـه مقصـوف ،تنهـا مشـرکان مکـه یـا
قریش و حتی همه عرب نیست:
َ ََ
 .۳مقابله بین «کم» و بین «من بلغ» ،فاللت بر این فارف که مقصوف از ضـمیر خطـاب «کـم» فر
ُْ
جمله « ِْلن ِذ َر ُم ْم ِب ِه» ،کسانی هستند که پیغمبر اکرم ایشان را پیش از نزول آیه یا مقارن یا پـس
از نزول ،انذار مینموف.
َ
 .1مقصوف از «و َمن َبلغ» ،کسانی هستند که مطالب خوف را از شخص پیامبر نشنیدهاند؛ چه
معاصران آن حضرت باشند و چه آیندگان.
پس ،آیه یافشده میرساند که رسالت آن حضرت ،عمومی بوفه ،قرآنش ابدی و جهانی و حجت
ناطقی است که از روز نزولش تا قیامت ،به نفع حـق و علیـه باطـل احتجـاج مـیکنـد و از نظـر
فعوت به اسالم ،هیچ فرقی بین کسانی که قرآن را از خوف او میشنوند و بین کسانی که از غیـر او
1
میشنوند ،نیست.
جاوفانگی بیمفهی پیامبر بهواسطه قرآن ،بدان جهت است که این کتاب ارزشهای مطلـوب
فطرت انسان ،مانند :عدل ،احسان و بخشش ،و نیز خطرها و زشـتیهـای منفـور سرشـت بشـر،
مانند :فحشا ،منکر و ظلم را معرفی میکند .عثمانبنمظعون گوید :پیامبر مکرر اسالم را بـر
من عرضه میکرف و من از روی شرمندگی ،اسالم آورفه بوفم؛ ولی اسـالم فر فلـم مسـتقر نشـده
بوف؛ تا اینکه روزی آیهای را برای من تالوت کرف .فر این وقت بوف که فین اسـالم فر قلـبم مسـتقر
َْ
ُْ
ْ
َ َ
2
الل َه َی ْخ ُم ُرب ْال َع ْدل َو ْاْل ْ
سان َو ِإیتا ِ  ِذيالق ْربی َو َینهی َع ِنالف ْحشـا ِ 
ح
شد .آیه مذکور فرموفهِ « :إن
ِ ِ
ِ
ِ
َو ْال ُم ْن َكر َو ْال َب ْغي َِیع ُّظ ُك ْم َل َع َل ُك ْم َت َذ َم ُر َ
ون؛ 3خداوند فرمان به عدل ،احسان و بخشش میفهـد و از
ِ
ِ
فحشا ،منکر و ظلم نهی میکند .خداوند به شما اندرز میفهد؛ شاید متذکر شو ید».
ـ آیه نفی باطل:

َ َ
ْ َ ْ َْ ٌ
ٌ َ ٌ
حكیم َ
یل ْ َ
یّز* َی ْختیه ْالباط ُل ْ َ ْ َ َ ْ َ
ید؛ 4و ایـن،
ح ِم ٍ
« َو ِإن ُهل ِكتابع ِّز
ِ ِ
منرل ِف ِهتن ِّز ِ
منبی ِنیدی ِهو ِ
ِ ِ
من ِ ٍ
 .1سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،7ص .۱۱
 .2عروسی حویزی ،تفسیر نور الثقلین ،ج  ،۱ص .78
 .3نحل ،آیه .۱9
 .4فصلت ،آیه  ۴۳ـ .۴1
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ً
کتابی است قطعا شکستناپذیر که هیچگونه باطلی ،نه از پیش رو و نه از پشت سر ،بـه سـراغ آن
نمیآید؛ چراکه از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است».
فر این آیه ،چند خصوصیت نکر شده که جاوفانگی قرآن از آن استفافه میشوف:
َ

ٌ
 .۳قرآن ،کتابی عزیز است« :إن ُه َلك ٌ
یّز ».عزیز ،از «عز» به معنای کمیاب یا نایاب و نیز به
تاب َع ِّز 
ِ
ِ
1

معنای شکستناپذیری است 2.قرآن ،عزیز است؛ یعنی بینظیـر یـا بـه معنـای شکسـتناپـذیر

است.

3

 .1قرآن ،بطالنناپذیر است« :

َْ
َ
ْ
باط ُل ِم ْن َب ْی ِن َی َد ْی ِه َو ِم ْنر ْل ِف ِه ».آمدن باطل بـه سـوی
یهال ِ
یخ ِت ِ

قرآن ،به این معناست که بعضی از اجزا یا همه آن ،از بین بروف و باطل شوف؛ بهطوریکـه بعضـی
از حقایق و معارف حق آن ،ناحق شوف و یا بعضی از احکام و شـرایع و معـارف اخالقـی آن و یـا
همه آن ،لغو گرفف و فیگر قابل عمل نباشد 4.این فراز از آیه میگوید :نـه فر زمـان نـزول و نـه فر

آینده ،چیزی از قرآن ،ناحق یا لغو و بیاعتبار نمیشوف .بنابراین ،قرآن هم بینظیر است؛ زیـرا هـر
کتابی تا مدتی تازگی فارف و هم بطالنناپذیر است .پس ،قرآن تا ابد باقی است.
ْ

َ ٌ
حكیم َ
یل ْ َ
ید ».این فراز آخـر ،فلیـل بطـالنناپـذیری قـرآن را بیـان
ح ِم ٍ
 .۱قسمت پایانی« :تن ِّز ِ
من ِ ٍ
ً
میکند؛ 5با این توضیح که :اوال ،از جانب خدای حکیم است و حکیم ،یعنی کسی کـه افعـالش

بر اساس حکمت است و نیز به معنای کسی است که به همه اشیا و امور ،عـالم اسـت .حمیـد،

یعنی کسی که مورف ستایش و مستحق شکر و سپاس اسـت 6.بنـابراین ،چـون قـرآن تنزلیافتـه از
حکمت خدای حمید است ،بطالنپذیر نیست.
استواری ساختار و محتوای قرآن ،راهی برای رخنه باطل و اتهام و اشکال بـاقی نگذاشـته اسـت.
قریش از عتبةبنربیعه خواستند که چارهای برای جلوگیری از نفون اسالم بیندیشد .او اموری را بـه
 .1خلیل فراهیدی ،العین ،ج  ،۳ص .76
 .2حسین راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ص .66۱
 .3محمد سبزواری نجفی ،الجديد فی تفسایر القارآن المجیاد ،ج  ،6ص 18۱؛ سـید محمدحسـین طباطبـایی،
المیزان ،ج  ،۳7ص .۱۱8
 .4سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۳7ص .۱۱8
 .5همان ،ص .۱۱۱
 .6شیخ طوسی ،التبیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،۱ص .۳۱1
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پیامبر

پیشنهاف کرف .وقتی سخنش تمام شد ،حضرت تا آیه سیوهفتم سوره غافر را قراهت کرف

و سپس ،به او فرموف« :آیا پیام خدا را شنیدی؟» او که بهشـدت مجـذوب ایـن آیـات شـده بـوف،
سخنی نگفت و به جمع قریش رفت و گفت« :به خدا سوگند سخنی کـه از محمـد
تاکنون از کسی نشنیده بوفم .به خدا قسم نه شعر است و نه سحر و نه کهانت».
ـ آیه ختم نبوت:

ُْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ
ْ
َ ُ َ ٌَ َ َ َ
رات َمالن ِب ِیین؛
لكنرسولالل ِهو
من ِر ِ
جالكمو ِ
«مامانمحمدأباأح ٍد ِ

2

شـنیدم،

1

محمـد ،پـدر هـیچیـک از

مرفان شما نبوفه و نیست؛ ولی رسول خدا و ختمکننده و آخرین پیامبران است».
است و به تبع آن ،بر جهانی و جاوفانگی قرآن فاللـت فارف .بـا

این آیه ،بیانگر خاتمیت پیامبر

ختم نبوت ،رسالت نیز که مرحله باالتر از آن است ،3بـه پایـان رسـیده اسـت .بنـابراین ،پـس از

شریعت پیامبر

 ،فیگر شریعتی نخواهد آمد که آن را نسخ کند و کتـاب او ،یعنـی قـرآن نیـز -

توسط هیچ کتاب آسمانی فیگر نسخ نخواهد شد.
پیامبر

خوف نیز بارها تأکید کرف که مـن خـاتم پیـامبران هسـتم و پـس از مـن ،هـیچ پیـامبری

مبعوث نخواهد شد؛ از جمله اینکه فر حدیث منزلت خطاب به حضرت علی
َ

َ َ َ

َْ َ
فرموف« :أنات

ِ َْ َ ُ َ
ون َ ْن َُ َ
وسی َِا أ َن َُ ا َن ِب َی َا ْع ِدي؛ 4تو نسبت به من ،همچـون هـارون نسـبت بـه
َِني ِاّمن ِزل ِة ه ْ ِ

موسی هستی؛ جز اینکه پس از من ،پیامبری نخواهد بوف ».این سخن نیز از پیامبر

نقـل شـده

ََ َ َ ُ َ ََ َ َ
ََُ
ُ
َ َ
َ
جّمّل َُ ،ف َج َع ّالن ُ َحط فاون
وَث اانب ِء َّمث ِ َْ ُج ٍ َانی ُان ن ف حسنَ وا
است که فرموفََ « :ثّلی
ّ
ُ
َ َ ُ ُ ََ َ
اَ َح ُق َ
ولون َ َْ َأحن ُان ن َا َ
ّلك ال ِّل َبنة؛ 5مثـال مـن فر قیـاس بـا
حسن َِن هها ِاا ههِ ال ِّلبنة ،فكنت ان ِت
ِِ

انبیای پیشین ،مانند مرفی است که بنایی زیبا بسازف و مرفم گرف آن بگرفند و بگو یند بنـایی زیبـاتر
از این نیست؛ جز اینکه جای یک خشت آن ،خالی است و من ،همان خشت آخرینم».
بنابراین ،شریعت و کتاب پیامبر

 ،جاوفانه خواهند بوف.

« .1والله ما هو بالشعر وال بالسحر وال بالکهانة( ».محمدبناحمد نهبی ،تاريخ اإلسالم ،ج  ،۳ص )۳69
 .2احزاب ،آیه .۴9
 .3سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج ص .۱16
 .4شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .۳97
 .5ناصر مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،۳7ص .۱۴۱
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ـ آیه حفظ:
َ َ

َ َ

ِ

َ

ُ

َْ َ َ ُ َ
ْ ُ َْ
ون؛ 1بیترفید ،ما خوف ،این قـرآن را کـه یـاف خداسـت ،فـرو
حافّظ َ 
« ِإنانحننّزلناالذمرو ِإنالهل ِ
ً
فرستافهایم و قطعا ما خوف ،آن را [از اینکه به فراموشی سپرفه شوف و نیز از هرگونه تحریف] مصون

میفاریم».
خداوند فر این آیه ،ضمانت فافه که قرآن را از تحریف و تغییر حفظ میکند و این تضـمین خـدا،
مطلق است و به زمان خاصی اختصاص ندارف.
از فالیل تجدید بعثت و ظهور پیامبر جدید ،این بوف که تعالیم انبیا و کتب آسمانی پیشـین ،فچـار
تغییر و تحریف میشدند؛ بهگونهای که پاسخگوی نسلهای بعدی نبوف .شهید مطهری فر این
باره مینویسد:
«یکی از علل تجدید رسالت و ظهور پیامبران جدید ،تحریف و تبدیلهایی است که فر تعلیمات
و کتب مقدس پیامبران رخ میفافه است و به همین جهت ،آن کتابهـا و تعلیمـات ،صـالحیت
ً
خوف را برای هدایت مرفم از فست میفافهانـد .غالبـا پیـامبران ،احیاکننـده ُسـنن فراموششـده و
اصالحکننده تعلیمات تحریفیافته پیشنیان خوف بوفهاند ...ظهـور پیـاپی پیـامبران ،تنهـا معلـول
تغییر و تکامل شرایط زندگی و نیازمندی بشر به پیام نوین و رهنمایی نوین نیست؛ [بلکه] بیشـتر،
معلول نابوفیها و تحریف و تبدیلهای کتب و تعلیمات آسمانی بوفه است».

2

بنابراین ،حفظ و مصونیت قطعی قرآن از تغییر و تبدیل و تحریف ،به معنای جاوفانگی آن است.
ـ آیات بیانگر جهانیبودن قرآن:

3

فر آیات متعدف تأکید شده که قرآن ،کتابی جهانی است و تمام مرفم فر همه اعصـار ،مخاطـب و
مشمول آموزههای آن هستند .الزمه جهانیبوفن قرآن به این معنا ،جاوفانگی آن اسـت .فو نمونـه
از این آیات ،عبارتاند از:

 .۳آیاتی که مخاطب قرآن را «جهانیان» یا «مرفم» میفاند؛ مانندِ « :إ ْن ُه َو ِإ َ ِذ ْم َـر ِل ْل َعـ َال ِمین؛
 .1حجر ،آیه .۱
 .2مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،۱ص .۳66
 .3استفافه از کتاب :قرآنشناسی اثر آیتالله مصباح یزفی ،ج  ،1ص .176
 .4انعام ،آیه .۱9

4
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آن (قرآن) ،جز یافآوری برای جهانیان [چیـزی فیگـر] نیسـت ».فر ایـن آیـه ،قـرآن تـذکار بـرای
جهانیان معرفی شده است .مفهوم عالمین (جهانیان) ،به مرفم عصر رسالت محـدوف نمیشـوف؛
بلکه شامل همه مرفم با هر اصل و نژاف و مذهب و ملیت فر همه زمانها میشوف .بنابراین ،قـرآن
برای همه مرفم و تمام زمانهاست.

ُ
ُ
َ
َ ُْ َ َ َ
ض َان َال ِذ َيأ ِنّز َل ِف ِیه ْالق ْر ُآن ُهد ِللناس...؛ 1ماه رمضان که فر آن قرآن فرو فرسـتافه
« .1شهررم

شده که رهنموفی برای مرفم است ». ...فر این آیه ،قرآن مایه هـدایت بـرای مـرفم معرفـی شـده
است .مفهوم مرفم (ناس) ،اوًال عام است و همه افراف بشر را شامل میشوف و ً
ثانیا ،به مرفم عصـر
نزول اختصاص ندارف.
آیات پیشگفته ،بر عمومیت فعوت قرآن برای همه مرفم جهان فر تمـام اعصـار فاللـت فارنـد و
عمومیت آن نیز تخصیصبرفار نیست.
:

ـ آیات بیانگر جهانیبودن رسالت پیامبر

این آیات که به طور مستقیم بیانگر همگانی و جاوفانیبوفن رسالت پیامبر

است و بـا فاللـت

التزامی جهانی و جاوفانگی فعوت قرآن را اثبات میکند ،فر فو محور کلی قابل تبیین است:
 .۳آیات بیانگر جهانیبوفن رسالت پیامبر
نفرستافیم ،مگر برای همه مرفم».

َ َ َ
َ َ
 ،مانندَ « :و َماأ ْر َس ْلن َاك ِإ َمافة ِللنـاس ...؛ 2و تـو را

چنانچـه «کافـه» بـه معنـای «بازفارنـده» باشـد ،فر اینصـورت ،فقـط میتـوان از واژه «نــاس»
جهانیبوفن رسالت پیامبر را فهمید و اگر به معنای «جمی ًعا» و حال برای «الناس» باشـد کـه
فر این صورت ،عمومیت رسالت ایشان با تأ کید بیشتری اثبات میشوف.
 .1آیات بیانگر نو ید غلبه آیین پیامبر
ْ

ُ َ َ َْ َ َ َ ُ َ
ـول ُهب ْال ُه َ
ـد 
بر همه افیان ،مانند« :هوال ِذيأرسـلرس
ِ

َوُین ْال َح ِّقل ُیّظه َر ُه َع َل ِ
یالد ِین ُم ِله ...؛ او (خدا) ،کسی است که فرستافهاش را با رهنموف و آیـین
ِ ِ
ِ ِ
3

حق فرستاف ،تا آن را بر همه آیینها چیره سازف».
 .1بقره ،آیه .۳86
 .2سبأ ،آیه .18
 .3فتح ،آیه 18؛ توبه ،آیه ۱۱؛ صف ،آیه .۱
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 .2روایات

روایات متعدف و معتبری نیز بر جاوفانگی قرآن فاللت فارند که برخی از روشنترین آنها ،از قـرار
نیل است:
ـ فرازمانی و فرامکانیبودن قرآن:

ُ ُ
َ ُ َ َ
ْاسة َ ّا َغ َّض َضة؟ َفقا َل َا َن ال َ
ُ
ّلاَ
ِ
ّشإ ِ
از امام صافق سؤال شد َ« :ا ل الق ِ
والد ِ ِ
إآن ا حزُاُ ِعند الن ِ
ون ن َف ُْ َو في ُ ِ َزَ ن َج ٌ
ون َزَ ن وا لن ُُ َ
َلم ُح َن ِز ُلَ ل َزَ ن ُُ َ
دحد ،وع َند ُ ِ َقاوم َغا ٌ َلای َ
اوم
ح
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ ٍ
َة؛ 1چگونه است که بررسی و مطالعه و نشر مکرر قرآن جز بر تازگی آن نمیافزاید؟ فرمـوف:
الق ِ

زیرا خدای تعالی آن را برای زمان و مرفم خاصی قرار ندافه است .به همین فلیل ،فر همه زمانهـا

تازه و نزف هر قوم و ملتی تا روز قیامت ،نو و با طراوت است».
ـ جاریبودن قرآن در همه زمانها:

امام باقر از باب تشبیه معقول به محسوس ،جاوفانگی قرآن را به همواره بوفن فو اختر فـروزان
َ
َ ُ َ
ّمس والق َّم ُإ؛ 2قرآن ،هماننـد فو اختـر ُپرفـروغ
آفتاب و ماه تشبیه کرفه استَ « :حجإى َّم َحجإى الّش
خورشید و ماه ،همیشه فر جریان است [و زندگی انسانها را تا پایان فنیا روشن میسازف]».

3

ـ حیات جاودانه قرآن:

إآن َحيٌ َلم َح ُّمت وا َن ُاَ َحجاإي َ َّما َحجاإي ال َّل ا ُ َ
امام صافق فرموف« :ا َن ُالق َ
والنْا ُْ و َ َّما َ
جاإي
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ُ َ
َ َ ََ َ 4
ّمس والق َّم ُإ َوحجإي َعّلی ِآخ ِإن َّم َحجإي عّلی او ِلن ؛ قرآن ،زندهای است که هرگز نمـیمیـرف و
الّش

چون شب و روز و خورشید و ماه جریـان فارف و جریـان قـرآن بـر پسـینیان ،ماننـد جریـانش بـر

پیشینیان ماست».
شخصی به نام عبدالرحیم قصیر گوید :نزف امام باقر
َ

َْ

ْ

َ

بوفم کـه خطـاب بـه مـن فرمـوف :اینکـه

َ ُ ٌ َ ُ ِ
ـلق ْ
هـاُ؛ 5تـو تنهـا بیمفهنـدهای و بـرای هـر گروهـی،
ٍ
ـو ٍم
خداوند فرموفِ « :إنماأنتمن ِذرو ِلك
 .1شیخ صدوق ،عیون اخبار الرضا  ،ج  ،1ص .۱۱
 .2محمدبنحسن صفار ،بصائر الدرجات ،ص .1۳6
 .3عبدالله جوافی آملی ،قرآن در قرآن ،ص .۱۳۴
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱6ص .۴9۴
 .5رعد ،آیه .7
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هدایتکنندهای است» ،پیامبر
علی

آن را اینگونه تفسیر کـرف کـه« :منـذر ،مـن هسـتم و هـافی،

است ».پس ،اینک فر زمان ما ،هافی چه کسی است؟

عبدالرحیم گفت :لحظات طوالنی سرم را به زیر افکندم و سپس ،سـر بـرآورفم و عـرض کـرفم:
فدایت شوم این منصب ،میان شما اهلبیت
امام

فر جریان است و هافی عصر ما ،شما هسـتی.

فرموف« :فرست گفتی ».آنگاه فرموف« :هم اصل قرآن ،زندهای است که نمـیمیـرف و هـم

هر آیه آن ،برای همیشه زنده است؛ زیرا اگر آیه نازلشده فرباره اقوامی ،اختصاص بـه آنهـا فاشـته
باشد ،با مرگ آن اقوام ،آیه هم میمیرف و فر نتیجه ،کل قرآن میمیرف».

1

ب .دالیل بروندینی

عالوه بر فالیل فرونفینی ،فالیل بیرونفینی نیز وجوف فارف که جاوفانگی قرآن را اثبات میکند فر
نیل ،به چند مورف از این علتها اشاره میشوف.
 .1دیدگاه غیرمسلمانان

جاوفانگی قرآن ،چیزی نیست که تنها باورمنـدان بـه آن ،یعنـی مسـلمانان ،بـر آن تأکیـد فاشـته
باشند؛ بلکه بسیاری از فانشمندان بزرگ غیرمسلمان نیز آن را فرک نموفه ،به آن اعتراف کرفهانـد.
این ،بدان جهت است که جاوفانگی این کتاب ،مبتنـی بـر واقعیتـی اسـت کـه فر نات آن نهفتـه
است؛ چنانکه برخی فانشمندان غیرمسلمان که از جهانیبوفن و جاوفانگی آن سـخن گفتهانـد،
فلیل آن را علوم و معارف بلند و انسانساز این کتاب فانستهاند.
کنت کریک ،اسـتاف فانشـگاه کمبـریج ،مـیگویـد« :قـرآن ،کتـابی نیسـت کـه بـرای یـک فوره
بهخصوص آمده باشد؛ کتابی است جاوید بـرای تمـام اعصـار ،و تـا جهـان هسـت ،نـوع بشـر
میتواند قرآن را راهنمای زندگی خوف قرار بدهد؛ چراکه قـرآن بـرای فوره بـهخصوصـی نیامـده و
هرگز کهنه نمیشوف؛ زیرا چیزی وجوف ندارف که فر قرآن نیامده باشد».

2

خانم لورا واکسـیا واگلیـری ،ایتالیـایی اسـتاف فانشـگاه ناپـل مـیگو یـد« :مـا فر قـرآن نخـایر و
اندوختههایی از علوم را میبینیم که مافوق استعداف و ظرفیت باهوشترین و متفکرترین اشـخاص
است و بزرگترین فیلسوفان و قویترین سیاستمداران باید فر مقابل قرآن ،زانوی عجز و نـاتوانی
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱6ص .۴9۱
 .2محمدحسن جواهری ،پرسمان علوم قرآنی ،ص .1۱
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به زمین بزنند».

1

جورج ویلز ،فانشمند و تاریخنگار انگلیسی ،فر پاسخ یکی از مجلههای علمی اروپا میگوید:
«بزرگترین کتابی که از آغاز تاریخ بشر تا کنون بیشتر از سایر کتب فر فنیا تـأثیر بخشـیده ،چنـد
کتاب ،از جمله قرآن است؛ ولی قرآن ،مهمترین کتاب فنیاست؛ زیرا این کتاب آسمانی ،اثری فر
فنیا گذارفه که نظیر آن را هیچ کتابی به خوف ندیده است .قرآن ،کتاب علمـی ،فینـی ،اجتمـاعی،
تهذیبی ،اخالقی و تاریخی است .مقررات و احکام آن ،با اصول قوانین و احکام و مقررات فنیای
امروز تطبیق میکند و برای همیشه قابل پیروی و عمل است .هرکس بخواهد فینی اختیار کند کـه
سیر آن با تمدن بشر پیشرفت فاشته باشد ،باید فین اسالم را اختیار نمایـد و اگـر بخواهـد معنـای
این فین را بیابد ،به قرآن مراجعه کند».

2

 .2نمونههای علمی

قرآن ،کتاب هدایت و تربیت است و راه و رسم سعافت و تقرب به خدا را میآموزف؛ ولی از آنجـا
که از علم بیپایان خالق هستی نشئت گرفته ،گاهی به طور گذرا به موارفی از علوم اشاره کرفه که
فر زمان نزول ،کسی از آن اطالع نداشته و با گذر زمان و پیشرفت علوم ،گوشههـایی از اسـرار آن
آشکار شده است .یکی از رازهای جاوفانگی قرآن ،وجوف گزارههای علمی فر این کتاب آسـمانی
است که با گذر زمان و توانمندی علمی بشر آشکار میگرفف؛ زیرا یک کتاب بشری و محـدوف بـه
عصر و زمان خاص ،هرگز نمیتواند عناصری از علوم را فر خوف جای فهد که با گذشت قـرنهـا
و پیشرفت علوم ،بهتدریج پرفه از آن برفاشته شوف .فر قرآن اشارات علمـی گونـاگونی وجـوف فارف
که به نکر فو نمونه بسنده میکنیم:
 .6نقش کوهها در استواری زمین :قرآن فر  ۱مورف ،از کوهها به «رواسی» یـاف کـرفه اسـت؛ از
َ

َْ

َ

َ ْ
َ
ْ
واسيَأ ْن َت ِم َید ِب ُكم؛ 3و خداوند فر زمین کوههـایی افکنـد تـا
جمله ،این آیه« :وألقی ِفياْلر ِضر ِ

شما را مضطرب و متزلـزل نکنـد ».رواسـی ،جمـع راسـیه ،بـه معنـای ثابـت و راسـخ اسـت.

4

بهکارگیری این واژه ،نشان میفهد کـوههـا همچـون لنگرهـایی هسـتند کـه زمـین را از لـرزش و
 .1عبدالرحیم عقیقی بخشایشی ،طبقات مفسران ،ص .۱7
 .2ابوعبدالله زنجانی ،تاريخ قرآن ،ص  ۳6۴و .۳66
 .3نحل ،آیه .۳6
 .4سید علیاکبر قرشی ،قاموس قرآن ،ج  ،۱ص .۱8
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اضطراب بازمیفارند.
نیز از کوهها به «اوتاف» تعبیر شده؛ به معنای میخها که زمین را از پاشیدن و فروریزی نگه میفارف:
َ ْ َ َ
3
بالأ ْوتاُا؛ 2آیا کوهها را میخهایی برای زمین قرار ندافیم؟»
«وال ِج
بیان نقش کوهها با تعابیر کوتاه و فقیق که یافتههای علمی پس از قـرنهـا توانسـت بـه آن برسـد،
نشان میفهد این کتاب ،از کسی است که به تمام فقایق هستی خبر فارف و علوم و معـارفی فر آن
قرار فاف که برای همیشه ،تازگی فارف.
َ َ ََْ َ َ َ ْ َ ُ
م ْحفوظا؛ 4و آسمان را سـقفی
 .2محافظت زمین با گازهای ضخیم« :وجعلناالسما سقفا 
محفوظ [برفراز زمین] قرار فافیم».
«منظور از آسمان فر اینجا ،جوی است که گرفاگرف زمین را گرفته و ضخامت آن ،صدها کیلـومتر
طبق تحقیقات فانشمندان میباشد .این قشر به ظاهر لطیف که از هـوا و گـاز تشـکیل شـده ،بـه
قدری محکم و ُپراستقامت است که هر موجوف مزاحمی را که از بیرون به سوی زمین بیاید ،نـابوف
مـیکنــد و کـره زمـین را فر برابــر بمبــاران شــبانهروزی شهابســنگهــایی کـه از هــر گلولــهای
خطرناکترند ،حفظ مینماید .به عالوه ،اشعه آفتـاب کـه فارای قسـمتهای مرگبـاری اسـت،
به وسیله آن تصفیه میشوف و از نفون اشعه کشنده کیهانی که از بیرون جو ،به سوی زمین سـرازیر
5
است ،جلوگیری میکند».
این اشارات علمی ،برای فنیای زمان نزول قرآن شناخته شده نبوف و تنها با پیشرفت علـوم طبیعـی
امروز میتوان فهمید که قرآن چه اسراری را فر جملهای کوتاه بیان کرفه است.
برخی فانشمندان غیرمسلمان هم به وجـوف گزراهـای علمـی فقیـق فر قـرآن اعتـراف کـرفهانـد؛
چنانکه هرتویک هیر چفلد مینویسد« :از اینکه قرآن را سرچشمه علوم مییابیم ،نبایـد تعجـب
کنیم .تمام موضوعاتی که مربوط به آسمانها ،زمین ،زندگی انسـان ،تجـارت و انـواع معـامالت
6
است ،فر سطح عالی و ماهرانه فر قرآن هست». ...
 .1محمدهافی معرفت ،علوم قرآنی ،ص .۴1۳
 .2نبأ ،آیه .7
 .3محمدهافی معرفت ،علوم قرآنی ،ص .۴1۳
 .4انبیا ،آیه .۱1
 .5ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۳۱ص .۱۱8
 .6محمدجواف باهنر ،آغاز نهضت اسالمی ،ص .67
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وجوف اشارات علمی فقیق فر قـرآن ،سـبب شـد برخـی از فانشـمندان ،فیـن اسـالم را بپذیرنـد.
هنگامی که از فکتر جرینه ،علت مسلمانشدنش را سـؤال کرفنـد ،پاسـخ فاف« :مـن تمـام آیـات
قرآنی را که فر زمینه علوم طبیعی و بهداشتی و طبی بوف ،مطالعه کرفم و آنها را بهخوبی فهمیـدم و
با علوم جدید منطبق فیدم .ازاینرو ،مسلمان شدم؛ زیرا یقین کـرفم محمـد
سال پیش بدون اینکه معلم بشری فاشته باشد ،حق را بیان کرفه است».

 .1عبدالله احمدیان ،قرآنشناسی ،ص .1۱۴

1

متجـاوز از هـزار

مجلسبیستوپنجم

علت برپایی قیامت
*

حجتاالسالموالمسلمینحسینانصاریان


اشاره

یکی از مساهل مهم فر قرآن و روایت ،بحث قیامت است که فر آن ،نیکـان پـافاش اعمـال نیـک
خویش و بدان جزای رفتار زشت خوف را خواهند فید .فنیا ،محدوف و زوفگذر است و ظرفیـت آن
را ندارف تا انعکاسفهنده جزای کامل اعمال آفمیان باشد .ازاینرو ،قیامت ،بهترین سـرایی اسـت
که بر اساس حکمت و عدالت خداونـد متعـال ،انسـانها ارزیـابی شـده ،بـه تناسـب عملکـرف
خویش ،نتیجه عقاید و کرفار فنیوی خویشتن را میبینند و فر این خصوص ،نرهای به آنهـا ظلـم
نمیشوف .آنچه فر نیل میآید ،خالصهای از سخنان حجتاالسالم والمسلمین انصـاریان اسـت
که فرباره علت برپایی قیامت مطرح کرفهاند.
دالیل برپایی قیامت

به طور کلی ،مهمترین فالیل وجوف قیامت و برپایی میزان الهی را میتوان اینگونه برشمرف:
* نویسنده ،محقق و از مبلغان نخبه ففتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
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 .1محدودیت دنیا

اصل برپایی قیامت ،به جهت این است که کره زمین ظرفیت پافاش خوبان و جریمـه بـدکاران را
ندارف؛ به بیان فیگر ،خداوند پافاش و جریمه را ابدی قرار فافه اسـت؛ امـا کـره زمـین ،محـدوف و
گذراست و فر اینجا نمیتوان انسانهایی را که به انتخاب خوفشان ،فینفار یا بیفین مـیشـوند،
ابدی قرار فاف .پس ،خداوند بعد از این فنیا ،فنیای فیگری را قرار میفهد که هم گنجایش پـافاش
و عذاب و هم گنجایش ابدیت را فارف .بسیاری از اعمال است که عملکننده ،امکـان رسـیدن بـه
ً
پافاش آن را فر این فنیا ندارف؛ مثال یکی از زیباترین ،بهترین و برتـرین اعمـال ،جهـاف بـا زبـان و
اسلحه فر برابر فشمن ،شیاطین و طاغوت است که اوج این جهـاف ،فر کـربال اتفـاق افتـاف .ایـن
هفتاف و فو نفر ،بنا بر ارزیابی خوف حضرت ابیعبدالله  ،بیبدیل بوفند و فر گذشته و آینده نیز
بینظیرند .شهید شدند؛ یعنی بین روح و بدن آنها جدایی افتاف .حال ،پرورفگار مـیخواهـد اجـر
این جهاف را بدهد؛ به چه کسی بدهد؟ آنها که فر فنیا نیستند؟ بر فرض کـه سـایر اعمـال آنهـا را
پافاش میفاف ،اما شهافت آنها بیپافاش میمانـد؛ فرحالیکـه خـدا اعطـای پـافاش را بـر خـوف
واجب کرفه است.
وجوب اعطای جزا از سوی خدا

فر آیات قرآن وجوب اعطای جزای عمل نیک و شر ،بهخوبی قابـل فرک اسـت؛ ماننـد اینکـه فر

َ َ
یالله َو َر ُسوله ُث َم ُی ْدر ْم ُه ْال َم ْو ُت َف َق ْد َو َق َ
سوره نسا میفرمایدَ « :و َم ْن َی ْخ ُر ْج ْ َ ْ ُ
ـع
هاجرا ِإل
ِِ
ِ
ِ
ِ
منبی ِت ِهم ِ
َ ُْ ُ ََ َ َ َ َ َ ُ
1
الل ُهغفورا َر ِحیما».
أجرهعلیالل ِهومان

این هفتاف و فو نفر ،چنین کاری کرفند؛ فر مسیر هجرت به سوی خدا ،به مرگ برخـورف کرفنـد؛
ََ َ
مرگی به صورت شهافت« .علی الله» ،یعنی بر خدا واجب است که پافاش اینها را بدهـد و خـدا
ُ
ْ ُ ْ
َ
َ 2
یعاُ».
اهل خلف وعده نیست تا منکر وعدهاش شوف؛ چنانکه میفرمایدِ « :إ َنالل َه ُیخ ِلفال ِم 
اگر قرآن کریم یا روایات سـخنی از قیامـت بـه میـان نیـاورفه بوفنـد ،عقـل مـا بـر اسـاس نظـام

حکیمانهای که بر جهان حاکم است ،این سـؤال بـرایش مـیآمـد کـه مـزف خـوبیهـا و جریمـه
بدیهای ما چه میشوف؟
 .1نسا  ،آیه  « :۳99و کسی که از خانه خوف به قصد مهاجرت به سوی خدا و پیامبرش بیـرون روف ،سـپس مـرگ او را
ً
فریابد ،مسلما پافاشش بر خداست و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است».
ً
 .2آلعمران ،آیه « :۱مسلما خدا خلف وعده نمیکند».
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نظام آفرینش به ما میگو ید :هیچ خیر و سیر صـحیحی فر ایـن عـالم ،بـدون نتیجـه نمـیمانـد.
انسانها نیز بدنه همین عالم و نظام هستند و از آن بیگانه نیستند؛ بلکه جز همـین نظـام هسـتند.
ً
پس ،باید خوبیهای آنها حتما به پافاش برسد و زشتیهایشان نیز به جریمـه بینجامـد .از سـوی
فیگر ،این فنیا نیز گنجایش پافاش عظیم و عذاب عظـیم را نـدارف؛ ایـن فو عظـیم ،فر فنیـا قابـل
افراک نیست؛ پافاش و عذابی که ابدی نیز هست.
 .2ناهماهنگی جزا و عمل در دنیا

جای عذاب خیلی از مجرمان ،فر فنیا نیست .فر کتابهایی که فر شـوروی سـابق نوشـته شـده
بوف ،بعضیها توانستند از آن چارچوب بیرون آمده ،اوضاع آنجا را بنو یسند .یکی از آنها ،ففتـرفار

استالین 1بوفه که همیشه با او همراه بوفه است .کتابی نوشته است به نام مار اساتالین .فر ایـن
کتاب خواندم که استالین فر ایامی که رهیس حکومت شـوروی بـوف ،مخالفـانش را مـیکشـت.
ففترفارش میگو ید :مقداری که ما خبرفار شدیم ،او فر مدت حاکمیت خوف ،بیست میلیون نفـر
را کشته است.
چنین شخصی ،اگر خدا بخواهد فر فنیا به او جریمه بدهد ،نهایت جریمهاش این است کـه او را
َْ

َْ

س»؛ 2یکی برابر یکی؛ اما بقیه بیست میلیون نفر چطـور؟ قتـل آنهـا
بکشند؛ یعنی «النف َس ِبالنف ِ 

جریمه ندارف؟ اگر جزای او فقط یک بار مرفن باشد که ظلم به بنـدگان الهـی اسـت؛ فرحالیکـه
َ

َ َ

َ َ
ْ
ید».
خدا فر قرآن میفرمایدَ « :وأ َنالل َهل ْی َس ِبّظال ٍم ِلل َع ِب ِ

3

نمونه چنین ظالمانی فر تاریخ زیافند؛ معاو یه ،آن همه ظلم کرف و یا هیتلر یـازفه سـال بـر آلمـان
 .1استالین ،ژزف چوگاشویلی ،سیاستمدار و رهبر روسیه شوروی (گرجستان  ۳87۱ـ ۳۱6۱م) اسـت .او از زعمـای
انقالب کبیر روسیه و از همکاران لنین است .وی نخست به سمت فبیر کل حزب کمونیست برگزیده شـد و فر سـال
 ۳۱۴۳م با هیتلر مخالف شد تا فر جنگ جهانی فوم با کمک انگلیس و آمریکا با آلمان به جنـگ پرفاخـت .اسـتالین
مدت ها با قدرت و استبداف کامل بر روسیه و شوروی حکومت راند( .محمد معین ،فرهنگ فارسای ،ج ( 6اعـالم)،
ص )۳۱۱
 .2اشاره به سوره ماهده ،آیه « :۴6و ما فر تورات بر بنیاسراهیل الزم و مقرر فاشتیم کـه [فر قـانون قصـاص] جـان فر
برابر جان ،و چشم فر مقابل چشم ،و بینی به عوض بینی ،و گوش به جای گوش ،و فندان فر برابر فندان ،و زخمهـا را
قصاصی است .و هرکه از آن قصاص گذشت کند ،پس ،آن کفارهای برای [خطاها و معاصی] اوست .و آنانکه بر طبق
آنچه خدا نازل کرفه ،فاوری نکنند ،هم ایناناند که ستمکارند».
 .3آلعمران ،آیه « :۳81وگرنه خدا به بندگان ستمکار نیست».
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حکومت فاشت و حدوف سیزفه میلیون نفر را به کشتن فاف و یا مثل :رضـاخان ،صـدام ،مسـئوالن
وقت آمریکا که با بمب اتمی ژاپن را بمباران کرفند.

فرهافمیرزا ،1عموی ناصرالدینشاه که استاندار کرفستان و شیراز بوف ،فر شرح حال خوفش نوشته
است :ایامی که فر کرفستان و فارس بوفم ،هفتصد نفر را کشتم.
 .3انتقام از ظالم

تمام نظام هستی ،صحنه حکمت و عدالت است .نمیشوف که فقط خیمه حیات بشر ظلم باشـد
ً
و کسی کار به ظالم نداشته باشد .اصال چنین چیزی نمیشوف که مـا صدفرصـد جـدای از نظـام

َ َ ْ َ ََ ََ
غافال َع َمـا
هستی باشیم و هرچه ظلم شوف ،کسی کاری به ظالم نداشته باشـد؛ «و تحسبنالله ِ
ُ َ
ون 2».بنابراین ،خدا از عملکرف ستمگران غافل نیست و گریبان آنهـا فر نهایـت ،بـه
َی ْع َملالّظ ِال ُم َ 
فست خدا میافتد .یا فر جای فیگر فرباره ستمکاران ،رباخواران و قاتالن مـیگویـدَ « :ح ْس ُ
ـب ُه ْم
َ

َ

َ ْ

ْ
ْ َ
یر 3».جهنم برای اینها کافی است؛ یعنـی شـما نگـران نباشـید .مـن
َج َهن ُم َیّصل ْونهاف ِبئ َسال َم ِّص ُ 

انتقام همه مظلومان را از آنان میگیرم .ما نمیفانیم که کیفیت آن چگونه است؟ و فر قیامـت چـه
بالیی بر سر ستمکاران میآید؟ و یا چه سفرهای برای پاکان پهن میکنند؟ این مطالب ،نیازمند آن
است که با آیات قرآن و روایات اثبات شوف؛ هرچند بهتجربه نیز فر طول تاریخ ثابت شده است.
عبداللهبنبزاز نیشابوری میگوید :من با حمیدبنقحطبه طاهی رفتوآمد و فوستی فاشـتم .روزی
خواستم بر او وارف شوم .کسی را فرستاف تا مرا به نزفش ببـرف .فر مـاه رمضـان هنگـام ظهـر بـر او
فاخل شدم .سالم کرفم و نشستم .پس ،آب و طشتی آورفند و فست خوف را شست و به مـن هـم
امر کرف فستم را بشویم تا غذا بخوریم .گفتم :من روزه فارم .گفت :غذا بخور گفتم :ای امیر مـاه
رمضان است و من بیمار نیستم .او گریان شد و طعام خورف .بعد از غذا گفتم :چرا گریه کـرفی و
 .1فرهاف میرزا ،معتمد الدولـه ،پسـر عبـاسمیرزا ،ولیعهـد فتحعلیشـاه ( ۳1۱۱ـ ۳۱96ق) .شـاهزافه بـه حکومـت
خوزستان و لرستان و فارس منصوب شد .وی فر سال  ۳1۱9از جانب ناصرالدینشاه که عازم فرنگ بـوف ،بـه نیابـت
سلطنت فر تهران رسید .سپس ،سفر به مکه نموف و شرح سفر خوف را فر کتابی به نام هداية السبیل نوشته است .قبـر
او ،فر قسمت شرقی مزار کاظمین ،معروف به باب فرهافی است( .محمد معین ،فرهنگ فارسی ،ج ( 6اعالم) ،ص
)۳۱۱6
 .2ابراهیم ،آیه « :۴1و خدا را از آنچه ستمکاران انجام میفهند ،بیخبر مپندار».
 .9مجافله ،آیه « :8فوزخ برای آنان کافی است .فر آن وارف میشوند و بد محل بازگشتی است».
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غذا خورفی؟ گفت :زمانی که هارونالرشید خلیفه عباسی فر شهر طوس بوف ،شبی مـرا احضـار
کرف .وقتی بر او وارف شدم ،سرش را بلند کرف و به من گفت :اطاعت تو از خلیفـه چقـدر اسـت؟
گفتم :به جان و مال اطاعت کنم .پس ،سر خوف را بزیر افکند و انن برگشتن فاف.
وقتی به خانه برگشتم ،لحظاتی نگذشت که فرستافه خلیفه آمـد و گفـت :خلیفـه را اجابـت کـن
گفتم« :إنا لله وإنا إلیه راجعون ».شاید قصد کشتنم را کرفه باشد چـون بـر او وارف شـدم ،گفـت:
اطاعتت از خلیفه چگونه است؟ گفتم به جان و مال و اهل و فرزندان .پس ،تبسم کرف و انن رفتن
به من فاف .وقتی به خانه برگشتم ،زمانی کوتاهی نگذشت که فرستافه خلیفه آمد و گفت :خلیفه را
اجابت کن بر او وارف شدم ،گفت :اطاعتت از امیر چقدر میباشد؟ گفتم :به جـان و مـال و زن و
فرزند و فینم.
خلیفه خندید و گفت :این شمشیر را بگیر و آنچه این خافم میگوید :امتثال کن .با غالم خلیفه به
خانهای که فرش بسته بوف ،وارف شدیم .فرب خانه را گشوف .فیدم سه اطاق بسته و یک چـاهی فر
وسط وجوف فارف .یکی از فربها را باز کرف ،فیدم فر آن اطاق بیست نفر از سافات از پیر و جـوان
فر زنجیرند .غالم خلیفه گفت :اینها را بکش .من هم آنها را که سافات و اوالف علی و فاطمـه
بوفند ،به قتل رساندم و غالم همه اجساف را به چاه میافکند .فرب اطاق فوم را نیز گشوف و بیست
نفر از سافات را لب چاه آورف و من آنها را میکشتم .فرب اطاق سوم را گشوف و آنهـا را لـب چـاه
آورف و من سر از تن آنها نیز جدا نموفم .نوزفه نفر را سر بریدم .نفر بیستم ،پیرمرفی بوف که به مـن
گفت :فستت بریده باف ،ای بدنات چه عذری برایت روز قیامت میباشد؛ زمانی که خدمت جد
ما پیامبر برسی و حال آنکه شصت نفر از فرزنـدان او را کشـتهای؟ پـس ،ناگهـان فسـت و بـدنم
لرزید .غالم به من نگاهی کرف که زوف او را بکش و من او را کشتم و بدنش را بـه چـاه افکنـد .ای
عبدالله وقتی شصت نفر از اوالف پیامبر

را کشته باشم ،با این گنـاه سـنگین ،نمـاز و روزه چـه

سوفی برایم فارف و شک ندارم که جایگاهم فر آتش است.

1

بدیهی است ،چنین کسی که شصت نفر از مؤمنان را به قتل رسانده ،جز فر عرصـه قیامـت قابـل
مجازات نیست و کیفر فنیایی ،به هیچ وجه ،جزای عمل او قرار نمیگیـرف؛ بـه بیـان فیگـر ،فقـط
خداوند قافر است که از طریق عذاب ابـدی فوزخ ،انتقـام اعمـال او را بگیـرف و وی را بـه سـزای
 .1ابن بابویه ،عیون اخبار الرضا

 ،ج  ،۳ص  ۳9۱ـ .۳۳۳
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کرفار پلیدش برساند.
عظمت مرحوم مال احمد نراقی

مرحوم مال احمد نراقی ،1شخصیتی بلندمرتبه و کـمنظیـر اسـت .فویسـت سـال پـیش فر شـهر
کاشان که فارالمؤمنین بوف ،زنـدگی مـیکـرف .کاشـان شـهر کـوچکی بـوف کـه همـه یکـدیگر را
میشناختند .روزی از مرحوم نراقی فرخواست کرفند که برای مرفم منبر بروف .وقتی مـرفم مطلـع
شدند ،جمعیت بسیاری به مسجد آمدند .مرحوم نراقی از پلـههـای منبـر بـاال رفـت و نشسـت.
نگاهی به جمعیت نموف و گریه کرف .بعد ،از روی منبر بلند شد و پـایین آمـد و گفـت :ای مـرفم
پدران ما اگر فر این زمان زنده شوند و به میان ما بیایند و اوضاعمان را ببیند ،ما را کافر میفانند
ً
منظور مرحوم نراقی این بوف که روش زندگی مرفم اصال مورف تأیید اهل آخـرت نیسـت و بایـد فر
صدف اصالح خویش برآیند.
مکاشفه برزخی مرحوم مال احمد نراقی

اولیای خدا ،هرگز از خدا ناراضی و گلهمند نمیشوند؛ چـون میفاننـد روزی همـه تقسـیم شـده
است؛ برخی کم ،فیگری متوسط و یکی هم زیاف .هیچکدام از اوضاع فنیا نیـز مانـدنی نیسـت و
َْ

ُ

َ

ُ َ َ
َ َْ َ ُ
اس».
هاب ْینالن ِ 
داول
میگذرف .قرآن میگو ید« :و ِتلكاْلیامن ِ

2

مرحوم مال احمد نراقی میفرماید :آن زمانی که فر نجف فرس میخواندم ،روزی همسرم به مـن
گفت :مال احمد فر خانه چیزی برای خورفن نداریم .از خانه بیـرون آمـدم تـا بـرای اهـل خانـه

چیزی بگیرم؛ اما بعد پیش خوف گفتم :برای لقمهای نان ،من مال احمد به حـرم امیـر مؤمنـان
بروم؟ خجالت فارف من بروم و به علی

بگو یم زن و بچهام گرسنه هستند؟ علی

کسی بـوف

 .1عالمه محقق شیخ احمد نراقی کاشانی (متوفای  ،)۳1۴6فرزند مرحوم حاج مال محمدمهدی نراقـی ،از بزرگـان و
فقهای شیعه و اعلم علمای عصر خویش بوفه که عالوه بر علوم شرعیه ،فر سایر فنون و فضایل و مراتب نوق و عرفان
احاطه تام فاشته و اشعاری هم با تخلص «صفایی» میسروفه است.
صاحب روضات الجنات میگوید« :از تخلص او به صـفایی ،علـو منزلـت وی فر مقامـات اهـل معرفـت مخفـی
نیست .مال احمد نراقی تألیفات زیافی فر فقه و اصول و موضوعات فیگر فارف کـه از جملـه آنهـا ،معاراج الساعادة
است که ترجمه جامع السعادة پدرش مال مهدی نراقی میباشد .مرحوم شیخ مرتضی انصاری ،به مدت چهار سـال
از محضر ایشان بهرهمند گرفید و از شاگرفان بنام ایشان بوفه است .مـال احمـد نراقـی فر سـال ۳1۴6ق ماننـد پـدر
خویش ،فر سن  69سالگی رحلت نموف».
 .2آلعمران ،آیه « :۳۴9و ما این روزها[ی پیروزی و ناکامی] را [به عنوان امتحان] فر میان مرفم میگرفانیم».
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که برای افطار شب ماه رمضان او ،شیر و نمک و نان گذاشتند ،به فخترش گفت :شیر را بـرفار .او
خوفش با وجوف علیبوفن ،نرهای نان جو و نمک بیشتر نداشت؛ با این حال ،من به حـرم ایشـان
ً
بروم و بگو یم :علی جان نان ،گوشت ،نخوف و لوبیای ما را بده؟ ابدا من چنین جسارتی بـه امیـر
مؤمنان

نمیکنم .بر سر قبر پدرم میروم و به او میگو یم .بـر سـر قبـر پـدرم فر وافیالسـالم

رفتم.
[پدرش ،مال مهدی ،از خوفش خیلی مهمتر اسـت .ایـن مـال مهـدی ،پسـر کـارگر نـراق بـوف.
نمیفانم که این کارگر چقدر نور فاشته است که پسرش مال مهدی شد و نوهاش مال احمد؟ ایـن
جور کارگرها را باید خاک کف پایشان را برفارند و کسی که مـرض گرفتـه ،یـک نرهاش را فر آب
بریزند و به بیمار بدهند تا شفا پیدا کند].
گفت :کنار قبر پدرم نشستم و به او گفتم :پدر من آبـرو فارم ،بچـههـایم گرسـنه هسـتند و هـیچ
چیزی نداریم .شما میتوانید فکری به حال ما کنید؟ میفرماید :وقتی با پدرم حرف زفم ،صـحنه
عوض شد؛ فیگر قبرستان وافیالسالم ،نجف و حرم امیر مؤمنان

فر کار نبوف .فقـط خـوفم را

فر باغی فیدم که نه سر فارف و نه انتها و نه فیواری .هر چهار طرف تا چشم کار میکرف ،بـاغ بـوف.
صدای پدرم از ساختمانی که از قصرهای شاهان جهان زیباتر بوف ،آمـد .نـدا فاف :احمـد فاخـل
شو فرف فلت را شنیدم و میفانم که گرسنه هستید .این نصف کیسه برنج اینجا را به تو مـیفهـم،
برو و مشکل گرسنگی خوف و خانوافهات را حل کن .کیسه را برفاشتم .باز صـحنه عـوض شـد و
فوباره فیدم که فر وافیالسالم هستم و حرم پیداست .کیسه را زیر عبا گذاشتم و بـه خانـه آمـدم.
برنج را آورفم و به همسرم فافم .چند ماهی از آن خورفیم.
روزی همسرم گفت :مال احمد این برنج را از کجا آورفی؟ گفـتم :چطـور؟ گفـت :بـرای اینکـه

َْ ُ َ
ـة
چهار ماه فاریم میخوریم ،ولی کم نمیشوف[ .آری ،نعمت بهشت ،کم نمیشوف؛ « مقطوع ٍ
1
َ َ َ ُ
َو َم ْم ُن َ
ه َ
ـو
وع ٍة ] ».گفت :تو چه کار فاری که از کجا آورفهام؟ مگر قرآن نمـیگو یـدِ « :إناللـه
َ َ ُ ُ ُْ
ْ ُ
ین 2».ما نانخور خدا هستیم .پس ،خدا به ما فافه است .آنقدر اصـرار کـرف
الرزاقذوالق َو ِةال َم ِت 

تا قضیه را گفت .بعد همسرم رفت و بعد از چند فقیقه برگشت .گفت :فیگر کیسـه بـرنج نیسـت.
 .1واقعه ،آیه « :۱۱که پایان نپذیرف و ممنوع نشوف».
 .2ناریات ،آیه « :68بیترفید ،خدا خوف روزیفهنده و صاحب قدرت استوار است».
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گفتم :چه کار فاشتی که از کجا آمده است؟

1

امنیت مؤمنان در قیامت

خدا یکصد اسم برای قیامت گذاشته است؛ برای امثال مال احمد نراقی ،قیامت چگونه اسـت؟ و
برای شرابخوار و اهل فسق و فجور چگونه است؟ برای شیخ انصاری چه قیامتی اسـت؟ بـرای
شما مرفم مؤمن ،نمازخوان ،روزهگیر و اجتنابکننده از گناه ،چه قیامتی است؟
آری ،برای فاسد و فتنهگر و مفسد و فزف ،قیامت« ،فزع اکبر» است؛ یعنی وحشتی که فوق آن پیدا
نمیشوف؛ بهگونهایکه قلب میخواهد از ترس تکهتکه شوف؛ اما برای مرفم مؤمن ،سرای امنیت و
ُ

َ

ُ

ُ

َْ

َ َ
َ
ُ ْ ْ
ُ ُ
َ َ َ َ َ ْ َْ ُ
ون».
ولئكل ُه ُماْل ْمن َوه ْم ُم ْهت ُد َ 
رحمت است؛ «ال ِذینآمنواولمیل ِبسو ِاإیمانهم ِبّظل ٍمأ ِ
َ ُ
روایتی از رسول خدا است که شما مؤمنان اهل آن هستید .آن حضرت فرموفهَ « :وا َحاة َع ِّلايِ
َ
َ
ََ
َ
َ َ
ْا ِن أ ِاي ط ِل ٍ ِح َْ ِني ف َّم ْن َُخ ِح َْ ِني أ َِ َن َِ ْن َعه ِااي 3».شما فر روز قیامت ،کنار علـی قـرار
س
سَ ُ
میگیرید و آن روز ،برای شما روز امن است؛ اما برای عدهای فیگر« ،ی سو َم ال َح سس َرة» و «یوم الف َـزع
سَ
األ ک َب ُر» است.
عالمه سید محمدحسین طباطبایی ،صاحب تفسیر المیزان نقل کرفه :استاف ما ،عـارف برجسـته،
حاج میرزا علیآقا قاضی میگفت :فر نجف اشرف ،نزفیکی منزل مـا ،مـافر یکـی از فخترهـای
َ
اف سندیها (سنیهای فولت عثمانی) فوت کرف .ایـن فختـر فر مـرگ مـافر ،بسـیار ضـجه و گریـه
میکرف و با تشییعکنندگان تا کنار قبر مافرش آمد و آنقدر گریه و ناله کـرف کـه همـه حاضـران بـه
گریه افتافند .هنگامی که جنازه مافر را فر میان قبر گذاشتند ،فختر فریاف میزف :من از مافرم جـدا
نمیشوم .هرچه میخواستند او را آرام کنند ،مفید واقع نشد .فیدند اگر بخواهند با اجبار ،فختـر را
از مافرش جدا کنند ،ممکن است جانش به خطر بیفتد .سرانجام بنا شد فختر را فر قبـر مـافرش
بخوابانند و فختر هم پهلوی مافر فر قبر بماند؛ ولی روی قبر را از خاک انباشته نکنند و فقط روی
قبر را با تختهای بپوشانند و فریچهای هم بگذارند تا فختر نمیرف و هر وقت خواست ،از آن فریچه
بیرون آید .فختر فر شب اول قبر ،کنار مافر خوابید .فرفا آمدند و سرپوش را برفاشتند تا ببیننـد بـه
سر فختر چه آمده است .فیدند تمام موهای سرش سـفید شـده اسـت پرسـیدند :چـرا اینطـور
 .1انصاریان ،حسین ،مر و فرصتها ،ص .119
 .2انعام ،آیه .81
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱۱ص .1۴6
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شدهای؟ فر پاسخ گفت :فیشب که کنـار جنـازه مـافرم فر قبـر خوابیـدم ،ناگـاه فیـدم فو نفـر از
فرشتگان آمدند و فر فو طرف ایستافند و یک شخص محترمی هم آمد و فر وسط ایسـتاف .آن فو
فرشته ،مشغول سؤال از عقاید مافرم شدند و او جواب میفاف؛ سـؤال از توحیـد نموفنـد ،جـواب
فرست فاف .سؤال از نبوت نموفند ،جواب فرست فاف که پیامبر من ،محمدبنعبدالله اسـت.
تا اینکه پرسیدند :امام تو کیست؟ آن مرف محترم که فر وسط ایسـتافه بـوف ،گفـت« :مـن امـام او
ُ
نیستم[ ».آن مرف محترم ،امام علی بوف ].فر این هنگام ،آن فو فرشته چنان گرز بـر سـر مـافرم
زفند که آتش آن به سوی آسمان زبانه کشید .من بر اثر وحشت و ترس زیـاف ،بـه ایـن وضـع کـه
میبینید فچار شدم و همه موهای سرم سفید شد.
مرحوم قاضی میفرموف :چون تمام طایفه آن فختر فر مذهب اهل تسنن بوفند ،تحـت تـأثیر ایـن
واقعه قرار گرفته و شیعه شدند؛ زیرا این واقعه ،گواه حقانیت مذهب تشـیع بـوف .خـوف آن فختـر،
جلوتر از آنها به مذهب تشیع اعتقاف پیدا کرف.

1

ماجرای فوق ،بیانگر این حقیقت است که روز قیامت برای عـدهای ،روز حسـرت و غـم و انـدوه
فراوان است؛ زیرا فر سرای فنیا والیت اولیای خدا را نپذیرفتنـد و فر صـراط مسـتقیم ایشـان گـام
ننهافند و از رهگذر این غفلت و بیتوجهی ،از مواهب و عنایات خاص الهی محروم مـیشـوند؛
به طوری که حسرت این حرمان ،خوف عذابی سخت و اندوهی جانسـوز بـه شـمار مـی روف کـه
ً
2
اصال قابل تحمل برای کسی نیست.

 .6محمدحسین تهرانی ،معادشناسی ،ج  ،۱ص .۳۳9
 .2این نوشتار با اندک تغییر و اضافات از کتاب مر و فرصتها تألیف حجتاالسالم والمسـلمین اسـتاف حسـین
انصاریان ،سامان یافته است.

مجلسبیستوششم

راههای عزت و اقتدار نظام اسالمی
*

روحاهللشریعتی
حجتاالسالموالمسلمین 


اشاره

نظام اسالمی ،مانند هر نظام فیگر ،فارای اهدافی است که همواره مورف نظر تأسـیسکننـدگان آن،
اعم از رهبران و مرفم ،میباشد .از آنجا که اهداف یک نظام فینی ،رنگ و بوی الهی فارف ،پیوسـته
با عزت و اقتدار نیز عجین شده است .عزت ،از حالتهای پسندیده نفسـانی اسـت کـه آیـات و
روایات بسیاری فر مدح آن وارف شده و مؤمنان را به فاشـتن ایـن حالـت توصـیه کـرفه اسـت .فر
مقابل ،نلت نیز از حاالت ناپسـند نفسـانی اسـت .ایـن فو حالـت و صـفات منشـعب از آنهـا،
اختصاصی به فرف مشخصی ندارف؛ بلکه جمعیتهای بـههـمپیوسـته ماننـد :گروههـا ،ملتهـا،
جوامع و امتها نیز میتواننـد فارای آن فو حالـت بـوفه ،بـه تبـع حالـت آنهـا ،از صـفاتی چنـد
برخورفار باشند؛ مانند برخی صفات که به ملتها و یا اهـالی یـک شـهر نسـبت فافه میشـوف؛
ً
مثال :قناعت ،استقامت ،بزرگواری ،بینیازی و تواضع ،فر پرتو عزت ایجاف میشـوف و فر مقابـل،
صفاتی مانند :ترس ،طمع و خساست ،فر نتیجه نلت به وجوف میآید .پس ،از آنجا که از ایـن فو
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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حالت ،صفات پسندیده و ناپسندی به وجوف میآید ،میتواند فرف یا جامعه و نظامی را به سـعافت
و یا شقاوت بکشاند .نوشتار حاضر ،به بیان عواملی میپرفازف کـه سـبب عـزت یـا نلـت افـراف و
جامعه میشوف.
مفهومشناسی

فر کتب لغت« ،عزت» به معنای شکسـتناپذیری ،فر مقابـل «نلـت» آمـده اسـت .راغـب فر
مفردات خوف مینویسد« :عزت ،حالتی است که انسان را از مغلوبشدن و شکستخـورفن بـاز
میفارف .زمین عزاز ،یعنی زمین محکم و سفت 1».مجمعالبحرين نیز عزت را قـوت و غلبـه معنـا
2
کرفه است.
بنابراین ،عزت کشور و یا نظام ،به معنای شکستناپذیری و قوت آن است .اقتدار ،از ریشـه قـدر
است و قدرت ،همان توانمندی است .فر واقع ،به حالتی که انسان به واسطه آن میتوانـد عملـی
را انجام فهد ،قدرت گویند .قدرت الهی ،به معنای نفی عجز از ساحت پرورفگار است و صفت
مقتدر که فرباره خداوند به کار میروف ،به معنای «فعال ما یشا » اسـت .ایـن صـفت فر انسـان،
3
برای زمانی است که قدرت کسب کرفه است.
اقتدار نظام ،قدرتفاشتن و ناتوان نبوفن آن فر صحنه بینالمللی فر برابر فیگـران و فاخلـی بـرای
افاره کشور و ففاع از خواستههای حاکمیت است؛ یعنی به واسطه قـدرتی کـه نظـام اسـالمی فر
صحنه بینالمللی فر عرصههای مختلف علمی ،اقتصافی ،نظـامی و یـا سیاسـی از خـوف نشـان
میفهد ،فر نگاه نظامها و مرفم فیگر کشورها ،باعظمت و شکسـتناپـذیر جلـوه کنـد و بیگانـه
جرهت سلطه بر آن را به خوف ندهد .همچنین ،فر فید مرفم آن کشور نیز بزرگـی و عظمـت نظـام
شکل گیرف و فر نتیجه ،مرفم و مسئوالن با قدرت از نظام ففـاع میکننـد .عـزت فـرفی نیـز بـرای
افراف ،نفسی قوی و شاف همراه با اطمینان و آرامش میسازف که فر چشم فیگـران باعظمـت جلـوه
کند.
دو نکته مهم

نکته ّاول :عزت ،از حاالت و صفاتی است که هر انسانی به طور طبیعی به آن گرایش فارف .انسـان
 .1راغب اصفهانی ،مفردات ،نیل کلمه «عزت».
 .2طریحی ،مجمع البحرين ،ج  ،۴ص .16
 .3راغب اصفهانی ،مفردات ،ص .668
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ً
فطرتا آزافگی را فوست فارف و نمیخواهد کسی بر او چیره شوف .فوست فارف آزافانه بگوید و عمل
کند و ارافه و سلطهاش را بر همه حرکات و سکناتش اعمال نماید .مرفم و حاکمان هـر نظـام نیـز
مایلاند از خارج نظام کسی بر آنان مسلط نباشد .به عالوه ،انسانها فوست فارند ضـمن سـلطه
بر خوف ،بر آنچه به آنان منتسب است نیز سلطه فاشته باشند و فرف فیگری فر آن فخالت نکند .فر
همین راستا ،گروهها ،امتها ،ملتها و حاکمیتها بـه طـور طبیعـی فوسـت فارنـد افاره امـور
کشورشان به اختیار خوفشان بوفه ،قدرتی از بیرون بر ایشان مسلط نباشد؛ البته روشن اسـت کـه
قاعده اهم و مهم بهعنوان یک قاعده عقلی ،فر این گونه موارف ،حاکم است .چـه بسـا الزم اسـت
ً
برای مصلحت باالتری ،موقتا از عزت خوف یا کشور گذشت .حاکمان باید بر اساس عقل جمعی
و بر پایه مصلحت تصمیم بگیرند که موضوعی را بپذیرند یا نپذیرند .شرع نیز عزت را بـر مـؤمن و

حاکمیت مؤمنان الزم میفاند .شارع مقدس حکم کرفه که مؤمن نباید تن به نلت فهدََ « :ن ال َ
ّلاَ
َ
َ ُ َ َ
ُ َ ُُ َ َ
ََ َ َ ُ
ون ُل َل؛ 1خداوند همه امور مؤمن را بـه خـوف
َوْ ُِ ّلْ َولم ُحف ِوض َل َِ أن حك
ؤَ ِن ا
فوض َلی الّم ِ

او واگذار کرفه است؛ ولی این اختیار را به او ندافه که نلیـل شـوف ».فر مـورف نظـام اسـالمی نیـز

چنین است؛ یعنی بر حاکمان و مرفم الزم است با رفتار و گفتـار خـویش ،عـزت نظـام را حفـظ
کرفه ،فر اموری که عزت کشور و نظام اسالمی فر معرض آسیب قرار میگیرف ،به فشـمن اجـازه
وروف ندهند.
نکته دوم :عواملی که فر فزونی یا نقصان عزت و نلت فخیلاند ،عبارتاند از:
اول :بزرگی فرف و عظمت نظام؛ به این معنا که گاه بزرگی فرف ،عمل را بزرگ جلوه میفهد؛ ماننـد
آنکه رهبر و یا مسئوالن کشوری ،فر برابر بیگانه عزت و یا نلت به خرج فهند ،یـا نظـامی کـه فر
چشم افراف بزرگ جلوه کرفه ،امری را بپذیرف که ملتی از آن احساس حقارت یا بزرگی کنند.
فوم :بزرگی عمل .چه بسا عمل فرف یا نهافی چنان بزرگ است که موجب عزت یا نلت یک ملت
و حتی عزت یا نلت بشریت گرفف؛ مثل برندهشدن یک وزنهبرفار فر مسابقات المپیک یا پیـروزی
فر جنگ که باعث عزت ملتی میگرفف.
سوم :انگیزه فرف یا حاکمان .هرچه انگیزه عمل متعالیتر باشد ،عمل بزرگتـر اسـت؛ چـه اینکـه
ممکن است هدف ،منفعت فرف ،خانوافه و قوم خوف باشد و یا عظمت ملت یا امتی باشد و بـاالتر
 .1شیخ طوسی ،تهذيب األحکام ،ج  ،6ص .۳7۱
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از همه ،انگیزه الهی فر میان باشد.
چهارم :هرچه فایره وسعت افراف نینفع فر عزت یا خسارتفیده فر نلت ،زیافتر باشد ،عزت یـا
ً
نلت ،بزرگتر جلوه میکند .مسلما عملی که همه انسانها بر آن افتخار کنند ،با عملـی کـه تنهـا
خانوافهای با آن عزت یابد ،متفاوت است .انسانهایی که منفعت جامعـه را بـر منفعـت خـویش
ترجیح فافه ،آزافی خویش را به خطر میاندازنـد ،رنـج زنـدان و اسـارت را تحمـل میکننـد تـا
جامعهای از اسارت ظالم به فرآید؛ زیرا هدفشان ،عزت جامعه است .ایـن افـراف ،فایـره وجـوفی
خویش را گسترش فافه ،رنج و آسایش یا عزت و نلت جامعه را رنج و آسـایش یـا عـزت و نلـت
خوف میفانند .ازاینرو ،خوف را فدا میکنند تا مرفم کشور یـا امتـی بـه عـزت و سـربلندی فسـت
یابند.
روشن است ،اگر فر مورفی هر چهار عامل (عمل ،عامل ،هدف و مـورف عـزت) جمـع باشـند،
فرجه عزت بسیار باالست؛ مانند عزتی که امام حسین

فر روز عاشورا بـه بشـریت فاف و همـه

انسانها با وجوف چنین افرافی بر خوف میبالند .آن حضرت همه آنچه را فاشت ،فدا کـرف و هرگـز
زیر بار سلطه فرف فاسد و نابهکار نرفت .بدیهی است که هرچـه شـیب بـا ارزشتـر باشـد ،هزینـه
بیشتری میطلبد .چه بسا بهای عزتمندی ملتی ،مال و آبرو و کوشش و استقامت طاقـتفرسـای
فرزندان آن کشور و صرف سرمایههای مافی و معنـوی زیـاف باشـد؛ ماننـد ففـاع مقـدس کـه از
رهگذر آن ،جوانان شجاعی به شهافت رسیدند تا امت و مرفم ایران زیر سـلطه ظـالمی همچـون
صدامحسین نروند .بهیقین اگر میخواهیم فر آزمون تحریمهای شـرق و غـرب عزتمنـد شـویم،
ُ
استقامت و صرف هزینه بسیاری الزم است؛ «فاستقم کما امرت؛ 1پس ،آنگونـهکـه امـر شـدی،
استقامت کن».
راههای کسب عزت و اقتدار

عزت و اقتدار ،راهها و مالکهایی فارف که فر بسیاری از معیارها تفاوت چندانی بـین عـزت فـرف،
گروه و نظام سیاسی نیست؛ هرچند فر مصداق متفاوتاند .بر همین اساس ،بسـیاری از آیـات و
روایاتی که معیار عزت را بیان کرفهاند ،به فرف اشاره فارند که البته بـر نظـام حکـومتی نیـز منطبـق
است.
 .1هوف ،آیه .۳۳1
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برخی راههای کسب عزت و اقتدار ،عبارت است از:
 .1ایمان به خدا

الزمه ایمان به خدا ،پذیرش سلطه اوست .سـلطه و مالکیـت ،عـزتآور اسـت .بـه قـول عالمـه
طباطبایی« :عزت ،از لوازم ُملک است؛ 1یعنی اگر فرف مالک چیزی نباشد ،اختیـار آن را نـدارف و
هرچه مالکیت فرف وسیعتر و مستحکمتر باشد ،اختیار بیشتری فارف و فر نتیجه ،عـزت و قـدرتش
بیشتر خواهد بوف .پس ،عزت مطلق ،نزف خداست».

2

ََ َ ّ
َ
َ ُ ُ
َ
العـّز ُه
ـه ِ
العـّزهف ِلل ِ
قرآن مجید فر آیات متعدفی عزت را ازآن خداوند میفاند« :منمـانیریـد ِ
َجمیعا؛ 3کسی که عزت میخواهد ،پس همه عزت نزف خداست ».خداوند بر هر چیزی سلطه و

مالکیت فارف .فرف یا حکومتی که به فنبال عزت است ،الزم است خوف را بـه عزتمنـد مطلـق کـه
باری تعالی است ،متصل کند .حاکمانی که قدرت را از او میفاننـد و ریاسـت چنـد روزه فنیـا را
وابسته به ارافه و خواست او میفانند ،به قدرت خداوندی باور فاشته ،به فنبال اجرای فرامین الهی
فر جامعه هستند .اگر حاکمان به حقوق افراف احترام گذاشته ،از ظلم و فساف بپرهیزند و بـا ظـالم
مبارزه کنند و از طرفی ،مرفم نیز با ایمان به خدا ،به حق و عـدالت تـن فهنـد ،نظـامی مؤمنانـه و
عزتمند ایجاف میشوف .البته ایمان مرفم میتواند پشتوانه رفتـار مؤمنانـه مسـئوالن یـا مـانع رفتـار
غیرمؤمنانه آنان نیز باشد؛ همچنانکه انقالب یا جنگ ،ایمان افراف را وافار به ففاع از کشـور ،فیـن
و ناموس خوف کرف و یا فر نهضت تنباکو ،فتوای مرجع تقلید زمان ،4باعث شکست انگلیس شـد

و حتی فر کاخ ناصرالدین شاه نیز قلیانها شکسته شد.
 .2دوری از گناه و فساد

فوری از شر ،فساف و گناه نیز موجب عزت است؛ چراکه هرچه فساف و گناه بیشتر شوف ،جامعـه و
نظام از منبع عزت که خداست ،فورتر میشوف .امام صافق

أْاُ ع ّازا َ
َ
َ
اَلعّشا َإِ
فرمـوفهَ«:ان ِ

 .1سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۱ص .۳۱1
 .2همان ،ج  ،1ص .۱6
 .3فاطر ،آیه .۳9
 .4میرزای شیرازی« :بسم الله الرحمن الرحیم .الیوم ،استعمال توتون و تنباکو ،بأی نحو کان ،فر حکم محاربه با امام
زمان است».
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ُّ

َ

َ َ
َ
ُ
َ َ َ
َ
عَ َ ََ ال ِّلَ َلی ِع ِاز ط َع ِتا َِ؛ 1کسـی کـه بـه فنبـال
و ِغنی ِاَل َ ٍل وه بَ ِاَلسّلط ٍن فّل نت ِق َِن ُ ِل َ ِ

عزت است ،بدون قوم و خویش ،و فنبال هیبت و ابهت است ،بدون سلطان ،پـس بایـد از نلـت
َ

َ

معصیت و گناه ،به عزت طاعت الهی انتقال یابد ».و یا فرمـوفهََ « :ان َا ِاإ َء َِ َان الّش ِاإ نا ل ِالع َاز؛

2

هرکس از شر فوری جست ،به عزت نایل میشوف».

بنابراین ،اگر نظامی مرتکب گناه و بیعدالتی شوف ،عزت نمییابد .اگر سـو اسـتفافه و اخـتالس
مسئوالن از بیتالمال ،رانتخواری ،ربا فر بانکها ،پیشیگرفتن روابط بر ضـوابط افاری ،حکـم
و زندان ناحق ،شکنجه و یا تهدید ،رویه حکومت گـرفف و یـا فر صـحنه بـینالمللـی بـه حقـوق
ً
سازمانها و نظامهای فیگر تعرض و اجحاف کند ،بیترفید ،از عزت فاصله گرفته اسـت .اساسـا
استراتژی اقتدار به واسطه ایجاف رعب و وحشت فر فاخـل و کشورگشـایی یـا تهدیـد کشـورهای
فیگر با سالح کشتارجمعی ،کاری بس اشتباه است و فر بلندمدت عزتآور نمیباشد.
 .3حقطلبی

خضوع فر برابر حق ،گرچه فر ظاهر به ضرر فرف باشد ،عزتآور است .این ،یک قاعده کلی برای
َ ُّ

أقإ ُب َ
فرموفهَ « :التهل ِل َّلِ ِِ َ
َلای ِالع ِّاز َِ َان َالت َع ُّاز ِز ِا َلب ِطا ِ ؛

فرف و اجتماع است .پیامبر اکرم

3

خضوع فر برابر حق ،نزفیکتر به عزت است تا روآورفن به باطل برای عزت » .امام عسـکری
ّ ََ

ََ

َ ٌ ّ

نیز فرموفهَ ََ « :ت َإ َ َ
الِ َِ َع ٌ
زحز َا ُل َوا أخه ِا َِ ُل ِ َا َع َز؛ 4هیچ عزیـزی حـق را تـرک نکـرف،
مگر آنکه نلیل شد و هیچ نلیلی به حق رو نیاورف ،مگر آنکه عزیز شد».

اگر نظام سیاسی با مخالفان خوف بهحق رفتار کند ،ضعفها را بپـذیرف ،بـا نقـدها سـرکوبگرانـه
برخورف نکند و بر عهد خوف ،حتی با فشمن وفافار باشد ،چنین نظـامی حـقطلـب و عزتمـدار
است و فر سـطح بـینالمللـی نیـز ففـاع از مظلومـان و آزافیخواهـان ،کمـک بـه نهضـتهای
آزافیبخش ،ایستافگی فر برابر ظالم ،عمل به قرارفافهای بینالمللی ،نشانه حقطلبی یـک نظـام
میباشد .پیامبر اکرم

َ
ََ
فرباره کمک به مظلومان فرموفهََ « :ن َس ِّم َع َْ ُجَل ُح َن ُِى َح ل ُّلّمس ِّلّم ِ َن فّلام

 .1شیخ صدوق ،الخصال ،ص .۳6۱
 .2ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .۱۳6
 .3متقی هندی ،کنز العمال ،ش .۴۴۳9۳
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،78ص .۱7۴
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ََ

ُح ِج ُبَ فّل َس ِا ُّمس ِّل ٍم؛ 1کسی که صدای فرفی که مسلمانان را بـه کمـک میطلبـد ،بشـنوف و پاسـخ

ندهد ،مسلمان نیست».

 .4تکیهنکردن بر ظالمان

تکیه و تمایل به ستمگر و قبول سـلطه او ،حـرام و موجـب نلـت اسـت؛ چـه فر رفتـار فـرفی و

َ َُ َ َ َ َ َ
اجتماعی و چه فر رفتارهای بینالمللی؛ چنانکه قرآن کریم فرمـوفهَ « :و ت ْرمنو ِاإلیالذینظل ُمـوا
َ
ُ
ْ
َََ َ ُُ َ ُ َ َ
َ
مال ُك ْمم ْن ُ
الل ِه ِم ْنأ ْو ِلیا َ ث َم ُتن َّص ُرون؛ 2و به سـتمگران تمایـل و اطمینـان
ون
ُ
فتمسكمالنارو
ِ
ِ

نداشته باشید و بر آنها تکیه نکنید کـه آتـش ،شـما را فر مییابـد؛ فرحـالیکـه جـز خـدا کسـی

سرپرست شما نخواهد بوف .سپس ،یاری نمیشوید».
تکیه بر ظالمان ،موجب طغیان و فر نتیجـه ،عـذاب الهـی و بییـاوری کـه همـان نلـت اسـت،

ََ ْ َ َْ َ َ ُ ْ
3
َ
كـافرین
میگرفف .قرآن مجید فر نهی از سلطه کفار بر مسلمانان میفرماید« :ولنیجعلاللـه ِلل ِ
َ ْ ْ
َ
نین َسبیال؛ 4و خداوند سلطهای به نفع کافران ،بر مؤمنان قرار نـدافه اسـت ».فقهـا بـر
َعلیال ُمؤ ِم

اساس این آیه ،قاعده نفی سبیل را طراحی کرفهاند که طبـق آن ،هرگونـه سـلطه غیرمسـلمانان بـر

مسلمانان ،اعم از :سیاسی ،اجتماعی ،اقتصافی یا فرهنگی ممنوع است.
شایان نکر است که عالوه بر نهی الهی از قبول سلطه کفار ،ستیز با ظالم نیز فر حد امکان واجب
است .البته باید توجه فاشت که صـرف ارتباطـات سیاسـی یـا اقتصـافی بـا فیگـر کشـورها ،بـه
وابستگی نمیانجامد و منعی ندارف.
 .5پیروی از خدا و رهبران دینی

نموف پیروی از خدا ،استفافه از آموزههای ارزشمند قرآن مجید است که مایه عزت است .به گفتـه
رهبر انقالب« :ما باید استفافه کنیم از این مایه عزت و قدرت اسالمی و الهـی .میـل برگشـت بـه
اصول و مبانی اسالمی [است] که مایه عزت ،پیشرفت و ترقی است ...هر ملتی که به پای اسـالم
بایستد ،خوف او زنده ،سرافراز و عزیز خواهد شد .ما به اسالم احتیاج فاریم ،برای اینکه از تحقیـر
 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۳6۴
 .2هوف ،آیه .۳۳۱
 .3سید عبداألعلی سبزواری ،مواهب الرحمن ،ج  ،6ص .11۳
 .4نسا  ،آیه .۳۴۳
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قدرتهای استکباری ـ تحقیر علمی ،سیاسی و فرهنگی ـ نجات پیدا کنیم».

1

پیروی از پیامبران و رهبران فینی نیز مایه عزت است؛ زیرا یکی از اصول فعوت آنـان ،فعـوت بـه
بازیافتن عزت و کرامت انسانی معرفی شده است؛ «ملتهای مظلـوم ،فنبـال کرامـت خوفشـان
هستند؛ همان عزت و کرامتی که یکی از پایههای فعـوت پیغمبـر بـوف 2».بازیـابی عـزت ،تـأثیر
بسزایی فر امتداف هویت و شـرافت مسـلمانان فارف و روحیـه جهـافی را ایجـاف میکنـد .همـین
موضوع ،باعث گرفیده که بیداری اسالمی رنگوبویی متفـاوت بیابـد؛ زیـرا فر فرهنـگ اسـالم،
عزت ،جز فر سایه جهاف و شهافت میسر نمیشوف.
خداوند به حضرت فاوف

َ
ُ َ
َ ُ ِ
َ َ ُ
الع َز ِفی ط َع ِتی َو ُهم َحطّل ُبون ُاَ ِفای
وحی نموف« :ح ُاوُ َنی ...وضعت ِ

َ َ َ
َ
دََ ُ
دون َُ؛ 3ای فاوف من عزت را فر طاعت خوف قرار فافم؛ فرحالیکـه مـرفم آن
السّلط ِن ،فَلح ِج
ِخ ِ

را فر خدمت سلطان مییابند؛ امـا آن را نمییابنـد ».ایـن حـدیث ،عـزت فر پرتـو وابسـتگی بـه

حاکمان غیرالهی را نفی کرفه است؛ البته پیروی از حاکم عافل همچون اهمه و یا نایب آنان که فر
عصر غیبت فقیه جامعالشراهط است ،نه تنها نلت نیست که عین عزت اسـت؛ چـون اطاعـت از
خداست .امام سجاف

َُ ُ
اْلَإ َت َّم ُم ِالع ِز؛ 4پیروی حاکمان (اهمه) ،تمام عـزت
فرموفه« :ط عَ و ِ
اِ ِ

است ».بنابراین ،مدیریت فرست فرف عالم و اسالم شناس ،به عزت کشور اسالمی میانجامد.
 .6پیشرفت علمی

قاعده کلی فیگر ،عزت فر سایه علم است .اگر فرف ،گروه و یا کشور از نظر علمی پیشرفت کنـد،

موجب عزت و اقتدار خویش را فراهم ساخته است .فر روایت آمده اسـت« :الع ُ
ّلام ُساّلط ٌنََ ،ان
ِ
َ
َ
َ َ
َو َج َد ُِ َص ل ِا َِ َو ََن لم َح ِج ُدِ ِص َعّل َِ؛ 5علم ،سلطان است .هرکس آن را یافت ،به آن سلطه یابـد

و هرکس که به فنبال آن نبوف ،بر او سلطه یابند ».رهبـر معظـم انقـالب فر توضـیح ایـن حـدیث

میگوید:
«یعنی علم ،اقتدار است .علم ،مساوی است با قدرت؛ هرکسـی کـه علـم پیـدا کنـد ،مـیتوانـد
 .1ر.ک :پایگاه اینترنتی آیتالله خامنهای.
 .2همان.
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،78ص .۴6۱
 .4ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .18۱
 .5ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،19ص .۱۳۱
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فرمانروایی نماید؛ هرملتی که عالم باشد ،میتواند فرمانروایی کند؛ هر ملتی که فستش از علـم

َ
1
تهی باشد ،باید خوف را آمافه کند که فیگران بر او فرمانروایی کنند ».فر روایت آمده است« :خ ُإ
َ َ ُّ ُّ
ََ
الدن َ َواآلخ َإِ ََ َع َ
ُ َ َ
الجْ ِ ؛ خیر فنیا و آخرت ،بـا علـم و فانـایی اسـت و
الع ِّلم وشإ
ِ ِ
اآلخ َإ ِِ َع ِ
الدن و ِ

شر فنیا و آخرت ،با جهل است».

2

َ

ُ ُِ
ش ْی ٍ َعلیم 3».پس ،عـزت مطلـق نیـز نـزف
گفتنی است که علم مطلق ،نزف خداست؛ « َوه َو ِبكل 

اوست .پیامبر خدا

مسلمانان را به علمآموزی ،حتی بـا رفـتن بـه کشـور چـین غیرمسـلمان،

َ َ
َ ُ ْ ْ َ َُ ْ
َ ُ
تشویق میکرف و میفرموفِّ « :ل َّمة ال ِِك َّم ِة ض لة ال ُّم ْاؤ َِ ِن ف َِ ْ اَ َو َج َاد َه ف ُْ َاو أ َح ُاِ ِا َْا ؛ 4همانـا

فانش راستین ،گمشده مؤمن است و هرجا آن را بیابد ،خوف به آن سزاوارتر است ».امـام علـی

ْ ْ ُ َ َُ ْ
َ ُ َ َ َْ ْ ُ ْ
َ ُ
میفرماید« :ال ِِك َّمة ض لة ال ُّم ْؤ َِ ِن ف َِ ْ ث َّم َو َج َد أ َح ُد ْم ض ل َت َُ فّل َ أخاه َه ؛ 5فانـش ،گمشـده مـؤمن

است .پس ،هرکدام که آن را یافتید ،فرا گیرید».

وجوف چنین خصیصهای فر مؤمنان ،زمینه بلنـدنظری مسـلمانان فر فراگیـری علـوم و معـارف از

غیرمسلمانان فراهم کرف 6و امروزه نیز رشد فناوری ،به واسطه پیشرفت علم است .هرچـه قـدرت
علمی کشور باال روف و به فناوری برتری فست یابد ،عزت و اقتدار کشورش بیشـتر خواهـد بـوف.
اقتدار امروز کشور ایران ،مرهون تالش فانشمندانی است کـه فر صـحنههای مختلـف ،بـهویـژه
هستهای ،حضور فاشتهاند و باعـث شـدند کـه ایـران را از معـدوف کشـورهای صـاحب فنـاروی
هستهای فنیا به شمار آورفهاند.
 .7پیشرفت اقتصادی

کشوری که فر نیازهای ضروری خوف به فیگران وابسته بوفه ،وارفاتش بهمراتب بیش از صـافراتش
ً
باشد ،عمال فر صحنه بینالمللی نلت را پذیرفته است .فارغ از اینکه صافرات مـواف اولیـه ماننـد
نفت خام و معافن ،خوف خسارتی فیگر است؛ امام علی
 .1سخنرانی به تاریخ ۳۱86/۳/۳؛ برگرفته از سایت رسمی ایشان.
 .2طبرسی ،مشکوه األنوار ،ص .1۱۱
 .3بقره ،آیه .1۱
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،1ص .۱۱
 .5شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .۳67
 .6مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،۳۴ص .۱۱۴

ُ ُّ َ َ ٌ َ َ
ِت ُالق َ
ادْ ِِ
زحز ُ ِاخ ت
فرموفه « :ع ٍ

  391رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 9316

َ ٌ

ُل ِ ا ؛ 1هر عزیزی که تحت فرمان فیگری باشد ،نلیل است ».فقر اقتصافی ،قابل تحمل نیسـت
َ َ
َ ُ ً
کاف الف ُقر أن َیکون کفرا؛ 2فقر ،نزفیک اسـت
و حاکمان و مرفم را به قبول سلطه کفار میکشاند؛ «
که فرف را به کفر بکشاند».
ً
پس ،مسلما یکی از عوامل عزت نظام اسالمی ،پیشرفت اقتصافی اسـت؛ امـا فر اینکـه چگونـه
این پیشرفت حاصل میگرفف ،بایـد گفـت مسـئوالن و مـرفم ،هـر فو فر ایـن بـاره نقـش فارنـد.
ازیکسو ،مسئوالن باید امور مملکتی را خوب تدبیر و برنامهریزی کنند؛ چنانکه فر روایت آمـده

َ ُ َ
3
ُ ُ َ
ُ ُ َ
ادا ِإ
است« :سوء الت ِدا ِإ َِفت ح الف ِقإ؛ بدتدبیری ،کلید فقر است ».و یـا فرمـوفهانـد« :حسان الت ِ
َ
ُحنّمی َقّل َ َ
الّم لَ ،و ُس ُ
وء َالت ِدا ِإ ُح ِفنی ث ِ َإ ُِ؛ 4تدبیر نیک ،مـال کـم را رشـد میفهـد و بدتـدبیری،
ِ
ِ

مال زیاف را از بین میبرف ».اینکه مسئولی خوفرأی بـوفه ،بـه متخصصـان فرصـت اقـدام و عمـل
ندهد ،نشانه سو تدبیر اوست.

ازسویفیگر ،مرفم نیز وظیفه فارند فر بحرانهای اقتصافی ،از اسراف و تبذیر خـوففاری کننـد و
با قناعت و صرفهجو یی مسئوالن را حمایت کنند تا برای نیازهای اضافی فست نیاز پـیش فیگـران
نبرند .امام علی

َ

َ

میفرمایـد« :الق َن َع ُاَ ُت َاؤ ُّ ِى َلای ِالع ِّاز؛ 5نتیجـه قناعـت ،عـزت اسـت ».آن

َ ُُ
َُُ
حضرت فر بیانی فیگر فرموفهَ « :التقّل ا َالتهل ؛ کمفاشتن ،بهتر از نلت بهخرجفافن است».
6

به عالوه ،مرفم باید کار و تالش برای امرار معاش را همچون پیامبران الهـی وظیفـه خـوف بداننـد؛
چراکه طلب حالل ،نوعی عبافت است .امروزه ،پیشرفت اقتصافی ایران باعث شده که با وجـوف
تحریمهای همهجانبه ،مقام هجدهم را فر فنیا فاشته باشد و با اقتدار فر مقابـل سـلطه سیاسـی و
اقتصافی اجانب بایستد .برخی معتقدند بر اساس محاسبات ،فر  ۱6سال آینده ،اقتصاف ایـران بـا
توجه به منابع اصلی اقتصافی فر بخش کشاورزی ،معافن نفت و گـاز ،ظرفیتهـای موجـوف فر
فریاها ،بخش اقتصاف فانشبنیان و سایر صـنایع ،بـه صـورت بـالقوه ایـن ظرفیـت را فارف کـه فر
 .1ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .1۳6
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص  ،۱97باب الحسد.
 .3تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ج  ،۴ص .۳۱1
 .4آقا جمال خوانساری ،شرح غرر الحکم ،ج  ،۱ص  ،۱87ش .۴8۱۱
 .5تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ص  ،69ش .۳۳66
 .6همان ،ص .16۱
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جایگاه فوم جهانی باشد .محاسبات اولیه نشان میفهد که با توجـه بـه منـابع طبیعـی ،موقعیـت
جغرافیایی ،جمعیت و میزان نخبگانی که فر کشور وجوف فارند ،توانایی تولید تا  ۴6هزار میلیـارف
فالر نیز برایمان وجوف فارف.

1

 .8توان نظامی باال

بیشک ،توان نظامی باال ،موجب اقتدار کشور است .قرآن مسلمانان را به تقویت فنـون و قـدرت

ََ ُ َ
ـونبـه َع ُ
وال ُه ْم َم ْ
ااس َت َط ْع ُت ْمم ْن ُق َوة َوم ْنرباط ْال َخ ْیل ُت ْره ُب َ
ـد َو
نظامی فرا خوانده است« :وأ ِعد
ِ ِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َالل ِه َو َع ُد َو ُمم؛ 2هر نیرو یـی فر تـوان فاریـد ،بـرای مقابلـه بـا آنهـا (فشـمنان)] ،آمـافه سـازید و

[همچنین] اسبهای ورزیده [برای میدان نبرف] ،تا با آن ،فشمن خدا و فشمن خوف را بترسـانید».
پیامبر اکرم

پس از تشکیل حکومت فر مدینه ،بیشتر لشکرکشیهایش برای نشانفافن قـدرت

و اقتدار مسلمانان به مشرکان بوف .امروزه ،فشمن به اقتدار نظامی ایـران اعتـراف فارف .پنتـاگون فر
گزارش ساالنه از پیشرفتهای نظامی ایران میگوید« :ایران به قدری پیشرفت کرفه کـه میتوانـد
اهدافی را فر سراسر منطقه و فر شرق اروپا هدف قرار بدهد .ایران عالوه بر فناوریهای موشـکی
و راکتی فزایندهاش ،فر تالش است میزان کارایی سامانههای موجـوفش را تقویـت کنـد ...ایـران
حضورش را فر آبهای بینالمللی افـزایش میفهـد .نیـروی فریـایی ایـران ،فورتـرین اسـتقرار
فرامنطقهای خوفش را فر مارس 19۳۱م انجام فاف؛ بهطوریکه فر آبهای چین حضور یافـت و
برای اولین بار یک زیرفریـایی ایرانـی فر فسـامبر 19۳۱م بـه هنـد رفـت .نیـروی فریـایی ایـران
میخواهد به آبهای اقیانوس اطلس برسد».

3

1. http://www.fardanews.com/fa

 .2انفال ،آیه 69؛ ر.ک :ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،7ص .11۳
3. http://fa.alalam.ir/news/۳۴۱۱۴69

فر افامه گزارش پنتاگون آمده است« :ایران فر تالش است نیروی ففاع هوایی و نیروی هوایی خوفش را مدرنیزه کنـد.
هر سال ،ایران سامانههای ساخت ایران را رونمایی میکند؛ از جمله این سامانهها ،میتوان به سـامانههای موشـکی،
رافارها و پهپافها اشاره کرف .ایران فر سال  19۳۱نیز همین کار را انجام فاف و سامانههای جدیدی به نمایش گذاشـت.
ایران ،همچنان فر تالش است به سامانههای موشکی پیشرفته فوربرف زمین به هوا فست پیدا کند».
همچنین ،فر این گزارش انعان شده است« :ایران فر حال ساخت موشک بالستیک ضد کشتی به نام «خلیج فـارس»
است .وسیله پرتاب فضایی سیمرغ ایران ،نشانفهنده عزم این کشور برای توسعه فناوریهای موشـکهـای بالسـتیک
قارهپیماست».
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 .9پیشرفت فرهنگی اجتماعی

تعالی فرهنگی جامعه و ایجاف روحیه بینیازی فر مرفم یک کشور ،به عزت آنان میانجامد .یکی
از مهمتــرین توصــیههای معصــومان

 ،فاشــتن روحیــه عزتمنــدی و بــینیــازی اســت .امــام

ُ
َ ُُ َ َ ُُ
َ ُ ُ
َسات َغن ئ َُ َع ِان ّالنا ِ ؛ 1شـرافت مـؤمن،
ؤَ ِن ِق ََ ِا لّل ِ و ِعازِ ِ
صافق میفرماید« :ش َإف الّم ِ
ُ ُ َ
شبزندهفاری اوست و عزتش ،فر بینیازی از مرفم است ».امام باقر نیز فرموفه« :اطّل ُ َاقا َء
َ
ِالع ِز ِا َاَ َت ََ الط َّم ِع؛ 2بقای عزت را با میراندن طمع بطلب ».یأس از مرفم نیز راه عـزت اسـت .امـام
علی میفرمایدِ « :الع ُز ََ َع ال َ أ ِ ؛ 3عزت ،با یأس [از فیگران] ایجاف میشوف».

کشور اسالمی باید اصل فر روابط بینالمللی خوف را بر اساس عزت و حکمت پایـهریـزی کنـد.

وجوف روحیه بینیازی فر مرفم و مسئوالن ،همراه با کار و تالش ،موجب عزت است.
فست طمع که پیش کسـان میکنـی فراز

پل بستهای که بگذری از آبـروی خـویش

 .11پشتوانه مردمی

مهمترین عامل اقتدار کشور ،حضور مرفم فر همه صحنههاست .اگر مرفم از فولتی که خـوف بـه
وجوف آورفهاند ،حمایت کنند ،حاکمان زیر بار نلت نمیروند .فر طول این سالها ،هـر بـار کـه
مرفم فر راهپیماییها و امور عمومی حضور چشمگیری فاشتهاند ،سیاست خارجی مـا موفقیـت
بیشتری فاشته است؛ البته روشن است که حمایت مرفم از حکومت ،بـه موضـوعات و مسـاهلی
مانند :اجرای عدالت ،قانونمندی ،مساوات و رعایت حقوق متقابل مرفم و حاکمان وابسته است.
از مجموع مباحث اراههشده میتوان چنین نتیجه گرفت که عملکرف مرفم و مسئوالن ،نقش مهمی
فر عزت و اقتدار نظام اسالمی خواهد فاشت .بایسـته اسـت کـه مسـئوالن بـا فرایـت و تـدبیر و
عملکرف فرست فر سیاسـتهای فاخلـی و خـارجی ،راه را بـرای پیشـرفتهای کشـور فر همـه
صحنهها هموار کرفه ،از سو استفافه بپرهیزند و مرفم نیز با حضور فر صحنه و یـاری حاکمـان،
عزت و اقتدار را تداوم و استحکام بخشند.

 .1شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،۱ص .۴۴8
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،76ص .۳6۴
 .3لیثی ،عیون الحکم و المواعظ ،ص .۳7

مجلسبیستوهفتم

راههای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه
االسالموالمسلمینعبدالکریمپاکنیا


حجت

*

اشاره

عفاف و حجاب ،از مساهلی است که همه فلسوزان جامعه فر ترویج آن اتفاق فارنـد؛ چراکـه بـه
ً
فالیل متعدفی ،جامعه امروز شدیدا نیازمنـد گسـترش ایـن خصـلت واالی انسـانی ،اخالقـی و
اسالمی است .بهیقین ،حفظ کرامت و شخصـیت انسـان ،فر گـرو پاسـداری از فرهنـگ عفـاف
است و فاصلهگرفتن از آن ،نه تنها باعث سقوط کرامت و عزت فرفی میشوف ،بلکه ملتهـا را از
هستی ساقط میکند .امـام سـجاف

بعـد از شـناخت خداونـد ،عفـاف را فر شـمار بـاالترین

َ
َ َ
َ
َ
َ ْ
َ
عبافتها میفاندْ َِ ََ « :ن شيْ ٍء أ َح َ َِلی الّل َِ َا ْع َد ََ ْع ِإف ِت َِ َِ ْن ِعف ِة َاط ٍن َو ف ْإج 1».بـه ایـن جهـت،

آحاف افراف جامعه اسالمی وظیفه فارند فر مورف گسترش آن تالش کنند .فر این فرصت ،برخـی از

راهکارهای ترویج عفاف را فر جامعه بررسی میکنیم که انجام این مهم ،توجه و اهتمام همگـان
را میطلبد.
* استاف سطح عالی حوزه علمیه قم و از مبلغان نخبه ففتر تبلیغات اسالمی.
 .1ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .181
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 .1فراهمسازی زمینههای عفاف

یکی از راههای گسترش عفاف ،فراهمکرفن زمینههـای آن فر زنـدگی فـرفی و اجتمـاعی اسـت.
برخی از این زمینهها عبارتاند:
الف .مراقبت از اندیشه

فکر گناه ،خواهناخواه انسان را به سوی بدیها سوق میفهد .امیر مؤمنـان

فربـاره اجتنـاب از

َ
ْ
َُ ْ
اندیشیدن فرباره گناه فرموفْ ََ « :ن ث َإ ِفك ُإ ُِ ِفي ال َّم َع ِصيَ َُ ،ع ْت َُ َِل ْ َْا ؛ 1کسی که زیاف فر فکر گنـاه

باشد ،اندیشههای پلید ،او را به ارتکاب گناه فرامیخوانند».

ب .دوری از عوامل بیعفتی

انسان مسلمان باید از تمام عوامل و زمینههای تحریک شهوت و بسترهای بیعفتـی پرهیـز کنـد.
گوشفافن به صدای تحریکآمیز زنان ،سالم به زنان جوان ،فیدن برنامههای مسـتهجن مـاهواره و
اینترنت ،فیلمها و عکسهای مهیج و یا ترفف فر محیطهای عفتسوز ،از جمله موارفی است که
آفمی را به بیغیرتی و ابتذال سوق میفهند .رسول خدا

فرموف:

َ
ٌ
«َ َُا َج َّل َست ْال َّم ْإأ ُة ََ ْجّلس َف َق ََ ْت َع ْن َُ َف َاَل َح ْجّل ُ
اس ِفاي ََ ْج ِّل ِس َاْ َْ ُجا َح َتای َح ْب ُاإُ؛ هرگـاه زن فر
ِ
ِ
ِ
ِ
2

مکانی نشست ،سپس ،از آنجا برخاست ،پس ،مرف فر آن محل ننشیند تا آنکه سـرف شـوف ».زیـرا
نشستن فر چنین مکانی ،موجب تحریک شهوت مرف نامحرم میشوف و زمینه بیعفتـی را فـراهم
میکند.
ج .پرهیز از خلوت با نامحرم

فرمان اسالم این است که مؤمن نباید با نامحرم فر جای خلوت اجتماع کنـد؛ زیـرا فورمانـدن از
چشم مرفم و فر امان بـوفن از نظـارت همگـانی ،زمینـهسـاز لغـزش و انحـراف اسـت .امـروزه
متأسفانه ،پرهیز از خلوت با نامحرم فر روابط زن و مرف ،کمرنگ شده است .علی
ُْ

َ

ٌ َ

ََ

َ

َ َ

َ َ

َ َ

َ
فرمـوف« :ا

َحَّلو ِا َْ َإأ ٍة َْ ُج  .ف َّم َِ ْن َْ ُج ٍ خَل ِا َْ َإأ ٍةَِ ،ا َن الّش ْ ط ُن ّم ِلث ُْ َّما ؛ 3هـیچ مـرفی بـا زن نـامحرم
خلوت نکند .اگر مرفی با زن بیگانهای خلوت نماید ،سومی آن فو ،شیطان است».
 .1آقاجمال خوانساری ،شرح غرر الحکم ،ج  ،6ص .۱1۳
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .66۴
 .3حسین نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۳۴ص .166
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 .2اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف

اجراییکرفن قانون فراموششده عفاف ،فر گسترش این برنامه اسالمی تأثیر بسیاری فارف .شـورای
عالی انقالب فرهنگی فر  ۳۱8۴/6/۴به منظور ترویج فرهنگ عفاف فر جامعه ،چارچوب اصول
و مبانی اجرایی توسعه این فرهنگ را با عنوان «راهبرفهای گسـترش فرهنـگ عفـاف» فر  ۴7بنـد
تصو یب کرف .اجرای این مصو به ،تحولی نوین فر خصوص رواج فرهنگ عفـاف ایجـاف خواهـد
کرف.
توسعه فرهنگ کنکاش و تفکر فر مفاهیم فینی توسط جوانان به منظور پـذیرش فرونـی و قلبـی و
عمل به آنها ،هماهنگی و وحدت رو یه مستمر و پایدار فر برخـورف بـا ناهنجـاریهـای فرهنگـی
توسط فستگاههای مختلف فر چارچوب قانون ،ارتقـای سـطح آگـاهی و ایجـاف حساسـیت فر
مدیران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزشهای اخالقـی فر مجموعـههـای تحـت
مسئولیت آنهـا ،احیـای سـنت امربـهمعروف و نهیازمنکـر فر مـورف عفـاف ،طراحـی و اجـرای
فعالیتهای فرهنگـی فر مراکـز تبلیغـی ،آموزشـی و فرهنگـی فر راسـتای توسـعه امـر عفـاف و
حجاب ،از جمله راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است که فر این مصـو به بـه آنهـا
توجه شده است.
 .3ترویج سیره اهلبیت

ترو یج سیره اهلبیت

فر زمینه عفاف میتواند فر گسترش این خصلت اخالقی تأثیر فراوانـی

فاشته باشد؛ زیرا آن بزرگواران ،الگوی کمال و نیل به نیکیها هستند .فر اینجـا نمونـهای از سـیره
امام علی

را فر زمینه عفاف یافآور میشو یم.

فر ماجرای جنگ جمل( ۱6ق) ،وقتی سپاه امام علی
هوفج بوف .امام علی

بر فشمن پیـروز شـد ،عایشـه فر میـان

نزف او آمد و فرموف ...« :سوگند به خدا ،آنانکه زنهای خوف را فر پشـت

پرفه عفاف نگه فاشتند و تو را از خانه خارج کرفند ،با تو به انصـاف رفتـار نکرفنـد ».سـپس ،بـه
محمدبنابیبکر فرموف :همراه خواهرت برو و او را به مدینه برسان و شتابان به نـزف مـن برگـرف .او
طبق فستور حضرت ،خواهرش را با حفظ کامل حریم عفت ،تا مدینه همراهی کرف.
این گزارش تاریخی ،نشانگر اهتمام حضرت علی
 .1فینوری ،اخبار الطوال ،ص .۳6۳

1

به امر عفاف است که فر اوج نبـرف نیـز بـه
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فکر حفظ عفت ،حتی بـرای مخالفـان خـویش بـوف .فر سـیره و سـخنان اهلبیـت

 ،مـوارف

متعدفی فرباره ترویج عفاف وجوف فارف که توجـه بـه آنهـا بـه توسـعه ایـن معـروف میانجامـد؛
چنانکه مغربی فر دعائم االسالم فر مورف سیره حضرت فاطمه
روزی مرفی نابینا برای وروف به منزل امام علی

مینویسد:

اجازه خواست .حضرت زهرا

به پشت پرفه رفت و حجاب خوف را کامل کـرف .رسـول خـدا

بـا وروف وی،

کـه فر آنجـا حضـور فاشـت،

پرسید« :فخترم او که نابیناست و تو را نمیبیند ،چرا پشت پـرفه رفتـی و حجـاب خـوف را کامـل
کرفی؟» حضرت فاطمه

َ

ُ

َ

َ

ُ

پاسخ فافْ َ« :ن ل ْم َحك ْن َح َإا ِني فا ِني أ َْ ُاِ َو ُه َاو َحّش ُام ِ
الاإ َح،؛ اگـر او مـرا
ِ
ِ

نمیبیند ،من او را میبینم و او بو[ی زن نامحرم] را حس میکند ».رسول خدا
َ

ْ ٌ

أ َن ِك َاّض َعة َِ ِني؛ 1گواهی میفهم که تو پاره تن منی.».

َْ
فرموف« :أش َاْ ُد

 .4امربهمعروف و نهیازمنکر

امربهمعروف و نهیازمنکر ،از مهمترین روشهای قرآنی ،فر گسترش عفاف فر جامعه است کـه
آنها را میتوان از مراحل نیل پیگیری و عملی نموف:
 .۳آگاهیبخشی با استدالل به آیات و روایات؛  .1فالیل عقالنی؛  .۱قهر و سکوت؛  .۴تـوبیخ و
تهدید و هشدار و سایر شیوههای بازفارنده.
حضرات معصومین

 ،به عنوان برترین الگوی عفاف فر تاریخ ،فر مورف مسـاهلی کـه ممکـن

بوف فر جامعه آن را منکر و کوچـک بشـمارند ،ولـی بـهنوعی بـا فرهنـگ عفـاف ناسـازگار بـوف،
حساسیت نشان فافه ،نهیازمنکر میکرفند.
ابوبصیر میگوید :فر کوفه به زنی قرآن میآموختم .روزی فر خلوت با او شوخی کـرفم .بعـد بـه
فیدار امام باقر

با سرزنش رفتارم ،فرموف« :آنکه [حتی] فر پنهان مرتکـب

شتافتم .امام باقر

گناه شوف ،خداوند به او اعتنا نمیکند .به آن زن چه گفتی؟» از شرمسـاری چهـرهام را پوشـاندم و
توبه کرفم .امام فرموف« :تکرار نکن »

2

 .5زمینهسازی برای ازدواج جوانان

از اساسیترین روشهای ترو یج و تثبیت عفاف فر جامعه ،فراهمنمـوفن مقـدمات و زمینـههـای
 .1نعمان مغربی ،دعائم االسالم ،ج  ،1ص .1۳۴
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۴6ص .1۴7
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ازفواج آسان میباشد .انجام این مهم ،همت والدین ،مربیان ،مبلغان و بزرگان جامعه و کـارگزاران
و مدیران ارشد فولتی را میطلبد .امام رضا فرموف :جبرهیل بر پیامبر نازل شد و گفـت:
ای محمد خدایت سالم میرساند و میگو ید :فختران فوشیزه و باکره ،همچون میوه فرختانـد.
پس ،هرگاه میوهای رسید ،باید آن را چید؛ وگرنه تابش خورشـید آن را فاسـد مـیکنـد و بـاف آن را
َ َ
ْ ْ
َْ َ َ َ ْ
تغییر میفهد .آنگاه بعد از این مثال روشن ،فرموفَ َِ « :ن اْل ْاك َْ َُِا أ ُْ َْ َان ََا ُحاد ِْ َن ِالن َسا ُء فاَل
َ َ ْ
َُ َو َاء ل ُْ َن َِا ال ُب ُعول؛ همانا فوشیزگان چون به سرحد زنـان رسـیدند ،فوایـی جـز ازفواج برایشـان
نیست».
بعد از این پیام آسمانی ،پیامبر از منبر باال رفت و مرفم را به آنچه خدای بلندمرتبه فرمـان فافه
بوف ،آگاه کرف .مرفم گفتند :ای رسول خدا با چه کسانی وصلت کنیم؟ فرموف :از همتایان .گفتند:
همتایان کیاناند؟ فرموف :برخی از مؤمنان ،با برخی فیگر از مؤمنان ،همتا و برابرند .آنگاه از منبـر
پایین نیامد؛ مگـر آنکـه ضـباعه ،فختـر زبیربنعبـدالمطلب را بـه ازفواج مقدافبناسـوف فرآورف.
سپس ،فرموف :ای مرفم فخترعمو یم را به ازفواج مقداف فرآورفم تا راه و رسم ازفواج را یاف فهـم و
1
سنت حسنه ازفواج ترو یج شوف.
َ َْ َ
ْ
رسول خدا فرموف« :أ ث ُإ أ ْه ِ َالن ِْ ال ُع َزاب؛ 2بیشترین اهل جهنم ،مجرفها هستند ».مجرفهـا
به فلیل آنکه نمیتوانند عفت خوف را حفظ کنند ،بیشتر فر معرض لغزش و گناه قرار فارند.
فر کشورمان آمار افراف مجرف نگرانکننده است .به گفته مدیرکل ففتر آمـار و اطالعـات جمعیتـی
سازمان ثبت احوال کشور ،آمار تمام افراف مجرف (فر همـه گروههـا و فر سـنهای مختلـف) ،فر
مجموع ۳۴ ،میلیون و  ۱۱1هزار نفر از زنان و مرفان فر کشور است .فر میان اینها ،شمار افـرافی
ً
که همسرشان فوت کرفه ،طالق گرفتهاند و یا اصال ازفواج نکرفهاند ،فراواناند و متأسفانه ،تعـداف
3
قابل توجهی فر معرض خطر تجرف قطعی قرار فارند.
 .6تقویت فرهنگ نماز
َ
َ
َ َْ
َ َ
َ َ َْ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ُْ َ ْ َُ َ َ
الل ُه َی ْع َل ُ
ـم
هیع ِنالف ْحشا ِ والمنكرول ِذمرالل ِهأ مبرو
قرآن میفرماید« :أ ِق ِمالّصالة ِإ َنالّصالةتن
ِ
 .1شیخ صدوق ،عیون أخبار الرضا  ،ج  ،۳ص .18۱
 .2شیخ صدوق ،کتاب من اليحضره الفقیه ،ج  ،6ص .۳۳
 .3پایگـــاه اینترنتـــی خبرگـــزاری فانشـــجویان ایـــران (ایســـنا) ،تـــاریخ فسترســـی ،۳۱۱۱/۱/۳7 :نشـــانی:
http://www.isna.ir/news
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َ

َ ْ
ون؛ 1نماز را برپا فار که نماز انسان را از بیعفتیها و زشـتیهـا بـازمیفارف و یـاف خـدا،
ماتّصن ُع َ 

بزرگتر است و خداوند میفاند شما چه کارهایی انجام میفهید».
رعایت افب رفتاری و گفتاری ،عفت زبان ،عفت مال ،عفت مسکن ،عفت پوشاک ،عفـت نگـاه
فر نماز ،الزم است .لباس نمازگزار بایـد مبـاح باشـد و مکـانش نیـز نبایـد غصـبی باشـد .اینهـا
فستوراتی است که فر توسعه عفت اقتصافی و مالی نقش مهمی فارف .نماز حقیقی ،ایمان و تقـوا
و عفاف را فرون آفمی تقو یت میکند و تکرار نماز فر شبانهروز ،خصلت عفت و پاکـدامنی را فر
وجوف انسان پایدارتر میسازف .نماز فر عین آنکه عبافت است ،فرهنگ است؛ کالس فرس بزرگ
و ُپرباری است که آموزههای مختلفی به آفمیان میآموزاند .یکی از فرسهای آن ،تعلیم عفـاف و
حجاب به زنان است .از جمله فلسفههای رعایت حجاب فر حال نماز ،گسترش فرهنگ عفـاف
فر جامعه است .ما میتوانیم با ترویج فرهنگ نماز ،عفاف را همگانی کنیم 2.نمـاز ،ایـن فسـتور

مقدس را برای آنها به صورت یـک عـافت خـوب فرمـیآورف و پیونـد نمـازگزاران را بـا عفـاف و
ً
حجاب تقو یت میکند .قطعا چنین تکراری ،آن هم فر نماز ،تمرین عمیق و خوبی برای رعایـت
حفظ پوشش و تقو یت عفاف فر زندگی خواهد بوف .بهیقین ،نماز واقعی ،سد راه عفـتسـتیزان و
برهمزنندگان امنیت اخالقی جامعه است.
حکایتی آموزنده

یکی از یاران آخوند مال عباس تربتی ،از علمای عارف و فرزانه ،فر مورف نقش نماز فر جلـوگیری
از بیعفتی ،فاستان جالبی از ایشان نقل کرفه است .او میگوید :فر راه مشـهد بـه علـت بـرف و
سرما به همراه جمعی به قهوهخانهای پناه برفه بوفیم .شب فرا رسید .عـدهای از جوانـان پـولفار و
خوشگذاران که چهار زن را با خوف فاشـتند و بـرای خوشگـذرانی میرفتنـد ،بـه سـبب بـرف و
تاریکی ،با یک اتومبیل ناچار به همین قهوهخانه پناه آورفند .آمدن آنها ،بزم عشرتی مجـانی بـرای
مسافران به وجوف آورف .جوانان بطریهای مشروب و خوراکیها را چیدند و زنها به خواننـدگی و
رقص پرفاختند .فر گرماگرم این بساط ،فر قهوهخانه باز شد و مرحوم حاج آخونـد بـا سـه چهـار
نفر که از تربت به مشهد مـیرفتنـد و َمرکبشـان االغ بـوف ،بـه فلیـل بـرف و تـاریکی شـب ،وارف
 .1عنکبوت ،آیه .۴6
 .2محمد محمدی اشتهارفی ،حجاب ،بیانگر شخصیت زن ،ص .8۱
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قهوهخانه شدند و از صاحب قهوهخانه اجازه میخواسـتند کـه بـه آنهـا جـایی بدهـد و او گفـت:
سکوی آن طرف ،خالی است.
حاج آخوند وارف قهوهخانه شد؛ بهطوریکه گو یا نه کسی را میفید و نه چیزی را میشـنید .آنگـاه
به سوی آن سکو رفت و چون نماز مغرب و عشا را نخوانده بوف ،از قهوهچی پرسـید« :قبلـه کـدام
طرف است؟» و او سمت قبله را نشان فاف .حاج آخوند به نماز ایستاف و آن چهار نفر بـه وی اقتـدا
کرفند .یکی انان گفت و حاج آخوند ،اقامه گفت و وارف نماز شـدند .مـن هـم غنیمـت فانسـتم،
وضو گرفتم و اقتدا کرفم .چند نفر فیگر نیـز از مسـافران از بـزم عشـرت رو برگرفانـده ،بـه صـف
ً
جماعت پیوستند .قهوهچی نیز گفت :غنیمت است .یک شب اقال نمازی پشت سر حاج آخونـد
بخوانیم .خالصه ،وقتی که از نماز فارغ گشتیم ،از جوانها و خانمها اثـری نبـوف .بسـاط خـوف را
جمع کرفه بوفند و نفهمیدیم که فر آن شب برفی به کجا رفتند.

1

 .7بازگشت به معماری اسالمی

ً
امروزه ،مسلمانان با فاصلهگرفتن از معماری اسالمی و رویآورفن به معمـاری غربـی ،عمـال بـه
فرهنگ عفاف بیتوجهی کرفهاند ،فاخل ساختمانها را به صورت آزاف و بـاز و بـدون جداسـازی
محل اسکان زن و مرف نامحرم و به شـکل خانـههـای کفـار سـاختهانـد و بـرجهـای ُمشـرف بـه
همدیگر ،بدون رعایت فستورهای اسالمی ،امنیت فاخلی و خـارجی خانـههـا را متزلـزل کـرفه
است .فر معماری اسالمی که گذشتگان ما به آن توجـه مـیکرفنـد ،تمـام زمینـههـای عفـاف و
حجاب اسالمی مد نظر بوف و خانوافهها از هر لحاظ راحتتر بوفند؛ چون آنان به کـالم گهربـار

پیشوای ششم توجه فاشتند کهَّ « :م ََل َّم ٌة ل ّْل ُّم ْؤَن ِف ْ َن َْ َاح ٌة َُ ٌاْ َواس َع ٌة ُت َواْي َع ْو َْ َت َُ َو ُس َ
وء َح ِل ِاَ َِ َان
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
َالن ِ ...؛ 2آسایش مؤمن فر سه چیز است :خانه وسیعی که نافیدنیها و نـاموس او را بپوشـاند و

اسرار خانوافگی او را از مرفم پنهان فارف». ...

 .8دلنشینکردن پوشش اسالمی

به لطف الهی و تالش مجدانه زنان و مرفان مسلمان ،فرهنگ عفـاف فر جهـان ،رو بـه گسـترش
است .یکی از شیوههای مؤثر فر این زمینه ،فلنشینکرفن پوشش اسالمی برای زنان فر کشورهای
 .1حسینعلی راشد ،فضیلتهای فراموششده ،ص  118ـ .11۱
 .2شیخ صدوق ،الخصال ،ج  ،۳ص .۳6۱

  311رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 9316

غیرمسلمان است .اکنون پوشش زنان محجبهُ ،مد روز اروپا شده است.
زنان مسلمان اروپا که بیشتر آنها از قشر جوان هستند ،با انتخاب شلوار ،لباسهـای بلنـد زنانـه و
روسریهای رنگی توانستهاند عالوه بر معرفـی حجـاب بـه عنـوان نمـافی از هو یـت اسـالمی و
شخصیت واالی انسانی خوف ،پوشش کامل خو یش را به ُمد روز تبدیل کنند .علت اصلی تمایـل
زنان اروپایی به لباسهای زنان محجبه و مسلمان ،این است که این لباسهـا فر عـین زیبـایی ،از
سافگی نیز برخورفار است و چهـرهای نجیـب ،پـاک و معصـوم از بـانوان عفیـف را بـه نمـایش
میگذارف؛ هرچند برخی از فولتمرفان کشورهای اروپایی ،از همهگیرشدن این گونـه ُمـدها ابـراز
نگرانی کرفهاند.
 .9تبیین فلسفه عفاف

بدون ترفید ،آگاهی از فلسفه عفاف و حجاب و اطـالع از علـت و حکمـت عفـت و ضـررهای
جبرانناپذیر بیعفتی و ابتذال ،میتواند تأثیر بهسـزایی فر گسـترش و تـرو یج فرهنـگ عفـاف فر
جامعه فاشته باشد؛ چراکه بعد از آگاهی و اعتقاف به حکمـت و ارزش واقعـی آن ،فیگـر رعایـت
عفاف فر جامعه برای آحاف مرفم ،امری مطلوب و خوشایند خواهد بوف .استاف مطهری فر مورف
فلسفه عفاف و حجاب مینویسد:
«از نظر اسالم ،محدوفیت کامیابیهای جنسی به محیط خانوافگی و همسران مشـروع ،از جنبـه
روانی ،به بهداشت روانی اجتماع کمک میکند و از جنبه خانوافگی ،سبب تحکـیم روابـط افـراف
خانوافه و برقراری صمیمیت کامل بین زوجین میگـرفف و از جنبـه اجتمـاعی ،موجـب حفـظ و
استیفای نیروی کار و فعالیت اجتماع میگرفف و از نظر وضع زن فر برابر مرف ،سبب میگرفف کـه
ارزش زن فر برابر مرف باال روف».

1

همچنین ،اگر مرفم بدانند که چرا بزرگان فین و انسانهای باکمال بر عفت و عصمت و رونق حیـا
ً
تأ کید و اصرار فاشتند ،مطمئنا با کمال میل به سوی عفاف روی مـیآورنـد .البتـه بـین آگـاهی و
اعتقاف بیشتر و عمیقتر زنان و مرفان نسبت به فواید عفاف و حجاب و پوشش و رعایت بیشتر آن،
رابطه مستقیمی وجوف فارف .همچنانکه نقش آگاهی و باور زنان و مرفان ،نسبت به فواید و فلسـفه
حجاب ،فر مقابله با نقشههای حجابزفایی استعمارگران فر مسئله کشف حجـاب و فر مبـارزه
 .1مرتضی مطهری ،مسئله حجاب ،ص .68

مجلس بيست و هفتم :راههای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه 311 

مرفم الجزایر با فولت اسـتعمارگر فرانسـه ،و یـا مقاومـت فانشـجو یان فختـر محجبـه فر مقابـل
مقررات ضد حجاب حکومت ترکیه نیز ،قابل توجه است .امام خمینی فربـاره قیـام زنـان آگـاه
ایرانی فر مقابل قانون کشف حجاب رضاخان فرموفهاند:
«زنهای ایرانی هم قیام کرفند بر ضدش ،و توفهنی به او زفند که ما نمیخواهیم این طور چیـزی
(کشف حجاب) را».

1

 .11شناساندن آثار عفاف

اگر مرفم با آثار و فواید عفاف آشنا شوند و از نزفیک تأثیر مثبت آن را فر زندگی ببینند ،بـا شـوق و
رغبت فراوان به سوی آن حرکت میکنند .نیز اگر زیانها و پیامدهای شوم بـیعفتـی بـرای مـرفم
ً
بیان شوف ،از آن فاصله میگیرند؛ چون انسـان فطرتـا بـرای جلـب منفعـت و ففـع ضـرر تـالش
میکند .با مروری به سیره و سخنان اهلبیت

به موارف قابل تـوجهی از راهکارهـای گسـترش

عفاف برمیخوریم.
فر مورف ارزش انسان عفیف ،همین قدر بس که امیر مؤمنان

فر این باره میفرماید:

َ
َ َ
َ ُ ُ ّ
َّم ْن َق َد َْ َف َعا َ َ ،لكا َُ َ
الّشْ ُد فی َسب الّلَ ا َ ْع َظ َم اجإا َ
حكاون ََّلكا َِ َان
العف ا ُ أ ْن
«َ الّمج ِهد
ِ
الّمَلئكة؛2پافاش مجاهدی که فر راه خدا به شهافت رسیده ،برتر از شخص با عفتـی نیسـت کـه

توان گناه فارف ،ولی گناه نکند؛ زیرا چنین شخصی ،نزفیک است که فرشـتهای از فرشـتگان خـدا
باشد».
 .11علتیابی بیعفتی

ابتدا باید علل بدحجابی و بیعفتی به عنوان پدیدههای اجتماعی ریشهیابی گرفف و بعـد از آن ،راه
صحیح مبارزه با آن فر پیش گرفته شوف؛ زیرا کسانی که تمایـل بـه بیعفتـی و بـدحجابی فارنـد،
فارای انگیزه واحدی نیستند و نمیتوان نسخه واحدی بـرای آنهـا پیچیـد و بـا یـک روش بـا آنهـا
برخورف کرف.
بعضی از زمینهها و ریشههای بیعفتی و بدحجابی عبارتاند از:
 .۳عدم آگاهی از فواید عفاف و ضررها و آثار بیعفتی فر میان افراف جامعه؛
 .1امام خمینی ،صحیفه امام ،ج  ،۱ص .۱۴۱
 .2صبحی صالح ،نهج البالغه ،ص  ،66۱حکمت .۴7۴
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 .1عدم اعتماف به نفس و استقالل شخصیت فر مقابل افراف بیعفت؛
 .۱لجبازی با افراف باایمان و باعفت.
 .12عبرت از اقوام گذشته

خداوند متعال فر آیات متعدفی به سرنوشت شوم اقوامی که فر اثر بیعفتی نـابوف شـدند ،اشـاره

َ َ ُْ َ ْ َ َ َ
میکند؛ چنانکه فر مورف قوم لوط میفرمایدَ « :و ُلوط ْ َ َ َ ْ
احشـة َمـا
ـاإذقـال ِلقو ِم ِ
ـهأتـختونالف ِ
ِ
َ
َ ََ ُ
ام ْنأ َح ٍد ِم َن ْال َع َال ِمین؛ 1و [به خاطر آورید] لوط را؛ هنگامی که به قوم خوف گفت :آیـا
ك
سبق
مبه ِ
ِ

عمل بسیار زشتی را انجام میفهید که هیچیک از جهانیان ،پیش از شما انجام ندافه است؟»

و فر افامه نیز از سرنوشت فرفناک آنان خبر میفهد که فر اثر بیعفتی چگونه نابوف شدند .قـرآن
َ

َ

َ ُ

ُ

ْ َْ َ َ
َ ْ َ ْ ََْ َ َ
ما َن َع ِاق َبة ْال ُم ْج ِـر ِمین؛ 2و [سـپس،
ممطرافانّظ رمیف
فر این مورف میفرماید« :وأمطرناعلی ِه

چنان] بارانی [از سنگ] بر آنها فرستافیم [که آنها را فر هم کوبید و نـابوف سـاخت ].پـس ،بنگـر
سرانجام کار مجرمان چه شد».
ً
مطمئنا قهر خداوند به یک گروه خاص محدوف نمیشوف؛ بلکه هر قومی که مثل پیشـینیان فچـار
بیعفتی و فحشا شوف ،نابوفیاش حتمی است.
فرانتس فانون ،جامعهشناس و فیلسوف فرانسوی ،فربـاره نقـش عفـافزفایـی فولـت اسـتعمارگر
فرانسه فر کشور اسالمی الجزایر مینو یسد:
«اولین اقدام ضد فرهنگی که فرانسه برای نابوفی فرهنگ الجزایر صورت فاف ،تالش بـرای از بـین
برفن عفاف و حجاب بوف و فر این کار ،موفق شد و هرچه بدن زن الجزایری را بیشتر عریان کـرف،
چنگال استعمارگر ،بیشتر به حلقوم الجزایری فرو رفت».

3

 .14نظارت بر رسانههای عمومی

بی ترفید صدا وسیما نقش بنیافی فر گسترش فرهنگ عفت فارف،اما گـاهی فوگـانگی فر برخـی
صدا و سیما ،موجب بیتأثیرشدن عفاف و حجاب فر جامعه میشوف .از سویی ،مبلغـان فینـی و
اساتید اخالق ،عفاف و حجاب را فر سیما تبلیغ میکنند و از سوی فیگر ،پخش بعضی فیلمهـا،
 .1اعراف ،آیه .89
 .2اعراف ،آیه .8۴
 .3عبدالکریم پاکنیا ،عفاف ،سرچشمه زيبايی ،ص .۳7
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سریالها و گزارشهایی که بدحجابی را ترویج میکند ،بیننـده را مبهـوت خـوف میسـازف .بـرای
همین ،نظارت بیشتر بر صدا و سیما ،رسانههای مکتوب ،صوتی و تصـو یری و سـایر برنامـههای
ارتباطجمعی ،امری ضروری است .نشانفافن آثار مثبت ،فواید و برکات عفاف فر صدا و سیما و
فیلمهای ُپراقبال ،آمـوزش معـارف و احکـام عفـاف و حجـاب فر صـدا و سـیما و نیـز تشـویق
عفتپیشگان ،فر توسعه فرهنگ عفاف و حجاب بسیار اثربخش میباشد .بدیهی است کـه ایـن
مهم ،به تحکیم ارزشها و مفاهیم اخالقی از قبیل :شرم و حیـا و غیـرت کـه بـا عفـاف رابطـهای
نزفیک فارند ،کمک میکند .به طور کلی ،رفتار کارشناسان ،مجریان و هنرمندان ،همـه و همـه،
فر خصوص تقویت عفاف نتیجهبخش خواهد بوف.

مجلسبیستوهشتم

بررسی عقاید و عملکرد داعش
حجتاالسالموالمسلمیندکترمهدیفرمانیان


*

اشاره

امروزه ،مهمترین تهدید فر جهان اسالم ،تکفیر مسلمانان اسـت کـه کشـتار فجیـع مسـلمانان و
اسالمهراسی ،از نتایج اصلی آن است .کشورهای غربی با حمایت از جنایتهـای جریـانهـای
تکفیری ،عالوه بر ایجاف چهره منفور از اسالم ،فر جهان به فنبال ایجاف جنگ فاخلـی و تفرقـه فر
کشورهای اسالمی و تجزیه آنها به کشورهای کوچک میباشند .تسـلط بـر انـرژی غـرب آسـیا و
ایجاف یک کشور صهیونیستی به عنوان قدرت اول منطقه ،اهدافی است که آمریکا امـروز بـا ابـزار
جریانهای تکفیری به فنبال تحقق آن است.
گروههای تکفیری برای اولینبار فر مصر ظهور یافتنـد و بعـد از تهـاجم شـوروی ،بـه افغانسـتان
رفتند .این افراف ،جهاف را واجب عینی فانسته و با تمسک به فتواهای ابنتیمیه ،به تکفیر مسـلمانان
پرفاختند .تأکید فراوان این گروهها به جهاف ،باعث گرفید تا به «سلفیه جهـافی» مشـهور شـوند.
آنان بعد از اتمام جنگ افغانستان ،القاعده را به رهبری اسامه بن الفن تشکیل فافنـد و فر یـازفهم
* فانشیار فانشگاه افیان و مذاهب.

  331رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 9316

سپتامبر 199۳م ،برجهای فوقلوی سـازمان تجـارت جهـانی توسـط فو هواپیمـا فـرو ریخـت و
آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم ،به افغانستان و عراق لشکر کشید.
با وروف آمریکا به عراق ،گروههای مختلف تکفیری به عراق آمده ،به مقابله بـا آمریکـا پرفاختنـد؛
اما فرفی به نام «ابومصعب زرقاوی» فر عراق ظهور کرف که با نوشتن کتاب «هـل أتـاک حـدیث
الرافضه» ،شیعه را فشمن اصلی خوف معرفی کـرف و بـه کشـتار و قتـل شـیعیان پرفاخـت و ایـن،
شروعی بوف برای ایجاف گروه تکفیری فاعش.
ظهور داعش

با آغاز شورش فر سوریه« ،ایمن الظواهری» ،رهبر القاعدۀ جهان ،با صدور بیانیهای القاعده را به
شورش و جنگ فر شام فرا خواند .پس از مدتی کوتاه ،نیروهای تکفیـری از سراسـر جهـان بـرای
ملحقشدن به نیروهای القاعده ،به سوی سوریه رهسپار شدند .ابوبکر بغدافی نیز بـا افـراف خـوف
وارف سوریه شد و فر بیانیهای فر سال 19۳۱م ،تأسیس «فولت اسـالمی عـراق و شـام» را اعـالم
کرف که مخفف آن« ،فاعش» میشوف .فر مقابل ،القاعده سوریه ،اسـم خـوف را «جبهـة النصـرة»
گذاشت و این چنین ،این فو گروه تکفیری به جان هم افتافه و عده کثیری از یکـدیگر را کشـتند و
همدیگر را کافر خواندند.
با توجه به اختالفات شدید فاعش و جبهة النصـرة ،ایمـن الظـواهری ،رهبـر القاعـده جهـان ،فر
حمایت از جبهة النصرة بیانیهای صافر کرف و ابـوبکر البغـدافی را خطاکـار فانسـت .فر مقابـل،
ابوبکر بغدافی گروه خوف را فسطاط (خیمة) ایمان که فر آن نفاقی وجوف نـدارف ،توصـیف کـرف و
سایر گروهها و کشورهایی را که مخالف او هستند« ،خیمه کفر» نامید و این چنـین ،راه خـوف را از
القاعده جدا کرف و گروه تکفیری جدیدی فر منطقه شکل گرفت.
اعالن خالفت جهانی از سوی داعش

فاعش فر ماه مبارک سال 19۳۴م ،با همکاری بعثیها و چراغ سـبز اهلسـنت عـرب عـراق ،بـه
موصل حمله کرف و با خیانت استاندار موصل ،این شهر را تصرف نموف و ابوبکر البغدافی افعای
خالفت کرف .فاعش فر بیانیهای ،با اشاره به پیروزی مسلمانان بر کسری و روم فر صـدر اسـالم و
تشبیه آن با وضعیت کنونی ،فشمنان اصلی فاعش را ایران (شیعیان) و غرب معرفی کـرف .فر ایـن
بیانیه ،ایران همان کسرای زمان پیامبر تلقی شد که باید با آن جنگید.
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از نکات جالب این پیام ،آن است که از خالفت فاعش با عنوان «فولت آخرالزمان» یاف میکنـد و
فعا میکند که فاعش همان خالفتی باشد که پرچم را به حضرت عیسـیبنمـریم اعطـا میکنـد.
فاعش فر این پیام ،ایمن الظواهری ،رهبر القاعده جهان را به گمراهی از مسیر جهاف متهم میکند
و از علویان سوریه و حاکمان سکوالر به عنوان «مرتدان» یاف میشوف.
واکنشها به خالفت ابوبکر بغدادی

با افعای خالفت ابوبکر البغدافی ،گروههای تکفیری فر واکنش به این اقدام ،به فو فسـته تقسـیم
شدند؛ برخی با بغدافی به عنوان خلیفه بیعت کرفند؛ ولی ایمن الظواهری رهبر القاعـدۀ جهـان،
فر این زمینه گفت« :القاعده ،نسبت به اعمال و رفتار فاعش براهت میجوید 1».عـدنان عرعـور،
از علمای سلفی سوریه و حامی جبهة النصرة ،فاعش را خوارج توصیف کـرف و آنـان را تکفیریـان
عصر حاضر فانست 2.عدنان عرعور ،همان فرفی است که جهاف فر سوریه را جهـاف فر راه خـدا
معرفی کرفه بوف.
عبدالعزیز آلشیخ ،مفتی اعظم سعوفی و رهیس هیئت کبار العلما  ،با انتشار بیانیـهای بـا عنـوان
«تبصرة ونکری» فاعش را خوارج عصر معرفی کرفه ،باعث تفرقه میـان امـت اسـالمی شـد و بـا
فعوت مسلمانان به وحدت ،آنها را از فاعش برحذر فاشت .آلشیخ ،کشتار فاعـش را محکـوم و
آنان را غلوکننده فر تکفیر معرفی کرف 3.گفتنی است که مفتـی عربسـتان ،پیوسـتن بـه القاعـده فر
سوریه را جهاف فی سبیلالله خوانده بوف؛ اما زمانی که فاعش افعای خالفت کـرف و حکومـت آل
سعوف را به چالش کشید ،به یکباره پیوستن به فاعش گناه کبیره فانسته شد.
عقیدهنامه داعش

ابوعمر البغدافی ،سرکرفه القاعده ،بعد از زرقاوی با انتشار بیانیهای فر سال 1997م ،عقایـد ایـن
گروه افراطی را فر نوزفه بند نکر کرفه است که به مهمترین آنها اشاره میشوف 4.عقاید فاعـش بـر
1.http://www.al-akhbar.com/node/199979
2.http://www.elmarada.org/video/latest/aeraour-wasted-blood-daash
3.http://murajaat.reasonedcomments.org/2014/08/081901-wahhabism.html#.VCq4HhbjFYE

ُْ ِ

ََ َ َ

ِ

 .4ابوعمر بغدافی ،قل ِإنی علی بین ٍة ِمن َر بی ،نخبة االعالم الجهافی؛ ر.ک https://nokbah.com/~w3/?p=1264 :

نوار صوتی این سخنرانی ،فر همین لینک وجوف فارف و فر یوتیوب ،با نام «هذه عقیدة الدولة االسالمیة فی العراق والشـام»
موجوف است.
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اساس بیانیههای خوف آنها به شرح زیر است:
 .۳فاعشیها میگویند« :ما به نابوفی تمامی مظاهر شرک و تحریم ابزارهای آن ،اعتقـاف فاریـم».
فاعشیها با استدالل به روایات شان 1،تمـام بناهـای قبـور اولیـای الهـی را بـه گمـان شـرکبوفن

ََ ُ
ااب ُنـو َ
ـالو ْ
اع َل ْ
ـی ِهم
تخریب میکنند؛ حال آنکه قرآن فربـاره اصـحاب کهـف میفرمایـد ...«:فق
ْ
ُبن َیانا...؛ 2همچنین ،فر هیچ کتاب تاریخی ،تخریب قبور به فست صحابه گزارش نشـده اسـت.

هنگامی که صحابه ،ایران ،شام و مصر را فتح کرفند ،هیچ قبری را تخریب نکرفند ،بلکـه بـه قبـر
حضرت ابراهیم

فر شام و فانیال نبی فر شوش احترام نهافند .فیگر آنکه پیامبر را فر خانـهاش

ففن کرفند که فارای بنا بوف .بنابراین ،با استناف به حـدیثی مجعـول و بـا تفسـیر اشـتباه ،نمیتـوان
میلیونها مسلمان را مشرک فانست و موجب بیاحترامی به اولیای خدا و آزرفگـی فل مسـلمانان
شد.
 .1به اعتقاف فاعشها« :رافضیها (شیعیان) ،طایفۀ مشرک و مرتدی هستند که از تطبیـق بسـیاری
از شعاهر ظاهری امتناع میورزند .بنابراین ،هیچ شیعهای ،مسلمان نیسـت و کشـتنشـان جـایز،
بلکه واجب است».
متأسفانه ،فاعشیها با تحلیلها و برفاشتهای اشتباه ابنتیمیه و تهمتهـایی کـه پایـه و اساسـی
ندارف ،به جنگ مذهبی فامن میزنند و فر زمین فشمن اسالم بازی میکنند .به تعبیر مقام معظـم
رهبری ،این افراف جاهلاند و جهلشان به کشتار مسلمانان فامن میزند که انشا الله ،از جهـل یـا
غرض خارج شوند.
 .۱فاعشیها میگویند« :فیدگاه ما فرباره ایمان ،فیدگاهی بین خـوارج غلوکننـده و اهـل مرجئـه

افراطکننده است .کسیکه شهافتین را بگوید و اسالم خـوف را آشـکار کنـد و نـواقض اسـالم 3را
انجام ندهد ،او را مسلمان میفانیم و باطن او را به خداوند متعال واگذار میکنیم .همانا کفـر ،بـر
 . 1از سیوطی نقل شـده اسـت کـه از ابوالهیـاج فقـط همـین روایـت فر منـابع روایـی وجـوف فارف .ر.ک :رضـوانی،
سلفیگری و پاسخ به شبهات ،ص .6۱۱
 .2کهف ،آیه .1۳
 .3نــواقض اســالم نــزف فاعــش ،همــان نــواقض اســالم نــزف وهابیــت اســت کــه فر کتــاب نااواقا اإلسااالم
محمدبنعبدالوهاب تجلی یافته است .فر اعتقاف آنان ،توسل ،شفاعت و استغاثه به ارواح اولیای الهی ،از جمله موارف
نواقض اسالم است که باعث خروج فرف از اسالم میشوف.
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فو قسم است :کفر اکبر و کفر اصغر .حکم کفر ،بر کسی واقع میشوف که به صورت قول یا فعـل
یا اعتقاف آن را کسب کند؛ اما تکفیر شخص معین و حکم بر خلوف او فر جهنم ،متوقف بر اثبـات
شروط کفر و منتفیشدن موانع آن است».
مشکل فاعشی ،پذیرش کورکورانـه عقایـد ابنتیمیـه و محمدبنعبـدالوهاب اسـت؛ زیـرا بیشـتر
نواقض اسالمی که محمدبنعبدالوهاب بیان کـرفه و اکنـون فاعـش فر شـهرهای تحـت اشـغال
خوف ،بر کوی و برزن زفه است ،به تصریح همه علمای بزرگ اسالم ،نـاقض اسـالم نیسـت و بـه
تصور غلط سلفیها و به تأسی از ابنتیمیه ،ناقض گماشته شده است.
 .۴آنان معتقدند« :تحاکم به سوی طاغوت که همان احکام وضعی و قوانین عشـایر و فولتهـا و

َ ََ
َ َ َْ َ ْ ُ
مب َمـاأنـّزل
ك
مجالس است ،از نواقض اسالم است؛ زیرا خداوند متعال میفرماید« :ومنلمیح ِ
ّ ُ َ ُْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ 1
ون»
اللهفخول ِئكهمالك ِافر 

جای شگفتی است که سلفیان جهافی ،ایـن آیـه را فال بـر کفـر حاکمـان اسـالمی و نماینـدگان

مجلس شوراهای کشورهای اسالمی و فیگر مرفمی میفانند که به آنان کمک میکنند؛ اما فو آیـه

َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ّ ُ َ ُْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ 2
مب َما
ك
اسق 
مبماأنّزلاللهفخول ِئكهمالف ِ
ون» و «ومنلمیح ِ
بعد را که میفرماید« :ومنلمیح ك ِ
ََ ّ َُ َ َ ُ َ
ون» 3را نمیبینند
أنّزلالل ُهفخ ْول ِئكه ُمالّظ ِال ُم َ 

 .6فر نگاه فاعشیان ،تکریم و تعظیم پیامبر اکرم

واجب و تقدم فیگران بر ایشان ،حـرام اسـت

و کسی که افعا کند به مقام آن جناب شریف و مقام اهلبیت مطهـر و اصـحاب بـزرگ ایشـان از
خلفا و سایر اصحاب رسیده ،کافر و مرتد میشوف .بنابراین ،شیعیان و صوفیانی کـه بـرای بزرگـان
خوف ،مقامی همسان ،بلکه باالتر از اصحاب پیامبر قاهلاند ،کافرند.
« .6همانا غربزفگی با تفاوت پرچمها و تنوع گرایشهای آن ،مانند ملیگرایی و وطـنپرسـتی و
کمونیستی و بعثی ،کفر آشکار و موجب نقض اسالم و خروج از فین میشوف و تمام کسـانی کـه
فر فعالیت سیاسی مشارکت فاشته باشند ،مانند احزاب سیاسی که به فنبـال جـایگزینکرفن امـر
فیگری به جای فین خداوند و تسلط فشمنان خداونـد از صـلیبیان و روافـض (شـیعیان) و سـایر
 .1ماهده ،آیه .۴۴
 .2ماهده ،آیه .۴7
 .3ماهده ،آیه .۴6
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مرتدان بر بندگان مؤمن خدا هسـتند ،همگـی مرتـد هسـتند .خداونـد متعـال مـیفرمایـدَ « :و ِإ َن
َ َ ُ ُ َ َ َْ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ
َ َ
ون» 1چنانکـه شـیوه
ـمل ُمشـرم َ 
اطینلیوحون ِإلیأو ِلی ِائ ِهم ِلیج ِاُلوممو ِإنأطعتموهم ِإنك
الشی ِ
ِ

حزب اسالمی (حزب طارق الهاشمی) ،شیوه کفر و ارتداف اسـت و سـلوک و مـنش آن بـا فیگـر

شیوههای کفار و مرتدان ،مانند حزب جعفری و ایاف عالوی ،اختالفی ندارف و تمامی رهبران آنها،
مرتد هستند .نزف ما ،فرقی میان مسئول فر حکومت یا مدیر بخش وجوف ندارف.

2

« .7تمام کسانی که به هر شکلی (مانند :غذا ،لباس ،فرمان و ماننـد اینهـا) اشـغالگران را یـاری
فهند ،بهطوریکه باعث تقویت و قدرت آنها شوف ،کافر و مرتدند و خون آنها ،مباح است».
« .8جهاف فر راه خدا ،از زمان سقوط آندلس برای آزافی شهرهای مسلماننشین ،بر تمـامی افـراف
واجب عینی است و بزرگتـرین گناهـان بعـد از کفـر بـه خـدا ،نهـی از جهـاف فر راه خداسـت؛
فرحالیکه جهاف ،واجب عینی است .ابنحزم مـیگویـد« :هـیچ گنـاهی بعـد از کفـر بـه خـدا،
بزرگتر از نهی از جهاف فر راه خدا نیست».
« .۱سرزمین مسلمانان ،زمانی که فچار قوانین کفار شوف و غلبه فر آنها بـا احکـام کفـار باشـد و
ً
احکام اسالم اجرا نشوف ،حکم سرزمین کفار را فارف و این امر لزومـا موجـب تکفیـر سـاکنان آن
نمیشوف .به سبب آنکه احکامی که امروز تمامی سـرزمینهـای اسـالمی را فـرا گرفتـه ،احکـام
طاغوت و قوانین آن است ،ما حکم به کفر و ارتداف جمیع حاکمان آن کشورها و ارتشهـای آنهـا
میکنیم و کشتن آنها ،از کشتن اشغالگران صلیبی ،واجبتر اسـت .متـذکر میشـویم کـه مـا بـا
تمامی قدرتهایی که با فولت اسالمی عراق جنگ کنند ،هرچند که با نامهای عربـی و اسـالمی
باشد ،میجنگیم و آنها را نصـیحت مـیکنیم و بـر حـذر مـیفاریـم تـا خـوف را قربـانی مطـامع
اشغالگران نکنند».
« .۳9کشتن پلیس طاغوت و مرتـدان و هـر آنچـه از ایـن فو پدیـد بیایـد ،واجـب اسـت؛ ماننـد
تأسیسات نفتی و از بین برفن ساختمانها و مؤسسـاتی کـه معلـوم بشـوف طـاغوت آنهـا را محـل
استقرار خوف قرار فافه است».
« .۳۳امروز گروههای اهل کتاب و صابئان و مانند اینها فر فولت اسالم ،حکم فشـمن را فارنـد و
 .1انعام ،آیه .۳1۳
 . 2محمد ابراهیم نژاف و مهدی فرمانیان ،فاعش بررسی انتقافی تاریخ و افکار ،از ص  68به بعد.
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اهل نمه شمرفه نمیشوند؛ چراکه عهد خوف را به شکلهای گوناگون شکسـتهانـد .بنـابراین ،اگـر
امنیت و امان بخواهند ،باید پیمان جدیدی با فولت اسـالمی ببندنـد و شـروط مـافامالعمری کـه
نقض کرفند ،متوقف خواهد شد».
« .۳1همانا فرزندان جهافی که فر میدان عمل فعال هستند ،برافران فینی ما هسـتند و مـا آنهـا را
متهم به کفر و فسق نمیکنیم؛ اما آنها به فلیل تخلف از واجب زمانه که اجتماع زیر پرچم واحـد
است ،فچار عصیان شدهاند».
« .۳۱نجات اسیران (سلفیان جهافی زنـدانی) و حفـظ حـریم مسـلمانان (سـلفیان جهـافی) از
فست کافران (شیعیان و حاکمان سـکوالر) ،از طریـق جنـگ ،واجـب اسـت .پیـامبر اکـرم
فرموفهاند« :اسیران را آزاف کنید؛ همانطورکه کفالت خانوافه آنها را مانند خـانوافه شـهدا ،واجـب
میفانیم ».و نیز فرموفند« :هرکس که آمافه جنگ شوف ،مانند کسی است که جنگ کرفه اسـت و
کسی که جنگجویی فر خانوافهاش بگذارف ،مانند کسی است که جنگ کرفه است».
« .۳۴آموزش امور فینی به مرفم ،واجب است؛ هرچند برخی از لذتهای فنیوی از فست بـروف.
از علوم فنیایی هر آنچه مورف نیاز مرفم باشد ،واجب و غیـر از آن تـا زمـانی کـه از ضـوابط شـرع
خارج نباشد ،مباح است .هر آنچه مرفم را به سوی امور زشت فرا بخوانـد و کمـک بـر انجـام آن
باشد ،حرام است؛ مانند فستگاه ماهواره .پوشاندن صـورت و فوری از بـدحجابی و پایبنـدی بـر
عفت و طهارت ،بر زنان واجب شرعی است».
نقد برخی از افکار تکفیری داعش

احافیث پیامبر فر عدم جواز تکفیر اهل قبله و اهمیت جان و مال و آبروی مسلمان ،بسیار اسـت.
این احافیث ،نشان میفهند که فیدگاه فاعش ،بر خالف اسالم و سنت پیامبر است.
رسول خدا

1

فرموفند« :هر شخصی به برافر مؤمنش بگوید :ای کافر ،ایـن کـالم بـه خـوفش

بازمیگرفف ».فر حدیث فیگر ،ایشان فرموفند« :به اهل توحید تعرض نکنید و بـه جهـت گنـاه،
آنها را تکفیر نکنید .اگر کسی اهل توحیـد را تکفیـر کنـد ،خـوفش بـه کفـر نزفیـکتر اسـت».

2

 .1صحی البخاری ،ح 66۱۱؛ مسند احمد ،ح  66۴۴ ،6998 ،۴8۱۱ ،۴۴86و 666۱؛ صحی ابنحبان ،ح
.1۴۱
 .2الطبرانی ،المعجم الکبیر ،ج  ،۳9ص .۴۳6
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همچنین ،حضرت فرموفه« :هیچیک از اهل قبله را تکفیر نکنید».
ابونر غفاری از پیامبر

1

روایت کرفه« :هیچ انسانی ،انسان فیگر را متهم به فسـق و کفـر نمـی-
2

کند ،مگر اینکه خوفش مرتد خواهد شد ».و یا فر حدیثی فیگر فرموفند« :کسـی کـه مـؤمنی را
به کفر نسبت فهد ،این عمل مانند قتل مؤمن است».

3

سخنان علمای بزرگ اسالم درباره تکفیر مسلمان

ابنهمام حنفی فر فت القدير میگوید« :حق ،فر عدم تکفیر اهل قبله است 4».ابننجـیم حنفـی
نیز فر کتاب جمع الجوامع و شرح آن آورفه است« :ما هیچیک از اهل قبلـه را بـه فلیـل بـدعت،
تکفیر نمیکنیم؛ مانند منکران صفات خدا و کسانی که قاهل به عدم خلـق افعـال بنـدگان توسـط
خداوند هستند و یا کسانی که قاهل به رؤیت خداوند متعـال فر روز قیامـت هسـتند 5».نـووی از
شارحان صحی مسلم فر کتاب روضه میگوید« :جمهور فقها از اصحاب ما ،هیچیـک از اهـل
6
قبله را تکفیر نمیکنند».
فر کتاب شرح عقیده طحاويه از کتب مورف توجه سلفیان عصر حاضر ،آمده است« :اهل قبله تـا
زمــانی کــه بــه آنچــه پیــامبراکرم آورفه ،اعتـراف فاشــته و تصــدیق کننــد ،مســلمان و مــؤمن
میباشند 7».ابنابیالعز حنفی فر شرح کالم طحااوی میگویـد« :مسـلمان بـا انجـام گنـاه ،از
اسالم خارج نمیشوف؛ تا زمانی که آن گناه را حالل نداند .بنابراین ،مسلمان ،هرچند اهـل هـوا و
هوس باشد و یا اهل گناه باشد ،مافامی که آنچه را پیـامبر اکـرم آورفه ،تکـذیب نکنـد ،کـافر
8
نمیشوف».
 .1مجمع الزوائد ،ج  ،۳ص ۳97؛ کنز العمال ،ج  ،۳ص « :1۳6عن السیدة عاهشـة رضـی اللـه تعـالی عنهـا وقـال
الهیثمی رواه الطبرانی فی االوسط وفیه علیبنابیسارة وهوضـعیف متـروک الحـدیث».؛ نصـب الرایـة فـی تخـریج
احافیث الهدایة ،ج  ،1ص « :۴86عن ابی الدرفا وفی اسنافه من یروی المناکیر ومن هوضعیف».
 .2صحی البخاری ،ح 6686؛ مسند احمد ،ح 196۱9؛ الطحاوی ،مشکل اآلثار ،ح .71۱
 .3صحی البخاری ،ح  6687و 66۴9؛ مصنف عبدالرزاق ،ج  ،8ص ۴81؛ مصنف عبدالرزاق ،ج  ،۳9ص .۴6۱
 .4فت القدير ،ج  ،6ص ۱۱7؛ ّرد المختار ،ج  ،۱ص .۱۳۳
 .5البحرالرائق ،ج  ،۱ص .۴9۳
 .6روضه الطالبین وعمدة المفتین ،ج  ،۴ص .۳79
 .7العقیدة الطحاوية ،ص  ۳1۱و .۳1۴
 .8شرح الطحاوی ،ص .71۱
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تکفیر مسلمان به دلیل دوستی و همکاری با کفار

یکی از فتاوای فاعش برای تکفیر مسلمانان ،همکاری با کفار است .مقصوف از کفار ،همان کفـار
اصلی ،یعنی آمریکا و امثال ایشان است .فر این باره ،بیان چند نکته الزم است:
 .۳کمک به کفار ،بـه تصـریح روایـات و اتفـاق همـه علمـای اسـالم ،موجـب کفـر نمیشـوف.
صریحترین روایت فر این مسئله ،حدیث حاطب اسـت کـه فر صـحیح بخـاری و ُمسـلم آمـده
است 1.فر زمان پیامبر ،حاطب نامهای به مشرکان نوشت و برخی اسـرار مسـلمانان را فر اختیـار
کفار مکه قرار فاف .بعد از آنکه پیامبر اکرم

متوجه این اقدام حاطب میشوف ،فلیل آن را جویـا

میشوف و حاطب فالیلی را نکر میکند و میگوید :من کاری کـه موجـب کفـر و ارتـداف شـوف،
انجام ندافم و به کفر بعد از اسالم راضی نشدم .فر این هنگام ،عمـر بـه پیـامبر اکـرم

عـرض

میکند :اجازه بدهید گرفن این منافق را بزنم که حضرت اجازه نمیفهد و میفرماید :حاطـب ،از
اهل بدر است.
نکته جالبی که فر روایت بهوضوح فیده میشوف ،این است که حاطـب بـا وجـوف افشـای اسـرار
جنگی برای کفار ،از سوی پیامبر کافر محسوب نشد؛ ولی فاعشیها بر خالف این روایت ،مـرفم
بیگناه مسلمان را بدون هیچ فلیلی و تنها به جهت مخالفت با عقیـده ایـن گـروه ،کـافر فانسـته،
خون آنها را مباح میفانند.
 .1به تصریح همه علمای اسالم ،اگر کمک به کفار موجب شکست مسلمانان و غلبه کفار شوف،
این شخص به فلیل خیانت کشته میشوف؛ اما تکفیر نمیشوف.
 .۱اگر فوستی و همکاری با کفار ،فقط به انگیزه فنیوی باشد و یا به اجبار و اکـراه باشـد ،فر ایـن
مورف ،تمامی فقهای اسالم اتفاق فارند که حکمـش کشـتن نباشـد؛ هرچنـد مجـازات میشـوف.
شافعی فر کتاب األم میگوید« :فر تأیید کفار و کمک بـه آنـان ،هـیچ فلیلـی وجـوف نـدارف کـه
موجب خروج مسلمان از اسالم شوف».

2

همچنین ،ابنتیمیه فر مجموع الفتاوی میگویـد :گـاهی اوقـات ،مسـلمان بـه واسـطه ارتبـاط
خویشاوندی و یا نیازی ،با کفار رابطه برقرار میکند که این عمل ،گناهی است که موجب نقصان
 .1صحی مسلم ،ح .1۴۱۴
 .2األم ،ج  ،۴ص .1۴۱
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فر ایمان میشوف؛ ولـی موجـب کفـر مسـلمان نمـیشـوف؛ ماننـد نامـه حاطـب بـه مشـرکان و
ُ
1
کمککرفن سعدبنعبافه به عبداللهبنابی فر مسئله افک.
 .۴فر تکفیر کسانی که کفار را اعانت میکنند ،فر فوران معاصـر نسـبت بـه فوران گذشـته بایـد
ً
احتیاط بیشتری کرف .پیشتر جبهه اسالم و کفر کامال واضح و روشن بوف؛ اما فر فوران معاصر به
سبب اختالف علما فر مورف مساهل مختلف ،این امر برای عموم مرفم شبههناک شـده اسـت .فر
این فوران ،برخی با صدور فتوا عدهای را تکفیر مـیکننـد؛ فرحالیکـه برخـی فیگـر از علمـا ،از
همان عده حمایت میکنند و همین مسئله موجب سرفرگمی عموم مـرفم شـده اسـت و بایـد فر
مسئله تکفیر ،احتیاط بیشتری کرف.

2

حکم کفر برای بالد اسالمی

فاعش افعا میکند :فر این فوران ،تمـامی سـرزمینهـای اسـالمی ،جـزو بـالف کفـر محسـوب
میشوف و عالوه بر تکفیر حاکمان و ارتش کشورهای اسالمی ،مرفمان این کشورها نیز بـه سـبب
زندگی فر بالف کفر و عدم مبارزه با حاکمان آن ،تکفیر میشوند.
اما علمای اسالم چنین تفسیری از فاراالسالم و فارالکفر را به هیچ وجه قبول ندارنـد و معتقدنـد:
این بیان ،تفسیر بسیار خطرناکی از فارالکفر است .سرخسی از علمای بزرگ حنفـی فر مبساو
میگوید :هرمکانی که احکام اسالم فر آن ظاهر باشد و قدرت منطقه فر فست مسلمانان باشـد،
آن منطقه بالف اسالم است .فاراالسالم ،جایی است که بیشتر احکام اسـالم فر آن ظـاهر باشـد؛
مانند :توحید ،انان ،نماز ،روزه ،حج و حجاب.
ابنقیم جوزی شاگرف ابنتیمیه میگوید :جمهور علمـا قاهلانـد :فاراالسـالم ،مکـانی اسـت کـه
مسلمانان فر آن زندگی میکنند و احکام اسالم فر آن جاری است و تا زمانی که احکام اسالم فر
آن جاری باشد ،فاراالسالم است؛ اما بالفی که غالب احکـامی کـه فر آن رایـج اسـت ،احکـام
اسالمی نباشد ،بالف کفر محسوب میشوف.
علمای اسالم معتقدند :تبدیل بالف اسالم به بالف کفر ،شرایطی فارف کـه عبـارت اسـت از :عـدم
اجرای احکام شریعت ،غلبه مشرکان بر بالف مسلمانان ،ظهور احکام کفرآمیز و غلبه آن نسبت به
 .1مجموع الفتاوی ،ج  ،7ص  611ـ .61۱
 .2همان.
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احکام اسالمی .بنابراین ،فر فوران معاصر بر اساس هیچیک از مـذاهب اسـالمی ،هیچکـدام از
بالف اسالمی به بالف کفر تبدیل نشده است؛ زیرا مشـرکین فر بـالف اسـالمی هیچگونـه اسـتیال و
غلبهای ندارند؛ بلکه اکنون فر بالف اسالمی عدهای از خوف مسلمانان ،هرچنـد ضـعیفاالیمان و
وابسته به کشورهای غربی ،بر اوضاع حکومت میکنند و قوانینی را وضع میکنند؛ حتی اگر کفار
بر بالف اسالمی استیال پیدا کنند و بر آن حکومت نمایند ،ولی شعاهر اسالمی باقی بمانـد و عمـل
به احکام اسالم رایج و آشکار باشد ،حکم بالف کفر پیدا نمـیکنـد و همـان بـالف اسـالمی بـاقی
خواهد ماند.
فسوقی فر حاشیه بر شرح کبیر میگوید :با غلبه کفار بر بالف اسالمی ،فاراالسالم به فارالحـرب
تبدیل نمیشوف تا زمانی که شعاهر اسالمی فر آن برپا باشد .ضمن اینکه امـروزه احکـام و شـعاهر
اسالم فر همه کشورهای اسالمی آشکار است و احکام اسالم فر آن غلبه فارف.
موضع داعش در قبال شیعیان و ایران

ً
فر فوریه 199۴م ،زرقاوی رسما با صدور بیانیهای ،جنگ فرقهای علیـه شـیعیان را اعـالن کـرف.

1

زرقاوی به عنوان رهبر کاریزمای فاعش ،پس از تشکیل «القاعده فی بالف الرافـدین» ،فشـمن اول
خوف را شیعیان نامید و به طور رسمی ،شیعه را خاهن و منافق معرفی نموف و عموم شیعیان را تکفیر
کرف و کشتن تمامی آنها را جایز شمرف 2.زرقاوی فر رسـالهای منسـوب بـه او بـا نـام «هـل أتـاک

حدیث الرافضة» ،تأسیس شیعه را به فست عبداللهبنسبأ یهوفی فانست که با هدف تفرقـه میـان
امت اسالم علیه خلیفه وقت قیام کرف و فر نهایت ،به کشتهشدن عثمان منجـر شـد و پیـروان او را
«شیعه» نامیدند.
زرقاوی فر این رساله ،به بررسـی عملکـرف تمـامی گـرایشهـای شـیعی (فوازفهامـامی ،زیدیـه،
اسماعیلی و فیگر فرقههای شیعه) فر طـول تـاریخ فر برابـر اهلسـنت پرفاختـه ،بـا نسـبتفافن
افتراهات و تهمتهای بسیار به شیعیان ،بهاهیت را نیز از فرقههای شیعه معرفی مـیکنـد .ایـن ،فر
حالی است که از نظر تمامی علمای شیعه ،بهاهیت ،فرقهای ضـاله و خـارج از اسـالم محسـوب
1. Cordesman A.H, Burke A.A. Zarqawi’s Death:Temporary “Victory”or Lasting Impact.
Center for Strategic and International Studies. 2006:1-12.

 .2ابومصعب زرقاوی ،کلمات مضیئة ،ج  ،6ص .616

  311رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 9316

میشوف .زرقاوی فر این رساله ،به گمان خوف ،با بیانی از آیات قرآن و سنت نبوی ،قاهل بـه تکفیـر
تمامی شیعیان شده است .وی با استناف به منابع تـاریخی ضـعیف و بـیسـند ،شـیعه را فر طـول
تاریخ همپیمان یهوف و نصاری معرفی میکند که همیشه با همپیمانی یهوف و نصـاری ،بـه فنبـال
نابوفی اهلسنت بوفه است و فر ظاهر ،افعای وحدت با اهلسنت میکنـد و فر بـاطن ،آنـان را
فشمن اصلی خوف میفاند .پس ،وحدت میان شیعه و اهلسنت ،هرگز ممکـن نیسـت .ایـن ،فر
حالی است که جمهوری اسالمی پرچمفار مبارزه بـا اسـراهیل و حمایـت از فلسـطین فر جهـان
اسالم است و تاکنون هزینههای سنگینی را به جهت ففاع از مسئله مقدس فلسطین متحمل شـده
است .به اعتراف تمامی جریانهای مبارز فلسطینی ،جمهوری اسالمی ایران ،تنهاکشوری اسـت
که بیشترین حمایت را از مبارزان فلسطینی فاشته است.
اما بهترین فلیل بر بطالن مدعای فروغین زرقاوی و فاعش ،سنیبوفن جریانات مبـارز فلسـطینی
و ارتباط عمیق آنها با جمهوری اسالمی است .سالهاست که جمهوری اسالمی با تمـام تـوان و
بدون فرنظرگرفتن گرایشهای مذهبی ،از تمامی جریانات ضد استکباری و ضد صهیونیسـمی فر
سراسر جهان ،از شیعه و سنی حمایت کرفه است .سؤالی که فر اینجا مطرح است ،اینکه چگونه
امکان فارف کشوری که بیشترین فشمنی را با اسراهیل فارف ،متحد آمریکـا باشـد و مـورف حمایـت
آمریکا قرار بگیرف؟ کدام منافع آمریکا با حمایت ایران تأمین مـیشـوف؟ آیـا تحریمهـای ظالمانـه
آمریکا و غرب علیه جمهوری اسالمی ،حمایت محسوب میشوف؟ آیا حمایتهای هشتسـاله
کشورهای غربی و فر رأس آنها آمریکا از صدام برای جنگ بـا جمهـوری اسـالمی ،حمایـت بـه
شمار میروف؟
تحلیلی بر مواضع داعش

 .۳به نظر میرسد فاعش برای توجیه اشتباههای خوف ،فضای موجوف فر عراق و سوریه را به سـوی
جنگ مذهبی شیعه و سنی کشانده و از طریـق تحریـک احساسـات ،جوانـان خـام ،امـا پرشـور
اهلسنت منطقه و جهان را به سوی خوف و به کام مرگ میکشد .رهبـران فاعـش بـا بـزرگنمـایی
برخی اشتباهها و تأکید بر ظلم شیعه به اهلسنت عراق ،برای بقـای خـوف مـیکوشـند .بنـابراین،
نباید فر فام آنها افتافه ،به جنگ مذهبی فامن بزنیم که برنده اصلی فر این جنگ ،آمریکا و بازنـده
آن نیز شیعه و سنی خواهد بوف.
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 .1فر طول تاریخ شیعیان و پیروان اهلبیت ،به اتهام شیعهبوفن ،همیشـه و همـه جـا مـورف ظلـم
حاکمان قرار گرفتهاند؛ اما از اهلبیت خوف آموختهایم که این جفاها را با محبت و ارتباط و تعامـل
جبران کنیم و اگر ایران اسالمی َفم از وحدت و تقریب میزند ،نه خدعه است و نه ریا و نـه هـیچ
چیز فیگر؛ بلکه از اهلبیت خوف آموختهایم که به عیافت مخالف خوف برویم .فر تشـیع جنـازه و
نماز جماعت آنان شرکت کنیم تا بگویند« :هذا جعفری ...هذا أفب جعفر ».پس ،هزینه فـراوان
تقریب و وحدت را به فلیل عمل به سخنان گهربـار بزرگـان خـوف میپـرفازیم و از ایـن امـر نیـز
پشیمان نیستیم.
 .۱ایران اسالمی بر خوف فرض میفاند برای حفظ جان مسلمانان فر اقصی نقاط جهان بکوشد و
برای این کار ،نه از کسی اجازه میگیرف و نه از کسـی توقـع فارف .ایـن را اسـالم بـه مـا آموختـه و
اهلبیت

 ،نخستین عامالن به آن بوفند .ایران اسالمی هر کجا نـدای مظلومیـت مسـلمانی را

بشنوف ،بیهیچ چشمفاشتی او را حمایت میکند .اکنون ایران ،کشـوری شـیعی و تنهـا کشـوری
است که برای فلسطینیان سنی هزینه فراوانی میفهد؛ اما نه منتی فارف و نه توقعی.
 .۴فاعشیها اسم خوف را جهافی گذاشتهاند؛ ولی به جنگ مسلمانان رفته ،برافران فینـی خـوف را
به قتل میرسانند و نوامیس و اموال آنان را نشانه میگیرند .حال ،پرسش ایـن اسـت کـه ایـن چـه
جهافی است که مشرکان از ایـن مجاهـدان فر آسـایشاند و بـرعکس ،مسـلمانان و مؤمنـان فر
ً
هراساند؟ آیا اکنون پیامبر خدا از فاعشیها راضی است و آنهـا واقعـا بـه نفـع اسـالم عمـل
مینمایند؟ یا فر زمین فشمن بازی میکنند؟ کمی تأمل ،شاید آنها را از راهی که میرونـد ،جـدا
کند.
 .6شیعه فر مقابل خوارج عصر ،باید همان روش امیر مؤمنان
َ ُ

فر مقابـل خـوارج را عملیـاتی

کند .امام علی به خوارج فرموفِّ « :ل َّمة َح ٍِ ُحإ ُاُ ِا َْ الب ِطا  ».این ،همان روشی است که مقـام
معظم رهبری فر سخنانشان فرباره فاعش و امثال آن فر موارف متعدف ،بهویژه فر سـالروز رحلـت
امام خمینی بیان فاشتند .ایشان فرموفند« :اینها فشمن اصلی ما نیستند؛ بلکه آمریکا که پشـت
سر اینهاست ،فشمن اصلی ماست .مراقب باشیم فر زمین فشمن بازی نکنیم ،راه را گم نکنـیم و
هزینههایمان را فر زمین فشمن صرف ننماییم».

1

 .1سخنرانی ایشان فر سالروز رحلت امام خمینی ،سال .۳۱۱۴

مجلسبیستونهم

ویژگیهای صهیونیسم در منابع یهود
*

االسالموالمسلمینعلیاکبرمؤمنی


حجت

اشاره

جنبش صهیونیسم ،با شعار فریبنـده «بازگشـت بـه سـرزمین موعـوف» شـکل گرفـت و نخسـتین
همایش صهیونیستها ،به ریاست تئوفر هرتـزل فر سـال ۳8۱7م فر شـهر بـال سـوهیس برگـزار
گرفید .تالشهای هرتزل ،بـه صـدور اعالمیـه قیمومیـت فلسـطین فر سـال ۳۱19م انجامیـد و
سرانجام ،فر سال ۳۱۴8م تأسیس رسمی فولـت اسـراهیل اعـالم گرفیـد و فر سـال ۳۱67م نیـز
قدس اشغال شد؛ اما تشکیل فولت اسـراهیل ،ایسـتگاه اول حرکـت صهیونیسـم اسـت و هـدف
اصلی ،تشکیل حکومت جهانی یهوف است .صهیونیستها با استفافه ابزاری از ایدهولوژی یهـوف،
برای استیال بر تمامی سرزمینها و تشکیل حکومـت جهـانی خـویش برنامـهریـزی مـیکننـد و
اسراهیل ،تجسم بخشی از نقشه صهیونیستی است .گرچـه جنـبش صهیونیسـم بـا آیـین یهـوفی
تفاوتهای اساسی فارف ،اما این جنبش همواره از فین و مذهب بهعنوان وسیلهای مؤثر و قدرتمند
برای فستیابی به طرحهای استعماری استفافه کرفه است .امروزه بـا گذشـت حـدوف  79سـال از
* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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تشکیل رژیم صهیونیستی و نفون جهانی این رژیم فر عرصههای سیاسی ،اقتصـافی و رسـانهای،
شناخت آن بیش از هر زمان فیگری ضرورت یافته است .فر این مقاله ،با استفافه از منابع یهـوف،
مهمترین ویژگیهای صهیونیسم مورف بررسی قرار میگیرف.
مفهوم صهیونیسم

فر جنوب غربی شهر قدس ،کوهی به نام «صهیون» به معنای کوه خشک و ُپر آفتاب قرار فارف که

حضرت فاوف

هنگام وروف به این سرزمین بر فراز و فامنههای آن اقامـت گزیـد و بـه آبـافی آن

پرفاخت و آنجا را شهر فاوف نامید .صهیون بدین جهت ،مکان مقـدس یهوفیـان شـد کـه اعتقـاف
یافتند خداوند فر آن سکونت فارف .این اعتقاف ،ناشی از وجوف «هیکل» فر صهیون است .هیکل،
ساختمانی بوف که توسط سلیمانبنفاوف

ساخته شد و کمکـم بـهعنـوان خانـه خـدا و بـاألخره

میراث فرهنگی یهوف ،مظهر فینی و جاوفانگی آنان گرفید .گفتـه مـیشـوف کـه آرامگـاه حضـرت
فاوف

و حضرت سلیمان

و نیز گروهی از انبیای بنیاسراهیل بر باالی کوه صهیون قـرار فارف.

واژه صهیونیسم که از نام کوه صهیون اخذ شده ،فر اواخر قرن نوزفهم میالفی بـرای جنبشـی بـه
کار رفت که هدف آن ،بازگشت قوم یهوف به سرزمین اسـراهیل (فلسـطین) بـوف .از سـال ۳8۱7م
صهیونیسم به یک جنبش سیاسی اطالق میشوف که توسط تئوفور هرتزل تأسیس گرفید.

1

ویژگیهای صهیونیسم
 .1نژادپرستی

امتیازطلبی و نژافپرستی که از مهمترین ویژگیهای صهیونیسـم اسـت ،فر منـابع یهـوف بـه طـور
صریح و فراوان انعکاس یافته است .روحیه نژافپرستی که زاییده افکار و پندارهای باطل آنهاسـت،
منشأ بسیاری از انحرافها و رفتارهای ناپسند شده است .آنان خـوف را ملـت برگزیـده خداونـد و
سایر ملتها را حیوانات انساننما میفانند.

مطابق برخی منابع یهوف ،از جمله نوشتههای «ربی 2اشنویر زالمن» 3تمایز میان یهوف و غیریهـوف
 .1ر.ک :جیمز هاکس ،قاموس کتاب مقدس ،واژه «صهیون»؛ سید جعفر حمیدی ،تاار يخ اورشالیم ،ص 1۴۱؛
محمدرضا واحدی ،بوی خون ،ص .16
 .2ربی ( ،)Rabbiبه رهبران مذهبی یهوفی اطالق میشوف.
3. R.Schneur Zulman.
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را اینگونه نکر شده است :هـر یهـوفی ،فارای فو روح اسـت :روح حیـوانی و روح الهـی؛ روح
ُ
حیوانی ،فر باالترین طبقات نیروهای شیطانی ریشه فارف .ایـن روح ،منبـع شـرور اسـت؛ امـا فر
عین حال ،منشأ خیرهای طبیعی مانند مهربانی و نیکخواهی نیز هست؛ چراکه فر «طبقـه نـور»
نیز ریشه فارف؛ یعنی نزفیکترین نقطه از شاکله عالم شیاطین به کناره عالم قدس؛ اما روح الهی،
فر خدا ریشه فارف و یا به یک معنا ،بخشی از خداست .بیگانگان ،نه تنها فاقد روح الهی هسـتند،
بلکه روح حیوانی آنان نیز فر مقایسه با روح حیـوانی یهوفیـان ،از الیـههـای پـایینتـری از عـالم
شیطانی ریشه میگیرند.

1

تلموف 2میگوید :این منت ،بر ارواح یهوف نهافه شده اسـت کـه جزهـی از خداونـد باشـند .ایـن
نفوس ،از جوهر خداوند جوانه میزنند؛ چنانکه فرزند از جوهر و نات پدر بیـرون مـیآیـد .اگـر
یهوفیان نبوفند ،برکت از روی زمین رخت برمیبست و باران نمیباریـد و خورشـید نمـیتابیـد.
پس ،بدون اسراهیلیان ،ملتهای روی زمین قافر به زندگی نیستند.
بر اساس تعالیم تلموف ،همانگونهکه انسان بر حیوان فضیلت فارف ،یهوفیان نیز برترین ملتهـای
روی زمیناند و گورهای غیریهوف ،فلهای فرزندان اسراهیل را خنک میکند؛ زیـرا فقـط یهوفیـان
بشرند و ملتهای فیگر چیزی جز گونههای مختلف حیوان نیستند.
تلموف به یهوفیان میگوید :هرگاه یک فرف یهوفی با غیریهوفی اختالف پیـدا کـرف ،تـو بایـد از او
پشتیبانی کنی و به آن غریبه بگویی :این چیزی است که شریعت ما از مـا مـیخواهـد و چنانچـه
شریعت آن غریبه با یهوف همراهی نشان فهد ،باید برافرت را کمک کنی تا فر فعوا حاکم شـوف و
به غریبه بگویی :این چیزی است که شریعت تو از تو میخواهـد .فر صـورتی کـه چنـین نباشـد
(یعنی یهوفیان فارای قاضی نباشند و قوانین مخصوص به خوف نداشته باشـند) ،وظیفـه فاری کـه
پیرامون آن غریبه ،تارهای تزویر و نیرنگ بتنی و او را فر آن فام افکنی تا یهوفی پیروز شوف.

3

هنگامیکه قوم بنیاسراهیل پس از  79سال تبعید به فسـتور کـوروش از بابـل بـه سـرزمین خـوف
بازگشتند ،اقدام به بازسازی خانه خدا نموفند و تالش کرفند معبدی را که توسط سـلیمان
 .1الن آنترمن ،باورها و آيین يهود ،ص.۱69
 .2تلموف ،پس از تورات ،مهمترین منبع فینی و اعتقافی یهوف است.
 .3عجاج نویهض ،پروتکلهای دانشوران صهیون ،ص  696ـ  697به نقل از تلموف.

بنـا
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شده بوف ،بازسازی کنند .وقتی ساکنان منطقـه بـاخبر شـدند کـه یهوفیـان تبعیدشـده بازگشـته و
مشغول بازسازی خانه خدا هستند ،نزف سران قوم بنیاسراهیل رفته ،گفتنـد« :بگذاریـد مـا هـم فر
بازسازی خانه خدا با شما همکاری کنیم؛ چون ما هـم مثـل شـما خـدای یکتـا را مـیپرسـتیم و
همیشه برای خدای شما قربانی کرفهایم ».ولی سران قوم یهوف گفتند« :به شما اجازه نمیفهـیم فر
این کار شریک باشید .خانه خداوند ،خدای اسراهیل ،بایـد بـه فسـت قـوم بنـیاسـراهیل سـاخته
شوف».

1

فر عصر حاضر نیز میتوان از طرز برخورف و رفتار جنبش «حسید» 2با غیریهوفیان ،بهعنوان یکی
از مصافیق نژافپرستی یهوفیان یاف کرف .حسیدیسم ،هنوز یک جنبش زنده و موجوف با صدها هزار

عنصر فعال است که متعصبانه گوش به فرمان «ربیهای مقدس» خـوف هسـتند؛ ربـیهـایی کـه
برخی از آنها فر اسراهیل و فر میان رهبران اغلب احزاب و حتی فر رفههـای بـاالی ارتـش ،نفـون
فوقالعافهای به فست آورفهاند.

3

4

کتاب مشهور و اساسی «هاتانیا» از جنبش «هباف» کـه یکـی از مهمتـرین شـعبههـای جنـبش
ً
حسیدیسم است ،غیریهوفیان را مخلوقاتی شیطانی معرفی میکند که فر آنها مطلقا چیـز خـوبی
ً
وجوف ندارف و حتی یک جنین غیریهوفی از حیث کیفیت ،با جنـین یهـوفی تفـاوت فارف .اصـوال
یک غیریهوفی ،موجوفی «زیافی» است؛ زیرا تمام کاهنات فقط به هدف یهوفیان خلق شدهاند.
این کتاب به ففعات و فر تیراژ باال فر اسراهیل چـاپ شـده و بـه طـرز وسـیعی ،فر میـان عمـوم،
مدارس و ارتش منتشر گرفیده است .این تبلیغات «هباف» ،بهخصوص قبل از هجـوم اسـراهیل بـه
لبنان فر مارس ۳۱87م به منظور وافارکرفن پزشـکان و پرسـتارها بـه مضـایقه کمـک فارویـی از
«مجروحان غیریهوفی» شدت یافت و ایـن روش یـا ایـده شـبه نـازی ،فقـط متوجـه اعـراب یـا
فلسطینیها نبوف؛ بلکه هر غیریهوفی را شامل میشد.

5

 .1عزرا ۳ :۴ ،ـ .۱
 .2حسید ( ،)Hassidفر اصل ،یک فرقه یهوفی قبل از مسیحیت بوف که اعضای آن به اجـرای بیچـونوچرای قـوانین
یهوف سخت پایبند بوفند.
3. Hatanya.

 ،Habbad .4شعبه فرعی جنبش مذهبی و اجتماعی حسیدیسیم است.
 .5اسراهیل شاهاک ،تاريخ يهود؛ آيین يهود ،ص  6۱ـ .6۴
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گفتنی است ،فر عصر حاضـر برخـی اندیشـمندان روشـنفکر یهـوفی بـا انتقـاف از اندیشـههـا و
سیاستهای نژافپرستانه ،عملکرف یهوفیان متعصب را به چالش کشیدهاند .اسـراهیل شـاهاک کـه
خوف یک یهوفی منتقد است ،مینویسد :هرکس فر اسراهیل زندگی کرفه باشد ،بهخوبی میفانـد
که نگرش تنفرآمیز و ظالمانه نسبت به غیریهوفیان فر میان اکثر یهوفیهای اسـراهیل تـا چـه حـد
ً
عمیق و گسترفه است .این نگرش ،طبعا از فیگران (خـارج از اسـراهیل) پنهـان نگـه فاشـته شـده
است.

1

 .2آیین اختصاصی

یهوفیان ،صحرای سینا را صحنه بهیافماندنی از عهـد و پیمـانی مـیفاننـد کـه «یهـوه» را خـدای
بنیاسراهیل و بنیاسراهیل را امت برگزیده گرفانید .آنان معتقدند عهدی که فر صحرای سـینا بسـته
شد ،ریشه فر میثاق خداوند با ابراهیم

فاشت که پیشینههای آن نیز به پیمان خداوند با نوح

باز میگشت 2.این پیمان ،بهمثابه یک لطف به وسیله ارباب فر نظر گرفته شده که بایـد وفـافاری
سپاسگزارانه رعیت را برانگیزاند و مفاف این معاهده فر عمل تجلی یابد 3.هنگامی کـه موسـی

الواح شریعت را فریافت کرف ،شکل بسیار فقیقتری از عهد و پیمان خـدا بـا بنـیاسـراهیل ظـاهر
شد؛ عهدی که تمامی بنیاسراهیل آن را پذیرفته ،متعهد میشوند به آن عمل نمایند .سفر تثنیه ،بـه
فوسویهبوفن این پیمان اشاره فارف:
«امروز به َی ُه َوه اقرار نموفی که خدای توست و اینکه بـه طریـقهـای او سـلوک خـواهی نمـوف و
فرایض و اوامر و احکام او را نگاه فاشته ،آواز او را خواهی شنید .خداوند امروز بـه تـو اقـرار کـرفه
است که تو قوم خاص او هستی؛ چنانکه به تو وعده فافه است و تا تمامی اوامر او را نگـاه فاری و
تا تو را فر ستایش و نام و اکرام از جمیع امتهایی که ساخته است ،بلند گرفاند و تـا بـرای َی ُه َـوه،
خدایت ،قوم مقدس باشی؛ چنانکه وعده فافه است».

4

با فقت فر کتاب مقدس عبری بهروشنی میتـوان بـه ایـن واقعیـت فسـت یافـت کـه انتخـاب و
برگزیدگی قوم یهوف ،تنها مشروط به ایمان به خدا و وفافاری و رعایـت عهـد اسـت و فر صـورت
 .1همان ،ص .۳8۴
 .2يهوديت بررسی تاريخی ،ص .۳۱
3. Wenham, Gordon "Law in the Old Testament ", in: The Oxford Handbook of Biblical Studies.p 357.

 .4تثنیه ۳7 :16 ،ـ .۳۱
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پیمانشکنی ،این موهبت الهی از آنان گرفته خواهد شد .فر تورات به آنان هشدار فافه شده اسـت
که چنانچه فیگر خدایان را عبافت کنند و قوانین الهـی را پـاس ندارنـد ،لعنـت و عـذاب خـدا و
رسوایی و خواری و سرگرفانی فر میان سایر ملل ،و نیز انواع گرفتاریها و بیماریهـا گریبـانگیـر
آنان خواهد شد.

1

تاریخ یهوف و متون مقدس یهوفیان ،بیانگر آن است که بنیاسراهیل عهد و پیمان با خدا را رعایـت
نکرفه ،بارها پیمانشکنی نموفهاند .تورات ،پیمانشکنی بنیاسراهیل را که خشم و عـذاب خـدا را
فر پی فاشته ،یافآوری نموفه و میگوید« :خدا به موسی گفت :تو خواهی ُمرف و به پدرانت ملحق
خواهی شد .بعد از تو ،این قوم فر سرزمین موعوف ،به من خیانت کرفه ،به پرستش خدایان بیگانـه
خواهند پرفاخت و مرا از یاف برفه ،عهدی را که با ایشان بستهام ،خواهند شکست .آنگاه خشم من
بر ایشان شعلهور شده ،ایشان را ترک خواهم کرف و رویـم را از ایشـان برخـواهم گرفانـد تـا نـابوف
شوند».

2

پیمانشکنی قوم یهوف موجب میشوف آنان از سوی خدا طرف شوند« :شما قوم مـن نیسـتید و مـن
خدای شما نیستم 3».فر نتیجه ،همان عهدی که عامـل اصـلی برگزیـدگی آنـان بـوف ،بـه عامـل

تعیینکننده طرف این قوم منتهی شد.

4

از گذشته ،اعتقاف یهوفیان بر این بوفه که یهوفیت ،حاصل تعالیم و فرمانهایی است که از پیمـان
 .1تثنیه ۳۱ :18 ،ـ .۱7
 .2تثنیه ۳6 :۱۳ ،ـ .۳7
 .3هوشع.۱ :۳ ،
 .4پیمان شکنی یهوف ،از چنان اهمیتی برخورفار است که مسیحیت ،موجوفیت خوف را فر راسـتای باطلشـدن عهـد
خدا با یهوف و ضرورت عهد جدید ،توجیه مینمایند .مسیحیت معتقد است که تـاریخ بشـر از زمـان گوسالهپرسـتی
یهوفُ ،پر از نقض پیمان و عهد ،و تعهد فوباره به اطاعت است .این پیمانشکنی ،بهگونـهای اسـت کـه بـه نظـر قابـل
اصالح نیست .فر نتیجه ،خداوند امت خویش را با اخراج و تخریب معبد به حال خوف رها میکند .ازاینرو ،نیـاز بـه
«عهد جدید» پیدا میشوف؛ عهدی وفافارانه که مبتنی بر ارافه متزلزل بشری نباشد؛ بلکه عهدی غیرقابل نقض کـه بـر
قلوب مرفم حک گرفیده باشد .به اعتقاف مسیحیان ،این عهد ناگسستنی ،همان اطاعت پسر است کـه تمـام نافرمـانی
بشریت را تحمل کرف و به مرگ راضی شد .عیسی ،عهد جدید را با خون خوف به انسان فافه است و شـراب فر مراسـم
عشای ربانی ،نماف خون عیسی است که به انسان هدیه شده است؛ هدیهای که به وسیله آن ،گناه تمام بشر را بـه فوش
مـیکشـد و نقـض وفـافاری را بـا وفـافاری غیرمشـروطش اصـالح مـیکنـدRatzinger, Joseph (Pope Benedict ( .
)XVI)(2011) Jesus of Nazareth.p132.
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اختصاصی بین خدا و بنیاسراهیل به فست آمده است .بنابراین ،یهوفیت ،فینی از افیان نیسـت و
فر کنار سایر افیان قرار نمیگیـرف .عـالوه بـر آن ،غیریهوفیـان کـه از نـژاف بنـیاسـراهیل نیسـتند،
نمیتوانند به این آیین فرآیند .امـروزه فر میـان یهوفیـان سـنتی ،فر خصـوص توصـیف یهوفیـت
بهعنوان فینی از افیان ،مقاومت وجوف فارف؛ زیرا این امر به نظر آنان کوچکشمرفن شأن یهوفیـت
است .آنان یهوفیت را با مسیحیت ،اسالم و بوفایی فر یک رفه نمیفانند؛ زیـرا معتقدنـد از آنجـا
که یهوفیت ،تعالیم الهامشده خدا را به شکل عهد خدا با بنیاسراهیل فر خوف ثبت نمـوفه اسـت،
مقولهای خاص و بینظیر است.

1

تعالیم تورات ،به شکل پیچیدهای با زندگی و تجارب بنیاسراهیل و تصوری که آنان از بیشـباهتی
خوف به فیگران فارند ،گره خورفه است .این فرهمتنیـدگی موجـب شـده اسـت تـأمالت کالمـی
یهوفیان فرباره نسخ تعالیم یهوفی با ترفید همراه باشد .ازیکسـو ،تـورات فربرفارنـده پیـامی از
سوی خدا به انسان است؛ پیامی که گرچه توسط انبیای بنیاسراهیل به ما رسیده ،از اعتبـاری عـام
برخورفار است و ازسویفیگر ،تورات ،بخش محوری پیمان اختصاصی بین خـدای بنیاسـراهیل
ً
و قوم برگزیدهاش ،یهوف است .وجوف این عناصر نسبتا معارض فر تورات ،فو فیدگاه جهانشـمول
و اختصاصی فر میان یهویان پدید آورفه است.

2

فر فیدگاه جهانشمول ،تلقی مثبتی نسبت به امر تبلیغ فیـن و فعالیتهـای تبلیغـی وجـوف فارف؛
بهویژه فر فوران امپراتوری روم و پیش از آغاز سلطه مسیحیت ،یهوفیت بهگونهای معرفی میشـد
که برای تمامی امتها حامل پیام است .ازاینرو ،گرویدن به یهوفیت نیز معمـول بـوف .فرازهـای
زیر از عهد جدید نیز این موضوع را تأیید مینماید:

«وای بر شما ای علمای فین و فریسیان 3ریاکار شما فریا و خشکی را فرمینورفید تا یک نفـر را
به فین خوف بیاورید و وقتی چنین کرفید ،او را فو چندان بدتر از خوف ،فرزند جهنم میسازید».

4

َ
 .1ر.ک :الن آنترمن ،باورها و آيینهای يهودی ،ص  1۳ـ .11
 .2ر.ک :همان ،ص  11ـ .1۱
 .3فریسیان ،بانفونترین رهبران مذهبی یهوفی فر زمان عیسی بوفنـد و فر عـین حـال ،بزرگتـرین گـروه رهبـران
مذهبی محسوب میشدند .آنها قانونگذاران متعصبی بوفند که نظری سختگیرانه نسبت به قوانین و سنن فاشتند .بـه
طور کلی ،به جهت روحیه طمعکارانه و ریاکاری خویش ،معروف بوفند .آنان خوف را عافل و کامـل ،ولـی فیگـران را
قاصر و گناهکار میپنداشتند.
 .4متی.1۱ :۳6 ،
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در دورههای جدیدتر ،برخی یهودیان مترقی ،با هدف پیرویابی ،بر همهگراییی ییییی یهیود تد یید
مینمایند؛ اما برای یهودیان معاصر ،ویژهگرایی قابل قبولتر است؛ زیرا در ین صورت ،ینیان مزی
نیستند ه سایر سنتهای دینی را منکر شوند؛ مگر ایی ه ین سنتها بتپرست باشیند بیا نگیاه
ویژهگرایی ،تکثرگرایی و تحمل دینی راحتتر اسیت؛ امیا پیریره همیهگراییی ،دربردارنیده اییی
معناست ه یهودیت ،ییینی همگانی است و یگانه راه برای رسیدن به خدا ،از یهودیت میگیررد؛
درحالی ه ویژهگرایی ،راههای مختزفی به سوی خدا را مجاز میداند

1

امروزه ،یکی از چالشهای جدی صهیونیستها در اسیراییل ،اییی اسیت یه یهیودی یسیت
موضوع هویت یهودی و اینکه «چه سی را میتیوان یهیودی دانسیت» ،از یغیاز برپیایی دولیت
اسراییل و حتی پیش از ین ،مورد بحث و جدل همیه سیاسیتمیداران ،حویو دانیان ،متفکیران و
رهبران دینی بوده است ماجرای ذیل ،بهخوبی ایی موضوع را نشان میدهد:
خانم «ریتا یتیانی» عضو شورای شهر ناصریه عزیا (منطوه یهودینشییی و نماینیده حی

ماپیا

بود وی بارها با پیشنهاد اعطای مکهای مالی به میدار دینیی مخالفیت ورزیید و اییی امیر،
خشم دییگرایان متعصب را برانگیخت و به تحویق در گرشته او پرداختند او اصالتا ییک یلمیانی
بود ه مادره دیی مسیحی و پدره یییی یهودی داشتند و پس از ینکه پدره به دست نیازیهیا
شته شد ،در محزه یهودینشیی ورشو میزیست سپس ،بیه اردوگیاهی یه انگزیسییهیا بیرای
اسکان موقت یهودیان در قبر برپا رده بودنید ،انتویال یاتیت و سیرانجا در سیال  7491بیه
تزسطیی اشغالی مهاجرت رد و خدمت وظیفه خود را در ارتش گرراند و با ییک شیوهر یهیودی
ازدواج رد و ترزندان خود را به شیوه یهیودی تربییت یرد و در سیال  7491تابعییت اسیراییزی
گرتت
به دنبال شف گرشته او ،وزیر شور یه عضیو حی

دینیی مفیدال بیود ،از وی خواسیت یه

گررنامهاه را ه بر اسا اظهارات ر دریاتت رده بود ،مسترد نماید حاخامیگری مر ی
نی ازدواج او با یک مرد یهودی را غیرمشروع دانست و از او خواست ه برابیر احکیا و مویررات
دینی ،به دیانت یهود بگرود؛ اما خیانم یتییانی بیر اییی تصیمیمات اعتیرا

یرد و میاجرا را بیه

روزنامهها و اتکار عمومی شانید و وزیر شور ه تحت تشار شدید اتکیار عمیومی قیرار گرتتیه
َ
 1الی ینترمی ،باورها و آیینهای یهودی ،ص 12
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بوف ،فر مارس ۳۱66م حکم قبلی خـوف را پـس گرفـت .فر ایـن جریـان ،بسـیاری از متفکـران،
تصمیمات وزیر کشور و حاخـامیگـری مرکـزی را «نژافپرسـتی بیولـوژیکی» نامیدنـد و آنهـا را
همانند نژافپرستی نازیها شناختند .فر ضمن ،این ماجرا نشان فاف کـه حاخـامهـا و فیـنگرایـان
متعصب چگونه فر برابر فشار افکار عمومی و قدرت حزب حاکم ـ که آتیـانی عضـو آن بـوف ـ از
افعاهای خوف میگذرند و از موضع اعتقافی خوف عقبنشینی میکنند.

1

 .3بیگانهستیزی

بیگانهستیزی ،از جمله مهمترین ویژگیهای صهیونیسم است .فر کتاب تلموف ،قوانین بسیار بی-
رحمانهای فرباره غیریهوفیان نوشته شده است .اسراهیل شاهاک ،نویسنده یهـوفی ـ اسـراهیلی بـا
اشاره به تأثیر فراوان تلموف بر قوانین حاکم بر روابط میان یهوفیان و غیریهوفیان ،معتقد اسـت کـه
بدون فر نظر گرفتن تأثیر عمیق قوانین تلموف ،نمیتوان از صهیونیزم و سیاستهـای اسـراهیل سـر
فر آورف .وی نقطه انزجار خویش و بازگشت از مکتب تلموف را حافثه زیر میفاند:

یک روز متوجه شدم که یک یهوفی بسیار مذهبی اجازه نداف تا فر روز شنبه 2از تلفنش به منظـور
فرخواست آمبوالنس برای یک غیریهـوفی کـه فر همسـایگی او (اورشـلیم) سـکته کـرفه بـوف،
استفافه شوف .من به جای آنکه موضوع را بهسافگی به مطبوعات گـزارش کـنم ،طـی مالقـات بـا
اعضای فافگاه شرع اورشلیم که متشکل از ربـیهـای منصـوب فولـت اسـراهیل بوفنـد ،از آنـان
پرسیدم که آیا این رفتار با تفسیر آنان از فین یهوف مطابقت فارف؟ پاسخ فافند که یهـوفی مـورفنظر
 .1محمد ماضی عبدالفتاح ،سیاست و ديانت در اسرائیل ،ص  17۱ـ .189
 .2مطابق متون فینی یهوف ،شنبه ،روزی مقدس است و کسبوکار فر آن تعطیل است .همواره مناقشه فرباره قداسـت
روز شنبه فر میان فینفاران افراطی یهوفی و یهوفیان سکوالر فر اسراهیل وجوف فاشته است .آنگونهکه «آموس نـابو»،
نویسنده روزنامه «ایدهوت آحرونوت» ،فر مقاله خوف نوشته است :فینفاران افراطـی ،خواهـان تشـدید قداسـت روز
شنبه هستند؛ بهگونهایکه رفتوآمد خوفروها فر این روز متوقف شوف؛ مراکز تجاری به استثنای رستورانها و کابارهها
تعطیل گرفف و هرگونه فعالیتی فر عرصههای خدمات زیربنایی متوقف شوف .این موضوع تا آنجا پیش رفتـه اسـت کـه
آنها پیشنهاف کرفند شنبه هر هفته ،برق مراکز عمومی خاموش شوف و خطوط تلفنی نیز قطع گرفف .حاخام «منـاخیم»
از حزب «آگوفات یسراییل» ،خواهان توقف هرگونه فعالیت فر روز شنبهها فر اسراییل شده اسـت .وی تهدیـد کـرفه
است که فروفگاه «بنگوریون» نیز باید روزهای شنبه از حرکت باز ایستد و اضافهکاری کـارگران واحـدهای مختلـف
تولیدی و اقتصافی و خدماتی که فر روز شنبه مشغول به کار میشوند ،متوقف شوف( .ر.ک :نافذ ابوحسنه ،ديندارها
و سکوالرها در جامعه اسرائیل ،ص )۳۱9
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فرست و فر واقع ،وظیفهشناسانه رفتار کرفه اسـت و بـرای ففـاع از ایـن رأی خـوف ،مـرا بـه یـک
پاراگراف از متن خالصه و معتبر مجمعالقوانین تلموف که فر همین قرن نوشته شده ،ارجاع فافند.
من هم این حافثه را به روزنامه مهم عبریزبان «هاآرتص»گزارش کـرفم .گزارشـی کـه انتشـارش
موجب بروز رسوایی فر رسانههای گروهی شد.
ً
نتایج این رسوایی ،برای من نسبتا منفـی بـوف .تـاکنون هیچیـک از مقامـات روحـانی اسـراهیل و
روحانیون جوامع یهوفی خارج از اسراهیل ،رأی خوف را فر این مورف که یک یهـوفی نبایـد قـانون
شنبه را به جهت حفظ جان یک غیریهوفی زیـر پـا بگـذارف ،تغییـر ندافنـد .مقـدار زیـافی هـم
مهمالت مقدسمآبانه فر این جهت که چنانچه تبعات چنین عملی،جان یهوفیـان را فر معـرض
خطر قرار بدهد ،زیرپا گذاشتن قانون شنبه مجاز شمرفه خواهد شد ،به آن افزوفند.

1

فضای حاکم بر تورات نیز بیانگر برتری قوم یهوف و بیاعتنایی به سایر اقوام اسـت؛ امـا فر برخـی

موارف ،تورات ،یهوفیان را به فوستی با اقوام غیریهوف ترغیب مینماید؛ 2حال آنکه اینگونه فرمان-
ها ،فر تعامل صهیونیستهای افراطی با فیگران جایگاهی ندارف.
 .4ترویج فساد و فحشا

از جمله ویژگیهای صهیونیستها ،ترویج فسـاف و بـیبنـدوباری فر میـان جوامـع غیریهـوفی،
بهویژه جوامع مسـلمان اسـت .سـران صهیونیسـم فر پروتکـل شـماره یـک فانشـوران صـهیون،
بهصراحت اعتراف کرفهاند که جوانان غیریهوفی به وسیله عوامل آنان به بیبنـدوباری سـوق فافه
میشوند .این مأموریت از طریق افرافی چـون معلمـان خصوصـی ،خـدمتکاران ،زنـانی کـه فر
خانههای ثروتمندان بچهفاری میکنند ،منشیها و کارمندان امور ففتـری و زنـان یهـوفی کـه فر
عشرتکدهها و محلهای عیاشی اشتغال فارند ،انجام میشوف .از این پدیده که بـه منظـور فسـاف و
3
عیاشی طراحی شده ،به «انجمن بانوان» یاف شده است.
صهیونیستها برای رسیدن به اهداف خـوف و نیـز توسـعه نفـون خـویش ،از ابزارهـای گونـاگون
استفافه مینمایند .یکی از این راهها ،مسـاهل جنسـی و تقـدیم فاحشـههاسـت؛ بـهعنوان نمونـه،
 .1اسراهیل شاهاک ،تاريخ يهود؛ آيین يهود ،ترجمه رضا آستانهپرست ،ص  ۳۱ـ .19
 .2تثنیه ۳7 :۳9 ،ـ ُ « :۳۱یه َوه ،خدای شما ...یتیمان و بیوهزنان را فافرسی میکند و غریبان را فوست فاشته ،خوراک و
پوشاک به ایشان میفهد .پس ،غریبان را فوست فارید؛ زیرا فر زمین مصر غریب بوفید».
 .3عجاج نویهض ،پروتکلهای دانشوران صهیون ،پروتکل شماره یک ،ص .166
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«عبدالجبار ایوب» فر خاطرات خوف ماجرایی را نکر میکند که فر زمـانی کـه وی رهـیس زنـدان
«کوت»فر عراق بوفه ،برای وی اتفاق افتافه است؛ او مینویسد:
«یک روز از سوی حکومت ،سه زندانی مهم را به من سپرفند و سـفارش کرفنـد تحـت مراقبـت
شدید قرار گیرند .من نیز به جهت اهمیت موضوع و اجـرای فسـتور ،نگهبـانی از آنـان را شـدت
بخشیدم .پس از مدت کوتاهی ،فو تاجر مهم یهوفی از بغداف نزف من آمده و گفتنـد :سـه زنـدانی
مسلمان که از یهوف هم نیستند ،فر این زندان هستند .ما نمیخواهیم از طریـق احساسـات فینـی
ً
فرباره آنان گفتوگو کنیم؛ بلکه سخن ما فر رابطه با آنان ،صرفا به لحـاظ انسـانی اسـت و نیـز از
این جهت که خانوافه و فرزندان آنان فر وضع ناگواری به سر میبرند .لذا از تـو خواسـتهای سـافه
فاریم و آن اینکه ایشان را بـه زنـدان بغـداف منتقـل کنـی 1و ایـن چیـزی اسـت کـه بـه تـو زیـانی
نمیرساند؛ نه فر برابر فولت و نه فر برابر وجدان؛ بلکه بـرعکس بـا ایـن کـار ،خـدمتی انسـانی
انجــام فافهای .آنگــاه بــرای مــن آیــاتی از قــرآن خواندنــد و ســخنانی از حضــرت موســی و
عیسی(علیهماالسالم) را بیان کرفند .اما با این همه سخن مالطفتآمیز ...با انتقال آن سه زنـدانی
به بغداف مخالفت کرفم و تالش آنان به شکست انجامید ...پس از چند روز ،فوباره بازگشتند و بـا
من گفتوگو کرفند .قانعکرفن ایشان و مخالفت با آنان ،کار فشواری بـوف .یکـی از آنـان گفـت:
نوشتن این سه کلمه برای تو کار سختی نیست« :ال مانع لدی 2».برای هر کلمه ،صد فینار بـه تـو
میفهیم 3.اما این پیشنهاف فریبنده او را نیز نپـذیرفتم .لـذا بـرای ترغیـب بیشـتر مـن گفـت :چـه
میخواهی؟ خانه؟ انتقال آنان به بغداف را بنویس و هرچه میخواهی بگیر .باز هـم قبـول نکـرفم.
اصرار کرفند؛ اما فایدهای نداشت ...و رفتند.
ً
چند روز بعد ،مجدفا به همراه سه فختر جوان بسیار زیبا بازگشتند و خواسته خوف را تکرار کرفند؛
اما من رف کرفم .به بهانه نوشیدن آب ،از اتـاق خـارج شـدند و مـرا بـا آن سـه فختـر جـوان تنهـا
گذاشتند .پس از چند لحظه ،بازگشتند و از آنان فر مورف عکسالعمل مـن جویـا شـدند و پاسـخ
منفی شنیدند .آنگاه یکی از آنان با جدیت گفت :جناب «عبدالجبار ایوب» ابتدا حل این مشکل
را از راه عاطفی و انسانی از تو خواستار شدیم؛ مخالفت کـرفی .سـپس ،از راه مـال؛ بـاز هـم رف
ً
 .1ظاهرا علت فرخواست انتقال آنان به بغداف ،سهولت آزافیشان از زندان بوفه است؛ زیـرا تجـار یهـوفی بـه علـت
روابط خوف با مسئوالن فر بغداف ،میتوانستند بهآسانی زندانیان را آزاف کنند.
 .2از نظر من ،منعی ندارف.
ً
 .3فر آن زمان ،این مبلغ بسیار زیاف بوف؛ زیرا برای مصرف ماهیانه یک خانوافه ،صرفا چند فینار کافی بوف.
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کرفی .و باألخره از راه فختران؛ باز هم نپذیرفتی .پـس ،خـوف را بـرای بـال آمـافه کـن .آنگـاه مـرا
واگذاشتند و خارج شدند .طولی نکشید که من از مدیریت زندان عزل و به پست فیگـری منتقـل
1
شدم .بعد که تحقیق کرفم ،فریافتم آن سه زندانی ،پس از انتقال به بغداف ،آزاف شدهاند».
امروزه ،انهدام ارزشهای اخالقی و معنوی فر هتلهایی که سیاحان و توریستها فر آنها اقامـت
میکنند و همچنین ،فر کنار مرزهایی که اسراهیل را از سایر کشورهای عربـی جـدا مـیکنـد ،بـه
باالترین میزان خوف رسیده است .فر کنار مرزهای اسراهیل همواره تعدافی از نگهبانان ارتشی زن،
فر حال گشت و نگهبانی هستند تا با نیروهـای پاسـدار صـلح (گشـتهـای شـورای امنیـت) و
سربازان نیروهای بینالمللی بیگانه ،مراوفهای ننگین و خفتبار فاشته باشند؛ همـان کسـانی کـه
منبع مهم و پایانناپذیر اسرار یهوف به شمار میروند و اسراهیل از طریق این زنان و فختران ،آنـان را
تخلیه اطالعاتی میکند.
مجله «هبولم هازیه» ،فر یک تحقیق و کنکاش مطبوعاتی چنین اعتراف میکند:
«یک نیروی پاسدار صلح و یا یک افسر پلیس را نخواهی یافت که رفیقهای یهوفی نداشته باشـد
آنان هدایای خویش را که به قیمت ارزان از سرزمینهای عربی خریـدهانـد ،نثـار معشـوقه خـوف
میکننـد و همـراه ایـن هـدایا ،همچنـین ،اخبـار و اطالعـات ریـز و فرشـت خـوف را نیـز اراهـه
2
مینمایند».
به نظر میرسد که استمرار و ممارست یهوف بر ابتذال و فسق و فجور ،چیز جدیدی نیسـت .آنـان
حتی فر متون مقدس خوف ،نسبتهای ناروایی به رهبران و پیـامبران الهـی فافهانـد؛ از جملـه فر
تورات تحریفشده فعلی ،گفته شده :فاوف به همسر یکی از افسـران خـویش هتـک حرمـت
نموف  3همچنین ،از سلیمان 4حکیم چهرهای شهوتران به تصویر کشیده شده و افعا گرفیـده
5
که او فارای  799زن و  ۱99معشوقه بوفه است

 .1سید محمد شیرازی ،خطر صهیونیسم و صل اعراب و اسرائیل ،ص  ۱1ـ .۱۴
 .2فواف عبدالرحمن الرفاعی ،نفوذ صهیونیسم بر رسانههای خبری ،ص .۳19
 .3ر.ک :فوم سموهیل 1 :۳۳ ،ـ .6
 .4قرآن کریم ،پیامبران الهی را از هرگونه زشتی و ناپاکی منزه میفاند و از حضرت فاوف و سلیمان  ،هماننـد سـایر
پیامبران الهی به نیکی یاف کرفه است( .ر.ک :انعام ،آیه 86؛ نمل ،آیه ۳6؛ ص ،آیه  ۳7و)۱9
 .5ر.ک :اول پافشاهان .۱ :۳۳

مجلسسیام

عوامل محرومیت از نعمتهای الهی
حجتاالسالموالمسلمیندکترمصطفیآزادیان


*

اشاره

برخورفاری از نعمتهای الهی ،مانند :سالمتی ،فاشتن همسر و فرزنـدان مهربـان و شایسـته ،از
عوامل سعافت انسان به شمار میآید؛ همانگونهکه از فست فافن آنها ،موجب فرف و رنج فـراوان
میگرفف .آفمی فوست ندارف نعمتهایی را که خدا به او اعطا نموفه ،از فست بدهـد .بـه همـین
جهت ،به فنبال یافتن پاسخ به این پرسش مهم است که «چه عـواملی موجـب سـلب نعمـت از
انسان و محرومیت او از مواهب الهی میشوف؟» .انسان اندیشهورز با فانستن عوامل و زمینـههای
سلب نعمت ،تالش میکند با اجتناب از آنها ،همواره از نعمتهای خداوند برخورفار باشد .ایـن
نوشتار ،از منظر قرآن و روایات به این پرسش پاسخ گفته است.
تعریف نعمت

واژه «نعمت» ،برگرفته از «نعم» ،فر اصل به معنای رفاه و زندگی پاکیزه است 1.نعمت ،به معنـای
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1احمدبنفارس ،معجم المقايیس اللغة ،ج  ،6ص  ،۴۴6نیل واژه «نعم».
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چیزی است که خداوند متعال آن را به بندهاش از مال و زنـدگی عطـا میکنـد؛ 1مـافی باشـد یـا

معنوی 2،ظاهری باشد یا باطنی 3.پارهای از مصافیق نعمت فر قرآن کریم ،عبارتاند از :آرامش،
آزافی ،ایمان ،هدایت ،اخوت ،امنیت ،والدین ،فرزند صالح ،غذا و مسکن.
عوامل سلبشدن نعمت از انسان

از منظر قرآن کریم و روایات معتبر ،برخی عوامل سلب نعمت و محرومیت از مواهب خداوندی
به شرح نیل است:
الف .تحوالت درونی انسان

از نگاه اسالم ،تغییر نعمتهای الهی ،به فست خوف انسان اسـت .آفمـی بـا ارافه و اختیـار خـوف
میتواند کاری کند که نعمتها برایش باقی بمانند و یا حتـی افـزایش یابنـد و یـا اینکـه از فسـت

ََ ّ
الل َ
ـه َل ْ
ـمیـَ
َبخن
بروند و به نقمت و عذاب تبدیل شوند .قرآن کریم فر این باره میفرمایدِ « :
ذل ِ
َُْ
ْ َ ََْ َ َ َ ْ َ ّ َ
ُ َ
ییغ ُ
وامابخنف ِس ِه ْم؛ 4این به جهت آن است که خداوند ،هـیچ
یر
انعمةأنعمهاعلیقو ٍمحت
مغیر ِ
ِ

نعمتی را که به گروهی فافه ،تغییر نمیفهد؛ جز آنکه آنهـا خوفشـان را تغییـر فهنـد ».ایـن آیـه،

بهروشنی بیان میفارف که میان تحوالت نفسانی انسان و حوافث روزگار ،ارتباط معنـافاری وجـوف
فارف؛ یعنی انسان با تغییر اوضاع و احوال فرونـی خـوف ،سـبب تحـول و بـروز حـوافث بیرونـی
میشوف.
عالمه طباطبایی فر نیل این آیه شریفه مینویسد:
هیچ نعمتی از نعمتهای الهی به نقمت و عذاب مبدل نمیشوف ،مگر آنکه اول محلـش ،یعنـی
نفوس انسانی ،تغییر کند .بنابراین ،زمـانی بـه یـک قـوم نعمتـی افاضـه میشـوف کـه آن قـوم ،فر
نفسهای خوف ،استعداف آن نعمت را پیدا کنند و فر صورتی نعمت از ایشان سلب میگرفف یـا بـه
نقمت و عقاب مبدل میگرفف کـه اسـتعداف فرونیشـان را از فسـت فافه ،نفسهایشـان مسـتعد

َ
َ ْ َ ّ
ّ
یغ ُ
حتی
مابقو ٍم
یر
عقاب شوف و این ،یک قاعده کلی و سنت الهی است که آیه شریفه « ِإ َنالل َه
ِ
 .1ابنمنظور ،لسان العرب ،ج  ،۳۴ص  ،198نیل واژه «نعم».
 .2حسن المصطفوی ،التحقیق فی کلمات القرآن الکريم ،ج  ،۳1ص  ،۳78نیل واژه «نعم».
 .3لقمان ،آیه .19
 .4انفال ،آیه .6۱
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َ

َُْ

وامابخنف ِس ِه ْم» 1نیز به شکلی جامعتری به آن اشاره میکند.
یغ ُیر
ِ

2

مطابق این سنت الهی ،ایمان و توکل بـه خـدا ،مهربـانی ،خیرخـواهی و فاشـتن صـفات خـوب

اخالقی ،از عوامل نزول نعمات الهی است؛ همانگونهکه کفـر و تکـذیب آیـات الهـی ،غفلـت،
بدفلی و سایر صفات زشت اخالقی ،از موجبات سلب نعمت و نزول بال به شمار میآید 3.یکـی

از بزرگترین نعمتهایی که خداوند فر این روزگار به مرفم ایران هدیه فافه ،نعمت نظـام مقـدس
جمهوری اسالمی ایران است .مطابق این مبنای قرآنی ،تا زمانی که قلوب مرفم ایـران ماالمـال از
ایمان ،بصیرت ،والیتمداری ،فشمنشناسی ،عشق به اسـالم و احکـام نـورانی آن باشـد ،ایـن
نعمت الهی پابرجا و بلکه هر روز مستحکمتر و افزونتر خواهد شـد؛ امـا اگـر بـر اثـر غفلـت و
ناسپاسی ،نفون فشمنان ،جنگ نرم و تهاجمهای فرهنگی آنـان ،ایمـان و عـزم و ارافه مـرفم و نیـز
اخالق خوب و فینیشان فچار خدشه شوف ،ممکن است این انقالب عظیم که با خـون شـهدای
گرانقدرمان به ثمر نشسته ،فچار آسیب جدی شوف .راه حفظ این نعمـت بـزرگ الهـی ،حفـظ و
تقویت عوامل ایجاف آن ،یعنی ایمان و تقوای فرفی ،سیاسی ،اجتماعی و انقالبی است.
ب .ناسپاسی

ناسپاسی و کفران نعمت ،فر برابر شکر نعمت قرار فارف .شکر ،فارای سه مرحله :قلبـی ،زبـانی و
عملی است .شکر قلبی ،آن است که انسان ،بخشنده نعمتها ،یعنی خداوند متعـال را بشناسـد.
َ َ ُ
مد لله» و « ُش ً
کرا لله»؛ هرچند انسان هرقدر به زبان شـکر بگویـد،
شکر زبانی ،یعنی گفتن «الح
باز نخواهد توانست که حق شکر الهی را بهجا آورف .امام سجاف خطـاب بـه خداونـد عـرض
میکند:
ُ ْ َ َُ ُْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
ُ
َ ْ
ْ ُ ْ
َ َ
«فك ْ َ ِلي ِا َت ِْ َِ ِ الّشك ِإَ ،وشك ِإي ََح ك َحف َت ِق ُإ َلی شاكإ ،فكّلّما قّلات :لاك الِّماد ،وجا عّلايَ
َ َُ َ َ ْ
ِل ِهل َك أ ْن أقول :ل َك ال َِ ّْم ُد؛ 4چگونه میتوانم حق شکر تو را بهجای آورم؛ فرحالیکه همـین شـکر
َ َ
ک َ
الحمد ،بر من الزم اسـت کـه بـرای همـین
من ،نیاز به شکری فارف و هر زمان که میگویم :ل
توفیق شکرگزاری ،بگویم :حمد و ستایش ،مخصوص توست».
 .1رعد ،آیه .۳۳
 .2سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۱ص  ۳۱1ـ .۳۱۱
 .3ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۳9ص .۳۴6
 .4شیخ عباس قمی ،مفاتی الجنان ،مناجات الشاکرین.
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به تعبیر سعدی شیرازی:
از فســت و زبــان کــه بــر آیــد

کــز عهــده شــکرش بــه فر آیــد

باالتر از شکر زبانی ،شکر عملی است .مراف از شکر عملی ،آن است که بهفرستی بیندیشـیم کـه
خداوند مهربان هر نعمتی را برای چه هدفی به مـا فافه اسـت و آن نعمـت را فر جایگـاه و مـورف
خوفش بهکار گیریم.

1

فر برابر شکر نعمت ،کفران نعمت و ناسپاسی قرار فارف .کفران ،از کلمه «کفر» است و فر لغـت

به معنای پوشاندن و نافیده گرفتن نعمت است 2.کفران نعمت نیز فارای سه مرحله :قلبی ،زبـانی
و عملی است.
گاهی اوقات ،انسان ،نعمتفهنده را نمیشناسد و تصور میکند با زحمت و توانایی خوفش ایـن
نعمتها را به فست آورفه است؛ فرحالیکه نمیفاند قدرت ،فانش ،سالمتی و یا زمینـی کـه بـر
روی آن کــار میکنــد ،کارخانــه ،افاره و یــا مغــازهای کــه فر آن اشــتغال فارف ،همــه و همــه ،از
نعمتهایی است که خداوند به او فافه است و فرف به جای غرور و بالیدن به خوف ،باید شـکرگزار
خداوند باشد.
مرحله فوم کفران نعمت ،زبانی است .برخی به جای تشکر و قدرفانی از خداونـد و نعمتهـای
بیکران او ،پیوسته فر حال ناسپاسی و برشمرفن کمبوفها ،رنجها و کاسـتیهای زنـدگی هسـتند و
هیچ توجهی ندارنـد کـه خداونـد شـاهد و نـاظر اعمـال و سـخنان آنهاسـت و بایـد فر قیامـت
پاسخگوی نعمتهای الهی باشند.
اما بدترین مرحله ناسپاسی ،ناسپاسی عملی است؛ یعنی سو اسـتفافه و بهرهبـرفاری انحرافـی و
نابجا از نعمتهای خداوند.

3

خداوند فر آیاتی چند ،ناسپاسی را عامل مهم سلب نعمت به شمار آورفه است:
ْ ََ

َ

َ

َ

َ

َ

ُ
َ
َ ْ ََ ْ
َ َ َ َ ُ ْ َ ْ
ْ ُْ
ـدید؛ 4و نیـز بـه یـاف آوریـد
ـئنمف ْـرت ْم ِإ َن َعـذابیلش ٌ
ـ «و ِإذتخذنربكمل ِئنشكرتمَْلزیدنكمول ِ

هنگامی را که پرورفگارتان اعالم فاشت :اگر شکرگزاری کنید[ ،نعمـت خـوف را] بـر شـما افـزون
 .1ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۳9ص .178
 .2راغب اصفهانی ،مفردات ،ص .۴۱۱
 .3ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۳9ص .۱۱6
 .4ابراهیم ،آیه .7

مجلس سیام :عوامل محروميت از نعمتهای الهی 311 

خواهم کرف و اگر ناسپاسی کنید ،مجازاتم شدید است».
َ

ْ

َ

َ

َ

َ

ْ

َ

َ ْ َ َ َ ََُ
َ ّ
َ َُ ْ َُ ْ َ َْ َ َ َ ْ
یّص َل ْون َ
هاو ِبـئ َس ْالقـر ُ ار؛
ان ْع َمتالل ِهمفراوأحلواقومهمُارالبو ِارجهنم
ترإلیالذینبدلو ِ
ـ «ألم ِ

1

آیا ندیدی کسانی را که [شکر] نعمت خدا را به کفران تبدیل کرفند و قوم خوف را به سرای نیستی و
نابوفی کشاندند؟ [سرای نیستی و نابوفی ،همان] فوزخ است که آنها فر آتش آن وارف میشوند و

چه بد قرارگاهی است »
ـ داستان قوم ناسپاس
ْ
َ
ْ َ
َ ْ َ
َ ََ َ ُّ َ َْ
آمنـة ُمط َم ِئنـةیختیهـا
خداوند متعال فر سوره نحل میفرماید« :وضرباللهمثالقریـةمانـت ِ
ّ ََ َ
ُْ َ َ
ُ
َ َ ْ َْ
ّ
ْ ِ
ـهل َ
ـاالل ُ
بـاس ْال ُجـوع َو ْال َخ ْ
ـو ِو ِبمـامـانوا
كانفكف َرت ِبخن ُع ِمالل ِهفخذاق َه
امنمل َم
هارغد
ِرزق
ِ
ِ
ٍ
ِ
ْ َ
ون؛ 2خداوند [برای آنانکه کفران نعمت میکنند] ،مثالی زفه است؛ سـرزمینی کـه امـن و
یّصن ُع َ 

آرام بوف و همواره روزیاش از هر جا میرسید؛ اما نعمتهای خدا را ناسپاسی کرفنـد و خداونـد
به جهت اعمالی که انجام میفافند ،لباس گرسنگی و ترس را بر آنها پوشانید».
عالمه طباطبایی به نقل از تفسیر قمی مینویسد :این آیه ،فرباره قومی نـازل شـده کـه روفی از
میان سرزمین آنها میگذشت و محل زندگی ایشان به سـبب آن روف ،سرسـبز و خـرم و ُپرخیـر و
برکت شده بوف .آنقدر فر نعمت پرورفگار غرق شدند که خدا را فرامـوش کرفنـد و بـه ناسپاسـی
فچار گرفیدند؛ تا آنجا که با خمیر نان ،خوف را تطهیر میکرفند و میگفتند :خمیر ،نرمتر اسـت و
بدن ما را انیت نمیکند .همین کفران نعمت ،باعث شد که خدا آن روف را خشـکانید .فر نتیجـه،
فچار خشکسالی شدند؛ تا جایی که خدا آنان را محتاج خـورفن همـان خمیرهـای ناپـاک کـرف؛
بهطوریکه بر سر تقسیم آن ،نزاع میکرفند.

3

موالنا چه زیبا سروفه است:
شــکر نعمــت ،نعمتــت افــزون کنــد

کفر ،نعمت از کفـت بیـرون کنـد
ج

روایات بسیاری به کفران نعمت و مجازات آن اشاره کرفهانـد؛ از جملـه امـام رضـا از پیـامبر
َ ُ ُُ ُُ ً س ُ
4
گرامی اسالم نقل میکند که آن حضرت فرمـوفه« :أ سس َـرع الـذنوب عق َوبـة کف َـران الن سع َمـة؛
 .1ابراهیم ،آیه  18ـ .1۱
 .2نحل ،آیه .۳۳1
 .3سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۳1ص .۱76
 .4شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،۳6ص .۱۳1
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سریعترین مجازاتها ،مجازات کفران نعمت است».
ج .گناه

گناهان ،آثار زیانباری فر زندگی انسان فارند .برخی از گناهان ،موجب سلب نعمـت میشـوند.
امیر مؤمنان ،علی فر ابتدای فعای کمیل به این مطلب اشاره نموفه اسـتَ « :ال ّّل ُ
ااْ َم ْاغ ِف ْ
ااإ ِلاي
ُ
ُُ َ َ ُ ُ َ َّ ْ
ااإ ِ
الاه ُن َ
وب َالتاي ُت َغ ِ ُ
الان َع َم؛ 1خـدایا بیـامرز بـرای مـن آن
وب التي ت ْن ِزل ِالنق َم ،الّل ُْ َم اغ ِف ْإ ِلاي
الهن
گناهانی را که کیفرها را فرو میبارنـد .خـدایا بیـامرز بـرایم گناهـانی را کـه نعمتهـا را فگرگـون
میسازند ».مطابق این فراز از فعا ،بعضی گناهان ،موجب نزول نقمت و برخی نیز موجب تغییـر
نعمتها میگرفند.
امام صافق میفرماید« :خداوند به طور قطع ،حکم کرفه است که نعمتـی را کـه بـر بنـدهاش
ارزانی فاشته ،نگیرف؛ مگر آنکه از آن بنده گناهی سر بزنـد کـه بـه جهـت آن ،مسـتحق نقمـت و
2
گرفتاری گرفف».
اما شماری از گناهانی که موجب سلب نعمت و محرومیـت آفمـی از مواهـب الهـی میشـوند،
عبارتاند از:
 .1ربا و کسب درآمدهای حرام

َْ َ ََ ْ َ َ ّ َُْ ْ َ َ ّ
َ
هاب الّلَ؛ هرگاه زنـا و ربـا
فرموفِ « :اُا ظ َْ َإ ِالزن َو ِالإا فی قإ ح ٍة فقد احّلوا ِا نف ِس ِْم ع
3

رسول اکرم
فر جایی آشکار شوف ،مرفم آنجا خوف را فر عذاب خدا افکندهاند ».مطابق این حدیث نورانی ،فو
گناه بزرگ زنا و ربا ،از اسباب نزول بال و عذاب الهی هستند.
ُ
ّ
َ
ّ
ُ
ّ
ُ
زراره میگوید :به امام صافق عرض کرفمِ َِ « :ناي َس ِاّم ْعت الّل َاَ َحقاول َح ّْم َِ ُاِ الّل ُاَ ِّالإاا َو ُح ْإ ِااي

َ
ُ ََ َ َ
َ َ ْ ََ َ ْ َْ ُُ
َ
َّ
ِّالإ َا َح ْإ ُاو ََ ل َُ فق ل أ ُّي ََ ِْ ٍِ أ َْ َِ ُِ َِ ْن ُِ ْْ َه ٍم ِْ ا َح ّْم َِ ُِ الا ّ ِد َحن َو َِ ْن تا َب
الَ َدق ِت وقد أْى َن حأ
َ
ُ ْ َ
َِ ْن َُ ُ َها َ ََ ل ُاَ َواف َتق َاإ؛[ 4فر قـرآن] از خداونـد متعـال شـنیدهام کـه میفرمایـد« :خداونـد کـم

میگرفاند و برکت را میبرف از مال ربایی ،و صدقات را زیاف میکند»؛ فرحالیکه کسی را میبینم
که ربا میخورف و مالش هم زیاف میشوف حضرت فرموف :کـدام کمشـدن و بـیبرکتـی ،بـدتر از
 .1شیخ عباس قمی ،مفاتی الجنان ،فعای کمیل.
 .2سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۱ص .۳۴۴
 .3ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحه ،ص  ،۳۱6ح .۳۳8
 .4شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،۳8ص .۳۳۱
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اینکه یک فرهم ربا ،فین را از بین میبرف و اگر توبه کند ،مالش میروف و فقیر میشوف».

َّ ُ َ
فر حدیثی ،امام رضا علت تحریم ربا را این گونه بیان کرفهاندَ « :و ِعّلاة ت ِْ ِاإ ِحم ِّالإ َاا ِا َّلن ِسا َئ ِة
لع َّّلة َُ َه ب ْال َّم ْع ُإ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ
ْ َ َ ُ َْ َ َ َْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ
وف
وف وتّل ِ اْلَو ِال و َْغب ِة الن ِ ِفي ِّالإا ِ ،وت ْإ ِ ِْم الق ْإض والق ْإض صان ِئع الّمع ُاإ ِ
ِ
ِِ ِ
َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َْ
1
َو ِل َّم ِفي ُ ِلك َِن الفس ُِ والظّل ِم وفن ِء اْلَ َو ِال؛ علت تحریم ربا ،آن است که خوبیهـا فر جامعـه

از بین میروف ،ثروتهای مرفم تلف میشوف ،انسانها به فنبـال افزونطلبـی فر سـوف و منفعـت

میروند ،به سبب رایجشدن ربا ،کسی به فیگری وام نمیفهد و موجب فساف و ظلـم فر اجتمـاع
میشوف».
امام باقر

میفرماید :فر کتاب علی

َ
َ
یافتم که نوشته شده بوفَُِ « :ا ظ َْ َإ ِّالإا َِ ْان َا ْع ِادي ظ َْ َاإ

ُْ َ
ََ ْو ُت الف ْجأ ِة؛ هرگاه بعد از من ربا آشکار شوف ،مرگ ناگهانی هم رایج میگرفف».
ُ
َّ
َ
ْ
َ
فر حدیث فیگر ،پیامبر گرامی اسالم فرموفَُِ « :ا ظ َْ َإ ْت ِفي أ ََّ ِتي َعّش َاإ ِخَا ٍل َعا ق َب ُْ ُم الّل ُاَ
ّ ْ ُ
َ ْ
َُ َ ّ َُ َ
الازازل ...؛ 3هرگـاه فر بـین امـت مـن فه خصـلت پدیـد آیـد،
ِاعّش ِإ ِخَ ٍل؛ َُِا ثإ ِالإا ثاإ ِت ِ
2

خداوند آنان را با فه چیز عقوبت کند؛ اگر ربا زیاف شوف ،زلزله هم زیاف میشوف». ...

به فلیل بزرگی گناه ربا و تأثیری بسیار بدی که فر حیات انسانی فارف ،فر روایات تأکید شده است
فرفی که به فنبال تجارت حالل است ،ابتدا باید احکام فقهی را بیـاموزف و سـپس ،بـه تجـارت و

ْ ْ ُ ْ
ْ ْ ُ
َ
فافوستد بپرفازف .امام علی فر این باره میفرمایدَ « :ح ََ ْعّش َإ ُالت َجا ْ ال ِفق َاَ ّم َام ال َّم ْت َج َاإ ال ِفق َاَ ّم َام
َ َ
ْ ْ ُ ْ
ْ
َ
َ َ
ُْ ََْ
الَاف ؛ 4ای گـروه
ال َّم ْت َج َإ ال ِفق ََ ّم َم ال َّم ْت َج َإ َوالّل َِ ل ِّلإ َا ِفي َه ِاه ِِ اْل ََ ِاة أخفای َِ ْان َُ ِا ا ِ َالن ّْما ِ َعّلای

تاجران ابتدا احکام را یاف بگیرید و آنگاه تجارت کنید ابتدا احکام را یاف بگیریـد و آنگـاه تجـارت
کنید ابتدا احکام را یاف بگیرید و آنگاه تجارت کنید به خدا قسم که ربا فر میان این امت ،ناپیداتر
از حرکت مورچه بر روی تخته سنگ است »
 .2ظلم به مردم

امام سجاف

ْ ْ َ
ُُ ُ َ َ
وب ال ِتی ُتغ ِ ُإ ِالن َع َم ال َبغ ُی َعّلی َالن ِ ...؛ 5یکی از گناهـانی
فر روایتی فرموف« :الهن

 .1همان ،ص .۳۳7
 .2شیخ طوسی ،األمالی ،ص .1۳9
 .3شعیری ،جامع األخبار ،ص .۳89
 .4شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص  ،۳69ح ۳؛ شیخ صدوق ،کتاب من ال يحضره الفقیه ،ج  ،۱ص .۳۱6
 .5عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،79ص .۱76
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که موجب تغییر نعمت الهی میشوف ،ظلم به مرفم اسـت ».امـام علـی
َ

َ

نیـز فرمـوفَ « :ا َلب ُ
غای

َح َ
َإ ُع ِالإج ل َو ُحد ِنی اآلج ل؛ 1ظلم و تجاوز ،انسان را زمین میزند و مرگها را نزفیک میسازف».

َ ُ ْ َ َ ٌ
پیامبر اعظم ظلم را به سه قسم تقسیم میکند و فرباره احکام آنهـا میفرمایـد« :الظّل ُام ّمَلّماة:
ُ ََ
ُ ْ َ
ّ َ ِ ُ َ ّ
ُ ْ
ْ
ّ ُ ْ ْ
َُ ٌْ َْ
احغ ِف ُإ ُِ الّلَ َوظّل ٌم َحغ ِف ُإ ُِ َوظّل ٌم ا َح ْت ُإ َُ .فأ ََا الظّل َام الاهى ا َحغ ِف ُاإ الّلاَ ف لّش ْاإك قا ل الّل ُاَََ « :ن
فظّلم
ََ
َ
َ
ّ َُ ْ ْ
ُ ْ َ
ِ َ َُ ْ
ُْ
ْ
الّش ْإك لظّل ٌم َعظ ٌم»َ ،وأ ََ الظّل َم الهى َحغ ِف ُإ ُِ الّل َُ فظّل ُم ال ِعبا ُِ أنف َس ُاْ ْم ف ّما َا ْ َان ُْ ْم َو َاا ْ َن َْ ِا ِْ ْامَ ،وأَا
ُ ّ َُ ْ ْ
ُ ْ َ
ُ
2
الظّل َم الهى ا َح ْت ُإ َُ الّل َُ فظّل ُم ال ِعب ُِ َا ْعّض ُْ ْم َا ْعّض ؛

ظلم ،بر سه قسم است :ظلمی که خـدا نمـیآمـرزف ،ظلمـی کـه مـیآمـرزف و ظلمـی کـه از آن

نمیگذرف؛ اما ظلمی که خدا نمیآمرزف ،شرک اسـت؛ [چنانکـه] خداونـد مـیفرمایـد« :همانـا
شرک ،ستمی بزرگ است»؛ اما ظلمی که خدا میآمرزف ،ستم بندگان به نفس خوفشان میان خوف
و پرورفگارشان است؛ اما ظلمی که خدا از آن نمیگذرف ،ستم بندگان به یکدیگر است».
 .3یاری نکردن مظلوم

فر اسالم یاریکرفن انسانی که مورف ستم واقع شده ،از اهمیت ویژهای برخورفار است؛ تا جـایی
که پیامبر اکرم

َََ ْ ْ

ّ

ْ

فرموفْ ََ « :ن أخه ِلّل َّمظّلوم َِ َن الظ ِلم َن ََ َ
عی ِفی ال َج َن ِة ََا ِحب ؛ 3هـرکس فاف
ِ
ِ

مظلوم را از ستمکار بگیرف ،فر بهشت با من یار و همنشین باشد».
از نگاه پیامبر اکرم

نباید فر برابر فریافخواهی و نفرینی که از انسان مظلوم به گـوش میرسـد،

َ َ ْ َ َ َْْ
ّلاوم َو َْن ا َن
بیتفاوت عبور کرف؛ چراکه نفرین انسان ستمدیده ،اثرگذار استِ « :اتقاوا ُعاوة الّمظ ِ
َ َ َْ َ َ
ُونْ ِحج ٌب؛ 4از نفرین مظلوم بترسید؛ هرچند کافر باشـد؛ زیـرا فر برابـر نفـرین
ِفإا ف ِانْ ل س

ستمدیده ،پرفه و مانعی نیست».

ظلم ستمپیشه سبب میشوف که عذاب الهی ،نه تنها شخص ظـالم ،بلکـه همـه افـراف جامعـه را
فربربگیرف؛ چنانکه رسول اکرم
َ

ّ

َ ّ ََ ْ ُ
َ َ َ
فرموفَ َِ « :ن ّالن َ َُِا َْأ ُوا الظ ِل َم فّل ْم َحأخهوا َعّلای َح َد ْح ِاَ أ ْوشاك

أ ْن َح ُع َّم ُْ ُم الّل َُ ِا ِعق ٍب َِ ْن ُاَ؛ 5مرفم آنگاه که ظـالم را ببیننـد و او را بـاز ندارنـد ،انتظـار مـیروف کـه
 .1تمیمی آمدی ،تصنیف غررالحکم ودررالکلم ،ص .۱۴6
 .2ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحه ،ص .66۳
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،71ص .۱6۱
 .4ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحه ،ص .۳6۴
 .5محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ج  ،7ص .۱۱۱
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خداوند همه را به عذاب خوف گرفتار سازف».

ُ َ
َ ْ ُ
َ
َ َ َ ُ ٌ
رسول اکرم فرموفِ « :ل َ ْن َُ ِإ َالإ ُج أخ ُِ ظ ِلّم أ ْو ََظّلوَ َِ ْن َن ظ ِلّم ف َ ْنْ َُ ف ِان َُ ل َُ ن َْ َاإة َو َِ ْن
َ
ْ
َن ََظّلوَ ف َ ْن َُ ُاإ ُِ؛ 1انسان باید برافر [فینی] خویش را ـ ظالم باشد یا مظلوم ـ یاری کنـد؛ اگـر

ظالم باشد ،او را [از ستم] بازفارف که این ،بهمنزله یاریکرفن اوست و اگر مظلـوم باشـد ،او را [فر
برابر ظالم] یاری کند».
امام سجاف
ْ

َ َْ ُُ
َّ ّ َ ُ َ
َ َ َ
فر فعای خوف عرض میکند« :الّل ُْ َم َِنی أعوُ ِاك َِ ْن ...أ ْن ن ْع ِّضاد ظ ِلّما أ ْو نَاهل

ََّلْوف ؛ 2خدایا به تو پناه میبرم ...از اینکه ظـالمی را یـاری کنـیم و یـا مظلـوم و فلسـوختهای را
بییاور گذاریم».

ّ َ ْ َ َْْ
َ
ّلوم َع ْون ؛ 3شـما
سفارش امام اول شیعیان ،چه نیکوست که فرموفه ...« :و ون ِلّلظ ِل ِم خَّم و ِلّلّمظ ِ

را سفارش می کنم به اینکه فشمن ظالم و یاور مظلوم باشید».
 .4ترک عادتهای نیکو

امام زین العابدین

َ ُ
ُُ ُ َ َُ
الاز َوال َع ِان العا َُة ...؛ 4یکـی از
وب ال ِتی تغ ِ ُإ ِالن َع َم...
فرموفه است« :الهن

گناهانی که موجب تغییر نعمت الهی میشوف ... ،ترک عافت به کارهای خیر است».
ـ داستان قرآنی

قرآن فر سوره قلم ،فاستانی را بیان میکند که مطابق آن ،بـاغی سرسـبز فر نزفیکـی شـهر بـزرگ
صنعای یمن فر اختیار پیرمرفی مؤمن قرار فاشت .آن پیرمرف ،به قدر نیاز ،از آن بـاغ میگرفـت و
بقیه را طبق عافتی نیک به نیازمندان میفاف؛ اما هنگامی که از فنیا رفـت ،فرزنـدانش ایـن عـافت
شایسته را افامه ندافند و گفتند ما عیال و فرزندان زیاف فاریم و نمیتـوانیم ماننـد پـدرمان بـه ایـن
روش عمل کنیم .به این ترتیب ،تصمیم گرفتند تمـام مسـتمندان را کـه هـر سـال از آن بـاغ بهـره
میگرفتند ،محروم سازند .ترک عافت خوب پدر ،موجب نزول عذاب بر آنان شد و باغ سرسـبز و
خرم آنها ،بهکلی نابوف گرفید.

5

 .1ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحه ،ص .666
 .2صحیفه سجاديه ،فرازی از فعای هشتم.
 .3صبحی صالح ،نهج البالغه ،نامه .۴7
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار  ،ج ،79ص .۱76
 .5ر.ک :ناصر مکارم شیرازی و فیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،1۴ص  ۱۱۴ـ .۱۱6
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 .5عاق والدین

پدر و مافر ،بر فرزندان خوف فارای حقوقیاند که باید مراعات شوف .خداوند متعال فر قرآن کـریم

َ ُ َ
َ
ّ ُْ َ َ ْ َ ْ
َأ ّ َت ْع ُب ُدواإ ّ إ ُ
یاه َوب ْالوال َدینإ ْ
کال َ
كب َـر
عنـد
سان
ح
فر این باره میفرمایدَ « :وقضیرب
اإمایبلغن ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ َ
َ
ُ َ َُ ْ َ ُ ُ ِ َ ََْ ْ ُ َ ُ
ماوق ْل َل ُهماق ْو مریمـا؛ 1و پرورفگـارت فرمـان
أ َح ُدهماأ ْ ومالهمافالتقللهماأوو تنهره

فافه :جز او را نپرستید و به پدر و مافر نیکی کنید .هرگاه یکی از آن فو ،یا هر فوی آنها ،نزف تـو بـه
سن پیری رسند ،کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها فریـاف مـزن ،و بـه آنـان گفتـار لطیـف و
سنجیده و بزرگوارانه بگو».
امام صافق

عناَ ُ
فرباره این آیه فرموفَ « :لو َعّل َم ال ُّلَ شا ئ أُناي َان ُا ٍف لنْاي ُ
وه َاو َان أُناي
ِ

ُ
ُ
العقوق؛ 2اگر خداوند چیزی کمتر از افگفتن سراغ فاشت ،از آن نهی مینموف و افگفتن به پـدر
و مافر ،کمترین مراتب عاقشدن است».

َ
ّ
َ
َ
امام صافق فرباره وظیفه فرزند فر برابر والدین میفرماید« :ا تّمْل ع ن ك َن َالنظ ِإ ال ّْما اا
َ
َ
َ َ
َ َ
دحك فوق أحدحّْم وا َ
تتقدم ُق ّاد ُ
اَّْم ؛ 3چشـمهایت
اإحّمة وْق ٍة وا تإفع صوتك فوق أصو ِات ِّْم وا ح
ٍ

را جز از روی فلسوزی و مهربانی به پدر و مافر خیره مکن ،صدایت را بلندتر از صدای آنـان نبـر،

فستهایت را باالتر از فستهای آنان نیاور و جلوتر از آنان قدم بر مدار».

َ
ُ
همچنین ،آن حضرت فرموفه استَ « :حج ُ لّلو َ
الدحن عّلي َالول ِاد ّمَلّماة أشا َء :شاكإهّم عّلاي ا
4
ح ل ،وط عتّْم ف ّم حأَإانَ وحنْ نَ عنَ في غ إ َعَ ة الّلاَ ونَا ِتّْم فاي ّ
الساإ والعَلن اة؛
ِ
ٍ
ّ

پدر و مافر ،سه حق بر فرزند خویش فارند .۳ :فر هر حال[ ،فرزند باید] سپاسگزار و شـاکر آنـان

باشد؛  .1فر آنچه به آن امر و یا از آن نهی میکنند ،مطیع آنها باشد؛ مگر اینکه موجب معصـیت
پرورفگار شوف؛  .۱فر آشکار و نهان ،خیرخواه و فلسوز آنان باشد».
شیخ باقر کاظمی ،مجاور نجف اشرف از شخص صافقی که فالک بوف ،نقل کـرف کـه او گفـت:
پدر پیری فاشتم که فر خدمتگذاری او کوتاهی نمیکرفم؛ حتی بـرای او آب فر مسـتراح حاضـر
می کرفم و میایستافم تا بیرون بیاید و همیشه مواظب خدمت او بوفم؛ مگر شـب چهارشـنبه کـه
 .1اسرا  ،آیه .1۱
 .2شیخ کلینی ،اصول کافی ،ج  ،۴ص .69
 .3همان ،ج  ،1ص .۳68
 .4ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .1۱8
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به مسجد سهله میرفتم ،تا امام زمان

را ببینم .شب چهارشنبه آخر ،بـرای مـن میسـر نشـد؛

مگر نزفیک مغرب .پس ،تنها و شبانه راه افتافم؛ ثلث راه باقی مانده بوف و شب مهتابی بـوف .ناگـاه
شخص اعرابی را فیدم که بر اسبی سوار است و رو به من کرف .با خوفم گفتم  :این عرب مرا برهنه
کند .چون به من رسید ،به زبان عربی محلی بـا مـن سـخن گفـت و از مقصـدم پرسـید گفـتم:
مسجد سهله می روم  .فرموف  :با تو خورفنی همراه است؟ گفتم :نه ،فرموف :فست خوف را فاخـل
جیب کن گفتم :چیزی نیست .باز با تندی فرموف :خورفنی فاخل جیب توست .فست فر جیـب
کرفم؛ مقداری کشمش یافتم که برای فرزندم خریده بوفم و فراموش کرفم به او بـدهم .آنگـاه سـه
مرتبه فرموف :وصیت میکنم پدر پیر خوف را خدمت کن؛ آنگاه از نظرم غاهب شـد .بعـد فهمیـدم
که او امام زمان

است و حضرت حتی راضی نیست که شب چهارشنبه برای رفتن به مسـجد

سهله ،ترک خدمت پدر کنم.

1

از نگاه روایات ،کسی که عاق والدین شوف ،فچار خسارت عظیمـی شـده اسـت .امیـر مؤمنـان،

َ َ َ ٌ َ ُّ ُ ُ َ َّ ُ
وب تعجا
علی از پیامبر گرامی اسالم نقل میکند که حضـرت فرمـوفّ« :مَلّماة َِان الاهن ِ
ُْ ْ
ُ ُ ْ
َ َّ َ
ْ ْ َ
ُ
ُعق َوا ُت َْ َوا ُت َؤخ ُإ َِلی اآل ِْخ َإ ِة ُعقوق ال َو ِال َد ْح ِن َوال َبغيُ َعّلی َّالن ِ َو ف ُإ ِاإل ْح َس ِن؛ 2مجازات سه گنـاه،

فوری و فر فنیاست و تا آخرت به تأخیر نمیافتد :عاق والدین ،ظلم به مرفم و ناسپاسـی فر برابـر

نیکی».

ّ َ ُ ُ
َ
َ
الجنة ُت َ
وج ُد َِ ْن َس َإة أل عا ٍم وا
الدحن ،ف ن ْحِ ،
نبی گرامی اسالم فرموفِ « :اح م وعقوق الو ِ
ٌ
َ ُ
ُ
ْحم؛ 3بر حذر باشید از اینکه عاق والدین شو ید .پس ،همانا بـا اینکـه بـوی
حجده ع ق وا ق طع ٍ

بهشت از مسافت هزار سال به مشام میرسد ،آنکه عاق والدین شده و کسی که قطع رحـم کنـد،
بوی آن را احساس نخواهد کرف».
این روایت ،نشان میفهد کسی که عاق والدین شده ،چقدر از بهشت و سعافت فاصله فارف

ِ
ٌ
حاوم الق َاة :عا ٌق ّ
اح ُنظ ُإ ال ُّلَ ال ْم َ
أْاعة َ
وَنا ٌن وَكاه ٌب ا لقادْ
همچنین ،آن حضرت فرموف« :
ِ
َ
ُ
دَ ُن خ ٍّمإ؛ 4خداوند فر روز قیامت ،به چهار گروه نظر رحمت نخواهـد کـرف :کسـی کـه عـاق
وَ ِ
 .1شیخ عباس قمی ،منتهی االمال ،ج ،1ص .۳۴8
 .2محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۳1ص .۱69
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۴ص .61
 .4همان ،ص .7۳
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َ َ
والدین شـده ،انسـانی کـه بعـد از انجـام کـار خیـر منـت میگـذارف ،انکارکننـده قضـا و قـدر و
شرابخوار».
حضرت باقر

فرموف« :جوانی فر زمان زنده بوفن پدر و مافرش ،به آنان زیاف خدمت مـیکنـد.

پس از مرگ ،فر وصیت پدر و مافر این جمله را میبیند :فرزنـدم مقـداری مـدیون هسـتیم کـه از
عهده پرفاختش برنیامدیم .تو از جانب ما این فین را افا کن .پسر میگو یـد :بـه مـن هـیچ ربطـی
ندارف .میخواستند خوفشان فر زمان حیات بدهی خـوف را افا کننـد .او از حضـرت حـق ،حتـی
برای آنان طلب مغفرت هم نمیکند .ازاینرو ،خداوند فستور میفهد وی را از جمله عاقشدگان
ثبت کنند».

1

 .6ترک صله رحم

صله رحم ،از کارهای نیکی است که موجب ازفیاف عمر و نعمت الهـی میشـوف .پیـامبر گرامـی

َ َ
َ ُ
َ
َ
َ َ
َ
اسالم فرموفند« :ا َن َالق َ
وم َل َ
ّلون اْحا ََ ُْم ف َتنّمای اَاوال ُْم
كونون َا َإ َْة ف َ َِا
كونون ف َج َإة َوا َح
ِ
َ
ُ َ
َ َ
ََ َ 2
َو َتطول اعّم ُْ ُهم فك َ ِاُا نوا ااإاْا اإْة؛ مرفمی که گناهکارند و نیکوکار نیستند ،با صله رحـم،

اموالشان زیاف و عمرشان طوالنی میشوف .حال ،اگر نیک و نیکوکار باشند ،چه خواهد شد؟»

َ
ّ
َ
نس َ ُ
همچنین ،آن حضرت فرموفََ « :ن َس َإ ُِ َان ُح َ
لَـَ فی ُع ُّم ِإ ِِ َو ُح َو َس َع ل َُ فی ِْ ِزق َِ فّل َ َت ِِ الّلَ َول َ َِا
َْ ِح َّم َُ؛ 3هرکس فوست فارف که عمرش طوالنی و روزیاش زیاف شوف ،تقوای الهـی پیشـه کنـد و

صله رحم نماید».

ترک صله رحم ،سبب میشوف که نعمتها از فست انسانهای مـؤمن خـارج شـوف و فر فسـت
افراف شرور قرار گیرف؛ چنانکه امیر مؤمنان ،علی

ُ
َ ُ َ
ََ ُ
ات الّماوال فای
فرموفِ « :اُا قطعوا الإحا م ج ِعّل ِ

أحدى الّشإ ِاْ؛ 4هرگاه مرفم قطع رحم کنند ،ثروتها فر فست افراف شرور قرار میگیرف».
ِ

َ
همچنین ،رسول اکرم فرموفَ « :ل َس َش ْی ٌء ُاط َع ال ّّل َُ ف َ َا َ
عجا َ َّموااا َِان ِصا َّل ِة َ
الاإ ِح ِم َولا َس
ِ
َ
َش ْی ٌء َا َ
عج َ عق ا َ َن َ
غی َوقط َع ِة َالإ ِح ِم؛ 5هیچ طاعتی نیست که پافاشش زوفتر از صـله رحـم
الب
ِ
ِ
ِ
1. www.erfan.ir/farsi/58703.html.

 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۳66
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۴ص .۳91
 .4شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .۱۴8
 .5ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحه ،ص .66۳
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برسد و مجازاتی نیز سریعتر از عقوبت ظلم و قطع رحم نیست».
یکی از اصحاب امام صافق

گوید« :به امام صافق

عـرض کـرفم :بـرافران و عموزافگـانم

خانه را بر من تنگ کرفهاند و از همه خانه یک اتاق برای من گذارفهاند و من اگر فر این باره اقـدام
کنم ،میتوانم خانه را از آنها بگیرم
امام

فرموف :صبر کن خداوند برای تو گشایشی فراهم خواهد کرف.

راوی گوید :من خوففاری کرفم تا فر سال  ،۳۱۳وبایی آمد و به خدا سوگند همه آنها ُمرفند و یک

نفر از آنها باقی نماند .پس از این جریان ،به نزف امام صافق رفتم .همین که مـرا فیـد ،فرمـوف:
حال اهل خانهات چطور است؟ عرض کرفم :به خدا همه آنها ُمرفند و یـک نفـر از ایشـان بـاقی
نماند .فرموف :این به واسطه آن رفتاری است که با تو کرفند و آزاری که به تو رساندند و قطع رحـم
کرفند .آیا فلت میخواست که زنده باشند و بـر تـو تنـگ گیرنـد؟ عـرض کـرفم :آری ،بـه خـدا
سوگند».

1

 .1شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۴ص .۴7

مجلسسیویکم

آموزههای اخالقی در خطبههای عید فطر امام علی
حجتاالسالموالمسلمیندکترمصطفیآزادیان


*

اشاره

محققان بر این باورند که امام علی

خطبههای  18و  ۴6و حکمـت  ۴18نهـج البالغـه را فر

روز عید فطر و فر ضمن یک خطبه بیان نموفه است .کتاب شریف تمـام نهـج البالغـه ،فر نیـل
خطبه شماره  ،۱۱خطبه امام

فر روز عید فطر را آورفه که افزون بـر مطالـب خطبـههای  18و

 ۴6و حکمت  ،۴18فارای مطالب ارزشمند بیشتری است 1.مرحوم صـدوق نیـز فر کتـاب مـن
الیحضره الفقیه ،ضمن یک خطبه ،مطالب امام

را بسیار گسترفهتر از خطبههای نهـج البالغـه

بیان کرفه است 2.شارحان نهج البالغه تأکید فارند که خطبههای  18و  ۴6فر واقع محتوای یـک

خطبه بوفند که سید رضی آنها را به صورت جداگانه نکر کرفه اسـت 3.مرحـوم فشـتی فر کتـاب
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1ر.ک :سید صافق موسوی ،تمام نهج البالغه ،ص  ۱89ـ .۱8۴
 .2ر.ک :شیخ صدوق ،کتاب من اليحضره الفقیه ،ج  ،۳ص  ۴۱6ـ .۴۱8
 .3ر.ک :میثم بحرانی ،شرح نهج البالغه ابن میثم ،ج  ،1ص 16۴؛ محمدتقی جعفـری ،ترجماه و تفسایر نهاج
البالغه ،ج  ،6ص .۳۴6
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روشهای تحقیق فر اسناف و مدارک نهج البالغه ،اسناف و مدارک این خطبهها را به طور کافی بیان
کرفه است.

1

فر این نوشتار ،تنها به ترجمه و شرح عناوین و فغدغههای اخالقـی امـام

فر خطبـههای ،18

 ۴6و حکمت  ۴18نهج البالغه میپرفازیم و به فلیل فاشتن محدوفیت ،از نقل و ترجمـه همـه
مطالب آنها خوففاری میکنیم.
آموزههای اخالقی اراههشده فر خطبه عید فطر امیر مؤمنـان ،علـی  ،فر محورهـای نیـل قابـل
بحث و بررسی است:
 .1معیار عیدبودن ایام

امام علی

فر حکمت  ۴18که بخشی از خطبه امام

فر روز عیـد فطـر اسـت ،میفرمایـد:

ّ
َ
«ا َنّم ُه َو ع ٌد ل َّم ْن َقب َ ال ّّل َُ ص ََ َُ َو َش َك َإ ق ََ ََُ ،و ُ ُ َح ْوم ُ
اح ْع ََی الّل َُ ف َِ ف ُْ َو َح ْو ُم ع د؛ این ،عیـد
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
2

کسی است که خدا روزهاش را پذیرفته و نماز او را سـتوفه اسـت و هـر روز کـه خـدا را نافرمـانی

نکنند ،آن روز ،عید است».
حضرت فر این حکمت ،بر فو نکته مهم تأکید فارند که هر فو ،مالک عیدبوفن ایام نیز به شـمار
میآیند:
 .۳برای اینکه خداوند طاعات و عبـافات انسـان را بپـذیرف ،بایـد سـبک زنـدگی انسـان فر طـول
حیاتش ،بهویژه فر ماه مبارک رمضان ،بهگونهای باشد که نهایت آن ،رضایت خدا و قبـولی روزه و
عبافات انسان باشد .انسان فر ماه مبارک رمضان از طریق روزهفاری ،کمک به نیازمنـدان ،احتـرام
به پدر ،مافر و عالم فینی ،حضور فر مساجد و شرکت فر نمـاز جماعـت ،قراهـت قـرآن کـریم،
مناجات با حضرت حق ،کسب معارف بلند فینی بهواسطه حضور فر پـای منـابر عالمـان ،فافن
افطاری به روزهفاران ،بهویژه مستمندان ،میتواند رضایت الهی را به خوف جلب نماید .البتـه بایـد
توجه فاشت که فاشتن اخالص و انجام همه امور برای قرب الهی ،شرط اساسی پـذیرش اعمـال
به شمار میآید.
 .1انسان ،گناه و محرمات الهی را مرتکب نشوف؛ یعنی فر کنـار عبـافت خـدا و انجـام کارهـای
 .1ر.ک :محمد فشتی ،روشهای تحقیق در اسناد و مدارک نهج البالغه ،ص  7۳ - 79و .8۳ - 89
 .2نهج البالغه ،حکمت .۴18

مجلس سی و يكم :آموزههای اخالقی در خطبههای عيد فطر امام علی 319  .

نیک ،فر طول زندگی خوف ،بهویژه فر ماه مبارک رمضان ،از انجـام محرمـات و گناهـان بپرهیـزف.
اهمیت این کار ،بیش از هر چیز فیگری است؛ چنانکـه پیـامبر اعظـم
پاسخ امام علی

فرخطبـه شـعبانیه فر

که از وجوف نازنین حضرت پرسید« :ای پیامبر خدا برترین کارها فر ایـن مـاه

َْ َ ُ ْ َ
ْ
َ ْ
َ
َ َ
چیست؟» ،فرموفَ « :ح أ َا ال َِ َس ِان أفّضا اْل ْع َّما ِل ِفای َهاها الّش ْاْ ِإ ال َاو َْ ُع َع ْان ََ َِا ِْ ِم الّل ِاَ؛ 1ای

ابوالحسن برترین کارها فر این ماه  ،پرهیز از حرامهای الهی است».

بنابراین ،عید فطر فر حقیقت برای کسانی عید به شمار میآید که خداوند عبافات و طاعاتشـان را
پذیرفته باشد .همچنین ،ایام مسعوف به اعیاف فطر ،قربان و غدیر محدوف نیسـت؛ بلکـه هـر روزی
که انسان به معصیت و گناه آلوفه نشوف ،آن روز برایش عید و خجسته است.
 .2امید به رحمت و آمرزش الهی

امام علی فر ابتدای خطبه  ۴6بر فراگیری نعمتهای الهی و گسترفگی رحمـت و مغفـرت او
تأکید فارف؛ خدایی که هیچگاه رحمتش قطع نمیگرفف و نعمتهایش پایان نمییابـد .فر نتیجـه،
بندگان خدا نباید هرگز فچار یأس و نومیدی شوند:
ْ
ْ
ُْ
َ
ْ
ّ َ ْ
«ال َِ ّْم ُد ِلّل َِ غ ْ َإ ََق ُنوط َِ ْن َْ ْح َّم ِت ََِ ،وا َََّل ٍو َِ ْن ِن ْع َّم ِت ََِ ،وا ََأ ُحو َِ ْن ََغ ِف َإ ِت ََِ ،وا َُ ْس َات ْنك َع ْان
َْ َ
َ
ٌ
ٌ
َ
ات ْب َإ ُح َِ ْن َُ َْ ْح َّمةَ ،وا ُتفق ُد ل َُ ِن ْع َّماة؛ 2سـتایش خداونـدی را سزاسـت کـه کسـی از
ِعب َُ ِت َِ؛ الهى
رحمت او مأیوس نگرفف و از نعمتهای فراوان او بیرون نتوان رفت؛ خداوندی کـه از آمـرزش او
هیچ گنهکاری ناامید نگرفف و از پرسـتش او نبایـد سـرپیچی کـرف؛ خـدایی کـه رحمـتش قطـع
نمیگرفف و نعمتهای او پایان نمیپذیرف».
یأس و ناامیدی از رحمت و آمرزش الهی ،از گناهان بزرگ به شمار میآید و به تعبیر قـرآن کـریم،
َ
ّ
ّ
اللهإ َن ُه َ َی ْی َخ ُس َ ْ
تنها کافران از رحمت الهی نامید میشوندَ « :و َ َت ْی َخ ُس ْوا َ ْ
ـه ِإ 
منرو ِحالل ِ
ِ
ِ
منرو ِح ِ ِ
َْ
ْ َ
ون؛ 3و از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ تنها گـروه کـافران ،از رحمـت خـدا مـأیوس
الق ْو ُمالك ِاف ُر َ 
ُ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ََ َ ُ
َ َْ َُ
اعلیأنف ِس ِه ْم تقنطـوا
اعب ِاُيال ِذینأسرفو
میشوند ».همچنین ،قرآن کریم میفرماید« :قلی ِ
ُ
ُ 4
َُ ُ
نر ْ  َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ
ه َو ْال َغف ُ
م َ
ور َ
یم؛ بگـو ای بنـدگان مـن کـه بـر
الر ِح 
اإنه
ِ
حم ِةالل ِه ِإناللهیغ ِفرالذنوبج ِمیع ِ
 .1شیخ صدوق ،عیون اخبار الرضا  ،ج  ،۳ح 6۱؛ عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱۱ح .16
 .2نهج البالغه ،ترجمه محمد فشتی ،خطبه .۴6
 .3یوسف ،آیه .87
 .4زمر ،آیه .6۱
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خو یشتن زیافهروی روا فاشتهاید از رحمـت خـدا نومیـد مشـو ید .همانـا خـدا همـه گناهـان را
میآمرزف که او آمرزنده مهربان است».
خداوند از روی محبت و مهربانی خوف ،هم بندههای توبهکار و مـؤمن خـوف را میبخشـد و هـم

َُ
َ
ّ َ ْ َ َ َ َ
صـالحافخ ْو ِلئـَ
آمن َو َع ِمل َع َمال
میتواند بدیهای او را به حسنات تبدیل نمایـدِ « :إ منتابو
ِ
َ َ ّ َ ُ
َِ ُ ُّ َ
ْ َ َ
الل ُهغفور َارحیما؛ 1مگر کسی که توبه کند و ایمـان آورف و کـار
ناتومان
یبدلاللهس ِ
یئات ِهمحس ٍ

شایسته کند ،پس خداوند بدیهایشان را به نیکیها تبدیل میکند و خدا همواره آمرزنـده مهربـان

است».

َ
َ َ
َُ َ ََ ُ ُُ
واي غ ِفإا َوا ِلق َبا ِئ ِِي
ن
امیر مؤمنان فر فعای کمیل به خداوند عرض میکند« :الّلْم ا أ ِجد ِله ِ
َ َ
َْ
ْ َ َ ُ َ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ
َس ِتإا َوا ِلّش ْی ٍء َِ ْن َع َّم ِّليَ الق ِب ِ ،ا لِس ِن َبادا غ اإك ا َِلاَ َِا أنات سابِ نك و ِاِّم ِادك ظّلّمات
ِ
ْ
ْ
َنف ِسي َو َت َج َإأ ُت ِا َج ْْ ِّلي؛ 2خـدایا آمرزنـدهای بـرای گناهـانم و پرفهپوشـی بـرای زشـتکاریهایم و

تبدیلکنندهای برای کار زشتم به زیبایی ،جز تو نمییابم .معبوفی جز تو نیست .پـاک و منزهـی و
به ستایشت برخاستهام .به خوف ستم کرفم و از روی نافانی جرهت نموفم».
همراهی امید با عمل نیک

همه میفانیم که امیدواری ،موتور حرکت انسان است .کار و تالش انسان ،نشانفهنده امیـدواری
اوست .انسان هرچه امیدوارتر باشد ،عزم و ارافه او بـرای عمـل جـدیتر خواهـد بـوف .بنـابراین،
امیدواری بیجهت و بدون عمل ،هیچ فایدهای ندارف .آن امیدی واقعـی اسـت کـه همـراه عمـل
باشد؛ چنانکه امیر مؤمنان

خطاب به مرفی که از ایشان فرخواست اندرز کـرفه بـوف ،فرمـوف:

َْ
ُ ُ
َ َ َ ْ َ َ َ َُ ِ َ ْ َ َ ُ
ُْ َ
« َا َت ُك ْن َ َّم ْن َح ْإ ُ
الادن َ ِاق ْاو ِل َالز ِاه ِاد َحن
اول اْل ََا ِ َحقاول ِفای
ط
ا
اة
ا
و
الت
ی
ج
إ
ح
و
ّم
ع
إ
غ
ا
ة
إ
اآلخ
و
ج
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ُ
َ 3
َ
َو َح ْع َّم ِف ْ ِا َع َّم ِ َالإ ِاغ ِب ن؛ از کسانی مباش که بدون عمل صالح ،بـه آخـرت امیـدوار اسـت و

توبه را با آرزوهای فراز به تأخیر میاندازف .فر فنیا چونان زاهدان سخن میگو یـد؛ امـا فر رفتـار،

همانند فنیاپرستان است».
بنابراین ،امید باید با عمل نیک همراه باشد و هرکس باید به تناسب و انـدازه کـار و تـالش خـوب
 .1فرقان ،آیه .79
 .2شیخ عباس قمی ،مفاتی الجنان ،فعای کمیل.
 .3نهج البالغه ،حکمت .۳69
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َ

ْ

ُ

َ َْ

خوف ،امیدوار باشد .امام علی میفرماید« :ا َتك ْان َِ َّم ْان َح ْإ ُجاو ِل َنف ِس ِاَ ِااأ ث َإ َِ ْان َع َّم ِّلاَ؛ 1از
کسانی مباش که بیش از کار و عمل خوف امید فارند».
امید و توکل به خداوند

انسان امیدوار باید فر زندگی خوف به خداوند اعتماف فاشته باشد و تنها بـر او توکـل نمایـد .وقتـی
انسان خدا را بشناسد و بداند که او محور آفرینش است و همه حرکات و کوششها و جنبشهـای

جهان هستی به انن حق تعالی رخ میفهد ،به او اعتماف و توکل میکندَ « :ول َل َ ْ ُ َ َ
ت
ِ ِ
ـهغیـّبالسـمو ِ
َ َ ْ ُْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُُ ُ َ ْ ُْ ُ َ ََ َ ْ ََ ْ َ َ َ ُ َ
َ َ َْ َُ َ 2
َ ْ َْ
ون؛ نهان آسـمانهـا
غف ٍلعماتعمل 
واْلر ِضو ِإلی ِهیرجعاْلمرملهفاعبدهوتوملعلی ِهوماربك ِب ِ

و زمین ،فقط فر سیطره فانش خداست .همه کارها به او باز گرفانده میشـوف .پـس ،او را بنـدگی
کن و بر او توکل فاشته باش و پرورفگارت از آنچه انجام میفهید ،بیخبر نیست».

َ َ َ
امام علی فر نامه  ۱۳نهج البالغه به امام حسن مجتبی میفرمایـدَ « :و ْاعّل ْام أ َن ال ِاهي ِا َ ِاد ِِ
ََ ُ َ َ َ َ َْ
َ ََ َ َ َ ْ
َ َ َ َ ََ
َ
اْل ْْض َق ْد َأُ َن َل َك فاي ُ
الاد َع ِء َوتكفا لاك ِا ِإل َج َا ِاة َوأ ََ َاإك أ ْن ت ْساأل َُ ِل ُ ْع ِط َ اك
ِ
ِ
خزا ِئن السّم و ِ
ات و ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َوت ْس َت ْإ ِح َّم َُ ِل َ ْإ َح َّمك؛َ ...و َسأل َت َُ َِ ْن خ َزا ِئ ِن َْ ْح َّم ِت َِ ََ ا َحق ِد ُْ َعّلی َِ ْعط ِئ ِاَ غ ْ ُاإ ُِ َِ ْان ِز َحا َُ ِة اْل ْع َّما ِْ
َْ
َْ
َو ِص َِ ِة اْل ْا َد ِان َو َس َع ِة اْل ْْ َز ِاق؛ آگاه باش خدایی که گنجهای آسمان و زمین فر فست اوسـت ،بـه

تو اجازه فرخواست فافه و اجابت آن را به عهده گرفته است .تو را فرمان فافه که از او بخواهی ،تـا

عطا کند؛ فرخواست رحمـت کنـی ،تـا ببخشـاید ...و از گنجینـههای رحمـت او ،چیزهـایی را
فرخواست کن که جز او کسی نمیتواند عطا کند؛ مانند عمر بیشتر ،تندرستی بدن و گشـایش فر
روزی».

ََ

َ

َ

همچنین ،آن حضرت میفرمایدْ ََ « :ن َو ِّم َِ ِا لّل َِ َت َو َعّل ْ ِاَ؛ 3هرکه به خدا اعتمـاف فاشـته باشـد،

امور را به او واگذارف ».و نیز فرموفهُ « :اح َْ َالن

َُ

َ

َ

ُ

َ

ْ

َت َو ّلوا َعّلی الّل َِ َو ِّمقوا ِا َِ ،ف ِا َن َُ َحكفای َِ َّم ْان ِساو ُاِ؛

4

ای مرفم به خدا اعتماف و باور فاشته باشید؛ زیرا او از غیر خوف بینیاز اسـت ».و فر جـای فیگـر

َ
َ َ ْ َ ََ َ َْ َ ُ ْ ُ
َ
اْل ُ
ْاِ ُ
وْ َو ِالث َق ُة ا ل َّلَ ح َْ ٌن َ
فرموفْ ََ « :ن َوّم َِ ا ل َّلَ أ ُ
َ
َ
َ
ُ
اح َت َِ ََ ُن ِف ِاَ َِا
َ
ِ
ف
َ
ّل
ع
و
ت
ن
َ
و
،
وْ
إ
الس
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
 .1همان ،حکمت .۳۴1
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َ

َُ ْؤ َِ ٌن أ َِ ٌن؛ 1هرکه به خدا اعتماف کند ،خداوند شافمانی نشانش میفهد و هرکه به او توکل کنـد،

خداوند کارهایش را کفایت نماید .اعتماف به خدا ،قلعه محکمی است کـه تنهـا انسـان باایمـان و
امانتفار به آن پناه میبرف».
امام جواف

َ َ
ُِ
َ
َِ ُ َ َ
چه زیبا میفرماید« :الثقة ِا لّل َِ تع لی ّم َّم ٌن ِلك غ ٍل َو ُسّل ٌم َِلی

خداوند متعال ،بهای هر چیز گران ،و نرفبان رسیدن به هر مقام باالست».

ُِ

عا ٍل؛ 2اعتمـاف بـه

امروزه ،ممکن است برخی از مرفم ،بهویژه جوانان عزیز و مـؤمن مـا ،بـه فلیـل بـروز مشـکالت
اقتصافی ،گرانی و بیکاری ،خدایناکرفه فچار یأس و نوامیدی شوند که از فیدگاه اسـالم ،امـری
مذموم به شمار میآید .فارغ از وظایفی که فولتمرفان ما فارند ،هر شخصی وظیفه فارف بـا امیـد و
توکل به خدای متعال به پا خیزف و با الگوپذیری از انسانهای باشـرافتی کـه بـا تـالش و زحمـت
فراوان توانستهاند بر مشکالتشان فایق بیایند ،آنهـا نیـز بـهتنهایی و یـا بـا کمـک سـایر فوسـتان و
بستگان خوف ،اقدامی هرچند کوچک را شروع کنند و بدانند که از جانب آنها باید حرکتی صورت
ً
بپذیرف تا خداوند نیز برکات خوف را نازل نماید .کافی است به اطرافمان نگاه کنیم؛ قطعا نمونههای
فراوانی را خواهیم فید که با سرمایهای اندک ،کار خوف را شروع کرفه ،اکنـون بحمدللـه بـا ایجـاف
کارگاههای تولیدی کوچک ،فارای سرمایهای قابل توجه شـده و موجبـات اشـتغال فیگـران را نیـز
فراهم آورفهاند.
حکایتی درباره امید به خدا

فرفی که تنها بازمانده یک کشتی غرقشده بوف ،با کمـک جریـان آب بـه یـک جزیـره فور افتـافه
رسید .او با ناراحتی و اضطرار زیاف ،از خـدا میخواسـت کـه نجـاتش فهـد .ازایـنرو ،روزهـا و
شبها به فریا نگاه مینموف تا شاید کمکی برسد؛ اما هرچه بیشتر نگاه میکرف ،ناامیدتر میشـد؛
تا اینکه تصمیم گرفت برای خوف کلبهای بسازف .روزی بـرای تهیـه غـذا بیـرون رفـت؛ امـا وقتـی
برگشت ،فید کلبهاش فر آتش سوخته و فوفش به آسمان رفته است .عصبانی و ناراحت فریاف زف:
خدایا چرا با من چنین کرفی؟
صبح روز بعد ،با صدای یک کشتی از خواب بیدار شد .آن کشتی آمده بوف تـا او را نجـات فهـد.
 .1همان ،ج  ،76ب  ،۳6ح .66
 .2همان ،ب  ،17نیل ح .6
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مرف از نجات فهندگانش پرسید :چطور متوجه شدید که من اینجا هستم؟ آنها فر جـواب گفتنـد:
ما عالمت فوفی را که فرستافه بوفی ،فیدیم

1

 .3معرفی دنیا و روش صحیح برخورد با آن
ْ
ْ
َ َ
َْ َ ُ َ َ ْ ٌ َ ْ
َ ُ
الد ْن ٌ
ای ُحّل َاوة خّضاإ ُاء،
ُاْ َُ ِن َی لْ الفن ُءَ ،و ِا ْه ِّلْ َِنْا الجاَلء ،و ِه
امیر مؤمنان میفرماید« :و
َ ْ َ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َُ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َْ َ ْ ّ
َ
َ
ْ
ْ
ّ
َوقد َع ِجّلت ِلّلط ِل ِ َ ،وال َت َب َست ِاقّل ِ الن ِظ ِإ .ف ْْت ِِّلوا َِنْ ِا ْح َس ِن َ ِاِّضإ ِتكم َِن الاز ِاُ ،وا تساألوا
ْ
ْ ُ
َ َ ْ َ
َ َْ
ف ْ ف ْوق الكف ِفَ ،وا َتطّل ُبوا َِ ْنْ ا ث َإ َِ َن ال َابَل ؛ 2فنیـا ،خانـه آرزوهـایی اسـت کـه زوف نـابوف
ِ

میشوف و کوچکرفن از وطن ،حتمی است .فنیا ،شیرین و خوشمنظر است که بهسرعت به سوی
خواهانش میروف و بیننده را میفریبد .سعی کنید با بهترین زاف و توشه از آن کوچ کنیـد و بـیش از
کفاف و نیاز خوف ،از آن نخواهید و بیشتر از آنچه نیاز فارید ،طلب نکنید».
امام علی

فر این خطبه ،چند ویژگی فنیا را معرفی نموفه است که فر افامه به آنها میپرفازیم.

ـ محل عبور:

فنیا ،خیلی زوف به پایان میرسد و انسان مجبور است از آن کـوچ کنـد .فنیـا ،سـرای کـوچکرفن
است و مهم این است که بدانیم بعد از این فنیا ،به کجا میخواهیم سفر کنیم و چه توشهای بایـد
همراه خوف ببریم .وقتی انسان میخواهد به مسافرتی بروف ،سعی میکند ابتدا همه اطالعـات الز
فرباره مقصد م را کسب نماید؛ برای مثال ،وقتی تصـمیم میگیـرف بـرای زیـارت اربعـین سـاالر
ً
شهیدان پیافه به کربالی معال بروف ،قبال از کسانی که به این سفر رفتهاند ،پرسوجـو میکنـد کـه
چه وسیلههایی باید با خوف فاشته باشم؟ کفش چه بپوشم؟ پول چقدر برفارم؟ آیا پول ایرانی کافی
است یا باید پول عراقی تهیه کنم؟ وسایل مورف نیازم چیست؟ آیا پتو برفارم یا کیسه خواب؟
وقتی انسان برای یک سفر چند روزه این همه فغدغه فارف ،آیا سزاوار نیست بـرای سـفر ابـدی بـه
عالم آخرت چارهای بیندیشید و توشه راه برگیرف؟ امیر مؤمنان

ٌ َ
ْ
میفرمایدَ « :و َِ َن ال َ ْاو َم َع َّما َوا

َ َ
َ
ِح َس َبَ ،وغادا ِح َسا ٌب َوا َع َّما ؛ 3و امـروز ،هنگـام عمـل اسـت؛ نـه حسابرسـی .و فـرفا ،روز

حسابرسی است؛ نه عمل ».بنابراین ،باید از فرصت فنیا استفافه کنیم و بـا انجـام اعمـال نیـک و
1 . www.yekibood.ir.

 .2نهج البالغه ،خطبه .۴6
 .3همان ،خطبه .۴1
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اعتقافات حق ،بهترین و ارزشمندترین سرمایه حیات اخروی را برای خوف مهیا سازیم.
ـ زیبا و فریبنده:

فنیا ،ظاهری زیبا فارف و هرکس آن را طلب کند ،بـه سـویش میشـتابد .بـه همـین جهـت ،امیـر

َ َ
ََ
ََُ ُ
الِ ِاة لا ٌن َِ ُساْ
ا
ث
ّم
ن
الد
مؤمنان فر روایتی فیگر فنیا را اینگونه تشبیه کرفه استَ« :ث
ِ
َ َ َُْ ْ ُ َ ْ َُ ُ ُ ِ ْ
1
َو َ
الس ُم َالن ِق ُع فی َج ِوفْ حْوى َِل ْ الغإ الج ِه و حِهْه ُو الّل الع ِقا ِ ؛ مثـل ایـن فنیـا ،بهمثابـه

ماری میماند که پوستی نرم فارف؛ ولی فر فرونش زهـری کشـنده اسـت .انسـان نـافان بـه آن رو

میآورف و خرفمند هوشمند از آن فوری میکند».
زهر فارف فر فرون ،فنیـا چـو مـار
زهر این مار مـنقش ،قاتـل اسـت

گرچـــه فارف فر بـــرون ،نقـــش و نگـــار
میگریزف زو ،هـر آنکـس عاقـل اسـت

2

ُْ ُ ََ ٍ َ ُ َ
ُاْ ََق ٍاإ
به طور کلی ،مرفمان فر تعامل با فنیا بـه فو فسـته تقسـیم میشـوند« :الادن ُاْ َّماإ ا
َ ُ َ ُ ٌ َ َ َ ُ َ َْ ََ َ َ ُ ٌ ْ ُ َ َ َ َ
َ َ ُ
فس َُ ف ْأع َتقَ؛ 3فنیا ،سرای گذر اسـت ،نـه
َلن ْج ا ع نفسَ ف واقْ وْج اات ع ن
والن ف ْ ْج ِ

جای ماندن و مرفم فر فنیا فو گروهاند :گروهی خوف را فروخته و فر بند میکنند و گروهـی فیگـر
خویشتن را خریده و آزاف میسازند».
کسی که خوف را فر بند فنیا گرفتار کند ،طبق فرمایش امام صافق

فچار سـه ویژگـی میشـوف:

ُ
« ََ ْن َت َع َّل َِ َق ّْل ُب َُ ا ُلد ْن َت َع َّل َِ َق ّْل ُب َُ ا َثَلص خَ ل َه ٌم ا ْحنفی َو َأَ ٌ ْ
احد َْ َو َْج ٌء ا َحن ل؛ 4هرکس بـه
ِ ِ ِ ٍ
ِ
فنیا فلبستگی پیدا کند ،قلبش به سه ویژگی تعلق مییابد :اندوهی که پایان نمیپذیرف ،آرزویی که

به فست نمیآید و امیدی که به آن نخواهد رسید».
ـ اعتمادناپذیر:

امام علی

فر خطبه عید فطر با توصیف ویژگیهای فنیا ،نتیجه میگیرند که نمیتـوان بـه فنیـا

اعتماف کرف و بدان تکیه زف؛ زیرا امور موقتی و فناپذیر ،قابل اعتماف نیستند .انسان هیچ نمیفاند که
این امر فانی را چند ساعت ،چند روز ،چند ماه و یـا چنـد سـال فیگـر فر اختیـار فارف .بنـابراین،
 .1ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،۳8ص .18۴
 . 2شیخ بهايی ،رساله منظوم نان و حلوا ،بخش  ،61ص .21
 .3نهج البالغه ،حکمت .۳۱۱
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،79ص .1۴
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فلبستگی به فنیا و عدم توجه به آخرت ،نشان از غفلت و کمخرفی انسان فارف.
ـ روز تمرین و آمادگی:

َ
ْ
َ
ِ ُ َ َ َ ُ
ْ ْ
الس ْابقة
حضرت فر افامه خطبه عیـد فطـر میفرمایـد« :اا َوِا َن ال َ ْاو َم ال ِّمّضاّم َُْ ،وغادا الساب ق ،و
ْ ُ ْ ُ
ال َج َنةَ ،والغ َحة ّالن ُْ؛ آگاه باشید امروز ،روز تمرین و آمـافگی ،و فـرفا روز مسـابقه اسـت .پـافاش

برندگان ،بهشت ،و کیفر عقبماندگان ،آتش است».
ایشان فر این فراز ،ضمن مقایسه میان فنیا و آخرت ،بر نکته مهم فیگری اشاره نمـوفه و آن اینکـه
با استفافه از واژههایی مانند :سباق ،جنت ،غایت و نار ،بر لزوم آمافگی انسان تأکید فارف .مطـابق
این فرمایش امام  ،انسان فر مدت باقیمانده عمر خوف باید با ایمان و انجام کارهـای نیـک ،بـه
ریاضت و تمرین بپرفازف و با کسب توشه تقوا خویش را آمافه روز مسابقه نماید .انسان ،هرچه بـه
لحاظ فکری و عملی نیرومندتر باشد ،به همان نسبت مقربتر و فر مسابقه از همه جلوتر خواهد
بوف .از سوی فیگر ،انسان هرچه بیشتر سافهزیست باشد و خوف را از فلبستگی به فنیـا آزاف سـازف،
سبکبارتر و خالی از سنگینی گناهان خواهد بوف و فر این صورت ،جزو برندگان مسابقه بـه شـمار
خواهد آمد؛ چنانکه پیامبر اکرم

الّم ََ َف ُف َ
فرموفهَ « :ن َج ُ
ون؛ 1سبکباران ،رسـتگار شـدند ».امـام

َ َ َ ّ َ ُ ُ ّ َ َ َ ُ َ َ َ َْ
َ
ّ
ِادو م تَففاوا تّل َِقاوا ف نّما ُح ْن َتظ ُاإ
علی نیز فرموف« :ف ن الغ حة اَ َكم وان وْاء ام السا عة ت
ا َأو ِلكم ُ
آخإ م؛ 2قیامت ،پیش روی شماست و مرگ فر پشت سر ،شما را میراند .سبکبار شـو ید،
ِ

تا برسید .همانا آنان که رفتند ،فر انتظار رسیدن شمایند».

به همین جهت ،عقالنیت عملی انسان اقتضا میکند که فر این فرصت زندگی ،هیچگاه از فو امر
غفلت نکنیم:
 .۳فریفته فنیا نشویم و تنها به قدر کفـاف و نیـاز از نعمـت فنیـا اسـتفافه کنـیم و خویشـتن را بـه
جمعآوری و نگهداری اموال و فاراییها مشغول نسازیم؛ چنانکه امام علی
َ

َ

َ

ُ

َ

َ

َ

فر نامه  ۱۳به امام

حسن میفرماید« :ف ْس َع ِفي ْد ِح َك َوا َتك ْن خ ِزن ِلغ ْ ِإك؛ 3نهایت کوشش را فر زندگی فاشـته
باش و فر فکر نخیرهسازی برای فیگران مباش».
 .1حسن ،طبرسی ،مکارم األخالق ،ج  ،1ص .441
 .2نهج البالغه ،خطبه .1۳
 .3همان ،نامه .۱۳
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 .1تالش کنیم از همه امکانات ،اموال و فاراییهایی که خداوند فراین فنیا بـه مـا عنایـت نمـوفه،
برای آبافانی عالم آخرت استفافه کنیم.
حکایت دفن مرد ثروتمند

روزی میخواستند جنازه مرفی ثروتمند را فر حرم حضرت عبدالعظیم ففـن کننـد .فر آن زمـان،
قیمت قبر آن حرم نورانی ،فو یست هزار تومان بوف .به همسر میـت گفتنـد :هزینـه قبـر ،فو یسـت
هزار تومان است .همسرش پرسید :بهشت زهرا قبر چه قیمت است؟ گفتند سیصد هـزار تومـان.
گفت :من این مقدار پول ندارم .اطرافیان گفتند :شوهر شما سیصـد سـند شـشفانگ منگولـهفار
ملکی فر گاوصندوق ،و نیز نزفیک به هشتصد الی نهصد میلیون تومان پـول نقـد فاشـت .خـانم
گفت :آن اموال ،مال من و فو فرزندم میباشد .گفتند :شوهر شما خیلی عالقه فاشت که فر حـرم
حضرت عبدالعظیم ففن شوف .گفت :غلط کرف که عالقه فاشت .جنازه فر تابوت بوف کـه یکـی از
اطرافیان ،کالهش را از سر خوف برفاشت و به مرفم اعالم کرف :پول قبر را بدهید تا این بـدبخت را
ففن کنیم.

1

آری ،سهم و بهره ما از مال فنیا ،فر نهایت ،تنها چند متر پارچه کفن است.
بدیــدم حــال فولتمنــد و فرو یــش
بــه گورســتان گــذر کــرفم کموبــیش
2
نه فولتمند ُبرف از یـک کفـن بـیش
نه فرو یشـی بـه خـاکی بـیکفـن مانـد
حکایت امام علی

امام علی

و یکی از یارانش

پس از جنگ جمل ،به خانه یکی از یاران خویش به نام عال بنزیاف وارف شد .وقتـی

خانه بسیار ُپر زرق و برق او را فید ،فرموف:

ْ ُ َ َ
ُ ْ َْ َ َ
َ
َ َْ َ
َ ُْ َ َ ْ َ ُ َ
الدن َ  ،أنت َِل ْ َْ ِفی اا ِخ َإ ِة ْنت أ ْح َاو َج؟ َو َاّلای َِ ْن ِش ْائت َاّلغات
الداْ ِفی
هه ِِ
«َ نت تَنع ِا ِسع ِة ِ
ِ
َ ُ
ْ ُ َ َ
ُْ
ْ َ َْ
َ
َ َ َْ َ َ َْ َ
ِا َْ اا ِخ َإة ،تق ِإى ِف َْ الّض ْ َ َ ،وت َِ ِف َْ َالإ ِح َمَ ،وتط ِّل ُع َِ ْن َْ ال ُِقوق ََط ِل َع َْ  ،فااُا أنات ق ْاد َاّلغات
ْ َ
ِا َْ اا ِخ َاإة؛ 3با این خانه وسیع فر فنیا چه میکنی؟ فرحالیکه فر آخرت به آن نیازمنـدتری .آری،

اگر بخواهی میتوانی با همین خانه به آخرت برسی اگر فر این خانه بـزرگ از مهمانـان پـذیرایی
 .1حسین انصاریان ،تواضع و آثار آن ،ص .119
 .2دوبیتیهای باباطاهر ،ش .76
 .3نهج البالغه ،خطبه .19۱
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کنی ،به خویشاوندان با نیکوکاری بپیوندی و حقوقی که برگرفن توست ،به صاحبان حق برسـانی،
میتوانی فر آخرت آسوفه خاطر باشی».
شایسته است کسانی که از امکانـات مـافی برخورفارنـد ،از امـوال خـوف بـرای ازفواج جوانـان،
فستگیری از نیازمندان ،فافن قرضالحسنه به قرضفاران و یا فرمان فرمندان و رفع مشکل فقیـران
و بینوایان استفافه کنند و از این طریق ،رضایت خداوند را طلب نمایند.
متأسفانه ،فر تاریخ صدر اسالم بـا مسـلمانانی مواجـه میشـویم کـه فچـار فنیـاگرایی شـدند و
ثروتهای نامشروع انبوهی را به فست آورفند و عامل انحراف خوف و فرزندانشان شـدند .همـین
فنیاگرایی و خورفن مال حرام موجب شـد کسـانی کـه مسـلمان نیـز بوفنـد ،بـه جنـگ بـا امـام

ْ َ
َ
ُُ ُ
َ
ْلَإي غ ْ ُاإ َُ ْس َات ِّمع ِلق ْاولي ،ق ِاد
حسین بروند .امام علی فرباره آنها فرموفَ « :و ّلك ْم ع ص
ُُ ُ
ْان ََ َز َل ْت َعط ّ ُت ُك ْم َ َن ْال َِإام َو َُّل َئ ْت ُا ُط ُون ُك ْم َ َن ْال َِإامَ ،ف َط َب َع ال ّّل ُاَ َ
اواك ْم؛ 1شـما از فسـتور
ّل
ق
ّلای
ع
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

من سرپیچی میکنید و به سخنانم گوش فرا نمیفهید؛ چراکه هدایای شـما (جـوایزی کـه بـرای
کشتن من گرفتید) ،تنها از راه حرام بوفه و شکمهایتان از حرام ُپر شده است و خداوند بر فلهـای
شما ُمهر زفه است».

امروزه نیز باید بسیار فقـت کنـیم ،مبـاحثی همچـون :لقمـههای حـرام ،فرآمـدهای نامشـروع و
حقوقهای نجومی از بیت المال مسلمین ،از جمله گناهان بزرگـی اسـت کـه زمینـه انحـراف از
اهداف ارزشمند و متعالی انقالب اسالمی به شمار میآید .بایـد همـه مـرفم و مسـئوالن بـا ایـن
پدیدههای شوم با قاطعیت برخورف کنند و آن را ریشهکن نمایند تا مملکت از آسیبهای جدی آن
فر امان بماند.
 .4اهتمام به توبه قبل از مرگ

امام علی

پس از بیان ویژگیهای حیات فنیوی و نزفیکبوفن قیامت ،به همـه مرفمـان توصـیه

َ َ
ََ
َ
میکند که قبل از فرارسیدن مرگ توبه کنند« :افَل ت ِئ ٌ َِ ْن خط َئ ِت َِ ق ْب ََ ِن َ ِت َِ؛ آیا کسـی نیسـت
2

که بخواهد پیش از فرارسیدن مرگ ،از گناهان خوف توبه کند؟»

آقا امیر مؤمنان

َ َ ْ
ْ َ ْ َ
َ
َ
فرباره توبه میفرمایدَ « :ول ْم َح ّْم َن ْعك َِ ْن أ َسأ َت َِ َن َالت ْو َا ِة َول ْم ُح َع ِجّلك ِا ِلنق َّم ِة َول ْام

 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص .8
 .2هاشمی خویی ،حبیب الله ،منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة،ج ،۴ص .۱
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َ
َ
ْ َ
ْ َ
ُح َع ِ ْإ َك ا ْإل َن َاة َو َل ْم َح ْف َّض ِْ َك َح ْ َُ ْال َفّض َِ ُة ا َك أ ْو َلی َو َل ْم ُح َّش ِد ُْ َع َّل ْ َك في َق ُ
اول ِاإلن َاا ِة َول ْام ُح َن ِقّشاك
ب
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُُ َ َ َ َ
اله ْن َح َس َنة َو َح َس َ َسا ِ َئ َت َك َواح َادة َو َح َسا َ
ِ
ِا لج ِإ حّم ِة ولم حؤ ِحسك َِن الإحّم ِة ا جع نزوعك ع ِن ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
حسنتك عّشإا وفت ،لك ا ب الّمت ِب وا ب ِااس ِتعت ِب ف ِاُا ن ُحتَ س ِّمع ِنداك و َُِا ن ج تَ ع ِّلم نجاواك
َْ ْ ُ َ
ََ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ََْ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َْ ُ ُ َ َ
وَاك َو ْاس َتكّشاف َت َُ ُإ َوااك َوا ْس َات َع ْن َت َُ
فأفّض ت َِل َِ ِاِ ج ِتك وأاثثتَ ُات نف ِسك وشكوت َِل َِ هّم
َ 1
َع َّلی ُأ ُ
وْك؛
َ
ِ

[خداوند] فر صورت ارتکاب گناه ،فر توبه را مسدوف نکرفه است .فر کیفر تو شـتاب نـدارف و فر

توبه و بازگشت ،بر تو عیب نگرفته است .فر آنجا که رسوایی سزاوار توست ،رسـوایت نسـاخته و
برای بازگشت به خو یش شرایط سنگینی مطرح نکرفه است .فر گناهان تو را به محاکمه نکشیده و
از رحمت خو یش ناامیدت نکرفه است؛ بلکه بازگشت تو را از گناهان ،نیکی شمرفه اسـت .هـر
گناه تو را یکی ،و هر نیکی تو را فه به حساب آورفه و راه بازگشت را به روی تو گشوفه است .هرگاه
او را بخوانی ،ندایت را میشنوف و چون با او راز فل گو یی ،رازت را میفاند .پس ،حاجت خـوف را
با او بگوی و آنچه فر فل فاری ،نزف او بازگوی .غم و اندوه خـوف را فر پیشـگاه او مطـرح کـن ،تـا
غمهای تو را بر طرف کند و فر مشکالت تو را یاری رساند».
 .5انجام عمل صالح

امیر مؤمنان ،علی

بعد از سفارش به توبه ،بر انجام عمل صالح تأکید ورزیده و فرموفه:

َ َ
َ
َّ َ َ َْ َ
َ
ٌ ْ َ َ
َ ٌ َ
َ َ ُ
«اا ع َِ ِل َنف ِس َِ ق ْب َح ْو ِم ُا ْؤ ِس َِ؟ اا َوِانك ْم فی ا ّح ِم ا ََ َِ ْن َوْا ِئ َِ ا َج  .ف َّم ْن َع ِّم فی احا ِم اَ ِّل ِاَ قبا
ُ ُ َ َ ََ ْ ََ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ
ََ َ
اوْ ا َج ِّل ِاَ فق ْاد خ ِس َاإ
وْ اج ِّل َِ فقد نفعَ عّمّلَ ،ولم حّضإِْ اجّلَ .وَن قَإ فی اح ِم اَ ِّل ِاَ قبا حّض ِ
حّض ِ
َ ِ َ َ َْ
َع َّم ُّل ََُ ،و َض َإ ُِ َا َج ُّل ََُ .اا َف ْع َّم ُّلوا فی َالإ ْغ َبة َ ّم َت ْع َّم ُّل َ
ون ِفی َالإ ْه َب ِة .اا َوِانای ل ْام ا َْ ل َج َن ِاة نا َم ط ِل ُبْا ،
ِ
ِ
َ
َوا ّلن ِْ ن َم ه ِْ ُاْ ؛ 2آیا کسی هست که قبل از فرا رسیدن روز فشوار قیامت ،اعمال نیکی انجـام

فهد؟ آگاه باشید هماکنون فر روزگار آرزوهایید کـه مـرگ را فر پـی فارف .پـس ،هـرکس فر ایـام

آرزوها ،پیش از فرا رسیدن مرگ ،عمل نیکو انجام فهد ،بهرمند خواهـد شـد و مـرگ او را زیـانی
نمیرساند و آن کس که فر روزهای آرزوها ،پیش از فرا رسیدن مرگ ،کوتاهی کند ،زیانکار بـوفه،
مرگ او زیانبار است .همانگونهکه به هنگام ترس و ناراحتی برای خدا عمل میکنیـد ،فر روزگـار
 .1نهج البالغه ،نامه .۱۳
 .2فشتی ،محمد ،نهج البالغه ،خطبه  ،18ص .7۱
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خوشی و کامیابی نیز عمل نمایید .آگاه باشید هرگز چیزی مانند بهشت ندیدم که خواسـتاران آن،
فر خواب غفلت باشند و نه چیزی مانند آتش جهنم که فراریـان آن ،چنـین فر خـواب فـرو رفتـه
باشند».

َ
َْ َ َ َ ُْ َُ
ُُ َ َ
وب ف ِاا َن
رسول اکرم فر این باره فرموفهَ « :ا ُِ ُْوا ِا َع َّم ِ الَ ِإ ق ْب أ ْن تّشاغّلوا َع ْن ُاَ َو ْاحاه ُْوا الاهن
ْ
ْ
َ َ
ُ
ال َع ْب َد حه ِن ُ اله ْن َ ف ِْ َب ُس َع ْن َُ ِالإ ْزق؛ 1به کارهای نیک مبافرت بورزید؛ پـیش از آنکـه فسـتتان از

انجام عمل خیر کوتاه شوف و از عمل خیر بازفاشته شوید .از گناهان بپرهیزید و فوری کنید؛ چون
هنگامی که بندهای مرتکب گناه میشوف ،تمام روزی یا قسمتی از آن حـبس میشـوف و بـه او فافه
نمیشوف و محروم میگرفف».

 .6پرهیز از هوای نفس و آرزوی طوالنی

َ
َ َ َُ َ ْ َ َ ْ
ْ ُ
ْ
اح ْنف ْع َُ ال َِ ُِ َحّضا ُإ ْْ ُِ الب ِطا َ ،و ََ ْان ل ْام
امام علی فر افامه بیان خویش میفرماید« :اا وِانَ َن
َ
َ ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ََْ
ُْ َ ُ
َلل ا َلی َالإُىَ .اا َوا َن ُك ْم َق ْد ُاَ ْإ ُت ْم ا لظ ْعنَ ،و ُُلّل ُت ْم َعّلی ّ
الاز ِاَُ .وِا َن اخ َاوف
ِ
حست ِق ْم ِا َِ الْدى حج َإ ِا َِ الّض ِ
ِ ِ
ِ ِ
َُُْ َ َُ ُ َ
َ ُ َ َْ ُ ُ ِ ُ َْ َ ُ ُ َ َ
ُْ َ ُْ
2
ون ِا َِ ا ْنف َسك ْم غادا؛
الدن َ تِإز
اْلَ ِ  .ف َت َز َو ُُوا ِفی الدن َِن
َ اخ ف عّل كم اتب ع الْوى وطول

آگاه باشید آن کس را که حق به او منفعت نرساند ،باطل به او زیان خواهد رسـاند و آن کـس کـه
هدایت راهنمای او نباشد ،گمراهی او را به هالکت خواهد افکند .آگاه باشید به کوچکرفن فرمان
یافتید و برای جمعآوری توشه آخرت راهنمایی شدید .همانا وحشتناکترین چیـزی کـه بـر شـما

میترسم ،هواپرستی و آرزوهای فراز است .پس ،از این فنیا توشه برگیریـد تـا فـرفا خـوف را بـا آن
حفظ نمایید».
حضرت فر خطبه  ۴۳نیز به آثار زیانبار تبعیت از هوای نفس و فاشتن آرزوهـای طـوالنی اشـاره

ََ
مینماید« :فأ ََ

َِ ُ َْ ََ ُ ُ َ ْ َ ِ َ َ َ ُ ُ ْ َ
َ
اْل ََ َف ُ ْ
َ
اآلخ َاإة؛ 3امـا پیـروی هـوای
ي
س
ن
ِ
اتب ع الْوى ف َد ع ِن الِِ وأَ طول ِ ِ

نفس ،انسان را از حق باز میفارف و بیمرزبوفن آرزو ،آخرت را از یاف میبرف».
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ویپستاهیتبلیغی

ـ ضرورت حضور مستشاری ایران در سوریه و عراق
ـ خاطرات و تجربیات تبلیغی
ـ سوژههای سخن

ضرورت حضور مستشاری ایران در سوریه و عراق
دکتر رسول نوروزی فیروز*

اشاره

تحوالت یک فهه اخیر جهان اسالم که فر فو سر طیـف مسـالمتآمیـز و منازعـه قابـل بررسـی
است ،سبب شده است که شاهد ظهور تغییرات متعدفی فر عرصههای مختلـف جهـان اسـالم
باشیم .بخشی از این تحوالت ،فر قالب تغییر حکومتها نظیر تونس ،بـه وقـوع پیوسـت کـه فر
مصر ،برخالف تونس ،عمر کوتاهی فاشت .برخی فیگر از تحـوالت ،نظیـر لیبـی ،بـه وضـعیت
هرجومرج و آشوب رسید و بیثباتی فزایندهای را سبب گرفید .بعضی فیگر از نقاط جهان اسالم،

مانند تحوالت منطقه غرب آسیا ،به علت حضور بازیگران نظمفهنده همچون ایـران و عربسـتان،
فرایندهای مختلفی را طی کرفه است .این وضعیت ،سبب شد تحوالت این منطقه نـه بـه سـوی
تغییر حکومت نظیر تونس حرکت کند و نه به َسمت وضعت هرجومرج نظیر لیبی بروف؛ بلکـه بـا
مداخله قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای ،تقابلی میان حفظ وضع موجوف و تغییر وضع موجـوف
پدید آمد که به سوی نوعی تعافل و موازنه حداقلی حرکت کرف.
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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فر نوشتار پیشرو ،چرایی حضور مستشاری ایران فر کشور سوریه و عراق بـه عنـوان نمونـهای از
قدرت بازیگر نظمفهنده فر حوزه پیرامونی خوف ،مورف بررسـی قـرار مـیگیـرف .ازایـنرو ،فرگـام
نخست ضمن اراهه تعریف مختصـری از بحـران و فراینـد حـل آن ،بـر اسـاس اصـول سیاسـت
خارجی جمهوری اسالمی ایران و مسئولیتهای فرامرزی آن ،نظیر :حفظ منافع ملـی و فراملـی،
اصل پاسداری از ارزشها ،وفای به عهد ،حمایت از مظلـوم و اصـول اعتقـافی تشـیع ،حضـور
مستشاری ایران فر این فو کشور مورف ارزیابی قرار خواهد گرفت.
تعریف بحران و مراحل تشدید آن

بحران ،پدیدهای است که فر صورت عدم کنترل ،به آشوب افسارگسـیخته تبـدیل میشـوف و سـه
مقوله :منافع ،ارزشها و هویتهای جوامع انسـانی را بهشـدت مـورف تهدیـد قـرار خواهـد فاف.

1

بنابراین ،بحران از آغاز تا اوج ،سه مرحله را پشت سـر مـیگـذارف کـه حـافترین نـوع آن ،بحـران
هویتی منطقهای یا بینالمللی است.

ً
فر مرحله تهدید منافع ،تهدید متوجه عینیتهاست؛ مثال فر مورف افراف ،شغل ،فاراییها ،مسـکن
و اموال آنان یا به عبارت بهتر ،جان و مال آنها مورف تهدید است و فر مـورف کشـورها ،سـرزمین و

جغرافیا ،منابع طبیعی و سایر فاراییهایی که جنبه ملی پید میکند ،مـورف تخریـب و تهدیـد قـرار
میگیرف که از آن ،به منافع فرفی و ملی یاف میشوف.

فر مرحله تهدید ارزشها ،تهدید ناظر به مقولههای هنجاری و فرهنگی است؛ به عنوان مثـال ،فر
مذهب شیعه عرض (آبرو) ،ناموس ،مساجد ،مشاهد و مقابر شـریفه ،علمـا و سـایر ارزشهـای
برآمده از عقیده ،به عنوان ارزشهای شیعی مورف توجه است .فر عرصههای ملی ،نظیر حراسـت
از میراث فرهنگی و یا حفظ آفاب و رسوم خاص ممکن است که فر شمار ارزشها قـرار گیـرف و
مورف تهدید قرارگرفتن آنها ،نشان از وقوع نوعی بحران خواهد بوف.
فر مرحله تهدید هویت ،فو هویت متضاف یکدیگر ظهور میکند و امکان همزیسـتی میـان آنهـا
وجوف ندارف؛ زیرا فر مجافله هویتی ،بقا و وجوف یکی ،فر گرو نابوفی و فقدان فیگـری اسـت .فر
نتیجه ،فر حافترین شکل ممکن ،یعنی منازعه نظامی ،ظهور میکند .فر این وضـعیت ،احتمـال
نابوفی یکی از طرفین به صورت کامل فر نبرف نظـامی ،بسـیار ضـعیف اسـت؛ زیـرا فر مجافلـه
 .1مایکل برچر ،بحران در سیاست جهان ،ص  ۳6ـ .۴6
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ً
هویتها که فر سرآغاز خوف ،امری کامال فرهنگی است ،از بین برفن یک فرهنگ و یا یک تفکـر

به صورت تماموعیار ،کاری بس فشوار و زمانبر است .ازاینرو ،مجافله هویتی ،حافترین شکل
منازعه است و تمامی عرصههای منافع و ارزشها را فر فل خوف فارف .فر این وضعیت ،بحرانهـا
ً
عموما محدوف به یک سرزمین خاص باقی نمیمانند و به شـکلهای اجتنـابناپـذیری بـه سـایر
ً
کشورها سرایت پیدا میکنند .بنـابراین ،غالبـا بحـرانهـای هـویتی ،بـه بحـرانهـای منطقـهای و
میشوند .فر واقع ،روی فیگر سکه بحران هـویتی ،مقولـه امنیـت بـرای بیشـتر
بینالمللی تبدیل 

کشورهایی است که فر فرون حوزه هویتی قرار میگیرند .امنیت ،عبارت اسـت از فقـدان تهدیـد

نسبت به ارزشهای حیاتی 1و از منظر اسالم ،امنیت ،نقطه کانونی و شروع بسـیاری از تحـوالت
فر نظر گرفته شده است .فر روایتی از پیامبر اکرم
ْ

َْ
َ
آمده است کهِ « :ن ْع َّم َت ِن ََ ْج ُْول َتا ِن اْل َْان َُو

ال َع ِف َ ة؛ 2فو نعمت است که ناشناخته است :امنیت و تندرستی ».پس ،اوج یـک بحـران ،نـاامنی
نسبت به هویت فرف و جامعه است.

حل بحران

حل بحرانهای بینالمللی ،از فو رهگذر انجام میشوف :نخست وضعیت مواجهه 3و مقابلـه کـه
فر بدو آن ،شاهد تصاعد بحران میباشیم .فر مرحله فوم ،باید بر مقولـه مـدیریت بحـران تمرکـز
کرف؛ یعنی مرحلهای که فر آن هم بحران فروکش کند و هم زمینـههـای بازگشـت بحـران از میـان
ً
برفاشته شوف؛ زیرا هر بحرانی ،یک عامل فرونی فارف و یک عامل بیرونی .ازاینرو ،صرفا مواجهـه
سخت و نظامی با بحران برای مدیریت بحران کافی نیست و کشورها فر مرحله مدیریت بحـران،
از بازیگران نظمفهنده منطقهای و یا بینالمللی کمک خواهند گرفت .فر این فعالیتها ،بازیگران
ً
زشهای حیاتی برای خوف تأمین میکنند.
نظمفهنده ،اوال و بالذات ،امنیت را فر حوزه ار 


ُ
َ ُ
ََ ّ َ
َ َُ َ
ََ ُ
َ
وال ُه َ
نق َوة َ
ـه
الخ
باط
نر
م
و
مم
عت
ط
ااست
مم
قرآن کریم میفرماید« :وأ ِعد
یلت ِ
ِ
ٍ
رهبون ِب ِهعـدوالل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ 4
َ ََُ ُ َ َ َ
نُون ِهم تعلمونهماللهیعلمهم؛ هر نیرو و قدرتی فارید ،برای مقابله با آنها
م
ِ
وعدومموآررین ِ
 .1غالمرضا بابایی ،فرهنگ روابط بینالملل ،ص .۱۳
 .2فتال نیشابوری ،روضة الواعظین وبصیرة المتعظین ،ج  ،1ص .۴71
3. Coping.

 .4انفال ،آیه .69
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(فشمنان) آمافه سازید و [همچنین] اسبهای ورزیده [برای میدان نبرف مهیا سازید] ،تا به وسـیله
آن ،فشمن خـدا و فشـمن خـویش را بترسـانید و [نیـز] گـروه فیگـری غیـر از اینهـا را کـه شـما
نمیشناسید و خدا آنها را میشناسد ».فر این آیه ،مسلمانان موظف هستند فر هر زمـان و مکـان
فر باالترین سطح امنیت قرار فاشته باشند و این وضعیت ،هم به ُبعد سخت امنیت ،یعنی امنیـت
فیزیکی و نظامی ،و هم به ُبعد نرم آن ،یعنی امنیت روانی اشاره فارف؛ یعنی مسلمانان فر وضعیتی

باشند که فشمنانشان نه امکان حمله فاشته باشند و نه فکر حمله به سرشان بزند .بنـابراین ،قـوه و
ً
قدرت صرفا به ُبعد نظامی محدوف نیست؛ بلکه از هر راهـی مـیتـوان قـدرت و اقتـدار اسـالم را
افزایش فاف.
بررسی زمینههای حضور مستشاری ایران در عراق و سوریه

حضور مستشاری ایران فر عراق و سوریه ،فر فو جنبه فعال شده است؛ یکـی از جنبـه مواجهـه و
مقابله با بحران که جنبه نظامی فارف و مبتنی بر اصول سیاست خارجی جمهـوری اسـالمی ایـران
شکل گرفته است .جنبه فیگـر ،از بـاب مـدیریت بحـران اسـت کـه جنبـه بازفارنـدگی و تثبیـت
وضعیت صلح فر جهان اسالم فارف .فر این زمینه ،رفتار ایران فر خصوص بحران سوریه و عراق،
بر اساس اصولی همچـون :حفـظ منـافع ملـی و امنیـت ملـی ،مراقبـت از مرزهـا ،پاسـداری از
ارزشها ،استکبارستیزی ،نفی سلطه (تقویت محور مقاومـت) و ففـاع از مظلـوم ،تـالش بـرای

وحدت امت اسالمی و وفای به عهد ،قابل فقت و بررسی است.
فر افامه ،به بررسی زمینهها و فالیل حضور مستشاری ایران فر سوریه و عراق میپرفازیم.
 .1شروع بحران و سرایت به خارج از سوریه و عراق

با ظهور فاعش و سایر گروههای معارض فر سوریه و عراق ،بـر همگـان آشـکار شـد کـه بحـران
ً
تکفیر ،صرفا یک بحران مبتنی بر منافع و تصرف خاک و یا ارزشهـا و تغییـر حاکمیـت نیسـت؛
بلکه بحرانی هویتی است که همه عناصر مافی و معنوی (ارزشهـا) را تحـتالشـعاع قـرار فافه
است .این امر ،سبب میشوف که بحران فر شدیدترین حالت امنیتی قرار گیرف و امکان سـرایت آن
به سایر حوزههای پیرامونی نیز وجوف فاشته باشد .بحران کشـور عـراق ،بـه علـت همجـواری بـا
جمهوری اسالمی ایران ،از قابلیت گسترش بسیار بیشتری برخورفار است .این بحـران ،حتـی بـا
تحویل خاک سوریه و عراق به معارضان و یا تغییر شـکل حکومـت فعلـی فر سـوریه بـه شـکل
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خالفت اسالمی یا هر مدل فیگری ،پایان نخواهد یافت .بنابراین ،فر این وضعیت ،گزینه فیگری
غیر از مداخله مستشاری وجوف ندارف و با مساهلی نظیر مذاکره یا برخورف مسالمتآمیز ،نمیتـوان
بحران را کنترل نموف.
 .2حضور مستشاری ،یعنی حل بحران با کمترین هزینه

ً
فر حل بحران ،مشارکت معموال از پایینترین سـطوح آغـاز مـیشـوف .فر یـک منازعـه نظـامی،

پایینترین سطح فعالیت ،مشارکت به صورت حضور مستشاری است تـا بـه فولـت و نیروهـای

نظامی فرگیر بحران ،مشاوره نظامی فافه شوف .حضور مستشاری ،فر وضعیتی محقق میشوف کـه
جنگ فر حداقلیترین وضعیت خوف ،یعنـی حالـت منـافع قـرار فارف و سـرایت آن بـه وضـعیت
ارزشها و هویت ،فر مراحل ابتدایی قرار فارف .اقدام به حضور مستشاری ،فر جهت ممانعـت از

تصاعد بحران به مرحله ارزشها ،و فر نهایت ،هویتها میباشـد .فر سـوریه و عـراق ،چنانکـه
بارها شاهد بوفیم ،برای تکفیریها آنچه بیش از فتح سرزمین از اهمیت و اولویت برخورفار بوف،
تخریب ارزشها و هویت است .بنابراین ،غفلت از فشـمن و عـدمشناسـایی آن ،ممکـن اسـت
عواقب جبرانناپذیری فر پی فاشته باشد.
 .3حفظ تمامیت ارضی و مرزهای جغرافیایی

هنگامی که بازیگران منطقهای مطمئن میشوند که جنگ فر کشـور فیگـر فر سـه حـوزه منـافع،
ارزشها و هویت ،به کشور آنها سرایت خواهد کرف ،هرگونه تعللی ،ممکن است عواقب بسیاری

جبرانناپذیری فر پی فاشته باشد .روایت مشهور حضـرت امیـر

فربـاره پیامـدهای جنـگ فر

َ َُ
ُ َ َُ
َ َ
ْ
خانه ،ناظر به همین مقوله است« :ف َوالّل َِ ََ غ ِز َي ق ْو ٌم قّط ِفي ُعق ِإ َُ ِاْ ِه ْام َِا ُلاوا؛ بـه خـدا قسـم
1

هیچ ملتی فر خانهاش مورف حمله قرار نگرفت؛ مگر اینکه نلیل شد».

بنابراین ،سرآغاز مشارکت ایران فر حل بحران سـوریه و عـراق ،فر ایـن امـر نهفتـه اسـت کـه فر
ً
صورت عدم کنترل بحران ،قطعا به ایران سرایت خواهد کرف و بهترین انتخاب ،مشارکت ایـران فر
فرایند حل بحران و کنترل آن است .بر اساس اصول قانون اساسی ،حفظ تمامیت ارضـی و منـافع

ملی ،از اولویتهای اساسی نظام جمهوری اسالم است 2.ازاینرو ،ایران به عنوان کشوری که فر
 .1شریف رضی ،نهج البالغه ،خطبه .17
 .2قانون اساسی ،اصل ۳۴۱ ،۱ ،۱ :و .۳61
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همجواری و همسایگی محل شروع بحران قرار فارف ،بدون مشارکت فر حل بحران عراق ،ممکن
است منافع ملیاش که فر این کشورها برای خوف تعریف کرفه ،به خطر بیفتد و همچنـین نـاگزیز
است ،با توجه به خطر ناشی از تسری جنگ به فاخل مرزها و به خطـر افتـافن تمامیـت ارضـی،
باید از منافع ملی و مرزهای خوف که فر فقه به «مرابطه» موسوم شـده ،بـا تمـام قـدرت حراسـت
نماید.
از منظر فقهی« ،مرابطـه» بـارزترین قاعـده فقهـی اسـت کـه مـیتـوان از آن ،ضـرورت حضـور

َ
مستشاری ایران فر سوریه و عراق را استنباط کرف .فر آیه  199سوره آلعمران آمده است« :یاأ ُی َها
ُ َ ُ َ َُ َ َ َ ُ ُْ
َ َ َُ ْ ُ َ
ون؛ ای کسـانی کـه ایمـان آورفهایـد
اواتقواالل َهل َعلك ْمتف ِل ُح َ 
رابطو
صابرواو ِ
الذینآمنوااص ِبرواو ِ

[فر برابر مشکالت و هوسها] استقامت کنید و فر برابر فشمنان [نیز] پایدار باشـید و از مرزهـای
خوف ،مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید .شاید رستگار شوید ».بر این اساس ،مسلمانان موظف بـه

حراست و حفاظت از مرزهای خوف میباشند 1.از منظر شهید ثانی  ،مرابط به کسانی میگویند
که جهت مراقبت از مرزهـا و تحرکـات فشـمن فر آن سـوی مرزهـا ،فر منـاطق مـرزی حاضـر

میشوند و هرگونه حرکتی را رصد میکنند 2.شیخ طوسی نیز فر کتاب تهذيب األحکام عنـوانی

به نام «مرابطه» آورفه و فر این باب ،روایاتی را کـه بـه بیـان اهمیـت و حفـظ مرزبـانی پرفاختـه،

گرفآوری کرفه است 3.شاید بتوان امروزه با توسعه فر معنای مرابطه و تنقـیح منـاط و مقاصـد آن،
حضور مستشاری ایران فر سوریه و عراق را باوجوف کمک به حل مشکل ،نوعی مرابطه و مراقبـت
از مرزها فر نظر گرفت.
بر مبنای احکام فقهی ،رصد تحوالت خارج از مرزها (مرابطه) ،از این منظر کـه جنبـه تهـاجمی
ً
ندارف و امری صرفا ففاعی است و فر راستای حفظ جان و مال مسلمانان است ،فر عصر حضـور
معصوم

 ،مستحب مؤکد میباشد و فر عصر غیبت معصوم  ،مستحب به شمار میروف.

4

امروزه ،فر مباحث نظامی به علت وجوف فناوریهای پیشرفته و سرعت عمل و تحـرک نیروهـای
 .1ر.ک :سید حسین شفیعینژاف ،مرزداری و مرزداران در فقه شیعه امامیه (المرابطة والمرابطین).
 .2شهید ثانی ،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،ج  ،1ص .۱86
 .3ر.ک :شیخ طوسی ،تهذيب األحکام ،ج  ،6ص .۳16
 .4ر.ک :شیخ طوسی ،تهذيب األحکام ،ج  ،6ص ۳16؛ عالمه حلی ،منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ،ج
 ،۳۴ص .۴۴
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رزمنده فر میدان ،حدوف مرزها و سرحدات ،فقط به منطقه مرزی محدوف نمیشوف؛ زیرا اکتفا بـه
نقطه صفر مرزی ،سبب خواهد شد که کشورها غافلگیر شـوند .ازایـنرو ،کشـورها بـا توجـه بـه
مساهل نظامی ،عمق استراتژیک برای خوف تعریـف مـیکننـد .جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز فر
راستای همین اصل ،خط قرمزی برای فاصله مرزی خوف مشـخص کـرفه اسـت کـه فاصـله ۴9

کیلومتری بیرون مرزها را شامل میشوف؛ 1تا فر صورت تهاجم نیروهای خارجی ،غافلگیر نشـوف.
ً
بنابراین ،فر مسئله بحران سوریه و عراق ،هرچند بحران از منظر مواجهه و فرگیـری اوال و بالـذات
و به صورت بالفعل متوجه ایران نیست ،اما حضـور مستشـاری ایـران فر ایـن فو کشـور ،سـبب
میشوف ایران فر وضعیت فعال قرار فاشته باشد و با رصد تحوالت فاخلی عراق و سـوریه ،بتوانـد

ضمن شناسایی عوامل تهدیدساز ،از مرزهای خوف به صورت فقیقتری ففـاع نمایـد تـا کمتـرین
هزینهها را فر امر ففاع متحمل شوف.

 .4اصل پاسداری از ارزشها و باورهای شیعی

ً
چنانچه فر مباحث نظری گذشت ،از آنجا که بحران فاعـش صـرفا یـک بحـران نظـامی محـض
نیست ،بلکه یک بحران عقیدتی است که فر گام فوم و سوم خوف به عنصر ارزشها و هویتهای

جوامع هجوم میآورف ،جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور اسالمی و شیعی ،برای حفـظ
و حراست از ارزشهای انسانی ،اسالمی و عقاید شیعی ،موظـف بـه مشـارکت فر حـل بحـران
میباشد .مهمترین ُبعد این جنبه ،تغییر عنصر ایمان و رفتارهای ناشی از آن فر جامعـه مـیباشـد

که عالیترین ُبعد هویتی یک جامعه است .از منظر قرآنی ،رابطه میان امنیـت و ایمـان ،رابطـهای

ُ َ َ َََْ َ َ َ
ْ ْ
ُُ
َ
ـوبال ُمـؤ ِم ِنین
ل
ـيق
ف
ة
فوسویه است .خداوند فر قرآن کریم میفرماید« :هوال ِذيأنّز لالس ِكین ِ
ِ
ََْ ُ
واإ َیمانا؛ 2او کسی اسـت کـه آرامـش را فر فلهـای مؤمنـان فروفرسـتاف تـا بـر ایمانشـان
ِلیّزُاُ ِ

بیفزایند ».ازاینرو ،مهمترین ُبعد امنیت که با ایمان مرتبط استُ ،بعد آرامش فرونی جوامع بـرای

ارتقای سطح ایمان است؛ فرحالیکه تحول سوریه و عراق ،مهمترین هـدف خـوف را تغییـر نـوع
ایمان و تفکر مذهبی و نوعی همسانسازی مذهبی مبتنی بر سلفیگری و تکفیر قـرار فافه اسـت.
سرایتفافن بحران از سوریه به عراق و نیز همراهی موصـل بـا ایـن جریـان را مـیتـوان فر زمـره
 .1حسن فیروزآبافی ،گفتوگو با سایت تسنیم.۳۱۱6/8/۳6 ،
 .2فتح ،آیه .۴9
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تصاعد هویتی بحران تحلیل کرف؛ ضمن اینکه میتوان مهمترین فلیل همراهی موصل بـا فاعـش
را فر راستای خروج حاکمیت از مذهب تشیع و بازگرفاندان آن به غیرشیعه تحلیل نموف.
بدین ترتیب ،ظهور فاعش سبب فعالشدن سایر عوامل تنشزای هویتی فر سـوریه و عـراق و فر
نتیجه ،تصاعد بیش از پیش بحران گرفید .بحران سوریه و عراق ،نشان فاف که ارزشهای اساسـی
عامهـای فسـتهجمعی
و انسانی فر این بحران بهشدت فچار خدشه شده است .اعمالی نظیر :قتل 
غیرنظامیان ،کشتار زنان و کوفکان ،برفگی زنان و نیز تخریب مقـابر و مشـاهد شـریف صـحابه و
فرزندان اهلبیت

 ،از جمله فاجعهبارترین رفتارهایی است که فر خـالل ایـن بحـران رخ فافه

است .فر این رفتارها ،تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان ،و یا شیعه و سنی وجوف ندارف .طبق آیـه
َ

« َو َلق ْد َم َر ْم َ
نابني َآُ َم» ،1حفظ کرامت انسانی ،یکی از برترین اصول عقیدتی اسالمی اسـت کـه

بحران تکفیری بهشدت موجب هتک آن شده است.
ارزشها ،این بحران فر گام نخست متوجه شیعیان است؛ زیرا تکفیریها رسـیدن بـه

فر بحث از
امت اسالمی را از مسیر پاالیش از طریق جنگ میسر میفانند و مهمترین جریـان ضـد اسـالمی
فر جهان اسالم را شیعیان میفانند .ازاینروست که شیعیان را واجبالقتل فانسته ،جـواز وروف بـه
بهشت را فر کشتار شیعیان جستوجو میکنند .فر مورف عـراق کـه از اکثریـت جمعیـت شـیعه
فوازفهامامی برخورفار است و مقابر و اماکن شریف و مهم شیعی ،علمـا و حوزههـای علمیـه فر
این کشور وجوف فارف ،این امر از اولویت بیشـتری برخـورفار اسـت .بنـابراین ،فر صـورت عـدم
مداخله ایران فر حل بحران و تشدید آن ،هرچند بحران مذکور به خاک ایران سـرایت نیابـد ،بایـد
شاهد جلوههایی از ناامنی باشیم که متوجه شیعیان است؛ نظیر :نسـلکشـی شـیعیان و علویـان،
تخریب و توهین به تمامی ارزشهای شیعه همچون :عرض و ناموس ،مشاهد شریفه ،مسـاجد و
مقابر علما ،و تخریب تمامی تراث تاریخی و تمدنی تشیع فر عراق و سوریه ،و نیز کشتار علمـا و
تخریب حوزههای علمیه که جزو ارزشهای شیعی است .ایـن امـر سـبب مـیشـوف کـه افکـار
عمومی فر جامعه ما با شدت بسیاری تحریک شوف و جنگ به مرحله بسیار حافی برسد و جنگ
تمامعیار هویتی رخ فهد و عواقب آن ،فیگر قابل کنترل نباشد که فر این صورت ،تبعـات بحـران
فر عرصههای اجتماعی ظهور و بروز خواهد یافت.
 .1اسرا  ،آیه .79
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 .5احیای فرهنگ مقاومت و مدیریت بحران

ً
فر مسئله مدیریت بحران ،قطعا یکی از علـل ظهـور و بـروز بحـران فر سـوریه و عـراق ،مسـاهل
فاخلی این فو کشور میباشد که یکی از آنها ،تضعیف مسئله مقاومت فر ایـن فو کشـور بـوفه و

سبب شده عناصر مهاجم بهراحتی بخشهای وسیعی از خاک کشور را تصرف نمایند .از جملـه
فعالیتهای نیروهای مستشاری ایران ،آمافهکرفن نیروهـای مرفمـی فر جهـت ففـاع از کشـور و

وطن خوف بوفه است که پیشتر فر ایران به صورت بسیج مرفمی فر جریان انقالب ،ففاع مقـدس
و جهاف سازندگی تجربه شده بوف .حضور نیروهـای حشـد الشـعبی فر عـراق و ففـاع وطنـی فر
سوریه ،از جمله این اقدامات است که سبب شد جنگ از حالت منازعه میان فو گروه مسلح ،بـه
مسئلهای همگانی تبدیل شوف و اینگونه ،پیشرویهای نیروهای مختلف مهاجم با سد مسـتحکم

مرفم مواجه گرفف .ظهور پایگاههای مقاومـت متعـدف فر عـراق و سـوریه و تشـکیل گـرفانهـای
مرفمی و موفقیت فر عملیاتهای متعدف ،از نتایج این فعالیتها بوفه است .فقدان بسیج مرفمـی
و نبوف همبستگی اجتماعی ،حتی میان نیروهای مسلح ،به حدی شدید بـوف کـه ارتباطـات میـان
ً
فرماندهان و نیروهای تحت امر صرفا بر اساس مساهل نظامی مشخص میشد و مسـاهل انسـانی
فر آن فخیل نبوف .با حضور سرفاران ایرانی و همراهی آنها بـا نیروهـای مرفمـی ،فضـای نظـامی
ً
خشک ،مخصوصا فر سوریه شکسته شـد و نیروهـای نظـامی و مرفمـی بـرای اولینبـار تجربـه
جدیدی از مقوله جهاف را به واسطه حضور فرماندهان ایرانی تجربه کرفند.

1

از سوی فیگر ،سوریه به علت همجواری با فلسـطین و لبنـان و حفـظ خـط مقاومـت ،از فرجـه
اهمیت بسیار باالیی برخورفار است .از فست رفتن سوریه ،سبب خواهد شد لبنان و فلسطین فر
تنگنای شدیدی فر برابر اسراهیل قرار بگیرند و محور مقاومت بهشدت ضعیف شوف.
 .6اصل وفای به عهده

بر اساس اصل وفای به عهد ،جمهوری اسالمی ایران و سوریه همپیمان اسـتراتژیک هسـتند و فر
طی چهار فهه گذشته ،همواره سوریه فر جبهه مقاومت به این همپیمانی پایبنـد بـوفه اسـت و فر
طی جنگ تحمیلی ،سوریه یگانه حـامی ایـران فر برابـر صـدام حسـین بـوف .سـوریه فر جنـگ
تحمیلی ،از هیچ نوع کمکی به ایران فریغ نکرف .هم به ایران کمکهـای نظـامی فاف و هـم اینکـه
 .1برگرفته از خاطرات سرفار شهید حسین همدانیhttp://www.tasnimnews.com.
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خاک خوف را برای اسـتفافه از حمـالت علیـه عـراق فر اختیـار ایـران قـرار فاف .سـوریه فر میـان
کشورهای عربی ،مانع از این شد که جنگ عراق و ایران ،باوجوف تـالشهـای صـدام ،بـه جنـگ

عرب و عجم تبدیل شوف .بارزترین ایـن مسـئله ،فرکنفـرانس عمـان بـوف 1.بخشـی از تسـلیحات
نظامی ایران فر طول جنگ تحمیلی ،از طریق سوریه تأمین میشد .شروع فعالیتهـای موشـکی
ایران ،از سوریه بوف که فر فوره حافظ اسد ،ایران بهآسانی به فانش موشکی مجهز شد .سـوریه فر
سال ۳۱81م خط لوله نفتی عراق به فریای مدیترانه را منهدم کرف که باعث شـد صـافرات روزانـه

 ۱99هزار بشکه نفت عراق کاهش یابد و فرآمدهای نفتی عـراق ۱9 ،فرصـد کـاهش یابـد 2.فر
ً
عملیات مشهور به عملیات «اچ »۱که سختترین حمالت هوایی ایران بوف ،قطعـا فسـتیابی بـه
نتیجه مطلوب ،بدون کمک سـوریه و اسـتفافه از فضـای سـوریه و همچنـین سوخترسـانی بـه
هواپیماهای جنگنده ایرانی ،امکانپذیر نبوف .بنابراین ،لزوم وفای به عهد و پایبندی بـه معاهـداتی
که بین فو کشور وجوف فارف ،سبب میشوف که ایران فر حل این بحران به سوریه کمک کند.
 .7حمایت از مظلومان و مستضعفان

از جمله اصول فیگر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،حمایت از مستضعفان است 3که
فر کنار قواعدی نظیر قاعده نفی سبیل و استکبارستیزی ،فر شمار اصول مسلم سیاست خـارجی
ْ

ْ
َ َ
ََ ْ َ َْ َ َُ ْ
َ
نین َسـبیال» ،4ایـن
كـافرین َعلـيال ُمـؤ ِم
ایران به شمار میروف .با توجه به آیه «ولنیجعلالله ِلل ِ

تسلط فر بحران سوریه و عراق ،به صورت جنگ نیابتی فر فستور کار قرار گرفتـه اسـت .جریـان

تکفیر و سایر جبهههای فرگیر فر این منازعه ،خواهناخواه وارف یک بازی به نیابـت از قـدرتهـای
ضد اسالم انقالبی شدهاند .اسالمی کـه فر آن ،تأکیـد بـر اسـتقالل و نفـی اسـتکبار ،فر کـانون
اولویتها قرار گرفته است.

بنابراین ،مبارزه برای عدم مسلطشدن قـدرتهـای اسـتکباری نظیـر آمریکـا از طریـق نیروهـای
متخاصم نظیر فاعش فر منطقه ،یکی فیگر از ضرورتهایی است که حضور جمهوری اسـالمی
 .1ر.ک :احمد سلطانینژاف و مرتضی نور محمدی ،سیاست خارجی سوريه در جنگ ايران و عراق.
 .2عباس النصراوی« ،جنگ ایران و عراق و نقش آن فر فروپاشی روند توسعه اقتصافی عراق» ،فصلنامه تخصصی
ففاع مقدس ،ص .۱۱
 .3اصل ۳61 ،۱ ،1 :و .۳6۴
 .4نسا  ،آیه « :۳۴۳و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی ندافه است».
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ایران فر بحران سوریه و عراق را تقویت میکند .حمایت از حقوق همه مسلمانان ،از جمله مفـاف
فیگر اصول قانون اساسی است که کشور ایران بر اساس آن ،خوف را موظـف بـه مداخلـه جهـت
کمک به انسانهای تحت ظلم کشورهای عراق و سوریه میفاند.
 .8سیاست کاهش تنش

سیاستی که از سوی جمهوری اسالمی ایران فر مدیریت این بحران اتخان شده ،سیاست کـاهش

َ ْ َ َُ َ َ
َ ْ ْ
َ َ ََ
مـنال ُمـؤ ِم ِنیناقتتلـوافخ ْص ِـل ُحوا
ت
ـان ِ
تنش فر بین طرفهای فرگیر است و طبق آیه «و ِإنْط ِائف ِ
َ
َ
َ َ
ََُْ َ َ ْ ََ ْ ْ َ ُ َ ََ ُْ ْ
َ َ َ
ََ ُ َ َ
َ
ْ
ـهف ِـإ ْنفـا َ ت
يحتیت ِفي َ ِإلـیأ ْم
اعلیاْلر َر فق ِاتلواال ِتيت ْب ِغ
بینهماف ِإنبغت ِإحداهم
ـرالل ِ
ِ
َ
ْ
َ ََ ُ ُ ْ ُْ
ََ ْ ُ ََُْ َ ْ
َ 1
ُ
ین»  ،هنگامی کـه منازعـه مسـلحانه فر
ابال َع ْد ِل َوأق ِسطو ِاإناللهی ِحّبالمق ِس ِط 
فخص ِلحوابینهم ِ

بین گروههای مسلمان ایجاف میشوف ،وظیفه اصلی امت اسالمی ،ایجاف صـلح میـان آنهاسـت و
اگر یکی از طرفین فر وضعیت تعدی بر فیگری قرار بگیرف ،باید از طریـق فشـار نظـامی ،طـرف
فیگر را به صلح وافار نموف و فر صورت پذیرش صلح و ترک مخاصمه ،استمرار مخاصمه ممنوع

است .رویکرف مقام معظم رهبری(فام ظله العالی) و فستورات صریح ایشان به فرمانـدهان سـپاه
قدس و سایر نیروها ،حداقلیترین تلفات انسانی از فو طـرف فر جنـگ اسـت؛ زیـرا بـاال بـوفن
تلفات ،باعث تحریک افکار عمومی فر فو سوی جبهـه و حرکـت بـه سـوی تصـاعد بحـران فر
جهان اسالم میشوف که به نفع هیچکدام از طرفین نیست.
فر یک جمعبندی کلی میتوان گفت ،ضرورت حضور مستشاری ایـران فر سـوریه و عـراق ،بـر
مبنای علل مختلفی قابل تبیین است؛ نظیر :حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی ،حفظ جان و مـال
و ناموس و ارزشهای انسانی و اسالمی و شیعی ،اصل وفای به عهد و جبران کمکهای سـوریه
فر مقاطع مختلف انقالب اسالمی ایران ،حمایت از مظلومان و مستضعفان ،ممانعت از تصاعد
بحران فر این فو کشور و اجـرای اصـول قـانون اساسـی و اصـول حـاکم بـر سیاسـت خـارجی
جمهوری اسالمی ایران.

 .1حجرات ،آیه .۱

خاطرات و تجربیات تبلیغی
مقدمه

خاطرههای تلخ و شـیرین زنـدگی ،سرشـار از عبرتهـا و آموزههـایی اسـت کـه توجـه بـه آنهـا
راهگشای زندگانی سعافتمند و موفق است .فر این میان ،خاطرات مبلغان عزیز که فر حوزه فیـن
و فرهنگ این مرز و بوم فعالیت میکنند ،آکنده از نکاتی است که به مبلغان نوپا و یا عالقهمنـدان
به این وافی کمک میکند تا مسیر تبلیغ را بهشایسـتگی طـی نماینـد و بـا بهرهمنـدی از تجـارب
ارزنده فیگران ،از آزمون و خطای مجدف بینیاز شوند و آسانتر و مطلـوبتر بـه اهـداف خـویش
نایل آیند.
فر این نوشتار ،شماری از خاطرههای مبلغان عزیز فر موضوعات گوناگون اراهه شـده کـه هریـک
حقیقتی روشن ،اشارتی بیدارگر یا فضیلتی ارزشمند را تأکید میکنـد و نـور آگـاهی را بـه فلهـا
میتاباند و بر فانش خوانندگان میافزاید و پویندگان راه تبلیغ فینی را بهخوبی مدف میرساند.
 .1پاداش دهبرابر

خطیب توانا ،حجتاالسالم والمسلمین فیروزیان میگو ید :فر روسـتای بزرگـی منبـر مـیرفتم.
رفتوآمدم فر آن منطقه ،طوالنی شد .سید بزرگواری که تنهـا روحـانی محـل بـوف و فر یکـی از
مساجد آن محل ،اقامه جماعت میکرف ،میزبان من بوف.
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این روحانی فر عین آبرومندی ،با کمبوفهای مافی زندگی میکرف و فر منزلش فقط یک لوله آب
وجوف فاشت که آن هم با اتاق مسکونی او فاصله بسیاری فاشت .آن مرف محتـرم ،فر اثـر پیـری و
ضعف چشم ،فر شبهای زمستان عالوه بر تحمل سرما ،گاهی تا رسیدن به شیر آب ،بـه زمـین
میافتاف و بدنش مجروح میشد .من با صرف مبلغ هفت هزار تومان ،لولـه آب را تـا آشـپزخانه و
فستشو یی او آورفم که او از این کار بسیار خوشحال گرفید.
ً
همان سال ،سقف اتاقهای منزلم فر اصفهان فر اثر فرسوفگی هنگام نـزول بـاران شـدیدا چکـه
ً
میکرف و قدرت مالی جهت اصالح کلی آن را نداشتم؛ ولـی بـهزوفی از جـایی کـه اصـال بـاور
نمیکرفم ،وسایلی فراهم شد که با آن پشت بامها را ایزوگام کرفم و بیش از هفتاف هزار تومان تمام
ً
َ ْ
َ ْ َ َ َ ََ ُ َ ْ ُ َ ْ
ثالهـا»،1
شد که کال پرفاخت گرفید .به مصداق آیه شریفه« :منجـا ِبالحسـن ِةفلـهعشـرأم ِ
فرست فهبرابر آن پولی را که من خرج کرفه بوفم ،خداوند به من عنایت نموف؛ تازه آن هفـت هـزار

تومان هم از طریق سهم سافات به مصرف لولهکشی رسیده بوف و من فقط واسطه امر خیر بوفم.
گــر خــدمتی بــه آل پیمبــر تــوان کنــی

این خدمت ار به ظاهر وگـر فر نهـان کنـی

اجدافشــان فهنــد تــو را بهتــرین جــزا

2

خدمت نه بهر او که به خوف بیگمان کنی

 .2هیچ چیزی ،بیحکمت نیست

فهه فاطمیه فر شیراز منبر میرفتم .شبی فرباره شیوه خواسـتگاری ،مهریـه و هـمکفوبـوفن امـام
علی

و حضرت زهرا

بیاناتی فاشتم و از جهیزیه سافه حضرت صحبت شد .بعد از منبـر،

مرف میانسالی فر حالی که عقده به گلو حرف میزف و صورتش سرخ شده بوف ،گفت:
«آقا فو سال پیش فخترم فر یک پارک با پسر جلفی آشنا شده بوف و پس از مدتی ،به خواستگاری
آمدند .با توجه به اینکه ظاهر و باطنش به ما نمیخورف ،مـن مخـالف ایـن وصـلت بـوفم؛ ولـی
فخترم بر این وصلت پافشاری فاشت و مافرش هم از او پشتیبانی میکـرف .عاقبـت تـن بـه قضـا
فافیم .جهیزیه مفصلی ،شامل یک تریلی ُپر از اثاث بـه آنهـا فافیـم؛ ولـی پـس از چنـدی ،ایـن
ازفواج به طالق کشید .فامافمان که جهاز را خرج فوف و بدمستی کرفه بوف ،قریـب یـک وانـت از
 .1انعام ،آیه .۳69
 .2غالمرضا فیروزیان ،گفتارهای ارزنده ،ص  66و .66
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اثاثیه را با فخترم فرحالیکه بچهای فر شکم فاشت ،به خانه برگرفاند».
بعد از شنیدن حرفهای این مرف ،متوجه شدم که حکمتی فر کار است .پسر آن مرف کـه بسـیجی
بوف ،برایم نقل کرف که جریان سرمایۀ ازفسترفته پدرم این است که فر زمان جنگ که فولـت آرف
سهمیهای به نانواها میفاف تا برای مرفم نان بپزند ،پدرم فر بازار آنها را آزاف میفروخت و پـول ایـن
جهیزیه از آن مال به فست آمـده بـوف .ایـن مـاجرا ،بـرایم سـند محکمـی بـوف کـه هـیچ امـری،
بیحکمت نیست.

1

 .3نگاه توحیدی در توفیقات

با توجه به توفیقات علمی و تبلیغی حاج آقای قراهتی و ابتکـار و خالقیـت ایشـان فر سـخنوری و
اراهه مضامین تازه و ناب ،نگاه ایشان به همه این توفیقات ،یک نگاه توحیدی است کـه فر برخـی
مواقع ،این نگاه فر کالمشان بروز و ظهور پیدا کرفه است.
وقتی کسی به ایشان میگوید که :میفانی چـرا منبـر و کالسهایـت گرفتـه و گـل کـرفه؟ پاسـخ
میفهد« :همه به خاطر لطف خداست ».و زمانی فر یک از برنامهها فرموفنـد« :مـن حـدیثی را
فر جایی خواندم و زار زار گریه کرفند .گفتم :این حدیث خیلی اثر فارف .همین حدیث را فر جای
فیگر هم خواندم و همه خندیدند؛ یعنی خدا متوجهم کرف که قراهتی اگر حرفت بـه فل نشسـت،
به خاطر سواف نیست .خیلیها از تو باسوافتر هستند ،خیلیها از تو بیان بهتری فارند؛ من بـه ایـن
حدیث اثر میفهم و لذا تو فکر کرفی که مرفم را گریاندی .همین حدیث را با همین لب و فندان
2
گفتی؛ اما به جای اینکه مرفم منقلب شوند ،خندیدند».
 .4دردها و رنجها

یک روز عصر از خیابان خلوتی میگذشتم .فر کنار پیافهرو جوان شـوریده و خسـتهای را فیـدم.
مست بوف؛ اما مست فرف و رنج .با خوفش حرف میزف .نزفیکش شدم .با خدا فعوا فاشـت و او
را محکوم میکرف و اعدام مینموف!
وقتی چشمش به من افتاف ،خیال کرف که خدا مدافعی پیدا کرفه است؛ این بوف که ایستاف و من هم
ایستافم و رو به من ،با خدا فریافها فاشت .نالههایش را بیان کرف .منتظر بوف که چیزی بگو یم؛ اما
 .1غالمعلی ناطق خراسانی ،خاطرات نیمقرن منبر ،ص  79ـ .71
 .2حسین صنعتپور ،نیمقرن تدريس و تبلیغ ،ص .۴7
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حرفی نزفم .پرسید :چرا حرفی نمیزنی؟ گفتم :من فرف تو را حس میکنم و آنگاه شروع کـرفم و
برایش فاستانی از زندگی خوفم شرح فافم.
بیچاره برای من به گریه افتاف .با گریهاش ،آرامشی گرفت و من هم برایش توضیح فافم که مـن بـا
این همه رنج ،از پا نیفتافم و قویتر شدم.
من از این فرفها ،فرسهایی گرفتم .من اسیر بتهایی بوفم؛ مثل بتهای تو .بـا ایـن ضـربههـا،
بتهایم شکستند .من وابسته به فیگران بوفم .با این نامرفیها ،از آنها بریدم .من با خـوفم گفـتم:
ً
اصال چرا من توقع راحتی و مرفانگی فاشته باشم؟ همین که توقعم عوض شد ،راحت شدم .مـن
هنگامی که ضربهها شدیدتر شدند ،به این فکر افتافم که چرا خدا اینقـدر مـرا مـیسـوزاند؟ آیـا
فشمن من است؟ آخر مگر مرا شیطان آفریده؟ مگر کسی او را مجبور کرفه بوف؟
ً
اگر مرا فوست نداشت ،اگر مرا و ماها را نمیخواست که نمیآفرید .ببیـنم اصـال محبـت را چـه
کسی آفرید؟ شور عشق را چه کسی فر فلها ریخت؟ جز او؟ پس ،چگونه میتوانم بـه او فریـاف
بزنم که یهوفیها از تو مهربانترند و جالفها از تو نرمترند؟!
من خوفم منقلب شده بوفم و او هم فر برابر هرکدام از این سؤالها ،به جرقهای میرسـید و آتـش
میگرفت که چگونه از فوست بریده و فر برابر محبتهایی که او فاشته و ضربههایی کـه او زفه و
بتهایی که او شکسته ،به جای تشکر ،فریاف راه انداخته و خوف را باخته است.
آنگاه به او گفتم :من نمیگو یم رنج را تحمل کن و با فرف بساز؛ بلکـه مـیگـو یم ایـن رنـجهـا را
تحلیل کن که از کجا برخاستهاند .آیا خوفت به وجوف آورفهای؟ پس ،بگذار .آیـا فیگـران برایـت
ساختهاند؟ پس ،خراب کن و اگر از این هر فو نیست ،پس بکوش که بهرهاش را بگیری و فرسش
را بخوانی.
آن وقت گفتم :من هنگامی که خوفم عامل بدبختیام نباشم ،بـاکم نیسـت کـه فر کجـا هسـتم؛
چون فر هر کالس ،فرسی هست و با هر پایی مـیتـوان راه رفـت .بیشـتر از آنچـه فارم ،از مـن
طلبکار نیستند.
گفت :نیشخند مرفم؟ گفتم :من اسیر آنها نیستم .من آمپر فهـان آنهـا نیسـتم کـه همیشـه بلـرزم.
هنگامی که من حسابم صاف بوف ،خندههای آنها مرا به خوفم نزفیکتر میکند و فر من قدرت و
1
اعتماف به نفس را بارور مینماید.
 .1علی صفایی حاهری ،آيههای سبز ،ص  ۱9ـ .۱۳
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 .5غرور ،آفت بزرگ

ً
فر اوایل جوانی ،برای تبلیغ عازم قوچان شدم .حسینیه وسیعی بوف و جمعیت موج میزف .معموال
ً
بعد از منبر من ،حضرت آیتالله قوچانی مختصرا ارشافات خوفشـان را بیـان مـیفرموفنـد و

ختم و فعای مجلس هم با حضرت ایشان بـوف .بـه قـول معـروف ،مجلـس مـا گـل کـرفه بـوف؛
بهطوریکه فر شهر همه مرا بهعنوان آخوند کوچک میشناختند .صوت و صدای من ،حـرف اول
ُ
را میزف .تشویق مرفم و جوانی و خامی خوفم ،باعث عجـب و غـرور بـیجـای مـن شـده بـوف؛
بهطوریکه هیئت کوچکی از من فعوت کرفند و من بـا بـیاعتنـایی رف کـرفم و گفـتم :مـن ایـن
ُ
مجلسهای کوچک چنـد نفـری را نمـیروم؛ امـا مـوال نشـانم فاف کـه فر ایـن خانـه ،عجـب و
خوفمحوری و تکبر نمیخرند .اینجا فلشکسته و بیریایی را خریدارند و بس.
روز عاشورا بوف .روز آخر مجلس که حاصل فه روز را باید جمع میکرفم .مـن بـهعنـوان آخـرین
مداح باید مصیبت میخواندم .فر آن زمان ،مداحان باید مصیبتها را از حفظ میخواندنـد .مـن
سه شعر آمافه کرفه بوفم .بهطوراتفاقی ،مداحان قبل از من آن سه شعر را خواندنـد و مـرا هماننـد
کوری بیعصا و بیمایه گذارفند .نوبت به من رسید .همه چشمها مرا نشانه گرفته بوفند .به خـوف
نهیب زفم که این ،نتیجه تکبر است.
خواستم فاف بزنم آقا غلط کرفم؛ اما عقده فر گلو اجازه نمیفاف .فقط گفتم یـا علـیاصـغر مـن از
همه کوچکترم و تو هم از همه کوچکتر بوفی؛ کمکم کن ناگهان ،چشمم به شیرخوارهای افتاف
که فر حال گریهکرفن بوف؛ مثل اینکه به من ندا میکرف مرا بگیر .فریاف زفم قنداقه را به من بدهیـد؛
تشنه است .صدای ضجه مرفم بلند شد .نمیفانم چه شعری ناخوفآگاه بر زبـانم جـاری شـد یـا
بهتراست بگویم جاری کرفند که تا کنون که پنجاه سـال از آن مـاجرا میگـذرف ،چیـزی بـه یـافم
نمیآید

1

 .6بحث سیاسی

نزفیک فوازفه سال پیش ،یک فهه فر مسجد علیبنابیطالب بندرعباس فعـوت شـدم .شـبهـا
سخنرانی میکرفم و جمعیتی هم جمع میشد .آنروزها بازار انتخابات رهیس جمهور گـرم بـوف و
من هم تا شب تاسوعا ،حتی یک کلمـه از انتخابـات و طـرففاری از طیـف خـاص ،صـحبت
 .1غالمعلی ناطق خراسانی ،خاطرات نیمقرن منبر ،ص  ۱۱ـ .۴1
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نداشتم؛ اما فر شب تاسوعا به فرخواست عدهای ،حرفهـایی زفم کـه برخـی بـه طـرففاری و
همراهی با من و برخی علیه طرف مقابل ،مجلس را به هم ریختند و مرا از معرکه به هتل برفنـد و

تا صبح مأموری را برای کشیکفافن گماشتند[ 1.مبلـغ بایـد فر مباحـث سیاسـی از طـرففاری
جناحهای سیاسی پرهیز نماید؛ تا مانع بیحرمتی و فتنهسازی افراف سو استفافهگر شوف].
 .7اشک و آه یتیم

فاستان زیر ،مربوط به حدوف سالهای  ۳۱17تا  ۳۱۱9شمسی است؛ یعنـی هنگـامی کـه بـرای
تبلیغ به شهرهای مختلف آنربایجان میرفتم.
فر یکی از سفرها و هنگام ظهر ،به شهر سلماس که آن زمان شـاهپور نامیـده میشـد ،رسـیدیم.
اتوبوس فر یکی از میدانها برای صرف غذا ایستاف .مسافران به قهوهخانه وارف شدند .مـن غـذایی
خواستم و آورفند .هنگام صرف غذا ،شخصی که معلوم شد کارمنـد یکـی از افارات اسـت و بـه
آنجا منتقل شده ،همراه حمالی که بار او را از گاراژ به منزل رسـانده بـوف ،وارف قهوهخانـه شـد .آن
شخص به قهوهچی گفت :آقا این باربر فر مقابل حمل اثاثیه من پول نمیخواهد و میگوید :یک
وعده ،شکم مرا سیر کن .چون من نمیفانم خرج غذای او چه مبلغ میشوف ،یک وعده غذا به او
بدهید؛ هرچه هزینه آن شد ،قبول فارم .سپس ،کارت اشتغال افاری خوف را با مبلغی پول به عنوان
بیعانه به قهوهچی فاف و رفت.
بیشتر مشتریان آن قهوهخانه ،محلی بوفند .به محض اینکه کارمند به قهوهچی گفت :یک وعـده،
ُ
شکم او را سیر کن ،همه با خندههای مخصوص به یکدیگر نگاه کرفند .من و بعضی از مسافران،
ً
ُ
از این خنده ظاهرا بیجا تعجب کرفیم؛ بهخصوص که سخنانی هم بین آنها بـه ترکـی رف و بـدل
میشد.
من که پهلوی یکی از همان اهالی بومی نشسته بوفم ،از او پرسیدم :آقا غـذا خواسـتن کـه خنـده
ندارف؛ فیگران هم مشغول غذا خورفن هستند .گفت :بله ،ولی ایـن حمـال فاسـتانی فارف .گفـتم:
چیست؟ گفت :این حمال که امروز سنی از او گذشته است ،حدوف سی سال قبل مرفی مـتمکن
و کاسبی پولفار بوف .بیا و برویی فاشـت .همـه مـرفم ایـن شـهر او را میشناسـند و فاسـتانش را
میفانند.
 .1همان ،ص .6۱
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روزی نوبت رختشویی منزل ایشان بوف .زن رختشوی بیشوهری که فختـر سـه یـا چهـار سـاله
ً
یتیمی فاشت و معموال برای شستن لباسهای منزل او فعوت میشد ،آمد و مشغول کار شد .این
زن همیشه بعد از اتمام کار ،ناهار را مهمان صاحبخانه بوف؛ ولی شستن لباسها ،آن روز تا بعد
از ظهر طول کشید .همین مرف ،یعنی حمال امروزی ،آن روز سر ظهر بـه منـزل آمـد .ناهـارش را
جداگانه حاضر کرفند و مشغول خورفن شد .آن فختر یتیم که از صبح کنار مافر زحمتکش خـوف
نشسته بوف و معلوم نبوف صبح هم چیزی خورفه است یا نه ،به محض شنیدن بوی طعام ،نزفیـک
اتاق آمد و با چشمانی که گرسنگی بهوضوح فر آن خوانده میشد ،بـه سـفره نگـاه کـرف و انتظـار
فاشت صاحبخانه او را بنشاند و غذا به او بدهد؛ ولی با اینکه فر هر لقمهای چشمش به آن بچه
ً
میافتاف ،کامال بیاعتنا ،به خورفن غذا افامه میفاف .فختـرک کفشهـایش را فر آورف و وارف اتـاق
شد و نزفیک سفره ایستاف.
آن مرف ،یعنی همین حمال امروزی ،چهره حسرتزفه فختر را میفید؛ ولی همچنان مشغول غـذا
خورفن بوف .فخترک فرست روبهروی مرفم نزفیک سفره نشست و منتظر یک اشاره کوچـک مـرف
ً
بوف تا بالفاصله لقمهای برفارف؛ ولی مرف که فکر میکرف این بچـه بـا مـافرش بعـدا غـذا خواهـد
خورف ،با سنگدلی تمام تا آخرین لقمه و آنچه فر ظرف بوف ،خورف و برخاسـت و رفـت .فختـرک
چشمش به ظرف خالی افتاف ،آهـی کشـید و قطـره اشـکی روی گونـههایش ظـاهر شـد .از جـا
برخاست و با گرسنگی ،فرحالیکه تصویر غـذا و بـوی فلانگیـز طعـام را فر مغـز خـوف همـراه
میبرف ،با همان اشک چشم از اتاق بیرون رفت.
شب همان روز ،آن مرف ،یعنی حمال فعلی ،طبق معمول شام خـورف و خوابیـد .خـواب فیـد کـه
گرسنه است .فر عالم خواب ،غذایی حاضر کرفند .لقمهای برفاشت؛ هنوز بـه فهـانش نرسـیده
بوف که فستی مچ او را گرفت .فست فیگرش را فراز کرف ،فست فیگـری آمـد و آن فسـت را هـم
گرفت .از شدت گرسنگی ،با سر به طرف سفره خم شد که بـا فهـان غـذا را ببلعـد ،بـاز فسـت
فیگری محکم به پیشانیاش کوفت .فر همین حال ،از خواب بیدار شـد و خـوف را گرسـنه فیـد.
برخاست و آنچه غذای طبخشده حاضـر بـوف ،خـورف؛ ولـی هرچـه میخـورف ،بـه هـیچ وجـه،
ُ
گرسنگیاش تخفیف نمییافت .کمکم سـر کـوزه روغـن ،نانهـای خشکشـده و سـبزیجات و
بههرحال ،هر چه قابل خورفن بوف برفاشـت و خـورف؛ ولـی همچنـان گرسـنه بـوف؛ بهطوریکـه
نتوانست بقیه شب را از گرسنگی به خواب روف.
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این گرسنگی ،همچنان افامه فاشت .ناچار به طبیب مراجعه کـرف و بـه فرمـان پرفاخـت .کمکـم
موجوفی خوف را صرف معالجه کرف تا جایی که مغازه و خانه خوف را فروخت و بـرای معالجـه بـه
تهران رفت .زنش از او جدا شد و بچههایش متفرق شدند و او فر تهران به طـور ناشـناس پـس از
اتمام نقدینگی و موجوفی ،به کارگری و عملگی رو آورف و چون تمـام سـاعات فر فکـر خـورفن
بوف ،فرآمدش کفاف زندگی او را نمیفاف و بهتدریج به بدبختی افتاف.
یکی فو سال است که به شهر خوف برگشته و با این سن و سال ،حمالی میکند .از کسانی که او را
میشناسند ،پول نقد میگیرف؛ ولی با اشخاص ناشناس ،فر ازای حمل بار ،فقط یک شـکم سـیر
ً
ً
قرار میگذارف؛ فرحالیکه شکم او اصوال سیریبرفار نیست و معموال کارش بـا صـاحب بـار بـه
فعوا و نزاع میکشد و خالصه ،بدبختی او ،نتیجه آه و اشک آن بچه یتیم است.
امام صافق

َ ّ َ
ُِ َ
فرموفْ َِ َ« :ن َع ْب ٍد َح ّْم َس َُ ،ح َد ُِ َعّلی ْأ ِ َحت م َْ ْح َّمة ل َُ ِاا ا ْعط ُِ الّلَ ِاك ش ْع َإ ٍة ناوْا

َح ْو َم الق ََة؛ هرکس فست نوازش بر سر یتیم بکشد ،خداوند روز قیامت به تعداف موهـایی کـه از
1

زیر فست او رف شوف ،نوری به او عنایت خواهد نموف».
فر کامشان به جای غذا اشک مـافر اسـت
بــس کــوفک یتــیم کــه از جــور روزگــار
هرکس که فید خسته فل و چارهای نکـرف

فر پیشــگاه عــدل الهــی ســتمگر اســت

گـــر فرفمنـــد را برهـــانی ز چنـــگ فرف

2

بالله که از عبـافت صدسـاله بهتـر اسـت

 .8شفاجویی از قرآن مجید

حضرت آیتالله شهید سید عبدالحسین فستغیب ،سومین شهید محـراب ،مـینویسـد :جنـاب
سید محموف حمیدی نقل میکرف :فر مرض عمومی آنفوالنزا که فر ماه محرم سال  ۳۱۱7قمـری
به وقوع پیوست و بیشتر اهالی شیراز به آن مبتال شدند ،من و اهل خانهام همه به این بیماری مبتال
شدیم و من از شدت بیماری ،بیهوش شدم .فر آن حال ،سـید جلیـل ،مرحـوم سـید میـرزا امـام
جماعت مسجد فتح را فیدم که فر مسجد وکیل پس از نماز جماعت به یک نفر فرموف« :به مرفم

َُ
بگو :فست راست خوف را بر فو شقیقه خوف گذارید و آیه شریفه « َو ُن َن ِّز ُل َ ْ ُ ْ
شـفا ٌ 
ِ
آنماهو ِ
منالقر ِ
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،71ص .6
 .2غالمرضا فیروزیان ،گفتار ارزنده ،ص  ۳1۱ـ .۳۱۳
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َ َ َ ُ َ
َ
ٌ ْ ْ
َ
مین ِإ َ رسارا» 1را هفت مرتبه بخوانید و بر هرکس کـه بخوانیـد،
ّزیدالّظ ِال
َو َر ْح َمة ِلل ُمؤ ِمنینو ی
خدا شفا میفهد».
ً
چون به خوف آمدم ،آیه شریفه مزبور را هفت مرتبه خواندم؛ فورا خدا شفا مرحمت کرف .برخاسـتم
ً
و فست بر شقیقه فرزندم گذاشتم و آن آیه را هفت بار خواندم؛ او هم فـورا خـوب شـد و از بسـتر

برخاست .خالصه ،تمام اهل خانه فر همان روز خوب شدند و از آن سال تا به حـال ،هـرکس از
ً
2
خانوافهام به سر فرف مبتال میشوف ،همین آیه شریفه را بر او میخوانم؛ فورا شفا مییاید.
 .9تأثیر لباس روحانیت

برافر پاسداری میگفت :آقایی روحانی ،مدتی بـا مـا بـوف و مطـالبی میگفـت؛ خیلـی بـه فلـم
مینشست و به قدری صحبتهایش برایم فلنشین بوف که فراموش نشدنی اسـت؛ ولـی یـک روز
سر بازار قم فیدم کسی به شکل مرموزی خوفش را از من پنهان کرف و رفت کنجکاو شـدم ببیـنم
او چه کسی بوف که نمیخواست مـن او را ببیـنم وقتـی پـیاش را گـرفتم ،او را شـناختم؛ همـان
روحانی بوف که مـرا شـیفته خـوف کـرفه بـوف؛ ولـی بـا لبـاس شخصـی وقتـی او را بـدون لبـاس
روحانیاش فیدم ،یک لحظه تمام آنچه او مرا با آن ساخته بوف ،از فلم محو شد.

3

ُُ
ُُ
 .11اذن خیر ،اذن شر

فر روستایی فر اطراف ساوجبالغ به تبلیغ رفته بوفم .یکروز پیرمرفی را فیـدم و بـه او گفـتم :چـرا
مسجد نمیآیی؟ گفت :میآیم؛ ولی حاج آقا هـر روحـانی کـه آمـد ،گروهـی را جـذب کـرف و
فیگران را کوبید رمزش این بوف که :فر هر نوبت تبلیغی ،چه رمضان یا محرم ،هر گروه و طایفه-
ای که حاج آقا فر منزلشان پذیرایی میشد ،او را علیه طایفه فیگر تحریک میکرفند و از او کـه از
مساهل اینجا بیخبر بوف ،سو استفافه میکرفند
وقتی این مطلب را از آن پیرمرف شنیدم ،یافم آمد که یکی از فوستانم به محلی رفته بـوف و گروهـی
اطرافش را میگیرند و یکسره از طایفهای فیگر بدگویی میکنند؛ او هم منبـر مـیروف و سـخنرانی
 .1اسرا  ،آیه « :81و از قرآن ،آنچه شفا و رحمت است ،برای مؤمنان نازل میکنیم و ستمگران را جز خسران [و زیان]
نمیافزاید».
 .2محمدحسین محمدی ،هزارويک حکايت قرآنی ،ص  ۱61و .۱6۱
ّ
 .3مهدی چراغی ،تجارب مبلغان هنرمند ،ص .۱6
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آتشینی علیه آنها میکند .بعد فهمیده بوف که قضیه برعکس بـوفه اسـت و آنچـه گفتـه و اعتـراض
کرفه بوف ،فر مورف همین افرافی که او را تحریک کرفه بوفند ،صدق میکند فر اینجـا بـه یـاف آیـه
ُُ
ُُ
1
قرآن افتافم که پیامبر اسالم ،انن خیر بوفند؛ اما متأسفانه بعضی از ما ،انن شریم.
 .11میزبان فاسد!

اطراف شیراز ،شهری بوف که برای تبلیغ رفته بوفم .پس از چند روز ،از خالل صـحبتهای افـراف،
متوجه شدم که مبلغ قبلی ،فرف موفقی نبوفه و فلیل عدم موفقیتش این بوف که :فر منزل کسی اتراق
کرفه بوف که فر بین مرفم معروف به فساف بوف و شهرت میزبان به فساف ،از این باب بوف که :گـاوی
را سرقت کرفه و سر بریده بوف و از حاج آقا با گوشت آن پذیرایی میکرف .مرفم مـیگفتنـد :جـایی
که فزف ،مرید آقا شوف ،آنجا جای ما نیست.
تجربه نشان میفهد :آفمهایی که از نظر اخالقی یا اقتصافی یا فرهنگی ،وجهه منفی فارند ،مثـل
اینکه رباخوارند ،سارقاند یا فاسدند ،موقعیت روحـانی را تحـت تـأثیر قـرار فافه و آن را ضـایع
میکنند .روحانی وقتی میتواند کار کند که وجههای وجیه فاشته باشد.

2

 .12حاج آقا! تجدید فراش!

ایام ماه رمضان برای تبلیغ به روستایی اعزام شده بوفم .بعد از چند روز ،یکی از اهالی روسـتا کـه
ً
سابقا کدخدا بوف ،به مسجد آمد؛ ولی آفمی ناقال و مونی بوف و بدش نمیآمد طلبه را بـه شـکلی
به فام بیندازف چندین بار به من اصرار کرف که :حاج آقا یک ماه ،زیاف است؛ اگر مایل باشی ،می-
توانیم برایت فختر جور کنیم و ازفواج کنی و مرتب برای تبلیغ اینجا بیایی و یا اگـر نمـیخـواهی،
زنان بیوه فاریم ،برایت عقد میکنیم گفتم :نمیخواهم؛ یک ماه اینجا هسـتم و مـیروم و نیـازی
ً
نیست؛ فرحالیکه این احتمال را میفافم که اگر زیر بار چنـین کـاری بـروم ،اوال :تبعـات منفـی
متعدفی گریبانم را خواهد گرفت و زنجیری به پایم بسته خواهد شد که حاالحاالها نتوانم از قیـد
ً
آن آزاف شوم .ثانیا :عدهای بنشینند برایم فست بگیرند که :اینها جوانها و غیرجوانها را فعـوت بـه
ً
تقوا و کنترل میکنند؛ ولـی یـک مـاه نمـیتواننـد خوفشـان را کنتـرل نماینـد .ثالثـا :یـک سـری
 .1همان ،ص  ۱6و .۱6
 .2همان ،ص .۳99
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محذورات فیگر و حرفها و مساهل پیشبینی نشدهای به وقوع بپیوندف کـه خـدا مـیفانـد آخـر و
عاقبتش به کجا میانجامد .این بوف که هر بار که او میگفت ،من هم با جدیت مـیگفـتم :نـه .او
هم وقتی فید جدی هستم ،قضیه را رها کرف.

1

 .13استقامت ،رمز پیروزی

فر زمان مرحوم آیتالله بروجرفی نمایندهای از سوی ایشان برای تبلیـغ بـه یکـی از شـهرهای
ایران رفت .پس از مدتی ،به جهت فعالیت چشمگیر او ،فشمنان فین ،بـا تهمـتهـا و شـایعات
فراوان ،عرصه را بر او تنگ کرفند تا او را فراری فهند .آن روحـانی اعـالم کـرف کـه فر فـالن روز،
جلسهای مهم خواهد فاشت و حرف آخر را خواهد زف .فوستان و فشمنان به گمان اینکـه جلسـه
خداحافظی است ،همه جمع شدند و او روی منبر رفت و گفت :ای مـرفم اگـر پشـت سـر مـن
گفتند :فالنی با ارباب و خوانین و سرمایهفاران رابطه فارف ،باور کنید .اگر گفتند :فالنی اهل فسـاف
و فحشاست ،باور کنید .اگر گفتند :نماز نمیخواند ،باور کنید اما اگر گفتند :او میخواهد از ایـن
شهر بروف ،هرگز باور نکنید که من تا آخرین لحظه فر سنگر تبلیغی خوف خواهم ماند.

2

 .14شکیبایی در انجام وظایف

فر قرآن کریم خواندهاید که اقوام پیشین ،انبیای الهی را هنگام تبلیغ آنان بـه تمسـخر میگرفتنـد و

میآزرفند 3.از آنجا که پیشینیان از یکدیگر تقلید میکرفنـد و شـیوهای غلـط پیشـه کـرفه بوفنـد،
هنگامی که کسی روشی صحیح را نشان آنهـا مـیفاف ،او را اسـتهزا میکرفنـد و میگفتنـد :مگـر
میشوف تو یک نفر برحق باشی و همه ما بر باطل باشیم .ایـن قضـیه ،ماننـد حکایـت آن پزشـک
متخصص است که شنیده بوف فر شهری بیماری پوستی شایع شده و واگیر فارف .مرفم شـهر همـه
مبتال به «خارش» شده بوفند و پس از سالها ،انگار از یاف برفه بوفند که این رفتار ،نوعی بیماری
است:
 .1همان ،ص .۱7
 .2بشیر خیری و امیرحسین کریمی وثیق ،رسیدن و رساندن؛ نگرشی نو به تبلیغ نوين ،ص  68و .6۱
س
ُ
َ
َ
کم َأ سر َس سلنا م سن َنبی فی سا َألو َ
 .3زخرف ،آیه  6ـ َ « :7و س
لین * َوما یأتیه سم م سن نبی إال کانوا به سیس َت سهز ُؤن؛ و چقـدر پیـامبرانی
فر اقوام پیشین فرستافیم .و بر مرفم هیچ رسولی نیامد ،جز آنکه او را به مسخره [و انکار] گرفتند».
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خــوی َبــد ،فر طبیعتــی کــه نشســت

نـــروف تـــا بـــه وقـــت مـــرگ ،از فســـت

1

پزشک ،برای معالجه اهالی آن فیار ،فاروهایی مهیا کرف و به آنجا رفت .چـون مـرفم او را فیدنـد،
سخت ترسیدند گرفاگرفش جمع شدند و از وروفش به شهر ممانعـت کرفنـد .پزشـک ،علـت
مخالفتشان را پرسید؛ گفتند :تو بیماری زیرا از جنس ما نیستی (بدنت را نمیخارانی ) .او هرچـه
اصرار کرف که من سالمم و شما بیمارید ،فایدهای نداشت .میگفتند :مگر میشوف ما همه مریض
باشیم و فقط تو سالم باشی؟
آنچه گفته شد ،اندکی از همه زخمزبانها و آزارهایی است که بر این اسوههای بزرگ فینی ما رفتـه
است .حال کسی که فر این عرصه مقدس و الهی قدم گذاشته ،چگونه بر اثر شنیدن چند ناسـزا و
زخمزبان ،طاقت از کف میفهد؟ شما باید جاهلیت قرن  1۳را تـاب بیاوریـد؛ گـاهی وقتـی بـا
فشنامها و زخمزبانها روبهرو میشدم ،رو به قبله میکرفم و میگفتم :یا صاحبالزمان اگر شما
از ما روی نگرفانید و ما را به سربازی و نوکریتان بپذیرید ،از همگـان زخمزبـان شـنیدن ،آسـان
است.

2

 .1سعدی شیرازی.
 .2اصغر قاهمی ،اهداف و آداب طلبگی ،ص  86و .86

سوژههای سخن
حجتاالسالم والمسلمین جواد محدثی*

اشاره

فرصت سی روزه ماه مبارک رمضان ،برای اراهه مفاهیم و آموزههای اخالقـی ،تربیتـی و اجتمـاعی
اسالمُ ،مغتنم اسـت .تنـوع مباحـث و کـاربرفیبوفن موضـوعات ،از عوامـل جانبـهآفرین بـرای
تبلیغات فینی است؛ تا مستمعان با شنیدن یک بحـث سـنگین و طـوالنی ،خسـته نشـوند و هـر
جلسه ،فر فضای تازهای از معارف فین قرار بگیرند.
فر این مقاله ،سی موضوع و سوژه سخن مطرح میشوف که مبلغان گرامی میتوانند از آنها فر کنار
مباحث خوف استفافه کنند .هریک از این مباحث را به تناسب زمـان جلسـه ،کشـش مخاطبـان،
آمافگی نهنی مبلغ و محل جلسه ،هم میتوان فر فه فقیقه مطرح کرف ،هم فر یک ساعت؛ یعنـی
به صالحفید گوینده و تناسب موضوع و مخاطب بستگی فارف.
گفتنی است که فر این سوژهها ،موضوعات کلیدی عنوان شـده و اشـارهای بـه محورهـای بحـث
شده و خالصهای از آیات و روایات نیز بیان گرفیده است .تفصیل و تبیین یا اجمال و فشرفهگویی
* محقق و نویسنده.
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سخن ،به سخنران محترم وابسته اسـت .بـدیهی اسـت کـه مبلـغ میتوانـد از معلومـات قبلـی و
اطالعات شخصی خوف هم به این مباحث بیفزاید .فر ضمن ،باید بنا را بر اختصار گذاشـت و از
طوالنیشدن بحث و جلسه که ماللآور است ،پرهیز کرف؛ مگر آنکه مستمعان خواهـان تفصـیل
باشند یا جلسه کشش بحث طوالنی را فاشته باشد.
به منظور اختصار بیشتر مقاله ،از اراهه ترجمه آیات و روایات صرف نظر شده است.
سوژههای سیگانه سخن
 .1غنیمتشمردن فرصتهای معنوی

ماه رمضان ،فرصتی معنوی برای خوفسازی و تهـذیب نفـس و انجـام کارهـای نیـک اسـت .فر
تعالیم فینی ،فرباره بهرهگیری از فرصتها ،غنیمتشـمرفن عمـر ،افسـوس و حسـرت بـر عمـر
ازفسترفته ،عبرتگرفتن از خسرانزفگان و موفقان ،نخیرهسـازی عمـل صـالح بـرای آخـرت و
فرصت جوانی برای تربیت نفس ،مطالـب بسـیاری وجـوف فارف کـه میتوانـد از محورهـای ایـن
موضوع قرار گیرف .آرزوی انسانها فر قیامت برای بازگشت به فنیا و عمل صالح نیز فر قرآن مکرر
آمده است.
آیات:
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ ْ َْ
ََ 1
َ َ
ُ ْ َ ُ َ ْ َ ِْ ُ ْ ََ َُ
َْ
فیه َم ْنتذم ر».
« .۳ربناأر ِرجنانعمل ِ
صالحاغیرالذيمنانعملأولمنعمرمممایتذمر ِ
ْ َ ُ َ ِ ُ ْ ْ َ ْ َْ َْ َْ ٌ َََ َ ُ َ َ
2
الل ِه».
من
« .1استجیبو ِ
منقب ِلأنیخ ِتيَیوم مرُله ِ
الربكم ِ
روایات:

3
 .۳امام علی ْ « :ال ُف ْإ َص ُة َت ُّم ُإ ََ َإ َ
الس َِ ِب».
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َْ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ 4
 .1امام علی « :ف عّمّلوا والعّم حإفع والتواة تنفع والدع ء حسّمع».
َ َ
ُ َ
َ
َ
ْ َ َْ
ْ
5
 .۱پیامبر خدا ْ ََ « :ن ف ِت َ ،ل َُ َا ٌب َِ َن الَ ْ ِإ فّل َ ْن َت ِْ ْز ُِ ف ِا َن َُ ا َح ْد ِْي ََ َتی ُحغّل ُِ َعّل ْ َِ(عنَ)».

 .1فاطر ،آیه .۱7
 .2شوری ،آیه .۴7
 .3نهج البالغه ،حکمت .1۳
 .4همان ،خطبه .1۱9
 .5محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ح .۳67۱6
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برگ عیشی به گور خویش فرسـت

کس نیارف زپـس ،تـو پـیش فرسـت

1

 .2آثار و فواید روزه

روزه ،آثار و فواید جسمی و روحی ،فرفی و اجتماعی ،فنیوی و اخروی فارف .فربـاره فلسـفه روزه
به نکات بسیاری میتوان اشاره کرف؛ از جمله :کنترل و مهار هوای نفس ،تعـدیل غریـزه شـهوت،
چشیدن طعم گرسنگی و محرومیت ،به یـاف گرسـنگی و تشـنگی قیامـت افتـافن ،تمـرین بـرای
تقویت ارافه ،تحصیل ملکه تقوا ،سالمتی و تندرستی جسم ،برنامهریزی جدید غـذایی ،پیـدایش
صفای روحی و خشوع قلبی.

نقش روزه فر سالمتی بدن و تنظیم سوختوسـاز فسـتگاه گـوارش و پرهیـز از ُپرخـوری ،بسـیار

است .امروز یکی از شیوههای مهم فرمان امراض ،برنامه امساک غـذایی (روزهفرمـانی) اسـت.
ریشه بسیاری از بیماریهاُ ،پرخوری و بدخوری است و از اساسیترین راههای فرمـان ،پرهیـز و
کمخوری و امساک است.
آیات:
َ
ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ََُ َ 2
َُ َ َ َُ ُ َ ََْ ُ ُ ِ ُ َ ُ َ ََ َ َ
ون».
منقب ِلكملعلكمتتق 
« .۳یاأیهاالذینآمنوام ِتّبعلیكمالّصیامممام ِتّبعلیالذین ِ
ُ
َ ُْ َ َ َ َ
ُْ َ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ََْ ُ ْ ُ 3
فیه ْالق ْر ُآن...فمنش ِهد ِمنكمالشهرفلیّصم ه».
« .1شهررمضانالذيأن ِّزل ِ
روایات:

َ ٌ َ ُ َْ
ُ َ
ِ َ ُ 4
 .۳پیامبر خدا ِ « :لك ِ شيْ ٍء َز ة َو َز ة اْل ْا َد ِان الَ م».
5
 .1پیامبر خدا ُ « :ص ُ
وَوا َت َِ ُِوا».
َ ْ
َ َ َْ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َْ ْ
6
وُ ِا لفّض ِ َعّلی ال َّم َس ِ ِن».
 .۱امام حسین ِ « :ل ِجد الغ ِنيُ َس الجوع ف ع
ِ
َ ُ ْ َ ََْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ُْ َ 7
 .۴امام صافق َُِ « :ا صّمت فّل َم سّمعك واَإك وشعإك و ِجّلدك».
 .1سعدی شیرازی.
 .2بقره ،آیه .۳8۱
 .3بقره ،آیه .۳86
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،76ص .۱16
 .5محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ح .۳9۱17
 .6عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۱۱ص .۱76
 .7شیخ کلینی ،اصول کافی ،ج  ،۴ص .87
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 .3ترک گناه

مهمترین طاعت ،ترک گناه و معصیت است .از آنجا که نفـس امـاره و شـیطان ،بـه گنـاه فعـوت
میکند ،ترک گناه ،جهاف بزرگ به شمار میروف .برترین تقوا ،ترک گناه است و همین عامل ،انسان
را به قرب خدا و بندگی کامل میرساند.
محورهای این بحث ،عبارتاند از:
ـ گناهان ،نتیجه تبعیت از هوای نفس؛
ـ معصومین

به جهت آگاهی از زشتی و آثار بد گناه ،معصیت نمیکنند؛

ـ گنهکاران ،فنبالهروان ابلیساند که عصیان کرف و سجده ننموف؛
ـ آثار فرفی و اجتماعی و فنیوی و اخروی گناه؛
ـ راههای ترک گناه و تقویت ارافه برای مخالفت با نفس اماره.
آیات:
َ
ْ َْ
ْ
َ َ ْ َََ
َ
َ
َ
َْ
َ « .۳وأ َم َ
ام ْنراو َم َ
قام َر ِب ِه َون َهیالنف َس َع ِنالهو *ف ِإنالجنة ِهيَالمخو ».
ُ
َ
2
ْ َ َْ ُ َ
َُْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ ِ
ام َ
ئات ُك ْم َون ْد ِر ْل ُك ْم ُم ْدرال َمریما».
بائرماتنهونعنهنكفرعنكمسی ِ
ِ « .1إنتجت ِنبو ِ
1

روایات:

َ ْ ُ َْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ
وب َََ فاة
 .۳امام علی « :ع ِجبت ِْلقو ٍام حِتّمون الطعا م ََ فاة اْلُى ا ا حِتّماون الاهن
3
َالن ِْ».
ْ
َ َ
ْ
4
 .1امام علی ْ « :اجت َن ُب َ
الس ِ َئ ِت أ ْولی َِ ِن ا ِت َس ِب ال َِ َس َن ِت».
ِ
ْ َ ََ
َ
َُ
َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ 5
َ
َ
ات ف ِان الّش ِهد هو الِ ِ م».
 .۱امام علی « :اتقوا َع ِصيَ الّل َِ ِفي الَّلو ِ
ْ
َ
َ
َ
َ َ
ُ
َ ُ
ْ ََ ُ ْ 6
 .۴پیامبر خدا « :ا َت ْنظ ُإوا َِلی ِصغ ِإ اله ْن ِ َول ِك ِن ْانظ ُإوا َِلی ََ ِن اجتإأتم».
 .1نازعات ،آیه .۴9
 .2نسا  ،آیه .۱۳
 .3ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .19۴
 .4تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .۳611
 .5عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،76ص .79
 .6همان ،ج  ،7۴ص .۳68

ُ
 .4انس با قرآن
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اسـت .یـک

قرآن ،منشور آسمانی اسالم و برنامه عملی مسـلمانان و معجـزه جاویـد پیـامبر
ُ
مسلمان باید پیوسته آن را بخواند ،بفهمد و به آن عمل کند و فر یک کلمه ،انس و همدمی با قرآن
فاشته باشد و به عنوان یک کتاب ،پیوسته فر آن نظر و تدبر کند تا از معارفش بهره گیرف.
فر این موضوع ،محورهای زیر را میتوان بحث کرف:
ـ تأکید آیات و روایات بر تالوت قرآن و ثواب آن؛
ـ اکتفانکرفن به قراهت صرف؛ بلکه تأمل و تدبر فر آیات الهی؛
ـ عمل به قرآن؛ نه فقط خواندن و ختم قرآن کرفن؛
ُ
ـ نورانیت قلبی حاصل از انس مداوم با کالمالله؛
ـ شکایت قرآن فر قیامت از آنانکه قرآن را مهجور و متروک ساختهاند.
آیات:
َ
ُ
َ
ُ
َ َ
ْ
َ َ َ ُ ُ
1
ول َ
االق ْر َآن َم ْه ُجورا».
یار ِب ِإ َنق ْو ِمياتخذواهذ
« .۳وقالالرس
ُ
َ ْ ُ
َ
2
امات َی َس َر ِم َن ْالق ْر ِآن».
« .1فاق َرك
َُ ْ ُ َْ َ ُ َ َ ْ
َ َ ْ َ ُْ َ ْ ُ ْ َ 3
َ
مین * وأنأتلواالقرآن».
منال ُم ْس ِل 
« .۱وأ ِمرتأنأ مون ِ
روایات:

َ ْ َ
ْ ْ
َ ُ
َ َ َ ْ ََ
ُْ
 .۳امام صافق « :الق ْإ ُآن َع ْْ ُد الّل َِ َِلی خّل ِق َِ فق ْد َح ْن َب ِغي ِلّل َّم ْإ ِء ال ُّم ْس ِّل ِم أ ْن َح ْنظ َاإ ِفاي َع ْْ ِاد ِِ َوأ ْن َحق َاإأ
ُِ
َ
4
َِ ْن َُ ِفي َح ْو ٍم خ ّْم ِس َن َآحة».
َ
َ َْ َ َ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ٌ ُ ُ
وب َو ِس ْات ٌإ ِفاي َالنا ِْ َوأ ََا ٌن َِ َان
 .1پیامبر خدا « :عّل ك ِا ِقإاء ِة القاإ ِآن ف ِاان ِقإاءتاَ فا ْة ِلّلاهن ِ
ْ َ
5
اب».
ال َعه
ِ
َ َ
َ َ
6
 .۱امام صافق ِ « :ق ْ ِع ْن َد َو ْع ِد ِِ َو َو ِع ِد ِِ َو َتفك ْإ ِفي أ َْث ِل َِ َو ََ َو ِاع ِظ َِ».
 .1فرقان ،آیه .۱9
 .2مزمل ،آیه .19
 .3نمل ،آیات  ۱۳و .۱1
 .4شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،۴ص .8۴۱
 .5عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،8۱ص .۳7
 .6همان ،ج  ،81ص .۴۱
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َ
ُ
َ َ َْ َ َ َ ُ َ َْ
ُْ
ون أق َد َاَ ُْ ْم َت ِل َن ِْل ْج َز ِاء الق ْإ ِآن ُح َإ ِتّل َون َْ َت ْإ ِت َل».
 .۴امام علی « :أَ الّل فَ ف

1

قــرآن ،حیــات روشــن فلهاســت

قــرآن ،فــروغ و شــمع محفلهاســت

فل از فــــروغش نــــور میگیــــرف

2

جـــان از پیـــامش شـــور میگیـــرف

 .5امتحان الهی

تنها افعای فاشتن ایمان و عمل صالح ،کافی نیست؛ بلکه باید امتحـان پـس فاف تـا صـدق افعـا
ثابت شوف .امتحانات الهی با مساهل مختلف برای معلومشـدن صـدق و کـذب افـراف فر افعـای
ایمان و بندگی است .البته این موضوع برای خداوند معلوم است؛ امتحان برای روشنشدن مسئله
برای خوف انسان و فیگران است.
محورهای این بحث ،عبارتاند از:
ـ نقش امتحان فر نشانفافن جوهره اشخاص؛
ـ سنت همیشگی و همگانی خدا فر امتحان بندگان؛
ـ امتحانشدن با فقر و غنا ،زشتی و زیبایی ،رفـاه و سـختی ،صـحت و بیمـاری ،و ازفسـتفافن
عزیزان و اموال؛
ـ نمونههایی از امتحانات الهی فر قوم بنیاسراهیل ،مسلمانان صدر اسالم و عصر حاضر؛
ـ امتحان الهی و جبهههای جنگ با مفاسد اجتماعی یا وسایل و عوامل گناه؛
ـ شیطان و هوای نفس ،فو وسیله برای امتحان انسان.
آیات:
َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َْ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َُ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َ
ـی ْعل َمن
منقب ِل ِهمفل
« .۳أح ِسّبالناسأنیترمواأنیقولواآمناوهم یفتنون*ولقدفتناالذین ِ
َُ َ َ َ َُ ََََْ َ َ ْ
َ 3
بین».
كاذ 
اللهالذینصدقواولیعلمنال ِ
َ َُْْ
ِ
َ ََ
ـوو َو ْال ُجـوع َو َن ْقـص َ ْ َ ْ
َ « .1و َل َن ْب ُل َو َن ُك ْمب َشيْ م َن ْال َخ ْ
ـرات َو َبشـر
ٍ ِ
ٍ ِ
ِ
ـسوالثم ِ
مـناْلمـو ِالواْلنف ِ
ِ
ِ
ِ
َ 4
َ
الّص ِابرین».
 .1نهج البالغه ،خطبه .۳۱۱
 .2جواف محدثی ،بر و بار ،ص .1۱7
 .3عنکبوت ،آیات  ۳و .1
 .4بقره ،آیه .۳66
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َ

َ

َ

َ

َ « .۱الذير َل َّق ْال َم ْو َت َو ْال َحیاة ِل َی ْب ُل َو ُم ْمأ ُی ُك ْمأ ْح َس ُن َع َمال».

1

روایات:

َ
ُ َْ ُ َ ُ ُ ْ َُ ُ 2
 .۳امام علی ِ « :ع ْن َد ِاا َْ ِت َِ ِن حكإم الإج أو حْ ن».
ْ
َ
َ ْ
َْ
َْ
ُ
َ َ
 .1امام علی « :ل ِك َان الّل َاَ َحَ َت ِب ُاإ ِع َبا َُ ُِ ِااأن َواع الّشادا ِئ ِد َو َح َت َع َباد ُه ْم ِااأن َواع ال َّم َج ِه ِاد َو َح ْب َت ِّلا ِْ ْم
ِ
ِ
ْ َ
ُ
3
وب ال َّمك ِْ ِِ».
ِاّض ُإ
ِ
َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ
السا ِخّط ِل ِإ ْز ِق ِاَ
 .۱امام علی « :أنَ [سبِ نَ حَت ِباإ ِعبا ُِ] حَت ِباإهم ِاا ْلَو ِال واْلوا ُِ ِل تبا ن
4
َو َالإ ِاضيَ ِا ِق ْس ِّم َِ».
َ
ََ
ْ َْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ 5
 .۴امام صافق َ َِ « :ن أش َد َالن ِ َاَلء اْلن ِب ء ّمم ال ِهحن حّلونْم ّمم اْلَث ف ْلَث ».

خوش بوف گر محک تجربه آید بـه میـان

تا سیهروی شوف هرکـه فر او غـش باشـد

 .6نماز جمعه و جماعت

ُبعد اجتماعی اسالم ،از احکام جمعی فین فهمیده میشوف .تأکید بـر حضـور فر نمـاز جمعـه و
جماعت و ثواب آن ،گواه این مطلب است .این حضور ،آثار و برکات فراوانی فارف و مسـلمانان را

وحدت و قدرت میبخشد .پس ،باید بر این مسئله تأکید و توجه بسیاری فاشت.
محورهای این بحث ،عبارتاند از:
ـ اسالم ،فین اجتماعی است؛ نه فرفی .برخی احکام اجتماعی ،مانند :نمـاز جماعـت ،جمعـه،
فطر و حج؛
ـ اجتماع روزانه (نماز جماعت) ،اجتماع هفتگی (نماز جمعه) ،اجتماع ساالنه (نماز عید فطـر و
قربان)؛
ـ همبستگی مسلمانان و باخبربوفن از حال یکدیگر ،خنثاکننده توطئههای تفرقهافکنانه؛
ـ سوره جمعه و تأکید بر حضور فر نماز جمعه.
 .1ملک ،آیه .1
 .2تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .6196
 .3نهج البالغه ،خطبه .۳۱1
 .4همان ،حکمت .۱۱
 .5شیخ کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1ص .161

  196رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 9311
آیات:
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
1
َ َ
َُ
َ َ
الة ِم ْن َی ْو ِمال ُج ُم َع ِةف ْاس َع ْو ِاإلی ِذ ْم ِرالل ِه».
وُي ِللّص ِ
« .۳یاأیهاالذینآمنو ِاإذان ِ
روایات:

َ ُ

ْ ُ ُ

َ

ُ

َ

َْ

َ

ْ

 .۳امام صافق َ « :
الََلة ِفي َج َّم َع ٍة َتفّض َعّلی ِ َصَل ِة الف ْإ ُِ ِاأ ْْ َا ٍع َو ِعّش ِإ َحن َُ َْ َجة».
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ َ
3
 .1پیامبر خدا « :ا َصَلة ِل َّم ْن ل ْم ُح ََ ِ ِفي ال َّم ْس ِج ِد ََ َع ال ُّم ْس ِّل ِّم َن َِا َِ ْن ِعّل ٍة».
َ ْ
َ ََ
َ َ ُ
 .۱امام علی ْ ََ « :ن َت َإك ال ُج ُّم َعة ّمَلّم َُ َت َت ِا َعة ِلغ ْ ِإ ِعّل ٍة ِت َ َُ َن ِفق ».

2

4

 .7یاد خدا

یاف خدا ،چه با زبان و چه فر فل ،نشانه یاف نعمتهای اوست که هم بازفارنده از گناه اسـت و فل
را صفا میبخشد و آرامش میآورف و بر تحمل انسان فر برابر سـختیها و مصـیبتها میافزایـد و
سبب میشوف که خدا هم انسان را یاف کند و فر حق او لطف نماید.
محورهای این بحث ،عبارتاند از:
ـ نکر خدا به زبان ،به قلب و فر صحنههای مختلف زندگی؛
ـ یاف خدا فر خوشیها و نعمتها ،فر سختیها و گرفتاریها ،و فر مواقع پیش آمدن گناه؛
ـ اثر آرامبخش یاف خدا ،نماز و عبافت ،به عنوان جلوهای از نکر خدا؛
ـ غفلت از خدا ،زمینهساز گناهان و ناسپاسیها.
آیات:
َ
ُ
َ
ْ
ْ َ
ُ ُ 5
الل ِهت ْط َم ِئ ُنالقلوب».
« .۳أ ِب ِذمر
ِ
َ َ ُْ
6
َْ ُْ ُ ْ َ ْ ُ
ُ
ُ
َ ْ ُُ
ون».
« .1فاذمرونيأذمرممواشكرواليو تكفر ِ
َ
َ
َ ْ
7
َ َ ْ ََْ َ
ض َع ْن ِذ ْمريف ِإ َن َل ُه َمعیشةضنكا».
« .۱ومنأعر
 .1جمعه ،آیه .۱
 .2شیخ طوسی ،التهذيب ،ج  ،۱ص .16
 .3شیخ صدوق ،علل الشرائع ،ص .۱16
 .4محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ح .۳9777
 .5رعد ،آیه .18
 .6بقره ،آیه .۳61
 .7طه ،آیه .۳1۴
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روایات:

َ َ
ُْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ
1
السَل ََة َِ َن الّش ْ ط ِن».
 .۳امام علی  ُِ « :إ الّل َِ ْأ َ ِل ِ َؤ َِ ٍن و ِْاَِ
َ
َ
َ ُ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
 .1امام باقر « :ا َح َزال ال ُّم ْؤ َِ ُن ِفي َصَل ٍة ََ َن ِفي ُِ ِاإ الّل ِاَ َع َاز َو َجا ق ِئّما ا َن أ ْو َج ِلسا أ ْو
ْ َ
2
َُّضط ِجع ».
ِ ْ
ْ َْ ُ
ِ ْ
3
َْ َ
الس ِإ َوال َج ْْ ِإ».
 .۱امام علی ْ ََ « :ن َع َّم َإ قّل َب َُ ِاد َو ِام اله ِإ َح ُس َنت أف َع ل َُ ِفي
ْ َ ْ
ٌ َْ َ ُ
َ َ ْ َ
ِ ْ ْ
َ
 .۴امام علی « :اله ُإ ُِ َإ ِان ُِ ٌإ ِع ْند ال ُّم َِ َب ِة َح َس ٌن َج ِّم َوأفّض َِ ْن ُ ِلاك ُِ ُاإ الّل ِاَ ِع ْناد ََا
َ َ َ َ ُ َ َْ َ ََ ُ ُ َ
4
ون ُ ِل َك َح ِجزا».
حإم الّلَ عّل ك ف ك

پرتــو یــاف خــدا گــر فهــد آرامــش فل

بگــذرف عمــر تــو فر ســایه آرامــش فل

هست تنها به خداوند قسـم یـاف خـدای

5

مایــه راحــت و آرامــش و آســایش فل

 .8قناعت

قناعت ،نقطه مقابل حرص و طمع و زیافهخواهی است .افراف قانع ،آسوفهترند و از زندگی بیشـتر
لذت میبرند .فر روایات ،از قناعت به عنوان سرمایه بیپایان یاف شده است .قناعت ،راهـی بـرای
مقابله با کمبوفهاست.
محورهای این بحث ،عبارتاند از:
ـ اقتصاف مقاومتی و رابطه آن با قناعت؛
ـ وابستگیهای اقتصافی فر اثر نداشتن قناعت به فاشتهها و تولیدات ملی؛
ـ رنج فرونی افراف حریص و زیافهخواه؛
ـ قناعت ،سرمایهای است که ثمرهاش عزت نفس ،آزافگی و عدم وابستگی است.
آیات:

َ

َ

ْ

ََُ َ َْ َْ
ََْ
ناب ِهأ ْزواجا ِمن ُه ْم».
 « .۳تمدنعینیك ِإلیمامتع ِ
 .1تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .6۳7۳
 .2محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ح .6۱81
 .3تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .8871
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۴ص .86
 .5بهجتی شفق.
 .6حجر ،آیه .88

6
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روایات:

َْ َ َ َ ُ ُ ْ ُ 1
 .۳امام علی ِ « :ا لقن ع ِة حكون ال ِعز».
َ ْ
ّ
َ
ُ 2
 .1پیامبر خدا « :خ ُإ ال ُّمؤَن َن الق ِن ُع َوش ُإهم الط َِع».
َْ ْ
ْ
ْ ُ
َْ
َ
ََ َ ُ َُ 3
 .۱حدیث قدسیَ « :وض ْع ُت ال ِغ َنی ِفي الق َن َع ِة َو ُه ْم َحطّل ُب َون َُ ِفي ث َإ ِة ال َّم ِل فَل ح ِجدونَ».
َْ
َ َ َ
َ
4
 .۴امام باقر ْ ََ « :ن ق ِن َع ِا َّم َْ َزق َُ الّل َُ ف ُْ َو َِ ْن أغ َنی َالن ِ ».

آبی است آبـرو کـه نیایـد بـه جـوی بـاز

از تشنگی بمیر و مریـز آبـروی خـویش

5

 .9احسان

از نشانههای نوعفوستی و اخالق اسالمی ،احسان و نیکی به فیگـران و خدمترسـانی بـه مـرفم
است.
شکلهای گوناگون احسان ،به شرح نیل است:
ـ نیکی و کمک به مرفم ،هنگام نیاز و گرفتاری؛
ـ خدمت به پدر و مافر ،بستگان و یتیمان؛
ـ انفاق مالی ،صدقه ،اطعام ،فافن جا و لباس و کمک عملی.
ستایش خداوند از محسنین ،ماندگاری نام نیکوکاران فر تاریخ ،احسـان نشـانه زنـدهبوفن حـس
انسانی ،شکرانه توانمندی و برخورفاری از نعمت الهی ،اجر اخـروی و آثـار فنیـوی احسـان ،از
جمله محورهای بحث از احسان است.
آیات:
ْ
ُْ
6
َ ََ َ ُُ َْ ْ َ ْ ْ
يالق ْربی».
سان َو إیتا ِ ِذ
ِ « .۳إناللهیخمر ِبالعد ِلو ِاْلح ِ
ُ
7
َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ
ذین ُه ْم ُم ْح ِسنون».
الذیناتقواوال
ِ « .1إناللهمع 
 .1تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .۴1۴۴
 .2محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ح .۳7۳۴1
 .3عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،76ص .۴6۱
 .4همان ،ص .۳۱۱
 .5صاهب تبریزی.
 .6نحل ،آیه .۱9
 .7نحل ،آیه .۳18
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َ ُ َ َ
ُ
ْ
َ َ ُْ ُ َ ُ َ
َ
َ
َ « .۱و َأ ْنف ُقوافي َ
نین».
ابخ ْیدیك ْم ِإلیالت ْهلك ِة َوأ ْح ِسنو ِاإ َنالل َه ُی ِح ُّبال ُم ْح ِس 
و
ق
ل
ت
و
ه
الل
بیل
س
ِ
ِ
ِ
ِ
روایات:

ْ

ْ

َ

ْ

 .۳امام علی ِ « :ن ْع َم َز ُاُ ال َّم َع ُِ ِاإل ْح َس ُن َِلی ال ِع َب ُِ».
َ

َ

1

2

ْ

َ

 .1امام علی ْ ََ « :ن أ ْح َس َن َِلی َالن ِ ْاس َت َد َام َِ ْن ُْ ُم ال َّم َِ َبة».
َ
4
 .۱امام علی ْ « :ال ُّم ِْس ُن َحيٌ َوَ ْن ُنق َ َ َلی ََ َن زل ْاْل َْ َ
ات».
و
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ْ

ُ ْ

 .۴امام علی َ « :ت َّم ُم ِاإل ْح َس ِن َت ْإك ال َّم ِن ِا َِ».
تــو نیکــی مــیکن و فر فجلــه انــداز

3

5

کـــــه ایـــــزف فر بیابانـــــت فهـــــد بـــــاز

 .11صله رحم

سرکشی به خویشاوندان و احوالپرسی از آنان و کمک و رفع نیازشان ،از بافضیلتترین کارهاست
و مورف توصیه پیامبر خدا و اهمه است .صـله رحـم ،محبتهـا را میافزایـد ،مشـکالت
خانوافهها را میکاهد و روابط خانوافگی را مستحکم میسازف .پس ،نباید به بهانـههای مختلـف،
از جمله گرفتاری و مشکالت روزمره ،آن را به فراموش سپرف.
محورهای بحث صله رحم ،به این شرح است:
ـ اسالم ،فین پیوند و همبستگی و مهرورزی و عاطفه است؛
ـ تأکید فراوان اولیای فین به صله رحم و پیشتازی خوف آنان فر این مسئله؛
ـ آثار فنیوی و اخروی صله رحم و ثواب آن و افزایش عمر انسان؛
ـ کاهش صله رحم و روابط خانوافگی ،به عنوان یکی از آسیبهای فنیای معاصر؛
ـ تلفن ،تلگرام و فضای مجازی ،جای ارتباط چهرهبهچهره را نمیگیرف.
آیات:
َ
َ
ُ
َ
ْ
ََ َ
6
َ َ َ
الل ُهبهأ ْن ُی َ
وص َل َو َی ْخش ْو َن َر َب ُه ْم َو َیخاف َ
ذین َیّص ُل َ
ساب».
ون ُسو َ ال ِح ِ 
ونماأمر
« .۳وال
ِِ
ِ
 .1بقره ،آیه .۳۱6
 .2تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .۱۱۳1
 .3همان ،ح .87۳6
 .4همان ،ح .۳61۳
 .5همان ،ح .۴۴8۱
 .6رعد ،آیه .1۳
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َََ َ
َ َ َ َُْ ُ َ َ ْ َ َ
الل ُهبه َأ ْن ُی َ
وص َل َو ُی ْفس ُد َ
اللهم ْن َب ْعدمیثاقه َو َی ْق َط ُع َ
ون ِفي
ونماأمر
ِِ
ِِ
ِ
« .1والذینینقضونعهد ِ ِ
ِ
ُ َ َُ ُ َ
1
الل ْع َن ُة َو َل ُه ْم ُسو ُ َ
ْ َْ
الد ِار».
ولئكلهم
اْلر ِضأ ِ
روایات:

ْ َ
َُ َ ُ
وج ُ ال َّم َِ َبة».
ت
 .۳امام علی ِ « :صّلة الإ َِح ِم ِ
ُ َ
َ
ُ
3
 .1پیامبر خدا ِ « :صّلوا أ ْْ َح ََك ْم َول ْو ِا َلسَل ِم».
2

َُ َْ
ْ
َْ َ َ َ ْ ْ
ُ
ُ ِ َْ َ ُ
 .۱امام باقر ِ « :صّلة اْل ْْ َحا ِم ت َز اي اْل ْع َّما ل َوت ْن ِّماي اْل َْ َاوال َوت ْادف ُع ال َبّل َاوى َوت َ ِس ُاإ ال ِِ َسا َب
َْ
4
َو ُت ْن ِس ُئ ِفي اْل َج ِ ».
ُ َ
ُ
ََ ُ َْ
5
 .۴امام علی ِ « :صّلوا أ ْْ َح ََك ْم َو َِ ْن قط ُعو ْم [الَ َب َإ]».

 .11یاد مرگ

انسان ،همیشه به اسبابی نیازمند است که او را از غفلت بیرون سـازف و مسـئولیتها را بـه یـافش
آورف .یاف مرگ ،چنین نقشی فارف .مرگ ،انتقال از مرحلهای به مرحله فیگر است و انسـانها فر آن
مرحله ،پافاش و کیفر خوبیها و بدیهای خوف را میبینند.
فر این موضوع ،این بحثها قابل اراهه است:
ـ حتمیت مرگ برای همه و نداشتن استثنا برای هیچکس؛
ـ مرگ ،انتقال از فنیا به عالم برزخ ،سپس به مرحله قیامت؛
ـ نقش عبرتآموز و بیدارگر مرگ و تأثیر یاف مرگ برای انسانهای غافل؛
ـ توجهفافن به مبدأ و معاف ،فر تعالیم همه پیامبران الهی؛
ـ حیات اصلی و ابدی ،پس از مرگ است .ضروری است که برای آن مرحله آمافه باشیم.
آیات:
ُ
ُُ َْ
َ ُ ْ َْ َ َ ُ
6
ور ُم ْم َی ْو َم ْالق َ
مات َو َف ْو َنأ ُج َ
یام ِة».
ذائقةالمو ِتو ِإن
ِ
« .۳ملنف ٍس ِ
 .1رعد ،آیه .16
 .2تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .6861
 .3ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .67
 .4شیخ کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1ص .۳69
 .5عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۳ص .۱1
 .6آلعمران ،آیه .۳86
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ُ

ُ

َ

ُ ُ
َ
ْ َ ُ َُ ْ
ُ َِ ُ
ت ْر َج ُع َ
ون».
ذيومل ِبك ْمث َم ِإلی َر ِبك ْم 
« .1قل َیت َوفام ْم َملكال َم ْو ِتال
َ َ

ُ

ْ

َ

ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ ُ
َ ُ
وج ُمش َی َد ٍة».
ای ْد ِرمك ُمال َم ْوت َول ْومنت ْمفي ُب ُر
« .۱أ ْینماتكونو
ٍ
روایات:

 .۳امام علی
 .1پیامبر خدا
 .۱امام علی
 .۴امام علی

1

2

َ َْ ْ ْ
ْ
ََ
3
ْ ََ « :ن أ ث َإ ُِ َإ ال َّم ْو ِت قّل ْت ِفی ُالد ْن َ َْغ َب ُتَ».
ْ ْ
َْ َ ُ
4
« :أفّض ُالز ْه ِد ِفي ُالد ْن َ ُِ ُإ ال َّم ْو ِت».
َ
ُ
َ َ َ َ َ َ 5
« :أ ْ ث ُإوا ُ ْ َإ ْال َّم ْوت َو َح ْوم ُخ ُإوج ُك ْم َ َن ْال ُق ُ
وْ َو ِق َ َِك ْم َا ْ َن َح َد ِي الّل َِ عز وج ».
ب
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ُ َ ْ ِ َ
ْ َ ْ َ َ َ ُ َْ َ ْ َْ َ َ 6
َ
َ
َ
َِ « :ن أَإا ا تعّل ُم َتی حفجؤك حنب ِغي أن تست ِعد لَ قب أن حغّش ك».

گرگ اجـل یکایـک از ایـن گلـه میبـرف

ایــن گلــه را ببــین کــه چــه آســوفه میچــرف

 .12عفو و گذشت

عفو ،خصلتی خدایی است که از روح بلند و همت واال سرچشمه میگیـرف و از عوامـل زفاینـده
کینه و جلب محبت و تحکیم روابط اجتماعی و خانوافگی است .یکـی از نامهـای خداونـد نیـز
«عفو» است .کنارگذاشتن کینه و انتقامجویی ،برای خوف انسان هم آرامش روحی میآورف.
از مباحث این موضوع میتوان چنین یاف کرف:
ـ عفو ،نشانه بزرگی روح (عفو ،از بزرگان است)؛
ـ نقش عفو و گذشت فر صمیمیتآفرینی و اصالح میان افراف؛
ـ توبه ،مصداقی روشن از عفو و گذشت الهی؛
ـ گذشت فر مساهل خانوافگی و میان فو همسر؛
ـ ارزش عفو از موضع قدرت؛
ـ عفو پیامبر

از مرفم مکه ،عفو یوسف از برافران ،عفو خدا نسبت به متخلفان از جنگ تبوک.

 .1سجده ،آیه .۳۳
 .2نسا  ،آیه .78
 .3تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .876۴
 .4محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ح .۳۱۳۴۳
 .5شیخ صدوق ،خصال ،ص .6۳6
 .6تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .۱۴68
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آیات:
َ
َ
ْ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
1
َ « .۳و َجّزا ُ َس ِیئة َس ِیئةمثلهاف َم ْن َع َ
فاوأ ْصل َحفخ ْج ُر ُه َعلیالل ِه».
ٍ
ِ
َ َ ْ َْ ُ َْ َ ُ َْ
2
« .1وأنتعفواأقرب ِللتقو ».
َ ْ َْ ُ َ َْ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ 3
« .۱ولیعفواولیّصفحواأ ت ِحبونأنیغ ِفراللهلكم».
َ
َ َْ َ ْ
َ ْ
4
َ
عافین َع ِنالن ِاس».
كاظمینالغ ْیظ َوال
« .۴وال ِ
روایات:

ُ
َ
َ َ
 .۳امام حسین َ َِ « :ن أ ْعفی َالن ِ ََ ْن َعف َع ْن ق ْد َْ ٍة».
َ
ْ َ َُ ْ ْ
ُْ
6
 .1امام علی ِ « :ع ْن َد َّم ِل الق ْد َْ ِة َتظ َْ ُإ ف ِّض ّلة ال َعف ِو».
5

 .۱پیامبر خدا

ْ ْ َ

ْ

َ

َ ُ

ُ

َ

« :ال َعف َو ا َح ِز ُحد ال َع ْب َد َِا ِع ّزا ف ْعفوا ُح ِع َز ُم الّل َُ».

7

َ
َ َ َُ ُ َ
ْ َ ََْ ُ ُُ
8
 .۴امام علی « :ق َّل ُة ْال َع ْفو أ ْق َب ُْ ،ال ُع ُ
وب».
ن
اله
م
ظ
ع
أ
م
ق
ت
ن
اا
ی
ل
َ
ع
إ
س
الت
و
وب
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ

ما از گناه خصـم تجـاوز کنـیم ،از آنـک

فر عفــو لــذتی اســت کــه فر انتقــام نیســت

 .13شکر نعمت

شکرگزاری از نعمتهای الهی ،نشانه معرفت و محبت به خـدا و قـدرفانی از اوسـت .خداونـد،
بندگان شکور را فوست میفارف و بر نعمتشان میافزایـد .شـکر ،سـبب افـزایش و افامـه نعمـت
میگرفف و قدرفانینکرفن از نعمتها ،سبب زوال آن میشوف.
فرباره شکر ،این محورها قابل بحث است:
ـ شناخت نعمتها و یافکرفن آنها ،مقدمه شکر؛
ـ نعمتهای ظاهری و باطنی ،مافی و معنوی ،کوچک و بزرگ؛
 .1شوری ،آیه .۴9
 .2بقره ،آیه .1۱7
 .3نور ،آیه .11
 .4آلعمران ،آیه .۳۱۴
 .5محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ح .۳۱1۳9
 .6تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .61۳6
 .7علی متقی هندی ،کنز ّ
العمال ،ح .79۳1
 .8تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .۳6۴9
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ـ همه نعمتها از خداست .پس ،شناخت ولینعمت ،اصلی الزم است؛
ـ شکر لفظی و شکر عملی نسبت به نعمتها؛
ـ واژههای :شکر ،حمد ،ثنا و کاربرف آنها فر متون فینی؛
ـ شکر نسبت به خدا ،شکر و سپاس از مرفم ،شکر از اولیای فین؛
آیات:
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ ٌ 1
َ « .۳م ْنش َك َرفإن َ
مایش ُك ُر ِلنف ِس ِه َو َم ْن َمف َرف ِإ َن َر ِبيغ ِنيٌمریم».
ِ
َ َ ْ ُُ
2
َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُُ
َ ْ ُُ
ون».
« .1فاذمرونيأذمرممواشكرواليو تكفر ِ
َ
َ
َ ْ َ َْ ُْ ََ َ َ
ٌ 3
زید ن ُك ْم َو َل ِئ ْن َمف ْر ُت ْم ِإ َن َعذابي َلشدید».
« .۱ل ِئنشكرتمْل
روایات:

ُ ْ ْ

ْ

َ

ُ ْ ْ

 .۳امام علی « :شك ُإ ال ُّم ْؤ َِ ِن َحظ َْ ُإ ِفي َع َّم ِّل َِ َوشك ُإ ال ُّم َن ِف ِِ ا َح َت َج َو ُز ِل َس َن َُ».
ُ ْ

ْ

 .1امام صافق « :شك ُإ ِالن ْع َّم ِة ْاج ِت َن ُب ال َّم َِ ِْ ِم».
َ

َ

ْ

َ

َ

5

ُ ْ

َ

ْ

 .۱امام باقر « :ا َح ْنق ِط ُع ال َّم ِز ُحد َِ َن الّل َِ َح َتی َح ْنق ِط َع الّشك ُإ َعّلی ال ِع َب ُِ».
َْ َ ُ َ َْ َ ُ

 .۴امام سجاف « :أشك ُإ ْم ِلّل َِ أشك ُإ ْم ِل َّلن ِ ».
شــکر نعمــت ،نعمتــت افــزون کنــد

4

6

7

کفــــر نعمــــت ،از کفــــت بیــــرون کنــــد

 .14توبه و استغفار

توبه ،فری گشوفه به روی انسان برای اصالح نفس و جبران گذشته و فرصتی برای برخـورفاری از
رحمت الهی است .فر ماه رمضان ،فر سحرها ،فر شبهای قدر و فر نماز شب ،بهترین فرصت
برای توبه فراهم است.
مباحث مرتبط به توبه و استغفار ،عبارتند از:
 .1نمل ،آیه .۴9
 .2بقره ،آیه .۳61
 .3ابراهیم ،آیه .7
 .4تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .666۳
 .5شیخ کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1ص .۱6
 .6محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ح .۱6۱6
 .7شیخ کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1ص .۱۱
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ـ معنای حقیقی توبه و استغفار و حقیقت توبه و جایگاه پشیمانی واقعی؛
ـ توبه انسان به سوی خدا و توبه خدا به سوی انسان؛
ـ توبههای مقبول و توبههایی که پذیرفته نمیشوف؛
ـ توبه فر حقالناس و افای حقوق مرفم و راضیساختن آنان؛
ـ توبه و عمل صالح فر آیات متعدف قرآن؛
ـ گناهبوفن یأس از رحمت الهی؛
ـ شتاب فر توبه و تأخیر نینداختن آن.
آیات:
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ َ ْ َ َ َ َ
ُ 1
ُ ُ
َ َُ
الل َه َیغف ُرالذن َ
وب َ
ه َو ْالغف ُ
ور َ
الرحیم».
جمیعا ِإنه
امنرحم ِةالل ِه ِإن
ِ
 « .۳تقنطو ِ
َ ََ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ِ ُ
َ َ
َ 2
ََْ َ
َْ َ ُ َ َ َْ َُ َ َ ِ
يت ْب ُتاِن».
تقال ِإن
یإذاحضرأحدهمالمو 
« .1ولیس ِتالتوبة ِللذینیعملونالسی ِ
ئاتحت ِ
َ َُ َ
َ ْ َُ َ 3
َْ َُ َْ ََ َ ْ
َ َْ ُ َ
َ ِ
ئات َو َی ْع َل ُمماتفعلون».
« .۱وهوالذيیقبلالتوبةعن ِ
ع ِ
باُ ِهویعفواع ِنالسی ِ
روایات:

َ

َْ

َْ

 .۳امام علی َ « :الن َد ُم َعّلی الَ ِط َئ ِة ْاس ِتغف ٌْ».
َْ

َ

َْ

4

ََ

َ ْ

 .1امام رضا ِ ََ « :ن ْاس َتغف َإ ِا ِّل َس ِن َِ َول ْم َح ْن َد ْم ِاقّل ِب َِ فق ِد ْاس َت َْ َزأ ِا َنف ِس َِ».

5

َْ
َ َ َ ْ َ َ َ َْ ُ َُ ِ َ ْ َ َ ُ
 .۱امام علی َ « :ا َت ُك ْن َ َّم ْن َح ْإ ُ
ول اْل ََ ِ ».
ط
ا
ة
ا
و
الت
ي
ج
إ
ح
و]
ج
إ
[ح
و
ّم
ع
إ
غ
ا
ة
إ
ْخ
آل
ا
و
ج
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ َْ ٌ 7
 .۴امام جواف َ « :تأ ِخ ُإ َالت ْو َا ِة اغ ِت َإ ٌاْ َوطول َالت ْس ِوح ِ ح إة».

چند گویی که به پیری رسم و توبـه کـنم

6

چــه کنــی گــر بــه جــوانی بــه لحــد فرمــانی

 .15نشانههای اخالص

اخالص ،خمیرمایه اصلی ارزش کارها و قبولی فر پیشگاه خداونـد و مانـدگاری آثـار اعمـال فر
 .1زمر ،آیه .6۱
 .2نسا  ،آیه .۳8
 .3شوری ،آیه .16۳
 .4محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۳1ص .۳۳8
 .5عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،76ص .۱66
 .6نهج البالغه ،حکمت .۳69
 .7ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .۴66
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جامعه و تاریخ است .اخالص ،کمیاب است؛ ولی ارزشمند .کارهای ریایی ،ارزش و بقا نـدارف.
تالش برای کسب اخالص ،بسیار مهم است و مخلصان نزف خداوند ،قرب و منزلتی واال فارند.
محورهای بحث ،عبارت است از:
ـ معنای اخالص و ریا و نشانههای اخالص فر عمل؛
ـ آثار و نتایج اعمال خالص و بدون ریا و تظاهر؛
ـ راههای فستیابی به اخالص و فوری از ریا؛
ـ چهرههایی از مخلصان فر تاریخ؛
ـ علی

مظهر اخالص و عمل و عبافت؛ ماجرای نبرف آن حضرت فر جنگ خندق ،اطعـام بـه

مسکین و یتیم و اسیر و نزول سوره «هل أتی».
آیات:

َ

َ

َ َ ْ ُُ َ َ َ ْ َ ُ
عین».
اكنست
ِ « .۳إیاكنعبدو ِإی 
َ

1

ُ

َ

ْ

َ

ْ
ُ َ ْ
َ َُ ِ َ َ
َ
ْ ْ
ُ
َ ُ
ذاه ْم ُیش ِر ُمو َن».
الدینفل َمان َجاه ْم ِإلیال َب ِر ِإ
افيالفل ِك َُ َع ُواالل َه ُمخ ِلّصینله
« .1ف ِإذار ِمبو ِ
ُ
ُ ُ ْ
َ
ُ
َ ُْ
رید ِمن ُك ْم َجّزا َو ش ُكورا».
ِ « .۱إنمانط ِع ُمك ْم ِل َو ْج ِهالل ِه ن

2

3

روایات:

َ َ َ
َ
َ َ
ْ ُ َْ
َ ٌ َ َ ُ َ َ َ َ َ 4
 .۳امام صافق « :ال َع َّم الَ ِل ُ ال ِهي ا ُت ِإ ُحد أ ْن َح ِْ َّم َدك َعّل ْ َِ أحد َِا الّلَ عز وج ».
َ
ُ َ َ ََ َ
َ
َ ْ
ْ ََ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ 5
 .1امام علی ْ ََ « :ن ل ْم َحَ َت ِّل ْ ِس ُإ ُِ َو َعَل ِن َ ُت َُ َو ِف ْعّل َُ َو ََق ل ُت َُ فق ْد أ َُى اْلَ نة وأخّل ال ِعب ُة».
َ
ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َْ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ 6
 .۱امام علی « :ال ِعب ُة الَ ِلَة أن ا حإجو الإج َِا ْاَ وا حَ ف َِا ُنبَ».

از علـــی آمـــوز اخـــالص عمـــل

 .1حمد ،آیه .6
 .2عنکبوت ،آیه .66
 .3فهر ،آیه .۱
 .4فیض کاشانی ،محجة البیضاء ،ج  ،8ص .18
 .5نهج البالغه ،نامه .16
 .6تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .1۳18
 .7مولوی.

شـــــیر حـــــق را فان منـــــزه از فغـــــل

7
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 .16اعتدال

میانهروی و پرهیز از افراط و تفریط ،فر هر مسئلهای مطلوب است و نشـانه عقالنیـت و پختگـی
است .افراط فر محبت اهلبیت
و معصومان

نیز به غلو میانجامد که انحراف است .اعتدال ،توصیه قرآن

است.

برخی از محورهای این بحث ،به شرح نیل است:
ـ اعتدال فر مصرف ،خورفن و پوشیدن؛
ـ اعتدال فر عبافت و پرهیز از تحمیل عبافت به خویش؛
ـ اعتدال فر اموال؛ حد وسط اسراف و بخل؛
ـ راه فرست و حق ،راه وسط و فوری از چ و راست است؛
ـــ اعتــدال فر :خنــده و تفــریح ،خــرج ،فوســتی و محبــت ،خــواب و بیــداری ،حــرفزفن و
سکوتکرفن.
آیات:

َ ْ
َ ْ َ ُْ َ
ُ َ
ُ
َ ْ
هام َل ْال َب ْس ِطف َتق ُع َد َم ُلوما َم ْح ُسورا».
َ « .۳و ت ْج َعل َی َدك َمغلولة ِإلی ُعن ِقك َو ت ْب ُسط 
َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ُ ْ
َ َْ
َ َُ َ َ
الدنیا».
من
« .1وابت ِغفیماآتاكاللهالداراِ ِْررةو تنسنّصیبك ِ
ُ
ْ
3
ُ « .۱م ُلو َاواش َر ُبو َاو ُت ْس ِرفوا».
روایات:

 .۳امام علی
 .1امام علی
 .۱امام علی
 .۴امام علی

1

2

َ
ْ َ َ ْ َ َ
4
« :ا َت َإى ال َج ِه َِا َُف ِإط أ ْو َُف ِإط ».
ُ
َ ُ
َ ُ َ
ِ ُ َ
5
ْ « :ن َس ّْمِ َوا َتك ْن َُ َبهْا َو ْن َُق ِدْا َوا َتك ْن َُق ِتإا».
ْ
ْ َ
ِ ُ َ ٌَ َ
ْ َ َُ 6
« :ال َ ِّم ُن َوالّش َّم ل ََّضّلة َوالط ِإ ُحِ ال ُو ْسطی ِهيَ الج ُة».
َ َ
َْ َ َْ َ َ َََْ ْ َ ْ ُ َ َ
َ ُْ ُ
َ ْ
وه َعّلی َالن َو ِاف ِ َو َُِا أ ُْ َا َاإ ْت ف ق َت َِ ُاإوا
وب َِقب ا و َُِا ْا ف ِاُا أقبّلت ف ح ِّمّل
ّل
َِ « :ن ِلّلق ِ

 .1اسرا  ،آیه .1۱
 .2قصص ،آیه .77
 .3اعراف ،آیه .۱۳
 .4نهج البالغه ،حکمت .79
 .5همان ،حکمت .۱۱
 .6همان ،خطبه .۳6
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َ َْ
ِا َْ َعّلی الف َإا ِئ ِ ».

1

نه چنـدان بخـور کـز فهانـت برآیـد

نــه چنــدان کــه از ضــعف ،جانــت برآیــد

2

 .17حقوق برادران دینی

مسلمانان فر برابر یکدیگر مسئولاند و نسبت به هم وظایفی فارند .وظیفـهها نسـبت بـه حقـوقی
است که افراف بر گرفن هم فارند .غیر از حقـوقی کـه فو همسـایه ،فو شـریک ،فو همکـار یـا فو
همسر نسبت به هم فارند ،فو مسلمان نیز بر عهده یکدیگر حقوقی فارند .شناخت ایـن حقـوق و
عمل به آنها ،فضایی از عدالت و سالمت و انصاف پیش میآورف.
برخی از محورهای بحث فوق ،از این قرار است:
ـ تأثیر نشناختن حقوق و وظایف ،فر بروز اختالفها و نزاعها؛
ـ تنها شناخت حقوق کافی نیست؛ عمل به آنها نیز الزم است؛
ـ عمل یکجانبه کافی نیست؛ بلکه عمل متقابل و فوسویه ،مشکالت را حل میکند؛
ـ «عدم رعایت حقوق» و «افعای مسلمانی و برافری» ،با هم ناسازگار است؛
ـ حقوق مالی ،عاطفی ،اجتماعی و فینی افراف نسبت به هم؛
ـ رسالة الحقوق امام سجاف

و بیان این حقوق.

روایات:

َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ
اوِ َوا
 .۳امام صافق « :حِ الّمس ِّل ِم عّلی الّمس ِّل ِم أن ا حّشبع و حجوع أخوِ وا حإوى و حعطاش أخ
َ
ْ
ُ ُ 3
َحك َت ِسيَ َو َح ْع َإى أخوِ».
ََ ْ َ َ ُُ
ََ ُُ
َ ََ َُ ُ ْ َ َُ ُُ َ َ َُِ َ ُ ُ
اوق
وق َِ [عّلی حق ِ
 .1امام علی « :جع الّلَ سبِ نَ حقوق ِعب ُِ ِِ َقدَة ِلِق ِ
وق ِاَ] فّمان قا م ِاِق ِ
َ
َ َ َ َ َ َ َُِ َ ْ َ ُُ
4
وق الّل َِ».
ِعب ُِ الّل َِ ن ُ ِلك َؤ َُح َِلی ال ِق َ ِم ِاِق ِ
ْ َ
َ
ْ ْ
ْ
َ 5
 .۱امام صافق « :أ ْح َس ُإ َِ ْن َْ أ ْن ُت ِِ َ ل َُ ََ ُت ِِ ُ ِل َنف ِس َك َو َتك َإ َِ ل َُ ََ َتك َإ ُِ ِل َنف ِسك».
 .1همان ،حکمت .۱۳1
 .2سعدی شیرازی.
 .3شیخ کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1ص .۳79
 .4تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .۴789
 .5عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۳ص .1۱8
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َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ ِ َ
َ
َ َ َ
َ ُ
 .۴امام علی « :ا ت ِّض َع َن َح َِ أ ِخ ك اتك ا َعّلی ََ َا ْ َنك َو َا ْ َن َُ ف ِان َُ ل ْ َس لاك ِااأ ََ ْان أض ْاعت
ٍ
َ َ ُ 1
حقَ».
 .18قساوت قلب

سنگدلی و قساوت قلب ،رحم و خشوع و نوعفوستی و احسـان را از آفمـی میگیـرف .انسـانهای
قسیالقلب فست به جنایت میزنند؛ چون از عاطفه محروماند.
فرباره این موضوع ،محورهای زیر قابل بحث است:
ـ نشانههای قساوت قلب و آثار سو آن؛
ـ عواملی که قساوت قلب برای انسان میآورف؛
ـ راههای فستیابی به رأفت و رحمت و فرمان قساوت قلب؛
ـ فلهای فارای قساوت ،موعظه و هدایت را نمیپذیرند.
آیات:
َ
َ
َ َ
2
ُ « .۳ث َم َق َس ْت ُق ُل ُ
وب ُك ْمم ْن َب ْعدذل َك َفهيَ َم ْالح َ
جار ِةأ ْوأش ُدق ْس َوة».
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
ََ ٌْ ْ
َ ُُ ُُ ْ ْ ْ َ ُ َ
3
ضالل ُ
بین».
م

في

ك
ولئ
أ
ه
الل
ر
م
ذ
ن
م
م
ه
وب
ل
ق
ة
ی
قاس
ل
« .1فویل ِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
روایات:

َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ ُْ ُ َ َ َ َ ُْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ
وب».
ن
وب وَ قس ِت القّلوب َِا ِلكثإ ِة اله ِ
 .۳امام علی  َ« :جف ِت الدَوع َِا ِلقسو ِة القّل ِ
ُ ْ
ْ
َْ ْ َ 5
 .1پیامبر خدا َ « :ت ْإك ال ِع َب َُ ِة ُحق ِسي القّل ».
َ َْ ْ

َْ

ِ ْ

ََْ

ََ ْ
َ
ات».
 .۱امام باقر « :تع َإض ِل ِإق ِة القّل ِ ِاكث َإ ِة اله ِإ ِفي الَّلو ِ
َ
َ
ْ ْ
َْ ََْ ْ
7
 .۴پیامبر خدا َِ « :ن أ َْ ُْ َت أ ْن َح ِّل َن قّل ُب َك فأط ِع ِم ال ِّم ْس ِك َن َو ْاَ َس َْْ ،أ َ ال َ ِت ِم».
 .1نهج البالغه ،نامه .۱۳
 .2بقره ،آیه .7۴
 .3زمر ،آیه .11
 .4شیخ صدوق ،علل الشرائع ،ص .8۳
 .5محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ح .۳7996
 .6ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .186
 .7محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ح .۳79۴۱

6

4
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 .19طمع

نفس سیریناپذیر انسان ،همواره به مال و فنیا طمع فارف .اگر این طمع کنترل نشوف ،آفمی به نلت
و حقارت و گناه فچار شده ،فامانش به فرآمدهای نامشروع و خورفنیهای حرام آلوفه میگـرفف.
ریشهکن ساختن طمع ،از برنامههای خوفسازی است.
محورهای این موضوع ،عبارتاند از:
ـ طمع و حرص فر انسان ،تمامنشدنی است .پس ،باید مهار شوف؛
ـ طمع بد نسبت به مال و فنیا و قدرت ،طمع خوب نسبت به بهشت و غفران الهی و پافاش؛
ـ طمع ،آفمی را برفه فنیا میسازف؛
ـ طمع ،عقل و فین را به کنار میزند .طمعکاران فین را هم میبازند؛
ـ انسانهای طمعکار ،اسیر فام و گرفتاری میشوند؛
ـ طمع عمر سعد به حکومت ری ،او را به کشتن امام حسین کشاند.
آیات:
َ
َ
ُ
َ 1
« .۳ث َم َی ْط َم ُعأ ْنأزید».
َ
َ
ٌ 2
َ « .1و ِإن ُه ِل ُح ِّب ْال َخ ْی ِر َلشدید».
روایات:

 .۳امام علی
 .1امام علی
 .۱امام علی
 .۴امام علی

َ ْ
ْ
َ ُ َ
« :ق ِّل الط َّم ِع ُحف ِس ُد ِث َإ ال َو َْع».
ِ
َ َ ُ ٌ ُ َ ٌَ 4
« :الطّمع ِْق َؤاد».
َ
َ َ
َ
َ
َ َ َ ََْ ُ 5
َ
ُ
ْ ََ « :ن أ َْ َاُ أ ْن َح ِع َش ح ّإا أ َح َم ح َ ِت َِ فَل ُح ْس ِك ِن الطّمع قّلبَ».
َ ُ َ ُُ
6
ّ« :م َّم َإة الط َّم ِع ُل ُالد ْن َ َواآل ِْخ َإ ِة».
3

 .21حیا

شرم از گناه و خطا ،نشانه بیداری فطرت و تربیت اسالم است .اگر شـرم و حیـا رخـت بـر بنـدف،
 .1مدثر ،آیه .۳6
 .2عافیات ،آیه  .8فر این آیه« ،خیر» به معنای «مال» است.
 .3تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .671۱
 .4نهج البالغه ،حکمت .۳89
 .5محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ح .۳۳1۳۱
 .6صاهب تبریزی.
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زمینه برای هر گناهی فراهم میشوف .ضرورت تربیت کوفکان و نوجوانان بر اساس «فرهنگ حیا»
و زشت شمرفن بدیها و گناهان ،عامل بازفارنده آنان از مفاسد است.
محورهای این بحث ،عبارت است از:
ـ حیا ،عامل فرونی بازفارنده از گناه و تخلف؛
ـ حیا از خدا ،حیا از پیامبر و امام ،حیا از مرفم ،حیا از فرشتگان که ناظر بر اعمال ما هستند؛
ـ ترس از رسوایی ،عامل بازفارنده.
آیات:
َ
ََْ ََْْ َ َ
1
الل َه َیر ».
« .۳ألمیعلم ِبخن
َ
ْ
َ َ ْ ََ َ َ َ
َ َ َ ُ
مای ُك ُ
ونم ْن َن ْ
ياْل ْرض َ
الل َه َی ْع َل ُمماف َ
ه َ
يالسماوات َ
راب ُع ُه ْم
و
إ
ة
الث
ث


و
ج
ماف
و
« .1ألمت رأن
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ َ
ُ
ْ
ُ ُ ْ َ ْ
َ َ ْ َ
ه َو َم َع ُه ْمأ ْی َنمامانواث َ
َ َُ
ـم ُین ِبـئ ُه ْم ِبمـا
ذلك َو أ مث َر ِإ
ساُسهمو أُنی ِمن ِ
و رمس ٍة ِإ هو ِ
2
َعم ُلو َ
ای ْو َم ْالق َ
یام ِة».
ِ
ِ
روایات:

 .۳امام علی
 .1پیامبر خدا
 .۱امام علی
 .۴امام صافق

َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ 3
« :سب ال ِعف ِة الِ ء».
َ
َ َ ْ
َ َ
َ
َ َ ُ
َ
ْ َ 4
« :ل ْم َح ْب َِ َِ ْن أ َْث ِل اْل ْن ِب َ ِء َِا ق ْول َالن ِ َُِا ل ْم َت ْس َت ِْيِ ف ْص َن ْع ََ ِشئت».
َ
ْ
ْ
ُ َ
َ 5
« :أ ْح َس ُن ال َِ َ ِء ْاس ِت ِْ َ ؤك َِ ْن َنف ِسك».
َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َُ 6
« :ا َِحّم ن ِلّمن ا ح ء لَ».

 .21صدق و امانت

ً
مسلمانی ،صرفا به گفتن شهافتین و نماز و روزه نیست .مهمتـرین شـاخص مسـلمانی و ایمـان،
راستگویی و امانتفاری است که فر روایات بر این فو مسئله بسیار تأکید شده است.
محورهای این موضوع ،به این شرح است:
 .1علق ،آیه .۳۴
 .2مجافله ،آیه .7
 .3تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .6617
 .4شیخ صدوق ،عیون اخبار الرضا  ،ج  ،1ص .66
 .5تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .۱۳۳۴
 .6شیخ کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1ص .۳96

پيوستهای تبليغی :سوژههای سخن 139 

ـ اعتماف عمومی فر جامعه فر سایه صداقت و امانت؛
ـ فروغ و خالف ،منشأ بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی؛
ـ آزموفن ایمان واقعی افراف ،با صدق و امانت؛
ـ پیامبر خدا

پیش از بعثت هم فر جامعه شرک ،به صدق و امانت معروف بوف.

آیات:
ُ
ْ
ْ
َُ َ
ٌ
1
َ
َ
جال َ
واالل َه َع َل ْی ِه».
ص َدقواماعاهد
ِ « .۳منال ُمؤ ِمنین ِر
َ َ َ ُ ْ َ
ُ َ 2
انات ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْمراعون».
« .1والذینهم ِْلم ِ
روایات:

 .۳امام صافق
 .1امام علی
 .۱امام علی
 .۴امام صافق
َْ

اْل ََ َن ِة».

6

َ َْ
َ
ْ
َ َ
َ
ْ
3
َ َِ « :ن الّل ََ َع َز َو َج ل ْم َح ْب َعَ َن ِب ّ َِا ِا َِ ْد ِق ال َِ ِد ِحَ َوأ َُ ِاء اْل ََ َن ِة».
ِ ُ ْ
ِ ُ ْ ْ
4
الَ ْدق َْأ ُ ِالد ِحن».
الَ ْدق َْأ ُ ِاإل َحّم ِن،
«:
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
5
« :اإل َحّم ُن أ ْن ُت ْؤّم َإ ِ
الَ ْدق َح ْ َ َحّض ُإك َعّلی الك ِه ِب َح ْ َ َح ْنف ُعك».
ِ
ِ
َ
ْ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
حَ وأُ ِاء
« :ف ِان ع ِّل
اول الّل ِاَ ِا َِاد ِق الِ ِاد ِ
َِنّم اّلاغ َا اّلاغ ِا ِاَ ِعناد ْس ِ

طاعت آن نیست که بر خـاک نهـی پیشـانی

صدق پیش آر که اخالص به پیشانی نیست

7

 .22سوءظن

از عوامل مهم ایجاف فشمنی و سستی رابطهها که به غیبت و بهتان میانجامد ،بدگمانی است .تـا
وقتی فلیل خاصی نداریم ،نباید به افراف سو ظن فاشته باشیم .بدگمانی ،انسان را تنها میگـذارف و
اعتماف را از او میگیرف.
محورهای این موضوع ،عبارتاند از:
 .1احزاب ،آیه .1۱
 .2مؤمنون ،آیه .8
 .3شیخ کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1ص .۳9۴
 .4تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح  ۳۱۱۱و .6۳7
 .5نهج البالغه ،حکمت .۴68
 .6همان.
 .7سعدی شیرازی.
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ُ
ـ زشتی و گناه بوفن سو ظن و خوبی حسنظن به مؤمنان؛
ـ آثار سو اجتماعی بدگمانی فر محیط کار و نسبت به همسر و فرزندان؛
ـ سو ظن و نابوفی فین و ایمان و فخالت شیطان فر این مسئله؛
ـ نقش زیانبار برخی رسانهها و مطبوعات فر ایجاف سو ظن به افراف.
آیات:
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ِ ٌ 1
ْ َ ُ َ
َ
ذین َ
امثیرا ِم َنالّظ ِن ِإ َن َب ْعضالّظن ِإثم».
آم نوااجت ِنبو
« .۳یاأ ُی َهاال
َ ِ َ َ
2
الله َظ َن َ
الس ْو ِ».
« .1الّظانین ِب ِ
ُ
َ ْ ْ َ ْ ُُ ُ َ َ ْ ُْ ُ َ ْ ْ
ُ
َ َ
جاكب ْاْل ْفك ُع ّْص َ
ـب ٌة ْ ُ ْ
ـون َوال ُمؤ ِمنـات
ـمعتموهظـنالمؤ ِمن
ِ « .۱إ َنالذین
ِ ِ ِ
ِ
مـنكم*...لـو ِإذس ِ
َُْ
َ
3
ِبخنف ِس ِه ْمر ْیرا».
روایات:

َ

ُ َ

َ

 .۳امام علی ْ ََ « :ن ل ْم ُح ِْ ِس ْن ظ َن َُ ْاس َت ْو َح َش َِ ْن ِ أ َح ٍد».
َ َ َ َ َ َ
َ َُ
َ
َ
ْ َ
ْ َ
ْ
 .1امام علی « :ض ْع أ َْ َإ أ ِخ ك َعّلی أ ْح َس ِن َِ َح َتی َحأ ِت َ ك ََ َحغ ِّل ُبك َِ ْن َُ َوا تظ َان َن ِاك ِّل َّم ٍاة خ َإ َجات
4

َ
َ
َ
َْ
َِ ْن أ ِخ َك ُسوءا َوأ ْن َت َت ِج ُد ل َْ ِفي الَ ْ ِإ ََ ِْ ِّمَل».
َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُُ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُُ 6
 .۱امام علی َ« :ن س ء ظنَ س ء وهّمَ َن س ءت ظنونَ اعتقد ال َِ نة ِاّمن ا حَونَ».
5

َ
َ ُُ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ
ْ
وء ا َحظ ُن ِاأ َح ٍد خ ْ إا ِْل َن َُ ا َح َإ ُاِ َِا ِا َو ْص ِ َنف ِس َِ( 7».کافر همـه را بـه
 .۴امام علی « :الإج الس
کیش خوف پندارف).

 .23تواضع

تکبر ،خصلتی شیطانی اسـت و تواضـع ،شـیوهای انبیـایی .خداونـد بـرای فوسـتانش تواضـع را
میپسندف و برنامههایی مثل نماز و سجوف و عبافت ،نشانه فروتنی است .تواضع فر مقابل انبیـای
 .1حجرات ،آیه .۳1
 .2فتح ،آیه .6
 .3نور ،آیه .۳۳
 .4تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .۱98۴
 .5شیخ کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1ص .۱61
 .6تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح  7۱69و .88۱7
 .7همان ،ح .1۳76
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الهی و احکام فین و نسبت به مؤمنان هم پسندیده است.
چند محور برای این بحث ،از قرار نیل است:
فر نشستن و غذا خورفن و سالمفافن و عیافت مریض

ـ نمونههایی از تواضع حضرت رسول
و نوع مرکب و لباس؛
ـ تواضع ،مایه رفعت و عزت است؛

ـ نشانههای تواضع و تکبر ،فر رفتار و گفتار و برخورف با فیگران.
آیات:

َْ

ُ

َ َ
َ َ
َ ُ َ ْ
یاْل ْر ِض َه ْونا».
ون َعل 
منالذین َی ْمش
« .۳و ِعباُالرح ِ
َ

َ ْ

1

َ َ

َ

َ

ْ

َ َ ََ ْ
َ
َ ْ َ
َُ ْ ُ ُُ ْ َ ُ ُ ُ َ ََ ْ ُ
رین».
كاف
« .1فسوویخ ِتيالله ِبقو ٍمی ِحبهموی ِحبونهأ ِذل ٍةعلیالمؤ ِمنینأ ِعّز ٍةعلیال ِ
روایات:

ُ

ٌَ

َ

 .۳امام حسن عسکری َ « :الت َواض ُع ِن ْع َّمة ا ُح ِْ َس ُد َعّل ْ َْ ».
 .1پیامبر خدا

ُ

ْ

َ

َ

2

3

َ ُ

َ

َ َِ « :ن َالت َواض َع َح ِز ُحد َص ِح َب َُ ِْف َعة ف َت َواض ُعوا َح ْإف ْعك ُم الّل َُ».

َ َ َ َ َ
َ َُُ
 .۱امام علی ْ ََ « :ن أ َتی غ ِن ّ ف َت َواض َع ل َُ ِل ِغ َن ُِ ُ َه َ ّمّلث ُِ ِحن َِ».
َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ 6
 .۴پیامبر خدا َ« :ن تواضع ِلّل َِ ْفعَ الّلَ».

4

5

 .24کمک به فقرا

حس انسانفوستی ایجاب میکند که نسبت به فقیران و محرومان بیاعتنا نباشیم و از آنچـه خـدا
به ما نعمت فافه ،به نیازمندان هم انفاق کنیم.
محورهای این موضوع ،عبارتاند از:
ـ انسانفوستی ،نوعفوستی و احساس ترحم به نیازمندان؛
ـ ضرورت عدالت اجتماعی و فقرزفایی از جامعه اسالمی؛
 .1فرقان ،آیه .6۱
 .2ماهده ،آیه .6۴
 .3ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .۴8۱
 .4شیخ کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1ص .۳1۳
 .5نهج البالغه ،حکمت .118
 .6محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ح .1۳876
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ـ حق محرومان و فقرا فر ثروتها و فاشتههای توانگران؛
ـ اجرای برنامههایی فرباره :احسان ،انفاق ،اطعام و ایثار فر راه محرومان جامعه.
آیات:
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ َ ُْ
َ
ـمأ ْج ُـر ُه ْمع ْن َ
َ
اللهث َم ُی ْتب ُع َ
ونماأ ْنفقو َ
ام ًنـا َو أذ َل ُه ْ
َ ْ َُ ْ
ـد
ِ
بیل ِ
« .۳الذینین ِفقونأموالهمفيس ِ
ِ
َ ِ ْ 1
رب ِهم».
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ َ َ
ُ َ 2
َ ْ
ون».
ام َمات ِحب 
« .1لنتنالواال ِبرحتیتن ِفقو ِ
ْ
3
َ َ َ
ذینفي َأ ْمواله ْم َ
وم*ل َ
ح ٌّق َم ْع ُل ٌ
وم».
لس ِائ ِل َوال َم ْح ُر ِ 
« .۱وال
ِ
ِِ
روایات:

َ
َ
َ َ ََ
 .۳امام علی « :ل ْ َس ِْل َح ٍد َِ ْن ُُ ْن َ ُِ َِا ََ أ ْنفق َُ».
َْ َ َ ْ
َ َ
َْ َ
َ َ َ
َ
 .1امام علی َ َِ « :ن َِنف ق َهها ال َّم ِل ِفي ط َع ِاة الّل ِاَ أ ْعظ ُام ِن ْع َّم ٍاة َو َِ َن َِنف ق ُاَ ِفاي ََ َع ِصا َِ أ ْعظ ُام
4

َِ ِْ َن ٍة».

5

ْ

ْ

َ

ْ

 .۱امام علی ِ « :ن ْع َم َز ُاُ ال َّم َع ُِ ِاإل ْح َس ُن َِلی ال ِع َب ُِ».

6

َ
َْ
اْل ْغن َ
 .۴امام علی َ َ« :ن ال َّل ََ ُس ْب َِ َن َُ َف َإ َض ِفي أ َْ َ
ال
و
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ
َ ُ ُ َ ُُ ْ َ ْ َ َ 7
ِا َِ غ ِنيٌ َوالّل َُ َت َع لی [جدِ] س ِئّلْم عن ُ ِلك».

تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن

َ َ
َْ َ َ ُْ َ َ
ات الفق َإ ِاء ف َّم َج َع ف ِق ٌإ َِا ِا َّم َُ ِت َاع
ِء أقو

بــه َفمــی یــا فرمــی یــا قلمــی یــا قــدمی

 .25تقوا

تقوا ،قدرت مهار نفس و کنترل غرایز و پرهیز از گناهان است .تقوا ،از مهمتـرین مباحـث قـرآن و
نهج البالغه است .افراف بیتقوا ،به هر گناهی کشیده میشوند و بازیچه شیطان قرار میگیرند.
محورهای این بحث ،به این شرح است:
 .1بقره ،آیه .161
 .2آلعمران ،آیه .۱1
 .3معارج ،آیه  1۴و .16
 .4تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .76۳6
 .5همان ،ح .۱۱۱1
 .6همان ،ح .۱۱۳1
 .7نهج البالغه ،حکمت .۱18
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ـ معنای تقوا ،تقوای ستیز و تقوای پرهیز؛
ـ اوصاف متقین فر قرآن و حدیث (خطبه متقین فر نهج البالغه)؛
که امامالمتقین است؛

ـ الگوهای تقوا ،الگوی برتر حضرت علی
ـ پافاشهای اخروی خداوند برای اهل تقوا؛

ـ تقوا ،جهاف اکبر ،مبارزه با تمایالت نفسانی ،اطاعت خدا؛ نه شیطان؛
آیات:
َ
َ
َ َْ َ ُ ْ َْ َ ْ ُ ْ 1
ِ « .۳إنأمرمكم ِعندالل ِهأتقامم».
َ َْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ
َ َ ْ ََ َ
َ ْ َ ُ 2
الل َه َی ْج َع ْل َل ُه َم ْخ َرجا*ویرزقه ِمنحیث یحت ِسّب».
« .1ومنیت ِّق
َ
َ َُ َ
َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ 3
االل َه َو ْاع َل ُمواأناللهمعالمتقین».
« .۱واتقو
روایات:

َ ْ َ َ َْ ُ َ َ
َْ
َ َ 4
ون أ َع َز َالن ِ فّل َ َت ِِ الّلَ».
 .۳پیامبر خدا َ« :ن أ َْاُ أن َحك
ْ
َ َْ َ ْ َ
َ َْ َْ َ َ َ ُْ ُ َ َ ْ َ ْ َ
حَ َوأ َُ َاء اْل ََ ن ِاة َوال َوفا َء ِا ل َع ْْ ِاد
 .1امام باقر َِ « :ن ِْله ِ التق َوى عَلَ ٍت حع َإفون ِاْ ِصدق الِ ِد ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ْ َ َ ُ
الّض َاع َف ء َوق َّل َاة ْال ُّم َؤ َاتا ة ل ِّلن َسا ء َو َا ْاه َل ْال َّم ْ
ُ
وف َو ُح ْس َان
اإ
ع
و ِقّلة الفَ ِإ والبَ ِ و ِصّلة اْلْح ِم وْحّماة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
ْ ْ
َ ْ ْ
ُُْ
َ
5
الَّل ِِ َو َس َعة ال ِِّل ِم َو ِات َب َع ال ِعّل ِم ِف َّم ُحق ِإ ُب َِلی الّل َِ َع َز َو َج ».
ْ َ
َ ُ ََ
6
 .۱پیامبر خدا َْ « :ع َّم ِاف َإا ِئ ِ الّل َِ َتك ْن أ ْتقی َالن ِ ».

ُ
 .26حسن خلق

خوشاخالقی ،عامل ارتباط شایسته بین انسانها ،سبب محبوبیت و جـذب ،فضـیلت اخالقـی
ارزشمند ،ویژگی حضرت رسول اکرم

و عامل موفقیت او فر فعوت مرفم به اسالم است.

محورهای این بحث ،عبارت است از:
ُ
ـ فضیلت حسن خلق فر آیات و روایات؛
 .1حجرات ،آیه .۳۱
 .2طالق ،آیه  1و .۱
 .3بقره ،آیه .۳۱۴
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،79ص .186
 .5شیخ صدوق ،خصال ،ص .۴8۱
 .6عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۳ص .۳۱6
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ُ
ـ نقش جانبهآفرینی حسن خلق فر میان مرفم؛
ُ
ـ معنا و مفهوم حسن خلق و مصداقهای آن ،از قبیل :خوشرویی ،تواضع ،عفو ،حلـم ،مـدارا و
تحمل ،گفتار شیرین و نرم ،صبوری ،سپاس و تشکر ،افب فر گفتار.
آیات:

َ

ُ

َ « .۳و ِإن َك َل َعلیر ُل ٍّق َعّظیم».
َ

1

ْ

ْ

َ ً

َ

َ

َ

َْ

َ َ
ْ ْ َ ُ
َ َُ ْ ََْ ُ َ
َ ْ َ
ام ْن َح ْو ِل َك».
منالل ِه ِلنتلهمولومنتفّظاغلیظالقل ِّب نفضو ِ
« .1ف ِبمارحم ٍة ِ

2

روایات:

َ
 .۳پیامبر خدا َ َ« :ن َالإ ُج َ ُح ْدْ ُ ا ُِ ْسن ُخ ّْلقَ َُ َْ َج ُة َ
الَ ِئ ِم الق ِئ ِم».
ِ ِ ِ ِِ
ِ
َْ َ َ ُْ َْ َ ُ ُْ ُُ
4
 .1پیامبر خدا « :أشبْكم ِاي أحسنكم خّلق ».
َ

ُ

ْ َ

َ ْ

َْ َُ َ
ْ
ََ
اب».
 .۱امام علی « :أج ِّمّلوا ِفي ال َِط ِب تسّمعوا ج ِّم الجو ِ

3

5

َ ْ َْ َ َ َ َ
َ َ ُ
ََ َ ُ
 .۴امام علی َ َِ « :ن َِ ْن ََك ِْ ِم اْلخَل ِق أ ْن ت َِا ََ ْان قط َعاك َوت ْع ِطايَ ََ ْان َح َإ ََاك َوت ْعف َاو َع َّم ْان
َ ََ َ 6
ظّلّمك».

مــرفان روزگــار بــه اخــالق زندهانــد

قومی که گشت فاقد اخـالق ،مرفنـی اسـت

 .27حفظ آبرو

آبروی مؤمن ،محترم است و تعرض به آن ،موجب حقالنـاس و مؤاخـذه الهـی اسـت .تهمـت و
غیبت و افشای اسرار فیگران ،از آن جهت حـرام اسـت کـه آبـروی مسـلمانی را میبـرف .آبـروی
ریخته ،فیگر جمع نمیشوف.
محورهای این بحث ،از قرار نیل است:
ـ لزوم حفظ اسرار فیگران و حرمت هتک مؤمن؛
ـ آبرو فر طول یک عمر جمع میشوف و با یک خطا و تهمت از بین میروف؛
 .1قلم ،آیه .۴
 .2آلعمران ،آیه .۳6۱
 .3محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ح .69۳1
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،79ص .1۱6
 .5تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .1668
 .6همان ،ح .۱6۴۱
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ـ آبروی فیگران ،حقالناس است و حفظ آن ،واجب است؛
ـ خدا با آنکه همه چیز را میفاند ،آبروها را نمیبرف (لزوم تبعیت از سنت خدایی)؛
ـ هرکس موظف است ،آبروی خوفش را حفظ کند.
آیات:

َ َ َ َ ُ َ ََْ ْ َْ ُ
ض ُك ْم َب ْعضا».
« .۳و تجسسواو یغتّببع

1

َ

ُ

ُ ُ َ
الل ُه ْال َج ْه َرب ُ
السو ِ ِم َن ْالق ْو ِل ِإ َ َم ْنظ ِل َم».
 « .1ی ِحّب
ِ

2

روایات:

َ
َ
ْ َ
 .۳امام علی ْ « :اس ُت ِإ ال َع ْو َْة ََ ْاس َتط ْع َت َح ْس ُت ِإ الّل َُ ُس ْب َِ َن َُ َِ ْن َك ََ ُت ِِ ُ َس ْت َإ ُِ».
َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ 4
َ ْ ََ َ َ َ ْ َ
ات َالن ِ ّش الّلَ عوْتَ».
 .1امام علی َ« :ن تتبع عوْ ِ
َ

َ

ْ
َ َ َ ْ
َ ْ
 .۱پیامبر خدا ْ ََ « :ن َ َنف َس َُ َع ْن أ ْع َإ ِاض َالن ِ أق ل الّل َُ َنف َس َُ َح ْو َم ال ِق َ ََ ِة».
َ
َ َ
َ
َ ْ َ
6
 .۴فر فعای کمیل آمده استَ « :وا َتفّض ِْ ِني ِاَ ِفيِ ََ اطّل ْع َت َعّل ْ َِ َِ ْن ِس ِإي».

3

5

گفـــتن هـــر ســـخنی فر هـــر جـــا

نبــــــوف شــــــیوه مــــــرفان خــــــدا

هــــر ســــخن جــــا و مقــــامی فارف

مــــرف حــــق ،حفــــظ کالمــــی فارف

 .28مشورت

مشورت ،استفافه از افکار فیگران و نظرات اهل علم و اهل تجربه است و موجب کاهش خطا فر
تصمیمگیری و رسیدن به نظر و انتخاب فرست و پختهتر است .مشاوره ،نه تنهـا ضـعف نیسـت،
بلکه فلیل کمال عقل و احترام به فهم فیگران و رهایی از استبداف به رأی و خوفمحوری است.
محورهای بحث مشورت ،عبارتاند از:
ـ مشورت و بهرهگیری از افکار و تجارب فیگران؛
 .1حجرات ،آیه .۳1
 .2نسا  ،آیه .۳۴8
 .3تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .۱۱6۴
 .4همان ،ح .87۱6
 .5شیخ کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1ص .۱96
 .6شیخ عباس قمی ،مفاتی الجنان ،فعای کمیل.

  138رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 9311

ـ اهمیت مشورت فر کارهای مهم ،مثل :ازفواج ،انتخاب شغل ،خریدن خانه و ماشین ،فوسـتی
با افراف؛
ـ ضررهای خوفرأیی و ترک مشورت؛
ـ صفات مشاور خوب و شایسته مشورت؛
ـ نقش مشاوران فر قوت و صحت تصمیمهای مدیران و مسئوالن اجرایی.
آیات:
َ
ُ
ََْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُْ ُ َ 1
َ « .۳وأ ْم ُر ُه ْمشور بینهمو ِممارزقناهمین ِفقون».
َْ ْ َ َ َ ْ َ َََ َْ ََ َ
2
ُ
َ
یالل ِه».
شاو ْره ْم ِفياْلمرف ِإذاعّزمتفتوملعل
« .1و ِ
ِ
روایات:

َ َ َ
َ ِ َ َ َ ْ
َ
 .۳امام علی « :ش ِو ْْ ق ْب أ ْن َت ْع ِز َم َوفك ْإ ق ْب أ ْن ُتق ِد َم».
َ َ
َ
َ ْ ْ
4
 .1پیامبر خدا ْ َِ ََ « :ن َْ ُج ٍ ُحّش َو ُْ أ َح َدا ِاا َهدي َِلی ال ُإش ِد».
3

َ

َ

َ

ْ ْ

ُ ُ

ْ

 .۱امام علی « :خ ْ ُإ ََ ْن ش َو ْْ َت ُ ُوو ُالن َْی َوال ِعّل ِم َوأولو َالت َج ِْ ِب َوال َِ ْز ِم».
َ

ُ

َ َ

ْ َ

َ

ُ

 .۴امام علی « :ش ِو ْْ ِفي أ َُو ِْك ال ِه َحن َحَّش ْو َن الّل ََ َت ْإش ْد».

5

6

 .29اسراف

اسراف ،به معنای زیافهروی فر استفافه از یک نعمت ،هـدرفافن امکانـات ،خرجهـای بیهـوفه و
غیرالزم است .نقطه مقابل آن ،قناعـت و انـدازهگیری فر مصـرف اسـت .خداونـد اسـرافکاران را
فوست ندارف و اسراف موجب پیدایش کمبوف و فقر میگرفف.
فرباره اسراف میتوان این بحثها را مطرح نموف:
ـ اسراف فر خوراک ،پوشاک ،آب ،برق ،گاز و انرژی؛
ـ مرز میان اسراف و سخاوت و فستوفلبازی؛
 .1شوری ،آیه . ۱8
 .2آلعمران ،آیه .۳6۱
 .3تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .676۴
 .4ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .1۱۱
 .5تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .۴۱۱9
 .6همان ،ح .6766
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ـ اسراف فر وقت و عمر و هدرفافن فرصتهای ارزشمند؛
ـ کوچکنشمرفن اسرافهای کوچک ،مثل قطرات آب و هزینههای اندک؛
ـ پرهیز از اسراف و هزینهکرفن فر رفع محرومیتها؛
ـ اسراف و تبذیر و تفاوت آنها.
آیات:
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
َ 1
اواش َر ُبو َ
ُ « .۳م ُلو َ
فین».
او ت ْسرفو ِاإن ُه ُی ِح ُّبال ُم ْسر 
ِ
ِ
َ ُ َ
ُ َ
َ ْ
2
ار».
حابالن ِ
« .1أ َنال ُم ْسرفینه ْمأ ْص
ِ
َ ْ َُِ َ ُ ْ َ َ
َ َُِْ َ
3
ْ
یاطین».
ِ
« .۱و تبذرتبذیرا* ِإنالمبذرینمانو ِاإروانالش
روایات:

َ
ََ َ َ
َ َ ْ ُُ
َ َ ْ
ْ
ْ
 .۳امام صافق ِ « :لّل ُّم ْس ِإ ِف ّمَلص َعَل ََ ٍت َحّش َت ِإي ََ ل ْ َس ل َُ َو َحّل َب ُس ََ ل ْ َس ل َُ َو َحأ ََا لا ْ َس
َُ 4
لَ».
ْ
َ
َ
ْ َ ِ َْ ٌ َ ْ َ ٌ 5
 .1امام علی ْ َِ « :عط َء ال َّم ِل ِفي غ ِإ حق َِ تب ِهحإ و َِسإاف».
َ
ْ َ َُ َُ َ ْ َ َ ْ َ 6
 .۱پیامبر خدا َ َ« :ن َ َن َ
َ ِاشتْ ت».
الس َإ ِف أن تأ
ِ ِ
َ
ْ َْ ُ َْ
َْ
ُِ َ
ْ ِ 7
َ
ُ
ٌ
 .۴امام علی ِ « :اإلسإاف َهَوم ِفي شيْ ٍء َِا ِفي أفع ِل ال ِبإ».
 .31وفای به عهد

تعهد اجتماعی و عمل به قول و قرارها و میثاقها ،از اخالق واال و از عوامل جلب اعتماف عمومی
و نشانه ایمان است .بدعهدی و بدقولی ،از بدترین خصلتها و آفتهـای اجتمـاعی اسـت کـه
روابط را بر هم میزند و سلب اطمینان میکند.
فر مورف این موضوع ،این محورها قابل بحث است:
 .1اعراف ،آیه .۱۳
 .2غافر ،آیه .۴۱
 .3اسرا  ،آیه  16و .17
 .4عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،6۱ص .196
 .5نهج البالغه ،خطبه .۳16
 .6علی متقی هندی ،کنز ّ
العمال ،ح .7۱66
 .7تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .۳۱۱8
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ـ نقش وفای به عهد فر تحکیم روابط و ایجاف اعتماف عمومی؛
ـ عوارض پیمانشکنی فر ایجاف جدالها و اختالفها؛
ً
ـ موارف لزوم وفا به عهد ،مثال فر :ازفواج ،خریدوفروش و اجاره ،فوستیها و معاشـرتها ،وعـده
به کوفکان؛
ـ وفای به عهد با خدا ،پیامبر

 ،اهمه

آیات:
َ
َ
ُ
ُ
َُ َ َ َُ
1
آمنواأ ْوفو ِاب ْال ُعق ِوُ».
« .۳یاأیهاالذین
َ ْ ُ ُ
2
َُ
ْ
وف َ
ون ِب َعه ِد ِه ْم ِإذاعاهدوا».
« .1والم
روایات:

َ

َ

َ

و امام زمان (فعای عهد).

َ

 .۳امام علی « :ا َت ِثق َن ِا َع ْْ ِد ََ ْن ا ُِ َحن ل َُ».
 .1پیامبر خدا

3

َ

ُ َ
َُ َ َ
ُ
َُ َ« :ا َو َع ْد ُت ُم ِ
الَ ْب َ َن ففوا ل ُْ ْم ف ِا َن ُْ ْم َح َإ ْو َن أ َنك ُم ال ِه َحن َت ْإ ُزق َون ُْ ْم».
ِ

4

َ ْ
َْ
َ
َ َ َ َ 5
 .۱پیامبر خدا ْ ََ « :ن َن ُح ْؤ َِ ُن ِا لّل َِ َوال َ ْو ِم اآل ِْخ ِإ فّل َ ِ َُِا وعد».
َ
َ
َ
6
 .۴امام علی « :ا َت ْع َت ِّم ْد َعّلی ََ َو َُ ِة ََ ْن ا ُح ِوفي ِا َع ْْ ِد ِِ».

وفا و عهد نکـو باشـد ار بیـاموزی

 .1ماهده ،آیه .۳
 .2بقره ،آیه .۳77
 .3تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .۳9۳6۱
 .4شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،۳6ص .19۳
 .5عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،7۴ص .۳۴۱
 .6تمیمی آمدی ،غرر الحکم ،ح .۳9169
 .7حافظ شیرازی.

وگرنه هرکه تو بینی سـتمگری فانـد

7

منابع و مآخذ
الف .کتاب:
ابنابیالحدید ،عبدالحمیدبنهبةالله ،شارح نهاج البالغاه ،بیـروت :فار احیـا التـراث العربـی،
.۳۱87
ابنابیالحدید ،عبدالحمیدبنهبةالله ،شرح نهج البالغه ،قم :کتابخانه آیتاللـه مرعشـی نجفـی،
۳۴9۴ق.
ابنابيجمهور ،محمدبنزینالدین ،عوالي اللئالي العزيزياة فاي األحادياث الدينیاة ،مصـحح:
مجتبی عراقی ،قم :فار سید الشهدا للنشر1415 ،ق.
ابناثیر ،عزالدین ابوالحسن علیبنمحمد جزری ،أسد الغابة فای معرفاة الصاحابة ،بیـروت :فار
الفکر۳۴9۱ ،ق.
ابناسحاق ،سیرت رسولالله ،تهران :خوارزمی۳۱77 ،ش.
ابنبابویه ،محمدبنعلی (شیخ صدوق) ،االفقیه ،ناشر :جامعه مدسین حوزه علمیه قم۳۴۳۱ ،ق.
ـــــ  ،األمالي ،بیروت ،:اعلمی ،پنجم۳۴99،ق.
ـــــ  ،األمالی ،تهران :کتابچی ،ششم۳۱76 ،ش.
ـــــ  ،التوحید ،مصحح :هاشم حسینی ،قم :جامعه مدرسین ،اول۳۱۱8 ،ق.
ـــــ  ،الخصال ،قم :انتشارات جامعه مدرسین۳۴9۱ ،ق.
ـــــ  ،الخصال ،بیروت :مؤسسه اعلمی1411 ،ق.
ـــــ  ،ثواب االعمال وعقاب االعمال ،قم :فارالشریف الرضی۳۴96 ،ق.
ـــــ  ،ثواباالعمال وعقاباالعمال ،قم :نسیم کوثر ،بیتا.
ـــــ  ،صفات الشیعة ،تهران :اعلمی۳۱8۳ ،ش.
ـــــ  ،علل الشرائع ،قم :کتابفروشی فاوری ،اول1385 ،ش.
ـــــ  ،عیون أخبار الرضا

 ،محقق :مهدي الجورفي ،تهران :نشر جهان۳۱78 ،ق.
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ـــــ  ،عیون اخبارالرضا

 ،بیروت :مؤسسة االعلمی۳۴9۴ ،ق.

ـــــ  ،فضائل األشهر الثالثة ،قم :فاوری۳۱۱6 ،ق.
ـــــ  ،کتاب من ال يحضره الفقیه مصحح :علیاکبر غفاری ،قم :ففتر انتشارات اسالمی وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه ،فوم1413 ،ق.
ـــــ  ،کتاب من ال يحضره الفقیه ،تهران :نشر صدوق۳۱67 ،ش.
ـــــ  ،کتاب من اليحضره الفقیه ،تحقیق :شیخ محمدجواف الفقیـه ،بیـروت :فاراالضـوا  ،سـوم،
۳۴۳۱ق.
ـــــ  ،معاني األخبار ،محقق :علیاکبر غفاری ،قـم :ففتـر انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه جامعـه
مدرسین حوزه علمیه ،اول1413 ،ق.
ابنتیمیه حرانی ،احمدبنعبدالحلیم ،مجموع الفتوی ،بیروت :فار الکتب العلمیة19۳۱ ،م.
ـــــ  ،جامع المسائل ،جده :فار عالم الفواهد.
ابنجوزی ،ابوالفرج عبدالرحمنبنعلی ،المنتظم فی تاريخ االمم والملوک ،بیـروت :فار الکتـب
العلمیة۳۴۳1 ،ق.
ابنحبان ،محمدبنحبانبناحمد ،صحی ابنحبان ،بیروت :مؤسسة الرسالة۳۴۳۴ ،ق.
ابنحجر عسقالنی ،احمـدبنعلی ،اإلصاابة فای تمییاز الصاحابة ،بیـروت :فار الکتـب العلمیـة،
۳۴۳6ق.
ابنحنبل ،احمد ،مسند حنبل ،بیروت :فار صافر ،بیتا.
ابنسعد کاتب واقدی ،الطبقات الکبری ،بیروت :فار الکتب العلمیة ،فوم۳۴۳8 ،ق.
ابنسید الناس شافعی ،محمد ،عیون االثرفی فنون المغازی والشمائل والسیر ،بیـروت :مؤسسـة
عزالدین للطباعة والنشر۳۴96 ،ق.
ابنشعبه حرانی ،حسنبنعلی ،تحف العقول ،قم :نشر اسالمی۳۴9۴ ،ق.
ـــــ  ،تحف العقول مصحح :علیاکبر غفاری ،قم :جامعه مدرسین ،فوم۳۱6۱ ،ق.
ابنشهر آشوب ،محمدبنعلی ،المناقب ،قم :نشر عالمه.
ابنطیفور ،احمدبنابیطاهر ،بالغات النساء ،قم :انتشارات شریف رضی.
ابنعابدینّ ،رد المختار ،بیروت :فار الفکر۳۴۳1 ،ق.
ابنعباف ،الصاحب ،المحیط فی اللغة ،بیروت :عالم الکتب ،الطبعة األولی۳۴۳۴ ،ق.
ابنعبد البر ،یوسفبنعبد الله ،االستیعاب فی معرفة االصحاب ،بیروت :فار الجیل۳۴۳1 ،ق.
ابنعبدالسالم ،قواعد األحکام فی مصال األنام ،بیروت :فار الکتب العلمیة۳۱۱۳ ،م.
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ابنعربی ،محمدبنعبدالله ،احکام القرآن (ابنعربی) ،محقـق :علیمحمـد بجـاوی ،بیـروت :فار
الجیل ،اول1418 ،ق.
ابنعساکر ،تاريخ مدينة دمشق ،بیروت :فار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع۳۴۳6 ،ق.
ابنفهد حلی ،احمدبنمحمـد ،عدة الداعی ونجاح السااعی ،قـم :فار الکتـاب االسـالمی ،اول،
۳۴97ق.
ابنقولویه ،جعفربنمحمد ،کامل الزياراتّ ،نجف :فارالمرتضویه۳۱66 ،ش.
ابنکثیر فمشقی ،اسماعیلبنعمربنکثیر ،البداية والنهاية ،بیروت :فار الفکر۳۴97 ،ق.
ـــــ  ،البداية والنهاية ،بیروت :فار الفکر۳۴97 ،ق.
ابنمنظور ،محمدبنمکرم ،لسان العرب ،بیروت :فارصافر ،الطبعة االولی1411 ،ق.
ـــــ  ،لسان العرب ،محقق :جمالالدین میر فامافی ،بیروت ،فار صافر ،سوم1414 ،ق.
ـــــ  ،لسان العرب ،قم :نشر أفب الحوزة۳۱6۱ ،ق.
ابننجیم ،البحر الرائق شرح کنز الدقائق ،بیروت :فار الکتب العلمیة۳۴۳8 ،ق.
ابنهشام ،عبدالملک ،السیرة النبوية ،بیروت :فار المعرفة ،بیتا.
ابنهمام ،محمدبنعبدالواحد ،شرح فت القدير ،بیروت :فار الکتب العلمیة۳۴1۴ ،ق.
ابوالفتوح رازی ،حسینبنعلی ،روض الجنان وروح الجنان ،مشـهد :بنیـاف پـژوهشهـای آسـتان
قدس رضوی۳۴98 ،ق.
ابوالفضل ساجدي ،دينگرياز چارا دينگراياي چساان قـم :انتشـارات مؤسسـه آموزشـي و
پژوهشي امام خمیني۳۱۱6 ،ش.
ابوحسنه ،نافـذ ،ديندارهاا و ساکوالرها در جامعاه اسارائیل ،تهـران :مرکـز انتشـارات علمـی و
مطالعات خاورمیانه۳۱8۳ ،ش.
اپستاین ،ایزیدور ،يهوديت بررسی تااريخی ،ترجمـه :بهـزاف سـالکی ،تهـران :مؤسسـه پژوهشـی
حکمت و فلسفه ایران ،اول۳۱86 ،ش.
احمدی میانجی ،علی ،مکاتیب األئمة ،قم :فار الحدیث ،اول۳۴16 ،ق.
احمدیان ،عبدالله ،قرآنشناسی ،تهران :نشر احسان۳۱78 ،ش.
اربلی ،علی ،کشف الغمة في معرفة األئمة ،تبریز۳۱8۳ :ش.
اصالنی ،فیروز ،جاودانگی قرآن از ديدگاه آيات و روايات ،قم :انتشارات وثوق۳۱۱۳ ،ش.
آقاجمال خوانساری ،محمدبنحسین ،شرح غرر الحکم ،تهران :نشر فانشگاه۳۱66 ،ش.
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آلوسی ،محموفبنعبدالله ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ،بیـروت :فار
الکتب العلمیه۳۴۳6 ،ق.
َ
آنترمن ،الن ،باورها و آيینهای يهودی ،ترجمه :رضا فرزین ،قم :مرکز مطالعات و تحقیقات افیان
و مذاهب ،اول۳۱86 ،ش.
انصاری ،مرتضی ،المکاسب ،قم :مجمع الفکر االسالمی۳۴18 ،ق.
انصاریان ،حسین ،تواضع و آثار آن ،قم :فار العرفان۳۱8۱ ،ش.
ـــــ  ،عرفان اسالمی ،قم :فار العرفان۳۱86 ،ش.
ـــــ  ،گناه و سبب آن ،قم :فارالعرفان ،اول۳۱۱9 ،ش.
بابایی ،غالمرضا ،فرهنگ روابط بین الملل ،تهران :نشر وزارت امور خارجه ،سوم۳۱8۱ ،ش.
باقري ،خسرو ،نگاهي دوباره به تربیت اسالمي ،تهران :انتشارات مدرسه۳۱۱9 ،ش.
بــاهنر ،محمــدجواف ،آغاااز نهضااتهااای اسااالمی (قــرآن فر نظــر اروپاییــان) ،قــم :ففتــر نشــر
محمد(ص)۳۱69 ،ش.
بحرانی اصفهانی ،عبدالله ،عوالم العلوم والمعارف واالحوال من االياات واالخباار واالقاوال،
قم :مؤسسة االمام المهدی۳۴1۱ ،ق.
بحرانی ،سیدهاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،تهران :مؤسسه بعثت ،اول۳۴۳6 ،ق.
بحرانــی ،کمالالــدین میثمبنعلــیبنمیثم ،شاارح نهااج البالغااه ابنمیااثم ،ترجمــه :قربــانعلی
محمدیمقدم و علیاصغر نوایی یحییزافه ،مشهد :بنیاف پژوهشهای اسالمی ،سوم۳۱88 ،ش.
بخاری ،محمدبناسماعیل ،صحی بخاری ،بیروت :فار الفکر۳۴9۳ ،ق.
برچر ،مایکل ،بحران در سیاست جهان ،ظهاور و ساقو بحارانهاا ،تهـران :نشـر پژوهشـکده
مطالعات راهبرفی۳۱81 ،ش.
برقــی ،احمدبنمحمدبنخالــد ،المحاساان ،مصــحح :جاللالــدین محــدث ،قــم :فار الکتــب
اإلسالمیة ،فوم1371،ق.
برک ،لورا ،روانشناسی رشد ،ترجمه :یحیی سید محمدی ،تهران :ارسباران ،سیزفهم۳۱87 ،ش.
بالنری ،االنساب االشراف ،مصر :فار المعارف ،بیتا.
بیهقی ،احمدبنحسین ،دالئل النباوة ومعرفاة أحاوال صااحب الشاريعة ،بیـروت :فار الکتـب
العلمیة۳۴96 ،ق.
پاکنیا ،عبدالکریم ،عفاف سرچشمه زيبايی ،قم :نور الزهرا ۳۱۱9 ،ش.
پاینده ،ابوالقاسم ،نهج الفصاحة ،تهران :فنیای فانش ،چهارم۳۱81 ،ش.
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ـــــ  ،نهج الفصاحه ،تهران :سازمان انتشارات جاوفان۳۱1۴ ،ش.
پراتکانیس ،آنتوني ،عصر تبلیغات ،ترجمـه :فکتـر کـاووس سـید امـامي و محمدصـافق عباسـي،
تهران :سروش۳۱89 ،ش.
پریزار ،جان شارل ،الزرقاوی الوجه اآلخر للقاعدة ،بیروت :فار العربیة للعلوم1996 ،م.
تمیمی آمدی ،عبدالواحدبنمحمد ،غررالحکم ودررالکلم ،قم :انتشارات ففتر تبلیغات اسـالمی،
۳۱66ش.
جان مارشال ریو ،انگیزش و هیجان ،برگرفان :یحیي محمدي ،تهران :نشر ویرایش۳۱67 ،ش.
جرج جرفاق ،امام علی

؛ صدای عدالت انسانیت ،ترجمـه :سـیدهافی خسروشـاهی ،قـم:

نشر خرم۳۱6۱ ،ش.
جعفربنمحمد

 ،مصباح الشريعة ،بیروت :اعلمی۳۴99 ،ق.

جعفری ،محمدتقی ،ترجمه و تفسیر نهج البالغه ،تهران :ففتر نشر فرهنگ اسالمی۳۱6۱ ،ش.
ـــــ  ،آفرينش و انسان ،قم :فار التبلیغ اسالمی ،بیتا.
جوافی آملی ،عبدالله ،تفسیر موضوعی قرآن کريم ،قم۳۱6۳ :ش.
ـــــ  ،قرآن در قرآن ،قم :نشر اسرا ۳۱88 ،ش.
جواهری ،سید محمدحسن ،پرسمان علوم قرآنی ،قم :ففتر تبلیغات اسالمی.
جوهری ،اسماعیلبنحماف ،الصحاح اللغة ،بیروت :امیری۳۱68 ،ش.
حاکم نیشابوری ،المستدرک علی الصحیحین ،بیروت :فار المعرفة ،بیتا.
حر عاملی ،محمدبنحسن ،الفصول المهمة ،قم :مؤسسه امام رضا(ع)۳۴۳8 ،ق.
ـــــ  ،وسائل الشیعه الي التفضیل تحصیل الشريعة ،تهران :مکتبة االسالمیة1398 ،ق.
ـــــ  ،وسائل الشیعة الي التفضیل تحصیل الشريعة ،مصحح :قم :مؤسسة آلالبیت1419 ،ق.
ـــــ  ،وسائل الشیعة الي التفضیل تحصیل الشاريعة ،تحقیـق :عبـدالرحیم الربـاني الشـیرازي،
بیروت :فاراحیا التراث العربي ،پنجم۳۴9۱ ،ق.
حرانی حنبلی ،احمدبنحمدان ،صفة الفتوی المفتي والمستفتي ،المکتب اإلسالمي۳۱89 ،ق.
حرانی ،حسنبنشعبه ،تحف العقول ،قم :انتشارات جامعه مدرسین۳۴9۴ ،ق.
حسینی ،سید مجتبی ،رساله دانشجويی ،ففتر نشر معارف ،پنجم۳۱86 ،ش.
حسینیزافه ،علی ،سیره تربیتی پیامبر

و اهل بیات

حوزه و فانشگاه۳۱89 ،ش.
حلبی ،سیره حلبی ،بیروت :فار المعرفة۳۴99 ،ق.

در تربیات فرزناد ،قـم :پژوهشـگاه
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حمیدی ،سید جعفر ،تاريخ اورشلیم (قدس) ،تهران :امیرکبیر ،فوم۳۱81 ،ش.
حمیری ،عبداللهبنجعفر ،قرب اإلسناد ،قم :مؤسسة آلالبیت

 ،اول۳۴۳۱ ،ق.

حویزی ،جمعه ،تفسیر نور الثقلین ،تحقیق :رسولی محالتی ،قم :مؤسسـه اسـماعیلیان ،چهـارم،
۳۴۳1ق.
خمینی ،روحالله ،شرح چهل حديث ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۳۱86 ،ش.
ـــــ  ،ديوان امام ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1383 ،ش.
ـــــ  ،صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۳۱7۱ ،ش.
ـــــ  ،وصیتنامه ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني1387 ،ش.
خوانساری ،سید محمدباقر ،روضات الجنات ،بیروت :الدار االسالمیة ،بیتا.
خویی ،میرزا حبیبالله ،منهاج البراعة في شرح نهج البالغة ،متـرجم :حسـن حسـنزافه آملـی،
تهران :مکتبة اإلسالمیة ،چهارم1411 ،ق.
فشتی ،محمد ،روشهای تحقیق در اسناد و مدارک نهج البالغه ،قم :نشر امـام علـی

 ،اول،

۳۱6۱ش.
ـــــ  ،ترجمه نهج البالغه ،قم :مفاتیح قرآن ،اول
ـــــ  ،نهج البالغه ،قم :انتشارات مشهور1379 ،ش.
فهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه دهخدا ،تهران :انتشارات فانشگاه تهران ،اول۳۱7۱ ،ش.
فیلمی ،حسنبنمحمد ،ارشاد القلوب ،قم :شریف رضی.
فینوری ،احمدبنفاوف ،اخبار الطوال ،بیروت :فار احیا التراث۳۱69 ،م.
نهبی ،شمسالدین محمدبناحمد ،تاريخ االسالم ووفیاات المشااهیر واألعاالم ،بیـروت :فار
الکتاب العربی۳۴۳۱ ،ق.
ـــــ  ،سیر اعالم النبالء ،بیروت :مؤسسة الرسالة۳۴۳۱ ،ق.
راشد ،حسینعلی ،فضیلتهای فراموششده ،تهران :نشر اطالعات۳۱71 ،ش.
راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد ،مفردات الفاظ القرآن ،بیروت :فار القلم ،اول1412 ،ق.
ـــــ  ،مفردات ألفاظ القرآن ،فمشق :الدار الشامیة1412 ،ق.
ـــــ  ،مفردات الفاظ قرآن ،تهران :مرتضوی ،فوم۳۱7۴ ،ش.
ـــــ  ،مفردات ألفاظ قرآن ،مترجم :مصطفی رحیمینیا ،تهران :سبحان ،فوم۳۱88 ،ش.
راوندی کاشانی ،فضلاللهبنعلی ،النوادر ،مصحح :احمـد صـافقی ارفسـتانی ،قـم :فار الکتـاب،
اول ،بیتا.
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رسولی محالتی ،هاشم ،کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن ،تهران :انتشارات کتابخانه صدر،
بیتا.
رضوانی ،علیاصغر ،سلفیگری و پاسخ به شبهات ،قم :مسجد جمکران۳۱۱9 ،ش.
الرفاعی ،فؤاف عبدالرحمن ،نفوذ صهیونیسم بر رساانههای خباری ،ترجمـه :حسـین سـروقامت،
تهران :کیهان ،فوم۳۱81 ،ش.
ریتال.ال.اتکینسون و فیگران ،زمینه روانشناسی هیلگارد ،ترجمه :محمـدتقی براهنـی و فیگـران،
تهران :انتشارات رشد ،هشتم۳۱8۴ ،ش.
الزبیدی ،تاج العروس ،بیروت :فارالفکر۳۴۳۴ ،ق.
زرقاوی ،ابومصعب ،کلمات مضیئه ،شبکة البراق االسالمیة1996 ،م.
زنجانی ،ابوعبدالله ،تاريخ قرآن ،ترجمه :ابوالقاسم سحاب ،تهران :کانون خدمات فرهنگی الست،
۳۱۴۳ش.
سبزواری نجفی ،محمد؛ الجديد فیتفسیرالقرآن المجید ،بیروت :فار التعارف۳۴96 ،ق.
سبزواری ،سید عبداألعلی ،مواهب الرحمن ،بیجا :مؤسسة المنار1418 ،ق.
سعدی ،مصلحبنعبدالله ،کلیات سعدی ،تهران :خانه سپهر ،چهارم۳۱6۱ ،ش.
سلطانینژاف ،احمد و مرتضی نورمحمدی ،سیاست خاارجی ساوريه در جناگ اياران و عاراق،
تهران :انتشارات صفحه جدید۳۱۱1 ،ش.
َ
سیدبنطاووس ،اإلقبال باألعمال الحسنة ،قم :انتشارات ففتر تبلیغات اسالمی حـوزه علمیـه قـم،
اول1415 ،ق.
َ
ـــــ  ،اإلقبال باألعمال الحسنة ،تحقیـق :جـواف قیـومی ،قـم :مکتـب األعـالم اإلسـالمی ،اول،
۳۴۳6ق.
َ
ـــــ  ،اإلقبال باألعمال الحسنة ،تهران :فار الکتب اإلسالمیة۳۱67 ،ش.
سیکرین ،ویلیام ،پیشگامان روانشناسی رشد ،ترجمه :فربد فدایی ،تهران :انتشارات اطالعـات،
یازفهم۳۱86 ،ش.
شافعی ،محمدبنافریس ،األم ،بیروت :فار الکتب العلمیة19۳۱ ،م.
شاهاک ،اسـراهیل ،تااريخ يهاود؛ آياین يهاود ،ترجمـه :رضـا آستانهپرسـت ،تهـران :قطـره ،اول،
۳۱78ش.
شخصیت امام از ديدگاه رسانهها و متفکران جهان ،تهران :انتشارات سروش۳۱71 ،ش.
شرفي ،محمدرضا ،دنیا نوجوان ،نشر تربیت۳۱79 ،ش.

  118رهتوشه راهيان نور ،ويژة رمضان 9311

شریف الرضي ،محمدبنحسین ،خصائص األئمة ،مشهد :آستان قدس رضوی۳۴96 ،ق.
ـــــ  ،نهج البالغة ،قم :نشر هجرت ،اول1414 ،ق.
شعیري ،محمد ،جامع األخبار ،نجف :مطبعة حیدریة ،بیتا.
شفیعی سروستانی ،ابراهیم ،زن؛ نظاام سالطه و رساانههاا ،قـم :مرکـز پـژوهشهـای اسـالمی،
۳۱۱9ش.
شفیعینژاف ،سید حسین ،مرزداری و مارزداران در فقاه شایعه امامیاه (المرابطاه والمارابطین)،
تهران :نشر یقظه۳۱۱۴ ،ش.
شمس تبریزی ،کلیات ،تهران :خانه سپهر ،فهم۳۱6۱ ،ش.
شهید ثانی ،زینالدینبنعلی ،منیة المريد ،مصحح :رضا مختاری ،قم :مکتب اإلعالم اإلسالمي،
اول1419 ،ق.
ّ
ّ
األحبة واألوالد ،قم :بصیرتی ،اول.
ـــــ ُ ،مسکن الفؤاد عند فقد
شیخ غالب سیالوی ،األنوار الساطعة ،بیروت :فار الکتب العلمیة۳۴1۳ ،ق.
شیرازی ،سیدمحمد ،خطر صهیونیسم و صل اعراب و اسرائیل ،قم :سلسله ،اول۳۱8۱ ،ش.
صبحی صالح ،نهج البالغه ،قم :انتشارات فار الهجرة ،اول۳۴97 ،ق.
ـــــ  ،نهج البالغه ،بیروت :اول۳۱87 ،ش.
صفار ،محمدبنحسن ،بصائرالدرجات ،تهران :مؤسسه اعلمی۳۴9۴ ،ق.
صفایی حاهری ،علی ،آيههای سبز ،قم :لیلة القدر ،فوم۳۱86 ،ش.
طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه ،پـنجم،
۳۴۳7ق.
ـــــ  ،المیزان في تفسیر القرآن ،بیروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،فوم1391 ،ق.
ـــــ  ،تفسیر المیزان ،تهران :فار الکتب االسالمیة۳۱7۱ ،ش.
ـــــ  ،المیزان في تفسیر القرآن ،قم :جامعة المدرسین بقم المشرفه ،مؤسسة النشر االسالمي.
طبرانی ،سلیمانبناحمد ،المعجم الکبیر ،بیروت :فار إحیا التراث العربی۳۴9۴ ،ق.
ـــــ  ،المعجم األوسط ،قاهره :فار الحرمین ،بیتا.
ـــــ  ،المعجم الصغیر ،بیروت :المکتب االسالمي۳۴96 ،ق.
طبرسی ،حسنبنفضل ،مکارم األخالق ،قم :انتشارات شریف رضی۳۴۳1 ،ق.
طبرسی ،علیبنحسن ،مشکاة األنوار في غرر األخبار ،نجف :المکتبة الحیدریة ،فوم۳۱86 ،ق.
ـــــ  ،مشکوه األنوار ،قم :فارالحدیث1418 ،ق.

منابع و مآخذ 111 

طبرسی ،فضلبنحسن ،مجمع البیان فی تفسایر القارآن ،تهـران :انتشـارات ناصـر خسـرو ،سـوم
۳۱71ش.
ـــــ  ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،سوم۳۱71 ،ش.
ـــــ  ،مجمع البیان فای تفسایر القارآن ،ترجمـه رضـا سـتوفه ،تهـران :انتشـارات فراهـانی ،اول،
۳۱69ش.
طبری آملی ،عمافالدین أبيجعفر ،بشارة المصطفی لشیعة المرتضی ،نجف :المکتبة الحیدریـة،
1383ق.
طبسی ،محمدجواف ،حقوق فرزند در مکتب اهل بیت

 ،قم :بوستان کتاب.

الطحاوی ابوجعفر ،مشکل االثار ،بیروت :مؤسسة الرسالة۳۴۳6 ،ق.
طریحی ،محمدبنحسن ،مجمع البحرين ،تهران :ففتر نشر فرهنگ اسالمي۳۴98 ،ق.
ـــــ  ،مجمع البحرين ،بیروت :فار احیا التراث العربی1413 ،ق.
طریقهفار ،ابوالفضل ،شرع و شادی ،قم :مؤسسه فرهنگي انتشاراتی حضور۳۱89 ،ش.
طوسی ،محمدبنحسن ،األمالي ،قم :فار الثقافة ،اول1414 ،ق.
ـــــ  ،التبیان ،بیروت :فار احیا التراث العربی ،بیتا.
ـــــ  ،تهذيب األحکام ،بیروت :فار األضوا 1416 ،ق.
ـــــ  ،تهذيب األحکام ،تهران :فار الکتب اإلسالمیة۳۴97 ،ق.
ـــــ  ،تهذيب االحکام ،تهران :فار الکتب االسالمیة۳۱66 ،ش.
ـــــ  ،المصباح المتهجد ،بیروت :مؤسسة فقه الشیعة ،اول۳۴۳۳ ،ق.
عاملی ،زین الدینبنعلی ،الروضة البهیة فای شارح اللمعاة الدمشاقیة ،قـم :انتشـارات فاوری،
۳۴۳9ق.
عدنانی ،ابومحمد ،عقیدتنا ومنهجنا ،مؤسسة الهمة19۳6 ،م.
ـــــ  ،هذا وعدالله ،مؤسسة البتار االعالمیة ،بیتا.
عدهای از علما  ،األصول الستة عشر ،قم :فار الشبستري للمطبوعات۳۱6۱ ،ش.
عروسي حویزي ،عبد عليبنجمعه ،تفسیر نور الثقلین ،تحقیق :سید هاشم رسولي محالتي ،قـم:
انتشارات اسماعیلیان ،چهارم۳۴۳6 ،ق.
عقیقی بخشایشی ،عبدالرحیم ،طبقات مفسران شیعه ،قم :نوید اسالم۳۱81 ،ش.
عالمه حلی ،حسنبنیوسف ،منتهی المطلب فای تحقیاق الماذهب ،مشـهد :مجمـع البحـوث
االسالمیة ،اول۳۴۳1 ،ق.
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عکری حنبلی ،عبدالحی ،شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ،بیروت :فار إحیا التراث العربی.
علیبنحسین

 ،الصحیفة السجادية ،السید محمد بـاقر الموحـد االبطحـي اإلصـفهاني ،قـم:

مؤسسة اإلمام المهدي

 ،اول۳۴۳۳ ،ق.

ـــــ  ،الصحیفة السجادية ،قم :ففتر نشر الهافی ،اول1376 ،ش.
علیبنموسی

 ،الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا

 ،مشهد :مؤسسة آلالبیت۳۴96 ،ق.

عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی ،امیر کبیر۳۱۱1 ،ش.
عینی ،عمدة القاری ،بیروت :فار احیا التراث العربی ،بیتا.
غزالی طوسی ،أبوحامد محمد ،احیاء علوم الدين ،بیروت :فار المعرفة.
غالمعلي ،افروز ،روانشناسي کودکان و نوجوانان ،تهران :انتشارات انجمن اولیا و مربیـان ،نهـم،
۳۱89ش.
فتال نیشابوری ،محمدبناحمد ،روضاة الاواعظین وبصایرة المتعظاین ،قـم :انتشـارات رضـی،
اول۳۱76 ،ش.
ـــــ  ،روضة الواعظین وبصیرة المتعظین ،ترجمه :مهدوی فامغانی ،تهران :نشر نی۳۱66 ،ش.
فخر رازی ،محمدبنعمر ،التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) ،اعداف :مکتب تحقیق فار احیا التـراث
العربی ،بیروت :فار إحیا التراث العربي ،سوم۳۴19 ،ق.
فراهیدی ،خلیلبناحمد ،کتاب العین ،قم :نشر هجرت ،فوم1419 ،ق.
فلسطینی ،ابوقتافه ،ثیاب الخالفة ،مؤسسة نخبه الفکر19۳۴ ،م.
فلسفی ،محمدتقی ،جوان از نظر عقل و احساسات ،تهران :ففتر نشر فرهنگ اسالمی ،پـانزفهم،
۳۱6۱ش.
ّ
حسینی کوهکمری ،عبداللطیف ،في النص علی األئمة اإلثني عشر ،قم :بیدار۳۴9۳ ،ق.
قرشی بنایی ،علیاکبر ،قاموس قرآن ،تهران :فار الکتب االسالمیة ،ششم۳۴۳1 ،ق.
قمی ،علیبنابراهیم ،تفسیر قمی ،تحقیق :سید طیب موسوی جزاهری ،قـم :فار الکتـاب ،چهـارم،
۳۱67ش.
قندوزي ،ينابیع المودة ،تحقیق :سید علي جمال ،فار األسوة ،اول۳۴۳6 ،ق.
کتاب مقدس (ترجمه فارسی ،ترجمه قدیم با رسـم الخـط جدیـد) ،انگلسـتان :انتشـارات ایـالم،
سوم1991 ،م.
کتاب مقدس (ترجمه فارسی ،ترجمه هزاره نو) ،انگلستان :انتشارات ایالم19۳1 ،م.
کراجکی ،محمدبنعلی ،کنز الفوائد ،محقق :عبدالله نعمة ،قم :فار الذخاهر ،اول1411 ،ق.
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کلیني ،محمدبنیعقوب ،الکافی ،مصحح :علیاکبر غفاری ،تهران :فار الکتب اإلسـالمیة ،پـنجم،
۳۱6۱ش.
ـــــ  ،الکافی ،بیروت :فار التعارف1411 ،ق.
ـــــ  ،اصول کافي ،مترجم :سید جـواف مصـطفوي ،تهـران :کتابفروشـي علمیـه اسـالمیه ،اول،
۳۱6۱ش.
گروهی از نویسندگان ،سیمای خانواده در اسالم ،قم :بوستان کتاب ،اول۳۱۱۱ ،ش.
لقمانی ،محموف ،نگاهی نو در آيینه معارف به خنده ،شوخی و شادمانی ،تهران :عطر سـعافت،
۳۱89ش.
لیثی واسطی ،علیبنمحمد ،عیون الحکم والمواعظ مصحح :حسین حسنی بیرجنـدی ،قـم :فار
الحدیث ،اول1376 ،ش.
متقی هندی ،عال الدین علیبنحسام ،کنزالعمال ،بیروت :فار احیا التراث العربی۳۴۱۳ ،ق.
ـــــ  ،کنز العمال ،بیروت :مؤسسة الرسالة1419 ،ق.
مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :فار إحیا التراث العربي۳۴9۱ ،ق.
ـــــ  ،بحار األنوار ،مصحح :جمعی از محققان ،بیروت :فار إحیا التراث العربي ،فوم۳۴9۱ ،ق.
ـــــ  ،بحار األنوار ،بیروت :فار احیا التراث العربی1414 ،ق.
ـــــ  ،بحار األنوار ،بیروت :مؤسسة الوفا  ،فوم۳۴9۱ ،ق.
مجلسی ،محمدتقی ،روضة المتقین فاي شارح مان ال يحضاره الفقیاه ،قـم :مؤسسـه فرهنگـی
اسالمی کوشانبور۳۴96 ،ق.
محبوبیمنش ،حسین ،تغییرات اجتماعی ازدواج ،کتاب زنان۳۱8۱ ،ش.
محمدماضی ،عبدالفتاح ،سیاست و ديانت در اسرائیل ،ترجمه سیدرضا تهامی ،تهران :سنا ،اول،
۳۱8۳ش.
محمدي اشتهارفي ،محمد ،حجاب بیاانگر شخصایت زن ،تهـران :معاونـت مبـارزه بـا مفاسـد
اجتماعي ناجا۳۱7۴ ،ش.
ـــــ  ،سرگذشتهای عبرتانگیز ،قم :انتشارات روحانی ،فوم.
محمدی ریشهری ،محمد ،برکات سرزمین وحی ،تهران :نشر مشعر۳۱8۱ ،ش.
ـــــ  ،میزان الحکمه ،قم :انتشارات فار الحدیث۳۱8۱ ،ش.
مرتضایي ،علياکبر ،امام خمینی در حديث ديگران ،تهران :نشر پیام آزافی۳۱78 ،ش.
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مرزبان و مرد ِخرد (یافنامه عالمه سـید محمدحسـین طباطبـایي) ،قـم :انتشـارات ففتـر تبلیغـات

اسالمي.

مشکینی ،علی ،تحرير الماواعظ العددياة ،شـارح :علـی احمـدی میـانجی ،قـم :نشـر الهـافی،
۳۱81ش.
مصباح یزفی؛ محمدتقی ،قرآنشناسی ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی۳۱۱9 ،ش.
مصطفوی ،حسن ،التحقیق في کلمات القرآن الکريم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشـاف اسـالمي،
۳۱68ش.
ـــــ  ،التحقیق في کلمات القرآن الکريم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب۳۱69 ،ش.
مطهری ،مرتضی ،آشنايی با قرآن ،تهران :انتشارات صدرا۳۱7۴ ،ش.
ـــــ  ،عدل الهی ،تهران :انتشارات صدرا۳۱89 ،ش.
ـــــ  ،مجموعه آثار ،قم :انتشارات صدرا ،فوم1375 ،ش
ـــــ  ،مسئله حجاب ،تهران :انجمن اسالمی پزشکان۳۱6۱ ،ش.
ـــــ  ،داستان راستان ،تهران :انتشارات صدرا۳۱66 ،ش.
مظاهری ،ابراهیم ،با فرزندان در سايه قرآن ،قم :پارسیان ،فوم۳۱89 ،ش.
معرفت ،محمدهافی ،علوم قرآنی ،قم :مؤسسه فرهنگی تمهید۳۱89 ،ش.
معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،تهران :خانه سپهر ،هشتم۳۱7۳ ،ش.
مغربی ،نعمانبنمحمد ،دعائم اإلسالم وذکر الحالل والحارام والقضاايا واألحکاام ،محقـق:
آصف فیضی ،قم :مؤسسة آلالبیت

 ،فوم۳۱86 ،ق.

ـــــ  ،دعاائم اإلساالم وذکار الحاالل والحارام والقضاايا واألحکاام ،مصـر :فار المعـارف،
۳۱86ق.
مفید ،محمدبنمحمد ،اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ،قم :فلیل ما ،اول۳۴18 ،ق.
ـــــ  ،اإلرشاد في معرفة حجج الله علی العباد ،مصحح :مؤسسةآلالبیت

 ،قم :کنگره شـیخ

مفید ،اول1413 ،ق.
ـــــ  ،األمالي ،قم :کنگره شیخ مفید ،اول۳۴۳۱ ،ق.
مقریزی ،تقیالدین احمدبنعلی ،امتاع االسماع بما للنبای مان االحاوال واالماوال والحفادة
والمتاع ،بیروت :فار الکتب العلمیة۳۴19 ،ق.
مکارم شیرازی ،ناصر و فیگران ،تفسیر نمونه ،تهران :فار الکتب اإلسالمیة ،فهم1371 ،ش.
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