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سرمستان هشیار شوید
المال و سکر  للعاقل ان یحترس من سکر  امیرالمومنین )علیه السالم(: ینبغی  قال 
القدرة و سکرالعلم و سکر المدح و سکر الشباب، فان لکل ذلک ریاحًا خبیثة، تسلب 

العقل و تستخف الوقار.)1(
که انسان عاقل مراقبت نماید از سرمستی   امام علی )ع( می فرمایند سزاوار است 
ثروت و قدرت و علم وستایش دیگران وجوانی، چه آنکه هرکدام از اینها را وزش هایی 

کنارمی گذارد. که عقل را از بین برده و متانت را به  خباثت آلود است 
به واسطه  که  بشرند،  موهبات  همگی  جوانی،  و  وستایش  علم  و  قدرت  و  ثروت   

هرکدامشان امتیازی برای او به ارمغان می آورند.
کسب و حفظ و قدر شناسی هرکدامشان توصیه شده   نکته آنکه در تعالیم دینی به 
که بشر در ورطه عمل دچار تندی و  و اساسا مایه امتیاز آدمی هستند، اما از آنجا 

گرفتاری در حاشیه های امتیازاتش بر حذر داشته اند. کندی است، او را از 
جهت  در  انسان  زیبنده  یعنی  مومن،  فقط  حتی  نه  عاقل،  فرمود  مهربان  امام   
که موهبات  از این است  گرفتاری در هر دامی است. این نشان  از  کمال، مراقبت 

کمال شود و بازدارنده او. زیبنده بشری هم می تواند سد 
که   لذا ثروتمندان، قدرتمندان، عالمان، ستایش شدگان، جوانان، هشیار باشید 
سرمستی و مدهوشی گذراست، آنچه  می ماند ندای آسمان در درون فطرت هاست. 

هشیار باشید.

 )1(مستدرک الوسائل ج11ص371، غررالحکم ص66

 
کتاب ماه.زاد. گروه تدوین 
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وقایع ماه 
جمادی االول 

پنجم جمادی االول
والدت با سعادت حضرت زینب )علیهاالسالم(

در روز پنجم جمادی االول سال پنجم هـ .ق والدت با سعادت، عقیله ی 
واقع  منوره  ی  مدینه  در  السالم(،  )علیها  کبری  زینب  حضرت  هاشم،  بنی 
گرامی شان، سرور  شد.)1( پدر بزرگوارشان امیرمؤمنان علی )علیه السالم( و مادر 

و زینت زنان عالم، حضرت فاطمه زهرا)علیهاالسالم( هستند.
السالم(،  )علیها  زینب  حضرت  والدت  وقت  در  چون  که  شده  نقل  چنین 
بودند،  رفته  مسافرت  به  سلم(  و  آله  و  علیه  اهلل  )صلی  اسالم  گرامی  رسول 
حضرت فاطمه )علیها السالم( این مولود مبارک را به دست امیرمؤمنان )علیه 
کنند. آن حضرت فرمودند: »من در این  السالم( دادند تا بر ایشان نامی تعیین 
گیرم؛ صبر می کنیم  کار بر پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( سبقت نمی 
را  نوزاد  این  نام  و  برگردند  از سفر  آله و سلم(  و  تا رسول خدا )صلی اهلل علیه 

تعیین نمایند«. 
که از سفر بازگشتند، طبق  گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  پیامبر 
حضرت  شدند.  وارد  )علیهاالسالم(  زهرا  فاطمه  ی  خانه  بر  ابتدا  معمول، 
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کردند:  علی )علیه السالم( به رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( عرض 
آن  فرمایید«.  تعیین  را  او  نام  شما  است؛  کرده  عطا  ما  به  دختری  »خداوند 
با  اختیارشان  و  هستند  من  فرزندان  فاطمه  »فرزندان  فرمودند:  حضرت 
پروردگار است؛ لذا منتظر وحی و دستوری از جانب او می مانم« در این هنگام 
کرد: »خداوند تو را سالم می رساند و می فرماید: »نام  جبرئیل نازل شد و عرض 

این نوزاد را زینب بگذار؛ زیرا ما در لوح محفوظ این نام را برای او نوشتیم«.
و  بوسیدند  را  مولود  آن  سلم(  و  آله  و  علیه  اهلل  )صلی  اسالم  گرامی  رسول 
که این دختر  کنم  فرمودند: »به همه ی حاضران و غایبان امت خود توصیه می 

کبری )علیها السالم( شباهت دارد«. )2( را محترم بدارند، زیرا به خدیجه ی 
سلم(  و  آله  و  علیه  اهلل  )صلی  خدا  رسول  که  است  آمده  چنین  روایتی  در 
کردند  کودکی بودند، طلب  که در سن  حضرت زینب )علیها السالم( را در حالی 
گذارده، فرمودند: جبرئیل به من  و ایشان را بوسیدند و صورت به صورتشان 

که این دختر شریک حسین من در مصیبت ها و بالهاست«. )3( خبر داد 
موردشخصیت  در  مصر،  معروف  نویسندگان  از  یکی  شافعی،  غالب  محمد 
بیت  اهل  زنان  ترین  بزرگ  از  »یکی  نویسد:  می  چنین  هاشم  بنی  ی  عقیله 
روحی  دارای  که  ک  پا زنان  بهترین  از  و  نسب  و  حسب  نظر  از  السالم  علیهم 
بزرگ و مقام تقوا و آیینه ی تمام نمای مقام رسالت و والیت بوده، حضرت 
که از سرچشمه ی  زینب، دختر علی بن ابی طالب )علیها السالم( می باشد 
گشته بود. در فصاحت و بالغت، یکی از  علم و دانش خاندان نبوت سیراب 
کارها در  کرم، بصیرت و تدبیر  الهی به شمار می رفت و در حلم،  بزرگ  آیات 
و  بود و میان جمال و جالل و سیرت  زبان زد  بلکه عرب،  میان بنی هاشم، 
کرده؛ شب ها در حال عبادت و روزها را روزه  صورت و اخالق و فضیلت جمع 

می داشت و به تقوا و پرهیزکاری معروف بود«. )4( 

ششم جمادی االول 
ع جنگ موته وقو

در ششم جمادی االول سال 8 هـ .ق جنگ موته به وقوع پیوست. علت 
موته  های  زمین  در  ازدی«  ُعَمیر  بن  »حارث  که  بود  آن  جنگ  این  وقوع 
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بستن  از  پس  و  دستگیر  روم  لشگر  سردار  عمرو،  بن  شرحبیل  دستور  به 
گردن زده شد. )5( دست هایش، 

که از شنیدن این خبر بسیار ناراحت  رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
بن  جعفر  و  آوری  جمع  مسلمانان  از  نفر  هزار  سه  حدود  در  لشکری  شدند، 
که  فرمودند  تصریح  و  تعیین  اسالم  فرمانده ی سپاه  عنوان  به  را  ابی طالب 
در صورت شهادت جعفر، زید بن حارثه و پس از ایشان، عبداهلل بن رواجه به 
ترتیب فرماندهی لشگر مسلمانان را به عهده بگیرند. پیامبر )صلی اهلل علیه 
را به  کافران  که امکان دارد  تا جایی  آله و سلم( به آن ها سفارش نمودند  و 
که اسالم نیاوردند با آن ها وارد جنگ شوند. اسالم دعوت نمایند و در صورتی 

این  که  هنگامی  کرد.  حرکت  موته  های  سرزمین  سمت  به  اسالم  سپاه 
عظیمی  لشکر  روم  قیصر  از  و  افتاد  تکاپو  به  سخت  رسید،  شرحبیل  به  خبر 
از مردان جنگی،  از این روی لشکر نزدیک به صد هزار نفر  درخواست نمود. 

آماده ی مبارزه با مسلمانان شدند.
بین  سختی  بسیار  نبرد  کشیدند،  صف  هم  برابر  در  سپاه  دو  که  هنگامی 
بهشت  شوق  به  و  ایمان  و  عقیده  روی  از  که  مسلمانان  داد.  روی  ها  آن 
کفر غیرت مندانه  می جنگیدند، با روحیه ی بسیار باال در برابر انبوهی از سپاه 

شمشیر می زدند. 
اسالم  سپاه  جلوی  در  شجاعانه  که  )علیهماالسالم(  طالب  ابی  بن  جعفر 
از سپاه دشمن  کثیری  را در محاصره ی جمع  گهان خود  نا کرد،  مبارزه می 
گیر و دار، دو دست آن جناب قطع و جراحات زیادی بر بدن  یافت و در این 
او وارد شد و سپس به شهادت رسیدند. سپس فرماندهی به زید بن حارثه 
او عبداهلل  از  بعد  و  نایل شد  به درجه ی شهادت  نیز  او  متأسفانه  که  رسید 
نیز  او  کثرت حمالت سپاه دشمن  اثر  که در  برداشت  را  َعَلم سپاه  رواحه  بن 
)صلی  اسالم  پیامبر  که  ای  فرمانده  سه  شهادت  از  پس  رسید.  شهادت  به 
شد؛  شروع  اسالم  سپاه  سرگردانی  بود،  نموده  تعیین  سلم(  و  آله  و  علیه  اهلل 
کردند،  اجرا  ولید«  بن  »خالد  و  اقرم«  بن  »ثابت  که  ترفندی  با  باالخره  اما 
مسلمانان پس از یک روز مقاومت و پایداری سخت در برابر سپاه عظیم روم، 

کامل به مدینه بازگشتند. )6( با سالمت 
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دهم جمادی االول 
ع جنگ جمل وقو

که نتیجه ی آن  روز دهم جمادی االول سال 36 هـ .ق جنگ جمل روی داد 
پیروزی سپاه امیرمؤمنان علی )علیه السالم( بود.

که پس از قتل عثمان، مردم با امیرمؤمنان  واقعه ی جمل از آن جا آغاز شد 
سخت  موضوع،  این  گاهی  آ از  پس  عایشه  کردند.  بیعت  السالم(  )علیه  علی 
گشت و برای مبارزه به آن حضرت در مکه فریاد مظلومیت عثمان را سر  ناراحت 
که در حکومت حضرت علی )علیه السالم( به دنبال پست و  داد. طلحه و زبیر 
که فهمیدند به مقاصد خود نخواهند رسید، به بهانه ی  مقام بودند، بعد از آن 

ج شده، به عایشه پیوستند. عمره از مدینه خار
که قباًل عامل عثمان در بصره بود و امیرمؤمنان )علیه  عبداهلل بن عامر نیز - 
کرده بودند - به مکه آمد و به حمایت از عایشه  السالم( او را از سمت خود عزل 
کرد. آن ها جملگی به  پرداخت و شتری به قیمت دویست دینار به او هدیه 
گر او را  کند؛ زیرا مردم آن شهر ا که به جانب بصره حرکت  عایشه پیشنهاد دادند 

ببینند، همگی به وی خواهند پیوست.
افتاد.  راه  را پذیرفت و همراهشان به طرف بصره به  عایشه پیشنهاد آن ها 
هنگامی که به این شهر وارد شدند شبانه به خانه ی عثمان بن ُحَنیف، نماینده 
کردند؛ حتی نقل  امیرمؤمنان )علیه السالم( ریختند و او را اسیر و بسیار اذیت 
کندند. سپس قصد بیت المال را نمودند و بعد از  که محاسن او را  شده است 
کثیری از نگهبانان و محافظان آن را به قتل رساندند، بیت المال  که جمع  آن 

کردند!! )7( مسلمانان را غارت 
السالم( رسید، آن  )علیه  امیرمؤمنان  به  که خبر شورشیان در مدینه  زمانی 
گذاشت و به همراه شمار زیادی از  حضرت سهل بن ُحَنیف را به جای خویش 
که در نقلی  اصحاب پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و سایر مردم مدینه - 
کردند.  تعداد آن ها چهار هزار نفر بیان شده - به سرعت به سوی عراق حرکت 
که در  کسانی  بنا به نقل سعید بن جبیر، هشتصد نفر از انصار و چهارصد نفر از 
بیعت رضوان حضور داشتند، در جمل همراه امیرمؤمنان علی )علیه السالم( 

بودند. )8(
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مایل  جنگ  این  برپایی  به  وجه  هیچ  به  که  السالم(  )علیه  علی  حضرت 
نبود، پس از ورود به بصره به مدت سه روز با فرستادن پیام های مکرر از آن 
که از این شورش دست بردارند؛ ولی آن ها هرگز قبول نکردند. )9(  ها خواست 
باالخره در روز دهم جمادی الثانی درگیری آغاز شد و از هنگام ظهر تا شب ادامه 
یافت. بیش تر درگیری ها در اطراف شتر عایشه بود )گفته شده بیش از هفتاد 

که خواستند افسار شتر او را بگیرند قطع شد(. دست 
کنار  در پایان پیروزی نصیب سپاه امیرمؤمنان )علیه السالم( شد و حضرت 
که به  کرده بود  هودج عایشه آمدند و فرمودند: »ای حمیرا! آیا پیامبر تو را امر 
بیرون  و  بنشینی  که در خانه ی خود  نفرمود  امر  را  تو  آیا  آیی؟!  بیرون  جنگ 
نیایی؟ به خدا سوگند! انصاف ندادند آنان که زن های خود را پشت پرده پنهان 

داشتند و تو را بیرون آوردند«.
دستور  به  و  کشید  بیرون  هودج  از  را  عایشه  خواهرش  بکر،  ابی  بن  محمد 
را به خانه ی صفیه دختر حارث بن ابی طلحه  او  السالم(  امیرمؤمنان )علیه 
بردند و بعد او را به مکه و سپس به مدینه فرستادند. )10( در این جنگ از لشکر 
نفر  هزار  پنج  بودند،  نفر  هزار  بیست  حدود  در  که  السالم(  )علیه  امیرمؤمنان 

کشته شدند. )11( که سی هزار تن بودند، سیزده هزار نفر  شهید و از لشکر عایشه 
زید بن صوحان یکی از شیعیان و یاران خاص حضرت علی )علیه السالم( بود 
که در این جنگ با درجه ی واالی شهادت نایل شد و آن حضرت باالی سر 
که تعلقات دنیوی تو اندک و  کند  او آمدند و فرمودند: »ای زید! خدا رحمتت 

کمک تو برای دین بسیار بود!« )12(

 
  سیزدهم جمادی االول

شهادت حضرت فاطمه زهرا )علیهاالسالم(
بنابر نقل پاره ای از روایات، شهادت حضرت فاطمه زهرا )علیها السالم( 75 روز 
گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( یعنی در  گداز پیامبر  پس از رحلت جان 

سیزدهم جمادی االول سال 11 هـ .ق واقع شد.
خوبی ها  و  فضایل  کران  بی  اقیانوس  السالم(  )علیها  زهرا  فاطمه  حضرت 
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کرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در مناسبت های مختلف به  که رسول ا بودند 
گرچه بنابر فرمایش  گوشه ای از فضایل این بانوی بزرگوار می پرداختند. ا بیان 
موالیمان امام صادق )علیه السالم( عقول بشری از معرفت و شناخت حضرت 

فاطمه زهرا )علیها السالم( عاجزند. )13(
گر همه  آله و سلم( آمده است: »ا و  از رسول خدا )صلی اهلل علیه  روایتی  در 
گردد، آن شخص فاطمه است؛ بلکه  خوبی ها و فضیلت ها در شخصیتی جمع 
کرامت  او باالتر است. همانا دخترم فاطمه )علیهاالسالم( در وجود و بزرگواری و 

بهترین فرد روی زمین است«. )14(
امام عسکری )علیه السالم( می فرمایند: »ما حجت های خدا بر خلق هستیم 

و جده ی ما فاطمه حجت خدا بر ماست«. )15(
گفت: بعد از رحلت پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( چه زود حرف ها  باید 
و سفارش های آن حضرت را فراموش نمودند؟ ! و چگونه حق پیامبر را در مورد 
که پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  کردند؟! فاطمه ای  دخترش رعایت 

در حضور عام و خاص در موردشان می فرمودند:
کس  »فاطمه بضعه منی من آذاها فقد آذانی؛ فاطمه پاره تن من است؛ هر 
آماج  پیامبر  از رحلت  اذیت نموده است«. پس  به تحقیق مرا  کند  اذیت  را  او 
که به ظاهر  بزرگ ترین مصیبت ها و غبت ها و مظلومیت ها واقع شدند. آنان 
خود را اصحاب پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( می پنداشتند، در خانه ی 
گرامی اش امیرمؤمنان )علیه السالم( را با زور برای  کشیدند و شوهر  او را به آتش 
را به شهادت  گوشه اش محسن  این میان جگر  بردند و در  بیعت به مسجد 
که برای حمایت از ساحت مقدس والیت  گرامی را  رساندند و پهلوی آن بانوی 
فاصله ی  آزارها در  اثر همین  در  که  بود، شکستند  ایستاده  برابر دشمنان  در 
گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( به شهادت  اندکی پس از رحلت نبی 

رسیدند. )16(
گرامی شان تمام غم ها و دردها را در  آری! بانوی دو عالم پس از وفات پدر 
اندک  در  شمعی  مانند  و  خریدند  جان  به  والیت  مقدس  ساخت  از  حمایت 
که امام صادق )علیه السالم( در وصف حال  زمان سوختند و آب شدند. بانویی 
غم انگیز ایشان چنین می فرمایند: »بعد از پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
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حضرت زهرا )علیها السالم( پیوسته در بستر افتاده بودند و جسم ایشان ضعیف 
و از شدت غصه بدنشان الغر شده بود«. )17(

پس از شهادت مظلومانه ی حضرت فاطمه زهرا )علیهاالسالم( بنابر وصیت 
آن حضرت، امیرمؤمنان علی )علیه السالم( بدنشان را شبانه غسل دادند و در 

ک سپردند. اوج غربت، شبانه به خا
به راستی چرا تنها دختر پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در بهار جوانی با 
فاصله ای اندک پس از پدر گرامی شان از این جهان رخت برمی بندند و مخفیانه 
ک سپرده می شوند و آن  و به دور از چشم همگان در دل شب، غریبانه به خا
حضرت حتی به خلیفه ی وقت هم اجازه نمی دهد در مراسم تدفین او حاضر 

گردد؟! )18(
 

پانزدهم جمادی االول
1- والدت با سعادت حضرت زین العابدین )علیه السالم(

العابدین )علیه السالم( در  گفته ی برخی تاریخ نویسان، حضرت زین  بنابر 
جهان  به  چشم  منوره  ی  مدینه  در  .ق  هـ   36 سال  االول  جمادی  پانزدهم 
گرامی آن حضرت سید و ساالر شهیدان، حضرت حسین بن علی  گشودند. پدر 
)علیهما السالم( و مادر بزرگوارشان حضرت شهربانو، دختر یزدگرد سوم بودند که 
در آغاز والدت امام سجاد )علیه السالم( از دنیا رفت؛ از این روی دایه ی مهربانی 

گرفتند. برای آن حضرت 
لقب های زیادی به حضرت علی بن الحسین )علیه السالم( نسبت داده شده 
است، از جمله: زین العابدین، سید العابدین، قدوه الزاهدین، سید المتقین، 
حضرت،  آن  شیعیان  میان  در  که  غیره  و  ذوالثفنات  الصالحین،  زین  سجاد، 

القاب زین العابدین و سجاد، شهرت بیش تری دارد.
که این القاب را به آن حضرت نسبت می دادند، نه شیعه و  کسانی  بیش تر 
نه به امامت ایشان معتقد بودند، اما نمی توانستند آن چه را در او می بینند 

نادیده بگیرند. )19(
پس از واقعه ی عاشورا، َعَلم امامت و والیت بر دوش امام سجاد )علیه السالم( 
قرار گرفت که مدت 25 سال به هدایت امت اسالمی پرداختند. ایشان در اوضاع 
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گر بنی امیه بر مردم حکومت  کمان ستم  بسیار سخت اجتماعی، در حالی که حا
کردند و افرادی چون حجاج ثقفی فرمان داران ممالک اسالمی بودند، به  می 
کار خویش را در زمینه ی برقراری پیوند  هدایت امت پرداختند. امام مهم ترین 
آنان در قالب دعا، در  اعتقادی و معنوی  پایه های  تقویت  و  با خداوند  مردم 

پیش گرفتند.
)علیه  سجاد  امام  شخصیت  مورد  در  سنت،  اهل  علمای  از  یکی  »جاحظ«، 
السالم( چنین می گوید: »درباره ی شخصیت علی بن الحسین )علیهما السالم(، 
شیعی، معتزلی، خارجی، عامه، خاصه، همه یک سان می اندیشند و در برتری 

کدام تردیدی به خود راه نمی دهند«. )20( و تقدیم او بر دیگران، هیچ 
امام سجاد )علیه السالم( در صدقه دادن و رسیدگی به محرومان و مستمندان 
که مثل آن را به فقرا  نیز معروف بودند. هرگز از غذایی میل نمی فرمودند مگر آن 
کیسه  گوید: »علی بن الحسین )علیه السالم( شب ها  می دادند. ابونعیم می 
کردند و  گرفتند و در تاریکی شب بین فقرا تقسیم می  ی پر از نان را بر دوش می 

می فرمودند: "صدقه ی پنهانی غضب پروردگار را فرو می نشاند"«. )21(

2- درگذشت ولید بن عبدالملک بن مروان
در پانزدهم جمادی االول سال 96 هـ .ق ولید بن عبدالملک در شام در 43 
سالگی به درک واصل شد. او هم عصر امام سجاد )علیه السالم( و مردی ستم گر، 
که در سال 87 هـ .ق اقدام به ساختن مسجد اموی در  کریه منظر بود  ظالم و 

کشید. )22( کرد. مدت خالفت او نه سال و هشت ماه طول  شام 

بیست و نهم جمادی االول 
- وفات محمد بن عثمان سمری، دومین نایب خاص امام عصر )علیه السالم(

در بیست و نهم جمادی االول سال 305 هـ .ق ابوجعفر محمد بن عثمان بن 
سعید وفات یافت. )23(

وی دومین نایب خاص حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف در 
که مردم به وسیله ی او سؤاالت و مسایل دینی  دوران غیبت صغری می باشند 

خویش را از امام زمانشان می پرسیدند.
گرامی شان از بزرگان شیعه به شمار می رفتند  محمد بن عثمان همچون پدر 
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و از نظر تقوا و عدالت و بزرگواری، مورد قبول و احترام شیعیان و از یاران مورد 
که آن حضرت در پاسخ  اعتماد امام حسن عسکری )علیه السالم( بودند. چنان 
کند، فرمود: »َسمری و پسرش،  که به چه کسی مراجعه  سؤال احمد بن اسحاق 
از جانب من  برسانند،  تو  به  اعتماد من هستند؛ آن چه  و مورد  امین  هر دو، 
گویند؛ سخنان آنان را بشنو و  می رسانند، و آن چه به تو بگویند از طرف من می 

کن؛ زیرا این دو تن مورد اعتماد و امین هستند«. از آنان پیروی 
بر  توقیعی مبنی  السالم(  امام زمان )علیه  از جانب  از درگذشت عثمان  پس 

تسلیت وفات او و اعالم نیابت فرزندش »محمد« صادر شد. )24(
از وفاتش،  که پس  تألیفاتی در فقه داشته است  ابوجعفر محمد بن عثمان 
رسیده  السالم(  )علیه  زمان  امام  نایب  سومین  روح،  بن  حسین  دست  به 
است. محمد بن عثمان در حدود چهل سال عهده دار وکالت امام زمان )علیه 
السالم( بود و در طول این مدت وکالی محلی و منطقه ای را سازمان دهی و 
کرد و به اداره ی امور شیعیان اشتغال داشت. توقیع  بر فعالیتشان نظارت می 
های متعددی از ناحیه ی حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف صادر 
شد، و توسط ایشان به شیعیان رسید. محمد بن عثمان پیش از وفاتش، از 

گفته بود، رحلت فرمود. )25( که  تاریخ فوت خود خبر داد و دقیقًا در همان زمان 

1. ریاحین الشریعه: ج 3، ص 33.
2. ستارگان درخشان: ج 2، ص 132.

3. مرد آفرین روزگار: ص 10.
4. همان، ص 14.

5. وقایع الشهور: ص 94.
6. سیره ی ابن هشام: ج 2، ص 388 - بحاراالنوار: ج 21، ص 62.

7. تتمه المنتهی: ص 32.
8. تاریخ خلیفه بن خیاط: ص 184.

9. اخبار الطوال، ص 147.

�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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10. تتمه المنتهی، ص 36.
11. العدد القویه: ص 54 - بحاراالنوار: ج 32، ص 211.

12. تتمه المنتهی: ص 37.
کوفی: ج 1، ص 581. 13. تفسیر فرات 

14. فرائد السمطین: ج 2، ص 68.
15. تفسیر أطیب البیان: ج 13، ص 225.

16. ر.ک: رنج های حضرت زهرا )علیهاالسالم(: جعفر مرتضی عاملی.
17. سفینه البحار: ج 2، ص 375. ماده »فطم«.

18. صحیح بخاری: ج 5، ص 252، باب 155 - تاریخ طبری: ج 2، ص 448.
19. زندگانی علی بن الحسین )علیهماالسالم(: جعفر شهیدی، ص 8.

20. عمده الطالب: ابن عنبه، ص 193.
21. حلیه االولیاء: ج 3، ص 136.

22. تتمه المنتهی: ص 139.
23. مستدرک سفینه البحار: ج 5، ص 231 - الغیبه: شیخ طوسی: ص 364.

24. الغیبه، شیخ طوسی، ص 219 و 220.
25. الغیبه، شیخ طوسی، ص 222 - بحاراالنوار: ج 51، ص 351.

سبطین  جهانی  مؤسسه  قم،  اسالم،  تاریخ  شمار  روز  ه.ش(،   1384 نشر:  )تاریخ  منبع: 
)علیهماالسالم(، نوبت چاپ: اول
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زینب  حضرت  دفن  محل  پژوهشگران،  میان  اختالف  مورد  امور  جمله  از 
کبری)س( است. با بررسی کتابها و نظریات مختلف، به این نتیجه رسیدیم که:

الف( بیشتر نظریات، بر اساس تحقیقات ناقص است و نمی توان به نتیجه گیری 
آنها اعتماد کرد.

کنند  ب( بعضی نویسندگان مصری و شامی از ابتدای تحقیق بنا دارند ثابت 
گیری آنها  کبری)س( در وطن آنها مدفون است و چنین بنایی در نتیجه  زینب 

تأثیر گذاشته است.
گفته  ج( بسیاری از محققان، بدون مراجعه به منابع اصلی و دست اول، به 
که با مراجعه به منابع اصلی متوجه شدیم  کنند؛ در حالی  واسطه ها اعتماد می 
که از قلم افتاده  گاه صدر یا ذیل مهمی دارند  بسیاری از نسبتها نادرست است و 
گاه به نسخه ای خطی استناد می کنند که معلوم نیست وجود  است. همچنین 

خارجی داشته باشد. بنابر این به هیچ یک از نقلهای واسطه نباید اعتماد کرد.
که جایی  د( برخی محققان وقتی وارد بحث می شوند وظیفه خود می دانند 
کنند و لذا به ناچار یک طرف را می گیرند و هر طور  را به عنوان مزار حضرت تعیین 
شده ثابت می کنند که در فالن جا مدفون است؛ در حالی که لزومی ندارد محقِق 

بی طرف، محل دفن را تعیین کند.
گسترده ترین تحقیقی که در مورد مدفن زینب کبری یافتیم کتاب »مرقد العقیله 
زینب«،)1( تألیف محمد حسنین سابقی است که نویسنده به این نتیجه رسیده 
کتاب دیده می  که مزار آن حضرت در دمشق است. اما لغزشهای مهمی در این 
کنیم. امید است توفیق نصیب  که در این مقاله به بعضی از آنها اشاره می  شود 

گانه به نقد و بررسی این کتاب بپردازیم. شود و در مقاله ای جدا

مـــصــر
کهن ترین نوشته ها

کبری در مصر، منابع را به ترتیب تألیف، مورد بررسی  جهت بررسی مرقد زینب 
قرار می دهیم:

الف( کتاب اخبار الزینبات
قدیمی ترین کتابی که ادعا شده مدفن زینب کبری)س( را ذکر کرده، کتاب اخبار 
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الزینبات، تألیف ابوالحسین یحیی بن حسن معروف به ُعبیِدلی)214 ـ 277ق( 
که نامشان »زینب« است، معرفی  است و در آن، زنان صحابی و زنان اهل بیت 
شده اند. این کتاب اولین بار توسط سید حسن محمد قاسم مصری به ضمیمه 
گفته او نسخه خطی  کتاب »سیده زینب« در سال 1333ق چاپ شد. براساس 
کتاب مذکور آورده است. همچنین مستقاًل به  کامل را در  آن را از شام یافته و متن 

اهتمام سید محمد جواد مرعشی نجفی چاپ شد.
علیه  قیام  به  را  مردم  مدینه  در  کبری  زینب  الزینبات«،  »اخبار  روایات  طبق 
کرد و وقتی خبر به یزید رسید، دستور داد او را از مردم دور  حکومت دعوت می 
کنند. لذا به حضرت اعالم کردند که از مدینه خارج شود و هر جا که خواست سکنی 
کن شد.  گزیند. حضرت نیز مصر را انتخاب و در خانه َمسلمة بن مخلد)م62ق( سا
پس از یازده ماه و پانزده روز در سال 62ق وفات یافت و در خانه مسلمه مدفون 

گردید. در اخبارالزینبات می خوانیم:
من  فی  کنت  قالت:  الفهری  نافع  بن  عقبة  بنت  رقیة  إلی  المرفوع  »بالسند 
استقبل زینب بنت علی لّما َقِدَمْت مصر بعد المصیبة. فتقّدم إلیها مسلمة بن 
مخلد و عبداهلل بن الحارث و أبوعمیرة المزنی فعّزاها مسلمة و بکی فبکت و بکی 

الحاضرون. و قالت: هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون.
ثم احتملها إلی داره بالحمراء. فأقامت به أحدعشر شهرًا و خمسة عشر یومًا و 
توّفیت و شهدت جنازتها و صّلی علیها مسلمة بن مخلد فی جمع بالجامع و رجعوا 

بها فدفنوها بالحمراء بمخدعها من الدار بوصیتها.
حدثنی إسماعیل بن محمد البصری ـ عابد مصر و نزیلها ـ قال: حدثنی حمزة 
المکفوف قال: أخبرنی الشریف أبوعبداهلل القرشی قال: سمعت هند بنت أبیرافع 

بن عبیداهلل بن رقیة بنت عقبة بن نافع الفهری تقول:
توّفیت زینب بنت علی عشیة یوم األحد لخمسة عشر یومًا مضت من رجب 
سنة 62 من الهجرة و شهدُت جنازتها و دفنْت بمخدعها بدار مسلمة المستّجدة 

بالحمراء القصوی حیث بساتین عبداهلل بن عبدالرحمن ابن عوف الزهری؛)2(
رقیه دختر عقبه می گوید: هنگامی که زینب دختر علی])ع( ]بعد از مصیبت کربال 
به مصر آمد، من در میان استقبال کنندگان از او بودم. مسلمة بن مخلد و عبداهلل 
گفت و آن دو و حاضران  بن حارث و ابوعمیرة مزنی پیش رفتند و مسلمه تعزیت 
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گریستند. سپس حضرت زینب این آیه را تالوت فرمود: »هذا ما وعد الرحمن و 
صدق المرسلون.«

کبری به مدت یازده  سپس مسلمه حضرت را به خانه اش در حمراء برد. زینب 
ماه و پانزده روز در آنجا ماند تا اینکه وفات یافت. من در تشییع جنازه حاضر بودم. 
گرداندند و طبق  مسلمه در مسجد جامع بر او نماز خواند و بدن را به حمراء باز 

وصیتش در استراحتگاه او در همان خانه دفن کردند.
گوید: زینب دختر علی])ع([ در یکشنبه شب، پانزدهم  هند دختر ابورافع می 
در  و  بودم  حاضر  او  جنازه  تشییع  در  من  رفت.  دنیا  از  هجری  سال 62  رجب 
استراحتگاهش در خانه مسلمه در حمراء در باغهای عبدالرحمان بن عوف زهری 

مدفون گردید.«
که اعتبار آن را زیر سؤال می  کتاب اخبار الزینبات وارد است  ایرادات متعددی بر 
که از این امر حکایت می  کند. برخی شواهد  برد و جعلی بودن آن را تقویت می 

کند عبارتند از:
چه شد این خبر مهم از دیگر معاصران عبیدلی مخفی ماند؟! محمد بن ربیع 
که پدرش از اصحاب امام شافعی)م204ق( بوده نام بیش از صد صحابی  جیزی 
گر  کتابش آورده)3( اما نامی از حضرت زینب نبرده است. ا که وارد مصر شدند، در  را 
چنین بود، نام آن حضرت در صدر واردین به مصر قرار می گرفت. چنین خبری از 
که حتی خلفای فاطمی  موّرخان بزرگ پس از این دوره نیز مخفی ماند. چه شد 

نیز از این امر با خبر نشدند و به مرقد حضرت توجه نکردند؟!
به  و  کبری رفت  زینب  به استقبال  که مسلمة بن مخلد  ادعا شده  در حالی 
که مسلمه از زمره دشمنان  گفت و سپس او را به خانه اش برد و ...  او تسلیت 
را به خونخواهی  او  نامه ای  امیرالموءمنین)ع( به شمار می رفت.)4( معاویه در 
عثمان دعوت کرد و او هم دعوت معاویه را اجابت کرد.)5( در زمان حکومت معاویه 
از سوی او و پس از او از سوی یزید والی مصر بود)6( و پس از مرگ معاویه برای یزید 

در مصر بیعت گرفت.)7(
کبری به مصرـ   با توجه به سابقه مسلمة بن مخلد و اینکه او در زمان ورود زینب 
به فرض صحت آنـ  از سوی یزید والی مصر بود، چگونه ممکن است از حضرت به 
کند و حضرت  کن  که او را در خانه اش به مدت یک سال سا کند  گونه ای پذیرایی 
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هم بپذیرد؟!
گذشته مسلمه از افراد برجسته است و شرح حال او در منابع مضبوط  از اینها 
کبری در خانه او امر مهمی است  است و سکونت یک ساله شخصیتی مثل زینب 
گر اتفاق می افتاد عادتًا ثبت می شد در حالی که چنین نیست. به عنوان نمونه  که ا
در »النجوم الزاهره«، جلد 1، از صفحه 132 تا 157 شرح حال مفصل مسلمه آمده 
اما اشاره ای به قضیه استقبال او از زینب کبری در آن نیست. همچنین این اتفاق 

از دید نویسندگان شرح حال زینب کبری دور نمی ماند.
کبری تألیف محمد بن سعد  متن تعداد زیادی از روایات آن با روایات طبقات 
همانند است و اختالفات جزئی ویرایشی با هم دارند؛ در حالی که سند آنها از ابتدا 
گزارش واقعه ای را  تا انتها مختلف است. روشن است که عادتًا محال است دو نفر 

بنویسند، اما الفاظ آنها همانند باشد.
که نخستین تألیف در انساب را  گذشته عبیدلی، نسابه معروفی است  از اینها 
دارد و شرح حالهای فراوانی از او در منابع متعدد آمده است. تا پیش از چاپ اخبار 
کتابی نام آن نیامده است و حتی ننوشته اند  الزینبات در سال 1333ق، در هیچ 
کرده است. اما پس از سال 1333 نام آن  کتابی تدوین  که او در باره معرفی زینبها 

در کتابها راه یافت.
نگارنده در حال تدوین مقاله ای در مورد این کتاب است و با شواهدی دیگر نیز 
نشان خواهد داد که آن ساخته و پرداخته افرادی در صد سال اخیر است و هدف 

آنها این بوده که ثابت کنند مرقد زینب کبری در مصر است.
که آن  کتاب، سبب شد عده ای از صاحب نظران بر این عقیده شوند  چاپ این 

حضرت در مصر مدفون است.)8(

ب( کتاب سیده زینب
کتاب »سیده زینب«، ابوعبداهلل  بنا به ادعای حسن محمد قاسم مصری در 
محمد کوهینی فاسی اندلسی در محرم 369ق طی سفر به مصر، مزار زینب کبری 

کرد. وی می نویسد: را زیارت 
»دخلنا مشهد زینب بنت علی فوجدناه داخل دار کبیرة و هو فی طرفها البحری 
لیشرف علی الخلیج. فنزلنا إلیه بدرج و عایّنا الضریح فوجدنا علیه دربوزاً قیل لنا: 
إنه من القماری و استبعدنا ذلک و لکن شممنا رائحة طّیبة و رأینا علی الضریح قبة 
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بناءها من الجص و رأینا فی صدر الحجرة ثالثة محاریب أطولها الذی فی الوسط و 
علی ذلک منقوش غایة فی اإلتقان یعلو باب الحجرة زلیجة قرأنا فیها بعد البسملة:

إن المساجد هلل فال تدعوا مع اهلل أحدًا. هذا ما أمر به عبداهلل و ولّیه أبوتمیم 
أمیرالموءمنین اإلمام العزیز باهلل ـ صلوات اهلل علیه و علی آبائه الطاهرین وأبناءه 
المکرمینـ  بعمارة هذا المشهد علی مقام السیدة الطاهرة بنت الزهراء البتول زینب 
بنت اإلمام علی بن أبیطالب ـ صلوات اهلل علیها و علی آبائها الطاهرین و أبنائها 

المکرمین؛)9(
کنار دریا قرار  که در خانه ای بزرگ در  وارد زیارتگاه زینب دختر علی)ع( شدیم 
گفتند:  داشت. از پله ها پایین رفتیم و ضریحی با نرده در اطراف آن دیدیم. به ما 
ضریح از درخت عود قماری است، اما باور نکردیم و از بوی خوشش استشمام 

کردیم.
که  گرفته بود  گنبدی گچی دیدیم. در یک طرف، سه محراب قرار   باالی ضریح 
بلندترین آنها در وسط واقع شده بود و بر باالی در حجره، پس از »بسم اهلل« این 

عبارات را دیدیم:

مساجد برای خداست و دیگری را با خدا نخوانید. بنده و دوست خدا ابوتمیم 
ک،  امیرالموءمنین امام عزیز باهلل، دستور ساخت این زیارتگاه را بر مزار بانوی پا
دختر زهرای بتول)س(، زینب دختر امام علی بن ابی طالب)ع( صادر کرده است.«

کتابخانه  بنا به نوشته محمد زکی ابراهیم)10( نسخه خطی این سفرنامه در 
گزارش سفر محمد  که بپذیریم  عارف بک در مدینه نگهداری می شود. به فرض 
کوهینی در نسخه ای خطی وجود داشته باشد، این اشکال مهم باقی می ماند 
که چرا مرقدی با این عظمت از دید دیگر مورخان و سّیاحان در عصر او و پس از او 

مخفی مانده است؟!

ج( الطبقات الکبری
گفته شیخش علی مجذوب نوشته  عبدالوهاب شعرانی)م973ق( به استناد 

است که شخص مدفون در مصر زینب کبری است.)11(
شعرانی به جز گفته علی مجذوب، سند دیگری نشان نداده است. علی مجذوب 
که محل  که سواد خواندن و نوشتن نداشت و ادعا شده  از مشایخ صوفّیه است 
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که چگونه می توان به  کشفیات او لوح محفوظ است!)12( نیازی به توضیح ندارد 
این گونه ادعاها اعتنا کرد؟!

کبری در  به نظر می رسد نخستین نوشته مکتوب در مورد اینکه مدفن زینب 
مصر است، کتاب الطبقات الکبری در قرن دهم است و سپس به کتابها راه یافت.

شواهدی بر نبود مرقد زینب کبری)س( در مصر

الف( انکار ورود فرزندان بالفصل امام علی)ع( به مصر
امام  صلبی  فرزندان  از  کدام  هیچ  که  اند  شده  یادآور  مصری  مورخان  بعضی 

علی)ع( به مصر نرفته اند؛ از جمله:
اوست،  مشایخ  از  زیات)م814ق(  ابن  که  سخاوی  احمد  بن  علی  نورالدین  ـ 

می نویسد:
»قیل: إنها)سکینة بنت زین العابدین بن الحسین بن علی( أول علویة قدمت 

إلی مصر؛)13(
که وارد مصر  گویند: سکینه دختر امام زین العابدین)ع( اولین علوی است  می 

شد.«
علی مبارک پاشا نیز از سخاوی چنین نقل می کند:

»إن المنقول عن السلف إنه لم یمت أحد من أوالد اإلمام علی لصلبه بمصر؛)14(
از پیشینیان نقل شده که هیچ کدام از فرزندان بی واسطه امام علی)ع( در مصر 

از دنیا نرفته اند.«
گر مزار زینب کبری در زمان تدوین این کتاب در مصر بود، سخاوی چنین قولی  ا

کرد.  را رد می 
کبری  کتاب هنوز مزار معروف در مصر را به زینب  ظاهرًا در زمان تدوین این 

نسبت نداده بودند و اال در این باره توضیحی می داد.
که وارد مصر شد،  ـ ابن دقماق)م792ق( و مقریزی)م845ق( نخستین علوی را 
محمد بن علی بن محمد بن عبداهلل بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب 
دانسته اند که در سال 145ق و در زمان حکومت یزید بن حاتم مهلبی بوده است.

)15(

ـ شمس الدین محمد بن ناصرالدین مصری معروف به ابن زیات)م814ق( از 
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حسن بن ابراهیم زوالق)م387ق( نقل می کند:
کرم اهلل وجهه ـ سکینة بنت الحسین بن  »إن أول من دخل مصر من ولد علی ـ 

علیـ  رضی اهلل عنهم؛)16(
اولین شخص از فرزندان علی)کّرم اهلل وجهه( که وارد مصر شد، سکینه دختر علی 

بن حسین بود.«
ـ ابن زیات می نویسد:

»لم أر أحدًا من أرباب التاریخ صّحح مشهدًا بغیر القرافة من مشاهد أوالد علی 
بن أبیطالبـ  رضی اهلل عنهـ  إال المشهد النفیسی ألنها أقامت به فی أیام حیاتها و 

حفرت قبرها بیدهاـ  رضی اهلل عنها؛)17(
که در میان زیارتگاههای فرزندان علی بن ابی  کسی را نیافتم  در میان موّرخان 
کند، مگر مزار سیده نفیسه؛ زیرا او در آنجا  طالب)رض( در غیر قرافه مزاری را تأیید 

سکونت داشت و قبر خود را به دست خویش حفر کرد.«

ب( عدم اعتنای خلفای فاطمی
فاطمیها در مصر به قبور اهل بیت)ع( توجه زیادی داشتند و به احیای آنها 
اقدام می کردند. خلفای فاطمی روز عاشورا را گرامی می داشتند و تنها در مزار این 

علویات تجمع کرده به نوحه سرایی می پرداختند: 
کلثم دختر محمد بن جعفر صادق و زینب دختر یحیی  زیارتگاه سیده نفیسه، 

متوج بن حسن انور.
که مورد توجه خلفای  کبری در مصر بود، چگونه پذیرفتنی است  گر مزار زینب  ا
امری غیر  که چنین  آنان نشان می دهد  با  کمترین آشنایی  نباشد؟!  فاطمی 

ممکن است.)18(

ج( عدم ذکر مرقد در منابع مورد
انتظار

گر مزار آن حضرت در مصر بود مسلمًا افراد زیر در کتابشان ذکر می کردند:)19( ا
کتابی  ـ محمد بن ربیع جیزی پدرش از اصحاب شافعی)م204ق( بوده است. او 
داشته که در آن نام حدود صد و پنجاه صحابی را که وارد مصر شدند، آورده است. 
سیوطی تمام آن اسامی را در »حسن المحاضره فی تاریخ مصر و القاهره« ذکر کرده 



26

کتــاب مــاه

و با تحقیقی که خود نیز انجام داده، تعداد آنها را به سیصد تن رسانده و همه آنها 
را آورده. در میان آنها نامی از حضرت زینب نیست.)20(

ـ مجدالدین بن ناسخ مصری)م ح 800( کتاب »مصباح الدیاجی و غوث الراجی« 
را در مزارات مصر نوشت. نسخه خطی آن در کتابخانه تیموری در قاهره به شماره 
که قبر سیده زینب در قناطر السباع مصر  کتاب آمده  84 موجود است. در این 

که آن از قبور رؤیا)21( است.)22(  است و یادآور شده 
کبری در  کتاب فوق، مرقد زینب  از این مطلب به دست نمی آید در زمان تألیف 
مصر مشهور بوده است؛ زیرا نام پدر یا مادر او ذکر نشده است و می دانیم زینبهای 

متعدد در مصر مدفونند.
کب السیاره« را در زیارتگاههای مصر نوشت و در  ـ ابن زیات)م814ق( کتاب »الکوا

آن از زینبهای متعدد نام برده است؛ اما نامی از زینب کبری در آن نیست.
کتاب »الفضائل الباهره فی محاسن مصر و  ـ ابراهیم بن علی مخزومی)م891ق( 
القاهره« را تدوین کرد و در آن، توجه مردم به ضریح سیده نفیسه آمده؛ اما خبری 

از ضریح زینب کبری نیست.
کبری  کتابی در مورد زینب  الدین محمد سخاوی مصری)م902ق(  ـ شمس 
نگاشت؛ اما ذکری از وجود مزار آن حضرت در مصر نیست. حتی علی پاشا مبارک 
کدام از فرزندان بی  که هیچ  کرده  در »الخطط التوفیقیه، ج5، ص11« از او نقل 

واسطه امام علی)ع( در مصر از دنیا نرفته اند.
ـ سیوطی)م911ق( در »حسن المحاضره« به تفصیل به مزارات مصر پرداخته 
است و نیز کتاب »العجاجة الزرنبیة فی ساللة الزینبیة« را نگاشت که در هیچ کدام 

اشاره ای به مدفن حضرت در مصر نیست.
ـ محمد بن علی بن میسر)م677ق( به تفصیل تاریخ مصر را نوشته است؛ اما در 

آن، مرقد زینب کبری در مصر مضبوط نیست.
که در مصر به  گردشگرانی است  ـ ابوالحسن علی بن ابی بکر هروی)م611ق( از 
کتاب »االشارات فی معرفة الزیارات« نام مزارات مصر را ذکر  سیاحت پرداخت و در 

کرده؛ اما از مرقد زینب کبری نام نبرده است.
کرد و نام مشاهد آنجا را  ـ محمد بن احمد بن جبیر)م614ق( در مصر سیاحت 

بدون ذکر مرقد زینب کبری، در سفرنامه اش ضبط کرد.
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کشف السالک«، صفحه 36،  کتاب »زبدة  ـ ابن شاهین ظاهری)م873ق( در 
مشاهد و قبور صحابه و بزرگان مصر را نوشته؛ اما از زینب کبری در این کتاب خبری 

نیست.
- جمال الدین ابوالمحاسن یوسف بن تغری)م704ق( در »النجوم الزاهره فی 
گفته اما ذکری از  اخبار ملوک مصر و القاهره« از ورود سیده نفیسه به مصر سخن 

زینب کبری به میان نیاورده است.
ـ ابن دقماق ابراهیم بن محمد)م792ق( در »االنتصار لواسطة عقد االمصار« به 
کن مصر نوشت؛ اما نه تنها مرقد زینب کبری را ذکر نکرده بلکه  تفصیل در مورد اما
که  می نویسد: علی بن محمد بن عبداهلل بن حسن مثنی نخستین علوی است 

در سال 145 وارد مصر شد.
ـ یاقوت بن عبداهلل حموی)م624ق( به مصر رفت و مزارات معروف آنجا را ضبط 

کرد؛ اما از مرقد زینب کبری خبر نداده است.
ـ ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل بن بطوطه)م777ق( در مصر به سیاحت پرداخت 

و مزارات را در سفرنامه اش آورد به جز زیارتگاه زینب کبری.

نتیــــجــه
از آنچه گذشت به دست می آید که نمی توان به ادعای دفن زینب کبری در مصر 
اعتماد کرد. زنان علوی و غیر علوی به نام زینب در مصر فراوانند و نیز عادت خاص 
که سادات را به پیامبر)ص( و امیرالموءمنین)ع( نسبت می دهند،  و عام است 
هرچند واسطه در بین است. چه بسا این امر سبب شده مزار معروف در مصر به 

زینب کبری نسبت داده شود.
کتبیه های بارگاه زینب  که علی پاشا مبارک)م1311ق( متن  در خور توجه است 
کبری در مصر را آورده است. یکی از کتیبه ها که در سال 1173 نوشته شده، چنین 

است:
الزهراء المصطفویة  النبویة السیدة زینب بنت فاطمة  »هذا المقام الهاشمیة 
بضعة سید األنام خیر البریة. تاریخ انتقالها سنة خمس و مأة من الهجرة النبویة 

ـ علیهم تسلیمات رحمانیة؛)23(
اینجا مقام هاشمیه نبویه سیده زینب دختر فاطمه زهرا پاره تن سرور مردم و 



28

کتــاب مــاه

بهترین انسانها است. تاریخ انتقال او سال 105 هجری است.«
کبری در سال 105 حیات نداشت تا به مصر برود. این  که زینب  روشن است 
که مدفون در مصر زینب دیگری از  نوشته می تواند یکی از نشانه های این باشد 

اهل بیت است.

دمشق
کبری در دمشق،  که ادعا شده مرقد زینب  بررسی را از قدیم ترین تاریخهایی 

روستای راویه است، پی می گیریم:
ـ در شرح حال سیده نفیسه)145 ـ 208ق( دختر حسن انور بن ابلج بن امام 
حسن مجتبی)ع( آمده که وی در سال 193 وارد مصر شد. در مسیر حرکت از مدینه 
کتابهای دو تن  کرد. این مطلب در  کبری در دمشق را زیارت  به مصر، مرقد زینب 
از معاصران: احمد فهمی محمد)24( و توفیق ابوعلم)25( بدون ذکر مأخذ آمده است.

که  کبری، زیارتگاههای دیگری نیز ذکر شده  کتابها عالوه بر مرقد زینب  در این 
سیده نفیسه آنها را زیارت کرده است. عبارت پردازیها نشان می دهد که نویسنده 
کرده  کن را هم زیارت  حدس زده سیده نفیسه در مسیر حرکت به مصر این اما
کبری در دمشق مدفون است  که زینب  است؛ چون در نظر نویسنده مسّلم بوده 
و عادتًا وقتی سیده نفیسه به آن شهر رفته، این مرقد و مراقد معروف دیگر را هم 
»کریمة  عبارت  ترجمه  خالصه  امر  این  شدن  روشن  جهت  است.  کرده  زیارت 

الدارین« را می آورم:
»سیده نفیسه در سایه پدرش با نشاط زندگی می کرد. تا اینکه اسحاق موءتمن 
کرد و برهه ای از زمان را در مدینه به سر برد. سیده نفیسه به زیارت  با او ازدواج 
پدرش ابراهیم خلیل شتافت. مراسم حج را در آن سال بجا آورد و سپس به مدینه 
بازگشت تا مزار جدش پیامبر)ص( را زیارت کند. در این سفر همسرش او را همراهی 

می کرد.
سپس رهسپار زیارت مقام ابراهیم خلیل شد و زیارت مقامهای انبیا و قبور صحابه 

مانند ابوعبیده و اوس و ابودرداء و شرحبیل بن حسنه و غیر آنها را فراموش نکرد.
همان گونه که در غوطه دمشق)26( مقام سیده زینب ام کلثوم دختر علی بن ابی 
کرد. او پس از مصیبت برادرش حسین)ع( درگذشت و در غوطه  طالب را زیارت 
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دمشق مدفون گردید و آن معروف به قبر سّت است.
سپس متوجه زیارت قبر صحابی، مدرک فزاری شد و آن در غرب مزار سیده 

زینب است.«
که سیده نفیسه به زیارت قبر فاطمه دختر  نویسنده پس از آن، یادآور شده 
امام حسن)ع( و فضه رفت وبزرگان شام به استقبال او رفتند و از او درخواست دعا 

کردند.)27(
جهت پرهیز از اطاله سخن، متن عربی را نیاوردیم. مراجعه به متن عربی، روشن 

تر نشان می دهد که نویسنده در حال قلم فرسایی و ذکر حدسیات خود است.
کر)م561ق( نسبت داده اند که او مزار زینب کبری را در دمشق نوشته  ـ به ابن عسا
کرده است. در  که مزار آن حضرت را مصر ضبط  است و نیز به او نسبت داده اند 
کر اصاًل مزار زینب کبری را در کتاب معروف و مبسوط خود تاریخ  حالی که ابن عسا

مدینة دمشق تعیین نکرده است. وی هنگام ذکر مساجد دمشق می نویسد:
کلثوم هذه لیست بنت رسول  کلثوم. و أم  »مسجد راویة مستجد علی ]قبر] أم 
کانت عند عثمان؛ ألن تلک ماتت فی حیاة النبی)ص( و دفنت  اهلل)ص( التی 
بالمدینة و ال هی أم کلثوم بنت علی من فاطمة التی تزوجها عمر بن الخطاب)رض( 
ألنها ماتت هی و ابنها زید بن عمر بالمدینة فی یوم واحد و دفنا بالبقیع. و إنما هی 

امرأة من أهل البیت سمیت بهذا االسم و الیحفظ نسبها؛)28(
مسجد راویه بر قبر ام کلثوم است. این ام کلثوم دختر رسول خدا)ص( نیست که 
همسر عثمان بود؛ زیرا او در زمان حیات پیامبر)ص( از دنیا رفت و در مدینه دفن 
گردید. همچنین دختر علی])ع([ از فاطمه])س([ نیست که عمر بن خطاب)رض( 
کرد؛ زیرا او و پسرش زید بن عمر در مدینه و در یک روز درگذشتند و در  با او ازدواج 

بقیع مدفون گردیدند.
این شخص زنی از اهل بیت به نام ام کلثوم است که نسبش حفظ نشده است.«

کبری در دمشق  که مزار زینب  کر به دست نمی آید  بنابر این از عبارت ابن عسا
کبری است، مسلمًا  کلثوم همان زینب  که این ام  گر او بر این باور بود  ا است. 
تصریح می کرد، بلکه تصریح کرده که نسب او معلوم نیست و این به روشنی نشان 

می دهد او مزار زینب کبری را در دمشق نمی دانسته است.
کبری اشاره ای به  در تاریخ مدینة دمشق، در بخش مربوط به شرح حال زینب 
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مدفن زینب کبری نشده است.)29(
ـ ابوالحسن علی بن ابی بکر هروی)م611ق( نوشته است:

»راویة قریة من أعمالها بها قبر أم کلثوم؛)30(
کلثوم است.« راویه روستایی در اطراف دمشق است و در آن قبر ام 

از این عبارت به دست نمی آید که مراد او زینب کبری است؛ زیرا نام پدر یا مادر یا 
مشخصه دیگری را ذکر نکرده تا بتوان دریافت شخص مدفون کیست.

ـ ابوالحسین محمد بن احمد بن جبیر)م614ق( در سفرنامه اش می نویسد:
»و من مشاهد أهل البیتـ  رضی اهلل عنهمـ  مشهد أم کلثوم ابنة علی بن أبیطالب 
کنیة أوقعها علیها النبی ـ  کلثوم  ـ رضی اهلل عنهما ـ و یقال لها: زینب الصغری. و أم 

صلی اهلل علیه و سلمـ  لشبهها بابنته أم کلثومـ  رضی اهلل عنهاـ  و اهلل أعلم بذلک.
و مشهدها الکریم بقریة قبلی البلد یعرف براویة علی مقدار فرسخ و علیه مسجد 
کن و له أوقاف. و أهل هذه الجهات یعرفونه بقبر السّت أم کلثوم.  کبیر و خارجه مسا

مشینا إلیه و تبنا به و تبرکنا برؤیته؛)31(
کلثوم دختر علی بن ابی طالب است  از جمله زیارتگاه های اهل بیت)ع( مزار ام 
که پیامبر)ص( بر او نهاد؛  کنیه ای است  کلثوم  گویند. ام  و به او زینب صغری می 
کلثوم دختر پیامبر)ص( داشت. خداوند به این امر  زیرا او شباهت زیادی به ام 

گاه تر است. آ
گرامی او در روستایی معروف به راویه در یک فرسخی شهر است. مسجد  بارگاه 
گردیده و خانه هایی بیرون آن است و دارای موقوفاتی می باشد.  بزرگی بر آن بنا 
مردم آنجا آن را قبر سّت ام کلثوم می شناسند. آنجا رفتیم و بیتوته کردیم و متبّرک 

به زیارت آن شدیم.«
جمله »واهلل أعلم بذلک« تردید ابن جبیر نسبت به شنیده ها را نشان می دهد. 
کرد، می توان  با توجه به این عبارت و اینکه وی در قرن ششم به دمشق سفر 
که مزار معروف در دمشق، متعلق به  گفت: در آن قرن همراه با تردید شایع بوده 
زینب دختر امام علی)ع( بوده و مادر او هم حضرت فاطمه بوده است؛ زیرا در زمان 

حیات پیامبر)ص( امام علی)ع( همسری غیر از حضرت زهرا)س( نداشت.
کلثوم همان زینب دختر امام  که ام  کسی ننوشته  پس از ابن جبیر تا چند قرن 
علی)ع( است. بنابر این می توان حدس قوی زد که این مطلب استنباط ابن جبیر 
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است و در میان مردم چنین چیزی شایع نبوده است.
از  امام علی)ع(  انجام دادیم،  که  گسترده ای  به تحقیق  بنا  اینکه  نکته دیگر 
کلثوم داشته و بعضی ام  کبری و ام  حضرت زهرا)س( دو دختر به نامهای زینب 
کلثوم را زینب صغری نامیده اند. ظاهرًا مراد ابن جبیر از زینب صغری دختر دوم 
گر مراد او زینب کبری بود عادتًا به روشنی  امام علی)ع( است نه زینب مورد بحث. ا
آن را بیان می کرد. اما باید توجه داشت که دختر دوم امام علی)ع( در زمان حیات 

امام حسن)ع( از دنیا رفت و در روز عاشورا زنده نبود.
ـ یاقوت حموی)م624ق( در معجم البلدان ذیل »راویه« می نویسد:

»قریة من غوطة دمشق بها قبر أم کلثوم؛
راویه روستایی در غوطه دمشق است که قبر ام کلثوم آنجا می باشد.«

ـ عّزالدین محمد بن علی معروف به ابن شداد)م 684ق( می نویسد:
»راویة بها قبر أم کلثوم؛)32(

کلثوم است.« در راویه قبر ام 
طبق نوشته محمد حسنین سابقی، در نسخه ای دیگر از این کتاب آمده است 

که شخص مدفون، زینب دختر امام علی)ع( از فاطمه)س( است.)33(
چنین مطلبی در پاورقی »االعالق الخطیره« آمده اما تصریح شده که شارحی به 
عبارت فوق، حاشیه زده که ام کلثوم همان زینب دختر امام علی)ع( از فاطمه)س( 
است. بنابر این نمی توان چنین مطلبی را به ابن شداد نسبت داد؛ بلکه از شخص 

مجهولی است که نمی دانیم در چه قرنی می زیسته است.
ـ عمادالدین حسن بن علی طبری تألیف کتاب کامل بهایی را در سال 675ق به 

پایان رساند. وی می نویسد:
»روایت آمد که ام کلثوم خواهر امام حسین)ع( در دمشق متوّفی شد.«)34(

گذشته از اینکه نویسنده مشخص نکرده که مرادش کدام خواهر امام حسین)ع( 
است، با توجه به عبارت قبل و بعد متن فوق، بعید نیست نویسنده می خواهد 
بگوید که ام کلثوم در مسیر حرکت، پیش از رسیدن به مدینه در دمشق درگذشت. 
کبری به مدینه رسید و بعد از آن از دنیا رفت. عبارت  که می دانیم زینب  در حالی 

کامل بهایی چنین است:
پس یزید امام زین العابدین را خواند و پیش خود بنشاند و استمالتهای بسیار 
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که  گر من صاحب پدر تو بودمی نگذاشتمی  کرد و گفت: لعنت بر پسر مرجانه باد. ا
کردمی و  کار بدین مقام رسیدی و آنچه او از من خواستی بدادمی و حاجت او روا 
لیکن قضا گذشت. باید که چون به مدینه رسی هرکار و حاجتی که باشد، بنویس.

که اهل بیت هیچ  گویند  و امام را خلعت بداد و زنان را تشریفها فرستاد و لیکن 
قبول نکردند.

و روایت آمد که ام کلثوم خواهر امام حسین)ع( در دمشق متوفی شد. یزید عمر 
گویند: نعمان بشیر را و عمر موءمن بود و اعتقاد پنهان  بن خالد قرشی را بخواند و 
کودک و عورات را به مدینه رسان باید  گفت: این  داشتی و سیصد مرد بدو داد و 
که به شب راه روی نه به روز تا ایشان را نه بینی و چون فرود آئی دور باشی. عمر بن 

خالد شرائط قبول کرد و ایشان را به سالمتی به مدینه رسانید.
کردند و مدتی  چون به مدینه رسیدند، مردان و زنان با نوحه و زاری استقبال 

تعزیت حسین داشتند.
عثمان  بن  احمد  بن  محمد  الدین  شمس  از  سابقی  حسنین  محمد  ـ 
ذهبی)م748ق( نقل می کند که او مرقد زینب کبری همسر عبداهلل بن جعفر را در 

دمشق ذکر کرده است.)35(
اما مراجعه به کتاب ذهبی به روشنی نشان می دهد که وی مدفن حضرت را ذکر 

نکرده است. ذهبی می نویسد:
»زینب بنت علی بن أبیطالب الهاشمیة ولدت فی حیاة جدها رسول اهللـ  صلی 
اهلل علیه و سلمـ  و کانت عاقلة لبیبة ولدت من عبداهلل بن جعفر علیًا و عونًا و عباسًا 

و أم کلثوم فی دمشق؛)36(
زینب دختر علی بن ابی طالب هاشمی در زمان حیات جدش رسول خدا)ص( 
که از عبداهلل بن جعفر این فرزندان را به  زاده شد و شخص عاقل و سخنوری بود 

کلثوم در دمشق.« دنیا آورد: علی، عون، عباس و ام 
کند. در اینجا  که در پایان مطالب، مأخذ را ذکر می  گونه است  روش ذهبی این 
هم بعد از *منبع سخنش را آورده است و شاید مراد او کتاب تاریخ مدینة دمشق، 

کر باشد که عبارت او را تلخیص کرده است. تألیف ابن عسا
ـ ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل بن بطوطه)م770ق( می نویسد:

»و بقریة قبلی البلد)أی دمشق( و علی فرسخ منها مشهد أم کلثوم بنت علی بن 
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کّناها النبی ـ صلی  أبیطالب من فاطمة ـ علیهم السالم ـ و یقال: إن اسمها زینب و 
کلثوم بنت رسول اهلل صلی اهلل علیه  کلثوم لشبهها بخالتها أم  اهلل علیه و سلمـ  أم 
کن و له أوقاف. و یسّمیه أهل دمشق قبر  کبیر و حوله مسا و سلم ـ و علیه مسجد 

السّت أم کلثوم؛)37(
در روستایی در یک فرسخی دمشق مزار ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب])ع([ و 
فاطمه])س([ است. می گویند: نام او زینب است و کنیه »ام کلثوم« را پیامبر)ص( 

بر او نهاد؛ زیرا او شباهت به خاله اش ام کلثوم دختر پیامبر)ص( داشت.
دارای  و  آن است  اطراف  در  و خانه هایی  گردیده  بنا  بزرگی  او مسجد  مزار  بر 

موقوفاتی می باشد. اهل دمشق آن را قبر سّت ام کلثوم می نامند.«
گذشت.  که عین آن  عبارت فوق، شباهت زیادی به سفرنامه ابن جبیر دارد 
گفته خود او  که  ظاهرًا چنین عبارتی در واقع نقل سخن ابن جبیر است. به فرض 

باشد کلمه »یقال« تردید ابن بطوطه را به صحت این امر نشان می دهد.
عبدالرزاق  سید  نویس  دست  کتاب  از  سابقی  حسنین  محمد  گفته  به  بنا  ـ 
کی در سال 768ق توسط سید حسین موسوی وقف مرقد  مقّرم)م1391ق( امال
حضرت زینب در دمشق شد. بخشی از عبارت وقف نامه در مورد مصرف اموال 

وقفی چنین است:
»... التی شرفت بقبرها قریة راویة شقیقة السبطین و بضعة البضعة المحمدیة و 
الجوهرة األحمدیة الفاطمیة العلویة و رابطة عقد التولیة السرمدیة من خصها اهلل 
کلثوم زینب الکبری بنت أسداهلل الغالب  تعالی بالکرامة األبدیة السیدة الجلیلة أم 
اإلمام الجلیل أمیرالموءمنین أبیالحسنین علی بن أبیطالبـ  کرم اهلل وجهه ...؛)38(

سبطین  خواهر  یافته؛  شرافت  قبرش  برکت  به  راویه  روستای  که  بانویی   ...
گوهر احمد و فاطمه و علی)ع(، و رابطه تولیت  و پاره تن حضرت محمد)ص( و 
همیشگی، کسی که خداوند به او کرامت ابدی داده، سیده جلیله أم کلثوم زینب 

کبری دختر اسداهلل الغالب امام علی بن ابی طالب)ع( ... .«
کرده، می توان  با توجه به اینکه سید حسین موسوی زینب را ملقب به »کبری« 
که بدون تردید مزار موجود در دمشق را متعلق به  کسی است  گفت: او نخستین 

زینب کبری دانسته است و از آن به بعد این مزار را به زینب کبری نسبت دادند.
اما شخصیت علمی واقف برای ما نامعلوم است. چه بسا او از عوام ثروتمند 

تــاریــــخ
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بوده است و حتی می توان احتمال داد او حتی سواد خواندن و نوشتن نداشته و 
گواهی علمای شام  کبری نسبت داده است. تأییدّیه و  کاتب، این مزار را به زینب 
در حاشیه وقف نامه به معنای این است که وقف بر اساس موازین شرعی صورت 

گرفته نه اینکه انتساب قبر را تأیید کرده اند.
در  را  امام علی)ع(  زینب دختر  بدری)قرن 9( مرقد حضرت  ابوالبقاء عبداهلل  ـ 

دمشق ذکر می کند و در ادامه، مشخصات او را چنین برمی شمرد:
»السیدة زینب الکبری بنت اإلمام علی بن أبیطالبـ  رضی اهلل عنهماـ  و هی أخت 
کانتا مع أخیهما الحسین لما  کلثوم الکبری التی تزوجها عمر ـ رضی اهلل عنه ـ و  أم 

قتل؛)39(
کبری  کلثوم  کبری دختر امام علی بن ابی طالب)رض( و خواهر ام  سیده زینب 
کرد و هر دو هنگام شهادت برادرشان حسین])ع([  که عمر)رض( با او ازدواج  است 
کبری را در  همراه او بودند.در قرن نهم و دهم به بعد بعضی مورخان مرقد زینب 

دمشق ثبت کردند.

نتیجه
که تا قبل از قرن هشتم  گذشت، به دست می آید  از آنچه در مورد مزار دمشق 
کبری در دمشق است؛ بلکه  که مزار زینب  در منابع تاریخی، ضبط نشده است 
کلثوم« نوشته اند و بعضی هم وی را خواهر امام حسین)ع(  نام مدفون را تنها »ام 
دانسته اند و بعضی او را زینب صغری معرفی کرده اند و از هیچ کدام به دست نمی 
آید مرادشان زینب کبری است. گذشت که عبارت ابن بطوطه در واقع نقل سخن 
گاه نشانه های  کلمه »صغری« پس از »زینب« افتاده است.  ابن جبیر است اما 

شک و تردید در عبارات آنها دیده می شود.
با توجه به تحقیقی که انجام دادیم، کنیه زینب کبری »ام کلثوم« نیست و اینکه 

بعضی چنین پنداشته اند، استنباط خودشان است و مدرک تاریخی ندارد.
کبری نسبت داد، سید حسین  زینب  به  را  مزار  تردید  که بدون  کسی  اولین 
که  گفتیم  موسوی در وقف نامه اش است و سپس چنین اشتباهی رواج یافت. 
شخصیت سید حسین موسوی برای ما معلوم نیست و چه بسا براساس شایعات، 

چنین مطلبی را در وقف نامه اش درج کرده است.
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کند،  کبری را در دمشق تعیین  که انتظار می رود مزار زینب  مهم ترین منبعی 
کر شخصی  کتاب مبسوط تاریخ مدینة دمشق است؛ چرا که نویسنده آن ابن عسا
که او شخص مدفون در دمشق را مجهول  کم نظیر است؛ در حالی  پراطالع و 

النسب می داند.)40(
که نقلهای مربوط به قرنهای هشتم و نهم به بعد حجت نیستند  روشن است 
که از موّرخان پیشین پوشیده بماند. به  کوچکی نیست  کبری امر  و مرقد زینب 

هر حال مدرک قابل قبولی در مورد وجود مزار آن حضرت در دمشق وجود ندارد.

مدینه
کبری در  که مزار زینب  کرده است  مرحوم سید محسن امین چنین استنباط 
که مسّلما"  مدینه است و برخی این دیدگاه را پذیرفته اند. دلیل امین این است 
آن حضرت وارد مدینه شد، اما خروج او از این شهر ثابت نشده؛ بنابر این در 
گردید. از نظر او معّین نبودن محل دقیق  همان جا از دنیا رفته و در بقیع دفن 
کند؛ زیرا شخصیتهای دیگری از اهل بیت را سراغ  دفن، مشکلی را ایجاد نمی 
که اجماال" می دانیم مزارشان در این قبرستان است اما محل دقیق آن  داریم 

معلوم نیست.)41(
مشکلی اساسی که در این زمینه به نظر می رسد این است که اسامی مدفونین 
کتب مضبوط  کبری دارند، در  که موقعّیتی پایین تر از زینب  در بقیع حتی آنها 

است، هرچند محل دقیق دفن، معلوم نیست و مزارشان از بین رفته است. 
گر آن حضرت در بقیع مدفون بود، با توجه به شخصیت آن بزرگوار و با توجه  ا
به اینکه این قبرستان همواره در طول تاریخ مورد توجه موّرخان بوده، در منابع 

که چنین نیست. ضبط می شد، در حالی 
تاریخ  کتاب  در  262ق(  ـ  نمیری)173  شبه  بن  عمر  ابوزید  نمونه  عنوان  به 
که رتبه ای  »المدینة المنوره« نام عده ای از اصحاب مدفون در بقیع حتی آنان 
کرده اما نام آن حضرت در میانشان نیست.  پایین تر از حضرت زینب دارند، ذکر 
کتاب، ناقص به ما  که این  که از مقدمه محقق برمی آید  در خور توجه است 
که  رسیده است؛ اما محقق، محل تقریبی موارد اسقاطی را نشان داده است 

شامل قسمت مورد نظر نیست.

تــاریــــخ
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نتیجه کل بحث
به نظر می رسد که هیچ کدام از سه مزار منسوب به آن حضرت در مصر و دمشق 
و مدینه، مدرک قابل اعتمادی ندارند. جهت کشف مزار واقعی باید منتظر تحقیق 
که در دسترس نیستند، حقیقت امر  جامع تر بود یا با چاپ نسخه های خطی 

روشن گردد.
کرامت در مزارها دلیل صحت انتسابها نیست؛  که مشاهده  در خور توجه است 
زیرا به فرض پذیرفتن کرامتهای منقول، حاجتمندان و متوّسالن، در واقع به امام 
کس در هر جا به امام یا امام زاده ای توّسل  زاده واقعی متوّسل می شوند و هر 

جوید، ممکن است خواسته اش برآورده شود.

توضیح پایانی پیام زن
هر  یا  شده  یاد  موارد  از  یک  هر  صحت  احتمال  حتی  که  است  روشن  کاماًل 
مرقد احتمالی دیگری از خاندان اهل بیت)ع( نیز موجب احترام و قداست آن 
گر در نگاه مؤمنان به عنوان زیارتگاه عماًل پذیرفته شده  مکان هاست، به ویژه ا
گاه مایه تردید در قداست و  است. بنابراین، این بحث علمی و پژوهشی هیچ 
لزوم احترام و امکان تبرک جستن و زیارت کردن و اجر بردن و استفاده از برکات آن 

مکان های مقدس نخواهد بود.

حضرت  بارگاه  پیرامون  »پژوهشی  عنوان  با  و  ترجمه  اهری  پور  سلیم  عیسی  توسط  کتاب  این   .1
زینب« توسط دفتر نشر نوید اسالم چاپ شده است. در تدوین این مقاله از این اثر نیز بهره برده ایم.

کوشش سید محمد جواد مرعشی نجفی، ص120 ـ 122. 2. اخبار الزینبات، به 
3. ر.ک: حسن المحاضره، سیوطی، ج1، ص99.

4. ر.ک: الغارات، ج1، ص274.
5. ر.ک: الغارات، ج1، ص274 ـ 275 و النجوم الزاهره، ج1، ص108.

6. ر.ک: تهذیب الکمال، ج27، ص574 و النجوم الزاهره، ج1، ص133.
7. ر.ک: النجوم الزاهره، ج1، ص133.

�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�



37

تــاریــــخ

8. ر.ک: تحقیقی در باره روز اربعین حضرت سید الشهداء، شهید محمد علی قاضی طباطبایی، ص54 ـ 55.
9. سیده زینب، حسن محمد قاسم مصری، ص75، به نقل مرقد العقیله زینب.

10. مراقد اهل البیت فی القاهره، ص54 ـ 55.
11. الطبقات الکبری، شعرانی، ج1، ص23، به نقل مرقد العقیله زینب.

12. الطبقات الکبری، ج2، ص135.
13. تحفة االحباب و بغیة الطالب، ص94.

14. الخطط التوفیقیة الجدیدة، ج5، ص29.
15. الخطط المقریزیه، ج3، ص193 و االنتصار، ج4، ص65، به نقل پژوهشی پیرامون بارگاه حضرت زینب، 

ص50.
کب السیاره، ص30. 16. الکوا

17. همان.
بارگاه  پیرامون  پژوهشی  کن:  ع  رجو بیت،  اهل  به  آنان  توجه  و  فاطمی  با خلفای  بیشتر  آشنایی  18. جهت 

حضرت زینب)س(، ص63 ـ 67.
کردیم و به  که قابل دسترس بود، مراجعه  کتابی  گرفتیم و به هر  کتاب مرقد العقیله زینب  19. این موارد را از 

صحت آنها پی بردیم.
20. ر.ک: حسن المحاضره، ص81.

که منشأ آنها خواب دیدن است. 21. مراد زیارتگاههای غیر معتبری است 
22. پژوهشی پیرامون بارگاه حضرت زینب)س(، ص57.

23. الخطط التوفیقیه الجدیده، ج5، ص27.
کریمة الدارین الشریفه الطاهره السیده نفیسه بنت الحسن االنور، ص25.  .24

25. السیده نفیسه، ص114.
26. غوطه منطقه ای در شام با آب و درخت فراوان است. )ر.ک: صحاح جوهری(

کریمة الدارین، ص25 ـ 27.  .27
28. تاریخ مدینة دمشق، ج2، ص309 ـ 310.

29. ر.ک: تاریخ مدینة دمشق، ج69، ص174 به بعد.
30. االشارات الی معرفة الزیات، ص12.

31. رحلة ابن حبیر، ص228.
32. االعالق الخطیره، تحقیق سامی دهان، مجلد مربوط به دمشق، ص182.

33. مرقد العقیله زینب، ص152.
کامل بهایی، ص302.  .34

35. مرقد العقیله زینب، ص152.
36. تجرید اسماء الصحابه، ج2، ص273.

37. رحلة ابن بطوطه، بیروت، ص117.
کتاب مرقد العقیله زینب از صفحه 145 ـ 150 آمده است. کامل وقف نامه در  38. متن 

39. نزهة االنام فی محاسن الشام، ص221 ـ 224.
خ مدینة دمشق، ج2، ص309 ـ 310. 40. ر.ک: تار

41. ر.ک: اعیان الشیعه، ج7، ص140.
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نقش زن در خانواده از 
دیدگاه قرآن 

حفظ آرامش در خانواده 
کنار یکدیگر، یکی از اهداف مهم ازدواج  ایجاد سکون و آرامش همسران در 
برشمرده شده است. وجود صفا، یک رنگی و صمیمیت در خانواده، عالمت 
که زن  آن است  و نشانه  بوده  ترین هدف  به اصلی  ازدواج در رسیدن  توفیق 
با  کنند. در این میان،  و مرد هر دو به وظایف خود در برابر همسر، عمل می 
توجه به وجود عواطف بسیار قوی در زنان، نقش آنان در تأمین بهداشت روانی 
گیرتر است. زن می تواند روحیه خسته و نا امید همسرش را در  خانواده چشم 
کم، سنگ صبور ناراحتی ها و آالم او باشد.1  برابر مشکالت تغییر دهد و یا دست 
که می تواند در تضعیف روحیه همسرش نقش مؤثری داشته باشد و  هم چنان 
حداقل او را از خود رنجانده و آزرده خاطر ساخته و موجبات تزلزل نظام خانواده 

کند. را فراهم 
هنگامی که پارسایی و خلوص ایوب پیامبر )علیه السالم( بر شیطان، گران آمد، 
از خداوند درخواست کرد که به او اجازه دهد ایوب را بیازماید. خداوند اجازه داد 
و از سه سو باران بال بر سر ایوب بارید. نخست مال، سپس خانواده و در آخر، 
تنش در معرض بال افتاد. ابلیس هم چنان در ادامه آزار دادن ایوب، این بار به 
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کم وفاداران به ایوب  کوشید تعداد بسیار  کمک عفریت های تحت فرمانش، 
که در همه  کند تا دست از پشتیبانی او بردارند. همسر ایوب نیز  را نیز وسوسه 
گفت:  که  این صحنه ها همراه و پشتیبان او بود، در برابر این وسوسه شیطان 
گر خدا ایوب را دوست می داشت، او را به این مصایب مبتال نمی ساخت«،  »ا
کند و به جای دلداری دادن به همسر، القائات ابلیس را به  نتوانست مقاومت 
که از این سخنان مالل آور و پذیرش وسوسه های شیطان،  کرد. ایوب  او منتقل 
گر خداوند او را شفا داد،  که ا کرد  بیش از آن بالها ناراحت شده بود، قسم یاد 
همسرش را با ضرباتی تأدیب نماید.2 خداوند متعال ایوب را شفا داد و او را به 
که با خدا بسته بود فرا خواند، ولی به پاس حمایت های بی دریغ  وفا به عهدی 
کار از همسرش، دستور داد تا ایوب به جای ضربات متعدد تازیانه،  این زن فدا
دسته ای چوب ترکه در دست بگیرد و تنها یک بار به همسرش بزند.3 در واقع، 
کریم با تأیید این عهد، ناخشنودی خود را از ترک پشتیبانی مقطعی آن زن  قرآن 
کرد و با تخفیف بسیار  از همسرش )که تحت تأثیر القائات شیطانی بود( اعالم 
که برای مجازات او قائل شد، رضایت خود را از پشتیبانی او از همسرش  زیادی 

در مراحل مختلف ابراز نمود. 
نمونه دیگری از آزردن همسر و برخورد قرآن با این شیوه رفتاری را در اولین آیه 

کنیم: سوره تحریم مشاهده می 
زواِجَک... «

َ
 اهلُل َلَک َتبَتِغی َمرضاِت أ

َ
َحّل

َ
ُم َما أ بُی ِلَم ُتَحّرِ »یا أّیها الّنَ

که خداوند  ای پیامبر! چرا در طلب خشنودی )بعضی از( همسرانت چیزی را 
کنی؟ گردانده است، تحریم می  بر تو حالل 

جمله »آیا خشنودی همسرانت را می خواهی«، بر این اشاره دارد که آن چه آن 
کرده، عملی حالل بوده4 و بعضی از همسرانش از آن عمل  حضرت برخود حرام 
گزیر  کردند تا نا ناراضی بودند و آن قدر آن حضرت را در مضیقه قرار دادند و اذیت 
انجام ندهد.5 خداوند ضمن دلسوزی  را  که دیگر آن عمل  شد سوگند بخورد 
کرده است و آن  که چرا حاللی را بر خود حرام  برای پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
که آن بزرگوار را آزرده اند، پیامبر را  در حقیقت در اثر عتاب و سرزنش زنانی بوده 
که حسد ورزی نکوهیده  به شکستن این سوگند فرا می خواند و اعالم می دارد 
گردد: »َقد َفَرَض  گروهی از زنان، نباید مانع برخورداری آن حضرت از حالل الهی 
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یماِنُکم« )تحریم/2(
َ
َة أ

َ
اهلُل َلُکم َتِحّل

روا  بر شما  کفاره(  )با دادن  را  که خداوند شکستن سوگندهایتان  راستی  به 
داشته است.

رسول  سوگند  و  السالم(  )علیه  ایوب  َقَسم  داستان  در  توجه  جالب  نکته 
که  که در مورد ایوب، خداوند به دلیل آن  خدا)صلی اهلل علیه وآله( آن است 
همسرش تحت تأثیر وسوسه شیطان واقع شد، سوگند او را تأیید نمود، ولی 
کرم )صلی  همسرش را مستحق تخفیف مجازات دانست و در داستان رسول ا
از  از همسرانش و رهایی  که آن حضرت برای خشنودی برخی  اهلل علیه وآله( 
کرده بود، آن جناب را به شکستن قسم و پیروی  آزار آنان چیزی را بر خود حرام 

نکردن از خواسته نفسانی آنان فرا خوانده است.
از مقایسه این دو حکم مختلف، مبنی بر عمل به عهد در داستان ایوب و 
که مهم ترین اصل در محیط  شکستن آن در داستان پیامبر، مشخص می شود 
آزردگی خاطر و  که  اعمالی است  ارتکاب  از  پرهیز  و  به همسر  احترام  خانواده، 
که درباره مجازات  ناراحتی او را به دنبال دارد. از این رو، ایوب باید به سوگندی 
سخن همسرش خورده وفا نموده و حتی آن را به شکلی بسیار خفیف به مرحله 
که در پی آزار و اذیت زنانش یاد  اجرا درآورد، ولی پیامبر، الزم نیست به سوگندی 

گرداند. کرده، وفادار بماند و امر مباحی را بر خود حرام 
همسرش  اعتماد  جلب  با  زن  شد،  گفته  بحث  این  آغاز  در  که  چنان  هم 
گر نتواند در حل مشکالت  گردد و در این صورت، حتی ا می تواند محرم اسرار او 
کند، می تواند سنگ صبور همسرش باشد و با شنیدن درد دل او و  او را یاری 
گر رازدار اسرار  که ا گونه  پوشیده داشتن رازهایش، مرهمی بر غم او نهد. همان 
شوهرش نباشد، ضمن تشدید دلسردی و افسردگی وی، تزلزل نظام خانواده را 

نیز موجب می شود.
که رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( رازی را با یکی از همسرانش در میان  آن جا 
کرد، خداوند متعال، ضمن برخورد  نهاد و او آن راز را برای یکی دیگر از زنان افشا 
گر به این توطئه ادامه دهند و با فاش  که ا شدید با آنان، خاطر نشان ساخت 
کردن اسرار آن بزرگوار در پی ضربه زدن به شخصیت او برآیند، آن حضرت آنان 
که غمخوار و رازدار رسول خدا  کرد  را طالق می دهد و همسرانی اختیار خواهد 
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کریم عمل زشت افشای اسرار رسول خدا را  )صلی اهلل علیه وآله( باشند. قرآن 
که در پایان همین سوره با اشاره به داستان خیانت6  تا آن جا ناپسند دانست 
همسران نوح و لوط به این بندگان شایسته الهی، رفتار ناپسند همسران پیامبر 
که ارتباط با رسول  کرد و با تعریض به آنان فهماند  را با خیانت آن زنان مقایسه 

خدا مانع عذاب خدا نخواهد شد.
کاَنتا َتحَت َعبَدْیِن ِمْن  َت ُلوٍط 

َ
َت ُنوٍح َو اْمَرأ

َ
َکَفُروا اْمَرأ ذیَن 

َ
»َضَرَب اهلُل َمَثاًل ِلّل

ِعباِدنا صاِلحیَن َفخاَنتاُهما َفَلم ُیغِنیا َعنُهما ِمَن اهلِل َشیئًا َو ِقیَل اْدُخال الّناَر َمَع 
الّداِخلیَن«)تحریم/ 10(

که در  کافران مثلی می زند و آن همسر نوح است و همسر لوط  خداوند درباره 
کردند و آن  حباله دو بنده از بندگان شایسته ما بودند، سپس به ایشان خیانت 
دو )پیامبر( در برابر امر )و عذاب( الهی چیزی را از آنان باز نداشتند و ]به آن دو 

گفته شود: همراه سایر وارد شوندگان وارد جهنم شوید. زن[ 
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 خانه داری
گر چه از نظر  نقش زن در اداره امور منزل از اهمیت خاصی برخوردار است و ا
صفا  و  عشق  فضای  ولی  نیست،7  زن  متوجه  زمینه  این  در  تکلیفی  حقوقی 
و  رفاه  ایجاد  برای  زنان همدوش مردان  که  کند  اقتضا می  و محبت خانواده 
که برخاسته از روحیه مهربان و  کنند و با حسن سلیقه  آسایش خانواده تالش 

کنند.8 کانونی آراسته برای پرورش نسل آینده فراهم  هنرمند آنان است، 
در الگویی که قرآن کریم برای خانه داری بانوان ارائه می دهد، به طور مشخص 
کند و با بیان داستان ورود فرشتگان  کید می  بر نحوه پذیرایی آنان از میهمان تأ
به منزل ابراهیم)علیه السالم(، نمونه های روشنی از جلوه های رفتاری یک زن 
خانه دار به نمایش درمی آید. در سوره هود در مورد این داستان چنین آمده 

است:
ن جاَء 

َ
»َو َلَقد جاَءت ُرُسُلنا إبراِهیَم ِبالُبشری قاُلوا َسالمًا قاَل َسالٌم َفما َلِبَث أ

وَجَس ِمنُهم ِخیَفًة قاُلوا ال 
َ
یِدَیهم ال َتِصُل إَلیِه َنِکَرُهم َو أ

َ
بِعجٍل َحنیٍذ َفَلّما َرَءا أ

رناها ِبِإسحاَق َو ِمن 
َ

ُتُه قاِئَمٌة َفَضِحَکت َفَبّش
َ
رِسلَنا إلی َقوِم ُلوٍط َو اْمَرأ

ُ
َتَخف إّنا أ

َوراِء إسحاَق َیعُقوَب« )هود/ 71-69(
گفت: سالم و چیزی  گفتند: سالم.  و فرشتگان ما برای ابراهیم بشارت آورند، 
که  دید  چون  و  آورد.  شده  بریان  ای  گوساله  آنان  برای  ابراهیم  که  نگذشت 
کرد و از آنان  دستانشان به سوی آن دراز نمی شود، به آنان احساس بیگانگی 
گفتند: مترس ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. و  ترسی در دل یافت. 
گاه او را به )بارگرفتن و زادن(  همسر او ایستاده بود و )از بشارت الهی( خندید، آن 

اسحاق و پس از اسحاق، به یعقوب بشارت دادیم.
که به خاطر تفاوت تعابیر بخش  در سوره ذاریات نیز همین مضمون وارد شده 
الُمکَرمیَن  إبراِهیَم  َضیِف  َحدیُث  أتیَک  »َهْل  شود:  می  اشاره  آن  به  آیات  اول 
ِبِعجٍل  هِلِه َفجاَء 

َ
أ إلی  َفراَغ  ُمنِکُروَن  َقوٌم  َفقاُلوا َسالمًا قاَل سالٌم  َعَلیِه  َدَخُلوا  إْذ 

َسمیٍن« )ذاریات/ 26-24(
وارد  او  بر  چون  که  است؟  رسیده  تو  به  ابراهیم  گرامی  مهمانان  داستان  آیا 
گروهی ناشناخته اند.  گفت ایشان(  گفت: سالم )و در دل  گفتند: سالم.  شدند، 

گوساله ای فربه به میان آورد... . گاه  کرد، آن  سپس به خانواده اش روی 
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از بررسی این داستان، نکات برجسته ای در مورد خانه داری همسر ابراهیم 
که فرمود: »فراَغ إلی أهله َفجاَء...«، این  )علیه السالم( برداشت می شود. از این 
گوساله بریان توسط همسرش انجام  کار پختن آن  که  چنین برداشت می شود 
کمترین درنگ،  گوساله در مدت زمانی اندک10 و بدون  کردن آن  شده9 و بریان 
گر  که تعبیرات »سمین« و »حنیذ« نشان  نشانه سرعت عمل اوست. هم چنان 
که  مهارت و حسن سلیقه او در آشپزی است؛ زیرا معلوم می شود نخست این 
کباب  آن گوساله، فربه و بزرگ بوده و دوم این که روی سنگ سرخ شده با آتش، 
که روی حرارت مستقیم آتش  گوشتی است  که هم از نظر بهداشتی بهتر از  شده 

کباب شود و هم از نظر طعم لذیذتر از آن است.11 

کهولت انجام امور منزل حتی در سن 
گرامی حضرت ابراهیم)علیه السالم( بر این نکته داللت دارد  داستان مهمان 
کهن سالی نیز اداره مسؤولیت های منزل را  که همسر ایشان حتی در سنین 
کردن آن غذا و امتناع آنان از خوردن،  عهده دار بوده است؛ زیرا پس از عرضه 
گاه زنش با آوایی بلند  ابراهیم)علیه السالم( را به فرزندی دانا بشارت دادند. آن 
گفت: )چگونه فرزند بزایم من( پیر زنی عقیم  کرد و بر چهره اش سیلی زد و  رو 
که همسر ابراهیم در آن زمانی پیر زنی بوده  هستم؟12 از این جا می توان دریافت 

و در بعضی اخبار، او را نود و هشت یا نود و نه ساله معرفی نموده اند.13

پذیرایی از میهمان
گاه  که فرشتگان الهی، ابراهیم را از مأموریت خود در مورد قوم لوط آ پس از آن 

کریم فرمود: »وامرأته قائمة...« ؛ و همسر او ایستاده بود... .  ساختند، قرآن 
بعضی از مفسران قیام ساره را ایستادن برای انجام امور پذیرایی از میهمانان 
برای مهمانان  آن  فرستادن  و  پختن غذا  از سرعت  این مطلب  اند.14  دانسته 

ابراهیم)علیه السالم( نیز فهمیده می شود.
هم چنین داستان پذیرایی ابراهیم و همسرش از میهمانان، بیانگر این نکته 
که غذا را هر چه زودتر برای او  که یکی از آداب مهمان داری آن است  نیز هست 
گر مسافر باشد، غالبًا  کند؛ زیرا وقتی مهمان از راه می رسد، به خصوص ا آماده 

مـعـــارف
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گرسنه است؛ هم نیاز به غذا دارد و هم نیاز به استراحت. باید زودتر  خسته و 
کند. خدای متعال تعجیل ابراهیم  کنند تا بتواند استراحت  غذای او را آماده 
گفتن جمله »فما لبث أن  با  را پسندید و  از مهمانان  و همسرش در پذیرایی 
جاء بعجل حنیذ« از آنان تجلیل نمود و پس از این واقعه، تسریع در پذیرایی از 

مهمان سنت گشت.15

سخاوت در مهمان داری
که این فرشتگان به صورتی بر ابراهیم)علیه السالم( وارد شدند  در خبر است 
که چشم ها مانند ایشان ندیده بود و با خوی خوش و بوی خوش و روی نیکو 
گفتند: یا خلیل اهلل! مهمان می خواهی؟ گفت: چگونه  کردند و  بر ابراهیم سالم 
نخواهم؟ ایشان را به خانه برد و بنشاند و به ساره گفت: برای من امروز مهمانانی 
که در عمر خویش از ایشان نکو روی تر و نکو خوی تر و خوش سخن تر  آمده اند 
گفت: این وقت هیچ طعامی حاضر  ندیده ام. برای ایشان طعامی بیار. ساره 
که فرزند  کسی  که مانند  گوساله ای فربه هست  گفت: مرا  که  نیست، مگر آن 
گردنش زنگ و مهره افکنده ام.  ندارد، آن را پرورده ام و دست آن را حنا بسته و بر 

کشته، بریان نموده و به سرعت پیش ایشان بردند.16 ابراهیم بفرمود تا آن را 
گرفت و با جمله »فراغ الی اهله  سخاوت این خانواده نیز مورد قبول حق قرار 

فجاء بعجل سمین« آن را پاس داشت.17

 پرهیز از زن ساالری در خانواده
که در رسیدن به حیات طیبه فقط دو چیز نقش  کید بر این  کریم با تأ قرآن 
دارد: یکی حسن فعلی به نام »عمل صالح« و دیگری حسن فاعلی به نام »مؤمن 

بودن روح«، مؤنث یا مذکر بودن را در آن مؤثر نمی داند:
َحیــاًة  ــُه  َفَلُنحِیَیّنَ ُمؤِمــٌن  ُهــَو  َو  نثــی 

ُ
أ و 

َ
أ َذَکــٍر  ِمــن  صاِلحــًا  َعِمــَل  »َمــن 

)9 7 / نحــل ( » . . . َبًة َطّیِ
و  ک  پا زندگانی  به  باشد،  مؤمن  و  کند  نیک  کار  که  زن  یا  مرد  از  کس  هر 

پسندیده ای زنده اش می داریم...
کَرَمُکم 

َ
که »إّنَ أ ک تقرب به خدا تقوای الهی است  بنابراین، تنها معیار و مال
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تقُکم«18 و در این مسأله نیز میان زن و مرد فرقی نیست. ولی خداوند 
َ
ِعْنَد اهلل أ

که مرد  گردد، از آن رو  که محیط خانواده به بهترین وجهی اداره  حکیم برای آن 
که مسائل اجتماعی و اقتصادی  کند و نیز به آن دلیل  ج زن را تأمین می  مخار
کوشش برای به دست آوردن مال و تأمین نیازمندی های منزل و  و تالش و 
گیرد، سرپرستی امور منزل را نیز به عهده  اداره زندگی را مرد بهتر به عهده می 
مرد گذاشته است.19 اما این چنین نیست که از این سرپرستی بخواهد مزیتی به 
کار  کار،  دست آورد و بگوید من چون سرپرست هستم، افضل هستم؛ بلکه این 
که در اداره ای ممکن است  اجرایی بوده و وظیفه است نه فضیلت. هم چنان 
کارمند تحت امر مسؤول ما فوق، افضل از او و نزدیکتر از او به خدا باشد، ولی به 
خاطر مدیریت قوی تر، مسؤولیت به عهده دیگری گذاشته شود. این نیز روشن 
که سخن از تسلط مرد بر زن است، مراد سرپرستی شوهر بر زن  که آن جا  است 
است، نه سرپرستی جنس مرد بر جنس زن، زیرا استدالل آیه 34 سوره نساء 
که نفقه همسرش را  که »و بما أنفقوا من اموالهم« و این شوهر است  این است 

کند. تأمین می 
که مسؤولیت مرد در منزل و حکمت آن روشن شد، مشخص می شود  کنون  ا
های  خواسته  انجام  به  را  او  و  یابد  سلطه  خود  شوهر  بر  بخواهد  زنی  گر  ا که 

نادرست خود وادارد، از نظر قرآن مرتکب رفتاری نکوهیده شده است.
را به دستور  که رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( غنایم جنگ خیبر  هنگامی 
خدای تعالی بین مسلمانان تقسیم نمود، همسران آن جناب از او خشمگین 
کردند. در این هنگام،  شدند، اطراف ایشان تجمع نمودند و درخواست نفقه 
ابوبکر به سوی دخترش عایشه و عمر به سوی دخترش حفصه رفتند تا آنان را 
گفتند: از پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(  تأدیب نمایند. ابوبکر و عمر به دخترانشان 

که در نزدش نیست؟ چیزی می خواهید 
رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( آنان را از زدن همسرانش بازداشت و آنان نیز 
که در اختیار رسول نیست، از او نخواهند.20  که دیگر چیزی را  کردند  سوگند یاد 
آنان با این سخن خود، به آزار و اذیت رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( اعتراف 

کردند.
مورد دیگر نیز فشار بعضی از همسران آن حضرت برای تحریم چیز حاللی بر 

مـعـــارف
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ساالری  زن  نکوهش  ضمن  خداوند  که  بود  وآله(  علیه  اهلل  )صلی  خدا  رسول 
را به شکستن سوگند خود و عمل ننمودن به خواسته نادرست  آنان، پیامبر 

همسرانش فرا خواند.21 
که زنان خواستار تسلط بر همسر خود در امور خانواده بودند و  از ذکر موارد باال 
در پی آن بودند که همسرشان بر طبق میل آنان رفتار کند و مردود دانستن آن از 
کریم، حکم دخالت زن در مسؤولیت های اجتماعی شوهر به خوبی  سوی قرآن 
روشن خواهد شد؛ زیرا مسؤولیت های اجتماعی همسر ارتباطی به او ندارد و 
کردن به شوهر در این موارد نیست. نهایت این  او دارای صالحیت امر و نهی 
نحوه از زن ساالری نکوهیده، در داستان همسر عزیز مصر متجلی شده است. 
گریخت و او نیز  که یوسف برای فرار از نافرمانی الهی، از دست آن زن  هنگامی 
کم مصر مواجه  گرفتن یوسف به دنبالش روانه شد، و در مقابل در، با حا برای 

گفت: شدند و آن زن به همسرش 
لیٌم« )یوسف/ 25(

َ
هِلَک ُسوًء إاّل أن ُیسَجَن أو َعذاٌب أ

َ
راَد بأ

َ
»ما َجزاُء َمن أ

که او را به زندان برده یا به  کند، مگر آن  که قصد بدی به اهل تو  جزای آن 
کنند، چه خواهد بود؟ کیفر  عذابی سخت 

السالم( خواستار آن شد  وی در این جا ضمن متهم ساختن یوسف )علیه 
کیفر  کرده و یوسف را سخت  که همسرش از موقعیت اجتماعی خود استفاده 
که زنان مصر را به دربار  کند. همین تهدید را بار دیگر هنگامی مطرح ساخت 
فرا خوانده بود تا با نشان دادن یوسف به آنان، عشق سرکش خود به او توجیه 

نماید:
ِنی ِفیِه َو َلَقد راَودُتُه َعن َنفِسه َفاسَتعَصَم َو َلِئن َلم  »قاَلْت َفذِلُکّنَ اّلذی ُلمُتّنَ

ُمُره َلُیسَجَنّنَ َو َلَیُکونًا ِمَن الّصاِغِریَن« )یوسف/ 32(
َ
َیفَعل ما أ

کردید. آری! من، خود از وی  که مرا در محبتش مالمت می  این است غالمی 
کند، البته  گر از این پس خواهش مرا رد  کردم و او عفت ورزید و ا تقاضای مراوده 

گردد. زندانی و خوار و ذلیل 
کاماًل بر همسر خویش تسلط داشته  که این زن  این تهدید بیانگر آن است 
گناهی چون یوسف را هم  کردن بی  گر حتی از او زندانی  که ا و مطمئن بوده 
افتاد و  اتفاق  این  که  کرد.22 هم چنان  او عمل خواهد  بخواهد، به خواسته 



49

مـعـــارف

کم مصر سرانجام بنا به تقاضای همسرش، یوسف )علیه السالم( را سال ها  حا
کرد. زندانی 

که  گفت: همسری دارم  که مردی به حضور رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( رسید و  1ـ در روایت است 
گاه  کند و هر  ج می شوم، مرا مشایعت می  هنگام ورود به خانه به استقبالم می آید و چون از خانه خار
کی،  گر به خاطر روزی اندوهنا کرده است؟ ا گوید: چه چیز تو را ناراحت  مرا غمگین ببیند، به من می 
گرداند. رسول  زیادتر  را  تو  گر نگران آخرت هستی، خداوند هّم و غم  ا و  را دیگری متکفل است  آن 
کارگزاران خداست. برای او، نصف اجر  کارگزارانی دارد و او از  خدا)صلی اهلل علیه وآله( فرمود: خداوند 

یک شهید است. )وسایل الشیعه، ج 20، ص 32(.
2ـ تفسیر فی ظالل، ج 5، ص 3021.

3ـ »و خذ بیدک ضغثا فاضرب و به ال تحنث« )و دسته ای چوب ترکه به دستت بگیر و با آن بزن و 
سوگند خود را مشکن(. سوره ص/ 44.

که آن حضرت یکی از  ح است و از آن جمله این  که آن عمل چه بوده، اقوال مختلفی مطر 4ـ در این 
ع نمود و یا از پذیرش زنی به نام  کرد یا خوردن عسل را بر خود ممنو همسرانش )ماریه( را بر خود حرام 

کرد. که خود را به رسول خدا بخشیده بود، خودداری می  »ام شریک« 

5ـ تفسیر المیزان، ج 19، ص 522.
که میهمانان به منزل لوط  6ـ امام باقر )علیه السالم( در مورد خیانت همسر لوط فرموده اند: هنگامی 
کسی متوجه  وارد شدند، به همسرش فرمود: امشب مهمانانی بر من وارد شده اند، پس مراقب باش 
از حضور  را  کردن آتش روی بام خانه لوط، مردم  با روشن  او پذیرفت، ولی طبق قرار قبلی،  نشود. 
گاه ساخت و مردم از هر سو به طرف منزل لوط روانه شدند. )تفسیر مجمع  میهمانان در آن منزل آ

البیان، ج 4، ص 687(.
7ـ روح اهلل موسوی خمینی، رساله توضیح المسائل، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1372، 

مسأله 2414.
)علیهماالسالم(  فاطمه  و  علی  حضرت  که  کرد  نقل  اش  گرامی  پدر  از  السالم(  )علیه  صادق  امام  8ـ 
برای تعیین وظایف خود در منزل، رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( را حکم قرار داده و از آن حضرت 
کسب تکلیف نمودند. آن جناب نیز فاطمه )علیهاالسالم( را به خدمت در منزل و علی )علیه السالم( 
که از  ج از منزل موظف نمود. فاطمه)علیهاالسالم( فرمود: تنها خدا می داند  را به انجام وظایف خار
که مأمور انجام مسؤولیت های خانه داری شده و از تصّدی امور بیرون منزل معاف شدم، چقدر  این 
که حضرت علی و زهرا )علیهماالسالم( در مورد  خوشحالم. )وسایل الشیعه، ج 20، ص 172( از این 
که  حدود مسؤولیت های خود، از رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( نظر خواستند، مشخص می شود 

اصل مشارکت زن در خانواده، امری روشن و پذیرفته شده بوده است.
مجلسی،  باقر  محمد  کند.  می  تأیید  را  ساره  آشپزی  سرعت  و  مهارت  نیز  صادق  امام  از  روایتی  9ـ 

�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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بحاراالنوار، بیروت، الوفاء، 1403 ق، ج 12، ص 11.
10ـ سرعت او در آشپزی از جمله »فما لبث أن جاء بعجل حنیذ« استفاده شده است.

11ـ محمد رشید رضا، تفسیر القرآن الکریم الشهیر بتفسیر المنار، بیروت، دار المرفة، ج 12، ص 128.
12ـ سوره ذاریات، آیات 26 تا 29.

13ـ بحاراالنوار، ج 12، ص 89.
کبیر، ج 18، ص 21. 14ـ تفسیر 

15ـ مجمع البیان، ج 5، ص 272.
16ـ تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 5، ص 419.

کرده باشند. )تفسیر المیزان، ج 1، ص 567(. که بریان  گوساله چاقی است  17ـ مراد از عجل سمین، 
18ـ حجرات/ 13.

َل اهلُل َبعضهم َعلی َبعض و ِبما انفقوا ِمن أموالهم...« مردان 
َ

ساِء ِبما َفّض 19ـ »الّرجاُل َقّواُموَن َعَلی الّنِ
باید بر زنان مسلط باشند؛ زیرا خداوند بعضی از انسان ها را بر بعضی دیگر برتری بخشیده است و نیز 

کنند. )نساء/ 34(  ج می  که مردان از اموال خویش )برای زنان( خر از آن روزی 
20ـ تفسیر فی ضالل، ج 5، ص 2854.

21ـ تحریم/ 1 و 2.
22ـ تفسیر المنار، ج 12، ص 296.

مجله / شمیم یاس / آبان 1384، شماره 32 /
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یکی بودن 
دین الهی 
و جامعیت 

اسالم 
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ع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی أوحینا إلیک و ما وصینا به إبرهیم  شر
کبر علی المشرکین ما تدعوهم  و موسی و عیسی أن أقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه 
إلیه اهلل یجتبی إلیه من یشاء و یهدی إلیه من ینیب )13( و ما تفرقوا إال من بعد 
کلمة سبقت من ربک إلی أجل مسمی لقضی  ما جاءهم العلم بغیا بینهم و لو ال 
بینهم و إن الذین أورثوا الکتب من بعدهم لفی شک منه مریب )14( فلذلک فادع 
کتب و أمرت  کما أمرت و ال تتبع أهواءهم و قل ءامنت بما أنزل اهلل من  و استقم 
ألعدل بینکم اهلل ربنا و ربکم لنا أعملنا و لکم أعملکم ال حجة بیننا و بینکم اهلل 
یجمع بیننا و إلیه المصیر )15( و الذین یحاجون فی اهلل من بعد ما استجیب له 

حجتهم داحضة عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید )16(
 

ترجمه آیات
که نوح را بدان توصیه فرمود، و آنچه ما به  کرد   برایتان از دین همان را تشریع 
که دین  کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم این بود  تو وحی 
که شما مشرکین را به سویش دعوت  را بپا بدارید، و در آن تفرقه نیندازید.آنچه 
کس را بخواهد برای تقرب  که هر  گران می آید، و این خدا است  می کنید بر آنان 
که همواره  کند  کسانی را به سوی خود هدایت می  گزیند، و  به درگاه خود برمی 

در امور به او مراجعه نمایند )13( .
و  داشتند،  یقین  دین  حقانیت  به  آنکه  از  بعد  مگر  نکردند  تفرقه  دین  در   
گر حکم ازلی  کنند، و ا کرد تفرقه  که به یکدیگر می ورزیدند وادارشان  حسدی 
را یکسره  کارشان  تا مدتی معین زنده بمانند،  که  بر این قرار نگرفته بود  خدا 
باعث شدند  کردند  انکار  را  آن  به حقانیت،  علم  با  که  اینان  می کردیم، چون 

گیرند )14( . نسلهای بعدی درباره آن در شکی عمیق قرار 
که مامور شده ای استقامت  کن، و همان طور   و به همین جهت تو دعوت 
کرده  کتاب نازل  بورز، و دنبال هواهای آنان مرو، و بگو من خود به آنچه خدا از 
ایمان دارم، و مامور شده ام بین شما عدالت برقرار کنم، پروردگار ما و شما همان 
اهلل است، نتیجه اعمال ما عاید خود ما می شود، و از شما هم عاید خودتان، 
کند، و بازگشت به  هیچ حجتی بین ما و شما نیست، خدا بین ما جمع می 

سوی او است )15( .
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را  آن  مردم  آنکه  از  بعد  کنند  می  احتجاج  خدا  ربوبیت  علیه  که  کسانی  و   
پذیرفتند، حجتشان نزد پروردگارشان باطل است، و غضبی شامل حال آنان 

است و عذابی شدید دارند )16( .
 

بیان آیات
کند.فصل اول  که وحی الهی را تعریف می   این آیات فصل سوم از آیاتی است 
در باره خود وحی بود و فصل دوم در باره اثرش، و این فصل آن را از نظر مفاد و 
که  کند.و محتوای وحی عبارت است از دین الهی واحدی  محتوی تعریف می 
باید تمامی ابناء بشر به آن یک دین بگروند، و آن را سنت و روش زندگی خود و 

راه به سوی سعادت خود بگیرند.
که شریعت محمدی  کند   البته در این فصل به مناسبت، این را نیز بیان می 
جامع ترین شرایعی است که از ناحیه خدا نازل شده، و نیز اختالفهایی که در این 
دین واحد پیدا شده از ناحیه وحی آسمانی نیست، بلکه از ناحیه ستمکاری و 
گریهایی است که عده ای با علم و اطالع در دین خدا به راه انداختند.و نیز  یاغی 

که در ضمن به آنها اشاره شده. در آیات این فصل فوائد دیگری است 
الیک و ما وصینا به  الذی أوحینا  الدین ما وصی به نوحا و  ع لکم من   "شر

ابراهیم و موسی و عیسی"
که راه را هموار، و  ع الطریق"معنایش این است  گفته می شود: فالنی"شر  وقتی 
از بی راهه متمایز کرد.راغب می گوید کلمه"وصیت"به معنای آن است که دستور 
کند، و ریشه  کسی بدهی تا مطابق آن عمل  العملی را همراه با اندرز و پند به 
گوید "أرض واصیة"یعنی زمینی  که می  گرفته شده  کلمه از این قول عرب  این 
گیاهانش به هم متصل است، و در معنای آن داللتی بر اهمیت  کثرت،  که در اثر 
کار  بدان هست، چون هر سفارشی را وصیت نمی نامند، بلکه تنها در موردی به 

می برند که برای وصیت کننده اهمیت داشته و مورد عنایتش باشد.
که  ع لکم من الدین ما وصی به نوحا"این است   پس معنای اینکه فرمود"شر
که سنت زندگی است  کرد و روشن ساخت برای شما از دین  خدای تعالی بیان 
کرده بود.و از این معنا  کمال اعتناء و اهمیت برای نوح بیان  که قبال با  همان را 
که خطاب در آیه به رسول خدا )ص( و امت او است، و اینکه  به خوبی برمی آید 
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کرده همان شریعت نوح )ع( است . مراد از آنچه به نوح وصیت 
 "و الذی اوحینا الیک" در این جمله بین نوح و رسول خدا ) علیهما السالم( 
که مراد از آنچه به رسول خدا  مقابله واقع شده و ظاهر این مقابله می رساند 
گر  که مخصوص شریعت او است، و ا )ص( وحی شده معارف و احکامی است 
نام آن را"ایحاء"نهاده، و فرموده"اوحینا الیک"ولی در باره شریعت نوح و ابراهیم 
این  برای  کرده  وصیت  به  تعبیر  بلکه  نیاورده  را  تعبیر  این  السالم(  )علیهما 
از  که بخواهیم  رود  کار می  به  گفتیم در جایی  که  که وصیت همانطور  است 
کنیم، و این در  که مورد اهمیت و اعتناء ماست سفارش  بین چند چیز به آنچه 
که چند حکم بیشتر نبود صادق است، چون در آن  باره شریعت نوح و ابراهیم 
که خیلی مورد اهمیت بوده سفارش شده، ولی در باره  شریعت تنها به مسائلی 
شریعت اسالم صادق نیست، چون این شریعت همه چیز را شامل است.هم 
مسائل مهم را متعرض است، و هم غیر آن را )1(.ولی در آن دو شریعت دیگر، تنها 
که مهمترین حکم و مناسب ترین آنها به حال امت  احکامی سفارش شده بود 

ها و به مقدار استعداد آنان بود.
کار رفته برای  که در جمله"و الذی اوحینا"از غیبت به تکلم مع الغیر به   التفاتی 
کند، چون عظماء و بزرگان همیشه از جانب  که بر عظمت خدا داللت  این است 
کردیم و  گویند )و به"ما چنین  خودشان و خدمتگزاران و پیروانشان سخن می 

کنیم"تعبیر می آورند( . چنان می 
 "و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی" این جمله عطف است بر جمله"و ما 
که برای هر یک از نامبردگان  وصی به نوحا ".و مراد از آن، شریعت هایی است 

کرده. در آیه تشریع 
کار رفته ترتیب ذکری است،  گرامی به  که در بردن نام این پیامبران   و ترتیبی 
لیکن مطابق با ترتیب زمانی، چون اول نوح بود، بعد ابراهیم، و بعد از آن موسی 
کرد، به  گر نام رسول خدا )ص( را مقدم بر سایرین ذکر  و سپس عیسی )ع( .و ا
منظور شرافت و برتری دادن بوده، همچنانکه این نکته در آیه"و اذ أخذنا من 
النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم" )2( نیز 
گر در آیه مورد بحث اول نام شریعت نوح را برد، برای این  به چشم می خورد.و ا
است که بفهماند قدیمی ترین شریعت ها، شریعت نوح است که عهدی طوالنی 
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دارد.
 از این آیه شریفه چند نکته استفاده می شود:

نظر  با در  نهادن است مخصوصا  که سیاق منت  بدان جهت  آیه  سیاق   .1  
که  کند  داشتن ذیل آن، و نیز با در نظر داشتن آیه بعد از آن این معنا را افاده می 
گذشته است.و خواننده عزیز خیال  شریعت محمدی جامع همه شریعت های 
که جامع بودن این شریعت با آیه "لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا" )3(  نکند 

منافات دارد، چون خاص بودن یک شریعت با جامعیت آن منافات ندارد.
که مستند به وحی هستند تنها همین شرایع  الهی و آن ادیانی   2. شرایع 
مذکور در آیه اند، یعنی شریعت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد )صلوات 
که مقام بیان  گر شریعت دیگری می بود باید در این مقام  اهلل علیهم(، چون ا

جامعیت شریعت اسالم است نام برده می شد.
کمه ای  که اوال قبل از نوح شریعتی یعنی قوانین حا  و الزمه این نکته آن است 
که  اجتماعی  اختالفات  رفع  در  تا  نداشته  وجود  روز  آن  بشری  جوامع  در 
الناس امة واحدة فبعث اهلل  کار رود.و ما در تفسیر آیه"کان  پیش می آمده به 

کردیم. النبیین..." )4( مقداری در این باره صحبت 
 و ثانیا انبیایی که بعد از نوح )ع( و تا زمان ابراهیم )ع( مبعوث شدند، همه پیرو 
که بعد از ابراهیم و قبل از موسی مبعوث شده  شریعت نوح بوده اند، و انبیایی 
بودند، تابع و پیرو شریعت ابراهیم بودند، و انبیاء بعد از موسی و قبل از عیسی 

پیرو شریعت موسی، و انبیاء بعد از عیسی تابع شریعت آن جناب بوده اند.
کریم ایشان را"اولوا العزم"خوانده،  که قرآن  3.  اینکه انبیاء صاحبان شریعت 
گر پیغمبر اولوا العزم دیگری می بود باید در این  تنها همین پنج نفرند، چون ا
که مقام مقایسه شریعت اسالم با سایر شرایع است نامش برده می شد،  مقام 
النبیین  من  اخذنا  اذ  شریفه"و  آیه  و  هستند،  انبیاء  بزرگان  تن  پنج  این  پس 
میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم" )5( نیز مؤید این 

کردیم. که ما از آیه مورد بحث  استفاده هایی است 
کلمه"أن"در این جمله تفسیری است.و معنای  "ان أقیموا الدین و ال تتفرقوا" 
عمل  احکامش  به  و  کنند  اش  پیروی  اینکه  به  است  آن  "حفظ  دین  "اقامه 
کلمه"الدین "الف و الم عهد است، یعنی آنچه به همه  نمایند، و الف و الم در 
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که برای شما  که این دینی  کرده بودیم این بود  انبیاء نامبرده وصیت و وحی 
کنید، و در آن تفرقه ننمایید، و وحدت آن را حفظ نموده،  تشریع شده پیروی 

در آن اختالف نکنید.
 بعد از آنکه تشریع دین برای نامبردگان به معنای این بود که همه را به پیروی 
کند، و اینکه در آن اختالف نکنند، در جمله مورد بحث  و عمل به دین دعوت 
اینکه در دین خدا متفرق نشوند.در  و  اقامه دین تفسیر نموده،  به  را  همین 
نتیجه حاصل معنای جمله این می شود: بر همه مردم واجب است دین خدا را 
که پاره ای  کامل به پا دارند، و در انجام این وظیفه تبعیض قائل نشوند،  به طور 
کردن دین عبارت  کنند.و اقامه  از احکام دین را به پا بدارند، و پاره ای را رها 
کرده و عمل بدان را واجب نموده  که خدا نازل  است از اینکه به تمامی آنچه 

ایمان بیاورند.
که باید اقامه  کرده یک دین است  که خدا بر انبیاء نازل   و مجموع شرایعی 
که در همه  شود، و در آن ایجاد تفرقه نکنند، چون پاره ای از احکام الهی است 
که بشر عاقل و مکلفی در  که چنین احکامی مادام  ادیان بوده، و معلوم است 
است.و  واضح  آن  اقامه  وجوب  و  است،  باقی  هم  احکام  آن  باشد،  باقی  دنیا 
که در شرایع قبلی بوده و در شریعت بعدی نسخ شده، این  پاره ای دیگر هست 
کوتاهی داشته، و مخصوص طایفه ای از مردم و  گونه احکام در حقیقت عمر 
در زمان خاصی بوده، و معنای نسخ شدن آن آشکار شدن آخرین روز عمر آن 
که آن احکام باطل شده،  احکام است نه اینکه معنای نسخ شدنش این باشد 
که هست مخصوص طایفه  پس حکم نسخ شده هم تا ابد حق است، چیزی 
معینی و زمان معینی بوده، و باید آن طایفه و اهل آن زمان هم ایمان به آن 
کرده باشند، و اما بر دیگران واجب است  حکم داشته باشند، و هم به آن عمل 
که به آن عمل هم  تنها به آن ایمان داشته باشند، و بس، و دیگر واجب نیست 

که قبولش داشته باشند )6(. بکنند، و معنای اقامه این احکام همین است 
که امر به اقامه دین و تفرقه نکردن در آن، در  گردید  پس با این بیان روشن 
جمله"أن أقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه"به اطالقش باقی است، و شامل همه 

مردم در همه زمانها می باشد .
گردید اینکه جمعی از مفسرین آیه را مخصوص احکام مشترک   و نیز روشن 
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گفته اند شامل احکام مختص به هر شریعت  بین همه شرایع دانسته اند، )و 
نمی شود، چون اینگونه احکام به اختالف امت ها مختلف می شود، و هر امتی 
که امت های  بر حسب احوال و مصالح خودش احکامی داشته، و معنا ندارد 
بعدی هم آن احکام را اقامه کنند( صحیح نیست.چون گفتیم جمله "أن اقیموا 
کنیم، و  الدین و ال تتفرقوا فیه"مطلق است، و جهت ندارد ما اطالق آن را تقیید 
گفته اند باید امر به اقامه دین مخصوص باشد به اصول  که آنان  گر اینطور بود  ا
گانه دین، یعنی توحید، نبوت و معاد، و بقیه احکام را اصال شامل نشود،  سه 
که با همه خصوصیاتش در تمامی  چون حتی یک حکم فرعی هم سراغ نداریم 
ع لکم من الدین ما وصی  شرایع وجود داشته باشد، و این معنا با سیاق آیه "شر
به ..."سازگار نیست، و همچنین با آیه"و ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم 
فاتقون فتقطعوا أمرهم بینهم زبرا" )7( و آیه شریفه"ان الدین عند اهلل االسالم و ما 

اختلف الذین اوتوا الکتاب اال من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم" )8(.
 "کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه" مراد از جمله"ما تدعوهم الیه آنچه ایشان 
را بدان می خوانی"دین توحید است که پیامبر عظیم الشان اسالم مردم را بدان 
که می فرماید اهل  کرد، نه اصل توحید فقط، به شهادت آیه بعدی  دعوت می 
از اینکه فرمود"کبر علی  کتاب در دین توحید اختالف به راه انداختند .و مراد 

گران آمد. که پذیرفتن دین توحید بر مشرکین  المشرکین"این است 
کلمه"اجتباء"به معنای   "اهلل یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب" 
کردن و به سوی خود جلب نمودن است، و مقتضای وحدت سیاق این  جمع 
آیه  نتیجه معنای  برگردد، در  کلمه"الیه"به یک جا  که ضمیر در هر سه  است 
که  که را بخواهد به دین توحید  چنین می شود: خدای تعالی از بندگانش هر 
که را بخواهد به سوی آن  کند، و هر  کنی جمع و جلب می  تو بدان دعوت می 
کند.در نتیجه مجموع چند جمله"کبر علی المشرکین ما تدعوهم  هدایت می 
جعل  ما  و  اجتبیکم  شریفه"هو  آیه  معنای  یشاء"در  من  الیه  یجتبی  اهلل  الیه، 

علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراهیم" )9( خواهد بود.
کلمه"الیه"دومی  گفته اند: ضمیر در   این بود نظر ما، ولی بعضی از مفسرین 
گردد.این نظریه هم بد نیست، ولی نظریه ما  و سومی به خدای تعالی برمی 
مناسب تر است.به هر حال جمله"اهلل یجتبی الیه تا آخر آیه "در این صدد است 



58

کتــاب مــاه

که این قدر از  کند به اینکه خدای تعالی بی نیاز از ایمان مشرکین است  که اشاره 
ایمان آوردن استکبار می ورزند.و این آیه نظیر آیه شریفه"فان استکبروا فالذین 
عند ربک یسبحون له باللیل و النهار و هم ال یسئمون" )10( می باشد بعضی دیگر 
که  گفته اند: مراد از جمله"ما تدعوهم الیه"، "ما تدعوهم الی االیمان به آنچه 
مردم را می خوانی تا بدان ایمان آورند"است، که همان مساله رسالت می باشد، 
که: مشرکین از ایمان آوردن به رسالت تو استکبار  در نتیجه معنا چنین می شود 
می ورزند .و آن وقت جمله"اهلل یجتبی..."در معنای آیه شریفه"اهلل اعلم حیث 

یجعل رسالته" )11( خواهد بود، و حال آنکه این معنا خالف ظاهر آیه است.
 "و ما تفرقوا اال من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم..."

کلمه"بغی"به  گردد.و   ضمیر در"تفرقوا"به"ناس"که از سیاق مفهوم است برمی 
کلمه"بینهم"برای این  کرد به  گر"بغی"را مقید  معنای ظلم و یا حسد است.و ا
این  آیه  معنای  بود.و  متداول  بینشان  در  حسد  یا  و  ظلم  بفهماند  که  است 
که شریعت برایشان تشریع شده بود، از شریعت متفرق  که: همین مردمی  است 
نشدند، و در آن اختالف نکردند، و وحدت کلمه را از دست ندادند، مگر در حالی 
که قبال  گرفت  که این تفرقه آنها وقتی شروع شد و یا این تفرقه شان وقتی باال 
که در بین خود معمول  علم به آنچه حق است داشتند، ولی ظلم و یا حسدی 
کنند، و در نتیجه در دین خدا  کرده بودند نگذاشت بر طبق علم خود عمل 

اختالف به راه انداختند.
که باعث شد انشعابها و   پس منظور از اختالف در اینجا اختالف در دین است 
چند دستگی ها در بشر پیدا شود.و خدای سبحان آن را در مواردی از کالم خود 
که بشر قبل از نازل شدن شریعت داشت، و  کرده.و اما اختالفی  مستند به بغی 
باعث شد که خدا شریعت را تشریع کند، اختالف در شؤون زندگی و تفرقه در امور 
معاش بود که منشاش اختالفی بود که بشر در طبیعت و سلیقه و هدف داشت، 
ع تا آن اختالفات برداشته شود، و آیه  و وسیله شد برای نزول وحی و تشریع شر
"کان الناس امة واحدة فبعث اهلل النبیین" )12( همانطور که در تفسیرش گذشت، 

کند. به این اختالف اشاره می 
کلمه ای  کلمة سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینهم" مراد از   "و لو ال 
کرد،  که در سابق گذشت یکی از فرمانهایی است که خدا در آغاز خلقت بشر صادر 
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نظیر اینکه همان روزها فرمود : "و لکم فی االرض مستقر و متاع الی حین" )13(.
که خدا از سابق این قضا را رانده  گر نبود این مساله   و معنای آیه این است: ا
که بنی آدم هر یک چقدر در زمین بمانند و تا چه مدت و به چه مقدار از  بود 
کرد، یعنی به دنبال  زندگی در زمین بهره مند شوند هر آینه بین آنان حکم می 
کرده و از راه او منحرف شدند، حکم می نمود و همه را  که در دین خدا  اختالفی 

ک می فرمود. به مقتضای این جرم بزرگ هال
که خدا اقوامی را  کسی بگوید: این وقتی درست است   در اینجا ممکن است 
کرده،  ک  که این قضا را رانده و اقوامی را هال ک نکرده باشد، و ما می بینیم  هال
کت قوم نوح و  کالم خود آورده.در باره هال و خود خدای تعالی داستان آنها را در 
ک شدند  که هال کرده، و در باره همه اقوامی  هود و صالح )ع( جدا جدا حکایت 
فرموده: "و لکل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط" )14( با این 

حال دیگر آیه مورد بحث چه معنایی دارد؟
کت و قضاهایی که در باره اقوام گذشته در قرآن کریم   در جواب می گوییم: هال
آنان در زمان پیامبرشان بوده.فالن قوم وقتی دعوت  کت  آمده، راجع به هال
ک  پیغمبر خود را نپذیرفتند، در عصر همان پیامبر مبتال به عذاب می شده و هال
ک  که همه در زمان پیامبرشان هال گردیده، مانند قوم نوح، هود، و صالح  می 
که امت ها بعد از درگذشت  شدند، ولی آیه مورد بحث راجع به اختالفی است 

کامال روشن است. پیغمبرشان در دین خود راه انداخته اند و این از سیاق 
در"من  ضمیر  مریب"  منه  شک  لفی  بعدهم  من  الکتاب  اورثوا  الذین  ان  "و 

بعدهم"
و  حقانیت  به  علم  با  فرمود:  قبلی  آیه  در  که  می گردد  بر  اسالفی  همان  به   
کاسه ظلم و حسد خود را بر سر دین  کردند و  یکی بودن دین در آن اختالف 
شکستند.و مراد از"الذین اورثوا الکتاب من بعدهم"نسلهای بعد از آن اسالف و 

که: کان هستند.پس مفاد آیه این است  نیا
 آغاز کنندگان اختالف و مؤسسین تفرقه که با داشتن علم و اطالع این اختالف 
را باب کردند، آنچه را کردند از در بغی کردند و در نتیجه نسلهای بعدشان هم که 
که ایشان را به ریب انداخت(  کتاب را از آنها به ارث بردند، در شکی مریب )شکی 

قرار گرفتند.
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کردیم،  از سیاق استفاده  که  آوردیم مطالبی بود  آیه  که ما در معنای   آنچه 
گر  که هیچ فایده ای در نقل آنها نیست و ا ولی مفسرین حرفهایی بسیار زده اند 

کند. کتبشان مراجعه  کسی بخواهد بر اقوال آنان اطالع یابد باید به 
کما امرت و ال تتبع اهواءهم..."  "فلذلک فادع و استقم 

که می فرماید: خدا  گذشته است  گیری از مطالب   این جمله تفریع و نتیجه 
کرده بود، ولی امت ها دو قسم شدند یکی  برای همه انبیاء یک دین تشریع 
که با علم و اطالع و از در حسد، در دین اختالف انداختند، و یکی نسلها  کان  نیا
که در  که در شک و تحیر ماندند.به همین جهت خدای تعالی تمامی آنچه را 
کرد، پس تو ای پیامبر مردم را دعوت  کرده بود برای شما تشریع  سابق تشریع 
کن، و چون آنها دو دسته شدند یکی مبتال به حسد یکی مبتال به شک، پس تو 
کن، و هواهای مردم را پیروی  استقامت بورز، و به آنچه مامور شده ای پایداری 

مکن.
الم در جمله"فلذلک"الم تعلیل است.و بعضی گفته اند الم به معنای"الی"است 
که برایتان تشریع شده  که: پس به سوی همین دینی  و معنای جمله این است 

کن، و در ماموریت پایداری نما. دعوت 
گفته راغب )15( به معنای مالزمت  که به  کلمه"و استقم"امر از استقامت است   
کلمه"استقم  طریق مستقیم است، و جمله"و ال تتبع اهواءهم"به منزله تفسیر 

"است.
کتاب" در این جمله می فرماید: بگو به تمامی   "و قل آمنت بما أنزل اهلل من 
کتب آسمانی  کرده ایمان دارم.و در تصدیق و ایمان به  که خدا نازل  کتابهایی 
که  کتابهایی است  کتب آسمانی  که مراد از  کن.و معلوم است  مساوات را اعالم 

مشتمل بر شریعت های الهی است.
 "و امرت العدل بینکم" بعضی )16( از مفسرین گفته اند: الم در جمله"العدل"الم 
کید را دارد، نظیر الم در"لنسلم"در جمله"و امرنا  که تنها خاصیت تا زائد است 
که: و من مامور  لنسلم لرب العالمین" )17(.و معنای جمله مورد بحث این است 
کنم، یعنی همه را به یک چشم ببینم، قوی را بر  شده ام بین شما عدالت برقرار 
کبیر را بر صغیر مقدم ندارم، و سفید را بر سیاه و عرب  ضعیف و غنی را بر فقیر و 
را بر غیر عرب و هاشمی را و یا قرشی را بر غیر آنان برتری ندهم .پس در حقیقت 
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دعوت متوجه به عموم مردم است و مردم همگی در برابر آن مساویند.
کتابهای نازله  کتاب"مساوی دانستن همه   پس جمله"امنت بما أنزل اهلل من 
است از حیث اینکه باید همه ایمان آورند.و جمله"و امرت العدل بینکم"مساوی 
کرد، تا متوجه شرعی  دانستن همه مردم است از حیث اینکه همه را باید دعوت 

که نازل شده بشوند.
گفته اند: الم در جمله"العدل بینکم"الم تعلیل   بعضی )18( دیگر از مفسرین 
که من مامور شده ام بدانچه مامور شده ام  است و معنای آن این است : این 

کنم. که بین شما عدالت برقرار  بدین جهت بوده 
گفته اند: مراد از آن، عدالت در داوری است.  و نیز در باره عدالت بعضی )19( 
گفته اند: عدالت در حکم است.و بعضی )21( دیگر معنای دیگری  بعضی دیگر )20( 
کرده اند، لیکن همه این معانی از سیاق آیه به دور است، و سیاق با آن نمی 

سازد.
 "اهلل ربنا و ربکم..."

 این جمله می خواهد مطالب گذشته، یعنی تسویه بین کتب و شرایع نازله، و 
ایمان آوردن به همه آنها، و تسویه بین مردم در دعوتشان به سوی دین، و برابر 
کند، و به همین جهت  بودن همه طبقات مردم در مشمولیت احکام را تعلیل 

گذشته. گویا مطلب دیگری است غیر مطالب  کالم بدون حرف عطف آمده، 
که: رب همه مردم یکی است،  کند   پس جمله مزبور به این معنا اشاره می 
کسی به رب خود  و آن، اهلل تعالی است، پس غیر او ارباب دیگری ندارند، تا هر 
کنند، این بگوید رب من بهتر است، او بگوید  بپیوندد، و بر سر ارباب خود نزاع 
کسی تنها به شریعت پروردگار خود ایمان آورد، بلکه رب  از من بهتر است، و هر 
همه یکی، و صاحب همه شریعت ها یکی است، و مردم همه و همه بندگان 
کند، و به منظور  که همه را تدبیر می  و مملوکین یکی هستند، یک خداست 
کند، پس دیگر چرا باید به یک شریعت  تدبیر آنها شریعت ها را بر انبیاء نازل می 
ایمان بیاورند، و به سایر شریعت ها ایمان نیاورند.یهود به شریعت موسی ایمان 
بیاورد، ولی شریعت مسیح و محمد )ص( را قبول نکند، و نصاری شریعت عیسی 
را بپذیرد و در مقابل شریعت محمدی )ص( سر فرود نیاورد؟ بلکه بر همه واجب 
کتابهای نازل شده و شریعت های خدا ایمان بیاورند، چون  که به تمامی  است 
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همه از یک خدا است.
که اعمال  کند   "لنا اعمالنا و لکم اعمالکم" این جمله به این نکته اشاره می 
کیفر و ثواب و عقاب مختلف  هر چند از حیث خوبی و بدی و از حیث پاداش و 
کند، یعنی عمل تو عمل  کننده اش تجاوز نمی  است، اال اینکه هر چه باشد از 
گرو عمل خویش است، و احدی از افراد بشر نه از  من نمی شود، پس هر کسی در 
کسی  که  گردد، پس معنا ندارد  عمل دیگری بهره مند می شود، و نه متضرر می 
را جلو بیندازد تا از عمل او منتفع شود، و یا یکی دیگر را عقب اندازد تا مبادا از 
عمل او متضرر شود.البته اعمال مردم درجات مختلفی دارد، و بعضی از بعضی 
که  گرانبها تر است، اما ارزیابی و سنجش آن به دست خدایی است  دیگر بهتر و 
کند، نه به دست مردم و نه پیغمبر  به حساب اعمال بندگان خود رسیدگی می 
که باشند بنده و مملوک  و نه افرادی پایین تر از او، چون مردم در هر رتبه ای 

کس نیست. کس مالک نفس هیچ  خدایند و هیچ 
گفتگوی نوح با قومش نقل  که خدای تعالی در   و این همان نکته ای است 
کانوا  گفتند : "أ نؤمن لک و اتبعک االرذلون قال و ما علمی بما  که: قومش  کرده 
یعملون ان حسابهم اال علی ربی لو تشعرون" )22( و نیز در خطابش به رسول خدا 
)ص( فرمود: "ما علیک من حسابهم من شی ء و ما من حسابک علیهم من 

شی ء" )23(.
"ال حجة بیننا و بینکم" شاید مراد این باشد که هیچ حجت و دلیلی که داللت 
کند بر اینکه بعضی از مردم بر بعضی دیگر مقدمند در بین ما نیست، تا یکی از ما 

کند بر اینکه مقدم بر دیگران است. با آن دلیل استدالل 
کنایه باشد از نفی الزمه آن، یعنی  کردن حجت  که این نفی   احتمال هم دارد 
که ما بر سر این، دعوا و خصومت نداریم  خصومت، و معنای جمله این باشد 
که بین ما مردم تفاوت رتبه و درجه هست، برای اینکه رب همه ما یکی است، و 
گرو عمل خویش  ما همگی در اینکه بندگان یک خداییم یکسانیم، و هر یک در 
هستیم، پس دیگر حجتی یعنی خصومتی در بین نیست، تا هر یک به خاطر به 

کند. کرسی نشاندن دعوی خود آن حجت را اقامه 
کرده اند  )24( برای این جمله  که بعضی  که معنایی  اینجا روشن می شود  از   
حق  چون  نیست،  خصومتی  و  که"احتجاج  است  این  آن  و  نیست،  درست 
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اینکه  یا مخالفت نمانده، مگر  روشن شده، و دیگر احتیاجی برای احتجاج و 
کالم و غرض از  کند"، چون سیاق  کسی بخواهد با علم به حق عناد و لجاجت 
که پیامبر )ص( مامور شده بین خود و امتش برابری  کند  که بیان  آن این است 
که چیزی از معارف اصولی را اثبات  کند، و در مقام این نیست  و مساوات اعالم 
کند. کلمه"حجت"را بر روشن شدن حق در آن معارف معنا  کند، تا مفسر مذکور 

گوینده و مخاطب در  گوینده"نا ما"مجموع  از ضمیر  بیننا" مراد  "اهلل یجمع 
کند" به طوری  جمله های قبل است.و مراد از اینکه فرمود: "خدا ما را جمع می 
که: خدا ما را در روز قیامت برای حساب و جزاء  گفته اند این است  که مفسرین 

کند. جمع می 
چون  باشد،  ربوبیت  در  مردم  بین  کردن  جمع  منظور،  که  نیست  بعید  و   
کید  خدا رب جمیع است، و جمیع بنده اویند.و بنا بر این جمله مورد بحث تا
که می فرمود: "اهلل ربنا و ربکم"و مقدمه و زمینه چینی  همان جمله سابق است 
که می فرماید: "و الیه المصیر"آنگاه مفاد هر دو جمله این  است برای جمله بعد 
که: خدا تنها پدید آرنده ما است، چون رب همه ما است، و منتهای ما  می شود 
به سوی او است، چون بازگشت ما به سوی او است، پس هیچ پدید آرنده ای در 

بین ما بجز خدای عز و جل نیست.
که در تعلیل بفرماید: "اهلل ربی و ربکم لی عملی و لکم   مقتضای ظاهر این بود 
اعمالکم ال حجة بینی و بینکم"چون این جمله محاذی با جمله: "آمنت بما 
که آنجا فرمود: "بگو من ایمان دارم"در اینجا  کتاب"است، همانطور  أنزل اهلل من 

نیز باید می فرمود:
"اهلل پروردگار من، و پروردگار شما است عمل من برای خودم و عمل شما برای 
که به عدالت  شما است، و حجتی بین من و بین شما نیست و مامور شده ام 

کنم"ولی اینطور نفرمود : رفتار 
 بلکه فرمود: "اهلل پروردگار ما و شما است"و خالصه به جای"من و شما"فرمود:

ع لکم من الدین ما  که کالم سابقش یعنی"شر  "ما و شما"و این بدان جهت بود 
وصی به نوحا. .."و نیز جمله"اهلل یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب"می 
که به آنچه رسول خدا )ص( ایمان  که در این میان مردمی هم هستند  فهماند 

آورده ایمان دارند، و دعوت او را می پذیرند و شریعتش را پیروی می کنند.
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)ص(  خدا  در"بیننا"رسول  اعمالنا"و  در"لنا  کلمه"ما"در"ربنا"و  از  مراد  پس   
ربکم"و  جمله"و  در  مخاطبین  از  مراد  است.و  جناب  آن  به  مؤمنین  و 
"اعمالکم"و"بینکم"سایر مردم یعنی اهل کتاب و مشرکین اند، و این آیه نظیر آیه 
کلمة سواء بیننا و بینکم اال نعبد اال اهلل و ال  شریفه "قل یا اهل الکتاب تعالوا الی 
نشرک به شیئا و ال یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل فان تولوا فقولوا اشهدوا 

بانا مسلمون" )25( می باشد.
 "و الذین یحاجون فی اهلل من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم 

و علیهم غضب و لهم عذاب شدید"
ابطال  یا  و  اثبات  آن  از  منظور  که  است  سخنی  معنای  کلمه"حجت"به   
است.و  قصد  معنای  به  که  شده  ماده"حج"گرفته  از  واژه  این  و  باشد،  چیزی 

که به معنای بطالن و زوال است. کلمه"داحض"اسم فاعل از "دحض"است 
که در باره خدا احتجاج  کسانی  گفته اند این است:  که   و معنای آیه به طوری 
کنند، )با اینکه مردم  کنند تا ربوبیت او را نفی و یا دین او را باطل  و استدالل می 
دعوت او را پذیرفته، و داخل دینش شده اند، چون حجتش روشن و واضح 
بود(، حجتشان نزد پروردگارشان باطل و زایل است، و غضبی از خدا برایشان 

است و عذابی شدید دارند.
آنکه استجابت شد"استجابت حقیقی  از  اینکه فرمود: "بعد  از   و ظاهرا مراد 
گاهی  کرده اند از روی علم و آ که دعوت او را استجابت  کسانی  است، به اینکه 
کرده اند، و خالصه، فطرت سالم انسانیت  و بدون شک و اضطراب استجابت 
که در آن است فطری  کنند، چون دین با معارفی  که استجابت  کرده  وادارشان 
که فطرت )به  بشر است، و بدون هیچ درنگی آن را می پذیرد، البته در صورتی 

خاطر عوامل خارجی( نمرده باشد.
که فرموده: "انما یستجیب الذین یسمعون و الموتی یبعثهم اهلل"   همچنان 
)26( و نیز فرموده: "و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها" )27( و نیز فرموده: 

"فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة اهلل التی فطر الناس علیها" )28(.
یا  و  تعالی  که در خدای  کسانی  این است:  آیه  بر این، حاصل معنای  بنا  و   
کنند، و می خواهند بعد از آنکه فطرت سالم و زنده بشر آن  دین او احتجاج می 
را پذیرفته، و یا بعد از آنکه مردم به فطرت سالم خود آن را پذیرفته اند، خدا را 
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نفی و یا دین او را باطل سازند، حجتشان نزد پروردگارشان باطل و زایل است، و 
گفت چقدر است  که نمی توان  غضبی از خدا برایشان وارد خواهد شد، و عذابی 

خواهند داشت.
کند، چون در آنها این معنا  آیات سابق هم تا اندازه ای این وجه را تایید می 
بدان سفارش  را  انبیاء خود  و  کرد  تشریع  را  که خدا دینی  تذکر داده می شد 
که را می خواست انتخاب نمود.پس  فرمود و برای اقامه آن دین از بندگانش هر 
که در آن بندگان خود را به عبادت خود  کردن در اینکه خدا دینی دارد  محاجه 
کار باطلی است، و چون چنین است ممکن است بگوییم: آیه"اهلل  واداشته، 
که  تعلیل است، و حجتی است  المیزان"در مقام  و  بالحق  الکتاب  أنزل  الذی 

کفار را ابطال می سازد در آن دقت فرمایید. حجت 
گفته اند: ضمیر در"له"به رسول خدا )ص( بر می گردد و   بعضی از مفسرین )29( 
کتاب است و منظور از استجابت آنان این  کنندگان، اهل  منظور از استجابت 
کتب آسمانی  که اوصاف رسول خدا و خصوصیاتش در  که اعتراف دارند  است 
آنان آمده.و مقصود از جمله مورد بحث این است که: محاجه اهل کتاب در باره 
که در نزد پروردگارشان  کرده اند محاجه ای است  که  خدا بعد از آن اعترافهایی 

باطل است .
 بعضی دیگر )30( گفته اند: ضمیر در"له"به رسول خدا )ص( بر می گردد، و منظور 
که نفرین آن حضرت علیه بزرگان  کننده، خود خدای تعالی است  از استجابت 
کرد و در جنگ بدر همه را بکشت .و نیز نفرین آن حضرت  قریش را مستجاب 
کرد، و به خشکسالی و قحطی مبتالیشان نمود .و  علیه اهل مکه را مستجاب 
دعای آن جناب برای مستضعفین را مستجاب نمود و ایشان را از چنگال قریش 
استجابت  جنبه  همه  که  حضرت  آن  معجزات  سایر  همچنین  داد.و  نجات 

داشت.
 ولی این دو معنی از سیاق آیه به دور است.

مـعـــارف
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که  گوییم: احکام اسالم پنج قسم است، واجب، و حرام، و مستحب، و مکروه، و مباح،  1( و لذا می 
کمتر از دو تای اول است، و در  که اهمیت دارد، و دو تای دوم اهمیتش  دو تای اول، آنهایی است 

پنجمی، فعل و ترکش یکسان است.مترجم.
که ما از انبیاء میثاقشان بگرفتیم، و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی  2( به یاد آور آن زمان را 

بن مریم.سوره احزاب، آیه .7
 3( برای هر یک از شما شریعت و طریقه ای قرار دادیم.سوره مائده، آیه .48

 4( سوره بقره، آیه .213
5( سوره احزاب، آیه .7

 6( مثال حرمت شکار ماهی در روز شنبه در زمان حضرت موسی )ع( مخصوص بنی اسرائیل، و مردم 
ولی  بوده  ابدی  احکام  آن  که  نیست  این  معنایش  شده،  نسخ  گوییم  می  که  حاال  و  بوده،  روز  آن 
که عمر این حکم تا آن روز بوده، و ما نیز  کرده، بلکه معنای نسخش این است  ناسخ آن را باطل 
به این حکم در ظرف خودش ایمان داریم، ولی عمل به آن مخصوص در همان ظرف خودش می 

باشد .مترجم.
 7( و این امت شما امتی واحد است و من پروردگار شمایم.پس از من بترسید، ولی امر خود را در بین 

کردند.سوره مؤمنون، آیه .53 خود تکه تکه 
کردند با اینکه علم  کتاب در آن اختالف  که دین نزد خدا تنها اسالم است، ولی اهل   8( به درستی 
به آن داشتند، ولی به خاطر دشمنی با یکدیگر این اختالف را در دین واحد خدا راه دادند .سوره آل 

عمران، آیه .19
کیش  کرد و در دین زحمتی برایتان فراهم نکرد، بلکه به همان ملت و   9( او شما را جمع و جلب 

پدرتان ابراهیم دعوتتان نمود.سوره حج، آیه .78
که نزد پروردگار تو هستند، شب و روز برایش تسبیح می  که آنهایی  گر استکبار ورزیدند بدانند   10( ا

گویند، و خسته هم نمی شوند.سوره حم سجده، آیه .38
که رسالت خود را در چه شخصی قرار دهد.سوره انعام، آیه .124 11( خدا بهتر می داند 

 12( سوره بقره، آیه .213
 13( شما آدمیان در زمین قرارگاهی معلوم و عمری و مقدراتی معین دارید.سوره بقره، آیه .36

که رسولشان می آمد، در بین آنان حکم به عدل می شد   14( برای هر امتی رسولی است، پس همین 
.سوره یونس، آیه .47

15( مفردات راغب، ماده"قوم".
 16( روح المعانی، ج 25، ص .24

 17( و مامور شده ایم تسلیم رب العالمین باشیم.سوره انعام، آیه .71
18 و 19 و 20 و 21( روح المعانی، ج 25، ص .24

که  کار  گفت مرا چه  که عده ای بی سر و پا پیروت شده اند.نوح  22( آیا به تو ایمان بیاوریم در حالی 
کسی جز خدا نخواهد  کار آنها بر  که حساب  گر معرفتی دارید بدانید  افعال و احوال پیروانم را بدانم.ا

بود.سوره شعراء آیه 111 .113
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 23( حساب مردم به هیچ وجه به دست تو نیست، و حساب تو هم به هیچ وجه به دست مردم نیست .
 سوره انعام، آیه .52

 24( روح المعانی، ج 25، ص .25
کلمه یعنی اینکه نباید به جز خدا کسی را بپرستیم، و نباید چیزی  کتاب بیایید پیرامون یک   25( بگو ای اهل 
کنیم، و دیگر در بین خود بعضی بعضی دیگر را به جای خدا ارباب  را شریکش قرار دهیم، سخن خود را یکی 
گر دیدی که باز هم اعراض کردند، بگو شاهد باشید که ما مسلمانیم.سوره آل عمران، آیه .64 نگیرند، و آنگاه ا

که فطرت اولیه شان مرده است  کفاری  که گوش شنوا دارند، و اما  کنند   26( دعوت ترا تنها کسانی اجابت می 
کند.سوره انعام، آیه .36 خدا همه آنان را مبعوث می 

کرد.سوره شمس، آیه .8 که پدید آرنده اش تقوی و فجورش را به وی الهام   27( سوگند به نفس تکامل یافته 
که خدا مردم را بر آن فطرت بیافریده  که همان فطرتی است  کن   28( پس روی دل به سوی دین حنیف 

.سوره روم، آیه .30
 29 و 30( مجمع البیان، ج 9، ص .26

---------------------------------- 
منبع : ترجمه المیزان، ج 18 , عالمه طباطبایی

مـعـــارف
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بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا محّمد و آله الّطاهرین و 

لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین.
 ِجی َء 

ّ
ُر َرُجٌل َعلٰی َعَشَرٍة َفما َفوَقُهم  ِاال ی  اهلل علیه و آله قال: ال ُیَؤّمَ

َ
عن الّنبّی صّل

کاَن ُمسیئًا  کاَن ُمحِسنًا ُفّکَ َعنُه َو ِان  ِبِه َیوَم القیاَمِة َمغلوَلًة َیُدُه ِالٰی ُعُنِقه َفِان 
ِه. )۱( زیَد ِغاّلً ِالٰی ِغّلِ

ِالٰی  َیُدُه  ِبِه َیوَم القیاَمِة َمغلوَلًة   ِجی َء 
ّ

ُر َرُجٌل َعلی َعَشَرٍة َفما َفوَقُهم  ِاال ُیَؤّمَ ال 
ُعُنِقه

این حدیث درباره ی بنده و امثال بنده است؛
که بر ده نفر یا  کس نیست  که هیچ  کرم صّلی اهلل علیه و آله[  فرمود  ]رسول ا
که بر ده نفر، نه حاال بر هشتاد  کسی  بیشتر ریاست و امارت داشته باشد ــ هر 
 جی َء ِبِه َیوَم القیاَمِة َمغلوَلًة َیُدُه 

ّ
ـ »ِاال میلیون نفر امارت و ریاست داشته باشد؛ ـ 

ِالٰی ُعُنِقه «، ]مگر اینکه[ این آدِم رئیس را که این قدر در دنیا محترم است و رئیس 
که می آورند، دست او  است و مدیر است،  چنین آدمی را در روز قیامت وقتی 
گردنش بسته اند؛ یعنی دست بسته او را وارد محشر می کنند، آن هم به  را به 

انسان اگر عقل داشته باشد 
دنبال ریاست نمی رود

ج فقه:   رهبر معظم انقالب در ابتدای درس خار

 تبعات اخروی
 ریاست
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گردنش بسته است. نْفس این مسئولّیت و آمرّیت و  که دستش به  این شکل 
که ایجاب میکند این را. ریاست، یک تبعاتی دارد 

کاره ای هستیم،  آنجا رئیسیم، مدیریم، یک  که ما  در آن حوزهِ ی مأمورّیت 
که ما می توانستیم مانع آن بشویم و نشدیم؛ حاال  کارها انجام می گیرد  بعضی از 
کار خالف،  این  وارد نشدیم؛   تنبلی  از روی  یا  ]وارد[ نشدیم،  کردیم  یا غفلت 
گرفت ــ ُپست نگهبانی ما است دیگر ــ یا  زیر نظر ما و در ُپست نگهبانی ما انجام 
که انجام نگرفت؛ یا  کارها باید انجام می گرفت در حوزه ی مأمورّیت ما  بعضی از 
به خاطر اینکه ما نفهمیدیم، دّقت نکردیم، تعقیب نکردیم، مشورت نکردیم، 
پرس و جو نکردیم و ندانستیم، یا نه، دانستیم، تنبلی کردیم، امروز و فردا کردیم، 
گر ماها عقل داشته  ]گفتیم[ حاال ان شاءاهلل بعدًا، فردا، و ضایع شد، فوت شد. ا
ریاست  باید دنبال  این جوری است.  واقعًا  ریاست ندویم؛  باید دنبال  باشیم، 
که  نرویم؛ ریاست این تبعات را دارد. بعضی میدوند دنبال ریاست، نمیفهمند 
که روز قیامت وقتی او را بیاورند،  نْفس این آمرّیت و ریاست، این خطرات را دارد 
)۲( می آورند؛ این چیز خیلی مهّمی است. مغلواًل می آورند او را در پای  مغلواًل 

محاسبه ی الهی.

کاَن ُمحِسنًا ُفّکَ َعنه َفِان 
گرفته بود تقصیری  گر چنانچه او آدم خوبی بود، درستکار بود، در آنچه انجام  ا
ع مقّدس و پروردگار  گناهی متوّجه او نبود، اینجا رها می کنند او را. باالخره شار و 
که انسان َمعفّو باشد به دلیلی؛  عالم موازینی دارد؛ یک جاهایی ممکن است 
جهلمان  اّما  جاهلیم  قاصریم،  ما  گاهی  ــ  نباشد  عن تقصیٍر  قصوِر  قصورش 
را  زحمتمان  کرده ایم،  را  خودمان  تالش  واقعًا  نه،  گاهی  است،  عن تقصیٍر 
ـ این ]قصور[، اینجا مورد عفو الهی است.  کشیده ایم، آخرش این ]نتیجه[ درآمدهـ 

گر »محسن« باشد این آمر و این رئیس، ُفّکَ َعنه. پس ا
ه کاَن ُمسیئًا زیَد ِغاّلً ِالٰی ِغّلِ َو ِان 

و  بدکار  آدم  هم  خودش  دنیا،  در  است  نبوده  نیکوکاری  انسان  نه،  گر  ا اّما 
گرفتاری و آن  کنید ــ اینجا آن  که فرض  بدعملی بوده است ــ هرجور بدعملی ای 

که به او بسته شده است، افزایش پیدا می کند. غل و زنجیری 
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اینها را باید ما بفهمیم؛ اینها را باید بفهمیم. دنبال کرسی های ریاست ]بودن[ 
مجلس  نمایندگی  برای  می بینید  تقنینی؛  ریاست  چه  اجرائی،  ریاست  چه  ــ 
گر چنانچه راه پیدا نکنند به هر دلیلی یا مثاًل فرض  بعضی خودشان را میُکشند، ا
کنید صالحّیتش را تأیید نکنند یا رأی نیاورد و غیره، خودش را به آب و آتش و 
گر  کردید؟ ا که چرا نشد ــ عقل نیست، تدبیر نیست. مالحظه  در و دیوار میزند 
کند؛  چنانچه این ریاست، مایه ی یک چنین دغدغه ای است، خب انسان رها 
مگر اینکه واقعًا متوّجه انسان بشود و واجب باشد برای انسان؛ آن ]جا[ بله ]الزم 

است[.
بنده دوره ی دّوم ریاست جمهوری، قطعًا عازم )۳( بودم به اینکه نامزد ریاست 
ـ دوره ی دّوم دیگر  که تحمیل شد بر ما، هیچـ  ـ حاال دوره ی اّول  جمهوری نشومـ 
گفتم من قطعًا نامزد نمیشوم؛ امام به من فرمودند بر تو واجب عینی و  یقینًا 
ـ گفتند: هم واجب عینی است، هم واجب تعیینی  ـ هر دو را گفتندـ  تعیینی استـ 
کردم و رفتم. درست این است  است؛ خب بنده هم بر خالف میل خودم قبول 
به  نرود  انسان  نیست،  انسان  بر  واجب  ندارد،  وجود  تکلیفی  چنانچه  گر  ا که 
گردن  گزیر شد، به  گر چنانچه ناچار شد، نا سراغش و دنبال نکند آن را. بله، ا
ة«؛ )۴( بایستی با قّوت انسان دنبال بکند.  گذاشته شد، آنجا »ُخذها ِبُقّوَ انسان 

)صفحه ی ۲۶۴(

کــه بــر ده  کــس نیســت  کــرم )ص( میفرمایــد: هیــچ  ۱( امالــی طوســی، مجلــس دهــم، ص ۲۴۶؛ »پیامبــر ا
کــه دســتش بــه  نفــر یــا بیشــتر،   ریاســت و امــارت داشــته باشــد مگــر اینکــه او را روز قیامــت در حالــی می آورنــد 
گــر چنانچــه آدم درســتکاری بــود و تقصیــری متوّجــه او نبــود، او را رهــا میکننــد  گردنــش بســته اســت؛ پــس ا

گناهــکار بــود، غــل و زنجیــرش افزایــش پیــدا میکنــد.« گــر چنانچــه بــدکار و  و ا
۲( دست بسته

۳(کسی که اراده ی قطعی به انجام کاری کند
۴( سوره  ى اعراف، بخشی از آیه ى ۱۴۵؛ »... آن را به جد و جهد بگیر ...«
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در بیان مرحوم 
آیت اهلل حاج آقا 

مجتبی تهرانی

عن عبداهلل بن سنان قال :قال ابا عبد اهلل علیه السالم:
 َمْن َدَعا 

َّ
 َیْنُجو ِمْنَها ِإال

َ
 ِإَماٍم ُهًدى ال

َ
َسُتِصیُبُکْم ُشْبَهٌة َفَتْبَقْوَن ِباَل َعَلٍم ُیَرى َو ال

َب   َکْیَف ُدَعاُء اْلَغِریِق َقاَل َتُقوُل َیا اهلُل َیا َرْحَماُن َیا َرِحیُم َیا ُمَقّلِ ِبُدَعاِء اْلَغِریِق ُقْلُت َو 
ْت َقْلِبی َعَلی  ْبَصاِر َثّبِ َ ْ

َب اْلُقُلوِب َو اال ْت  َقْلِبی  َعَلی  ِدیِنَك َفُقْلُت َیا ُمَقّلِ اْلُقُلوِب  َثّبِ
َب   َکَما َاُقوُل َیا ُمَقّلِ ْبَصاِر َو َلِکْن ُقْل  َ ْ

ُب اْلُقُلوِب َو اال  ُمَقّلِ
َ

ِدیِنَك َفَقاَل ِإّنَ اهلَل َعّزَ َو َجّل
ْت  َقْلِبی  َعَلی  ِدیِنَك. اْلُقُلوِب  َثّبِ

از  روایتی  در  صادق)علیه السالم(،  امام  بزرگوار  اصحاب  از  سنان  بن  عبداهلل 
که: »َسُتِصیُبُکْم ُشْبَهٌة«، می خواهم اینجا نکته ای را عرض  ایشان نقل می کند 
امام  از  روایت  این  چون  )صلوات اهلل علیه(،  زمان  امام  غیبت  زمان  در  کنم، 
زمان  در  بسا  چه  هست،  سنان  بن  عبداهلل  به  خطاب  صادق)علیه السالم(، 
همین  آن هم  نکند،  پیدا  آن ها  به  دسترسی  انسان  گر  ا ائّمه)علیهم السالم(، 
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حکم را داشته باشد. فرض کنید زمان امام صادق)علیهم السالم( کسی دستش 
به امام نمی رسد. نسبت به امام زمان )صلوات اهلل علیه( ، چون ایشان غیبت 
که به حسب ظاهر دیگر دسترسی هیچ کس به ایشان مقدور  دارد، به این معنا 
که اسمش را  نیست، در اینجا دعاهایی برای تعجیل در فرج وارد شده است 
که بخوانید تا خداوند در فرج حضرت  دعاهای فرج می گذاریم و دستور داده اند 
کن لولیک الحجۀ   دعای »اللهم 

ًً
تعجیل بفرمایند. دعاهای متعدد داریم، مثاًل

بن الحسن...«. این دعاها برای تعجیل در فرج است. مطلب اساسی در این 
که دسترسی به امام  که حضرت فرموده اند: در زمان غیبت،  روایت این است 
کنی می کنند. این طور نیست؟  گاهی در ذهنت راجع به امام شبهه پرا نداری، 
کار را می خواهند بزنند. در اینجا حضرت می گوید من یک دعایی یادتان  ریشه 
گر این دعا را بخوانید، این شبهه ها در شما اثر نمی کند. دو، سه تا  که ا می دهم 
که این شبهه ها در تو اثر نکند. یعنی در  جمله بیشتر نیست، این دعا را بخوان 
که دستت به او نمی رسد، سفت پابرجا بمان.  اعتقادات به امام حاضر زنده ای 
شبهه  سری  یک  شما  به  زودی  به  می فرماید:  حضرت  ُشْبَهٌة«،  »َسُتِصیُبُکْم 
که:  که در این موارد دستتان به امام نمی رسد، و آن این است  اصابت می کند 
»ِباَل َعَلٍم ُیَرى«. علم یعنی راهنما، آن وقت ها راهنما به صورت پرچم بود. آن 
گم می کرد، آن پرچم را می دید و راه را پیدا می کرد. »ِباَل َعَلٍم ُیَرى َو  کسی که راه را 
کند تا شبهه ها را ببینید و دیگر  که شما را هدایت   ِإَماٍم ُهًدى«، و بدون امامی 

َ
ال

شبهه نکنید.
که به این دو دسترسی  حضرت می فرمایند: چنین وقتی به شما خواهد رسید 
اْلَغِریِق«، از این شبهه ها نجات پیدا  ِبُدَعاِء   َمْن َدَعا 

َّ
ِإال ِمْنَها  َیْنُجو   

َ
ندارید. »ال

که دعای غریق را بخواند. یعنی یک چنین آدمی مثل کسی  نمی کند، مگر کسی 
کسی  که به اصطالح ما در آب افتاده و دارد غرق می شود، می خواهد  می ماند 
اْلَغِریِق«. عبداهلل بن سنان  ِبُدَعاِء  َدَعا  َمْن   

َّ
ِإال ِمْنَها  َیْنُجو   

َ
»ال بگیرد،  را  دستش 

َکْیَف ُدَعاُء اْلَغِریِق«، آقا به من بگوئید دعای غریق  کردم: »َو  می گوید به آقا عرض 
چیست؟ »َقاَل)علیه السالم( َتُقوُل«، حضرت می گوید: این را بگوئید: »َیا اهلُل َیا 
َرْحَماُن َیا َرِحیُم«، دو جمله است، جملة اّول؛ نامهای مقدس الهی است، »َیا 
ْت  َقْلِبی  َعَلی  ِدیِنَك«، خدا دستم را بگیر،  اهلُل َیا َرْحَماُن َیا َرِحیُم«، جملة دوم؛ »َثّبِ
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که این شبهه ها بر من اثر نکند. دلم را بر دینت پابرجا بدار 
گفتم:  عبداهلل بن سنان می گوید: آقا این  جمالت را فرمودند بعد من بال فاصله 
ْت َقْلِبی َعَلی ِدیِنَك«، در دعای آقا تصّرف  ْبَصاِر َثّبِ َ ْ

َب اْلُقُلوِب َو اال »َفُقْلُت َیا ُمَقّلِ
ْت  َقْلِبی   َب  اْلُقُلوِب  َثّبِ گفتند بگو:»َیا اهلُل َیا َرْحَماُن َیا َرِحیُم َیا ُمَقّلِ کردم، چون آقا 
گفتم:  کردم.  ْبَصاِر« را اضافه  َ ْ

گفتند این بود. من »َو اال که آقا  َعَلی  ِدیِنَك«، دعایی 
به من  کردند  رو  حضرت  ِدیِنَك«،  َعَلی  َقْلِبی  ْت  َثّبِ ْبَصاِر  َ ْ

اال َو  اْلُقُلوِب  َب  ُمَقّلِ »َیا 
ُب  ْبَصاِر«، درسته خدا ُمَقّلِ َ ْ

ُب اْلُقُلوِب َو اال  ُمَقّلِ
َ

فرمودند: »َفَقاَل ِإّنَ اهلَل َعّزَ َو َجّل
ْبَصاِر است، اّما این جمالتی  را که من می گویم، بگو و از خودت عبارت  َ ْ

اْلُقُلوِب َو اال
ْت  َقْلِبی  َعَلی  ِدیِنَك«، این  َب  اْلُقُلوِب  َثّبِ َکَما َاُقوُل َیا ُمَقّلِ اضافه نکن. »َو َلِکْن ُقْل 
ابصار را دیگر در آن نگذار. این روایت، روایت بسیار زیبایی بود و دستورالعمل 
که دوستان چیزی یاد بگیرند، برای اینکه از  هم داده بود. این روایت را خواندم 

نظر اعتقاداتتان خیلی مؤّثر است.
شّفاف می گویم: برای اینکه در زمان غیبت امام زمان)صلوات اهلل علیه(، یک 
سری شبهات در شما اثر نکند، دستور این است. سند روایت هم خیلی خوب 
ْت  َقْلِبی   َب  اْلُقُلوِب  َثّبِ است. پس هر روز بگویید: »َیا اهلُل َیا َرْحَماُن َیا َرِحیُم َیا ُمَقّلِ
َعَلی  ِدیِنَك«، دو سه ثانیه هم بیشتر طول نمی کشد. لذا این را هر روز بخوانید تا 

دلتان به امام زمان)صلوات اهلل علیه( قرص شود.
بحاراالنوار ج52 ص148

چهارشنبه 14 تیر 91 - 14 شعبان 1433
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درس اخالق آیت اهلل 
حاج شیخ حسین مظاهری

 سه اسلحۀ مبارزه با شیاطین، از دیدگاه امام صادق»سالم اهلل علیه« 
ِحیِم ْحَمِن الّرَ ِبْسِم اهلِل الّرَ

ْمِری َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلساِنی َیْفَقُهوا َقْوِلی«
َ
ْر ِلی أ ْح ِلی َصْدِری َو َیّسِ »َرّبِ اْشَر

مرحوم صدوق»رحمت اهلل علیه«در روایتی، از امام صادق»سالم اهلل علیه«نقل 
که می فرمایند: »َمْن َلْم َیُکْن َلُه َواِعٌظ ِمْن  َقْلِبِه  َو َزاِجٌر ِمْن  َنْفِسِه  َو َلْم َیُکْن  می کند 

ُه ِمْن ُعُنِقِه«]1[ َلُه َقِریٌن ُمْرِشٌد اْسَتْمَکَن َعُدّوُ
گر  کسی نفس لّوامه نداشته باشد و ا گر  کسی دل متنّبهی نداشته باشد، ا گر  ا

کرده است. گردن خود سوار  کسی رفیق خوب نداشته باشد، دشمنش را بر 
منظور از دشمن در این روایت، شیطان است. یعنی آنکه از این سه سالح بهره 
که خاطر خواه اوست.  نگیرد، شیطان انسی یا شیطان جّنی، او را می برد آنجا 
با  رویارویی  برای  آدمی  که  می فرمایند  صادق»سالم اهلل علیه«  امام  این رو  از 
که نتیجۀ آن رستگاری است، به سه اسلحه نیاز دارد؛ قلب بیداری  شیاطین، 
کند و  گناه مالمتش  که در وقت  که او را متنّبه سازد، وجدان یا نفس لّوامه ای 

که او را ارشاد نماید. همراه صالحی 
می کند  یادآوری  ما  به  بیدار  قلب  است.  موعظه گر  و  بیدار  قلب  اّول،  سالح 
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باید مراعات  که: همه جا محضر خداست، ما در محضر خداییم، ادب حضور 
شود. یعنی عمق جان ما، دل ما، ما را راهنمایی می کند. تمام ذکرها، وردها 
گر خداوند  کند. ا که قلب انسان او را راهنمایی  و عبادت ها، به خاطر این است 
الَة ِلِذْکری «]2[،  ِقِم الّصَ

َ
کید دارد، به همین خاطر است: »َوأ سبحان بر اقامۀ نماز تأ

وُم ِلی َو َاَنا ُاجَزی ِبِه«]3[، و باألخره  کرده، برای همین است: »َالّصَ گر روزه را واجب  ا
که آن  گردد  که انسان از قلب بیداری برخوردار  هرچه هست، برای این است 
که  گر بگوییم: همۀ عبادات، برای این است  قلب، او را متوّجه سازد. ظاهرًا ا
گفته اند  ما  به  گر  ا مثاًل  نگفته ایم.  اشتباه  شود،  پیدا  انسان  برای  توجه  حال 
تا به  کم کم »ذکر دل« شود  زبانی  زبانی« داشته باشیم و آن ذکر  باید »ذکر  که 
تدریج به »ذکر عملی« برسیم، برای چیست؟ برای خاطر اینکه ما همیشه یک 
کاربرد و تأثیر فراوانی  کننده ای در درون خود داشته باشیم. ذکر  منّبه و بیدار 
از اّولین دستورات  که یکی  در پیشرفت معنوی انسان دارد. بی جهت نیست 
کریم نیز به طور جّدی  سلوکی علمای علم اخالق، مداومت بر ذکر است. قرآن 
ذیَن آَمُنوا اْذُکُروا اهلَل ِذْکرًا 

َ
َها اّل ّیُ

َ
که دائمًا اهل ذکر باشد: »یا أ از انسان می خواهد 

صیاًل«]4[.
َ
ُحوُه ُبْکَرًة َو أ َکثیرًا َو َسّبِ

این آیۀ شریفه از آیات مهم قرآن است و نزد اهل سیروسلوک، بسیار اهمّیت 
عالم  پروردگار  می فرمایند:  آیه  این  ذیل  در  صادق»سالم اهلل علیه«  امام  دارد. 
هرچه از انسان خواسته، به صورت محدود خواسته است، اما ذکر را نامحدود 
و بی شمار می خواهد. ایشان می فرمایند: در روزه، حج و سایر اعمال و عبادات، 
محدودیتی هست و تنها عملی که خداوند تعالی به تعداد کم آن راضی نیست و 

نامحدود می خواهد، ذکر می باشد.]5[
دوام  باید  انسان  و  توجه؛  یعنی  بیدار،  قلب  و  بیدار؛  قلب  یعنی  دائمی،  ذکر 
که  توجه داشته باشد. البته دوام توجه برای همه نمی شود، اما به هر اندازه 
می شود، باید برای آن تالش کرد.  این دوام توجه از اوجب واجبات است. جملۀ 
صیاًل« در آیۀ شریفه، از باب مثال است؛ یعنی مرادش فقط این 

َ
ُحوُه ُبْکَرًة َو أ »َسّبِ

که انسان باید  که صبح و شام به یاد خدا باشید، بلکه منظور این است  نیست 
دائم الذکر باشد و دوام توجه داشته باشد. در اثر دوام توجه، انسان قلب بیدار 
گاهی تذّکر و تنّبه  پیدا می کند. این قلب به او تذّکر می دهد و بیدارش می کند؛ 
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گاهی نیز متذّکر  گاهی به مبدأ توجه می دهد،  او نسبت به معاد و قیامت است، 
سعادت و رستگاری می شود.

سال  یک  از  صادق»سالم اهلل علیه«  امام  از  روایتی  بنابر  تذّکر،  و  توجه  ارزش 
ُر َساَعٍة َخْیٌر ِمْن ِعَباَدِة َسَنة«]6[. آن حضرت در ادامه، 

ُ
عبادت بیشتر است: »َتَفّک

ْلباب«]7[ را تالوت فرموده اند.  
َ ْ
وُلوا األ

ُ
ُر أ

َ
ما َیَتَذّک

َ
آیۀ شریفۀ »ِإّن

در روایت دیگری، راوی می گوید از امام صادق»سالم اهلل علیه« پرسیدم: انسان 
چگونه بیندیشد تا تفّکر او از عبادت برتر باشد؟ فرمودند: بر خرابه ها و خانه ها 
کجایند؟ سازندگان تو چه شدند؟ تو را  کنین تو  کند و با اندیشه بگوید: سا عبور 
چه شده؟! چرا سخن نمی گویی و پاسخ نمی دهی؟!]8[؛ یعنی تفّکر باید همراه 

با عبرت باشد.
عبادت ها نیز معمواًل بدون فکر است، بدون توجه و بدون حضور قلب است. 
که در آن از  کند یک نماز با حضور قلب خوانده است  کسی می تواند ادعا  کمتر 
که حضور قلب را  کبر« تا »السالم علیکم« توجه داشته است. در حالی  اّول »اهلل ا
جّدًا از همه خواسته اند. امام باقر»سالم اهلل علیه« از قول اجداد خویش و ایشان 
ْقَبَل 

َ
َما ِلْلَعْبِد ِمْن َصاَلِتِه َما أ

َ
از قول امیرالمؤمنین»سالم اهلل علیه« فرموده اند: »ِإّن

که  َعَلْیِه ِمْنَها ِبَقْلِبه« ]9[؛ براى بنده آن نمازش به حساب می آید و قبول می شود 
گاهی از  در آن حضور قلب  داشته است. امام پنجم در روایت دیگری فرموده اند: 
نماز بندگان، نصف یا یک سّوم یا یک چهارم یا یک پنجم آن باال می رود. یعنی 
که با حضور قلب خوانده، باال می رود. ما مأمور به خواندن  تنها مقدارى از نماز 
نمازهای نافله شده ایم تا بدین ترتیب، نقائص نمازهای واجب تتمیم و تکمیل 

شود.]10[
پس عبادت، حضور قلب و توجه می خواهد تا ارزش خود را بیابد. در اثر این 
که  توّجه ها و تفّکرها و مداومت بر آن، قلب بیدار برای انسان پدیدار می گردد 
به فرمودۀ امام صادق»سالم اهلل علیه« یک واعظ و راهنمای درونی برای آدمی 

کاربرد و تأثیر دارد.   است و به منزلۀ سالحی برای مبارزه با شیاطین، 
سالح دّوم، طبق روایت امام صادق»سالم اهلل علیه« نفس لّوامه است: »َو َزاِجٌر 
قرآن  در  عالم  پروردگار  که  دارد  اهمّیت  اندازه ای  به  لّوامه،  نفس  َنْفِسِه«.  ِمْن  
ْقِسُم 

ُ
کنار روز قیامت قرار داده و به هر دو قسم خورده است: »ال أ شریف، آن را در 
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اَمة«]11[. ّوَ
َ
ْفِس الّل ْقِسُم ِبا لّنَ

ُ
ِبَیْوِم اْلِقیاَمِة، َو ال أ

او دوام  به  را سعادت مند می کند، حتی  آدم  لّوامه،  یا نفس  وجدان اخالقی 
گناه، اّواًل  توجه می دهد. واژۀ »لّوامه« صیغۀ مبالغه است. این نیرو، در موقع 
گر کسی به سمت  گناه، به انسان تذکر می دهد. ثانیًا ا تحذیر می کند و نسبت به 
گناه منع می کند، یعنی عمق جان انسان، در  گناه رفت و وارد آن شد، از ادامۀ 
گناه نکن، بدبخت می شوی! این  درون او، مرتب هشدار می دهد و می گوید: 
گناه زندگی را  گناه است و  حرف را بر زبان نیاور، غیبت و تهمت را ادامه نده، 
تباه می کند. سوسوی وجدان عمل می کند و  با هشدار و تهدید، سعی می کند 
گناه شد، او را مالمت  گناه باز دارد. ثالثًا چنانچه کسی مرتکب  انسان را از ارتکاب 
کردی؟  گناه  که چرا  کند. با سرزنش، از درون او فریاد می زند  می کند تا جبران 
گناه و  کن و از  چرا چنین شد؟ چرا مرتکب نافرمانی خداوند شدی؟ فورًا جبران 

اشتباه خود برگرد.
نفس لّوامه، در به جا آوردن اعمال نیک و خوبی ها نیز به همین ترتیب عمل 
می کند: ابتدا ترغیب و تشویق به انجام عمل شایسته می کند. در هنگام عمل، 
تحریص می کند و بعد از عمل نیز، انسان را برای انجام عمل پسندیده، تحسین 

می  نماید.
گر نفس لّوامه در درون انسان باشد و سوسوی وجدان در نهاد کسی خاموش  ا
کاربرد و تأثیر به سزایی در سعادت و رستگاری دارد. اّما متأسفانه نفس  نشود، 
کار می اندازد. غفلت  لّوامه بسیار ضربه پذیر است، یعنی غفلت، نفس لّوامه را از 
گهان انسان دریابد نفس لّوامه در درونش از  که نا روی غفلت، سبب می شود 
کار افتاده است. هشدارهای وجدان خاموش شده و عمل نمی کند. در پی آن، 
برای اهمّیت به نماز شب ترغیب و تحریص نمی شود، لذا خواب بر نماز شب 
مقدم می شود. انگیزه ای برای عمل به قانون مواسات و خدمت به خلق خدا 
ندارد، چون تشویق درونی آن تعطیل شده، از این رو خودخواهی و خودگرایی، 
گناه  گرایی را می گیرد و خود را بر همه ترجیح می دهد. هنگام ارتکاب  جای دیگر 
نیز هیچ پند دهنده و راهنمایی از درونش او را تحذیر، تهدید و مالمت نمی کند. 
گناه پیدا می کند؛  گناه می شود و رفته رفته، عادت به  در این صورت، دچار تکرار 
عادت،  روی  از  و  ندارد  را  گناه  برابر  در  ایستادگی  قدرت  که  می رسد  جایی  به 

درس اخالق
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گر  مرتکب معصیت می شود. مثاًل برخی افراد عادت به دروغ گفتن دارند، حتی ا
مجبور نباشند و منفعتی هم بر آن مترّتب نشود، به طور عادی دروغ می گویند. 
گناه دروغ خیلی بزرگ است، نه دروغی که مفسده داشته باشد، آن  که  در حالی 
گناهش خیلی بزرگ  که قبیح تر این حرف ها است، بلکه همین دروغ معمولی 
که مؤمن دروغ  است. رسول خدا»صلی اهلل علیه وآله وسّلم« فرمودند: هنگامی 
بگوید، مالئکه او را لعنت می کنند و بوی بد و نامطبوع دروغ او به عرش می رسد 

و حملۀ عرش نیز بر او لعنت می فرستند.]12[
کار نکند، دروغ، غیبت، تهمت،  گر نفس لّوامه در درون انسان زنده نباشد و  ا
او عادی می شود. ده  تا غیبت می کند، مثل  برای  گناهان  و سایر  حقّ الّناس 
می گوید،  دروغ  ده  تا  ندارد.  گناهش  عظمت  به  توجه  نیفتاده،  اتفاقی  اینکه 
گویا حرف معمولی  دروغ به زن و بچه اش، دروغ به رفیقش، دروغ به دیگران، 
کی برای خودش  می زند و خودش نمی فهمد با این دروغ ها چه عاقبت خطرنا
رقم می زند. دست خودش هم نیست، عادت به گناه کرده است. به یک پیرمرد 
گفتند: چرا چشم چرانی می کنی؟ گفت: می خواهم نگاه نکنم، نمی توانم، دست 
گناه برای انسان عادت شد، حال توبه نیز پیدا نمی کند.  خودم نیست. وقتی 

کند. گناه داشته باشد و حال توبه پیدا  کسی عادت به  کم پیدا می شود 
گناه است.  گناه پدید می آید، توجیه  به  از عادت  بعد  که  ک تر  مرتبۀ خطرنا
به توجیه  کند، دست  را سرزنش  او  که  ندارد  لّوامه  گناه می کند و چون نفس 
گناهان و اعمال  کسی با توجیه،  گناه می زند و برای آن علتی می تراشد. چنین 
می شود  مشاهده  گاهی  می شود.  مرتکب  خیر  کار  به عنوان  را  خود  ناپسند 
افرادی، دروغ، غیبت، تهمت و اهانت را بر خود واجب می دانند، آبروریزی را 
گناه خود  فضیلت می شمارند و مثاًل به عنوان غیبت یا تهمت یا اهانت سیاسی، 

را توجیه می کنند.   
گناهش لّذت ببرد، یعنی به جای مالمت  که انسان از  بدتر از آن وقتی است 
گردد. در این  گناه، با تحسین نفس محّسنه مواجه  نفس لّوامه، هنگام ارتکاب 
گناه  مرتبه، نفس لّوامه به نفس محّسنه تبدیل می شود و انسان را به ارتکاب 

گناه را در نظر او شیرین جلوه می دهد تا از آن لّذت ببرد.]13[ کرده،  تشویق 
همۀ این مصیبت ها از خاموش شدن نفس لّوامه یا وجدان اخالقی در وجود 
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تهدید  با  باشد،  زنده  انسان  وجود  در  لّوامه  نفس  گر  ا می گیرد.  نشأت  انسان 
گناه باز می دارد. خوشا به حال آن  از ارتکاب  و هشدار و مالمت، باألخره او را 
که نفس لّوامه دارند، یعنی از یک منبع درونی و یک راهنمای باطنی  کسانی 
کنترل می کند.  کنترل کننده  است و انصافًا خوب  که برای آنها نیروی  برخوردارند 
گوش دهیم.  که به هشدارها و تذکراتش  راه زنده ماندن نفس لّوامه، آن است 
کنیم و از او متابعت داشته باشیم، وگرنه خاموش می شود و  به مالمتش توجه 

می میرد.
امام  نورانی  کالم  طبق  شیاطین،  با  مقابله  برای  سّوم،  سالح 
که انسان را ارشاد و راهنمایی  صادق»سالم اهلل علیه«، رفیق و همراه صالح است 

می کند: »َقِریٌن ُمْرِشٌد«.
کسب هر موفقّیتی مفید است. علمای بزرگ علم اخالق،  رفیق خوب، برای 
نظیر محقق همدانی، مرحوم کربالیی و مرحوم آقای قاضی»رحمت اهلل علیهم«، 
را صرف  یا حتی دوسّوم عمر خود  را  گر انسان نصف عمر خود  ا که  فرموده اند 
کند و در باقیماندۀ عمر، راه را به همراه او طی نماید،  یافتن یک رفیق خوب 

ارزش دارد.]14[
در امور علمی و درسی نیز رفیق و همراه، الزم است. یکی از اشکاالت بعضی 
که به جایگاه علمی حوزه ها نیز ضربه می زند، این است  طلبه های زمان حاضر 
مباحثه  می گفتند:  ما  به  قدیم  زمان  در  است.  شده  کم  آنها  بین  مباحثه  که 
ضروری است، برای اینکه: مال بدون تجارت، سلطنت بدون سیاست و درس 
بدون مباحثه، به جایی نمی رسد و قرین موفقّیت نخواهد بود. مطلب صحیح 
و  فهمیده اند  خوب  را  درس  که  متدّین  افراد  با  باید  طلبه  است.  ارزنده ای  و 
کنند تا مطالب درسی در ذهن آنان تحکیم  انعطاف پذیر هم هستند، مباحثه 

گردد.
زن و شوهر نیز باید با هم رفیق باشند و با یکدلی، همراهی و ارشاد همدیگر 
زندگی را بسازند. اساسًا یکی از بارزترین مصداق های دوست و رفیق، همسر و 
است  شده  نقل  صادق»سالم اهلل علیه«  امام  از  روایتی  در  است.  زندگی  شریك 
روی زن  قیمت  نمی توان  به عبارت دیگر،  نیست،  منزلت زن معلوم  و  قدر  که 
گر صالح باشد، به اندازۀ دنیا و آنچه در دنیاست ارزش دارد و چنانچه  گذاشت؛ ا

درس اخالق
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ک از او قیمتی تر است.]15[ ک هم نمی ارزد، بلکه خا ناصالح و بد باشد، به خا
زن  براى شوهر و شوهر براى زن، می توانند رفقای همیشگی و دائمی باشند. 
گفتار و میزان دین دارى یکدیگر  کردار،  آنها دوستانی هستند که بدون تردید، در 
تأثیر به سزایی دارند. از این رو در تعالیم دینی بسیار برای دّقت در انتخاب همسر 
که  کید فرموده اند  کرم»صلی اهلل علیه وآله وسّلم« تأ سفارش شده است. پیامبر ا
ک در انتخاب همسر، »دین« و »اخالق« است: »ِإَذا َجاَءُکْم َمْن َتْرَضْوَن ُخُلَقُه  مال

َکِبیر«]16[. ْرِض َو َفساٌد 
َ ْ
 َتْفَعُلوُه َتُکْن ِفْتَنٌة ِفی األ

َّ
ُجوُه ِإال َو ِدیَنُه َفَزّوِ

وقتی زن و شوهر، از دین و اخالق برخوردار باشند، صداقت، صفا  و صمیمّیت 
کم می گردد و عالوه بر اینکه زن و شوهرند، با هم رفیق  می شوند. در  بین آنها حا
نتیجه، همدیگر را ارشاد و راهنمایی می کنند و با خیرخواهی، کاستی ها، نواقص 

و عیب های همدیگر را برطرف می سازند.
ک خوبی است. رفیق  در انتخاب دوست و رفیق نیز، »دین« و »اخالق«، مال
در  و  باشد  مطلوب  اخالقش  و  دین  که  است  کسی  خوب،  مونس  و  شایسته 
کم پیدا  کسی  کوتاهی نکند، ولی متأسفانه چنین  راهنمایی و ارشاد رفیق خود 
می شود. بعضی دوستان، متدّین و خوش اخالقند، خیرخواه همدیگرند، اّما 
در ارشاد یکدیگر دچار رودربایستی می شوند. مثاًل در جلسه، یک نفر غیبت را 
که رفقای او و خیرخواه وی هستند، از نهی از منکر  شروع می کند، ولی دیگران 
کم موضوع صحبت را  او دریغ می کنند. باید به او بگویند: غیبت نکن یا دست 
کوتاهی می کنند؛ یعنی مرشد و راهنمای خوبی برای همدیگر  کنند، اّما  عوض 
نیستند. یکدیگر را متنّبه و بیدار نمی کنند، عیب های هم را برطرف نمی کنند و 

باألخره برای هدایت همدیگر اقدامی ندارند.
کرم»صلی اهلل علیه وآله وسّلم«   ا پیامبر  قول  از  صادق»سالم اهلل علیه«  امام 
همنشین  و  دوست  یعنی  َقِریِنِه«]17[؛  َو  َخِلیِلِه  ِدیِن   َعلی   »اْلَمْرُء  می فرمایند: 

انسان، می تواند دین، اعتقادات و باورهای او را تغییر دهد.
کریم،  گمراهی انسان شود. قرآن  که موجب انحراف و  بدتر از آن، رفیقی است 
کید و پافشاری فراوانی برای اجتناب از رفیق بد و ناشایست دارد. از جمله  تأ
ُسوِل  الّرَ َمَع  َخْذُت 

َ
اّت َلْیَتِنی  یا  َیُقوُل  َیَدْیِه  َعلی   اِلُم 

َ
الّظ  

ُ
َیَعّض »َیْوَم  می فرماید: 

که در دنیا رفیق بد دارد، در  ِخْذ ُفالنًا َخلیاًل«]18[؛ کسی 
َ
ّت

َ
َسبیاًل، یا َوْیَلتی  َلْیَتنی  َلْم أ
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قیامت، پشیمان می شود و از شّدت ندامت، مرّتب پشت دست خود را می گزد 
کاش من با او رفت و آمد نداشتم! ای وای، دیدی به سر من چه  و می گوید: ای 
که شیطان انسی یا همان  کرد؟ سپس اقرار می کند  آورد؟ دیدی مرا جهّنمی 
ک انسان است و برای دفاع از خود  گناهکار، دشمن خطرنا دوست ناصالح و 
ْکِر َبْعَد ِإْذ جاَءنی«]19[. بعد قرآن  نی  َعِن الّذِ

َ
َضّل

َ
گمراه ساخت: »َلَقْد أ می گوید: او مرا 

ْنساِن  ِلْلِ ْیطاُن 
َ

الّش کاَن  است:  »َو  انسان  خذالن  موجب  شیطان  می فرماید: 
َخُذواًل«]20[، رفیق بد، شیطان انسی است و آدمی را منحرف می سازد.

َخُذوا 
َ
ُسوُل یا َرّبِ ِإّنَ َقْوِمی اّت در آخر آیه نیز این افراد نفرین شده اند: »َو قاَل الّرَ

آنان  اینکه  برای  خدا»صلی اهلل علیه وآله وسّلم«  رسول  َمْهُجورًا«]21[؛  اْلُقْرآَن  هَذا 
گذاشته و به آن عمل نکرده اند، از آنان شکایت می کنند. ظاهرًا در  قرآن را زیر پا 

کم نظیر است. کریم این میزان نکوهش و تهدید بی نظیر یا بسیار  قرآن 
حضرت  به  حواریون  می فرمایند:  خدا»صلی اهلل علیه وآله وسّلم«  رسول 
فرمود:  باشیم؟  همنشین  که  با  اهلل!  روح  یا  گفتند:  عیسی»سالم اهلل علیه« 
گفتارش به علم شما بیفزاید و  که دیدنش شما را به یاد خدا اندازد و  کسی  با 

کردارش شما را به آخرت تشویق نماید.]22[
کریم حاوی مفاهیم عجیبی است. در سورۀ »فلق«، یک  دو سورۀ آخر قرآن 
حیِم   ْحمِن الّرَ مرتبه به خدا پناه برده شده است، برای دو سه چیز: »ِبْسِم اهلِل الّرَ
ُعوُذ ِبَرّبِ اْلَفَلق «]23[، خدایا پناه می برم به تو از چه؟ »ِمْن َشّرِ ما َخَلق «]24[، 

َ
ُقْل أ

اثاِت ِفی اْلُعَقِد«]25[؛ 
َ

ّف از شّر مردم پناه به تو می برم. بعد می فرماید: »َو ِمْن َشّرِ الّنَ
کند، غریزۀ جنسی  کند، تحریک  که زن وسوسه  خدایا پناه می برم به تو در وقتی 
تو در  به  پناه می برم  ِإذا َحَسد«]26[،  َشّرِ حاِسٍد  تحریک شود، و باألخره: »َوِمْن 
پناه  کند. در این سوره، یک مرتبه به خداوند  گل  که حسادت حسود  وقتی 

می بریم از سه چهار چیز خیلی مهم.
اما در سورۀ »ناس«، دوسه مرتبه پناه به خدا می بریم، از رفیق بد: »ِبْسِم اهلِل 
اس « از چه پناه به خدا  اِس، ِإلِه الّنَ اِس، َمِلِك الّنَ ُعوُذ ِبَرّبِ الّنَ

َ
حیِم  ُقْل أ ْحمِن الّرَ الّرَ

اِس«]27[، از رفیق بد، جّنی باشد یا انسی، آنکه  می بریم؟ »ِمْن َشّرِ اْلَوْسواِس اْلَخّنَ
کند، یعنی رفیق ناباب از هر حسودی بدتر است، شّر او نیز از شّر  بتواند وسوسه 
ک تر است. حتی از شّر غریزۀ جنسی مضرتر است.  کسی یا هر چیزی خطرنا هر 

درس اخالق
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و باألخره رفیق بد، چه شیطان انسی و چه شیطان جّنی، خیلی خطر دارد. از 
این رو در سورۀ ناس، سه مرتبه پناه برده شده است به خداوند از یک چیز: »ِمْن 
اس «]28[؛  ِة َو الّنَ اِس، ِمَن اْلِجّنَ ذی ُیَوْسِوُس فی  ُصُدوِر الّنَ

َ
اِس، اّل َشّرِ اْلَوْسواِس اْلَخّنَ

شیطان انسی باشد یا شیطان جّنی، رفیق بد، مثل نفس اّماره، درون انسان 
اقسام، مضر و  این  کند، همۀ  بیرون وسوسه  ناباب، در  یا مثل دوست  باشد 

کند. خطرنا
ک  در برخی روایات، از مجالست و همراهی با افراد فاسق، فاجر، تبهکار، بی با

در معصیت، احمق، دروغگو، بخیل و قاطع رحم منع شده است.]29[
به قول سعدى:

تا توانی می گریز از یار بد
یار بد بدتر بود از مار بد

مار بد تنها همی بر جان زند
یار بد برجان و بر ایمان زند

که او را ارشاد و راهنمایی می کند، خیلی  کسی رفیق خوب و متدّینی دارد  گر  ا
باید قدرش را بداند، بسیار ارزش دارد. از این گذشته، هرکسی خودش باید برای 
که برای رفیق شایسته  دیگران، به منزلۀ یک رفیق خوب باشد و خصوصّیاتی را 

کردیم، در خودش فراهم و تقویت نماید. ذکر 

]1[. من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص 402؛ االمالی الصدوق، ص 441.
]2[. طه، 14: »و به یاد من نماز برپا دار.«
]3[.من الیحضره الفقیه، ج 2، ص 75.

کنیــد، یــادى بســیار. و صبــح و  کــه ایمــان آورده ایــد، خــدا را یــاد  کســانی  ]4[. احــزاب، 41و42: »اى 
کــی بســتایید.« شــام او را بــه پا

]5[. الکافی، ج 2، ص 498.
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]6[. تفسیر العیاشی، ج 2، ص208.
]7[. رعد، 19: »تنها خردمندانند که عبرت می گیرند«.

]8[. الکافی، ج 2، ص54. .
]9[. الخصال، ج 2، ص613.

]10[. الکافی، ج 3، ص 363.
]11[. قیامت، 1و2: »نه! سوگند به روز رستاخیز، و ]باز[ نه! سوگند به  وجدان سرزنشگر.«

]12[. جامع االخبار، ص 148. 
]13[. ر.ک: صبر، کیمیای سعادت انسان، صص 80-89.

]14[. ر.ک: دراسات فی االخالق و شؤون الحکمة العملیه، ج 1، ص 189 تا 197.
]15[. معانی االخبار، ص 144.
 .]16[الکافی، ج 5، ص 347.
]17[. الکافی، ج  4، ص 122.

ــزد ]و[ می گویــد: اى 
َ

کــه ســتمکار دســت هاى خــود را می گ ]18[. فرقــان،  28 و 27: »و روزى اســت 
کاش فالنــی را دوســت ]خــود[ نگرفتــه بــودم.« کاش بــا پیامبــر راهــی برمی گرفتــم. اى واى، 

که [ مرا به گمراهی کشانید پس از آنکه قرآن به من رسیده بود.«  ]19[. همان، 29: » او ]بود 
]20[. همان، 29: »و شیطان همواره فروگذارنده انسان است.«

کردند.« ]21[. همان، 30: »و پیامبر ]خدا[ گفت: پروردگارا، قوم من این قرآن را رها 
]22[. تحف العقول، ص 44.

]23[. فلق، 1: »به نام خداوند رحمتگر مهربان   بگو: »پناه می برم به پروردگار سپیده دم .«
]24[. همان، 2: »از شّر آنچه آفریده.«

گره ها.« ]25[. همان، 4: »و از شّر دمندگان افسون در 
که َحَسد ورزد.« ]26[. همان، 5: »و از شّر ]هر[ حسود، آنگاه 

]27[. النــاس، 1 تــا3: »بــه نــام خداونــد رحمتگــر مهربــان   بگــو: »پنــاه می بــرم بــه پــروردگار مــردم، 
پادشــاه مــردم، معبــوِد مــردم .«

کــه در ســینه هاى مــردم وسوســه می کنــد،  کــس  ]28[. همــان، 4تــا6: »از شــّر وسوســه گر نهانــی؛ آن 
چــه از جــّن و ]چــه از[ انــس .«

]29[. الکافی، ج  4، ص 121.
Tab&17=CategoryNum&1860=http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?ID

0006=ID
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آرامش یعنی طمأنینه
که در مقابل آن تشویش، نگرانی و اضطراب است. تسکین و آسودگی خاطر]1[ 

از نظر اسالم آرامش و طمأنینه امری واقعی، حقیقتی و دست یافتنی است. 
در متون دینی ما راه های به دست آوردن آرامش بیان شده است و همین امر 
زندگی  مطالعه  این  بر  عالوه  است.  آن  به  رسی  دست  امکان  بر  دلیل  بهترین 
رسیده اند،  درونی  آرامش  به  و  کرده اند  عمل  دین  دستورات  به  که  بزرگانی 
که کسب آرامش در زندگی یک شعار  می تواند ما را به این واقعیت رهنمون سازد 
کار بستن دستورات دینی  که ما خود می توانیم با به  نیست و این چیزی است 

آن را در خود احساس و تجربه نماییم.
 

عوامل پیدایش و ایجاد آرامش
آنها  از  برخی  اند  بیان نموده  آرامش  برای  را  روایات عوامل متعددی  و  قرآن 

عبارتند از:

1. ذکر و یاد خدا:
در قرآن آمده است: همانا با یاد الهی قلب ها آرام می شود.]2[ منظور از یاد و ذکر 
که هیچ موجودی  که انسان همیشه توجه و یقین داشته باشد  خدا یعنی این 
در عالم نمی تواند مستقل و جدای از »اهلل« وجود داشته باشد تا چه رسد به 
که بتواند منشأ اثر باشد: »تمام عزت از او است«،]3[ و تمام قدرت و ملک و  این 
هستی از او است. عزت و ذلت بندگان نیز به دست او است. او بر همه چیز توانا 

است.]4[
که قرآن می فرماید:  چنین انسانی هیچ نگرانی و خوف و حزنی ندارد؛ چنان 
گر  ا بله  ندارد".]5[  نگرانی  و  خوف  دیگر  او  باشد  من  هدایت  دنبال  که  "کسی 
که هیچ دگرگونی و قدرتی در  انسان واقعا با تمام وجودش باور داشته باشد 
گاه با زبان بگوید:  که وابسته به خداوند بزرگ است و آن  عالم نیست مگر این 
»الحول و القوة اال باهلل العلی العظیم«، دیگر دغدغه و اضطرابی ندارد. رسول 
باهلل«  اال  قوة  وال  »الحول  ذکر  فرمودند:  آله(  و  علیه  اهلل  )صلی  اسالم  مکرم 

کمترین آن دردها، غم و غصه است.]6[ که  شفای از 99 درد است 

تــــأمــــل
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2. توکل به خدا:
که انسان وظیفه خود را در حد توانایی انجام داده و نتیجه  توکل یعنی این 
که بر خدا توکل  گذار نماید. قرآن مجید می فرماید: "کسی  کارها را به خداوند وا

کند".]7[ کفایت می  کند خداوند او را 

3. رضایت به خواست االهی:
که خداوند متعال همیشه خیر خواه بندگان خود  گر انسان باور داشته باشد  ا

گردن نهد هیچ دغدغه ای نخواهد داشت. است و به خواست االهی 
قشرهای قدرتمند و ثروتمند، رنج های درونی و روانی و روحیشان از سایر اقشار 
که به آن نرسیده اند بسیار رنج آورتر و جگر خراش  بیشتر و آمال و آرزوهای زیادی 
تر است... آنچه مایه نجات انسان ها و آرامش قلوب است، وارستگی و گسستگی 

از دنیا و تعلقات آن است که با ذکر و یاد دایمی خدای تعالی حاصل می شود«

4. ارتباط و اطاعت از اولیای االهی:
که از مردم خمس و زکات دریافت  خداوند به پیامبرش می فرماید: "نگامی 

که صلوات تو بر آنها، مایه آرامش آنها است".]8[ می کنی بر آنها درود بفرست؛ زیرا 

5. ازدواج با همسر مومن و صالح:
که برای شما از جنس  قرآن می فرماید: "یکی از نشانه ها و آیات الهی این است 

خودتان همسرهایی آفرید تا با او به سکونت و آرامش برسید".]9[

6. استراحت در شب:
که شب را برای شما قرار داد  خداوند در قرآن می فرماید: "او همان کسی است 

تا در آن آرام شوید".]10[

7. خوردن غذای سالم و طبیعی:
در روایات وارد شده است که خوردن انگور سیاه،]11[ غم و غصه را از بین می برد.

کیزگی و نظافت: 8. پا
که: شستن لباس،]12[ و شستن سر]13[ و... باعث  در روایات زیادی آمده است 
که در  از بین رفتن غم و غصه می شود. اینها بعضی از عوامل ایجاد آرامش است 

روایات و آیات مطرح شده است. 
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 موانع آرامش
انسان  برای  و  است  آرامش  مانع  که  چیزهایی  از  انسان  گر  ا دیگر،  طرف  از 
کند، زمینه رسیدن به حالت طمأنینه و آرامش را  پریشانی خاطر می آورد دوری 
که در روایات بدان ها  فراهم ساخته است. بعضی از عوامل از بین رفتن آرامش 

اشاره شده است عبارت اند از:

1-دلبستگی به دنیا:
کرم )ص( فرمود: "رغبت و عالقه به دنیا موجب غم و حزن انسان است  پیامبر ا

و زهد و بی رغبتی به دنیا موجب راحتی قلب و بدن است".]14[
که برای شما از جنس  قرآن می فرماید: "یکی از نشانه ها و آیات الهی این است 

خودتان همسرهایی آفرید تا با او به سکونت و آرامش برسید"

امام خمینی )ره( نیز با توجه به روایات به فرزندشان حاج سید احمد فرمودند: 
کردم و مطالعه در حال قشرهای مختلف نمودم، به این  »... من آنچه مالحظه 
که قشرهای قدرتمند و ثروتمند، رنج های درونی و روانی و  نتیجه رسیده ام 
که به آن نرسیده اند  روحیشان از سایر اقشار بیشتر و آمال و آرزوهای زیادی 
آرامش  تر است... آنچه مایه نجات انسان ها و  آورتر و جگر خراش  بسیار رنج 
یاد  و  با ذکر  که  تعلقات آن است  و  از دنیا  گسستگی  قلوب است، وارستگی و 

دایمی خدای تعالی حاصل می شود«.]15[

2- طمع و چشم داشت به مال مردم:
که به مال دیگران طمع و  کرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمودند: "کسی  پیامبر ا

چشم داشت، داشته باشد حزن و اندوهش طوالنی خواهد شد".]16[

3- حسادت:
که  را ندیدم  از حسود ظالمی  السالم( فرمود: "غیر  امیرالمۆمنین علی )علیه 
پیوسته  و حزنی  دار  قلبی غصه  دارای  زیرا  باشد؛  به مظلوم  کس  ترین  شبیه 

است" .]17[

4- شک و عدم رضایت:
و  حکمت  با  خداوند  که  "همانا  فرمودند:  آله(  و  علیه  اهلل  )صلی  خدا  رسول 
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فضلش، راحتی و شادی را در یقین و رضا قرار داده و غصه و ناراحتی را در شک 
گذاشته است".]18[ و نارضایتی 

پس دست یابی به آرامش تنها یک شعار نیست، بلکه حقیقتی دست یافتنی و 
دارای راه های عملی بسیاری است که در متون دینی به وضوح بیان شده است.

کلمه طمأن. ]1[ المصباح المنیر، قسمت حرف »ط« 
]2[ رعد، 28. »اال بذکر اهلل تطمئن القلوب«.

]3[ نساء، 139. »ان العزة هلل جمیعًا«.
ْن َتشاُء َو ُتِعّزُ َمْن  ُع اْلُمْلَک ِمّمَ ُهّمَ ماِلَک اْلُمْلِک ُتْۆِتی اْلُمْلَک َمْن َتشاُء َو َتْنِز

َ
]4[ آل عمران، 26؛ »ُقِل الّل

ُکّلِ َشْی ٍء َقدیٌر«. َک َعلی    َمْن َتشاُء ِبَیِدَک اْلَخْیُر ِإّنَ
ُ

َتشاُء َو ُتِذّل

]5[ بقره،38؛ »فمن تبع هدای فالخوف علیهم...«
]6[ بحاراالنوار، ج 74، ص 88.

]7[ طالق، 3؛ »ومن یتوکل علی اهلل فهو حسبه«.
]8[ توبه، 103. .»ان صلوتک سکن لهم«.

]9[ روم، 2.
]10[ یونس، 67. »هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه«.

ْنِبَیاِء ِإَلی اهلِل اْلَغّمَ 
َ ْ
ِبی َعْبِد اهلِل ع َقاَل َشَکا َنِبّیٌ ِمَن ال

َ
]11[ 6- سن، ]المحاسن [ َعْن َبْکِر ْبِن َصاِلٍح َعْن أ
ْکِل اْلِعَنِب. بحاراالنوار، ج 73، ص 323.

َ
َمَرُه ِبأ

َ
َفأ

و   84 ص   ،76 ج  بحاراالنوار،   – الحزن  و  بالهم  یذهب  الثیاب  غسل  السالم(:  )علیه  علی  قال   ]12[
الخصال.

 ،76 ج  االنوار،  بحار  رأسه"،  فلیغسل  هو  ما  فالیدری  هما  وجد  "من  السالم(:  )علیه  الصادق  قال   ]13[
ص 323.

]14[ قال رسول اهلل )ص(: "الرغبة فی الدنیا تورث الغم و الحزن، و الزهد فی الدنیا راحة القلب و البدن"، 
بحاراالنوار، ج 73، ص 91.

]15[ وعده دیدار، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، نامه 1363/4/26.
الناس، طال حزنه و دام اسفه"، بحاراالنوار، ج  الی ما فی ایدی  ]16[ قال رسول اهلل )ص(: "من نظر 

77، ص 172.
]17[ بحاراالنوار، ج 73، ص 256.

]18[ بحاراالنوار، ج 77، ص 61 و تحف العقول
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پرسش
»اصحاب شمال« که در قرآن از آنان یاد شده، چه کسانی هستند و چه 

ارتباطی با »اصحاب مشئمه« دارند؟

 پاسخ 
یاران،  معنای  به  »اصحاب«  واژه  دو  از  ترکیبی  شمال«  »اصحاب  اصطالح   
دوستان، مالزمان، و »ِشمال« به  معنای چپ، مقابل »یمین« به معنای راست 

است.]1[
کفر،  تکذیب،  اثر  در  که  هستند  کسانی  قرآن  اصطالح  در  ِشمال«  »اصحاب 
گمراهی، خود را از رتبه انسانّیت ساقط نموده  اند، و در روز  انکار مبدأ و معاد و 

رستاخیز نامه اعمال خود را با دست چپشان دریافت می  کنند.
اصطالح »اصحاب الشمال« دو بار و به صورت پیاپی در آیه 40 واقعه آمده است: 

مال«؛ و یاران چپ، و چیست یاران چپ؟ ْصحاُب الّشِ
َ
ماِل ما أ ْصحاُب الّشِ

َ
»َو أ

گروه با اصطالح »اصحاب المشئمه« نیز در قرآن یاد شده است؛   البته از این 
ْصحاُب اْلَمْشَئَمة«. و آیه 19 

َ
ْصحاُب اْلَمْشَئَمِة ما أ

َ
مانند: آیه  9 سوره واقعه: »َو أ

َمة«.
َ
ْصحاُب اْلَمْشأ

َ
َکَفُروا ِبآیاِتنا ُهْم أ ذیَن 

َ
سوره بلد: »َو اّل

از اصحاب شمال با عناوین دیگری نیز یاد شده است؛ مانند:  کریم  در قرآن 
»مکّذبین«؛ »ضاّلین«، »کافر«، »أعمی«.

گروه،  »اصحاب شمال« و »اصحاب مشأمه« در حقیقت دو ویژگی برای یک 
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1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، 
ص 464، دمشق، بیروت، دارالقلم ، الدار الشامیة، چاپ اول، 1412ق.

]2[. ر.ک: طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه، بالغی ، محمد جواد، ج 
 9، ص 333، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، 1372ش.

]3[. بقره، 146- 147.
]4[. فرقان، 44.

]5[. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول ص، محقق، مصحح، غفاری، 
کبر، ص 190- 191 قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم، 1404ق علی ا

�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

که به دوزخیان »اصحاب شمال« می گویند؛ از  اما از دو منظر است، بدین ترتیب 
گرفته و به سوى جهّنم می کشند، یا به این  که دست چپ ایشان را  این جهت 
که پرونده اعمالشان را به دست چپشان خواهند داد، و عنوان »اصحاب  جهت 
که سرنوشت شومی را برای خود رقم زده و در  مشئمه« از آن رو الیق آنان است 

قیامت دچار بدبختی و پریشانی شده اند.]2[
و »اصحاب مشئمه« مصادیقی  برای »اصحاب شمال«  تفاسیر  و  روایات  در 
از  امام علی)ع( نقل شده است: مراد  از  بیان شده است. به عنوان نمونه  نیز 
که خداوند در مورد آنان فرمود:  »اصحاب مشئمه« همان یهود و نصارا هستند 
ْبناَءُهْم َو ِإّنَ َفِریقًا ِمْنُهْم َلَیْکُتُموَن 

َ
َکما َیْعِرُفوَن أ ِذیَن آَتْیناُهُم اْلِکتاَب َیْعِرُفوَنُه 

َ
»اّل

کتاب  اْلُمْمَتِریَن«؛]3[ اهل  ِمَن  َتُکوَنّنَ  َفال  َرّبَِک  ِمْن  اْلَحّقُ  ُهْم یعلمون.  َو  اْلَحّقَ 
نیز  اسالم)ص(  حقانّیت  پیامبر  به  می  شناسند،  را  فرزندانشان  که  همان گونه 
گروهی از آنان با وجود این دانش، حق را پنهان می کنند، حق  گاهند. البّته  آ
از سوى پروردگارت ]نازل شده [ است، هرگز از دو دالن مباش. پس چون آنچه 
کالبدشان  کردند، خداوند روح ایمان را از آنان ربود و در  را می شناختند انکار 
سه روح را جاى داد: روح نیرو، روح شهوت و روح پیکر. آن گاه آنها را در ردیف 
ْنعاِم«؛]4[ آنان جز مانند چهارپایان 

َ ْ
َکاأل  

َّ
چهارپایان قرار داد و فرمود: »ِإْن ُهْم ِإال

نیستند؛ زیرا جانور چهارپا به روح نیرو، بار بردارد و به روح شهوت، علف خورد و 
به روح پیکر، راه رود.]5[

کتــاب مــاه



97

پرسش
در دین مقدس اسالم، خویشاوندان از چه حقوقی برخوردارند؟

 پاسخ اجمالی
این که در تعدادی از آیات قرآن آمده است، حق خویشاوندان را بدهید! حق 

گردن ما دارند؟.. خویشاوند چیست؟ و آنها چه حقوقی به 
که در دین اسالم اهتمام   حقوق خویشاوندی و فامیلی از موضوعاتی است 
ویژه ای نسبت به آن شده، و در آیات و احادیث تحت عناوینی، مانند حق »ذی 

القربی« به آنها تصریح شده است.
ذی القربی)خویشاوند( عالوه بر نسبت های نسبی نزدیک، در معنای وسیع تر 

شامل نسبت های سببی و حتی طایفه ای و قبیله ای هم می شود.
انسان  که  آن رو است  از  به حقوق خویشاوندی؛  اهمیت دادن اسالم  دلیل 
که ثروت مند باشد، باز از حمایت خویشاوندان و  در زندگی اجتماعی هر مقدار 
بستگان خود بی نیاز نیست. خویشاوندان انسان، بزرگ  ترین گروهی هستند که 
از او حمایت می  کنند و اضطراب و ناراحتی او را می زدایند، و در هنگام مصیبت  ها 

نسبت به او، پرعاطفه  ترین مردم می باشند.
صله  نیکی،  و  احسان  از:  عبارت اند  خویشاوندی  حقوق  مهم ترین  از  برخی 

کمک های مالی و ارث. رحم، 
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البته در طرف مقابل، نباید به بهانه ارتباط خویشاوندی، حق را زیر پا گذاشت.
 

پاسخ تفصیلی
که در دین اسالم اهتمام   حقوق خویشاوندی و فامیلی از موضوعاتی است 
شده  تصریح  آن  رعایت  به  احادیث  و  آیات  در  و  شده،  آن  به  نسبت  ویژه ای 
می کند  کید  تأ اسالم)ص(  پیامبر  به  خطاب  چند  آیاتی  در  کریم  قرآن  است. 
اْبَن  َو  اْلِمْسکیَن  َو  ُه 

َ
َحّق اْلُقْربی   َذا  آِت  »َو  مانند:  بپرداز؛  را  خویشاوندان  حق 

بیل...«؛]1[ الّسَ
کن. و حّق نزدیکان و مسکینان و در راه  ماندگان را ادا 
بیل...«؛]2[ ُه َو اْلِمْسکیَن َو اْبَن الّسَ

َ
»َفآِت َذا اْلُقْربی  َحّق

کن. پس حّق نزدیکان و مسکینان و در راه  ماندگان را ادا 
معنای ذی القربی)خویشاوند(

کسی اطالق  گاه به  گفت؛ خویشاوند  قبل از پرداختن به تفسیر آیات فوق باید 
که نسبت خونی با شخص دیگر دارد؛ مانند عمو، عمه، خاله و دایی.  می شود 
که نسبت سببی دارد؛ مانند داماد: »و او است آن  کسی اطالق می شود  گاه به  و 

که از آب)نطفه( بشرى آفرید، پس او را داراى رابطه نسبی و سببی قرار داد«.]3[
که قرآن در  گاه شامل طایفه و قبیله نیز می شود. آن جا  البته خویشاوندی 
اى  »گفتند:  می فرماید:  مدین  قوم  با  نبی)ع(  شعیب  خویشاوندی  نسبت 
خود  میان  در  را  تو  نمی  فهمیم،  می  گویی  که  را  چیزهایی  از  بسیارى  شعیب، 

گر به خاطر قبیله  ات نبود، سنگسارت می  کردیم«.]4[ ناتوان می  بینیم، ا
این آیه عامل تأمین امنیت حضرت شعیب)ع( را طایفه وی بیان می کند و 
می گوید کفار از ترس خویشان شعیب نمی توانستند حریم امنیتی وی را بشکنند 

و به وی آسیب رسانند.
که خداوند در آیات  گفت؛ مفسران در مورد حقی  پس از بیان این مقدمه باید 
فوق برای ذی القربی)خویشاوند( به رسمیت شناخته و پیامبرش را موظف به 

کرده اند: پرداخت آن نموده است، نظریات مختلفی ارائه 
از  منظور  و  است  اسالم)ص(  پیامبر  فوق  آیات  مخاطب  معتقدند،  برخی   .1
»ذى القربی« خویشاوندان رسول خدا)ص( است، و این آیات در شأن حضرت 
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فاطمه)ع( نازل شده؛ از این رو پیامبر فدک را به فاطمه بخشید.]5[
 2. از امام سجاد)ع( نقل شده است، منظور آیه پرداخت حقوق خویشاوندان 
پیامبر)ص( از بیت المال است؛ یعنی سهم آنان از غنایم جنگی. و مخاطب این 

کمان و جانشینان آنها هستند.]6[ آیه، حا
که آیه در صدد بیان صله رحم، و بر طرف   3. برخی می گویند؛ حق این است 
را  آیه  البته برخی  کمک های مالی به خویشاوندان است.]7[  کردن مشکالت و 

منحصر در صله رحم دانستند.]8[
گفته اند؛ منظور از ذی القربی محارم هستند و حق آنها پرداخت   4. بعضی 

کسب و درآمد باشند.]9[ که فقیر و ناتوان از  نفقه است، در صورتی 
 5. گروه دیگر از مفسران خطاب در این آیه را عام گرفته  اند، و معتقدند مخاطب 
آیه پیامبر)ص( و غیر پیامبر می باشند، و همه مردم موظف اند حق خویشاوندان 

خود را فراموش نکنند.
که این نظریات منافاتی با هم ندارد و قابل جمع هستند، به  بدیهی است 
او  گسترده  اى است و پیامبر و خویشاوندان  آیه مفهوم  که مفهوم  این ترتیب 

مخصوصًا فاطمه)س( مصداق اتم آن است.]10[
یکدیگر  به  نسبت  بستگان  و  خویشاوندان  روایات  و  قرآن  تعالیم  اساس  بر 
قرآن  که در  اهمیت است  آن چنان دارای  این حقوق  و  فراوانی دارند.  حقوق 
ُه«، »َفآِت َذا 

َ
به رعایت آن امر شده است، با عباراتی؛ مانند »َو آِت َذا اْلُقْربی  َحّق

ْحساِن َو إیتاِء ِذی اْلُقْربی«.]11[ ِ
ْ

ُمُر ِباْلَعْدِل َو اإل
ْ
ُه«، »ِإّنَ اهلَل َیأ

َ
اْلُقْربی  َحّق

ِصَلٌة ِبَقْدِر  َکِثیَرٌة ُمّتَ   امام سجاد)ع( در این مسئله می فرماید: »َو ُحُقوُق َرِحِمَک 
ِبیَک ...«؛]12[ و حقوق 

َ
َک ُثّمَ َحّقُ أ ّمِ

ُ
ْوَجُبَها َعَلْیَک َحّقُ أ

َ
ِحِم ِفی اْلَقَراَبِة َفأ اّتَِصاِل الّرَ

است.  خویشاوندى  پیوند  نزدیکی  اندازه  به  مربوط  و  است  بسیار  خویشانت 
فرزندت،  حّق  آن  گاه  پدرت،  حّق  سپس  است،  تو  مادر  حّق  آنها  واجب  ترین 
که  که نزدیک و نزدیک تر است  سپس حّق برادرت، و پس از آن به ترتیب حّق هر 

نزدیک تر در اولویت است.
از جهت حق در  باشد  نزدیک تر  قرابت  البته در حقوق خویشاوندی هر چه 
ْولی  

َ
أ َبْعُضُهْم  ْرحاِم 

َ ْ
وُلوا األ

ُ
أ کریم است: »َو  اولویت خواهد بود. این سخن قرآن 

و  مؤمنان  از  نسبی  خویشاوندان  خدا  کتاب  در  و  اهلل«؛]13[  ِکتاِب  فی   ِبَبْعٍض 



100

کتــاب مــاه

مهاجران به یکدیگر سزاوارترند.
گر میان رعایت  که ا که نشانگر آن هستند  البته آیات و روایاتی نیز وجود دارند 
حقوق خویشاوندی و دینداری و حقمداری تعارضی وجود داشته باشد، نباید 

به بهانه رعایت حقوق خویشاوندی از دین و حق چشم پوشید.
فلسفه اهتمام به حقوق خویشاوندی

علی)ع(  امام  سخنان  در  خویشاوندی،  حقوق  به  اهمیت  همه  این  دلیل   
َعْن  َماٍل  َذا  َکاَن  ِإْن  َو  ُجُل  الّرَ َیْسَتْغِنی   

َ
ال ُه 

َ
ِإّن اُس  الّنَ َها  ّیُ

َ
»أ است:  آمده  چنین 

ْلِسَنِتِهْم ...«؛]14[ .
َ
ْیِدیِهْم َو أ

َ
]َعِشیَرِتِه [ ِعْتَرِتِه َو ِدَفاِعِهْم َعْنُه ِبأ

که ثروت مند باشد، باز از خویشاوندان خود بی نیاز  اى مردم، انسان هر مقدار 
بزرگ  ترین  انسان،  خویشاوندان  کنند.  دفاع  دست  و  زبان  با  او  از  که  نیست 
که از او حمایت می کنند و اضطراب و ناراحتی او را می زدایند، و  گروهی هستند 
گاه باشید،  در هنگام مصیبت  ها نسبت به او، پر عاطفه  ترین مردم می  باشند... آ
که  مبادا از بستگان تهیدست خود رو برگردانید و از آنان چیزى را دریغ دارید، 
نکند.  ایجاد  کمبودى  رفتنش  بین  از  و  نیاورد  زیادى  دنیا،  مال  داشتن  نگاه 
که دست دهنده خود را از بستگانش باز دارد، تنها یک دست را از آنها  آن کس 
که پر و بال  کسی  کرده است، و  گرفته، اّما دست  هاى فراوانی را از خویش دور 

محّبت را بگستراند، دوستی خویشاوندانش تداوم خواهد داشت.
گرامی داشت حق خویشاوندی به فرزندش می فرماید:  آن حضرت در فلسفه 
ِذی ِإَلْیِه َتِصیُر َو َیُدَک 

َ
ْصُلَک اّل

َ
ِذی ِبِه َتِطیُر َو أ

َ
ُهْم َجَناُحَک اّل

َ
ْکِرْم َعِشیَرَتَک َفِإّن

َ
»َو أ

ِتی ِبَها َتُصول«؛]15[
َ
اّل

که با آن پرواز می کنی، و  گرامی دار؛ زیرا آنان پر و بال تو هستند  و خویشانت را 
که به آنها باز می  گردى . اصل و ریشه تو هستند 

برخی از مهم ترین حقوق خویشان
که خداوند مسلمانان را به رعایت آن فرمان  1. احسان و نیکی: یکی از حقوقی 
که از بنی اسرائیل  داده، احسان و نیکی نسبت به خویشان است: »هنگامی 
که هرگز جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و  گرفتیم  پیمان 

مسکینان نیکی کنید«.]16[
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کنید، بلکه نیکوکار  که روى خود به جانب مشرق و مغرب  »نیکی آن نیست 
پیامبران  و  خدا  کتاب  و  فرشتگان  و  بازپسین  روز  و  خدا  به  که  است  کسی 
ایمان آورد. و مال خود را، با آن که دوستش دارد، به خویشاوندان و یتیمان و 

گدایان و دربندماندگان ببخشد«.]17[  درماندگان و مسافران و 
که  کمک و یاری است  کار خوب و  از »حسن« به معنای هر نوع  »احسان« 
گر احسان و نیکی به  نسبت به دیگری انجام می شود. البته در فرهنگ قرآن ا
که نسبت به دیگران  گرفته، این بدان معنا نیست  کید قرار  تأ خویشان مورد 

نباید احسان و نیکی نمود.
که همان رفت و آمدهای فامیلی است، مورد اهتمام  2. صله رحم: صله رحم 
ْن ُیوَصل...«؛]18[ و 

َ
َمَر اهلُل ِبِه أ

َ
ذیَن َیِصُلوَن ما أ

َ
ویژه قرآن و احادیث می باشد: »َو اّل

که خدا دستور به برقرارى آن داده، برقرار می دارند. که پیوندهایی را  آنها 
ْو ِإْطعاٌم فی  َیْوٍم ذی َمْسَغَبٍة، َیتیمًا ذا َمْقَرَبٍة«؛]19[ یا 

َ
کمک مالی: »أ 3. اطعام و 

گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان. غذا دادن در روز 
4. ارث: از دیگر حقوق خویشاوندان ارث بردن از یکدیگر است که این اختصاص 
به خویشان نسبی به ترتیب اولویت و طبقات ارث دارد: »براى مردان، از آنچه 
پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جاى می  گذارند، سهمی است و براى زنان 
کم باشد  نیز، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می  گذارند، سهمی خواه آن مال، 

یا زیاد این سهمی است تعیین شده و پرداختنی«.]20[

]1[. اسراء، 26.
]2[. روم، 38.

]3[. فرقان، 54.
]4[. هود، 91.

]5[. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، محقق، مصحح، موسوی جزائری، سید طیب،  ج  2، ص 
18، قم، دار الکتاب، قم، چاپ سوم، 1404ق.

ناصر خسرو، چاپ  تهران،  القرآن، ج  11، ص 247،  الجامع لحکام  احمد،  ]6[. قرطبی، محمد بن 
اول، 1364ش.
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]7[. همان.
]8[. ثعلبی نیشابوری، ابو اسحاق احمد بن ابراهیم، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج  6، ص 95، 

بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول، 1422ق.
علی  عطیة،  تحقیق،  العظیم،  القرآن  تفسیر  فی  المعانی  روح  محمود،  سید  آلوسی،  ک:  ر.   .]9[

عبدالباری، ج  8، ص 6، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 1415ق.
اإلسالمیة، چاپ  الکتب  دار  تهران،  نمونه، ج  16، ص 441- 442،  تفسیر  ناصر،  ]10[. مکارم شیرازی، 

اول، 1374ش.             
]11[. نحل، 90.

محقق،  آله،  و  علیه  اهلل  صلی  الرسول  آل  عن  العقول  تحف  علی،  بن  حسن  حرانی،  شعبه  ابن   .]12[
کبر، ص 256، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم، 1404ق. مصحح، غفاری، علی ا

]13[. احزاب، 6.
]14[. سید رضی، محمد بن حسین، نهج البالغه، محقق، صبحی صالح، ص 65، قم، هجرت، چاپ 

اول، 1414ق.                 
]15[. همان، ص 405.

]16[. بقره، 83.

]17[ بقره، 177.
]18[. رعد، 21.

]19[. بلد، 14و 15.
]20[. نساء، 7.

کتــاب مــاه
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پرسش
آیا قرائت آیه 130 سوره صافات با لفظ »آل یاسین« درست است؟ 

 پاسخ اجمالی
 تعدادی از قّراء معروف؛ مانند نافع، ابن عامر و یعقوب این فراز از سوره صافات 
که بر صحت  کرده اند،]1[ و روایاتی نیز وجود دارد  را »سالم علی آل یاسین« قرائت 
که در دوره ای در جمیع قرآن ها  چنین قرائتی داللت دارد.]2[ نقل شده است 

»آل یاسین« ترسیم شده بود.]3[
و  قرائن  سایر  و  اهل سنت،  و  شیعه  منابع  در  روایات  این  کثرت  به  توجه  با 
با  گرچه  ا دانست،  صحیح  قرائات  از  یکی  را  یاسین«  »آل  می توان  شواهد،]4[ 
که منطبق با قرائت حفص از عاصم  نگارش ثبت  شده در مصحف های فعلی 

است، اختالف اعراب دارد.
این  بر  که  دارد  وجود  نیز  »إل یاسین«  قرائت  درستی  بر  شواهدی  طرفی  از 
که در مورد اختالف قرائات وجود دارد، در این آیه نیز  اساس، همان قاعده ای 
که نظر قطعی در مورد صحت هیچ کدام از آنها نداده  قابل اجرا است؛ بدین معنا 
و با توجه به این که اختالف معنایی ایجاد نمی کند تا مفهومی نادرست از قرآن 
گرفته شده است، و بر اساس  فهمیده شود،]5[ قرائت هر دو نقل صحیح در نظر 

کدامشان استفاده نمود. برخی فتاوا در نماز هم می توان از هر 
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]1[. ابن جزرى، ابوالخیر محّمد بن محّمد، النشر فی القرائات العشر، ج 1، ص 4 - 5 و ج 2، ص 269، بیروت، 
دارالکتب العلمیة، بی تا؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 712، تهران، 
ناصر خسرو، چاپ سوم، 1372ش؛ حسکانی، عبیداهلل بن احمد، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج 2، ص 
165 - 170، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی، چاپ اول، 1411ق؛ آلوسی، سید محمود، 

روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج  12، ص 135، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1415ق.
ک: النشر فی القرائات العشر، ج 1، ص 4 – 5؛ شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج 2، ص 165- 170. ]2[. ر. 

]3[. النشر فی القرائات العشر، ج 2، ص 269.
الناحیة  التوقیع من  ج  قال خر انه  الحمیرى  بن جعفر  بن عبداهلل  »و عن محّمد  است:  فرموده  ]4[. طبرسی 
کما  المقدسة حرسها اهلل - بعد المسائل- بسم اهلل الرحمن الرحیم ... اذا اردتم التوجه بنا الی اهلل و الینا فقولوا 
قال اهلل تعالی »سالم علی آل یس«...«؛ طبرسی، احمد بن علی، االحتجاج علی أهل اللجاج، ج 2، ص 315 - 

316، مشهد، نشر مرتضی، چاپ اول، 1403ق.
]5[. ر.ک: پاسخ 3888 بایگانی.

کبر، مکاتب تفسیرى، ج  2، ص 222 – 223، تهران، سمت، پژوهشکده حوزه و دانشگاه،  ]6[. بابائی، علی ا
چاپ اّول، 1381ش.
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فعلی  مصحف  قرائت  همان  صحیح  قرائت  شود  گفته  است  ممکن  البته، 
است و از این آیه یک معناى ظاهر و موافق با سیاق مراد است، و آن سالم بر 
که یکی از پیامبران الهی به شمار می رود. و یک معناى باطنی نیز  الیاس است 
که بر قرائت »آل  که سالم بر آل یاسین؛ یعنی آل محمد)ع( است؛ و روایاتی  دارد 
یاسین« داللت دارند، در واقع بیان  کننده این معناى باطنی هستند، نه قرائت 
لفظ »آل یاسین«؛ زیرا در بسیارى از آنها به قرائت آل یاسین تصریح نشده ، و از 
که در آنها براى این آیه بیان شده، داللت آنها بر این قرائت استفاده  معنایی 
شده است، و چون آن معنا با این  وجه جمع نیز سازگار است، صحت این جمع 
گر این وجه جمع و این معنا براى روایات پذیرفته شود،  بعید نمی باشد؛ پس ا
گر پذیرفته نشود، به  قرائت مصحف فعلی بدون معارض و قابل قبول بوده و ا

کرد.]6[ گذشت، باید توقف  که  بیانی 

کتــاب مــاه
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پرسش
قوم یأجوج و مأجوج چه کسانی بوده اند ؟عاقبت آنان چه شد؟ اقدامات 

ذوالقرنین در مقابل آنان چه بوده است؟

 پاسخ اجمالی
از مجموع آیات قرآن و مطالب تورات در این زمینه و از شواهد تاریخی چنین 
هجوم  با  و  کردند  می  زندگی  آسیا  شمال  مناطق  در  گروه  این  که  آید  می  بر 
وحشیانه خود به مناطق جنوب و غرب فاجعه می آفریدند. با بسته شدن سد 
ذو القرنین تهاجم آنها برای مدت زیادی خاتمه پیدا کرد اما در آخر الزمان دوباره 
که اتفاق  گشت. بعضی بازگشت آنها را همان حمله مغول می دانند  باز خواهند 
افتاد. و بعضی دیگر بازگشت آنها را به صورت زنده شدن دوباره آنها در آخر الزمان 

که هنوز اتفاق نیفتاده است. می دانند 

پاسخ تفصیلی
کتب عهد  اصلی ترین منبع اطالعات در مورد یأجوج و مأجوج قرآن است و در 
عتیق نیز به این قوم اشاره ای شده است. مفسران و تاریخ دانان با استفاده از 
این دو منبع و بررسی شواهد تاریخی به حدس هایی در مورد این قوم یا اقوام 

رسیده اند.
 قرآن در دو جا از یأجوج و مأجوج یاد می کند و می فرماید: "ذو القرنین به میان 
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گفتند ای  که هیچ سخنی را نمی فهمیدند  کوه رسید و در آنجا قومی را یافت  دو 
کنند آیا ممکن است ما  ذو القرنین یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می 
کنی..." بعد از این  که میان ما و آنها سدی ایجاد  هزینه ای برای تو قرار دهیم 
که قرآن چگونگی ساخت این سد را شرح می دهد  در ادامه می فرماید: "]پس[ 
آنها )طایفه یأجوج و مأجوج( قادر نبودند از آن باال روند و نمی توانستند نقبی 

کنند".]1[ ]سوراخی[ در آن ایجاد 
که با  گروهی ظالم بودند  که یأجوج و مأجوج  از این آیات استفاده می شود 
کرد، ظلم آنان پایان یافت. کوه نصب  که ذوالقرنین آن را بین دو  تأسیس سدی 

گشوده شوند  که یأجوج و مأجوج  قرآن در آیه دیگری می فرماید: "تا آن زمان 
نزدیک  حق]قیامت[  وعده  و  کنند  عبور  سرعت  به  مرتفعی  محل  هر  از  آنها  و 
که در آخرالزمان، یاجوج و ماجوج  کرده است  می شود..."]2[. این آیه پیش بینی 
کوه ها سرازیر شوند. آنچه از قرآن در مورد این قوم فهمیده می شود به  دوباره از 

همین دو آیه محدود است.
کتابهای عهد عتیق نیز در این مورد مطالبی وجود دارد؛ در ِسفر تکوین   اما در 
که  داللت  دارد بر آنکه   کتاب  َحزقّیال  و در رؤیای  یوحّنا مطالبی  آمده  است   و 
در  آسیا  که  در شمال   بوده اند  اّمت هائی   یا  اّمت   و مأجوج(   یا )جوج   )مأجوج(  
کن  بوده  و به  جنگ  و فتنه  و غارت  اشتغال  داشته اند]3[.غیر از  اراضی  آباد،  سا
که  کرده است مطالب دیگری  که از این قوم یاد  آیات قطعی قرآن و متن تورات 
کرده اند همه از شواهد تاریخی به دست آمده و  تاریخ دانان و مفسرین بیان 

مستند به سند قطعی نیست.
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرماید: "مفسران و مورخان در بحث 
کرده اند و سخن در اطراف آن به  کنکاش زیادی  پیرامون این داستان دقت و 
که یأجوج  و مأجوج  اّمتی  بسیار بزرگ بوده اند  گفته اند و بیشترشان بر آنند  تمام 

کرده اند".]4[ که  در شمال آسیا زندگی می 
که  در جزء شمالی  از آسیا  گفته اند: یأجوج  و مأجوج  اّمتی  هستند  بعضی  نیز 
کن  بوده اند، و شهرهای  آنان  از تّبت  و چین  تا اقیانوس  منجمد شمالی  ادامه   سا
کهة   »فا از  قول   این   و  است   رسیده   می  ترکستان   سرزمین  تا  غرب  از  و  داشته  
الُخلفآء« و »تهذیب  االخالق « ابن  ِمسکویه  و »رسائل  إخوان  الّصفا« نقل  شده  
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است.]5[عالمه حسینی طهرانی در کتاب معاد شناسی خود از تطبیق اصل کلمه 
که : )اصل   یأجوج و مأ جوج با نقل های موجود درباره آنها به این نتیجه رسیده 
کلمه، "ُمنگوک"  یا "ُمنچوگ " بوده  است  و سپس  در زبان عبرانی  و  چینی  آن  دو 
گوگ"   عربی  به  "یأجوج"  و "مأجوج " تبدیل شده  و در زبان یونانی  به  "گوک " و "ما
کرد  گوگ  و منگوگ  می توان  حکم   کامل  بین  ما تبدیل شده  است  و از مشابهت  
و  یافته  است ، همچنان که  "منغول"   از لفظ  چینی  منگوگ  تطور  کلمه   این   که  
"مغول " از تطّورات  آنست . پس  یأجوج  و مأجوج  همان طایفه مغول  هستند که  از 
گاهی  بر  روزگاران  قدیم  در شمال  شرقی  آسیا سکونت  داشته اند  و این  اّمت  بزرگ  
گاهی  از طریق  داریال  قفقاز به  ارمنستان  و شمال  ایران   چین  هجوم  می بردند و 
گاهی  بعد از بنای  سّد به  شمال  اروپا حمله  ور می شدند و  حمله  می آوردند، و 
گروهی  از آنها به  روم  حمله  می بردند و در این   در نزد آنها به  "ِسیت " معروفند. و 
مرتبه  دولت  رومان  ساقط  شد و یونانیان  آنها را "ِسی  ِتهین"  می گویند و همین  

کتیبه داریوش  در اصطخر فارس  ذکر شده  است .(]6[ نام  در 
قرآن  از  آنچه  بلکه  اشاره ای نشده است  آنها  کت  به هال با صراحت  قرآن  در 
گری آنها بسته  که با بسته شدن سد، مسیر غارت  استفاده می شود این است 
کنون زنده باشند، از آیات و روایات استفاده نمی شود، بلکه  شد. اما اینکه هم ا
که آنان  بنا بر قرائت ابن عباس از آیه سوره انبیاء به خوبی استفاده می شود 
که به معنی مکان مرتفع می باشد  کلمه )َحَدٍب( را  مرده اند. زیرا ابن عباس، 
آیه چنین  این صورت معنی  قبر است. در  به معنی  که  کرده،  قرائت  )جدث( 
ج شوند]7[. در  می شود: تا اینکه قوم یأجوج و مأجوج به سرعت از قبرهاشان خار
که در آخر الزمان یأجوج و مأ جوج  گفته است  بعضی روایات نیز در تفسیر این آیه 
کنون در دنیا  که ا که این خود نشان می دهد  دوباره به دنیا وارد می شوند]8[ 

گشت. نیستند و در آینده باز خواهند 
اما هجوم دوباره آنها نیز مورد اختالف دانشمندان است. جمعی از محققان، 
که فرموده: در آخر الزمان یأجوج و مأ جوج خروج می کنند و در  کریم را  خبر قرآن 
زمین فساد می کنند، بر هجوم تاتار )مغول( در نیمه اول قرن هفتم هجرى بر 
کرده اند، زیرا آنان در آن زمان خروج نموده در خون  ریزى  مغرب آسیا تطبیق 
و  شهرها  کردن  خراب  مردم،  عام  قتل  و  ها  آبادی  بردن  بین  از  ویرانگرى،  و 

تــــأمــــل
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که تاریخ بشریت نظیر آن را سراغ ندارد. آنان چین  کردند  غارت اموال جنایاتی 
و ترکستان و ایران و عراق و شام و قفقاز را تا آسیاى صغیر تاختند و هر شهر و 
کرد، ویران نمودند و اهالی آن را از دم تیغ  که در مقابل ایشان مقاومت  دیارى 

گذراندند]9[.
گر یأجوج و مأجوج بعد از  که ا گفت  در مقابل این دسته از محققان می توان 
گذشته مرده باشند و در آینده دو باره به  بسته شدن سد و در زمانهای بسیار 
گردند نمی توان آنها همان مغوالن دانست چون خروج از قبر در مورد  دنیا باز 

آنها صادق نیست.
که نمی  گفته شده احتماالتی است  در نهایت باید گفت تمام آنچه در باره آنها 
که قرآن از آنها به وضوح  کرد و باید به همان قطعیاتی  توان به آنها یقین پیدا 

کتفا نمود. گفته ا سخن 

کهف، 93- 97، ترجمه، مکارم شیرازی، ناصر.   ]1[.
.]2[ انبیاء، 97-96.

.]3[  حسینی طهرانی سید مخمد حسین، معاد شناسی، ج 4، ص 85، سایت موسسه ترجمه و نشر دوره علوم 
و معارف اسالمی. 

.]4[  طباطبائی،سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه، موسوی همدانی، سید محمد باقر، ج 
13، ص 542، دفتر انتشارات اسالمی، 1374.

.]5[  حسینی طهرانی، سید مخمد حسین، معاد شناسی، ج 4، ص86.
.]6[  حسینی طهرانی، سید مخمد حسین، معاد شناسی، ج 4، ص87.

]7[ .ر.ک به: نجفی خمینی، محمد جواد، تفسیر آسان، ج 12، ص: 366، انتشارات اسالمیه،1398 ق
]8[ . مجلسی ، بحار االنوار ، ج 12 ، ص179، الوفاء ، 1404 ه.ق

باقر،  القرآن، ترجمه، موسوی همدانی، سید محمد  المیزان فی تفسیر  ]9[ . طباطبائی،سید محمد حسین، 
ج 13، ص 542.
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پرسش
عدالت از دیدگاه ارسطو و فالسفه مسلمان چیست؟ بین آنها چه تفاوت 

وجود دارد؟

 پاسخ اجمالی
که خیر نهایی انسان ها است به »فعالیت نفس در انطباق   ارسطو سعادت را 
که تحقق بخش  رأس فضایلی می داند  را  و عدالت  تعریف می کند  با فضیلت« 
کامل است؛ چون عدل  سعادت بشر است. از دیدگاه ارسطو؛ عدالت فضیلت 
ورزیدن مستلزم به کار بردن همه فضایل است. عدالت از این جهت نیز فضیلت 
که آدمی آن را نه تنها در خویشتن بلکه در معاشرت با دیگران نیز  کامل است 

می تواند تحقق بخشد.
که به وسیله آن معناى حق  فیلسوفان، عدالت را یک اصل آرمانی می دانند 
گر عدالت مطابق  مشخص می شود؛ از این رو احترام و رعایت عدالت الزم است. ا
کننده آن،  با حق باشد، داللت بر برابرى و راستی می کند، و نسبت به رعایت 
که عبارت اند از: حکمت، شجاعت، عفت  داللت بر یکی از فضایل اصلی دارد 

و عدالت.
عدالت از این جهت که یک فضیلت است داراى دو جهت است: عدالت فردى 

و عدالت اجتماعی.
گفتنی است؛ میان دیدگاه های ارسطو و فالسفه مسلمان درباره عدالت تفاوت 
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چندانی وجود ندارد و آن را جزو فضایل اصلی می دانند.

پاسخ تفصیلی
به  انسانی  هر  و  است  انسان  فطری  و  درونی  خواسته های  از  یکی  عدالت،   

مقتضای فطرت سالم خود از نابرابری و تبعیض بیزاری می جوید.
عدالت نسبت به برخی ارزش های معنوی از جایگاه واالتری برخوردار است، 
که در روایتی می خوانیم: از امام علی)ع( پرسیدند: عدل یا بخشش،  همان گونه 
خود  جای  در  را  چیزی  هر  »عدالت،  فرمود:  آن حضرت  است؟  برتر  کدام یک 
ج می سازد. عدالت تدبیر  از جای خود خار می نهد، در حالی که بخشش آن را 
گروه خاصی را شامل می شود، پس  عمومی مردم است، در حالی که بخشش 

عدالت شریف تر و برتر است«.]1[
هر  و  نموده  توجه  بدان  بسیاری  اندیشمندان  بشر،  اندیشه  تاریخ  طول  در 
یک متناسب با دیدگاه های معرفت شناختی خود، معنا و مفهومی از آن ارائه 

کرده اند.

معنای لغوی عدالت
کردن«،]3[  »عدالت« از ریشه »عدل« در لغت به معانی »برابری«،]2[ »دادگری 
کمی در آن نمی باشد؛  که زیادی و  گونه ای  »حّد متوسط بین افراط و تفریط به 

یعنی اعتدال و قسط حقیقی«،]4[ »انصاف«]5[ آمده است.

عدالت از دیدگاه ارسطو
که تقسیم بندی متفاوتی از عدالت دارد.   ارسطو از جمله اندیشمندانی است 
کوتاه بر دیدگاه ارسطو درباره عدل و عدالت خواهیم داشت و  در این جا مروری 

کتاب ها و مقاالت تخصصی مراجعه شود. گاهی بیشتر باید به  برای آ
»فعالیت  به  است]6[  انسان ها  اعمال  نهایی  خیر  که  را  سعادت  ارسطو  یک. 
نفس در انطباق)موافق و برابر شدن( با فضیلت« تعریف می کند]7[ و عدالت را 
که تحقق بخش سعادت بشر است. از دیدگاه ارسطو؛  در رأس فضایلی می داند 
عدالت فضیلت کامل است؛ چون عدل ورزیدن مستلزم به کار بردن همه فضایل 

کتــاب مــاه
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در  تنها  نه  آن را  آدمی  که  کامل است  نیز فضیلت  این جهت  از  است. عدالت 
خویشتن بلکه در ارتباطش با دیگران نیز تحقق می بخشد.]8[

تفریط  و  گذشتن(  اندازه  )از  افراط  میان  وسط  حد  به  را  عدالت  ارسطو  دو. 
کردن( تفسیر  می کند.]9[   )کوتاهی 

سه. ارسطو عدالت اجتماعی را به دو معنای اعم و اخص بیان می کند؛ عدالت 
به معنای اعم عبارت است از احترام به قوانین و برابری شهروندان.]10[ عدالت 
عدالت  در  می گردد؛  تقسیم  تصحیحی  و  توزیعی  نوع  دو  به  اخص  معنای  به 
گذار در جامعه میان  اثر  و دیگر موارد  و پول  انسانی  کرامت  و  افتخار  توزیعی؛ 
شهروندان تقسیم می شود. در عدالت تصحیحی؛ معامالت و ارتباط های میان 

افراد جامعه تصحیح می شود.]11[
و  می داند  تناسب  بلکه  برابری  نه  را  عدل  خود  فکر  اساس  بر  ارسطو  چهار. 
کس در جامعه باید به اندازه شایستگی و دانایی  که جایگاه حقوق هر  می گوید 

او باشد.]12[

عدالت از دیدگاه فالسفه مسلمان
کرده  را حفظ  و فالسفه مسلمان جایگاه خود  اندیشمندان  آثار  در   عدالت 
است. در این جا پیش از نقل عبارت های برخی  متفکران و فالسفه مسلمان؛ به 

کلی آنها بیان می شود. طور خالصه دیدگاه 
که به وسیله آن معناى حق  فیلسوفان، عدالت را یک اصل آرمانی می دانند 
عدالت  گر  ا است.  الزم  عدالت  رعایت  و  احترام  این رو؛  از  می شود؛  مشخص 
کننده  مطابق با حق باشد، داللت بر برابرى و راستی می کند، و نسبت به رعایت 
که عبارتند از: حکمت، شجاعت، عفت  آن، داللت بر یکی از فضایل اصلی دارد 

و عدالت.]13[
که یک فضیلت است داراى دو جهت است: یک جهت  عدالت از این جهت 
گر از جهت فردى لحاظ شود داللت بر هیأت  فردى و یک جهت اجتماعی. ا
کارهای مطابق با حق از آن صادر می شود؛ و ماهیت  که  راسخی در نفس است 
امور واجب  در  کردن  از اخالل  و دورى  کار زشت،  از  پرهیز  توازن،  اعتدال،  آن 
گر از جهت اجتماعی مورد توجه واقع شود داللت بر احترام به حقوق  است، و ا
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دیگران و دادن حق هر صاحب حقی است.]14[ به دیگر سخن؛ عدالت اجتماعی 
عبارت است از احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی، و یا عبارت 
که جامعه براى تمام افراد قائل  است از شناخت حقوق طبیعی و قراردادی اى 

است.
کنون به عبارات برخی از اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان درباره عدالت  ا

اشاره می شود:
1. ابن مسکویه)متوفای 421ق(: »عدالت جزئی از فضیلت نیست، بلکه خود 

تمام فضیلت است«.]15[
 2. ابوحامد غزالی)متوفای 505ق (: »عدالت در توازن سه قّوه عاقله، غضبیه 
بینی  زیبایی  بدون  چشم  زیبایی  با  صورت  زیبایی  چنان که  است.  شهویه  و 
گونه تمام نمی شود بلکه باید همه از اعتدال و هماهنگی برخوردار  و دهان و 
کمال یابد، همچنین در باطن آدمی نیز چهار رکن است  باشند تا زیبایی صورت 
که ُحسن ُخلق  که باید همه از اعتدال برخوردار باشند و در این صورت است 
حاصل می شود، این چهار رکن عبارتند از: قوه علم، قوه غصب، قوه شهوت و 

قوه اعتدال میان این سه قوه«.]16[
غزالی با ارسطو هم آواز شده و معتقد است فضیلت، حد وسط میان دو حد 
که همه این خصال در او به  کس  متقابل)افراط و تفریط( است و می گوید: »هر 
که فقط  کس  حد اعتدال برسند دارای ُحسن ُخلق به طور مطلق است و هر 
آن معنای خاص  به  برسد، نسبت  اعتدال  به حد  او  در  این صفات  از  بعضی 
از اجزای صورتش زیبا باشد.  که پاره ای  کسی  دارای ُحسن ُخلق است؛ مثل 
ُحسن قّوه غضبیه و اعتدال آن را شجاعت می گویند و ُحسن قّوه شهویه و اعتدال 
کند تهّور)ویران  گر قّوه غضبیه به سوی زیادی ِمیل پیدا  آن را، عّفت خوانند. ا
کند ُجبن و  گرایش پیدا  گر به ُنقصان  کردن( خوانده می شود و ا کی  شدن و بی با
کند َشَره)حرص و طمع(  گر شهوت به جانب زیادت میل  سستی نام می گیرد. ا
کند جمود باشد. پس صفت پسندیده در  گر به جانب نقصان میل  ا و  باشد 
حد وسط است و فضیلت همان است و دو جانب افراط و تفریط هر دو مذموم 
می باشند و رذیلت. اما عدل طرف زیادت و نقصان ندارد و نقطه مقابل آن جور 
گر در اغراض فاسد به کار رود و در آن افراط شود به آن  و ظلم است. اما حکمت ا
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خبث)پلیدی( می گویند و جانب تفریط آن ُبله)بی خردی( است و آنچه در وسط 
که شایسته عنوان حکمت می باشد پس مهم ترین اصول  است همان است 

اخالق چهار اصل است: حکمت، شجاعت، عفت و عدل.
کارهای  که به وسیله آن در همه  مقصود از حکمت، حالتی برای نفس است 
از عدالت، حالت  از نادرست تشخیص می دهد و مقصود  را  اختیاری، درست 
که در آن غضب و شهوت را بر مقتضای حکمت باشند اجازه حرکت  و قّوه ای 
انجام  که  اعمالی  در  عّفت  قّوه  که  است  این  شجاعت  از  مقصود  می دهند. 
کردن قّوه شهوت است بر  می دهد در اختیار عقل باشد و مقصود از عّفت ادب 
ع و از اعتدال این چهار، همه اخالق جمیله حاصل  حسب موازین عقل و شر

می شود«.]17[
است:  چهار  فضایل  »اجناس  672ق (:  طوسی)متوفای  نصیر  خواجه   .3  
کامل تر از  حکمت و شجاعت و عفت و عدالت«.]18[ »و در فضایل هیچ فضیلت 

فضیلت عدالت نیست«.]19[
ایشان عدالت را در امور مربوط به زندگی بر سه نوع می داند:

کرامات انسانی دارد؛ اول: آنچه تعلق به اموال و 
 دوم: آنچه تعلق به معامالت و معاوضات دارد؛

 سوم: آنچه تعلق به تأدیبات و سیاسات دارد.]20[
که البته در   4. شمس الدین شهرزوری)قرن هفتم(: »اصول فضایل انسانی 
به  ترتیب  به  که  عفت  و  شجاعت،  حکمت،  از:  عبارتند  دارند،  قرار  وسط  حد 

حالت اعتدالی عقل و غضب و شهوت منتسب هستند، و فضیلت عدالت
که مبّین وجود حالت اعتدالی هر سه قوه با یکدیگر است چهارمین اصل از   

اصول فضائل اخالقی است«.]21[
هیأتی  »عدالت  730ق(:  کاشانی)متوفای  الرزاق  عبد  الدین  کمال   .5  
و  نفسانی(  )خواهش های  أهوا  ع  تناز آن  وجود  با  که  نفس  در  است  وجدانی 
منطبق  مستقیم  جاّده  بر  او  احوال  و  برخیزد  قوا  کشیدن(  را  تجاذب)یکدیگر 
گردد... و آن فضیلتی است مشتمل بر جمیع فضائل اخالق و صوالح اعمال و 
که بدان موصوف شد، در خود جمعّیتی  که هر  اقوال  افکار و سدائد  صوائب 
کافی و سالمتی شافی یافت، و میان خود و حق و خلق به صالح آورد و محبوب 

تــــأمــــل
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گشت...«.]22[ و مراد حق 
افراط و  از: حد وسط بین  که عدالت عبارت است  امام خمینی: »بدان   .6 
تفریط. و آن از اّمهات فضایل اخالقیه است؛ بلکه عدالت مطلقه، تمام فضایل 

باطنیه و ظاهریه و روحیه و قلبیه و َنْفسیه و جسمیه است«.]23[
کلمه عدل بیان می کند:  7. استاد مرتضی مطهری: ایشان سه معنا برای 

که در آن  گر یک مجموعه و یا یک مرکبی را در نظر بگیریم  الف. موزون بودن؛ ا
اجزاء و ابعاض مختلفی به کار رفته است و هدف خاصی از او منظور است. برای 
رسیدن به آن باید شرائط خاصی در آن از حیث مقدار الزم هر جزء و از لحاظ 
که آن  با یکدیگر رعایت شود و تنها در این صورت است  ارتباط اجزاء  کیفیت 
مجموعه یا مرکب می تواند باقی بماند و اثر مطلوب خود را بدهد و نقش مورد 

گر در یک چیزی تناسب رعایت شود آن چیز عدل است. نظر را ایفا نماید. ا
عادل  فالنی  می گویند  که  وقتی  معمواًل  تبعیض؛  هرگونه  نفی  و  تساوی  ب. 
بنابراین  افراد قائل نمی شود،  است، منظور این است هیچ گونه تفاوتی میان 

عدل؛ یعنی مساوات.
ج. رعایت استحقاق ها و عطا کردن به هر ذی حقی آنچه استحقاق آن را دارد.]24[

فالسفه  و  ارسطو  دیدگاه های  میان  دیدیم،  که  همان طور  است؛  گفتنی 
مسلمان درباره عدالت تفاوت چندانی وجود ندارد. و آن را جزو فضایل اصلی 

می دانند.

]1[. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البالغة، محقق، صبحی صالح، حکمت 437، ص 553، 
قم، هجرت، چاپ اول، 1414ق.

ی ء یساوى الشی ء: هو ِعْدُله «؛ ابن فارس، أحمد، معجم 
َ

]2[. »الَعْدل: الحکم باالستواء. و یقال للّش
مقاییس اللغة، ج 4، ص 246 – 247، قم، مکتب االعالم االسالمی، چاپ اول، 1404ق.

]3[. زمخشرى، محمود بن عمر، مقدمة الدب ، ص 186، مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران ، 
چاپ اول؛ لغت نامه دهخدا، واژه »عدالت«.
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کلمات القرآن الکریم، ج  8، ص 55، بیروت، قاهره، لندن ، دار  ]4[. مصطفوى، حسن ، التحقیق فی 
الکتب العلمیة، مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی،  چاپ سوم.

االعالم  مکتب  قم،   ،242 ص   ،1 ج  اإلفصاح ،  یوسف ،  حسین  موسی،  اإلنصاف«؛  »الَعدل:   .]5[
االسالمی ، چاپ چهارم.

]6[. ارسطو، علم االخالق الی نیقوماخوس، ج  1، ص 175، قاهره، دار صادر، چاپ اول، بی تا.  
]7[. همان، ج  1، ص 189،

]8[ . همان، ج  2، ص 60 – 61.
]9[. همان ، ج  2، ص 55. 
]10[. همان، ج  2، ص 62.

]11[. ر.ک: همان، ج  2، ص 62 – 77.
کلیت تا هابز(، با مقدمه و اهتمام، مصدق،  ]12[. عنایت، حمید، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب)از هرا

حمید، ص 111 – 112، تهران، دانشگاه تهران، 1351ش.
انتشارات  تهران،   ،461 ص  فلسفی،  فرهنگ  منوچهر،  بیدی،  دره  صانعی  جمیل،  صلیبا،   .]13[

حکمت، چاپ اول، 1366ش.
]14[. همان، ص 461.

بی جا،   ،128 ص  العراق،  تطهیر  و  الخالق  تهذیب  محمد،  بن  أحمد  علی  أبو  مسکویه،  ابن   .]15[
مکتبة الثقافة الدینیة، چاپ اول، بی تا.

]16[. غزالی، محمد بن محمد، إحیاء علوم الدین ، ج  8، ص 97، بیروت، دار الکتب العربی ، چاپ 
اول، بی تا.

]17[. همان، ج  8، ص 98 – 99.
]18[. نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد، اخالق ناصرى، ص 72، تهران، علمیه اسالمیه، چاپ 

اول، بی تا. 
]19[. همان، ص 95.
]20[. همان، ص 96.

]21[. شهرزوری، شمس الدین، رسائل الشجرة االلهیة فی علوم الحقایق الربانیة، مقدمه، تصحیح، 
اول،  چاپ  ایران،  فلسفه  و  حکمت  مؤسسه  تهران،   ،480  –  479 ص  نجفقلی،  حبیبی،  تحقیق، 

1383ش.
تعلیق،  تصحیح،  مقدمه،  مصنفات،  و  رسائل  مجموعه  الرزاق،  عبد  الدین  کمال  کاشانی،   .]22[

هادى زاده، مجید، ص 347، تهران، میراث مکتوب، چاپ دوم، 1380ش.

ح حدیث »جنود عقل و جهل«، ص 147، قم، مؤسسه تنظیم و نشر  ]23[. خمینی، سید روح اهلل ، شر
آثار امام خمینی)ره(، چاپ هفتم، 1382ش. 

]24[. مطهری، مرتضی، مجموعه  آثار، ج  1، ص 78 – 80، تهران، انتشارات صدرا.
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