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حکومت اسالمی و ایجاد آرامش در جامعه
وظایف حکومت دین مدار

محمدحسین معزی 

از جملــه اهــداف ایجــاد حکومــت دینــی، بســط و القــای آرامــش در میــان مــردم 
اســت. آرامشــی کــه در پرتــو آن مــردم بــا امیــد و نــگاه بــه جلــو در محیــط زندگــی 
خویــش احســاس آســودگی روحــی و روانــی کننــد. قطعــا جامعــه روح آســوده، 
ــرای گســترش و پذیــرش شــعارها و رفتارهــای  ــری ب ــر و مناســب ت ــا ت محیــط زیب

توحیــدی خواهــد بــود.
ارتبــاط بــدون انــکار دیــن و دنیــا، در محیــط انســانی، لــوازم خــاص خــود را برای 
تبلیــغ و تحقــق آرمانهــای خــدا محــور دارد. از ایــن دســت، شــعارهای خدایــی 
مبلغــان اصلــی خــدا محــوری، یعنــی انبیــاء و اوصیــاء ایشــان در همیــن مــدار 

اســت.
دنیــای آرام، الزامــا، نــه بــه معنــی دنیــا پرســت کــردن آحــاد جامعــه، بلکــه مؤمن 

بــه آســودگی و آرامــش روح و روانــش از ســایرین متمایــز اســت.
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تالش هــای وارســتگان در تبییــن روح آرام و آســوده در طــول تاریــخ بشــری از 
ــاد خــدا،  ــا ی ــوده اســت. اساســًا شــعار اصلــی، اطمینــان قلــب ب همیــن دســت ب

ــه آرامــش روح اســت. مبّیــن نیــاز فطــری بشــر ب
نبــّی مکــّرم اســالم در زمانــی کــه حکومــت دینــی بــه پــا می کننــد، در ترویــج ایــن 
نیــاز بشــری همــت دارنــد. به دنبال مفاســدی کــه روح وروان جامعه را می آالیند، 
ــرای مثــال تقابــل فقــر و دیــن را  ــا آن را معرفــی می کننــد. ب راهکارهــای مقابلــه ب
خطــری بــرای مؤمنانــه زیســتن معرفــی می نماینــد. یــا قــدرت داری ظالمــان را و 
زیــر پــا نهــاده نشــدن عدالــت را آفــت حکومــت خــدا محــور می داننــد. لــذا تــالش 
در برابــر ظلــم و احیــاء و بســط عدالــت را وظیفــه حکومــت دیــن مــدار می داننــد. 
دلجویــی از فقــرا، مظلومــان، ایتــام، ضــرر دیــدگان جنگ هــا، مریض هــا و طبقــات 
ــد را  ــه نحــوی در مضیقه هــای مــادی و عاطفــی قــرار دارن دیگــر از جامعــه را کــه ب

عبــادت و نزدیکــی بــه خــدا می داننــد.
ــاری  ــده، ی ــا ســتم دی ــوع، غــم خــواری ب ــرای هــم ن ــا یکدیگــر، ایثــار ب دوســتی ب
ناتــوان، قــرض دادن در مســائل مــادی، انفــاق و ترویــج آگاهــی از حــال یکدیگــر، از 

ارزش هــای جامعــه دیــن محــور و خداپرســت معرفــی می شــود.
مــردم در حکومــت دیــن مــدار هرچقــدر در برابــر یکدیگــر مســئول هســتند، 
ــر  ــالم)ص(، امی ــرم اس ــی مک ــس از نّب ــذا پ ــئولند. ل ــدان مس ــد چن ــان دو ص حاکم
مؤمنــان علــی)ع( آنــگاه کــه عــزم حکومــت داری می نماینــد، تمــام تــالش خویــش 
عدالــت  شــعار  می نماینــد.  گوناگــون  ناامنی هــای  شــوم  آثــار  زدودن  بــرای  را 
علــی)ع( نــه راهبــردی تبلیغاتــی، بلکــه اعتقــادی راســخ بــرای جامعــه ای حداقــل 
در مســیر آرمان هــای خدایــی اســت. قــرآن بــه پــا خوانــدن مــردم در برقــراری 
قســط و عــدل را کــه از مهمتریــن عوامــل ایجــاد آرامــش بــرای خلــق اســت، وظیفه 
پیامبــران می دانــد. لــذا علــی)ع( خــود عــادل تریــن اســت و ارکان حکومتــش 
را بــه اقامــه عــدل فــرا می خوانــد. در فرمــان حکومــت مالک اشــتر کــه هیــچ گاه 
بــه دســت او بــرای اجــرا نرســید و پیــش از امــارت بــه شــهادت رســید، بیشــترین 
توصیــه اش مراعــات احــوال مــردم اســت. اعــم از معیشــت و امنیــت و آبــادی 
ایشــان.)اال ای مالــک! هرگــز از جریــان امــور کشــور و طــرز ســلوک حــکام بــا رعیــت، 
ــه جزئیــات امــور شــخصًا رســیدگی کــن و گزارشــهای  لحظــه ای غافــل مبــاش! ب

ابــتــدا
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کتــاب مــاه

ــو را در  ــا دقــت بشــنو! ایــن عمــل چنــان فرمانــداران ت ــا آخریــن کلمــه ب کشــور را ت
ایفــای تکلیــف، محتــاط و دقیــق خواهــد کــرد کــه از بیــم بازرســان پنهــان، در 
غایــب و حضــور بــه هیــچ حرکــت مخالــف اقــدام نکننــد. بــه تــو و همــه فرماندارانــم 
امــر می کنــم کــه قبــل از اقــدام در اســتفاده از مالیــات کشــور، بــه عمــران و آبــادی 

ــد.( بپردازن
یــا در مــورد ایتــام و محرومــان ایــن چنیــن می نویســد:)اال ای مالــک! یتیمــان 
را می شناســی؟ کــودکان خردســالی کــه در حســاس ترین ســنین عمــر، پرســتار 
ــی کــه در آغــاز رســتن بــی باغبــان مانــد،  را از دســت می دهنــد و همچــون نونهال
پژمــرده می شــوند، در هــر کشــور کــه باشــند، پــدری جــز حکومــت وقــت ندارنــد(

لــذا تــالش اصیــل حکومــت دینــی همانطــور کــه زدودن کفــر و بــی خدایــی 
اســت، در کنــار آن القــاء و ایجــاد و گســترش آرامــش روح وروان در جامعــه اســت.

ــا داشــتن حکومتــی دیــن محــور حداقــل در  ــه پ ــا انگیــزه ب کشــور اســالمی مــا ب
مســیر رفتارهــای اصلــی بایســتی گام بــردارد.

امــام عظیــم الشــأن مــا بــا همیــن شــعارها و اعتقــادات وارد عرصــه سیاســت 
شــدند. پــس از ایشــان رهبــری معظــم انقالب شــاید بیشــترین ماده سخنانشــان 
در ایــن بیســت وانــدی ســال، عدالــت مــداری و ســلوک صالحانــه حــکام بــا مــردم 
اســت. ســخن از بــاب شناســایی آفــات اســت.اگر گفتــه می شــود حاکــم دینــی، نــه 
ــا مــردم  ــه ارکان زیریــن حکومــت کــه در تعامــل رودر رو ب فقــط رأس حکومــت، ک
هســتند، مســئولیت بیشــتر دارنــد. آنقــدر کــه ایــن ایــام، انتخابــات و قــدرت 

گرفتــن در آن منظــور نظــر اســت،آیا دغدغه هــای مــردم، مــورد اهتمــام اســت؟
آنقــدر کــه پیشــی گرفتــن از یکدیگــر بــرای بدســت آوردن کرســی های قــدرت، 
محــور تــالش اســت، انگیــزه ایجــاد آرامــش بــرای جامعــه، دغدغــه اســت؟ و دههــا 
و صدهــا ســؤال دیگــر از ایــن دســت، در اعمــال مســئولین مــا آیــا مــورد تغافــل 
ــه آرامــش  ــا کمکــی ب نیســت؟ منازعــات سیاســی و بانــدی سیاســت پیشــگان آی
روح وروان مــردم می نمایــد؟ دســتگاههای تبلیغاتــی، اعــم از ملــی و غیــره در ایــن 
زمینــه توفیقــی در خــور داشــته انــد؟ فقــط بــا انــذار و هشــدار وتعقیــب و پیگیــری 
پائین تــر  طبقــات  نیســت.پس  شــدنی  اصــالح  همــه،  معظم،ایــن  رهبــری 

حکومــت چــه می کننــد؟
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ــی  نــه اینکــه مطلــق بگوییــم کــه هیــچ نشــده اســت،که بــی انصافــی اســت، ول
تالش هــا حداقل هایــی از ایــن دســت را، پوشــش می دهــد؟

صــدا و ســیمای مــا آنقــدر کــه از بدبختی هــا و گرفتاری هــای مــردم و زندگــی 
ایشــان ســوژه فیلــم و ســریال می کنــد، کــه البتــه بســیاری از آن هــا واقعیــت اســت، 
از خوشــیها و القــای آرامــش ســوژه نــدارد؟ از خــود نمــی پرســند چــرا بعــض از 
ســریال ها اقبــال خوبــی دارنــد و برخــی خیــر؟ چــرا خیلی هــا بــه ســراغ برنامه هــای 

ــه ای دیگــر ســرگرم می کننــد؟ ــه گون ــد و خــود را ب ماهــواره می رون
ایــن حقیــر از بســیاری کــه پرســیده ام در جوابــم می گوینــد، مــا کــه خــود خســته 
از کار و مشــکالت و مضیقه هــا هســتیم، حداقــل شــب را بــا آرامــش می خواهیــم 
ســپری کنیــم و دغدغه هــا را مدتــی فرامــوش کنیــم، ســراغ برنامه هــای خنثــی 
ولــی بــه ظاهــر آرام بخــش ماهــواره می رونــد. چــرا اعتیــاد بــه آرام بخش هــای 

کاذب اعــم از مخــدر و موســیقی و هرزگی هــای اخالقــی شــایع می شــود؟
هــردو  مســئول  و  مــردم  مــدار،  دیــن  حکومتــی  در  مســئولیم.  همگــی  مــا 
مســئولند. شــعارهای مقطعــی سیاســت پیشــگان، مصــرف زمانــی دارد ولــی 
واقعیت هــا بــه گونــه دیگــر اســت. اگــر در توصیــف روزگار رهایــی درایــام ظهــور 
موعــود ادیــان)ع( گفتــه شــده اســت کــه گــرگ ومیــش بــا هــم مســالمت آمیــز 
می زینــد، نــه اینکــه طبایــع تغییــر می کننــد بلکــه رفتارهــای گــرگ گونــه آدمیــان 

بــا هــم نوعانشــان در پرتــو صلــح کل اصــالح می گــردد.
بیاییم حداقل در مسیر این اهداف عالی گام برداریم.

   

ابــتــدا
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روز اّول صفر
1.وارد کردن سر مطهر امام حسین)ع( به شام

بنــی امیــه ایــن روز را بــه خاطــر ورود ســر مطهــر امــام حســین)ع( بــه شــام عیــد 
قــرار دادنــد.)1(

2. ورود اهل بیت)علیهم السالم( به شام)2(
بــا رســیدن خبــر نزدیــک شــدن اســراى اهــل بیت)علیهــم الســالم ( بــه دمشــق، 

یزیــد دســتوراتی صــادر کــرد:
- تاجی جواهر نشان و تختی مرصع به سنگ هاى قیمتی آماده کنند.

- بزرگان هر صنف با کمک یکدیگر شهر را در کمال زیبایی زینت نمایند.
- تمام اهل شهر لباس هاى زینتی بپوشند و خود را بیارایند.

- همگی در معابر رفت و آمد نموده، به یکدیگر تبریک بگویند.
- پس از آمادگی کامل با طبل و شیپور به استقبال اسرا بروند.

- جارچیــان در شــهر جــار بزننــد: ســرهاى بریــده و زنــان و اطفــال کســانی بــر 
شــهر وارد می شــوند کــه بــه قصــد برانــدازى حکومــت عــازم عــراق بــوده انــد، ولــی 

وقایع ماه صفر
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عامــل خلیفــه یعنــی ابــن زیــاد آن هــا را کشــته اســت. هــر کــس خلیفــه را دوســت 
دارد امــروز شــادى نمایــد. شــامیان پســت نیــز کوتاهــی نکــرده بــر فــراز بام هــا 
بیرق هــاى رنگارنــگ برافراشــتند و در هــر گــذرى بســاط شــراب پهــن کردنــد. 
نغمــه آوازه خوانــان بلنــد بــود، و مــردم دســته دســته بــه ســوى دروازه کوفــه در 
دمشــق می رفتنــد و عــده اى از شــهر خــارج شــده بودنــد. ایــن در حالــی بــود کــه 
اهــل بیــت مصیبــت زده و داغــدار پیامبر)صلــی اهلل علیــه و آلــه( را -کــه جبرئیــل 
امیــن پاســبان حریــم محترمشــان بــود- همــراه بــا نیــزه داران تازیانــه بــه دســت 
و بــی رحــم وارد دروازه ســاعات کردنــد. آن نابخــردان پســت همین کــه جمــع 
نورانــی اســرار را دیدنــد زبــان بــه جســارت گشــودند. در آن شــهر چــه گذشــت و بــا 

ــارى نوشــتنش نیســت.)3( ــد قلــم را ی ــواران چــه کردن آن بزرگ

3. شروع جنگ صفین)4(
پــس از بــی نتیجــه مانــدن نامه هــا و موعظه هــاى امیرالمؤمنیــن)ع( بــه معاویــه 
در مــاه محــرم، در روز چهارشــنبه اول صفــر ســال ۳۸ هــ  لشــکر امیرالمؤمنیــن)ع( 
در مقابــل لشــکر شــام صــف کشــیدند. لشــکر حضــرت ۹۰ هــزار نفــر و لشــکر معاویــه 

۸۵ هــزار نفــر بودنــد.)5(
لشــکر کفــر، آب را بــر لشــکر امیرالمؤمنیــن)ع( بســتند، ولــی پــس از گرفتــن و بــاز 
نمــودن آب توســط امــام حســین)ع( لشــکر حضــرت مانــع از رســیدن آب به لشــکر 
معاویــه نشــدند. حضــرت پــس از شــهادت تعــدادى از اصحابشــان یکبــاره بــا ده 
هــزار نفــر از طائفــه ربیعــه بــه لشــکر معاویــه حملــه کردنــد و صفــوف آنــان را بــر هــم 
ریختنــد و تــا قبــه معاویــه رســیدند و فرمودنــد: اى معاویــه، بــراى چــه مــردم را بــه 
کشــتن می دهــی؟ بیــا بــا مــن مبــارزه کــن تــا هــر کــدام از مــا کشــته شــود خالفــت 
ــه انصــاف ســخن  ــو ب ــا ت ــه گفــت: علــی ب ــه معاوی از دیگــرى باشــد! عمــرو عــاص ب
گفــت. معاویــه گفــت: امــا تــو در ایــن مشــورت انصــاف نــدادى، چــه اینکــه هــر 
کــس بــه مصــاف او بیــرون رود بــه ســالمت بازنگــردد! از اینجــا بــود کــه معاویــه 
عمــرو عــاص را بــه اجبــار بــه جنــگ حضــرت فرســتاد حضــرت همین کــه او را 
شــناخت شمشــیر را بلنــد کــرد تــا او را بــه درک بفرســتد، ولــی عمــرو عــاص حیلــه 
کــرد و عــورت خــود را مکشــوف ســاخت. آن حضــرت رو از آن بــی حیــا برگردانیــد و 



12

کتــاب مــاه

آن خبیــث فــرار کــرد. ســرانجام بــا حیلــه چنــد بــرگ از قــرآن بــر ســر نیــزه کردنــد، و 
ماجــراى حکمیــن پیــش آمــد. 

روز دوم صفر 
1. مجلس یزید

در ایــن روز بنابــر نقلــی اســراى آل رســول را وارد مجلــس یزیــد کردنــد)6(. جــا دارد 
فکــر کنیــم چــه کســانی را بــا چــه حالتــی وارد بــر چگونــه مجلســی کردنــد؟

2. شهادت زید بن على بن الحسین)ع(
در ســال ۱۲۱ هــ  زیــد بــن علــی بــن الحســین)ع( در کوفــه)7( بــه شــهادت رســید. 
خــروج او در اول محــرم بــوده اســت)8(. پــس از دفــن، در ایــن روز  یــا ۱۹ ربیــع االول 
قبــر او را شــکافتند و بــدن آن بزرگــوار را از قبــر خــارج نمودنــد و بــه زمیــن کشــیده 

بــه دار زدنــد.)9( 

روز پنجم صفر 
1. شهادت حضرت رقیه)ع()10(

در روز پنجــم مــاه صفــر ســال ۶۱ هــ  حضــرت رقیــه مظلومانــه بــه شــهادت رســید. 
الشــهید  پدرشــان موالنــا  اســت.  »زینــب«  و  »رقیه«،»فاطمــه«  نــام شــریفش 

ــت. ــحاق اس ــان ام اس ــین)ع( و مادرش ــداهلل الحس اباعب
والدت آن حضــرت در مدینــه بــود و در ســن ســه ســالگی یــا بیشــتر در محــرم ۶۱ 
هجــرى بــا پــدر بزرگــوارش بــه کربــال آمــد. قبــل و بعــد از روز عاشــورا بارهــا مــورد تفقد 
و دلجویــی اباعبــداهلل)ع( قــرار گرفــت تــا آنجــا کــه بــه خواهــرش   حضــرت زینــب)ع( 
در مــورد او ســفارش فرمــود. بعــد از شــهادت امــام حســین)ع( و اهــل بیــت و 
اصحــاب، همــراه بــا اســرا بــه کوفــه و شــام بــرده شــد و در مســیر چهــل منــزل راه 

شــام رنج هــاى فراوانــی دیــد.
در شــام بعــد از دیــدن ســر نورانــی پــدر بــا پیشــانی شکســته در خرابــه، آنقــدر ناله 
ــا بــه ملکــوت اعــال پیوســت، و بــدن شــریف آن حضــرت را شــبانه  زد و گریســت ت

دفــن کردنــد.)11(
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 شــواهد و مــدارک دربــاره وجــود شــریف آن حضــرت، و بــودن قبــر آن حضــرت 
در مــکان فعلــی حــرم مطهــر، همــراه بــا معجــزات و کراماتــی از آن مخــدره مظلومــه 

بســیار اســت.)12(
 

روز  هفتم صفر 
1. شهادت امام مجتبى)ع(

بنابــر نقلــی در ایــن روز در ســال ۴۹ هــ  امــام مجتبــی)ع( در ســن ۴۷ ســالگی در 
مدینــه بــه شــهادت رســید.)13(  ولــی اشــهر بیــن علمــاى امامیــه شــهادت حضــرت 

در آخــر مــاه صفــر اســت.)14(

2. والدت امام موسى بن جعفر)ع(
بنابــر مشــهور در ایــن روز)یکشــنبه ( بــه ســال ۱۲۸ هــ  در »ابــواء« بیــن مکــه و 
مدینــه حضــرت موســی بــن جعفــر)ع( بــه دنیــا آمدنــد.)15(  پــدر واال مقــام آن 
حضــرت امــام صــادق)ع( و مــادر ایشــان حمیــده المصفــاه)ع( می باشــند.)16(

مشــهورترین لقب هــاى آن حضــرت صالــح، صابر، امین و کاظم، و مشــهورترین 
زیــن  امــام  و  امیرالمؤمنیــن)ع(  اگــر چــه  اســت.  ابوالحســن  کنیــه آن حضــرت 
العابدیــن)ع( هــم مکنــی بــه ایــن کنیــه انــد، ولــی در کتــب اخبــار از امــام کاظــم)ع( 
بــه ابوالحســن اول، واز امــام رضــا)ع( بــه ابوالحســن ثانــی و از حضــرت هــادى)ع( 
بــه ابوالحســن ثالــث تعبیــر می کننــد. البتــه گاهــی بــه خاصــر تقیــه، از آن حضــرت 

بــه عنــوان عبــد صالــح، فقیــه و عالــم نیــز تعبیــر کــرده انــد.)17(

روز هشتم صفر 
1. وفات حضرت سلمان)رحمه اهلل(

حضــرت ســلمان)رحمه اهلل( در ســال ۳۶ هــ  در ســن ۲۵۰ ســالگی -و بنابــر نقلــی 
۳۵۰ ســالگی)18( - در مدائــن از دنیــا رفــت.)19( او را ســلمان بــن االســالم و ســلمان 
پــاک و ســلمان محمــدى لقــب داده انــد)20(، و در خطــاب بــه او گفتــه اند:»الســالم 

علیــک یــا مــن خلــط ایمانــه بأهــل البیــت الطاهریــن.«)21(
امیرالمؤمنیــن)ع( فرمودند:»ســلمان از کســانی بــود کــه بــر حضــرت زهــرا)ع( 
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نمــاز خوانــد.«)22(
همچنیــن امــام صــادق)ع( فرمودنــد: »ســلمان علــم اول و آخــر را درک کــرد، 
و او دریایــی اســت کــه هــر کســی را بهــره اى از آن نیســت، و او از مــال اهــل بیــت 
اســت.«)23( شــرح حــال آن بزرگــوار در کتاب هــاى مختلــف بیــان شــده، و در بزرگــی 
ــل  ــایل غس ــن)ع( وس ــا امیرالمؤمنی ــه موالن ــس ک ــدازه ب ــن ان ــدر او همی ــام و ق مق
و کفــن او را آوردنــد و او را غســل داده کفــن نمودنــد و بــر او نمــاز خوانــده دفــن 

نمودنــد.)24(
جبرئیــل بــه پیامبــر)ص( عرضــه داشــت: »اشــتیاق بهشــت به ســلمان بیشــتر از 

اشــتیاق او به بهشــت اســت.«)25(
 

روز نهم صفر 
1. شهادت عمار و خزیمه

 در ایــن روز در ســال ۳۷ هــ  عمــار یاســر بــه ســن ۹۳ ســالگی و خزیمــه بــن ثابــت 
در جنــگ صفیــن بــه شــهادت رســیدند.)26(

ــه در  ــود ک ــن عامــر اســت، و او اول مــردى در اســالم ب ــدر عمــار جنــاب یاســر ب پ
مکــه بــه دســت مشــرکین بــه شــهادت رســید. مــادر عمــار جنــاب ســمیه بــود کــه 
بــر اذیــت کفــار مکــه صبــر فــراوان کــرد، و اولیــن زن شــهیده در اســالم بــود کــه بــه 

دســت ابوجهــل بــه شــهادت رســید.
ــه و ابوحــواء سکســکی شــهید کردنــد. زمانــی کــه خبــر بــه  امــا عمــار را ابوالعادی
امیرالمؤمنیــن)ع( رســید بســیار محــزون شــد و بــر بالیــن عمــار آمــد و ســر او را 
ــا و دورى از  ــی دنی ــی وفای ــعارى در ب ــراوان اش ــدوه ف ــزن و ان ــا ح ــاد و ب ــو نه ــر زان ب
دوســتان قرائــت فرمــود. ســپس فرمــود: »انــا هلل و انــا الیــه راجعــون. هــر کــس بــر 
قتــل عمــار غمگیــن نباشــد او را از مســلمانی بهــره اى نیســت. بهشــت نــه یــک بــار 

بلکــه بارهــا بــر عمــار واجــب شــده اســت.«)27(

2. جنگ نهروان
 در نهــم صفــر ســال ۳۹ هــ   فتــح نهــروان واقــع شــد و ذوالثدیــه رئیــس خــوارج بــه 

درک واصل شــد.)28(
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روز یازدهم صفر 
1. لیله الهریر در جنگ صفین

 خاتمــه جنــگ صفیــن نبــرد »لیلــه الهریــر« در شــب جمعــه یازدهــم مــاه صفــر 
ــه از شــدت ســرما ماننــد ســگ صــدا  ــود. در آن شــب ســپاه معاوی ســال ۳۸ هــ   ب

می کردنــد، چون»هریــر« بــه صــداى ســگ می گوینــد.
ــیر  ــر)ص( شمش ــب پیامب ــر اس ــوار ب ــت و س ــه دس ــار ب ــن)ع( ذوالفق امیرالمؤمنی
مــی زد و بــه هــر شمشــیرى کــه مــی زد تکبیــر می گفــت و شــجاعی را بــه خــاک 
می افکنــد. مقتولیــن بــه دســت آن حضــرت در آن شــب بیــش از ۵۰۰ نفــر نقــل 
شــده اســت و تــا صبــح مشــغول جنــگ بودنــد بــه گونــه اى کــه ذوالفقــار چنــد 

مرتبــه خمیــده شــد و آن بزرگــوار بــا زانــوى مبــارک آن را راســت نمودنــد.
در ایــن جنــگ جمعــی از لشــکر امیرالمؤمنیــن)ع( بــه شــهادت رســیدند، کــه از 
جملــه آن هــا عمــار یاســر، اویــس قرنی، هاشــم مرقــال، پسر هاشــم خزیمــه بــن ثابت، 
صفــوان بــن حذیفــه و عبــداهلل بــن بدیــل بــا بــرادرش   عبدالرحمــن بــن بدیــل، 

ــرادر مالــک اشــتر، کــه از خــواص امیرالمؤمنیــن)ع( بودنــد. عبــداهلل بــن حــارث ب
از لشــکر معاویــه جمــع کثیــرى بــه درک واصــل شــدند، و ایــن جنــگ ۱۴ مــاه بــه 
طــول انجامیــد.)29( ســرانجام بــا حیلــه عمــرو عــاص و نفــاق عــده اى مثــل اشــعث 

بــن قیــس کنــدى کار بــه حکمیــت کشــید.)30(

روز دوازدهم صفر 
1. حکمین در صفین 

صبــح دوازدهــم یــا ســیزدهم)31( مــاه صفــر ســال ۳۸ هــ  لشــکر امیرالمؤمنیــن)ع( 
مهیــاى جنــگ شــدند، امــا عمــرو عــاص حیلــه نمــود و دســتور داد تــا قرآن هــا را بــر 
ســر نیــزه کننــد. صفــوف جلــو لشــکر کفــر  ورق هایــی از قــرآن و در دیگــر صفــوف هــر 
کــس هــر چــه داشــت بــر ســر نیــزه کــرد و فریــاد می زدنــد: ال حکــم اال هلل! منافقیــن 
ــار  ــه اختی ــان را ب ــا تضعیــف روحیــه لشــکر حضــرت آن ــن قیــس، ب ماننــد اشــعث ب
حکمیــن ترغیــب کردنــد. هــر چــه امیرالمؤمنیــن)ع( فرمودنــد کــه ایــن نیرنــگ 
اســت و مــن کالم اهلل ناطــق هســتم نتیجــه نــداد. ســرانجام قــرار بــر ایــن شــد کــه هر 
لشــکر حکمــی از جانــب خــود معیــن کنــد تــا حکــم ایشــان را هــر دو طــرف بپذیرنــد.
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ناچــار  فرمود:»اگــر  امیرالمؤمنیــن)ع(  و  کــرد  معرفــی  را  عــاص  عمــرو  معاویــه 
بــن عبــاس  و اال مالــک اشــتر نخعــی حکــم باشــد«  هســتیم، عبــداهلل 

اشــعث و جماعــت قــراء و حافظیــن کــه بعــدًا جــزء خــوارج شــدند راضــی بــه 
هیچکــدام از ایــن دو نشــدند و گفتند:»فقــط عبــد اهلل بــن قیــس یعنــی ابوموســی 
در »دومــه  عــاص  عمــرو  و  ابوموســی  و  داد  نتیجــه  منافقیــن  نفــاق  اشــعرى« 
الجنــدل« - کــه قلعــه اى اســت بیــن مدینــه و شــام- جمــع شــدند و بــا توجــه بــه 
ــن)ع(  ــرت امیرالمؤمنی ــًا حض ــم خصوص ــه بنی هاش ــبت ب ــر دو نس ــه ه ــی ک عداوت
بــا مکــر و حیلــه عمــرو عــاص حضــرت را بــه ظاهــر عــزل نمودنــد.  داشــتند و 
ابومــوس از جملــه منافقینــی بــود کــه در شــب عقبه)بعــد از غدیــر( قصــد قتــل 

پیامبــر)ص( را داشــت.)32(
ــو  ــرو گفت:»ت ــه عم ــی ب ــت ابوموس ــن جمعی ــرداى آن روز در بی ــب ف ــن ترتی بدی
بایســت و معاویــه را از امــارت خلــع کــن، تــا مــن علــی بــن ابــی طالــب)ع( را خلــع 
نمایــم. عمــرو عــاص گفت:»مــن هرگــز بــر تــو کــه عامــل ابوبکــر و عمــر بــوده اى و در 
ایمــان و هجــرت بــر مــن تقــدم داشــته اى، ســبقت نمــی گیــرم ! ابــن عبــاس گفت: 
ابوموســی! پســر نابغــه تــو را فریــب ندهــد، ولــی او بــه گفتــه ابــن عبــاس گــوش نــداد 
و ایســتاد و انگشــتر از دســت بیــرون کــرد و گفت:»مــن علــی و معاویــه را از خالفــت 

عــزل نمــودم و ســاکت شــد.«
عمــرو عــاص ملعــون ایســتاد و گفت:»مــردم شــنیدید کــه ابوموســی، علــی را از 
خالفــت عــزل کــرد. مــن هــم او را از خالفــت عــزل نمــوده، و آن را بــراى معاویــه بــن 
ابــی ســفیان ثابــت می نمایــم کــه او ســزاوارتر اســت، و مــن بعنــوان منصــوب کــردن 

معاویــه انگشــتر بــه دســت می کنــم!«
حکمیــن بــراى عــوام فریبــی فحــش و دشــنام بســیارى بــه یکدیگــر دادنــد و 
دســت بــه گریبــان یکدیگــر شــدند و شــریح قاضــی تازیانــه اى بــر ســر عمــرو عــاص 
زد. ابوموســی از تــرس اصحــاب حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( بــه مکــه پناهنــده 
شــد. همــه ایــن مطالــب در حالــی بــود کــه پیامبــر)ص( در غــزوه دومــه الجنــدل 
الجنــدل  دومــه  در  فرمودند:»حکمیــن  و  دادنــد  خبــر  کار  ایــن  از  را  ابوموســی 

گمراهنــد و گمــراه می کننــد کســانی را کــه از آن هــا تبعیــت کننــد.«)33(
امیرالمؤمنیــن)ع( پــس از ایــن واقعــه در قنــوت نوافــل، ابوموســی و ســه نفــر 
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دیگــر را ایــن گونــه لعــن می فرمــود:»اهلل العــن معاویــه و عمــرا وابااالعــور الســلمی و 
ــعرى.«)34( ــی االش اباموس

روز چهاردهم صفر 
1. شهادت محمد بن ابى بکر

 در ایــن روز در ســال ۳۸ هــ  محمــد بــن ابــی بکــر در ســن ۲۸ ســالگی بــه دســتور 
معاویــه و عمــرو عــاص، بــه وســیله زهــر بــه شــهادت ریــد و بــه قولــی دیگــر در نیمــه 

جمــادى الثانــی بــوده اســت.)35(
را در شــکم حمــار مــرده اى گذاشــتند و ســوزاندند.)36(   او  از شــهادت،  بعــد 
قبــر منصــوب بــه او از مابقــی بــدن ســوخته آن بزرگــوار اســت. دشــمنان اهــل 
بیت)علیهــم الســالم( هنگامــی کــه کنــار قبــر آن بزرگــوار می رونــد پشــت بــه قبــر 

می خواننــد!؟ فاتحــه  ابوبکــر  بــراى  و  می کننــد 
 

روز  پانزدهم صفر 
ابتداى بیمارى پیامبر)ص( 

بیمــارى پیامبــر)ص( کــه منجــر بــه رحلــت آن حضــرت شــد از نیمــه مــاه صفــر 
آغــاز شــد.)37(

 
روز  بیستم صفر 

1. اربعین سید الشهداء)ع(
در چنیــن روزى چهــل روز از فاجعــه شــهادت امــام حســین)ع( و اهــل بیــت و 
اصحــاب باوفایــش می گــذرد. بــر دوســتان و شــیعیان اهــل بیت)علیهــم الســالم( 
ــا پوشــیدن لبــاس مشــکی، تعطیــل کار و برپایــی مجلــس عــزا و  ــه ب الزم اســت ک

شــرکت در مجالــس ســینه زنــی و ذکــر مصیبــت ایــن روز را تعظیــم نماینــد.

2. زیارت جابر از کربال
 در ایــن روز در ســال ۶۱ هــ  جنــاب جابــر بــن عبــد اهلل انصــارى و همراهانــش   
قریــب بــه چهــل روز بعــد از شــهادت امــام حســین)ع( از مدینــه بــه کربــال وارد 
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ــرد. ــارت ک ــهداء)ع( را زی ــید الش ــش س ــر حبیب ــه قب ــراه عطی ــه هم ــدند.)38( او ب ش

3. بازگشت اهل بیت)علیهم السالم( به کربال
 بنابــر مشــهور در چنیــن روزى اهــل بیت)علیهــم الســالم( از شــام بــه کربــال 

بازگشــتند.)39(

4. ملحق شدن رأس مطهر امام حسین)ع( به بدن مطهر
 در ایــن روز -بنــا بــر قــول ســید مرتضــی- رأس شــریف امــام حســین)ع( توســط 
امــام زیــن العابدیــن)ع( از شــام بــه کربــال آورده شــد و بــه بــدن مطهــر آن حضــرت 

ملحــق گردیــد.)40(
 

روز بیست و پنجم صفر 
1. طلب کتف توسط پیامبر)ص( 

خالفــت  کــه  بنویســند  تــا  طلبیدنــد  کتــف  و  دوات  پیامبــر)ص(  روز  ایــن  در 
بالفصــل بــراى امیرالمؤمنیــن)ع( اســت، ولــی عمــر مانــع از ایــن کار شــد و بــه 
ســاحت اقــدس نبــوى)ص( جســارت کــرد و گفــت:»ان الرجــل لیهجــر: ایــن مــرد 

می گویــد.« هذیــان 
همچنیــن پیامبــر)ص( در ایــن روز بــر منبــر رفتنــد و خطبــه خواندنــد و مــردم را 

موعظــه نمودنــد و بــه پیــروى از قــرآن و عتــرت فراخواندنــد.)41(
 

روز بیست و ششم صفر 
1. تجهیز لشکر اسامه

بــه  بــه عــده اى خــاص از صحابــه و  ایــن روز در ســال ۱۱ هــ  پیامبــر)ص(  در 
خصــوص ابوبکــر و عمــر و عثمــان امــر فرمودنــد بــراى ســفر بــه روم و جنــگ بــا 
رومیــان بــه امیــرى اســامه بــن زیــد آمــاده شــوند. آنــان از ایــن امــر کراهــت داشــتند 
و نســبت بــه فرماندهــی اســامه بــر ســپاه اســالم بــه خاتــم االنبیــاء)ص( اعتــراض 
کردنــد. حضــرت فرمودند:خــدا لعــن کنــد کســی را کــه از لشــکر اســامه تخلــف کنــد، 

ــا ایــن همــه ابوبکــر و عمــر و عثمــان تخلــف کردنــد و بازگشــتند!)42( ولــی ب



19

تــاریــــخ

روز  بیست و هشتم صفر 
1. شهادت رسول خدا)ص(

ــن  ــد ب ــاء محم ــم االنبی ــات خات ــرف مخلوق ــه اش ــداز و مظلومان ــهادت جانگ ش
عبــد اهلل)ص( در ســال ۱۱ هــ  در ســن ۶۳ ســالگی بــه وســیله ســم)43( بــوده اســت و 

طبــق روایاتــی عایشــه و حفصــه آن حضــرت را مســموم کــرده انــد!)44(
در ۲۴ ســفر بیمــارى پیامبــر)ص( شــدت یافــت.)45( پیامبــر)ص( هنــگام بیمــارى 
فرمودنــد: حبیبــم را نــزد مــن حاضــر کنیــد. عایشــه و حفصــه پــدران خــود را نــزد آن 
حضــرت حاضــر نمودنــد. پیامبــر)ص( روى مبــارک خویــش را از آنــان برگردانیــد و 
فرمود:»حبیبــم را نزدمــن حاضــر کنیــد.« ســپس دنبــال علــی بــن ابــی طالــب)ع( 
فرســتادند. چــون نظــر مبــارک بــه آن حضــرت افتــاد او را نــزد خود خوانــد و کلماتی 
بــه حضــرت فرمــود. هنگامــی کــه علــی بــن ابــی طالــب)ع( از نــزد آن حضــرت خــارج 
شــد، عمــر و ابوبکــر بــه او گفتند:»خلیلــت بــه تــو چــه گفــت؟« فرمود:»هــزار بــاب 

علــم بــه مــن حدیــث کــرد کــه از هــر بــاب هــزار بــاب دیگــر بــاز می شــود.«)46(
 وصایاى پیامبر)ص(

پیامبــر)ص( در لحظــات آخــر عمــر خــود وصیت هایــی بــه امیرالمؤمنیــن)ع( 
فرمودنــد و جبرئیــل و میکائیــل و مالئکــه مقربیــن را بــر آن وصیت شــاهد گرفتند. 
از جملــه آن کلمــات کــه جبرئیــل بــه پیامبــر)ص( می فرمــود و امیرالمؤمنیــن)ع( 
می شــنید ایــن بود:»خمســت را غصــب می کننــد و پــرده احترامت)حرمتــت( را 

می درنــد و محاســنت بــه خــون ســرت رنگیــن می شــود.«
امیرالمؤمنیــن)ع( می فرمایند:»هنگامــی کــه آن کالم را فهمیــدم، فریــاد زدم و 
بــر روى زمیــن افتــادم. بعــد فرمایشــاتی بــه حضــرت زهــرا)س( و حســنین)علیهما 
الســالم( فرمودنــد. ســپس آن وصیــت بــا چنــد مهــر از طــال کــه آتش به آن نرســیده 
بــود)و ســاخته دســت بشــر نبــود( مهــر شــد و بــه امیرالمؤمنیــن)ع( تحویــل داده 

شد.)47(
غسل و نماز بر بدن پیامبر)ص( 

ایشــان  بــر  تنهایــی  بــه  حضــرت  آن  دادن  غســل  از  پــس  امیرالمؤمنیــن)ع( 
شــده  جمــع  مســجد  در  ســقیفه  اصحــاب  جــز  بــه  مــردم  خواندنــد.)48(  نمــاز 
بودنــد و در فکــر نمــاز بــر پیامبــر)ص( و دفــن حضــرت بودنــد. امیرالمؤمنیــن)ع( 
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آمدنــد و فرمودنــد: رســول خــدا)ص( امــام مــا اســت در زمــان حیــات و پــس از 
وفاتــش، کنایــه از اینکــه بــراى نمــاز بــر بــدن آن بزرگــوار نمــاز بــه صــورت جماعــت 
نمی خوانیــم. در ایــن هنــگام مــردم دســته دســته داخــل می شــدند و بــدون 
امــام آیــه»ان اهلل و مالئکتــه یصلــون علــی النبــی، یــا ایهــا الذیــن آمنــوا صلــوا علیــه 

و ســلموا تســلیما«)49( را ســه بــار می گفتنــد و بیــرون می آمدنــد.
دفن بدن مبارک پیامبر)ص(

بعــد حضــرت مولــی الموحدیــن)ع( فرمودند:»خداونــد در هــر مکانــی کــه روح 
پیامبــرش را قبــض می کنــد راضــی اســت کــه در همــان مــکان دفــن شــود و مــن 

ــه از دنیــا رفتــه دفــن می کنــم.« آن حضــرت را در حجــره اى ک
امیرالمؤمنیــن)ع( بــا کمــک دیگــران قبــرى حفــر کردنــد و بــدن حضــرت را داخــل 
قبــر قــرار دادنــد. ســپس آن حضــرت داخــل قبــر رفــت و صورت پیامبــر)ص( را بــاز کرد 

و گونــه راســت را بــر زمیــن گذاشــته در لحــد را بســتند و خــاک روى آن ریختنــد.)50(
 خالصه اى از زندگى پیامبر)ص(

آن حضــرت دو ماهــه -و بنابــر نقلــی در حمــل بودنــد- کــه پــدر بزرگوارشــان 
جنــاب عبــداهلل بــن عبــد المطلــب)ع( از دنیــا رحلــت فرمــود. ۴ یــا ۷ و یــا ۸ ســاله 
بودنــد کــه مادرشــان آمنــه بنــت وهــب در ابــواء رحلــت فرمــود. ۸ ســال و دو مــاه و 
ده روز از ســن شــریفش گذشــته بــود کــه جــد بزرگــوارش جناب عبد المطلــب)ع( از 
دنیــا رحلــت فرمــود. ۲۵ســاله بودنــد کــه بــا جنــاب خدیجــه کبرى)علیهــا الســالم( 

ازدواج کردنــد و حضــرت خدیجــه)س ( ۴۰ ســاله بودنــد.
۳۰ ســال از ســن مبــارک آن حضــرت گذشــته بــود کــه حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( 
متولــد شــدند. در ۴۰ ســالگی خداونــد آن حضــرت را بــه نبــوت مبعــوث فرمود. در 
۴۵ ســالگی بــه معــراج تشــریف بردنــد و در ســال پنجــم از بعثــت، حضــرت فاطمــه 
زهرا)علیهــا الســالم( متولــد شــدند. ۵۰ ســال از عمــر مبارکشــان گذشــته بــود کــه 

جنــاب ابوطالــب و خدیجــه کبرى)علیهمــا الســالم ( از دنیــا رحلــت نمودنــد.
۵۲ ســال و یــازده مــاه و ســیزده روز از ســن مبارکشــان گذشــته بــود کــه بــه مدینــه 
منــوره هجــرت فرمودنــد. بعــد از هجــرت تقریبــا ده ســال در مدینــه شــرف حضــور 

داشــتند، تــا آنکــه در ۲۸ صفــر ســال ۱۱ هــ   مســمومًا از دنیــا رحلــت فرمودنــد.)51(
ــرت  ــت. حض ــیار می گریس ــرا)س( بس ــرت زه ــر)ص(، حض ــت پیامب ــگام رحل هن
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فاطمــه)س(  انــدوه  و  حــزن  کــه  فرمــود  مطلبــی  و  فراخوانــد  خــود  نــزد  را  او 
فرونشســت. وقتــی علــت را ســؤ ال کردنــد آن حضــرت فرمــود: »پــدرم بــه مــن خبــر 
ــن  ــدت ای ــم و م ــود من ــق می ش ــه او ملح ــه ب ــش ک ــل بیت ــر از اه ــن نف ــه اولی داد ک

فــراق طوالنــی نیســت.«)52(

2. آغاز امامت امیرالمؤمنین)ع(
اولیــن روز امامــت حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابــی طالــب)ع( اســت، و 

زیــارت آن حضــرت در ایــن روز مســتحب اســت.)53(

3. آغاز غصب خالفت
 اولیــن روز غصــب ظالمانــه خالفــت و خانــه نشــین کردنــد امیرالمؤمنیــن)ع( و 

شکســتن بیعــت روز غدیــر توســط اهــل ســقیفه بنــی ســاعده اســت.)54(

4. شهادت امام حسن مجتبى)ع(
در ایــن روز در ســال ۵۰ هــ  امــام حســن مجتبــی)ع( بــه شــهادت رســید.)55( بنابــر 
قولــی شــهادت آن حضــرت در ۷ صفــر و بنابــر قولــی در ۵ ربیــع االول واقــع شــده 
اســت.)56( جعــده دختــر اشــعث بــن قیــس بــا زهــرى کــه معاویــه بــراى او فرســتاده 
بــود آن حضــرت را مســموم کــرد. معاویــه همــراه بــا زهــر صــد هــزار درهــم فرســتاد و 

وعــده کــرد کــه او را بــه عقــد یزیــد در آورد: ولــی بــه وعــده خــود وفــا نکــرد.)57(
مسمومیت حضرت

 مســمومیت امــام حســن)ع( چهــل روز طــول کشــید.)58( پس از ظهور اثرات ســم 
بــر بــدن مبــارک و فــرا رســیدن وقــت شــهادت بــه ســید الشــهدا)ع(فرمودند:»مرا 
مســموم کــرده انــد و پاره هــاى جگــرم داخــل طشــت اســت. مــن از شــما جــدا 
می شــوم و بــه خداونــد ملحــق می گــردم و می دانــم چــه کســی مــرا مســموم کــرده 
اســت؛ ولــی بــه حقــی کــه بــر شــما دارم در ایــن بــاره حرفــی نزنیــد. وقتــی مــن از دنیــا 
رفتــم چشــمانم را ببنــد و غســلم بــده و کفنــم نمــا و مــرا کنــار قبــر جــدم پیامبــر)ص( 
ــت  ــه بن ــده ام فاطم ــار ج ــع کن ــرا در بقی ــپس م ــم. س ــد کن ــد عه ــا او تجدی ــا ب ــر ت بب
اســد)ص( دفــن کنیــد. می دانــم مخالفیــن و معاندیــن گمــان می کننــد شــما 
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می خواهیــد مــرا کنــار پیامبــر)ص( دفــن کنیــد و مانــع شــما می شــوند. شــما را 
بــه خــدا قســم می دهــم کــه مبــادا بــه خاطــر مــن حتــی بــه انــدازه خــون حجامــت 
ریختــه شــود.« ســپس آن حضــرت مثــل آنچــه امیرالمؤمنیــن)ع( وصیــت فرمــوده 

بــود بــه اوالد و اهــل خــود وصیــت نمــود و از دنیــا رفــت.
تشییع جنازه حضرت

ــد  ــه طــرف مرق  امــام حســین)ع( بعــد از غســل و کفــن و نمــاز، آن حضــرت را ب
ــه  ــروان و بقی ــراى م ــره ب ــن منظ ــدن ای ــا دی ــد. ب ــل کردن ــر)ص( حم ــریف پیامب ش
بنــی امیــه کــه بــا ســالح و بــه همراهــی عایشــه آمــده بودنــد شــکی باقــی نمانــد کــه 

می خواهنــد آن حضــرت را در کنــار پیامبــر)ص( دفــن نماینــد.
بــود  درازگوشــی  ســوار  کــه  حالــی  در  عایشــه  و  شــدند،  مانــع  و  آمدنــد  لــذا 
ــه مــن او را دوســت  ــی را ک ــد کس ــه می خواهی ــا شــما چــه کار اســت ک ــرا ب گفت:»م
نــدارم در خانــه مــن دفــن کنیــد.« مــروان ملعــون هــم نظیــر ایــن مطالــب را گفــت 
ــدند و  ــع ش ــم مان ــان ه ــدان عثم ــواب داد. فرزن ــه ج ــه او و عایش ــاس ب ــن عب و اب
ــز نمــی شــود کــه عثمــان در بدتریــن مکان هــا دفــن شــود و حســن  گفتنــد: »هرگ
بــا رســول خــدا بــه خــاک ســپرده شــود.« امــام حســین)ع( فرمود:»بــه خداونــدى 
کــه مکــه و حــرم را محتــرم گردانیــده، حســن)ع( فرزنــد علــی و فاطمه)علیهمــا 
الســالم( ســزاوارتر اســت بــر پیامبــر)ص( از کســانی کــه بــدون اجــازه داخــل خانــه 
او شــده انــد. بخــدا قســم او ســزاوارتر اســت از حمــال خطاهــا عثمــان، کــه ابــوذر 
ــا یــک  را از مدینــه بیــرون کــرد و…  عایشــه جلــو قبــر پیامبــر)ص( رفــت و گفت:»ت
مــو در ســر مــن هســت نخواهــم گذاشــت او را در ایــن جــا دفــن کنیــد« در اینجــا 
بنــی مــروان جنــازه آن حضــرت را تیــر بــاران کردنــد. بنی هاشــم دســت بــه شمشــیر 
بردنــد. ولــی امــام حســین)ع( مانــع شــده فرمودنــد: »وصیــت بــرادرم نبایــد ضایع 
شــود« و ســپس ۷) تیــر از جنــازه آن حضــرت بیــرون کشــیدند!)59( و ایــن در حالــی 
بــود کــه امــام مجتبــی)ع( بــه امــام حســین)ع( خبــر داده بــودن کــه عایشــه بعــد از 

شــهادت ایشــان چــه جنایتــی را مرتکــب می شــود.)60(
پــس از آن حضــرت ســید الشــهداء)ع( کلماتــی فرمودنــد کــه اگــر وصیــت بــرادرم 
نبــود می دانســتید کــه شمشــیرهاى الــی در کجــا و چگونــه بــر شــما فــرود می آمــد. 
ســپس بــدن مطهــر آن حضــرت را بــه بقیــع آوردنــد و در کنــار جــده اش فاطمــه 
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بنــت اســد)علیها الســالم( دفــن نمودنــد.)61(
آقــا حضــرت مجتبــی)ع( داراى ۱۵ فرزنــد دختــر و پســر بودنــد، ولــی از جعــده 

هیــچ فرزنــدى نداشــتند.)62(
 

روز آخر صفر 
1. شهادت امام رضا)ع(

حضــرت ثامــن الحجــج موالنــا علــی بــن موســی الرضــا)ع( در ســال ۲۰۳ هــ  بنابــر 
اصــح)63( دو ســال پــس از وفــات حضــرت معصومه)علیهــا الســالم ( بــه شــهادت 
ــر نقلــی در  ــوده اســت.)64( بناب ــا ۵۵ ســال ب رســیدند. ســن مبــارک حضــرت ۴۹ ی
۲۷ حضــرت امــام رضــا)ع( بــه شــهادت رســیده انــد)65( ولــی مشــهور آخــر مــاه 
صفــر اســت. در ۲۸ ســفر مأمــون انگــور مســموم یــا آب نــار زهــر آلــود را بــه اجبــار بــه 

حضــرت امــام رضــا)ع( خورانیــد)66(.
آزارهاى مأمون نسبت به حضرت

 مأمــون از آزار و جســارت نســبت بــه حضــرت کوتاهــی نکــرد، و حتــی حضــرت 
را ســه مــاه در ســرخس مقیــدا زندانــی کــرد.)67( پــس از والیتعهــدى، ابتــداى 
گرفتــارى آن حضــرت بــه خاطــر معاشــرت بامأمــون منافــق و ملعــون بــود. او بــه 
حســب ظاهــر در تعظیــم و احتــرام حضــرت می کوشــید، امــا در باطــن بــا آزار و 

ــود. ــوده ب ــی نم ــش راض ــرگ خوی ــه م ــدا را ب ــت خ ــت حج اذی
مسمومیت حضرت

 یاســر خــادم می گوید:»هــر جمعــه کــه آن حضــرت از مســجد جامــع مراجعــت 
می کــرد، بــا بدنــی عــرق دار و غبــار آلــود دســت ها را بــه درگاه الهــی بــر می داشــت 
و می فرمود:»بارالهــا اگــر فــرج و گشــایش کار مــن در مــرگ مــن اســت، مــرگ مــرا 
برســان.« آن حضــرت پیوســته در غــم و حــزن بــود تــا در غربــت رحلــت فرمــود.)68(
مأمــون پــس از آنکــه یــک شــبانه روز امــر شــهادت آن حضــرت را کتمــان کــرد 
ســراغ محمــد پســر امــام صــادق)ع( و جماعتــی از آل ابوطالــب فرســتاد تا ســالمت 

بــدن امــام را ببیننــد، و پــس از آن شــروع بــه گریــه و زارى نمــود!)69(
دفن بدن مبارک حضرت

 پــس از غســل و کفــن و نمــاز بــر بــدن شــریف حضــرت کــه توســط امــام جــواد)ع( 
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انجــام شــد آن حضــرت را جلــوی قبر هــارون در خانــه حمیــد بــن قحطبــه، مــکان 
فعلــی دفــن کردنــد.)70(  بنابــر بعضــی روایــات مأمــون از تــرس فتنــه مــردم دســتور 

بــه دفــن شــبانه حضــرت داد.)71(
مــدت امامــت آن حضــرت ۲۰ ســال بــود)72( ســن شــریف امــام جــواد)ع( هنــگام 

شــهادت امــام رضــا)ع( ۷ ســال و چنــد مــاه بــود.)73(
۱۷صفــر)75(،  رمضــان)74(،  ۲۳مــاه  از:  عبارتنــد  حضــرت  آن  شــهادت  اقــوال 
۲۷صفــر)76(، ۱۴صفــر)77(، ۲۱مــاه رمضــان)78(، و ۲۳ذى القعــده)79(، بــزرگان شــیعه 
در کتــب مختلــف مــاه شــهادت را صفــر و روز آن را اکثــرًا آخــر صفــر ذکــر کــرده انــد، 

ــد. ــوده ان ــر ننم ــهادت را ذک ــال ش ــر در س ــاه صف ــودن م ــا ۳۰ روز ب ــی ۲۹ ی ول
 

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ
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کفعمى: ج ۲ ص ۵۹۶٫  1- قالئد النحور: ج محرم و صفر، ص ۳۴۱٫ الوقایع و الحوادث: ج صفر ص ۵٫ مصباح 
تقویم المحسنین: ص ۱۵.

2- معالى السبطین: ج ۲ ص ۱۴۰٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲۹۴.
3- الوقایع و الحوادث: ج ۵ ص ۶ - ۳۰٫ از مدینه تا مدینه: ص ۸۹۶ - ۸۹۹٫ همچنین اقتباس از ناسخ التواریخ 

کبه. عوالم العلوم، مهیج االحزان، ریاض المصائب، لهوف، امالى صدوق، الدمعه السا
4- قالئد النحور: ج محرم و صفر، ص ۳۳۹٫ توضیح المقاصد: ص ۵٫ تتمه المنتهى: ص ۲۴ -۲۹ فیض العالم: 

ص ۱۷۶.
5- تتمه المنتهى: ص ۲۳.

6-قالئد النحور: ج محرم و صفر، ص ۳۵۳.
کفعمى: ج ۲ ص ۵۹۶. 7- ارشاد: ج ۲ ص ۱۷۴٫ مصباح 

8- قالئد النحور: ج محرم و صفر، ص ۱۵.
9-مستدرک سفینه البحار: ج ۴ ص ۶۷

10-الوقایع و الحوادث: ج ۵ ص ۷۰، ۷۴، ۷۵، ۸۱، از مدینه تا مدینه: ص ۹۶۳ - ۹۶۵.
کامل بهائى: ج ۲ ص ۱۷۹٫ منتخب التواریخ: ص ۳۸۸٫ دائره  11- دائره المعارف تشیع: ج ۸ ص ۳۱۳ - ۳۱۴٫ 
کتاب المنن)عبد الوهاب بن احمد شافعى مصرى شعرانى (  المعارف االسالمیه الشیعیه: ج ۱ جزء ۲ ص ۲۵٫ 

متوفى ۹۷۳ ق.
امام حسین)ع(:  الغمه: ج ۲ ص ۲۱۶. عوالم: جلد  کشف  الحسین)ع(: ص ۳۶۸٫  انصار  العین فى  12-ابصار 
کتاب  ص ۳۳۱٫ زندگانى چهارده معصوم)علیهم السالم ()عمادزاده (: ج ۱ ص   633. نفس المهوم: ص ۴۱۴٫ 



25

تــاریــــخ

المنن)عبد الوهاب بن احمد شافعى مصرى شعرانى ( متوفى ۹۷۳ ق. معالى السبطین: ج ۲ ص ۱۷۰٫ لهوف 
سرگذشت   ۱۶٫ ص  شام:  درخشان  ستاره  العیون.  مبکى   ۶۳۳٫ ص   ۱۱ ج  الحق:  احقاق  طاووس.  ابن  سید 
کربال. سوگنامه  جانسوز حضرت رقیه)ع(: ص ۲۷٫ الوقایع و الحوادث: ج ۳ ص ۱۹۲٫ حضرت رقیه)ع( چاووش 
آل محمد)علیهم السالم (: ص ۳۴۱٫ ثمرات الحیات: ج ۲ ص ۳۸٫ مختصر تاریخ دمشق: ج ۹ ص ۱۷۴٫ بحر 
انوار  رقیه)ع(: ص ۲۶٫  کوثر: ص ۳۷۰٫  تابان  زینب »ع() فروغ  القدس: ج ۲ ص ۲۳۷٫  الغرائب: ج ۲٫ ریاض 

الشهاده: ص ۲۴۲٫ تحقیق درباره اولین اربعین حضرت سید الشهداء)ع(: ص   685.
13- توضیح المقاصد: ص ۶٫ مصباح کفعمى: ج ۲ ص ۵۹۸.

14- جالء العیون: ج ۲۷۰٫ فیض العالم: ص ۱۸۴٫ بحار االنوار: ج ۴۴ ص ۱۳۴.
15- اعالم الورى: ج ۲ ص ۶٫ توضیح المقاصد: ص ۶٫ مناقب ابن شهر آشوب: ج ۴ ص ۳۴۹. مصباح کفعمى: ج 

کافى: ج ۳ ص ۵۰۷. ۲ ص ۵۹۶٫ بحار االنوار: ج ۴۸ ص ۹٫ جالء العیون: ص ۵۲۴. 
16- ریاحین الشریعه: ج ۳ ص ۱۸٫ بحار االنوار: ج ۴۸ ص ۱ - ۶.

17- جالء العیون: ص ۵۲۴٫ منتخب التواریخ: ص ۵۱۶٫ منتهى اآلمال: ج ۲ ص ۱۸۱.
18- مراقد المعارف: ج ۱ ص ۳۵۵.

19- الوقایع و الحوادث: ج صفر ص ۲۷۰٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲۹۴.
20- سلمان بن االسالم: ص ۱.

21- قسمتى از زیارت حضرت سلمان)ره(. بحار االنوار: ج ۹۹ ص ۲۸۹٫ نفس الرحمن فى فضائل سلمان: ص ۶۴۰.
22- اختصاص: ص ۴.
23- اختصاص: ص ۸.

24- اوقایع و الحوادث: ج ۵ ص ۳۲۵.
25- بحار االنوار: ج ۱۸ ص ۱۳۵.

26- توضیح المقاصد: ص ۱۶٫ فیض العالم: ص ۱۸۹٫ مراقد المعارف: ج ۲ ص ۱۰۰.
27- تتمه المنتهى: ص ۲۶، ۲۷

28- بحار االنوار: ج ۵۶ ص ۱۳۸٫ مناقب ابن شهر آشوب: ج ۳ ص ۲۲۰.
29- منتخب التواریخ: ص ۱۶۳ - ۱۶۴.

30- قالئد النحور: ج محرم و صفر، ص ۳۸۵.
31- مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲۹۴.

ح ابن ابى الحدید: ج ۱۳ ص ۳۱۴، ۳۱۵. 32- شر
ح ابن ابى الحدید: ج ۱۳ ص ۳۱۵. 33- منتخب التواریخ: ص ۱۶۷٫ تتمه المنتهى: ص ۳۰-۳۱٫ شر

ح ابن ابى الحدید: ج ۱۳ ص ۳۱۵. 34- شر
35- فیض العالم: ص ۲۴۹٫ مصباح المتهجد: ص ۷۳۳.

36- قالد النحور: ج محرم و صفر، ص ۳۹۵٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲۹۴.
37- بحار االنوار: ج ۳۱ ص ۶۳۳، ج ۳۷ ص ۱۱۶.

38-توضیح المقاصد: ص ۶ - ۷.
39- مسار الشعیه: ص ۲۶٫ العدد القویه: ص ۲۱۹٫ وسائل الشیعه: ج ۱۴ ص ۴۷۸٫ مصباح المتهجد: ص   730. 
زاد المعاد: ص ۳۲۸٫ معالى السبطین: ج ۲ ص ۱۹۱٫ فیض العالم: ص ۱۹۵٫ بحار االنوار: ج ۹۷ ص   329. مصباح 

کفعمى: ج ۲ ص ۵۹۶.
40- بحار االنوار: ج ۴۴ ص ۱۹۹.

41- مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲(۵٫ بحار االنوار: ج ۲۲ ص ۴۷۳.
42- بحار االنوار: ج ۳۰ ص ۴۲۸، ج ۲۱ ص ۴۱۰، طبقات ابن سعد: ج ۲ ص ۱۳۶ مستدرک سفینه البحار: ج ۶ 

ص ۲۹۵.
43- اعالم الورى: ج ۱ ص ۸۰٫ بحار االنوار: ج ۱۷ ص ۴۰۶٫ اثبات الهداه: ج ۱ ص ۶۰۴. الخرائج و الجرائح: ج ۱ 
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ص ۲۷٫ بصادر الدرجات: ص ۵۰۳٫ محاسن برقى: ج ۲ ص ۲۶۲٫ جامع االصول: ج ۱۱ ص ۳۸٫ مستدرک سفینه 
البحار: ج ۶ ص ۲۹۵٫ الطبقات الکبرى: ج ۲ ص ۱۵۴٫ سنن ابى داود: ج ۴ ص   174.

44- تفسیر صافى: ج ۱ ص ۳۸۹.
45- مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲۹۵.

کافى: ج ۲ ص ۶۱٫ بحار االنوار: ج ۲۲ ص ۴۷۳.  -46
کافى: ج ۲ ص ۳۲ - ۳۳.  -47

48- ارشاد: ج ۱ ص ۱۸۸ - ۱۸۹.
49- سوره احزاب: آیه ۵۶.

50- ارشاد: ج ۱ ص ۱۸۸ -۱۸۹.
51- منتخب التواریخ: ص ۳۶ تا ۴۶.

52- ارشاد: ج ۱ ص ۱۸۷.
53- بحار االنوار: ج ۹۷ ص ۳۸۴.

54- تتمه المنتهى: ص ۹.
55- اعالم الورى: ج ۱ ص ۴۰۳٫ بحار االنوار: ج ۹۵ ص ۲۰۰٫ مسار الشیعه: ص ۲۷٫ فیض العالم: ص   199. 
کافى: ج ۱ ص ۴۶۱٫ مننتهى اآلمال: ج ۱ ص ۲۳۱٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲۹۵٫ العدد القویه: ص ۳۵۰.

56- بحار االنوار: ج ۴۴ ص ۱۶۱.
کافى: ج ۲ ص ۴۸۱٫ بحار االنوار: ج ۴۴ ص ۱۴۹٫ تاریخ الخلفاء نص ۱۹۲. 57- ارشاد: ج ۲ ص ۱۶٫ 

58- تتمه المنتهى: ص ۴۱.
59- منتهى اآلمال: ج ۱ ص ۲۳۵.

60-مجمع البحرین: ج ۱ ص ۴۵۴.
61- ارشاد: ج ۲ ص ۱۷ - ۱۹٫ بحار االنوار: ج ۴۴ ص ۱۵۶.

62- ارشاد: ج ۲ ص ۲۰.
کافى: ج ۲ ص ۵۲۸٫ فیض العالم: ص ۲۰۰٫ بحار االنوار: ج ۴۹ ص ۲۹۲٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص   -63

۲۹۵٫ منتخب التواریخ: ص ۵۷۸.
64- کشف الغمه: ج ۲ ص ۲۶۷٫ بحار االنوار: ج ۴۹ ص ۲۹۲.

65- تاج الموالید: ص ۵۰.
66-ارشاد: ج ۲ ص ۲۷۰٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۶ ص ۲۹۵٫ جالء العیون: ص ۵۵۱٫ مروج الذهب: ج ۴ ص 

۲۸٫ بحاراالنوار: ج ۴۹ ص ۲۹۸.
67- منتخب التواریخ: ص ۵۸۰.

68- فیض العالم: ص ۹۹٫ تتمه المنتهى: ص ۲۸۰٫ وسائل الشیعه: ج ۲ ص ۶۵۹.
69- ارشاد: ج ۲ ص ۲۷۱.

70- ارشاد: ج ۲ ص ۲۷۱٫ فیض العالم ص ۹۹.
71- ارشاد: ج ۲ ص ۲۷۱٫ فیض العالم: ص ۹۹.

72- ارشاد: ج ۲ ص ۲۴۷.
73- ارشاد: ج ۲ ص ۲۷۱٫ فیض العالم: ص ۹۹.

74- کشف الغمه: ج ۲ ص ۲۹۷٫ العدد القویه: ص ۲۷۷.
75- مصباح کفعمى: ج ۲ ص ۵۹۶.

76-تاج الموالید: ص ۵۰.
77- منتهى اآلمال: ج ۲ ص ۳۱۲.
78- منتخب التواریخ: ص ۵۷۷.

79- منتخ التواریخ: ص ۵۷۷٫ العدد القویه: ص ۲۷۵.
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ــا دیگــران، تأثیــر شــگرفی  ــه در بهبــود و رشــد روابــط انســان ب ــی ک یکــی از اصول
دارد، مــدارا و تحمــل دیگــران اســت. بــا ایــن کــه بــه نظــر برخــی صاحــب نظــران، 
موقعیــت  هــر  و  اســت  دگرگونــی  و  تغییــر  حــال  در  همــواره  اجتماعــی  روابــط 
اجتماعــی، یــک واکنشــی ویــژه طلــب می کنــد امــا می تــوان مــدارا را یــک روش 
عمومــی پیشــنهاد کــرد کــه در هــر حــال، ایجــاد روابــط متعادل را آســان تــر می کند. 
بعضــی از جوانــان در عیــن برخــورداری از رشــد جســمی و ذهنــی، روحیــه ی 
جنگندگــی دارنــد و کمتــر از خــود مــدارا و انعطــاف و نرمــش نشــان می دهنــد ولــی 
انتظــار دارنــد دیگــران بــا آنــان بــا مالیمــت برخــورد کننــد، در حالــی کــه راه زندگــی 
همیشــه همــوار نیســت و ســنگالخ هایی نیــز در آن وجــود دارد کــه تنهــا بــا مــدارا 

ــرد. ــوان از آن هــا عبــور ک ــردن می ت ک
خودروهــای شــخصی کــه میلیون هــا انســان را از جایــی بــه جــای دیگــر انتقــال 
می دهنــد، قطعــا بــدون وجــود انعطــاف در الســتیک های چرخ هایشــان، نمــی 
تواننــد چنیــن تحرکــی داشــته باشــند. زندگــی انســان نیــز محتــاج مــدارا کــردن و 
رفــق و انعطــاف اســت. در یــک مثــال ســاده می تــوان گفــت: هــر انــدازه فنرهــای 
یــک خــودرو، قــوی تــر و ســالم تــر باشــد، بهتــر و راحــت تــر، از ناهمواری هــا عبــور 
می کنــد. ولــی اگــر فنرهــای خــودرو، حالــت فنــری خــود را از دســت داده باشــند 

اهمیت مدارا در اسالم
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مــعــارف

ــا یــک دســت انــداز کوچــک هــم دچــار مشــکل می شــود. در روابــط  در برخــورد ب
اجتماعــی نیــز اگــر روحیــه ی مداراگــری حاکــم نباشــد برخوردهــا تنــد و شــکننده 
خواهــد بــود. بســیاری از تنش هــا، قهرهــا، دوری هــا و جبهــه گرفتن هــا، بــا اتخــاذ 
روش مــدارا، رخــت برخواهــد بســت و بــذر عطوفــت و مهربانــی در جامعــه کاشــته 

خواهــد شــد و شــبنم های مهــر در گل بــرگ دل هــا خواهــد نشســت.
هــر چنــد اصــل در اســالم، مــدارا اســت امــا نرمــش بــی حســاب و عــدم قاطعیــت 
بجــا، آدمــی را بــه عنصــری ضعیــف، ترســو و بــی عرضــه تبدیــل می کنــد. آن چــه 
مــورد نظــر اســالم اســت، آســان گیــری در عیــن قــدرت و قاطعیــت اســت؛ نــه 
خشــونت مطلــق و نــه مــدارای مطلــق. پــس گاهــی ضــرورت اقتضــا می کنــد اصــل 
مــدارا را کنــار گذاشــته و بــه قاطعیــت و ســخت گیــری روی آوریــم. پــس بجاســت که 
یکــی از راه و رســم زندگــی را دو عنصــر »مــدارا و قاطعیــت« بدانیــم. بــر ایــن اســاس، 

در ایــن شــماره بــه مــوارد مــدارا و قاطعیــت از دیــدگاه اســالم می پردازیــم.

تعریف مدارا
مــدارا در لغــت بــه معنــای مالطفــت و نرمــی و مالیمــت و احتیــاط کــردن آمــده 
اســت.)1( در کتاب هــای اخالقــی می خوانیــم: رفــق، صفتــی اســت پســندیده کــه 
ــر عنــف و شــدت اســت و عنــف نتیجــه ی خشــم و غضــب اســت. رفــق و  در براب
لینــت، از آثــار خــوش خلقــی و ســالمت جــان می باشــد.)2( در پــاره ای از مــوارد، 
افــراد تندخــو و  بــا  بــه معنــای حلــم و بردبــاری و تغافــل اســت. مــدارا  مــدارا 
بداخــالق یــا تقیــه در مقابــل مخالفــان و افــراد زیــان رســان، بــه ایــن معناســت)3( 
هــر چنــد مــدارا در حوزه هــای مختلــف سیاســی، اخالقی، جامعه شناســی و روان 
شناســی مــورد بحــث قــرار گرفتــه، امــا مدارایــی کــه مــا از آن ســخن می گوییــم بــه 
معنــای تحمــل عقایــد رقیــب در عیــن باورمنــدی و پــای بنــدی بــه اصــول خــود 
ــا ایــن نگــرش، بحــث مــا  ــه ب ــردن اســت. طبیعــی اســت ک ــار ک ــی رفت ــه مهربان و ب
رنــگ اخالقــی بــه خــود می گیــرد و بــا بحث هایــی کــه بــا حــوزه ی مســائل سیاســی 
ــه »تســامح و تســاهل«  ــه از آن ب مرتبــط اســت تفــاوت دارد. مــدارای سیاســی ک
ــه یــک صفــت  ــاد می شــود، یــک وضــع حقوقــی و پیــش آمــد تاریخــی اســت، ن ی
نفســانی و اخالقــی. پــس مــا بایــد واژه ی ارزش منــد مــدارا را بــا کلمــه »تولرانــس« 
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کتــاب مــاه

کــه در زبــان فارســی بــا کلمــه ی بــی قیــدی تناســب دارد متمایــز کنیــم. واژه هــای 
ــه معنــای فقــدان عســر و حــرج و  ــات آمــده اســت، ب ســهله و ســمحه کــه در روای
مشــقت در دیــن اســت؛ یعنــی احــکام اســالم، مطابــق بــا فطــرت بشــری اســت و 
ســخت گیــری غیرمنطقــی در آن دیــده نمــی شــود. پــس مــدارای اســالمی غیــر از 
تســامح و اباحــه گــری و بــی تقاوتــی اســت کــه امــروزه در گفــت و گوهــای بعضــی از 

روشــن فکــران مطــرح می شــود.
در اصطــالح فرنگیــان، کلمــه »تولرانــس« کــه بــه معنــای تحمــل، پذیــرش و بــه 
ــه کار  ــازش کاری ب ــازی و س ــدی و رهاس ــی قی ــون در ب ــت، اکن ــیدن اس دوش کش
مــی رود. امــا ایــن تســامح بــه معنایــی کــه ذکــر شــد بــا آن چــه کــه در اســالم از آن 
ســخن بــه میــان آمــده، بســیار تفــاوت دارد. تســامح و تســاهلی کــه معطــوف بــه 

مبانــی باشــد، در فرهنــگ اســالمی مــردود اســت.
مدارا در اسالم جایگاه واالیی دارد که به مهم ترین آن ها می پردازیم:

1.  مدارا و ایمان
از روایــات اهــل بیــت)ع( اســتفاده می شــود کــه مــدارا ارتبــاط تنگاتنگــی بــا 

دارد. ایمــان 
رســول اکــرم)ص( می فرمایــد: »مــداراه النــاس نصــف االیمــان و الرفــق بهــم 
نصــف العیــش؛)4( مــدارا بــا مــردم، نیمــی از ایمــان و نــرش بــا آن هــا، نیمــی از 

زندگــی اســت.«
ایمــان  از  باشــد،  داشــته  مــدارا  و  رفــق  کــس  هــر  می فرمایــد:  باقــر)ع(  امــام 
برخــوردار اســت.)5( دلیلــش آن اســت کــه در پرتــو مــدارا، نیــروی غلبــه بــر نفــس 
کــه  عصبانیــت  و  تنــدی  و  خشــونت  از  و  می شــود  تقویــت  داری  خویشــتن  و 

می گــردد. اجتنــاب  می دهــد  بــاد  بــر  را  ایمــان  ســرمایه های 

2. مدارا و عقل
ــد: »اعقــل النــاس اشــدهم مــداراه للنــاس و اذل  پیامبــر اســالم)ص( می فرمای
النــاس مــن اهــان النــاس؛)6( عاقــل تریــن مــردم کســی اســت کــه بیشــترین مــدارا 
را بــا مــردم می کنــد و خوارتریــن مــردم کســی اســت کــه آنــان را تحقیــر می نمایــد.«
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آن حضــرت در روایتــی دیگــر می فرمایــد: بعــد از ایمــان بــه خــدا، مهــم تریــن 
ــت.)7( ــردم اس ــا م ــردن ب ــدارا ک ــت، م ــن عقالنی رک

3. مدارا و مأموریت انبیا
مــدارا ســرلوحه ی کار پیامبــران بــوده اســت. پیامبــر اســالم)ص( مــدارا را هــم 
ــت  ــران مأموری ــروه پیامب ــا گ ــت: م ــوده اس ــته و فرم ــات دانس ــام واجب ــنگ انج س
داریــم بــا مــردم مــدارا کنیــم؛ همــان گونــه کــه بــه انجــام فرایــض الهــی مأموریــم.)8(

امــام صــادق)ع( فرمــود: جبرئیــل خدمــت رســول خــدا)ص( رســید و عــرض 
کــرد: ای محمــد! پــروردگارت بــه تــو ســالم می رســاند و بــه تــو پیــام می دهــد کــه 

ــا مــردم مــدارا کــن.)9( ب
آن گاه کــه موســی)ع( از جانــب خــدا مأمــور شــد بــه ســوی فرعــون بــرود خداونــد 
متعــال از او خواســت بــا او بــه نرمــی ســخن گویــد: »اذهبــا الــی فرعــون انــه طغــی 

فقــوال لــه قــوال لینــا«.)10(

آثار مدارا
مــدارا در زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان، آثــار گــران ســنگی دارد کــه بــه 

می پردازیــم: آن هــا  مهم تریــن 
1.محبوبیــت: یکــی از راه هــای نفــوذ در افــکار دیگران، مداراســت. امــام علی)ع( 
می فرمایــد: »دار النــاس تســتمتع باخائهــم و القهــم بالبشــر تمــت اضغانهــم؛)11( 
بــا مــردم مــدارا کــن تــا از بــرادری آنــان بهــره منــد شــوی و بــا روی گشــاده بــا آنــان 

مواجــه شــو تــا کینه هــا بمیــرد.«
2. کامیابــی و موفقیــت: امــام علــی)ع( می فرمایــد: آن کــس کــه بــه نــرم خویــی 

رفتــار کنــد، کام یــاب گــردد.)12(
3. آسان شدن مشکالت: امام علی)ع( می فرماید:

رفق و مدارا مشکالت را آسان می کند و اسباب را فراهم می سازد.)13(
آب اگر در روغن جوشان کنی     /    دیگران و دیگ را ویران کنی

نرم گو لیکن مگو غیر صواب    /    وسوسه مفروش در لین الخطاب)14(
4.مــدارا و خیرخواهــى الهــى: پیامبــر اکــرم)ص( می فرمایــد: هــر گاه خــدا خیــر 

مــعــارف
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کســانی را بخواهــد آن هــا را بــه ســوی رفــق و مــدارا می کشــاند و کســی کــه از رفــق و 
مــدارا محــروم شــد از همــه ی خوبی هــا محــروم اســت.)15(

5. مــدارا و صدقــه: از نظــر آموزه هــای دینــی، صدقــه فقــط کمــک مالــی بــه 
بیچــارگان نیســت بلکــه مــدارا نیــز خــود نوعــی صدقــه بــه شــمار مــی رود.)16( 
شــاید وجــه مشــابهت صدقــه و مــدارا در ایــن جهــت باشــد کــه بــا مــدارا کــردن، نیــاز 
عاطفــی دیگــران برطــرف می شــود و بــا صدقــه نیــاز اقتصــادی آنــان تأمیــن گــردد.
6.خیــر دنیــا و آخــرت: پیامبــر اکــرم)ص( فرمــود: رفــق و مــدارا در چیــزی قــرار 
ــرار  ــزی ق ــر چی ــدی ب ــونت و تن ــد و خش ــت می ده ــر آن را زین ــود مگ ــی ش داده نم
داده نمــی شــود مگــر آن را زشــت می کنــد. پــس اگــر بــه کســی رفــق و مــدارا عطــا 
شــود، خیــر دنیــا و آخــرت بــه او داده شــده و کســی کــه از مــدارا محــروم باشــد، از 

خیــر دنیــا و آخــرت محــروم خواهــد بــود.)17(
7. پــاداش الهــى: امــام صــادق)ع( می فرمایــد: خداونــد متعــال، مالیــم اســت 
و مالیمــت را دوســت دارد و پاداشــی کــه بــه آن می دهــد، بــه خشــونت و ســخت 

گیــری نمــی دهــد.)18(
8. ســامان دهــى امــور: پیامبــر اســالم)ص( فرمــوده انــد: »ثــالث مــن لــم یکــن 
فیــه لــم یتــم لــه عمــل: ورع یحجــزه عــن معاصــی اهلل و خلــق یــداری بــه النــاس و 
حلــم یــرد بــه جهــل الجاهــل؛)19( ســه خصلــت اســت کــه اگــر کســی از آن برخــوردار 

نباشــد کارش ســامان نمــی یابــد:
الف. تقوایی که آدمی را از گناه باز دارد

ب. اخالقی که به کمک آن با مردم بسازد و مدارا کند؛
ج. حلمی که نادانی جاهل با آن پاسخ داده شود.«

9-تقویــت پیوندهــای اجتماعــى: یکــی از آثــار مــدارا، رفــع کــدورت و اختــالف و 
تقویــت انســجام و وحــدت ملــی اســت، زیــرا ریشــه ی بســیاری از کشــمکش ها و 
درگیری هــا را می تــوان در حساســیت های نابجــا و عــدم وجــود روحیــه ی رفــق و 
مــدارا در جامعــه، جســت. قــوام بقــای اجتمــاع بــه عواملــی ماننــد میــزان مــدارای 
افــراد در برابــر خطاهــای دیگــران و روحیــه ی همــکاری، وابســته اســت. امــام 
ــا  علــی)ع( می فرمایــد: »دار النــاس تأمــن غوائلهــم و تســلم مــن مکائدهــم؛)20( ب
مــردم مــدارا کــن تــا از مکــر و تزویــر آن هــا در امــان مانی«.پــس می تــوان گفــت: مــدارا 
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خــود نوعــی سیاســت مصلحــت جویانــه اســت کــه در تحکیــم پایه هــای حکومــت 
اســالمی نقــش مؤثــری ایفــا می کنــد. از ایــن رو امــام علــی)ع( بــه کارگیــری ایــن 

اصــل مهــم یعنــی مــدارا را در رأس سیاســت می دانــد.)21(

قلمرو مدارا
اگــر بــه فلســفه ی اصلــی مــدارا در اســالم، نظــری بیفکنیــم، متوجــه می شــویم 
کــه هــدف از مــدارا، تربیــت مؤمنــان و نزدیــک کــردن دل هــای آنــان بــه یــک دیگــر 
و ایجــاد فضــای صمیمــی و مســالمت آمیــز در بیــن مــردم اســت. طبیعــی اســت 
کــه ایــن ارزش اخالقــی حــد و مــرز مشــخصی دارد. ایــن اصــل مهــم بی شــک 
نمی توانــد مطلــق باشــد و حتمــا حــدودی دارد. همــان طــوری کــه تــرک ایــن 
اصــل، از ناهنجــاری و خشــونت ســر در مــی آورد، اجــرای فراتــر از حــد آن نیــز، 
ــل  ــازش کاری در حــق، تبدی ــی مداهنــه و س ــی یعن ــد ارزش ــده ی ض ــه یــک پدی ب

ــت. ــرز مداراس ــد و م ــناخت ح ــم، ش ــس مه ــود. پ می ش
از آیــات و روایــات بــه دســت می آیــد کــه مــدارا در مســائل شــخصی و نیــز مســائل 
ــل نباشــد، جــاری و ســاری اســت. امــا  ــا حقــوق دیگــران در تقاب ــه ب اجتماعــی ک
در مســائل اصــول دیــن و اجــرای حــدود و احــکام دینــی، جــای نرمــش و مــدارا 
ــه محرک هــای اخالقــی و آرام، پاســخ نمــی دهنــد و  نیســت. بعضــی انســان ها ب
عــدم برخــورد قاطــع بــا ایــن گــروه، راه را بــرای ارتــکاب جــرم و خیانــت بــاز می کنــد.

اســتاد مطهــری)ره( می گویــد: »اســالم، دینــی اســت کــه طــرف دار حــد اســت، 
ــی  ــل و مراتب ــت مراح ــد اس ــه معتق ــت ک ــی اس ــی دین ــت؛ یعن ــر اس ــرف دار تعزی ط
می رســد کــه مجــرم را جــز تنبیــه عملــی چیــز دیگــری تنبیــه نمــی کنــد و از کار 
زشــت بــاز نمــی دارد. امــا انســان نبایــد اشــتباه کنــد و خیــال کنــد کــه همــه ی 

مــوارد، مــوارد ســخت گیــری و خشــونت اســت.«)22(
امــام علــی)ع( در ســتایش پیغمبــر اکــرم)ص( می فرمایــد: »طبیــب دوار بطبــه 
قــد احکــم مراهمــه و آحمــی مواســمه؛)23( پیامبــر اکــرم)ص( طبیبــی ســیار 
اســت کــه بــر ســر بیمــاران مــی رود کــه در یــک دســتش مرهــم اســت و در دســت 

ــزار جراحــی.« دیگــرش اب
ــه پیامبــر دو  ــد: مقصــود ایــن اســت ک ــاره می گوی اســتاد مطهــری)ره( در ایــن ب

مــعــارف
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گونــه عمــل می کــرد: یــک نــوع عمــل پیغمبــر، مهربانــی و لطــف بــود؛ اول هــم آن 
را ذکــر می کند)احکــم مراهمــه(؛ یعنــی ابتــدا از راه لطــف معالجــه می کــرد، امــا 
اگــر بــه مرحلــه ای می رســید کــه دیگــر لطــف و مهربانــی و احســان و نیــک، ســود 
نمــی بخشــید آن هــا را بــه حــال خــود نمــی گذاشــت. ایــن جــا بــود کــه وارد عمــل 

جراحــی و داغ کــردن می شــد.)24(

موارد رفق و مدارا
به طور کلی می توان مدارای مورد نظر اسالم را به دو دسته تقسیم کرد:

1.رفق و مدارا با خود
ــا خــود، درنظــر گرفتــن ظرفیــت و طاقــت خویــش و  منظــور از رفــق و مــدارای ب
پرهیز از فشــار و تحمیل اســت. این، موضوع مهمی اســت که متأســفانه گاهی از 
آن غفلــت می شــود. بعضــی از جوانــان کــه تشــنه ی چشــمه ی زالل معــارف دین 
و معنویــت نــاب انــد، ایــن اصــل مهــم را نادیــده گرفتــه و تکالیــف و برنامه هــای 
طاقــت فرســایی را بــر خــود تحمیــل می کننــد، در حــال کــه نهادینــه کــردن عقایــد 
و عواطــف و ملکــه شــدن صفــات پســندیده در جــان، زمــان می طلبــد و بایــد بــه 
ظرافتــی خــاص انجــام گیــرد. بــا شــتاب و عجلــه نمــی تــوان بــه جایــی رســید و بــا 

کــم طاقتــی و خشــونت چیــزی حاصــل نمــی شــود.
رســول  اســت.  شــده  پرداختــه  موضــوع  ایــن  بــه  معصومیــن)ع(  روایــات  در 
اکــرم)ص( در وصیــت خــود بــه امیرمؤمنــان)ع( فرمودنــد: »یــا علــی ان هــذا الدیــن 
متیــن فأوغــل فیــه برفــق و ال تبغض الی نفســک عباده ربــک ان المنبت)المفرط( 
قــوت  و  متانــت  دیــن،  ایــن  علــی جــان!  قطــع؛)25(  ارضــا  ال  و  ابقــی  ال ظهــرا 
دارد)نیــازی بــه اعمــال ســخت و گــران نــدارد(، پــس بــا رفــق و مــدارا، در آن ســیر کن 
و جانــت را نســبت بــه عبــادت پــروردگارت دشــمن مکــن، زیــرا انســان زیــاده رو نــه 

ــد.« ــافتی می پیمای ــه مس ــذارد و ن ــود می گ ــرای خ ــالمی ب ــب س مرک
امــام صــادق)ع( می فرمایــد: روزی در ایــام جوانــی، در حــال طــواف بــودم و 
ــر خــود  ــاره ب ــه در ایــن ب ــردم و از شــدت فشــاری ک ــالش بســیار عبــادت می ک ــا ت ب
وارد کــرده بــودم عــرق از بدنــم ســرازیر بــود. در همیــن حــال پــدرم مــرا ایــن گونــه 



35

مشــاهده کــرد و فرمــود: فرزنــدم جعفــر! وقتــی خداونــد بنــده ای را دوســت بدارد، 
ــم او خرســند اســت.)26( ــه عمــل ک وارد بهشــتش می کنــد و ب

2. رفق و مدارا با دیگران
یکــی از امــوری کــه پایه هــای روابــط اجتماعــی را مســتحکم و امــکان تفاهــم و 
تبــادل انســانی را تقویــت می کنــد، مــدارا بــا هــم کیشــان، هــم شــهریان، همــکاران 
و همســایگان و باالخــره هــم نوعــان اســت. ایــن نــوع مــدارا، دامنــه ی گســترده ای 

دارد کــه بــه بعضــی از آن هــا اشــاره می کنیــم:
رفق و مدارا در تبلیغ دین)آسان گویی(

ــه ی آســان گیــری اســتوار شــده و شــریعت ســهل و آســان،  ــر پای دیــن اســالم ب
ســمحه ی ســهله نــام گرفتــه اســت.)27( خداونــد در جعــل و تشــریع قوانیــن، بــر 
بندگانــش آســان گرفتــه و تکلیــف بــر چیــزی ننمــوده کــه تــوان آن را ندارنــد: »یریــد 
اهلل بکــم الیســر و ال یریــد بکــم العســر؛)28( خداونــد بــرای شــما آســانی می خواهــد 

نــه دشــواری.«
بــر ایــن اســاس، پیامبــر اســالم)ص( هنگامــی کــه معــاذ بــن جبــل را بــرای دعوت 
ــا معــاذ بشــر و ال تنفــر یســر و  و تبلیــغ بــه ســوی یمــن فرســتاد بــه وی فرمــود: »ی
ــه  ــاش ن ــر ب ال تعســر؛)29( ای معــاذ! بشــارت ده و نفــرت ایجــاد مکــن، آســان گی

ســخت گیــر.«
ایــن نکتــه ای اســت دقیــق بــه ویــژه بــرای کســانی کــه بــا مــردم ارتبــاط مســتقیم 
دارنــد و بــه گونــه ای در امــور تعلیــم و تربیــت و ترویــج معــارف دیــن، نقشــی ایفــا 
می کنــد. ایــن اصــل اقتضــا می کنــد کــه مبلغــان دیــن، در تبییــن مســائل دینــی، 
حوصلــه و ظرفیــت و فهــم مخاطــب را در نظــر بگیرنــد؛ همــان گونــه کــه پیشــوایان 
دیــن، مســائل دینــی را بــه طــور ســاده و روان بیــان می کردنــد. قــرآن مجیــد 
ــرای  ــا ب ــم ت ــوم خــود نفرســتاده ای ــان ق ــه زب ــد: مــا هیــچ رســولی را جــز ب می فرمای

آنــان حقایــق را بیــان نماینــد.)30(
پیامبــر اســالم)ص( نیــز می فرمایــد: بــه مــا پیامبــران دســتور داده شــده اســت 
کــه بــا مــردم بــه انــدازه ی عقــل و فهمشــان ســخن بگوییــم.)31( امــام صــادق)ع( 
ــر طبــق عقــل خویــش و فهــم  ــا مــردم ب ــد: رســول خــدا)ص( هیــچ گاه ب می فرمای
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خــود ســخن نگفــت.)32(
ــر)ص(  ــه پیامب ــدند. ب ــنگی ش ــار تش ــردم دچ ــوک م ــگ تب ــه در جن ــت ک ــل اس نق
گفتنــد: کاش دعــا می کــردی تــا خــدا مــا را ســیراب کنــد. آن حضــرت دعــا کــرد و 
آب در بیابــان جــاری شــد. قومــی از اعــراب بادیــه نشــین گفتنــد: ســتاره ی ذراع و 
ســتاره ی فــالن، بــر مــا بــاران نــازل کــرد. پیامبــر)ص( رو بــه اصحــاب کــرد و فرمــود: 
می بینیــد!؟ خالــد گفــت: ای رســول خــدا! گردنشــان را بزنــم؟ حضــرت فرمــود: نــه، 

ــرده اســت.)33( ــازل ک ــاران را ن ــه خــدا ب اینــان چنیــن می گوینــد امــا می داننــد ک
حضــرت از خالــد خواســت کــه ســخت نگیــرد و مــدارا کنــد و لغــزش زبانــی آنــان 

را نادیــده بگیــرد.
الزمــه ی مــدارا بــا متربیــان آن اســت کــه مربــی ســخن خــود را از درجــه و مقــام 
درک خــود تــا ســطح درک و فهــم مخاطبــان تنــزل دهــد و از ارائــه ی مطالبــی 
کــه فراتــر از میــزان درکشــان باشــد خــودداری نمایــد؛ چنــان کــه در ســیره ی 
معصومیــن)ع( ایــن مســائل دیــده می شــود و چــه بســا بعضــی از مطالــب را بــا 
ــر بــن یــزدی جعفــی می گویــد: امــام  افــرادی خــاص مطــرح می کردنــد؛ مثــال جاب
باقــر)ع( نــود هــزار حدیــث بــرای مــا بیــان کــرد کــه هرگــز آن هــا را بــرای کســی بیــان 

ــرد. نکــرده ام و هیــچ نیــز بیــان نخواهــم ک
مدارا در اقامه ی نماز جمعه و جماعت

ائمــه ی جمعــه و جماعــات بایــد در برگــزاری نمــاز جمعــه و جماعــت رفــق و مــدارا 
ــد  ــار می خوان ــه اختص ــت را ب ــای جماع ــالم)ص( نمازه ــر اس ــد. پیامب ــت کنن را رعای
و دیگــران را نیــز بــه ایــن امــر توصیــه می فرمــود. مــردی بــه پیامبــر)ص( گفــت: ای 
ــم.  ــه ســختی نمــاز را می خوان ــی نمــاز را طــول می دهــد ب رســول خــدا! از بــس فالن
ــما مــردم را  ــود: ش حضــرت آن روز بــا حالتــی بســیار عصبانــی و در موعظــه ای فرم
فــراری می دهیــد. هــر کــس بــا مــردم نمــاز می خوانــد بایــد نمــاز را مختصــر برگــزار کند، 
چــون در میــان آنــان مریــض و ناتــوان و کســی هســت کــه به دنبــال کاری اســت.)34(

امــام علــی)ع( بــه یکــی از کارگــزاران خــود می فرمایــد: هنگامــی کــه نمــاز را در میــان 
مــردم اقامــه می کنــی بــه گونــه ای نباشــد کــه خســتگی و نفــرت ایجــاد کنــد.)35(

اختصار گویی
ــر آســان گویــی،  ــه، عــالوه ب ــه در وعــظ و خطاب نکتــه ی مهــم دیگــر آن اســت ک
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بــه کارگیــری مــدارا بــا روش اختصارگویــی نیــز مطلــوب اســت. بنابــر ایــن شایســته 
اســت گوینــده بــرای رعایــت حــال مخاطبــان، مواعــظ خــود را کوتــاه ایــراد کنــد. 
یکــی از اصحــاب رســول خــدا)ص( نقــل می کنــد کــه پیامبــر)ص( موعظه هــای 
خــود را در روزهــای مختلــف و نــه هــر روزه، انجــام مــی داد، زیــرا دوســت نداشــت 
مــا خســته و دلــزده شــویم.)36( خطبه هــای نمــاز جمعــه پیامبــر اســالم)ص( 
مختصــر بــود. مراجعــه بــه خطبه هــای آن حضــرت کــه از ایشــان نقــل شــده اســت 

مؤیــد ایــن مدعاســت.)37(
مدارا با همسایه

امــام کاظــم)ع( می فرمایــد: حســن همســایگی ایــن نیســت کــه آزار نرســانی، بلکــه 
حســن همســایگی آن اســت کــه در برابــر آزاد و اذیــت همســایه، شــکیبا باشــی.)38(

مدارا با دشمن
اســالم بــر مــدارا بــا دشــمن تأکیــده کــرده تــا جایــی کــه در بعضــی از روایــات، مــدارا 
ــد  ــرآن مجی ــت.)39( ق ــته اس ــه دانس ــن صدق ــدا را بهتری ــمنان خ ــا دش ــودن ب نم
می فرمایــد: خداونــد شــما را از نیکــی کــردن و رعایــت عدالــت دربــاره ی کســانی کــه 
بــا شــما در دیــن دشــمنی نکــرده و از دیارتــان بیــرون نرانــده انــد بــاز نمــی دارد.)40(

امــام علــی)ع( پــس از رســیدن بــه حکومــت، بــا مخالفــان خــود و از جملــه 
خــوراج، مــدارا می کــرد؛ آنــان در نمــاز جماعــت امــام شــرکت نمــی کردنــد و گاهــی 
در مســجد در اثنــای نمــاز یــا ســخنرانی حضــرت شــعارهای تنــدی می دادنــد 
ــه شمشــیر نبــرده  ــا وقتــی کــه دســت ب ــرد ت ــد. حضــرت اعــالم ک و اخــالل می کردن
ایــد و در جمــع مــا هســتید از ســه حــق برخورداریــد: 1- شــما را از وارد شــدن بــه 
مســاجد و اقامــه ی نمــاز مانــع نمــی شــویم؛ 2- حــق شــما را از بیــت المــال قطــع 
نمی کنیــم؛ 3-تــا زمانــی کــه شــروع بــه جنــگ نکنیــد، بــا شــما نمــی جنگیــم.)41(
بــا مخالفــان، مایــه ی عبــرت و درس آمــوزی  رفتــار و ســیره معصومیــن)ع( 
اســت. ابــن مســکان می گویــد: امــام صــادق)ع( بــه مــن فرمــود: دربــاره ی تــو 
گمــان دارم کــه اگــر حضــرت علــی)ع( مــورد شــتم و اســائه ی ادب قــرار گیــرد، اگــر 
بتوانــی بینــی او را بــا دنــدان می گــزی. عــرض کــردم: آری واهلل، فدایــت شــوم مــن 
و اهــل بیتــم چنیــن هســتیم. حضــرت فرمــود: ایــن گونــه مبــاش. قســم بــه خــدا 
کــه بســیار می شــنیدم کســی بــه علــی)ع( اهانــت می کــرد و بــد می گفــت و بیــن 
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مــن و او جــز ســتون مســجد فاصلــه ای نبــود. مــن خــود را پشــت ســتون پنهــان 
می کــردم و موقعــی کــه از نمــاز فــارغ می شــدم از کنــارش گــذر می کــردم. بــه او 

ســالم مــی دادم و بــا وی مصافحــه می نمــودم.)42(
مدارا با مدیون

یکــی از مــوارد مــدارا، آســان گیــری در داد و ســتد و قــرض و طلــب اســت. قــرآن 
مجیــد از مســلمانان می خواهــد مدیــون را در تنگنــا قــرار ندهنــد و بــا او بســازند. 
از ایــن رو می فرمایــد: »و ان کان ذو عســرة فنظــره الــی میســره؛)43( اگــر بدهــکار 

تنــگ دســت بــود بایــد بــه او مهلــت داد تــا تــوان گــر شــود.«
پیامبــر اکــرم)ص( می فرمایــد: خداونــد انســانی را کــه بــه هنــگام خریــد و فــروش 

و پرداخــت و دریافــت، ســهل و آســان گیــر باشــد دوســت دارد.)44(
اســالم بــرای مــدارا بــا مدیــون تهــی دســت پــاداش تعییــن کــرده اســت. روزی 
رســول اکــرم)ص( بــر منبــر رفــت و فرمــود: حاضــران بــه غایبــان اطــالع دهنــد: هــر 
ــت  ــدارد مهل ــود را ن ــی خ ــت بده ــدرت پرداخ ــه ق ــت را ک ــی دس ــون ته ــس مدی ک
ــا  دهــد، خداونــد هــر روز بــه مقــدار طلبــی کــه دارد، بــه او اجــر صدقــه می دهــد ت

وقتــی طلــب خویــش را دریافــت کنــد.)45(
رفق و مدارا در برخورد با افراد ضعیف االیمان

ــه  ــس ب ــر ک ــی دارد و ه ــان درجات ــون ایم ــد، چ ــاوت ان ــان، متف ــر ایم ــراد از نظ اف
تناســب همــت و شــناخت خــود بــه درجــه ای از ایمــان دســت می یابــد. امــا مــدارا 
ــزوا قــرار  ــه دلیــل پاییــن بــودن درجــه ی ایمــان، در ان اقتضــا می کنــد کــه کســی ب
نگیــرد و متناســب بــا درجــه ی ایمــان او، بازخواســت شــود. از ایــن رو در ســیره ی 
ــا اکثــر شــیعیان و مســلمانان معاشــرت  معصومیــن)ع( می بینیــم آن بزرگــواران ب
دربــاره ی  صــادق)ع(  امــام  حضــور  در  می گویــد:  شــیعیان  از  یکــی  داشــتند. 
بیــزاری  آنــان  از  مــا  کــردم:  عــرض  امــام)ع(  بــه  مــن  عــده ای حرفــی زده شــد. 
می جوییــم، زیــرا آنــان بــه آن چــه مــا قائلیــم قائــل نیســتند. امــام)ع( فرمــود: اگــر 
چنیــن اســت، مــا هــم از مزایایــی برخورداریــم کــه شــما از آن هــا بــی بهــره ایــد، پــس 
مــا هــم بایــد از شــما بیــزاری بجوییــم؟ بــا آن هــا دوســتی کنیــد و از آنــان بیــزاری 
مجوییــد، زیــرا بعضــی از مســلمانان از اســالم یــک ســهم و بعضــی دو ســهم... 
بعضــی هفــت ســهم دارنــد. ســزاوار نیســت بــر دوش آن کــه از اســالم یــک ســهم 
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دارد بــه انــدازه ی آن کــه دو ســهم دارد بــار بگذاریــم. ســپس حضــرت مســلمانی 
را مثــال زد کــه همســایه ای نصرانــی داشــت. او را بــه اســالم فــرا خوانــد و اســالم 
را در نظــر او زیبــا جلــوه داد و نصرانــی مســلمان شــد، امــا بــه دلیــل ســخت گیــری 
ــد،  ــخت نگیری ــان س ــر آن ــود: ب ــه فرم ــرت در ادام ــد. حض ــالم ران ــا او را از اس ــی ج ب
مگــر نمی دانیــد... کــه امامــت مــا بــر رفــق و مــدارا و انــس و وقــار اســت. مــردم را بــه 

ــر آن هســتید ترغیــب کنیــد.)46( دینتــان و آن چــه ب
مدارا با کودکان در امور عبادی

ــه  ــد کــه والدیــن، فرزندانشــان را قبــل از رســیدن ب هــر چنــد از روایــات برمــی آی
ســن بلــوغ بــه عبادت)نمــاز و روزه( عــادت دهنــد امــا در ایــن مــورد نبایــد ســخت 
ــه  ــد: مــا کودکانمــان را در هفــت ســالگی ب ــرد. امــام صــادق)ع( می فرمای گیــری ک
روزه گرفتــن، بــه انــدازه ای کــه تــوان آن را دارنــد، تــا نصــف روز، بیشــتر یــا کمتــر، امــر 
می کنیــم. هــر گاه تشــنگی یــا گرســنگی بــر آن هــا غلبــه کــرد، افطــار می کننــد تــا بــه 
روزه عــادت کننــد. شــما کودکانتــان را در نــه ســالگی بــه روزه گرفتــن بــه هــر انــدازه 

کــه می تواننــد امــر کنیــد. هــرگاه تشــنگی بــر آن هــا غلبــه کــرد، افطــار کننــد.)47(
مدارا در امر به معرف و نهى از منکر

یکــی از آداب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، رفــق و مــدارا اســت؛ یعنــی بــا زبــان 
خــوش و نــرم، خطــاکار را از راه نادرســت بــاز آوریــم، چــون هنگامــی امــر و نهــی 
ــه کمــک مــا  ــارک معــروف را همچــون بیمــاری بدانیــم کــه ب تأثیــر می گــذارد کــه ت
نیازمنــد اســت. خداونــد متعــال بــه پیامبــرش می آمــوزد تــا از منکــر بیــزار باشــد، 
بــی آن کــه از عامــالن آن بیــزاری جویــد و بــه او می فرمایــد: پــس اگــر تــو را نافرمانــی 

کردنــد بگــو: مــن از آن چــه می کنیــد بیــزارم.)48(
همــان طــوری کــه طبیــب از بیمــار متنفــر نیســت و در پــی درمــان اوســت، 
طبیــب روحانــی نیــز از گنــاه کار متنفــر نیســت، بلکــه دلســوزانه بــه فکــر اصــالح و 
درمــان اوســت. از ایــن رو در صــدر اســالم خــود گنــاه کاران بــه ایــن نکتــه پــی بــرده 
بودنــد و داوطلبانــه خــود را بــرای حــد خــوردن معرفــی می کردنــد و بــه رســول 

ــاز«. ــم س ــی؛ پاک ــد: »طهرن ــوم می گفتن ــام معص ــا ام ــدا)ص( ی خ
امــام علــی)ع( از رســول خــدا)ص( نقــل می کنــد کــه فرمــود: نبایــد امــر بــه معــرف 
و نهــی از منکــر کنــد جــز آن کــه در آن چــه بــدان امــر می کنــد و در آن چــه از آن نهــی 

مــعــارف
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کتــاب مــاه

می کنــد، رفیــق باشــد؛)49( یعنــی بــا مــدارا، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کنــد.
نقــل شــده اســت کــه عربــی بیابانــی بــه نــزد حضــرت رســول)ص( آمــد و از وی 
تقاضــای چیــزی کــرد. پیامبــر)ص( چیــزی بــه او داد ولــی راضــی نشــد و جســارت 
کــرد. اصحــاب بــه خشــم آمدنــد و برخاســتند تــا بــا او عتــاب کننــد. پیامبــر)ص( بــه 
آنــان اشــاره کــرد کــه آرام بگیرنــد. ســپس اعرابــی را بــا خــود بــه منــزل بــرد و مقــدار 
بیشــتری بــه او کمــک کــرد. آن گاه پرســید: آیــا راضی شــدی؟ مرد عرب کــه بزرگواری 
حضــرت را دیــد، گفــت: آری، خــدا خیــرت دهــد. آن گاه پیامبــر)ص( بــه او گفــت: آن 
چــه تــو در مقابــل اصحــاب مــن بــر زبــان رانــدی، موجــب خشــم و ناراحتــی آن هــا 
شــد، مایلــم ایــن احســاس رضایــت را در نــزد آن هــا نیــز بگویــی تــا ناراحتــی آن هــا 
برطــرف شــود. اعرابــی پذیرفــت و روز بعــد چنیــن کــرد. ســپس پیامبــر)ص( فرمــود: 
ــود و  ــه افــراد مثــل همــان مــردی اســت کــه شــترش رمیــده ب مثــل مــن و ایــن گون
فــرار می کــرد، مــردم بــه خیــال ایــن کــه بــه صاحــب شــتر کمــک بدهنــد فریــاد کردنــد 
و بــه دنبــال شــتر دویدنــد. آن شــتر بیشــتر رم کــردن و فــراری تــر شــد. صاحــب 
شــتر، مــردم را بانــگ زد و گفــت: کســی بــه شــتر کاری نداشــته باشــد مــن خــود بهتــر 
می دانــم کــه از چــه راه شــترم را رام کنــم. او یــک مشــت علــف برداشــت و آرام آرام 
بــدون ایــن کــه فریــادی بکشــد، جلــو آمــد و مهــار شــتر را در دســت گرفــت. اگــر دیروز، 
شــما را آزاد گذاشــته بــودم، ایــن اعرابــی را کشــته بودیــد ولــی مانــع دخالــت شــما 

شــدم و خــود بــا نرمــی و مالیمــت او را رام کــردم.)50(
مدارا برای شنیدن حق

ــد: »و ان احــد مــن المشــرکین اســتجارک فاجــره حتــی  ــرآن مجیــد می فرمای ق
ــر در گرمــا  ــم ابلغــه مأمنــه ذلــک بانهــم قــوم ال یعلمــون؛)51( اگ یســمع کالم اهلل ث
گــرم جنــگ یــک نفــر مشــرک امــان بخواهــد، بایــد پنــاه دهــی تــا در امنیــت و 
آرامــش کامــل بیایــد و کالم خــدا را بشــنود، اگــر خواســت بپذیــرد و مســلمان شــود 
و اگــر نپذیرفــت بــا تأمیــن جانــی او را بــه جبهــه ی کفــار برســان، زیــرا ممکــن اســت 

شــرکت او در قتــال بــا مســلمانان از ســر جهــل و نادانــی باشــد.«
ــدام  ــوان یافــت؟ ک ــدام مکتــب و ملتــی می ت ــدازه مــدارا و نرمــش را در ک ایــن ان
قانــون، مترقــی تــر از ایــن قانــون دربــاره ی آزادی اندیشــه وجــود دارد؟ مدعیــان 
حقوق بشــر و داعیان آزاد اندیشــی، باید درس مدارا و آزادی را از قرآن بیاموزند.
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راه رفق ورزی و مدارا
ــا تمریــن و  مــدارا ماننــد صفــات پســندیده ی دیگــر، اکتســابی اســت؛ یعنــی ب
ریاضــت و تــالش می تــوان آن را بــه دســت آورد. شــاید بســیاری بخواهنــد بــه 
ایــن صفــت ارزنــده آراســته شــوند امــا نمــی داننــد از چــه طریقــی می تــوان بــه آن 
ــن  ــا را در ای ــد م ــه می توان ــم ک ــی می پردازی ــه نکات ــا ب ــن ج ــا در ای ــت. م ــت یاف دس

امــر یــاری رســاند:
1- بایــد ایــن واقعیــت تلــخ را بپذیریــم کــه مــردم، همیشــه مطابــق خواســته ی 
مــا عمــل نمــی کننــد و دنیــا بــر وفــق مــراد مــا نمــی چرخــد. قــرآن مجیــد در آیــات 
مختلــف بــر ایــن نکتــه تأکیــد می کنــد کــه تغییــر شــخصیت افــراد، فقــط از خالــق 
هســتی ســاخته اســت. از ایــن رو بــه پیامبــرش نیــز گوشــزد می کنــد کــه ایــن قــدر 

بــر حــال مشــرکان تأســف نخــورد.)52(
ناراحتــی در مقابــل رفتارهــای  کــه  ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم  بــه   -2
ــد.  ــم می کن ــاع را وخی ــه اوض ــد بلک ــی کن ــل نم ــکلی را ح ــران، مش ــت دیگ ناشایس
خشــم و خشــونت، عصبانیــت و لجاجــت طــرف مقابــل را برمــی انگیزانــد کــه 
قطعــا پایــان خوبــی نخواهــد داشــت. امــا احســان و مــدارا بــا دیگــران، بــه حلقــه ی 
خشــونت پایــان می دهــد. از ایــن رو قــرآن مجیــد بــه عفــو و صفــح در مقابــل 
ــر آن تأکیــد مــی ورزد. امــام  بدی هــای دیگــران ســفارش می کنــد و احادیــث نیــز ب
علــی)ع( می فرمایــد: از لغزش هــا بگــذر تــا مقــام و منزلــت خــود را بــاال ببــری.)53(

به نرمی، طبع تندان رام گردد     /     به سختی، پخته دیگر خام گردد
سعدی می گوید:

بدی را بدی سهل باشد جزا     /     اگر مردی احسن الی من أسا
ایــن شــعر ســعدی اشــاره بــه روایــت امــام باقــر)ع( اســت کــه فرمــود: »احســن الی 

مــن اســاء الیــک؛)54( نیکــی کــن بــه کســی کــه بــه تــو بــدی کــرده اســت.«
قــرآن کریــم در کنــار کفــار و مشــرکان، از منافقــان نــام بــرده و ایــن از ویژگی هــای 
ایــن کتــاب آســمانی اســت. اســتاد مطهــری می گویــد: شــما در هــر کتــاب مذهبــی 
دیگــری می بینیــد کــه صحبــت از مؤمــن و کافــر اســت ولــی قــرآن در مقابــل مؤمــن، 

دو گــروه را قــرار می دهــد: کافــر و منافــق.
3- اگــر بــا هــر اتفــاق ســاده ای، بیهــوده خــود را ناراحــت کنیــم، وقــت و انــرژی 

مــعــارف
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خویــش را کــه می توانــد صــرف تجربــه انــدوزی شــود، از دســت داده ایــم، بــدون 
آن کــه نتیجــه ای از آن گرفتــه باشــیم. امــا بــا روش صحیــح مــدارا، می توانیــم 
شــخصیت خــود را در آیینــه ی رفتــار نامــوزون دیگــران، بــاز یابیــم. معــروف اســت 
کــه لقمــان را گفتنــد: ادب از کــه آموختــی؟ گفــت: از بــی ادبــان. هــر چــه از ایشــان 

در نظــرم ناپســند آمــد، از آن پرهیــز کــردم.
4- نکتــه ی مهــم دیگــر در رفــق ورزی آن اســت کــه کمــال گرایــی - هــر چنــد 
آرزوی بشــر اســت - امــا در حــد همــان آرزو می مانــد و هرگــز کســی نمــی توانــد همــه 
ــه دســت آورد. کمــال گرایــی، یکــی از ویژگی هــای نســل  ــز را در حــد کمالــش ب چی
جــوان اســت. آن هــا بــه دنبــال دوســت، همســر و شــغل کامــل و غیــره هســتند، 
امــا بایــد واقعیــت را پذیرفــت. انســان ها جایــز الخطــا هســتند و ایــن امــر بایــد مــا 
ــر مــا  ــا زندگــی ب را متقاعــد ســازد کــه انتظــارات خــود را از دیگــران کاهــش دهیــم ت
خــوش آینــد گــردد. اگــر کســی بــه دنبــال همســر یــا فرزنــد یــا پــدر و مــادر و یــا همــکار و 
دوســت بــی عیــب باشــد، تنهــا خواهــد مانــد. امــام صــادق)ع( می فرمایــد: در دنیــا 
بــه دنبــال چهــار چیــز نباشــید، زیــرا نمــی یابیــد و حــال آن کــه بــه آن هــا نیــاز داریــد:

1- دانشمندی که به همه ی علم خود عمل کند، زیرا بدون دانش می مانید؛
2- عملی که از ریا خالی باشد، زیرا توفیق هیچ عملی را نمی یابید؛

3- غذایی که بدون شبهه باشد، زیرا بدون غذا می مانید؛
4- دوستی که بی عیب باشد، زیرا بدون دوست می مانید.)55(

5- نکتــه آخــر توجــه بــه پــاداش مداراســت. امــام علــی)ع( می فرمایــد: بــا مــردم، 
مــدارا کــن تــا از بــرادری آنــان بهــره منــد شــوی.)56( پیامبــر اســالم)ص( بــرای 
مردانــی کــه در برابــر بداخالقــی همسرانشــان مــدارا می کننــد ثــواب ایــوب و بــرای 
زنانــی کــه در برابــر بداخالقــی شــوهر، شــکیبایی می ورزنــد، ثــواب آســیه را مطــرح 

کــرده اســت.)57(



43

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

1- مجمع البحرین، ماده ی دری.
2- المحجه البیضاء، ج5، ص 322.

ح و تفسیر دعای مکارم االخالق، ج1، ص 372. 3- محمدتقى فلسفى، شر
کافى، ج 2، ص 117. 4- اصول 

5- همان، ص 118.
6- من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص 384.

7- بحار االنوار، ج 72، ص 52.
8- همان، ج 2، ص 69.

9- وسائل الشیعه، ج 8، ص 540.
10- طه)20( آیه ی 43-44.

11- غرر الحکم و دررالکلم، ج 4، ص 16.
12- همان، ج 3، ص 153.

13- همان، ج 2، ص 45.
14- مثنوی معنوی، دفتر چهارم، بیت 3814-6.

15- مستدرک الوسائل، ج 11، ص 293.
16- مشکوه االنوار، ص 42.

17- مستدرک الوسائل، ج 11، ص 292.
کافى، ج 2، ص 119. 18- اصول 

19- همان، ج 2، ص 116.
20- غرر الحکم و درر الکلم، ج4، ص 15.

21- همان، ج 4، ص 54.
22- مجموعه آثار، ج 17، ص 247.

23- نهج البالغه، خطبه 108.
24- مجموعه آثار، ج 17، ص 248.

کافى، ج 2، ص 87. 25- اصول 
26- همان، ص 86.

27- مرتضى مطهری، سیره ی نبوی، ص 217.
28- بقره)2( آیه ی 185.

29- سیره ی ابن هشام، ج 4، ص 337.
30- ابراهیم)14( آیه ی 4.

31- بحار االنوار، ج1، ص 85.
32- عالمه طباطبائى، سنن النبى، ص57.

33- مستدرک الوسائل، ج 6، ص 196.
34- صحیح بخاری، ج 1، ص 31.

35- نهج البالغه، نامه ی 53.
36- صحیح بخاری، ج 1، ص 25.

مــعــارف



44

کتــاب مــاه

37- بحار االنوار، ج 77، ص 45-110.
38- تحف العقول، ص 409.

39- مستدرک الوسائل، ج 2، ص 91.
40- ممتحنه)60( آیه ی 8.

41- اصغر ناظم زاده، تجلى امامت، ص 611.
ح و تفسیر دعای مکارم االخالق، ج1، ص 371. 42- محمدتقى فلسفى، شر

43- بقره)2( آیه 280.
44- نهج الفصاحه، ص 15.
45- تفسیر صافى، ص 80.

46- وسائل الشیعه، ج 11، ص 427.
47- عالمه طباطبائى، سنن النبى، ص 157.

48- شعراء)26( آیه ی 216.
49- مستدرک الوسائل، ج 12، ص 186.

50- مرتضى مطهری، داستان راستان، ج 1، ص 24، با اندکى تصرف.
51- توبه)9( آیه ی 6.

52- شعراء)26(آیه ی 3-4.
53- غرر الحکم و درر الکلم، ج 3، ص 314.
54- من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص 1770.

55- الکافى، ج 2، ص 651.
56- غرر الحکم و درر الکلم، ج 4، ص 16.

57- بحار االنوار، ج 103، ص 247.



45

تــاریــــخ

چکیده
مقالــه، از مــدارا و صالبــت  - و هــر یــک  در جایــگاه  خــود - دفــاع  می کنــد، و پــس  
از ذکــر نمونه هائــی  از امــر بــه  مــدارا و تســامح  اســالمی  در قــرآن  کریــم، احادیــث  
و  قاطــع   موضع گیری هــای   از  نمونه هائــی   بــه   اهل بیــت)ع(،  و  پیامبــر)ص( 

صالبــت  اســالمی  در قــرآن  و ســنت، اشــاره  می کنــد.

مقدمه
»مــدارا« و »صالبــت«، هــر دو از ســیره  پیامبــر)ص( و تعالیــم  قــرآن  کریــم  بــه  
شــمار آمــده  و در حیــات  سیاســی  و اجتماعــی  پیامبــر)ص( چــه  در فقــدان  قــدرت  
و حکومــت، و چــه  پــس  از تشــکیل  حکومــت  و کســب  اقتــدار، در گفتــار و رفتــار 
ــت  و  ــش  و مالطف ــی  نرم ــه  معن ــت، ب ــدارا« در لغ ــته اند.1 »ُم ــتمرار داش ــان  اس ایش
رفــق  بــا مــردم  و چشمپوشــی  از خطــای  آنــان  اســت  و در روایــات  اســالمی  نیــز بــه  

همیــن  معنــا بــکار رفتــه  اســت.
در بررســی  قــرآن  کریــم  و روایــات  و ســیره  پیشــوایان  دیــن  بــه  دســت  می آیــد کــه  
»مــدارا و نرمــش« و »رأفــت  و رحمــت«، اصــل  جــاری  اســالمی  و ارزش  مســلم  

پیامبر مدارا و قاطعیت
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قرآنی  و از عوامل  گســترش  اســالم  در شــبه  جزیره  عربســتان  و جهان  بوده  اســت. 
ــی   ــل  ارزش ــوان  اص ــش  بعن ــدارا و نرم ــان  ُم ــرف  جری ــه  ظ ــرد ک ــی  ک ــد بررس ــدا بای ابت
ــا همــه  جــا حتــی  در اصــول   ــا یــک  اصــل  مطلــق  اســت؟ و آی اســالم  کجاســت؟ آی
ــد مطلــق  باشــد و  و قوانیــن  دینــی  جــاری  اســت؟ ایــن  اصــل، بی شــک  نمی توان
حتمــاً  حــدودی  دارد کــه  اجــرای  آن  فراتــر از ایــن  حــدود، آن  را تبدیــل  بــه  یــک  
پدیــده  ضدارزشــی  یعنــی  مداهنــه  و مصانعــه  و سازشــکاری  در حــق  می گردانــد. 
همانگونــه  کــه  تــرک  ایــن  اصــل  در مــرز خویــش  نیــز بــه  ناهنجــاری  »خشــونت« 
می انجامــد. از آیــات  و روایــات  بــه  دســت  می آیــد کــه  ُمــدارا در مســائل  شــخصی  و 
نیــز مســائل  اجتماعــی  کــه  در تقابــل  بــا حقــوق  دیگــران  نیســت  و در کیفیــت  ترویج  
اســالم  و ارزش هــای  دینــی، توصیــه  شــده  امــا در مســائل  اصولــی  دیــن  و اجــرای  
و ســهل انگاری   اســت   نــاروا  و  کامــالً  مذمــوم   نرمــش   دینــی،  احــکام   و  حــدود 
بــه  پدیــده ای  مذمــوم  بنــام  »ادهــان  و ُمداهنــه« منجــر  در اینگونــه  مســائل، 
می شــود کــه  مــورد نهــی  شــدید اســالم  اســت  و اگــر بــه  تضییــع  حقــوق  دیگــران  

]=حق النــاس[ بیانجامــد نیــز »معاونــت  در ظلــم« بشــمار مــی رود.
اینــک  بــه  نمونــه ای  مختصــر از آیــات  و روایــات  و ســیره  اولیــأ دینــی  در خصــوص  

مــدارا و نیــز قاطعیــت  و صالبــت، اشــاره  می کنیــم:

     قرآن  و ُمدارا
قــرآن  کریــم  در توصیــه  بــه  مــدارا در مــواردی  کــه  بــه  تضییــع  حقــوق  و حــدود 

شــرعی  نینجامــد، از جملــه  فرمــوده  اســت:
ــو کنــَت  فظــاً  غلیــظ  القلــِب  النفضــوا مــن    1(  فبمــا رحمــٍة  مــن  اهلل  ِلنــَت  لهــم  ول
فتــوکل   عزمــت   فــاذا  فی االمــر  شــاورهم   و  واســتغفرلهم   عنهــم   فاعــف   حولــک  
علــی اهلل  ان  اهلل  یحــب  المتوکلین.2)بــه  رحمــت  الهــی، بــا آنــان  نرمخــو و پرمهــر 
پراکنــده   تــو  پیرامــون   از  بی شــک   بــودی   ســخت دل   و  تندخــو  اگــر  شــدی. 
آنــان   بــا  کارهــا  در  و  بخــواه   آمــرزش   برایشــان   و  درگــذر  آنــان   از  می شــدند، 
ــد،  ــه  خداون ــن  ک ــوکل  ک ــر خــدا ت ــی  را گرفتــی  ب ــن  و چــون  تصمیــم  نهائ مشــورت  ک

مــی دارد.( دوســت   را  توکل کننــدگان  
در ایــن  آیــه  بــه  یــک  صفــت  الزم  در رهبــری  اســالمی  یعنــی  گذشــت  و نرمــش  و 
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ــده اند  ــیمان  ش ــد پش ــر زده  و بع ــا س ــی  از آن ه ــه  تخلف ــانی  ک ــر کس ــاف  در براب انعط
اشــاره  شــده  اســت.3

علیکــم   حریــٌص   عنتــم   مــا  علیــه   عزیــزُ   أنفســکم   مــن   رســوٌل   2(  لقدجأکــم  
ــر  ــه  ب ــان  آمــد ک ــرای  شــما پیامبــری  از خودت بالمؤ منیــن  رؤ ٌف  رحیٌم.4)بی شــک  ب
او دشــوار اســت  اگــر شــما در رنــج  بیفتیــد، بــه  ســعادت  شــما حریــص  و نســبت  بــه  

مؤ منــان، دلســوز و مهربــان  اســت.(
3(  فلعلک  باخٌع  نفسک  علی  آثار هم  ًان  لم  ُتؤ منوا بهذا الحدیث  أَسفًا.5

)بســا اگــر ایمــان  نیاورنــد، تــو جــان  خــود را از انــدوه  در پیگیــری  مصالــح  مــردم، 
تبــاه  کنــی.(

 4(... فالتذهــب  نفســک  علیهــم  حســراٍت  ان اهلل  علیــٌم  بمــا یصنعون.6)مبادبــا 
حســرتی که  برای مــردم  می خــوری  جانــت  را بدهــی  و خداونــد بــه  آنچــه  می کننــد 

دانــا اســت.(
ایــن  قبیــل  آیــات  بیانگــر یکــی  دیگــر از شــرایط  رهبــری  و حاکمــان  اســالمی  یعنــی  
»دلســوزی  و رأفــت  نســبت  بــه  امــت« اســت. پیامبــر اکــرم)ص( بــرای  هدایــت  
بــرای  اجــرای  ایــن  هــدف، شــب  و روز مجاهــدت   بشــریت  عشــق  می ورزیــد و 
می کــرد و در نهــان  و آشــکار، در اجتمــاع  و انفــراد، تبلیــغ  دیــن  می کــرد و از هدایــت  
نشــدن  گروههائــی  از مــردم، رنــج  می بــرد و ایــن  عالیتریــن  درجــه  رأفــت  و مهربانــی  

نســبت  بــه  امــت  اســت.
5(  و مــا ارســلناک  االرحمــًة  للعالمیــن7 )و تــو را جــز رحمتــی  بــرای  جهانیــان  

نفرســتادیم(.
6(  محمٌد  رسول اهلل  والذین  امنوآمعه  اشدآء علی الکفار رحمآء بینهم...8

)محمــد)ص( پیامبــر خداســت  و کســانی  کــه  بــا اوینــد، بــا کافــران، ســختگیر و بــا 
یکدیگــر مهربانند(.

7(  و ان  احــٌد  مــن  المشــرکین  اســتجارک  فأجــره  حتــی  یســمع  کالم  اهلل  ثــم  ابلغــه  
مأمنــه  ذلــک  بانهــم  قــوٌم  الیعلمون9)اگــر یکــی  از مشــرکان  از تــو پنــاه  خواســت  
ــرا  ــان، چ ــش  برس ــکان  امن ــه  م ــپس  او را ب ــنود، س ــدا را بش ــا کالم  خ ــش  ده  ت پناه

کــه  آنــان  ناداننــد(.
اتبعــک   لمــن   جناحــک   اخفــض   و  االقربیــن   عشــرتک   8(  وانــذر 

مــعــارف
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من المؤ منین.10)خویشــان  نزدیــک  را هشــدار ده  و بــرای  آن  مؤ منانــی  کــه  تــو را 
گســتر(. فــرو  را  خــود  بــال   کرده انــد،  پیــروی  

9(  واخفض  جناحک  للمؤ منین11)و بال  خویش  برای  مؤ منان  فرو گستر(
10(  خذالعفــو و أُمربالعــرف  واَ عــرض  عــن  المشــرکین12 )گذشــت  پیشــه  کــن  و به  کار 

پســندیده، فرمــان  ده  و از نادانــان  رخ  برتــاب(
از آیــات  قــرآن  بــه  خوبــی  روشــن  می شــود کــه  پیامبــر گرامــی  اســالم  مأمــور بــه  

نرمــش  و ُمــدارا بــا مــردم  بوده انــد.

     حدیث  و »ُمدارا«
اصــل  مــدارات  و رأفــت  در روایــات  اســالمی  بســیار مــورد توجــه  قــرار گرفته  اســت  و 
شــامل  ابوابــی  چــون  بــاب  مــدارات، بــاب  رفــق، بــاب  تراحــم  و تعاطــف  ]=مهربانــی  
نســبت  بــه  یکدیگــر[. و بــاب  معاشــرت  و ابــواب  دیگــری  نیــز بــه  داللــت  التزامــی، 
همیــن  اصــل  را تأییــد می نماینــد چــون  بــاب  اهتمــام  بــه  امــور دیگــران، بــاب  
حلــم  و بردبــاری، بــاب  کظــم  غیــظ، بــاب  عفــو و چشم پوشــی  از لغــزش  دیگــران، 
بــاب  احتــرام  و تکریــم  و ارزش  نهــادن  بــه  بــزرگان  و مؤ منــان  و...)رجــوع  شــود بــه  

کتــاب  شــریف  کافــی، ج  2(.
در اینجا تنها به  چند روایت  از پیامبراکرم)ص( بسنده  می نماییم:

بــأدأ  أمرنــی   کمــا  النــاس   بمــداراة   ربــی   أمرنــی   رســول اهلل)ص(:  1(  قــال  
الفرائض.13)پــروردگارم  مــرا بــه  مــدارا و نرمــی  بــا مــردم  دســتور فرمــود، همچنان کــه  

بــه  انجــام  واجبــات  امــر فرمــود.(
2(  قــال  رســول اهلل)ص(: ُمــداراة  النــاس  نصــف  االیمــان  والرفــق  لهــم  نصــف  
العیش.14)مهربانــی  و ســازگاری  بــا مــردم، نیمــی  از ایمــان  اســت، و نرمــی  بــا آنــان، 

نیمــی  از برکــت  زندگــی.(
3(  جــأ جبرئیــل)ع( الــی  النبــی )ص( فقــال: یــا محمــد، ربــک  یقرئــک  الســالم  و 
یقــول  لــک  دارَخلقی.15)جبرئیــل  نــزد پیامبــر)ص( آمــد و عــرض  کــرد: پــروردگارت  

بــه  تــو ســالم  می رســاند کــه  بــا بندگانــم  ُمــدارا کــن.(
و از امام  صادق)ع(:

التعاطــف   علــی   التعــاون   و  فی التواصــل   االجتهــاد  علی المســلمین   یحــق  
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والمواســاة  الاهــل  الحاجــة  و تعاطــف  بعضهــم  علی بعــض  حتــی  تکونــوا کمــا امرکــم  
اهلل  عزوجــل  »رحمــأ بینهــم« متراحمیــن، مغتمیــن  لمــا غــاب  عنکــم  مــن  امرهــم  
علــی  مــا مضــی  علیــه  االنصارعلــی  عهــد رسول اهلل)ص(.16)ســزاوار اســت  بــرای  
مســلمانان  کــه  در پیونــد بــا یکدیگــر و کمــک  بــر مهــرورزی  و در محبــت  و رســیدگی  
بــه  نیازمنــدان  و عطوفــت  نســبت  بــه  هــم، کوشــا باشــند. چنان  باشــید کــه  خدای  
ــه   ــه  ک ــید آنگون ــان  باش ــلمانان، دلسوزش ــاب  مس ــم« و در غی ــأ بینه ــود »رحم فرم

ــد(. ــدا)ص( بوده ان ــول  خ ــر رس ــار در عص انص

سیره  پیامبر)ص( و مدارا
ــم،  ــه  عنــوان  پیــام آور وحــی  الهــی  و رهبــر و مقتــدای  خلــق  عال پیامبــر اســالم  ب
مــدارا  اهــل   و  رحیمیــت   و  رحمانیــت   مظهــر  نیــز  عمــل   در  بیــان،  بــر  افــزون  
بوده انــد. البتــه  ایــن  سیاســت  تســامح  و ُمــدارا مربــوط  بــه  همــان  مــوارد مجــاز در 
امــور شــخصی  و برخــی  مســائل  اجتماعــی  اســت. وقتــی  پیامبــر اکــرم)ص( در مکــه  
بــرای  دعــوت  مــردم  بــه  خداپرســتی  ظهــور کــرد، بــا عکس العمــل  شــدید مواجــه  
گشــت؛ و قریــش  از هیچ گونــه  آزار و شــکنجه  و افترائــات  و اهانــت  دریــغ  نورزیدنــد 
و او را فــردی  کــذ اب، ســاحر، مجنــون  و... معرفــی  می کردنــد و وقتــی  ایــن  اعمــال  

ســخیف  را بــه  اوج  می رســاندند، عکس العمــل  پیامبــر)ص( ایــن  بودکــه:
»اللهــم  اغفــر لقومــی  بانهــم  الیعلمــون«.17 »بــار الهــا قــوم  مــرا مــورد رحمــت  و 

مغفــرت  خویــش  قــرار ده، زیــرا اینــان  حقیقــت  را نمی داننــد.«
از ایــن  مهمتــر رفتــار مهربانانــه  و انعطــاف  پیامبــر)ص( بــا مــردم  در هنــگام  اقتدار 
سیاســی  اســت  کــه  نمونــه ای  از آن  در روز فتــح  مکــه  متجلــی  گشــت. در آن  روز 
ــه   ــان  را ب ــرد و آن ــح  ک ــقت، مکــه  را فت ــاد و مش ــالیانی  جه ــه  پــس  از س سرنوشــت  ک
ــو درآورد، می توانســت  انتقــام  آزارهــا و اهانت هــا و قتــل  و غارت هــا بگیــرد امــا  زان
پیامبــر)ص( فرمــان  عفــو عمومــی  صــادر نمــود و از تقصیــر همــگان، جــز چنــد 
ــد،  ــه  حســاب  می آمدن ــوده  و از ائمــه کفــر ب ــد و پلیــد ب نفــر کــه  بیــش  از حــد، معان
نگذشــت. در روز فتــح  مکــه، هنــگام  ورود ســپاه  اســالم  بــا تجهیــزات  کامــل  و 
آرایــش  خــاص  بــه  شــهر مکــه، ســعدبن  معــاذ از بــزرگان  صحابــه  و افســران  ســپاه  

ــا ایــن  مضمــون  خواندکــه: ــی  ب پیامبــر رجزهائ

مــعــارف
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امروز روز نبرد است ؛ امروز جان  و مال  شما حالل  شمرده  می شود.
قلــب  عطــوف  و مهربــان  پیامبــر)ص( از شــنیدن  ایــن  اشــعار، ســخت  غمگیــن  
گشــت  و جهــت  تنبیــه  آن  افســر، او را از مقــام  فرماندهــی  عــزل  نمــود و پرجــم  را بــه  
پســر وی، قلیل بــن  ســعد ســپرد.18 ایــن  مهربانــی  بــرای  مــردم  مکــه، کــه  ســالها بــا 
آن  حضــرت  خصومــت  ورزیــده  و بــا او جنگ هــا نمــوده  بودنــد، عجیــب  می نمــود 
و نســیم  مالیــم  عطوفــت، آنــان  را بــه  عفــو رهبــر بــزرگ، امیــدوار ســاخت  و دل هــا را 

بــه  پذیــرش  اســالم، متمایــل  ســاخت.
از دیگــر نمونه هــا می تــوان  بــه  عفــو »صفــوان  بن امیــه« اشــاره  نمــود. صفــوان  از 
جملــه  ســران  مشــرکان  مکــه  و آتش افــروزان  جنگ هــای  متعــدد علیــه  پیامبر)ص( 
بــوده  اســت. او مســلمانی  را در مکــه  در برابــر دیــدگان  مــردم  بــه  دار آویختــه  بــود و از 
ایــن  روی  پیامــر)ص(، خــون  او را حــالل  شــمرده  بــود امــا از تــرس  مجــازات  بــه  جــده  
گریخــت  زیــرا اطــالع  یافتــه  بــود کــه  نامــش  در لیســت  ده  نفــری  کــه  پیامبــر، آنــان  را از 

عفــو عمومــی  اســتثنأ نمــوده  و حکــم  اعدامشــان  را صــادر کــرده، وجــود دارد.
عمروبن وهــب، پســرعموی صفوان از پیامبــر)ص( درخواســت  عفــو و گذشــت  
ــرد کــه  عفــو  ــاور نمی ک از او را کــرد و پیامبــر)ص(، صفــوان  را عفــو نمــود. صفــوان  ب
شــده  اســت  مگــر اینکــه  از رســول  خــدا)ص( نشــانه ای  دال  بــر عفــوش  بیاورنــد، و 
پیامبــر)ص(، عمامــه، یــا پیراهــن  خویــش  را بــه  عنــوان  نشــانه  دادند و او برگشــت. 
وقتــی  صفــوان، چشــمش  بــه  پیامبــر»ص« افتــاد، عــرض  کــرد: بــه  مــن  دو مــاه  

مهلــت  دهیــد تــا دربــاره  اســالم  تحقیــق  کنــم.
پیامبــر)ص( فرمــود بــه  تــو چهــار مــاه  مهلــت  می دهــم  کــه  دربــاره  اســالم  تحقیــق  
نیــک   ایــن   بــه   کنــی  و مســلمان  شــوی. صفــوان  بعدهــا می گفــت: هیچ کــس  
نفســی  نمی توانــد باشــد مگــر اینکــه  پیامبــر باشــد و گواهــی  می دهــم  کــه  خدایــی  

جــز خــدای  یکتــا نیســت  و او رســول  خــدا اســت؛ و مســلمان  شــد.19

صالبت، قاطعیت  و نفی  سازشکاری 
گفتیــم  کــه  اصــل  در اســالم  و ســیره  معصــوم)ع(، رأفــت  و نرمــش  اســت. امــا 
گاه  نیــز صالبــت  و قاطعیــت  بــدون  هیــچ  تســامح  و گذشــت، ضــروری  اســت. اگــر 
قاطعیــت  و ســخت گیری  و بــه  اصطــالح  خشــونت  نســبت  به  دشــمنان  و منافقان  



51

و متخلفــان  نباشــد، طمــع  دشــمنان  نســبت  بــه  چنیــن  ملتــی  تحریــک  می گــردد 
و بزهــکاری  در جامعــه  زیــاد می شــود، زیــرا بزهــکاران، احســاس  امنیــت  کامــل  
ــر هــم  زده  و باعــث   ــی، امنیــت  ملــی  جامعــه  را ب نمــوده  و در خــأ خشــونت  قانون
ســلب  آســایش  مــردم  می شــوند، عدالــت  تأمیــن  نشــده  و فســاد و بی عدالتــی  
فراگیــر می شــود. پــس  از بــاب  رحمــت  بــه  مــردم، ســخت گیری  و خشــونت  الزم  
و  بــه  صالبــت   اســالمی، دعــوت   کــه  شــریعت   اســت   رهگــذر  ایــن   از  می شــود. 
قاطعیــت  و عــدم  مداهنــه  فرمودنــد و برخــی  احــکام  شــاق  و قاطــع، وضــع  کردنــد 
پــس  ایــن  قوانیــن  نیــز از بــاب  رحمــت  بــه  کل  امــت  تشــریع  گشــته  هماننــد جر احــی  

عضــوی  فاســد کــه  بــرای  صحــت  بــدن، ضــروری  اســت.
بایــد دقــت  کــرد کــه  ایــن  قاطعیــت  و ســخت گیری  و خشــونت  در قانــون  اســالم  
کــه  در ســیره  پیامبــر)ص( و اولیــای  بــزرگ  و معصومیــن  علیهم الســالم  متجلــی  
گردیــده، نســبت  بــه  چــه  گروه هــا و افــرادی  اســت؟ بنظــر می رســد کــه  بتــوان  
چنیــن  دســته بندی  را جهــت  تعییــن  مــوارد اعمــال  خشــونت  مشــروع، ارائــه  کــرد:

الف. مشرکین؛  
ب. منافقین؛

ج.  متخلفان و بزهکاران 
اینــک  نمونــه ای  از آیــات  و روایــات  و ســیره  عملــی  پیامبــر)ص( را در ایــن  مبحــث  

مــرور کنیم:

     قرآن، صالبت  و قاطعیت 
1( فــاذا انســلخ  االشــهر الحــُرم  فاقتلــوا المشــرکین  حیــث  وجدتموهــم  و خذوهــم  
شمشــیر(،  و  ســیف   آیه )آیــه   ایــن   مرصــد....20  کل   اقعدوالهــم   و  احصروهــم   و 
ســخت ترین  دســتورها را در مقابلــه  بــا مشــرکان  صــادر نمــوده  و مشــتمل  بــر چهــار 
حکــم  شــدید و خشــن  اســت: بســتن  راه هــا، محاصــره  کــردن، اســیر ســاختن  و در 

نهایــت، کشــتن  مشــرکان.
ــا درنظــر گرفتــن  شــرایط   ــه  صــورت  تخییــری  نیســت  بلکــه  ب ایــن  چهــار حکــم  ب
محیــط  و زمــان  و مــکان  و اشــخاص  موردنظــر، بایــد عملــی  گــردد. اگــر تنهــا بــا 
بســتن  راه  و محاصــره  نمــودن  و یــا اســیر گرفتــن، آنــان  در فشــار قــرار گیرنــد از ایــن  
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راه  بایــد وارد شــد. و اگــر چــاره ای  جــز قتــل  و کشــتن  آن هــا نبــود، آنــگاه  قتــل  هــم  
جایــز و مجــاز می گــردد.21

2(  فالتطــع  الکافریــن  و جاِهدُهــم  جهــاداً  کبیرًا.22)پــس  از کافــران  فرمــان  َمبــر و 
بدیــن  قــرآن  بــا آنــان  جهــاد کــن، جهــادی  بــزرگ(.

از  پیامبــر،  والمنافقیــن.23)ای   الکافریــن   والتطــع   اتــق اهلل   ایهاالنبــی   3(  یــا 
المکذبیــن.)از  فالُتطــع   مبــر(.  فرمــان   را  منافقــان   و  کافــران   و  بــدار  پــروا  خــدا 
دروغ زنــان، فرمــان  مبــر( َو  دو  لوتدهــن  فیدهنــون. دشــمنان  دوســت  دارنــد کــه  
نرمی )روغن مالی =ماســتمالی( کنــی  تــا نرمــی  کننــد. وال تطــع  کل  حالٍف  مهیــن.24)و 
از هــر َقَســم  خورنــده فرومایــه ای  فرمــان  مبــر(. یعنــی  آنــان  دوســت  دارنــد کمــی  تــو از 
دیــن  خــود مایــه  بگــذاری، و اندکــی  هــم  آنــان  از دیــن  خویــش  مایــه  بگذارنــد و هــر 

ــد.25 ــازش  کنی ــا س ــد ت ــامحه  روا داری ــش  مس ــن  خوی ــاره دی ــک  درب ی
خــدای  حکیــم، هــم  در ایــن  آیــات  و همچنیــن  در آیــات  73-75 ســوره  اســرأ 
و آیــات  دیگــری  بــه  شــدت  تمــام، پیامبــر گرامــی  را از ســازش  و ُمداهنــه  بــا کفــار و 

مشــرکان  نهــی  نمــوده  اســت.
اذاً   و  غیــره   علینــا  لتفتــری   الیــک   اوحینــا  عن الــذی   لیفتنونــک   کادوا  ان   و 
اذاً   قلیــاًل.  الیهــم  شــیئاً   ترکــن   کــدت   لقــد  ثبتنــاک   أن   ولــوال  التخــذوک  خلیــالً  

نصیــرًا. علینــا  التجدولــک   ثــم   الممــات   ضعــف   و  الحیــوة   ضعــف   الذقنــاک  
)و همانــا نزدیــک  بــود کــه  تــو را از آنچــه  بــه  تــو وحــی  کردیــم  بلغزاننــد و بگرداننــد تــا 
بــر ماجــز آن  را کــه  وحــی  کردیــم، ببنــدی  و آنــگاه  تــو را بــه  دوســتی  خــود گیرنــد. و اگــر 
نــه  آن  بــود کــه  تــو را اســتوار داشــتیم، نزدیــک  بــود کــه  اندکــی  بــه  آنــان  گرایــش  کنــی. 
آنــگاه، در صــورت  گرایــش  - تعــداد دو چنــدان  عــذاب  در ایــن  زندگــی، و دو چنــدان  

پــس  از مــرگ  می چشــاندیم  و آنــگاه  بــرای  خویــش  در برابــر مــا یــاوری  نمی یافتــی(.
ایــن  آیــات  بــا تأکیــد فــراوان  هشــدار می دهــد کــه  مبــادا وسوســه های  گروه هــای  
مشــرکان  و آنــان  کــه  بــه  دیــن، معتقــد نیســتند، در مســلمانان  و مؤ منــان، ضعــف  
و سســتی  بــه  مســائل  دینــی  ایجــاد کنــد و روحیــه  آنــان  را در مســائل  و مبانی  دینی  
تضعیــف  نمایــد و هشــدار می دهــد کــه  بایــد بــا قاطعیــت  تمــام  بــا آنــان  مبــارزه  کــرد 
و مجــازات  کمتریــن  انعطــاف  در مقابــل  مشــرکان  و بی دینــان، عــذاب  مضاعــف  در 

دنیــا و ســرای  دیگــر اســت.
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امــروزه  نیــز مســلمانان  نبایــد مفتــون  تبلیغــات  ضددینــی  دشــمنان  و دوســتاِن  
بــه  ظاهــر مســلمان  گردنــد و نســبت  بــه  دیــن  و مبانــی  دینــی، ُسســت  و منفعــل  

سیاســت  آنــان  گردنــد و تســامح  و تســاهل  نشــان  دهنــد.
فاصبــر لحکــم  ربــک  و ال تطــع  منهــم  آثمــاً  اوکفــورًا.26)در برابــر فرمــان  پــروردگارت  

شــکیبایی  کــن  و از آنــان  هیــچ  گنــه  پیشــه  یــا ناسپاســی  را فرمــان  مبــر.(
فأعــرض  عــن  مــن  تولــی  َعــن  ذکرنــا ولــم  ُیــرد اال الحیــوة  الدنیــا.27)از هــر کــس  کــه  
از یــاد مــا روی  برتافتــه  و جــز زندگــی  دنیــا را خواســتار نبــوده  اســت، روی  برتــاب(.
ــه   ــرکین.28)از آنچ ــرض  عن المش ــو وأع ــک  الاله اال ه ــن  رب ــک  م ــی  الی ــع  ماأوح اتب
ــو وحــی  شــد پیــروی  کــن. هیــچ  معبــودی  جــز او نیســت. و از  ــه  ت از پــروردگارت  ب

مشــرکان  روی  برگــردان(
مــن   اهلل   دون   مــن   مالکــم   و  النــار  فمســتکم   ظلمــوا  الی الذیــن   والترکنــوا   )4
اولیــأ ثــم  التنصرون.29)بــه  کســانی  کــه  ســتم  کردنــد مگراییــد و بــر ظالمــان  تکیــه  
ننماییــد کــه  موجــب  شــود آتشــی  شــما را فراگیــرد و در برابــر خــدا بــرای  شــما 

دوســتانی  نخواهــد بــود و ســرانجام  یــاری  نخواهیــد شــد.(
ــه  در امــور عقیدتــی،  ــه  عنــوان  یــک  وظیفــه  قطعــی  فرمــوده  اســت  ک ــه  ب ایــن  آی
سیاســی، نظامــی  و اقتصــادی  و فرهنگــی، بــه  ظالمــان  و ستم پیشــگان، تکیــه  و 

اعتمــاد و همــکاری  و دوســتی  نکنیــد.
بنابرایــن  ُمداهنــه  و رکــون  بــه  ســتمگران، باعــث  ســقوط  بــه  آتــش  عــذاب  اســت. 

افــزون  بــر ایــن  آیــات  فــراوان  دیگــری  نیــز وجــود دارد کــه  دســتور بــه  جهــاد و
مجاهــده  در راه  خــدا بــا مشــرکان  و اهــل  کتــاب  و منافقــان  را صــادر نمــوده  اســت  
و نیــز آیــات  و روایاتــی  کــه  توبیــخ  و ســرزنش  از افــرادی  می کنــد کــه  از شــرکت  در 
ــا دشــمنان  دیــن، بــرای  احیــأ دیــن  خــدا ســرباز می زننــد وجــود دارد. از  جهــاد ب
مجمــوع  ایــن  آیــات  بدســت  می آیــد کــه  ُمداهنــه  در دیــن  و احــکام  دینــی، صحیــح  
نیســت  و از اهــل  معصیــت  و گناهــکاران  و مشــرکان  و...، بایــد اعــراض  و تبــر ی  
ُجســت  و نســبت  بــه  آنــان  بایــد قاطعیــت  بــه  خــرج  دادنــد نــه  تســاهل  و تســامح.

     قاطعیت  و عدم  ُمداهنه  در روایات 
در جوامــع  روایــی  نیــز احادیــث  فراوانــی  در زمینــه  قاطعیــت  و عــدم  ُمداهنــه  و 
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ــه   ــه  دشــمنان  و بزهــکاران  وارد شــده  ک ــراز خشــم  و اعمــال  خشــونت  نســبت  ب اب
ــن   ــر ای ــی، دال  ب ــت  لفظ ــه  صراح ــی  و ب ــت  مطابق ــه  دالل ــث  ب ــن  احادی ــی  از ای برخ
مطلــب  اســت  و برخــی  دیگــر بــه  داللــت  التزامــی  و تضمنــی، و مــا تنها بــه  نمونه ای  

از ایــن  احادیــث  اشــاره  می کنیــم:
ــه   ــر اینک ــده  دال  ب ــی  آم ــی اهلل«30، احادیث ــض  ف ــی اهلل  والبغ ــب  ف ــاب  »الُح - در ب
»بغــض  و خشــم، در مــواردی، الزم  و ضــروری  اســت. البتــه  نــه  خشــم  و کینه تــوزی  
مــاد ی  بلکــه  خشــم  و قاطعیتــی  کــه  در راه  خــدا و بــرای  اجــرای  احــکام  الهــی  و 

احقــاق  حقــوق  شــرعی  مــردم  باشــد.
- در بــاب  »األ مربالمعــروف  و النهــی  عــن  المنکــر نیــز امــر بــه  معــروف  و نهــی  
از منکــر، مراحلــی  دارد کــه  بــه برخــورد فیزیکــی  و ضــرب  و جــرح  و حتــی  قتــل  
ــه   ــه  معــروف  و نهــی  از منکــر ب می انجامــد. گفتنــی  اســت  کــه  ایــن  مرحلــه  از امــر ب
دســتور حاکــم  شــرع  اســالمی  بایــد باشــد و بــدون  اذن  و فرمــان  دینــی  نمی شــود. 
خشــونت  در شــرع  مقــدس، روی  مصالــح  و عللــی  تجویــز شــده  و تعییــن  حــدود و 

ثغــور آن  یــک  بحــث  فقهــی  اســت.31
- در بــاب  »الغیــرة  والحمیــة«32 نیــز روایاتــی  بیانگــر ایــن  اســت  کــه  فــرد مســلمان  
در مســائل  دینــی  و... بایــد غیــرت  و خشــم  بــورزد و واکنش هــای  صریــح  و شــدید 

و البتــه  عادالنــه  نشــان  دهــد.
به عنــوان  نمونــه  علــی)ع(  فرمــود: »ال ترخصــوا النفســکم  فتدهنــوا و تذهــب  
الظلمــة  فتهلکــو والتداهنــو فی الحــق  اذا ورد علیکــم  و  الرخــص  مذاهــب   بکــم  
عرفتمــوه  فتخســروا خســراناً  مبینًا.33)بنــدگان  خــدا! بــه  خویشــتن، اجــازه  مداهنــه  
و الابالی گــری  ندهیــد کــه  شــما را بــه  ســتم  می کشــاند. آن  گاه  کــه  حــق  را شــناختید و 
حــق  بــه  شــما روی  آورد و نیــاز بــه  یــاری  شــما دارد، هرگــز مداهنــه  و سســتی  نکنید.(
الیضــارع   و  الیصانــع   االمــن   ســبحانه   امــراهلل   الیقیــم   فرمــود:  نیــز  و 
والیتبع المطامع.34)فرمــان  خــدا را برپــای  نمــی دارد مگــر کســی  کــه  در حــق، مــدارا 

نتــازد.( طمع هــا  پــی   در  و  نکنــد  ســازش   و  نکنــد 

     قاطعیت  و صالبت  در سیره  پیامبراکرم)ص(
نقل  شده  است  که: کان  النبی)ص( اذا غضب  احمر وجهه 
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و در روایت  دیگر است  که: حنف  لونه  و اسود.35
یعنــی  پیامبــر، وقتــی  بــرای  خــدا و عدالــت، غضــب  می فرمــود رنــگ  چهــره اش  

تغییــر می یافــت  و عکس العمــل  شــدید می ورزیــد.
اینــک  بــه  چنــد نمونــه  از رفتــار قاطــع  و پرصالبــت  پیامبراکــرم)ص( در برخــورد بــا 

متخلفــان  و عاصیــان  توجــه  کنیم:
هنگامــی  کــه  پیامبــر)ص( بــرای  جنــگ  بــا رومیــان  بــه  تبــوک  می رفتنــد، ســه  
نفــر از مســلمانان  بــه  نام هــای  از شــرکت  در جنــگ  و از روی  تنبلــی  و ُسســتی  و 
دنیاطلبــی  ســر بــاز زدنــد امــا بــه  هنــگام  بازگشــت  پیامبــر از جنــگ  تبــوک، جهــت  
عذرخواهــی  خدمــت  آن  حضــرت  رســیدند امــا برخــالف  انتظــار، مــورد غضــب  و 
ــخن   ــان  س ــا آن ــه  ب ــک  کلم ــی  ی ــر)ص(، حت ــد و پیامب ــرار گرفتن ــر ق ــری  پیامب بی مه
نگفــت  و بــه  مســلمانان  دســتور فرمــود کــه  هیــچ  کــس  بــا آنــان  ســخن  نگویــد 
بگونــه ای  کــه  حتــی  زنــان  و فرزنــدان  آنــان  بــه  محضــر پیامبــر)ص( آمدنــد و اجــازه  
جدایــی  از آن هــا را خواســتار شــدند. متخلفــان  در محاصــره  شــدید اجتماعــی، 
ــان  تنــگ  شــده   ــرای  آن ــا آن  وســعت  ب ــد و فضــای  شــهر مدینــه  ب ــرار گرفتــه  بودن ق
بــود به گونــه ای  کــه  مجبــور شــدند بــرای  نجــات  از ایــن  خــواری  و رســوایی، مدینــه  
را تــرک  گوینــد و بــه  کوههــای  اطــراف  پنــاه  برنــد و مدتــی  طوالنــی  در کوههــا بــه  ســر 
بردنــد و بــه  دعــا و نیایــش  و توبــه  بــه  درگاه  خــدا روی  آوردنــد تــا اینکه  ســرانجام  آیه  
شــریفه: »وعلی الثالثــة  الذیــن  خلفــوا حتــی  ضاقــت  علیهــم  االرض  بمــا رحبــت  و 
  مــن  اهلل  اال  الیــه  ثم  تاب  علیهــم  لیتوبوا 

َ
ضاقــت  علیهــم  انفســهم  وظنــوا ان  الملجــأ

ان اهلل  التــواب  الرحیــم« نــازل  شــد و توبــه  آنــان  را پذیرفــت. پیامبــر اکــرم)ص( 
در مقابــل  متخلفــان، هیــچ  نرمشــی  نشــان  نــداد و بــا کمــال  قاطعیــت  بــا آنــان  
برخــورد نمــود. یعنــی  چنــان  بــر آن  ســه  تــن  تنــگ  گرفتنــد کــه  تمــام  زمیــن  بــا همــة  

ــه  لــب  رســید. ــان  نداشــت  و جان شــان  ب ــرای  آن وســعتش، جائــی  ب
از جملــه  مــواردی  کــه  ُمداهنــه  و ســهل انگاری  در آن  جایــز نیســت، حق النــاس  
کــه   بیت المــال   و  عمومــی   حقــوق   چــه   و  افــراد  شــخصی   حقــوق   چــه   اســت، 
ــا امــام   ــدارد. حتــی  رئیــس  حکومــت  و ی هیچ کــس  حــق  ســازش  در ایــن  امــور را ن
ــان  را  ــال  آن ــلمین  و بیت الم ــوق  مس ــع  حق ــا تضیی ــرف  و ی ــق  تص ــز ح ــلمین  نی مس
بجــز صــرف  در امــورات  جامعــه  و خــود مــردم  نــدارد. پیامبــر مکــرم)ص( و امامــان  

مــعــارف
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کتــاب مــاه

معصــوم  علیهم الســالم  در مســئله  بیت المــال  و حق النــاس  بســیار حســاس  و 
ــد و در مســئله  شــخصی  حتــی  اســتفاده  از یــک  شــمع  بیت المــال  را  دقیــق  بودن

هــم  جایــز نمی داننــد.36
در ســیره  نبی اکــرم)ص( نیــز بــه  خوبــی  مشــهود اســت  کــه  آن  حضــرت  در مــورد 
امــوال  عمومــی  و حق النــاس  ســخت گیر و قاطــع  و بــا صالبــت  بوده انــد و هیچــگاه  

در آن  بــاره  مداهنــه  و سســتی  بــه  خــرج  نداده انــد.
ــود،  ــا ب ــتن  کجاوه ه ــور بس ــه  مأم ــده ای  ک ــه  رزمن ــر، ب ــرزمین  خیب ــت  از س روز حرک
تیــری  اصابــت  کــرد و جــان  ســپرد. تحقیقــات  مأمــوران  اطالعاتــی  دربــاره  علت  قتل  
بــه  جایــی  نرســید. همگــی  گفتنــد: بهشــت  بــر او گــوارا بــاد. امــا پیامبــر)ص( فرمــود: 
بــا شــما هم عقیــده  نیســتم، زیــرا عبایــی  کــه  او بــر تــن  دارد از غنایــم  و بیت المــال  
اســت  و او آن  عبــا را بــه  خیانــت  بــرده  اســت  و روز رســتاخیز بــه  صــورت  آتــش  او را 

احاطــه  خواهــد کــرد. از ایــن  روی  پیامبــر اکــرم)ص( بــر جنــازه  او نمــاز نخوانــد.37
پیامبــر)ص( در طــول  بیســت  و ســه  ســال  نبــوت  و رســالت، هیچــگاه  بــر ســر 
اصــول  و مبانــی  دیــن  و بــر ســر اجــرای  احــکام  بــا هیچ کــس  ســازش  و مداهنــه  
نکــرد. پــس  از غــزوه  تبــوک  در ســال  نهــم، نماینــدگان  قبیلــه  هــوازن  بــرای  پذیــرش  
اســالم، اظهــار تمایــل  نمودنــد و لکــن  شــروطی  را نیــز ذکــر کردنــد کــه  از جملــه  آن  
معافیــت  از حکــم  »نمــاز« بــوده  اســت. امــا پیامبــر بــا قاطعیــت  و بــدون  هیــچ  
تســاهل  و سازشــکاری  بــه  آنــان  فرمــود: »الخیــر فی دیــٍن  الصــالة  معــه.« دینــی  کــه  

ــدارد.38 ــودی  ن ــد ارزش  و س ــاز نباش در نم
معاملــه   و  تســامح   ذره ای   پیامبــر،  نیــز  الهــی  حــدود  اجــرای  در  همچنیــن  
نمی کردنــد زیــرا جرم هائــی  کــه  بــه  هتــک  حرمــت  خانــواده  و اجتمــاع  و آبــروی  
انســان ها، هتــک  عفــت  عمومــی، اختــالل  در نظــام  اجتماعــی، ُسســت  شــدن  
ــه   ــوان  ب ــه  نمی ت ــی  اســت  ک ــی  اعتقــادی  مــردم  و.... می انجامــد از موضوعات مبان
ســادگی  از کنــار آن هــا عبــور کــرد، پیامبــر اکــرم)ص( ضمــن  تشــریع  و قانونگــذاری  
ــوده   ــان  سرســخت  ایــن  فرامیــن  الهــی  ب وحیانــی  ایــن  احــکام، خــود نیــز از مجری
و هیچــگاه  بــر ســر ایــن  احــکام  نورانــی، نرمــش  بــه  خــرج  نداده انــد و در حــدود و 
قوانیــن  الهــی. فاطمــه  خزومــی  بــا فاطمــه  محمــدی)س( بــرای  اجــرای  احــکام  در 
دادگاه  عــدل  نبــوی  یکســانند. زنــی  از اشــراف  قریــش  بــه  نــام  فاطمــه  مخزومــی، 
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مرتکــب  ســرقت  شــد. رســول  خــدا)ص( دســتور داد حــد  الهــی  را دربــاره  او جــاری  
ــع   ــه  هــر وســیله ای، مان ــه  بنــی  مخــزوم  ناراحــت  شــده  و کوشــیدند ب کننــد. قبیل

اجــرای  حــد شــوند.
ُاســامة  بــن  زیــد کــه  مــورد توجــه  رســول  خــدا)ص( بــود از ایشــان  تقاضــای  عفــو 
کــرد. امــا حضــرت  ســخت  ناراحــت  شــده  و فرمــود: آیــا دربــاره  حــدی  از حــدود خــدا 

شــفاعت  می کنــی؟ ســپس  از جــا حرکــت  کــرد و ضمــن  خطبــه ای  فرمــود:
»ای  مــردم! علــت  اینکــه  ملت هــای  قبــل  از شــما هــالک  شــدند ایــن  بــود کــه  
اگــر فــرد بلندپایــه ای  از آنــان  جــرم  می کــرد او را بــه  مجــازات  نمی رســاندند امــا اگــر 
ــاره   ــوان  و گمنــام، کســی  خــالف  می کــرد، حکــم  خــدا را درب از مــردم  ضعیــف  و نات
وی  اجــرا می کردنــد. ســوگند بــه  خــدا، اگــر ]بــر فــرض  محــال[ دختــرم  فاطمــه  نیــز 
دســت  بــه  چنیــن  کاری  بزنــد حکــم  خــدا را دربــاره  او اجــرا می کنــم  و در برابــر قانــون  

خــدا، فاطمــه  مخزومــی  بــا فاطمــه  محمــدی  یکســان  اســت.«39
پیامبــر در اجــرای عدالــت  و احــکام  اســالم، هرگــز مماشــات  و ســهل انگاری  
نفرمــود. امــام  علــی)ع( طــی  مأموریتــی  از ناحیــه  پیامبــر)ص( جهــت  دعــوت  
مــردم  یمــن  بــه  اســالم، بــه  آن  ســرزمین  ســفر نمــود و هنــگام  مراجعــت، از مــردم  
نجــران، پارچه هــای  حریــر را بــه  عنــوان  جزیــه  و مالیــات  کــه  طبــق  پیمــان  روز 
مباهلــه  مشــخص  شــده  بــود، گرفــت  و ســوی  مدینــه  حرکــت  نمــود، در بیــن  راه  از 
حرکــت  پیامبــر)ص( بــرای  شــرکت  در مراســم  حــج، اطــالع  یافــت  و بدیــن  جهــت  
فرماندهــی  ســربازان  را بــه  یکــی  از افســران  ســپرد و خــود بــه  ســرعت  حرکــت  کــرد 
تــا نزدیکــی  مکــه  بــه  خدمــت  پیامبــر)ص( رســید. پــس  از گفتگــو بــا آن  حضــرت، 
مأموریــت  یافــت  بــه  ســوی  نیروهــای  خــود بازگــردد و آن هــا را بــه  مکــه  بیــاورد. 
ــه   ــه  میــان  ســربازان  خویــش  بازگشــت، مالحظــه  فرمــود ک وقتــی  امــام  علــی)ع( ب
پارچه هــای  حریــر را میــان  خویــش  تقســیم  کــرده  و بــه  عنــوان  لبــاس  احــرام، 
مــورد اســتفاده  قــرار داده انــد. علــی)ع( از ایــن  تصمیــم  جانشــین  خویــش  ســخت  
ناراحــت  شــد و او را مــورد بازخواســت  قــرار داد. او در پاســخ  گفــت  کــه  بــا اصــرار 
ــا  ســربازان  مواجــه  شــدم  و ایــن  پارچه هــا را بــه  عنــوان  امانــت  بــه  آنــان  ســپردم  ت
ــاری   ــن  اختی ــو چنی ــود: ت ــی)ع( فرم ــرم. عل ــس  بگی ــان  پ ــج  از آن ــم  ح ــس  از مراس پ
پــس  گرفتــه  و بســته بندی   را  کــه  تمــام  پارچه هــا  آنــگاه  دســتور داد  نداشــتی. 

مــعــارف
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نماینــد، از ایــن  فرمــان  قاطــع  و ســخت  علــی)ع(، گروهــی  کــه  از عدالــت، رنــج  
می بردنــد، بــه  پیامبــر)ص( شــکایت  ُجســتند و از رفتــار علــی)ع( ابــراز ناراحتــی  
نمودنــد. پیامبــر)ص( ایــن  پیــام  را بــه  شــاکیان  رســاند: »ارفعــوا ألســنتکم  عــن  

ــه« ــی  دین ــٍن  ف ــر ُمداه ــل، غی ــی ذات اهلل  عزوج ــٌن  ف ــه  خش ــٍی  فان عل
کــه  او در اجــرای  دســتور خــدا، بی پــروا و  زبــان  از بدگویــی  علــی)ع( برداریــد 

اهــل  ســازش  و مداهنــه  در دیــن  خــدا نیســت.40 ســخت گیر اســت  و 
می بینیــم  کــه  رفتــار و ســیره  پیشــوایان  معصــوم)ع( در دیــن  خــدا و اجــرای  
احــکام  الهــی، هرگــز ســازگاری  و ســازش  بــا احــدی  را بــر نمی تابــد و دیــن  خــدا را بــا 
هیــچ  چیــز مصالحــه  نمی کننــد. کســانی  کــه  در مکتــب  علــی)ع( تربیــت  شــدند نیــز 
چنیــن  بودنــد. در انقــالب  مــردم  کوفــه  علیــه  عثمــان، برخــی  بــزرگان  کوفــه  همانند 
مالــک  اشــتر نخعــی، یزیدبــن  قیــس  لرجــی، ُحجربــن  عــدی  کنــدی، ســلیمان  مــن  

صررخزاعــی  و... نامــه ای  بــه  عثمــان  نوشــته اند کــه  در آن  آمــده  اســت:
»فاننا لن  نصالحک  علی البدعة  و ترک  السنة«41

)مــا هرگــز بــر ســر بدعت هائــی  کــه  گــذاردی  و تــرک  ســنت  و ســیره  پیامبــر)ص( بــا 
تــو مصالحــه  و مــدارا نخواهیــم  کــرد.(

باشــد کــه  ســیره  محمــدی  و علــوی  »عــدم  مداهنــه  در دیــن« در همــه  مــا پدیــد 
آیــد و رســوخ  یابــد.
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اشاره
یکــی از اصــول اخــالق اســالمی کــه امامــان)ع( آن را در ســرلوحه شــیوه های 
رفتــاری خــود قــرار داده بودنــد رفــق و مــدارا بــود، آن هــا در رفتــار خــود بــا مــردم، 
نــرم خــو و مالیــم و گشــاده رو بودنــد و در برابــر تندی هــا و بــی نزاکتــی مــردم تحمــل 
داشــتند، نرمــش عظیــم و تحمــل قهرمانانــه آن هــا موجــب شــد کــه بســیاری از 

گمراهــان بــه راه راســت هدایــت شــده و بــه ســوی اســالم جــذب گردیدنــد.
محقــق معــروف مــال مهــدی نراقی) متوفی ۱۲۰۹ ه.ق( در کتاب جامع الســعاده در 
مــورد فــرق بیــن مــداراه و رفــق، می گویــد: مــداراه یعنــی نــرم خویــی و رفتــار مالیــم بــا 

مــردم، ولــی رفــق یعنــی تحمــل و شــکیبایی در برابــر تندخوئی طــرف.)۱(
ــا مــردم رفتــار می کردنــد، و از  بــه هــر حــال امامــان مــا بــر اســاس رفــق و مــدارا ب
جملــه ابــزار کار آن هــا در رفتــار بــا مــردم همیــن اصــل بــود، و اگــر امامــان)ع( ایــن 
اصــل را نداشــتند حتــی یــک روز نمــی توانســتند بــا مــردم زندگــی کننــد، زیــرا مردم 
یکســان نیســتند، بلکــه آن هــا دارای فرهنگهــا و ملیت هــا و اخالقهــا و تربیتهــای 
گوناگــون هســتند، یکــی زود عصبانــی می شــود، دیگــری تندخــو و عجــول اســت، 
ســومی کــم طاقــت و بــی حوصلــه اســت و … اگــر رهبــران الهــی و ســایر مــردم کــه بــا 

رفق و مدارا 
در رفتار امامان)ع(
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انســان های مختلــف ســر و کار دارنــد، دو صفــت رفــق و مــدارا را نداشــته باشــند 
و آن را رعایــت نکننــد، در زندگــی شکســت می خورنــد و هرگــز نمــی تواننــد در 

صحنــه حضــور داشــته باشــند.
اگــر انســان خشــک و یــک دنــده و انعطــاف پذیــر باشــد نمــی توانــد در کنــار مــردم 
باشــد، حتمــا منــزوی شــده و تنهــا می مانــد، بــا توجــه بــه اینکــه انســان های 

منــزوی و دور از مــردم نمــی تواننــد بــرای جامعــه، مفیــد و کارگشــا باشــند.
براســتی اگــر امــروز و هــر روز دیگــر، مــردم در رفتــار خــود در ادارات، در محــل 
زندگــی، در خانــه بــا همســر، بــا همســایه ها، بــا خویشــان، و در بــازار بــا مشــتریان، 
و راننده هــا هنــگام رانندگــی، و در بیمارســتانها بیــن بیمــاران و پرســتاران و… 
از  گــردد، بســیاری  مــدارا رعایــت  رفــق و  یعنــی  ایــن دو خصلــت بســیار عالــی 
عصبانیت هــا، نزاع هــا، ســتیزها، اخم هــا، کدورت هــا، نازیبائی هــا، تلخی هــا، و 
رنج هــا بــه گلســتانی از صفــا و زیبایــی و آســایش و شــادابی تبدیــل می یابــد، و 
ــا اعصابــی آرام، و رفتــاری خــوش، و زندگــی ای بــی دغدغــه بــه کار خــود  مــردم ب

ادامــه می دهنــد، و بــا کمــال آســودگی و آســایش زندگــی خواهنــد نمــود.
بر همین اساس امام باقر)ع( فرمود:

»ان لــکل شــی ء قفــال و قفــل االیمــان الرفــق«؛ »همانــا بــرای هــر چیــزی قفلــی 
وجــود دارد،)یعنــی حافظــی وجــود دارد ( و قفــل ایمــان، نرمخویــی اســت.«)۲(

قرآن و موضوع رفق و مدارا
پیامبــر  بــه  خداونــد  کــه  می خوانیــم  چنیــن  عمــران  آل  ســوره   ۱۵۹ آیــه  در 

می فرمایــد: و  کــرده  اســالم)ص(خطاب 
ــن  ــوا م ــب ال نفض ــظ القل ــا غلی ــت فظ ــو کن ــم و ل ــت له ــن اهلل لن ــه م ــا رحم »فبم
حولــک فاعــف عنهــم و اســتغفر لهــم و شــاورهم فــی االمــر«؛» از پرتــو رحمــت الهــی 
در برابــر مــردم، نــرم) و مهربانــی ( شــدی، و اگــر خشــن و ســنگدل بــودی از اطــراف 
تــو پراکنــده می شــدند، بنابرایــن آن هــا را عفــو کــن، و بــرای آن هــا طلــب آمــرزش 

نمــا، و در کارهــا بــا آن هــا مشــورت کــن.«
و در آیه ۸۸ سوره حجر می خوانیم؛ خداوند به پیامبرش می فرماید:

»و اخفض جناحک للمؤمنین«؛ » و بال و پر خود را برای مؤمنان فرود آر.«)۳(

مــعــارف
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رفق و مدارا از نظر روایات
روایــات بســیاری در ســتایش و تمجیــد رفــق و مــدارا نقــل شــده، در اینجــا بــه 

ــم: ــت می پردازی ــد روای ــر چن ذک
رســول اکــرم)ص( فرمــود: »الرفــق یمــن و الخــرق شــؤم - الرفــق لــم یوضــع علــی 
شــیی ء اال زانــه، و ال ینــزع مــن شــیی ء اال شــأنه«؛ »رفاقــت و نــرم خویــی، مایــه 
برکــت اســت، ولــی خشــونت و تنــدی مایــه شــومی و نامبارکــی اســت، نــرم خوئــی 
موجــب زینــت و آرایــش اســت، و تــرک آن موجــب زشــتی و نازیبائــی اســت.«)۴(

ــان  ــن اه ــاس م ــاس، و اذل الن ــداراه للن ــدهم م ــاس اش ــل الن ــود: »اعق ــز فرم نی
النــاس«؛ »خردمندتریــن انســان، کســی اســت کــه مــدارای او بــا مــردم اســتوارتر و 
بیشــتر اســت، و بیچــاره تریــن مــردم کســی اســت کــه بــه مــردم اهانــت کنــد.«)۵(
بنابرایــن مــدارا کــردن، نشــانه عقــل و قــدرت تدبیــر اســت، نــه نشــانه ضعــف و 
ذلــت و عقــب نشــینی، بلکــه بــه عکــس تنــدی و اهانــت کــردن، نشــانه ضعــف و 

ذلــت خواهــد بــود.
نیز فرمود: »المداراه نصف االیمان«؛ »مدارا کردن: نیمی از ایمان است.«)۶(

فرازهایی از مدارا و نرمخویی، در زندگی امامان)ع(
در اینجــا بــرای آشــنایی بیشــتر بــه اهمیــت رفــق و مــدارا بــه چنــد فــراز عملــی از 

شــیوه زندگــی امامــان)ع( در ایــن راســتا، توجــه کنیــد:

فراز اول
حــدود  خــدا)ص(  رســول  رحلــت  از  پــس  علــی)ع(  حضــرت  مؤمنــان  امیــر 
ــر و  ــر و عم ــت، ابوبک ــه نخس ــه خلیف ــد، و س ــار ش ــر کن ــری ب ــام رهب ــال از مق ۲۵ س
عثمــان، مقــام رهبــری را تصــرف کردنــد، حضــرت علــی)ع( در ایــن عصــر بــا اینکــه 
حقــش را غضــب کــرده بودنــد، بــرای صــالح اســالم و مســلمین بــا دســتگاه رهبری 
مــدارا کــرد، در مشــورت ها و قضاوت هــا و پاســخ بــه پرســش ها و ســایر مشــکالت 
حضــور فعــال داشــت و بــا اینکــه مــدارا بــا آن هــا بســیار ســخت و تلــخ بــود، ولــی بــه 
خاطــر حفــظ اســالم مــدارا کــرد. آن حضــرت نخســت بــا شــدت عمــل، حــق خــود 
را مطالبــه نمــود، ولــی وقتــی کــه بــه آن نرســید، چــاره ای ندیــد جــز اینکــه در پرتــو 
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رفــق و مــدارا، بــه اســالم خدمــت کنــد، اگــر رفــق و مــدارا را بــرای خــود بــر نمی گزیــد، 
ناگزیــر از هــر جهــت منــزوی می شــد، و در نتیجــه جهــان اســالم از وجــود بــا برکــت 
او محــروم می گشــت، آری دو خصلــت رفــق و مــدارا بــود کــه نگذاشــت تــا او بــه 
طــور کلــی از حضــور در صحنــه دور گــردد، و اســالم و مســلمانان از بــرکات وجــودش 

بــی بهــره شــوند.

فراز دوم
یکــی از خویشــان امــام ســجاد)ع( نــزد آن حضــرت آمــد و ســخنان تنــد و ناســزا 
بــه آن بزرگــوار گفــت، امــام ســجاد)ع( در برابــر او ســکوت کــرد، تــا او رفــت، در ایــن 
هنــگام امــام ســجاد)ع( بــه حاضــران فرمــود: شــما شــنیدید کــه ایــن مــرد چگونــه 
ــم و  ــزد او بروی ــا ن ــد ت ــن بیائی ــراه م ــت دارم هم ــون دوس ــرد، اکن ــورد ک ــن برخ ــا م ب

پاســخ مــرا بــه او بشــنوید.
حاضــران عــرض کردنــد: مــا آمــاده ایــم بــا تــو بیائیــم تــا پاســخ تــو را بــه او بشــنویم 

و مــا نیــز آنچــه بتوانیــم او را ســرزنش کنیــم.
امام سجاد)ع( حرکت کرد و در مسیر راه این آیه را می خواند:

المحســنین«  یحــب  اهلل  و  النــاس  عــن  العافیــن  و  الغیــظ  الکاظمیــن  »و 
؛»پرهیــزکاران، خشــم خــود را فــرو برنــد، و نســبت بــه مــردم عفــو و گذشــت دارنــد، 

عمــران  ۱۳۴( دارد«)آل  دوســت  را  نیکــوکاران  خداونــد 
همراهــان کــه نخســت گمــان دیگــری داشــتند، از خوانــدن ایــن آیــه، فهمیدنــد 
کــه امــام ســجاد)ع( بــرای انتقــام نمــی رود، امــام ســجاد)ع( بــه در خانــه آن مــرد 
ناســزاگو رســید و صــدا زد و بــه حاضــران فرمــود: بــه او بگوئیــد علی بن حســین)ع( 
اســت. او بــه گمــان آنکــه امــام ســجاد)ع( بــرای تالفــی آمــده، خــود را آمــاده ســتیز 

ســاخت و بیــرون آمــد، امــام ســجاد)ع( بــه او فرمــود:
»برادرم!تــو ســاعتی قبــل نــزد مــن آمــدی و آنچــه خواســتی بــه مــن گفتــی، 
پــس اگــر آنچــه گفتــی در مــن هســت، از درگاه خــدا در مــورد آن هــا طلــب آمــرزش 

می کنــم، و اگــر در مــن نیســت، خــدا تــو را بیامــرزد.
روایــت کننــده گویــد: آن مــرد گســتاخ آنچنــان در برابــر ســخنان مهرانگیــز امــام، 
تحــت تأثیــر قــرار گرفــت کــه بیــن چشــمان آن حضــرت را بوســید و گفــت: آری آنچــه 

مــعــارف
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گفتــم در شــما نبــود و اعتــراف می کنــم کــه خــودم بــه آنچــه گفتــم ســزاوارترم.«)۷(

فراز سوم
روزی امــام ســجاد)ع( دوبــار غــالم خــود را صــدا زد، ولــی غــالم عمــدًا پاســخ او را 
نــداد، آن حضــرت بــرای بــار ســوم، او را صــدا زد، او پاســخ داد، امــام بــه او فرمــود: 

پســرم! آیــا صــدای مــرا نشــنیدی؟
غالم گفت: چرا شنیدم.

امام سجاد)ع( فرمود: پس چرا پاسخ مرا ندادی؟
غالم گفت: خود را از  گزند تو ایمن دانستم.

امام سجاد)ع( گفت: حمد و سپاس خداوندی را که غالم مرا  از من ایمن نمود.)۸(
امــام ســجاد)ع( ا گــر از دو خصلــت ارزشــمند رفــق و مــدارا بهــره نمــی گرفــت، 
ناگزیــر بــه غــالم خــود تنــدی می کــرد، و او را رنجیــده خاطــر و عقــده ای می نمــود، 
امــا نرمــش عظیــم و تحمــل قهرمانانــه امــام ســجاد)ع( وجــداو بیــدار غــالم را 
بیدارتــر کــرد، و قطعــا اثــر بســزائی در ذهــن غــالم، بــرای بهــره منــدی از اخــالق 

ــه جــای گذاشــت. ــی انســانی، ب عال

فراز چهارم
امــام صــادق)ع( در یکــی از ســفرها از شــهر حیــره بــه ســوی شــهر ســالحین کــه 
در چهــار فرســخی غربــی بغــداد قــرار داشــت، رهســپار شــد، دو نفــر از اصحابــش 
بــه نامهــای مــرازم و مصــادف، همراهــش بودنــد، در آغــاز شــب بــه کنــار دروازه 
شــهر ســالحین رســیدند، دروازه بــان شــهر مانــع ورود آن هــا بــه شــهر شــد، امــام 

ــی او اجــازه نــداد. صــادق)ع( خیلــی اصــرار کــرد کــه اجــازه ورود بدهــد، ول
در ایــن هنــگام مصــادف عصبانــی شــد و بــه امــام عــرض کــرد: ایــن شــخص 
اشــاره بــه نگهبــان ســگی اســت کــه تــرا رنجانیــد و تــرس آن اســت کــه تــو را از 
اینجــا رد کنــد و مانــع ورود شــود، اکنــون مــا همــراه تــو و بــا تــو هســتیم و از ناحیــه 
ــا  ــه م ــا ب ــاند( آی ــا آزار نرس ــه م ــه ب ــم) ک ــوده داری ــری آس ــز خاط ــی نی ــور دوانیق منص
اجــازه می دهــی گــردن ایــن نگهبــان را بزنیــم و ســپس جنــازه اش را در میــان رود 

بیندازیــم؟!
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امام صادق)ع( به مصادف فرمود: خویشتن داری کن و چنین برخورد نکن.
ولــی مصــادف همچنــان در تقاضــای خــود اصــرار می کــرد و مــرازم نیــز بــا او 
همراهــی می نمــود، تــا بخــش عظیمــی از شــب گذشــت، آنــگاه نگهبــان اجــازه داد 
و آن هــا وارد شــهر شــدند، در ایــن هنــگام امــام صــادق)ع( بــه مــرازم و مصــادف رو 
کــرد و فرمــود: هــذا خیــر ام الــذی قلتمــاه؟: ایــن روش)رفــق و مــدارا ( بهتــر اســت، 

یــا آنکــه شــما گفتید؟)کــه او را بکشــیم (.
مرازم گفت: این روش بهتر است، امام صادق فرمود:

»ان الرجــل یخــرج مــن الــذل الصغیــر، فیدخلــه ذلک فــی الذل الکبیــر« ؛ »همانا 
انســان)گاهی ( از ذلــت کوچک)مــدارا کــردن ( خــارج می گــردد، ولــی همیــن کار او 
را در ذلــت بــزرگ وارد می ســازد«)۹( یعنــی هــر چنــد گاهــی رفــق و مــدارا، موجــب 
یــک نــوع ذلــت ظاهــری اســت، ولــی آن را بایــد پذیرفــت چــرا کــه تــرک آن موجــب 

ذلــت بزرگتــر خواهــد شــد.

فراز پنجم
یکــی از بســتگان امــام صــادق)ع( بــه خاطــر موضوعــی در غیــاب آن حضــرت، 
ــزد مــردم از آن بزرگــوار بدگوئــی می کــرد، امــام صــادق)ع( توســط شــخصی از  در ن
ــه ایــن خبــر را شــنید، بــی آنکــه عکــس العمــل  ــی او باخبــر شــد، همیــن ک بدگوئ
شــدیدی نشــان دهــد، بــا کمــال نرمــش و آرامــش برخاســت و وضــو گرفــت و 
مشــغول نمــاز شــد، یکــی از حاضــران بنــام حمــاد لحــام می گویــد: مــن گمــان 
کــردم کــه آن حضــرت می خواهــد بــرای آن شــخص ناســزاگو نفریــن کنــد، ولــی بــر 

ــرد: ــوار بعــد از نمــاز، چنیــن دعــا ک ــدم آن بزرگ خــالف تصــور دی
ــر و ســخی تــر هســتی،  ــو از مــن بزرگوارت ــا مــن حقــم را بــه او بخشــیدم، ت »خدای
او را بــه مــن ببخــش و کیفــرش نکــن.« ســپس دیــدم آن حضــرت آنچنــان ترحــم 
و رقــت قلــب نســبت بــه او پیــدا کــرد کــه همچنــان بــرای او دعــا می کــرد، و مــن از 
آن همــه بــزرگ منشــی و صمیمیــت و صفــای باطــن و رفــق و مــدارای او، شــگفت 

زده شــدم.)۱۰(

مــعــارف
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تقى  امامان شیعه)نوشته: محمد  از سیره  برجسته  فرازهای  کتاب  از  برگرفته  الغدیر)  رسانى  اطالع  مرکز  منبع: 
عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی(.
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اســالم، مــدارا بــا تــوده مــردم، اعــم از مخالــف و موافــق را ضــروری دانســته، 
احــکام و سیاســت اســالمی را بــدون تبعیــض بیــن آنــان اجــرا می  کنــد. تاریــخ 
اســالم گــواه رحمــت و مالیمــت پیامبــر و جانشــینان آن حضــرت علیهم  الســالم، 
حتــی نســبت بــه دشــمنان و بدخواهــان بــوده و پیامبــر اکــرم)ص( بــه عنــوان 
سرسلســله ایــن الگــو، در مدیریــت خــود همــواره بــر ایــن اصــل تأکیــد می  ورزید.]۱[ 
 النــاِس 

ُ
هم مــداراًة ِللنــاِس، َو َاذّل

ُ
ــّد ــد: »َاعقــُل النــاِس َاَش ــه می  فرمای همچنان ک

ــاَس«؛]۲[ عاقل تریــن مــردم کســی اســت کــه بیشــتر بــا دیگــران مــدارا  َمــن َاهــاَن الّنَ
کنــد، و خوارتریــن مــردم کســی اســت کــه آنــان را مــورد تحقیــر و توهیــن قــرار دهــد.

خواهــد  همــراه  بــه  بیشــتری  موفقیــت  شــیوه،  ایــن  کارگیــری  بــه  بنابرایــن 
داشــت، به خصــوص بــرای حاکمــان و مدیــران جامعــه. بدیــن  روی، پیامبــر در 
راســتای تحقــق اهــداف اصلــی خــود در امــر هدایــت جامعــه، ایــن شــیوه را برگزیــد 
و اصــل رحمــت و محبــت، اســاس دعــوت ایشــان بــود و راز موفقیــت او در تألیــف 
قلب  هــا، محبــت و مالیمــت او بــود کــه از صــد لشــکر قوی  تــر اســت،]۳[ تــا جایــی 
دارای  )ص(  »پیامبــر  نگاشــته  اند:  حضــرت  آن  توصیــف  در  سیره  نویســان  کــه 
ــود.«]۴[ زراره از امــام  ــان ب ــه همــه مســلمانان مهرب ــود و نســبت ب قلبــی رقیــق ب

مدارا در سیره 
پیامبر رحمت و مهربانی
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باقــر علیه  الســالم نقــل کــرده کــه رســول خــدا )ص( می  فرمــود: »بی  گمــان، رفــق بــر 
چیــزی قــرار نگرفــت، مگــر آنکــه زینتــش بخشــید.«]۵[

الزم بــه ذکــر اســت منظــور از مــدارا نســبت بــه مخالفــان، زیــر پــا گذاشــتن اصــول 
دیــن و تعالیــم ضــروری آن نیســت، بلکــه آســان  گیری در اصــل پذیــرش دیــن 
اســت کــه هیچ گونــه اجبــار و اکراهــی در آن نبــوده و همچنیــن در مقــام عمــل بــه 

احــکام دیــن اســت، تــا جایــی کــه اصــول آن حفــظ شــود.

پیامبر و مخالفان
پیامبــر )ص( کــه در مکــه مقابــل بت  پرســتان، کفــار و مشــرکان قریــش چــاره ای 
جــز سیاســت مــدارا نداشــت و تــالش آن حضــرت بــر آن بــود کــه بــا مــدارا بــه آرامــی 
آن هــا را بــه ســمت دیــن اســالم بکشــاند، در مدینــه پــس از تشــکیل حکومــت 
اســالمی نیــز از ایــن سیاســت دســت نکشــید و هــر دو نــوع برخــورد را داشــت؛ 
یعنــی تــا آنجــا کــه ممکــن بــود بــا گفتگــو و بــا عهــد و پیمــان ســعی در برقــراری 
زندگــی مســالمت  آمیز در کنــار هــم داشــت، امــا وقتــی آن هــا پــا را فراتــر نهــاده، 
شــدت  بــا  پیامبــر  می  گرفــت،  صــورت  پیمانــی  نقــض  یــا  می  کردنــد،  خیانــت 

برخــورد می  نمــود؛ هماننــد برخــورد عملــی بــا قبایــل یهــودی مدینــه.
در برخــورد بــا منافقــان، کــه بــا فتنه  انگیــزی، جبهــه داخلــی علیــه پیامبــر را 
تشــکیل داده بودنــد، ســعی پیامبــر بــر مــدارا بــود. آن حضــرت بــه دالیــل گوناگــون 
سیاســی و اجتماعــی، در برابــر مخالفــان بــا مالیمــت و رفــق برخــورد می  نمــود، 
ــان فتنه  انگیــزی وی پــس از  ــا عبــداهلل بــن ُابــی برخــورد کــرد و در جری ــه کــه ب آن گون
غــزوه »بنی  المصطلــق« حاضــر بــه کشــتن او کــه ســرکرده منافقــان بــود، نشــد و در 
پاســخ بــه فرزنــد عبــداهلل، کــه اجــازه قتــل پــدرش را از پیامبــر طلــب نمــود، فرمودنــد: 
»تــا هنگامــی کــه زنــده اســت، ماننــد یــک دوســت و رفیــق بــا او بــه نیکــی رفتــار 
می  کنیــم.«]۶[ بــه قــول ابــن  هشــام، همیــن رفتــار آن حضرت باعث شــد کــه عبداهلل 

بــن ابــی از آن پــس مــورد ســرزنش و مالمــت قــوم و قبیلــه خــود قــرار گیــرد.]۷[
امــا اگــر مخالفــت آن هــا دربــاره اصــول تغییرناپذیــر دیــن یــا فتنه انگیــزی در 
میــان مســلمانان در مقابلــه بــا اســاس دیــن اســالم بــود، پیامبــر شــیوه مــدارا را 
کنــار گذاشــته، بــه شــدت بــا آن هــا برخــورد می  نمــود؛ هماننــد بــه آتــش کشــیدن 
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مســجد »ضــرار« کــه منافقــان بــه ســرکردگی ابوعامــر بــه بهانــه بیمــاری و عــدم 
ــه »مذهــب علیــه مذهــب« تصمیــم  ــا حرب ــا« و ب توانایــی حضــور در مســجد »قب
ــی آن را  ــه دالیل ــر ب ــه پیامب ــد ک ــرر بزنن ــلمانان ض ــای مس ــه نوپ ــه جامع ــتند ب داش
بــه آتــش کشــید؛ زیــان رســاندن بــه مســلمانان، تقویــت  کفر،ایجــاد تفرقــه  میــان 

 مؤمنــان  و تبدیــل شــدن آن بــه پایگاهــی  بــرای  محاربــان.]۸[
برترانــد راســل در مــورد تســاهل در میــان مســلمانان اظهــار مــی  دارد: »بعضــی 
از صفــات برگزیــده کــه امــروز بــر حســب عــادت، آن هــا را جــزء عــادات حســنه 
بیشــتر  مشــرق زمین  در  ایــن،  از  پیــش  می  شــماریم،  عیســویان  به خصــوص 
مستحســن شــمرده می  شــدند و بــه آن هــا عمــل می  کردنــد تــا در مغــرب زمیــن. 
تســاهل و تســامح در اوایــل ظهــور اســالم، بــه ویــژه حکومــت اســالمی در مدینــه 
و برخــورد مســلمانان بــا مســیحیان کــه کافــر و مرتــد تلّقــی می  شــدند، بســیار 
بــود؛ زیــرا  بــه عیســویان  جوان مردانه  تــر از رفتــار امپراطــوران بیزانــس نســبت 
پیامبــر اســالم نــه تشــکیالت انگیزاســیون)تفتیش عقایــد( اروپــا را بــه وجــود آورد و 

نــه ســیاه چاله  های آن را کــه در قــرون وســطا رایــج بــود.]۹[

نمونه  های مدارا در سیره نبوی
در عصــر نبــوی کــه عصــر تأســیس نظــام اســالمی و تکویــن اعتقــادات اســالمی در 
میــان مــردم بــود، رفتارهــای پیامبــر بیشــتر همــراه بــا مــدارا بــود، تــا مــردم بتواننــد 
اصــل دیــن را در جامعــه بپذیرنــد. بدین روی، مخالفت  ها، اســتهزاها و تمســخرها 
و حتــی مخالفت  هــای عملــی، بعضــا بــا گذشــت پیامبــر همــراه بودنــد. امــا زمانــی 
کــه اقدامــات عملــی مخالفــان از حــد می  گذشــت و پیامبــر چــاره  ای جــز مبــارزه 
عملــی نداشــت، از مــدارا دســت می  کشــید. بیشــترین تحّمــل و مــدارای پیامبــر بــا 
منافقــان مدینــه بــود؛ چــرا کــه برخــورد شــدید بــا آن هــا خطــری علیــه اصــل اســالم 

بــه شــمار می  آمــد. برخــی از مــوارد مــدارا را می تــوان در مــوارد زیــر برشــمرد:
۱- عبــداهلل بــن ابــّی، رئیــس منافقــان مدینــه بــود کــه علی رغــم اقدامــات و 
خیانت  هایــش در مراحــل گوناگــون، پیامبــر علیــه او اقدامــی نکــرد. او در مدینــه 
غــروه  از  پــس  می  کــرد.  مــدارا  او  بــا  پیامبــر  و  بــود  برخــوردار  بــاال  جایگاهــی  از 
َجْعَنــا ِإَلــی اْلَمِدیَنــِة  »بنی  المصطلــق«، بــه دنبــال برخــی مســائل، او گفــت: »َلِئــن ّرَ

مــعــارف
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«)منافقیــن: ۸(؛ کنایــه از اینکــه پــس از برگشــت بــه 
َ

َذّل
َ ْ
َعــّزُ ِمْنَهــا األ

َ ْ
َلُیْخِرَجــّنَ األ

مدینــه، پیامبــر را از آنجــا بیــرون می  کنــد. ایــن خبــر بــه پیامبــر رســید و اصحــاب 
خواســتار برخــورد شــدید بــا او شــدند، تــا جایــی کــه مســئله قتــل او شــایع گردیــد. 
پســرش از پیامبــر خواســت: اگــر چنیــن اســت، او خــود عامــل ایــن حکــم باشــد تــا 
مبــادا او بخواهــد قاتــل پــدرش را بکشــد و دســتش بــه خــون مســلمانی آغشــته 

شــود. امــا پیامبــر در پاســخ او فرمــود: چنیــن حکمــی مطــرح نیســت.]۱۰[
۲- مــدارا بــا جــوان یهــودی کــه بــه تحریــک شــائس بــن قیــس، بیــن دو قبیلــه 
اوس و خــزرج فتنــه ایجــاد نمــود و نزدیــک بــود عصبّیــت جاهلــی در دو قبیلــه 
بــه جنــگ منجــر شــود، ولــی بــا دخالــت و نصیحــت پیامبــر، موضــوع حــل شــد. 
پیامبــر بــا اینکــه می  دانســت فتنــه ریشــه در کجــا دارد، ولــی برخــوردی نکــرد.]۱۱[ 
مــدارا بــا جماعتــی از منافقــان و یهودیــان کــه پیامبــر را آزار و اذیــت می  کردنــد و 

آیــات قــرآن در بیــان ماهیــت آنــان نــازل شــد کــه عبارتنــد از:
۳- نبتــل بــن الحــرث؛ همــان کســی کــه دربــاره پیامبــر گفــت: »ِاّنمــا محّمــٌد 
ُذٌن ُقــْل 

ُ
ِبــّیَ َو ِیُقوُلــوَن ُهــَو أ ِذیــَن ُیــْؤُذوَن الّنَ

َ
ُاذٌن…« کــه آیــه نــازل شــد: »َوِمْنُهــُم اّل

ن ینُظــَر الــی 
َ
ُکْم.«)توبــه: ۶۱( پیامبــر دربــاره او فرمــود: »َمــن َاحــّبَ أ

َ
ُذُن َخْیــٍر ّل

ُ
أ

ــا ایــن وجــود، دســتوری از  ــِن الحــرِث.«]۱۲[ امــا ب ــی َنبتــل ب الشــیطاِن فلینُظــر ال
ــا او صــادر نشــد. پیامبــر در مقابلــه ب

کــه  بــود؛ همــو  بنیان گــذاران »مســجد ضــرار«  از  ثابــت،]۱۳[  بــن  ۴- ودیعــه 
ُکّنــا َنخــوُض َو َنلَعــب.« و آیــه در حــق او نــازل شــد: »َوَلِئــن  مــا 

َ
گفتــه بــود: »ِاّن

ُکنُتــْم  َوَرُســوِلِه  َوآَیاِتــِه  ِبــاهلِل 
َ
أ ُقــْل  َوَنْلَعــُب  َنُخــوُض  ــا  ُکّنَ َمــا 

َ
ِإّن َلَیُقوُلــّنَ  ْلَتُهْم 

َ
َســأ

)۶۵ َتْســَتْهِزُؤوَن.«)توبه: 
۵- اوس بــن قیطنــی]۱۴[ در جنــگ خنــدق، بــرای فــرار از جنــگ بــه پیامبــر 
گفتــه بــود: »ِاّنَ بیوَتنــا عــورٌة َفــاذن لنــا َفلنرجــع ِالیهــا« و ایــن آیــه در حــق او نــازل 
 ِفَرارا.«)احــزاب: ۱۳(

َّ
شــد: »َیُقوُلــوَن ِإّنَ ُبُیوَتَنــا َعــْوَرٌة َوَمــا ِهــَی ِبَعــْوَرٍة ِإن ُیِریــُدوَن ِإال

۶- بشــیر بــن ابیرق)ســارق الّدرعیــن(، ضّحــاک بــن ثابت)متهــم بــه نفــاق و 
دوســتی یهــود(، جــالس بــن ســوید بــن صامت)پیــش از توبــه(، معتــب بــن بشــیر 
ــی  ــَر ِإَل ــْم َت َل

َ
ــازل شــد: »أ ــه ن ــه ســبب نفــاق و گم راهــی آن هــا، آی ــد، ب ــن زی و رافــع ب

ن 
َ
ــُدوَن أ ــَک ُیِری ــن َقْبِل ــِزَل ِم ن

ُ
ــا أ ــَک َوَم ــِزَل ِإَلْی ن

ُ
ــا أ ــواْ ِبَم ــْم آَمُن ُه

َ
ّن

َ
ــوَن أ ــَن َیْزُعُم ِذی

َ
اّل
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ــْم  ُه
َ
ن ُیِضّل

َ
ــْیَطاُن أ

َ
ــُد الّش ــِه َوُیِری  ِب

ْ
ــُروا ن َیْکُف

َ
 أ

ْ
ــُروا ِم

ُ
ــْد أ ــوِت َوَق اُغ ــی الّطَ  ِإَل

ْ
ــوا َیَتَحاَکُم

َضــاَلاًل َبِعیدا.«)نســاء: ۶۰(]۱۵[
۷- مجــد بــن قیــس کــه بــه پیامبــر گفتــه بــود: »یــا ُمحّمــُد ائــذن لــی و الَتفِتّنــی« 
اَل ِفــی 

َ
ــی أ ــی َواَل َتْفِتّنِ ــن َیُقــوُل اْئــَذن ّلِ کــه آیــه در حــق او نــازل شــد: »َوِمْنُهــم ّمَ

اْلِفْتَنــِة َســَقُطوْا.«)توبه: ۴۹( ولــی برخــوردی از پیامبــر بــا او گــزارش نشــده اســت.
۸- رافــع بــن حریملــه کــه از مخالفــان و منافقــان بــزرگ بــود. وقتــی او مــرد، 
پیامبــر فرمودنــد: »َقــد مــات الیــوَم عظیــٌم ِمــن عظمــاِء المنافقیــَن.« اقدامــی 

علیــه او از طــرف پیامبــر گــزارش نشــده اســت.
۹- زیــد بــن الصلیــت؛ وقتــی شــتر پیغمبــر گــم شــد و همــه بــه دنبــال شــتر 
می  گشــتند، او بــه کنایــه و طعنــه گفــت: چگونــه ادعــای پیامبــری می  کنــد، در 
حالــی کــه نمی  دانــد شــترش کجاســت؟ پیامبــر بــه علــم غیــب، جــای دقیــق 
شــتر را فرمــود و اصحــاب رفتنــد و همان جــا شــتر را یافتنــد.]۱۶[ امــا برخــوردی از 

پیامبــر علیــه او گــزارش نشــده اســت.
۱۰- عمیــر بــن وهــب، از قبیلــه »بنــی جمــع« کــه شــیطان  صفت بــود و بــه بهانــه 
آزادی پســرش، کــه در جنــگ بــدر اســیر شــده بــود، بــا شمشــیری زهرآلــود قصــد 
جــان پیامبــر داشــت. پیامبــر بــه علــم غیــب قصــد او را آشــکار ســاخت و او در دم 

اســالم آورد.]۱۷[
۱۱- وحشــی کــه در جنــگ »احــد«، حمــزه، عمــوی پیامبــر را بــه شــهادت رســاند 
و پیامبــر حکــم قتــل او را صــادر کــرد. او پــس از فتــح مّکــه بــه طائــف گریخــت. امــا 
پــس از مدتــی، در وفــد ثقیــف، ناگهــان بــر پیغمبــر وارد شــد و شــهادتین گفــت و 
پیغمبــر او را بخشــید، امــا فرمــود: بــه جایــی بــرو کــه دیگــر تــو را نبینم. او مســلمان 

شــد و در جنگ  هــای رّده، مســیلمه کــّذاب را کشــت.]۱۸[
۱۲- هبــار بــن اســود، کســی کــه شــتر زینــب، دختــر پیغمبــر، را رم داد و از میــان 
هــودج بــه زمیــن افتــاد و طفــل خــود را ســقط کــرد و خــود نیــز بــه واســطه همــان 
مــرض از دنیــا رفــت. پیغمبــر در فتــح مّکــه خــون او را هــدر اعــالن کــرده بــود، ولــی 
پــس از مدتــی بــر پیغمبــر وارد شــد و گفــت: »… می  خواســتم بــه عجم  هــا پنــاه 
ــرد و  ــاد آوردم…« او تقاضــای بخشــش ک ــه ی ــو را ب ــی فضــل و بخشــش ت ببــرم، ول

پیغمبــر او را عفــو نمــود.]۱۹[

مــعــارف
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۱۳- قیــس بــن ربیــع کــه از ســهم خــود در عطایــا ناراضــی بــود و پیغمبــر را هجــو 
نمــود. امــا خــود بــه مدینــه آمــد و در ضمــن اشــعاری پــوزش خواســت و مــورد عفــو 

پیامبــر قــرار گرفــت.]۲۰[
۱۴- عکرمــة بــن ابی  جهــل کــه پیغمبــر در فتــح مّکــه، خــون او را هــدر اعــالن 
کــرده بــود، امــا بــه درخواســت همســرش، پیامبــر او را بخشــید، بعدهــا او در ســپاه 

اســالم در شــام دالورانــه جنگیــد.]۲۱[
۱۵- مالــک بــن عــوف، فرمانــده لشــکریان »هــوازن« علیــه پیامبــر بــود. او پــس از 
شکســت، بــه طائــف پنــاه بــرد. امــا پیغمبــر فرمــود: اگــر بیایــد و مســلمان شــود، مــال 
ــه او می  دهــم. او مســلمان شــد و از جانــب پیامبــر  او را بــه همــراه ۱۰۰ شــتر اضافــه ب
)ص(، رئیــس طوایــف »هــوازن«، »ثماله« و »مســلمه« شــد و با طائف جنگیــد.]۲۲[

۱۶- ابــن قیظــی فــردی نابینــا بــود. وقتــی لشــکریان اســالم بــه احــد می  رفتنــد، 
از زمیــن مقــداری خــاک برداشــت، بــه روی مبــارک پیامبــر پاشــید و ناســزا گفــت. 
کنیــد، هــم  رهــا  را  فرمــود: »او  امــا پیغمبــر  را بکشــند.  او  اصحــاب خواســتند 

ــور اســت و هــم دلــش.«]۲۳[ چشــمش ک
۱۷- عبــداهلل بــن ابی  ســرح مدتــی کاتــب وحــی بــود و گاهــی بــه عمــد الفــاظ وحــی 
را تغییــر مــی  داد. ســرانجام، مرتــد شــد و از مدینــه فــرار کــرد. در فتــح مّکــه، پیغمبــر 
خــون او را هــدر ســاخته بــود، امــا بــا وســاطت عثمــان، در مّکــه بــر پیغمبــر وارد شــد 
و امــان خواســت. پــس از مدتــی مــورد رحمــت و بخشــش پیامبــر قــرار گرفــت.]۲۴[

۱۸- انــس بــن زنیــم بــا اشــعاری پیامبــر را هجــو نمــود و پیامبــر نیــز او را مهدورالــدم 
خوانــد. امــا در فتــح مّکــه، مــورد عفــو و بخشــش پیامبــر قــرار گرفــت.]۲۵[

ــه  ــه ب ــرادر رضاعــی پیامبــر )ص(،پــس از فتــح  مّک ۱۹- ابوســفیان بــن حــارث، ب
وســاطت اّم  ســلمه مــورد عفــو و بخشــش  پیامبــر قــرار گرفــت.

۲۰- صفــوان بــن امّیــه بــه ســبب اقدامــات علیــه مســلمانان، مهدورالــدم اعــالم 
گردیــده بــود، امــا پــس از فتــح مّکــه، مــورد بخشــش پیامبــر قــرار گرفــت.]۲۶[

ــا یهودیــان خیبــر کــه پــس از فتــح خیبــر، پیامبــر آنــان را نکشــت و  ۲۱- مــدارا ب
ــه اســارت نبــرد.]۲۷[ ــان و فرزندانشــان را ب زن

۲۲- حاطــب بــن ابی بلتعــه، بــه خیانــت، موضــوع حرکــت مســلمانان بــرای 
ــه اطــالع قریــش رســاند و پیامبــر از طریــق وحــی، از  فتــح مّکــه را توســط ســاره ب
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ایــن موضــوع اطــالع یافــت،]۲۸[ ولــی برخــورد خاصــی از ســوی ایشــان بــا حاطــب 
گــزارش نشــده اســت.

۲۳- نمونــه کامــل مــدارای پیامبــر، بخشــش ســران کفــر پــس از فتــح مّکــه اســت 
لقــاء…«]۲۹[ کــه فرمودنــد: »ِاذهبــوا فانتم الّطُ

ــور و نیــز مــوارد دیگــر بــه دســت می  آیــد کــه هــدف نهایــی پیامبــر،  از مــوارد مزب
مســلمان شــدن مــردم و بــه هدایــت رســاندن آن ها بــود، نه انتقــام گرفتن هنگام 

قــدرت و همیــن مســئله یکــی از عوامــل پیشــرفت اســالم بــه شــمار می  آیــد.

مــعــارف
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]۱[. غالمرضا نوعى، مدارا با مخالفان در قرآن و سّنت، ص ۹۸
]۲[. صدوق، امالى، ص ۱۹ و من الیحضره الفقیه، ج ۴ ص ۳۹۴؛ طبرسى على بن حسن، مشکاة االنوار ج ۱ 

ص ۲۱۸
]۳[. مصطفى دلشاد تهرانى، سیره نبوی، ج ۳، ص ۶۹

]۴[. محمدباقر مجلسى، بحاراالنوار، ج ۷۴، ص ۳۹۴ / دیلمى، ارشادالقلوب، ج ۱، ص ۱۱۵
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]۶[. ابن هشام، زندگانى حضرت محمد)ص( پیامبر اسالم، ج ۲، ص ۱۹۸
]۷[. همان ص ۱۹۹

]۸[. غالمرضا نوعى، مدارا با مخالفان در قرآن و سّنت، ص ۱۰۱
]۹[. همان، ص ۸۳

]۱۰[. ابن هشام، سیره، تحقیق مصطفى سقا و دیگران، ج ۲، ص ۳۷۲ ؛ ابن اثیر، اسدالغابه، ص ۱۹۷
]۱۱[. محمد قوام وشنوی، حیاةالنبى و سیرته، ص ۳۲۱

]14-12[. همان، ص ۳۲۶
]۱۵[. همان، ص ۳۲۷
]۱۶[. همان ص ۳۲۸

کمالى، پیشین، ص ۱۰۷ / شرف  الدین محمد بن عبداهّلل بن عمر، خالصه سیرت رسول  اهّلل،  ]۱۷[. سید على 
تهران، علمى و فرهنگى،  ۱۳۶۸، ص ۱۶۱

]۱۸[. سید على کمالى، پیشین، ص ۹۵
]۱۹[. همان

]21-20[. همان، ص ۹۶
]۲۲[. همان، ص ۹۸.

]24-23[. همان، ص ۹۹
]۲۵[. همان، ص ۱۱۰

]۲۶[. همان، ص ۱۰۵
]۲۷[. جعفر سبحانى، فروغ ابدیت، چ ۴، قم، دفتر تبلیغات اسالمى، ۱۳۷۴، ص ۲۶۳

]۲۸[. همان ص ۳۱۷
]۲۹[. مقریزی، امتاع االسماع، ج ۳ ص ۱۰۳

بیت  اهل  سیره  و  تاریخ  پژوهشکده  استادیار  موسوی،  رزاقى  قاسم  سید  والمسلمین  حجت االسالم  نویسنده: 
علیهم السالم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى



ف
�

ف س�
ه 

ژ ور
س



76

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 
ایــن روزهــا بــا رحلــت پیامبــر عظیم الّشــأن اســالم - کــه برگزیــده همــه بشــرّیت 
در طــول تاریــخ و پــدر معنــوی مســلمان ها و همــه انســان هایی اســت کــه بــه 
ارتقــاء و رشــد انســانیت عقیــده دارنــد - مصــادف اســت. در ســالگرد رحلــت آن 
بزرگــوار، یکــی از وظایــف مــا ایــن اســت کــه در دل و زبــان، از زحمــات و مجاهــدات 
بی نظیــر و خســتگی ناپذیــر ایــن زبــده عالــم و آدم، سپاســگزار باشــیم. همچنیــن 
ایــن ایــام بــا ســالگرد شــهادت ســبط اکبــر پیغمبــر، حضــرت امــام حســن مجتبــی 
و همچنیــن امــام هشــتم مــا، حضــرت ابــی الحســن الّرضا علیهمــا الّصــالة والّســالم 

مصــادف اســت.
خطبه اول را به شــرح مختصری از ســیره نبّی اکرم در دوران ده ســاله حاکمیت 
اســالم در مدینــه اختصــاص داده ام کــه یکــی از درخشــانترین - و گزافــه نیســت 
اگــر بگوییــم درخشــانترین - دوره هــای حکومــت در طــول تاریــخ بشــری اســت. 
ــذار در تاریــخ بشــر را شــناخت.  ــرکار و فوق العــاده تأثیرگ ــاه و ُپ ــد ایــن دوره کوت بای
البتــه بــه همــه بــرادران و خواهــران - بخصــوص بــه جوانــان - توصیــه میکنــم کــه 

بــه تاریــخ زندگــی پیغمبــر مراجعــه کننــد و آن را بخواننــد و فــرا گیرنــد.
دوره مدینــه، فصــل دوم دوران بیست وســه ســاله رســالت پیغمبــر اســت. 

سخنرانى مقام معظم رهبری در یکى از خطبه های نمازجمعه تهران

سیره نبی مکرم اسالم)ص(
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محســوب  دوم  فصــل  مقدمــه  کــه   - بــود  اّول  فصــل  مکــه،  در  ســال  ســیزده 
دوران  کــه  اســت  پیغمبــر  مدینــه  دوران  هــم  ســال  ده  تقریبــًا  و   - می شــود 
شــالوده ریزی نظــام اســالمی و ســاختن یــک الگــو و نمونــه از حاکمّیــت اســالم 
بــرای همــه زمان هــا و دوران هــای تاریــخ انســان و همــه مکان هاســت. البتــه 
ایــن الگــو، یــک الگــوی کامــل اســت و مثــل آن را دیگــر در هیــچ دورانــی ســراغ 
نداریــم؛ لیکــن بــا نــگاه بــه ایــن الگــوی کامــل، می شــود شــاخص ها را شــناخت. 
ایــن شــاخص ها بــرای افــراد بشــر و مســلمان ها عالمت هایــی اســت کــه بایــد بــه 
ــر از  ــه نظام هــا و انســان ها قضــاوت کننــد. هــدف پیغمب وســیله آن هــا نســبت ب
هجــرت بــه مدینــه ایــن بــود کــه بــا محیــط ظالمانــه و طاغوتــی و فاســد سیاســی 
و اقتصــادی و اجتماعــی  کــه آن روز در سرتاســر دنیــا حاکــم بــود، مبــارزه کنــد و 
ــر  ــود. پیامب ــی ب ــأله جهان ــأله، مس ــود؛ مس ــه نب ــار مک ــا کّف ــارزه ب ــط مب ــدف، فق ه
اکــرم ایــن هــدف را دنبــال می کــرد کــه هرجــا زمینــه مســاعد بــود، بــذر اندیشــه و 
عقیــده را بپاشــد؛ بــا ایــن امیــد کــه در زمــان مســاعد، ایــن بــذر ســبز خواهــد شــد. 
هــدف ایــن بــود کــه پیــام آزادی و بیــداری و خوشــبختی انســان بــه همــه دل هــا 
برســد. ایــن جــز بــا ایجــاد یــک نظــام نمونــه و الگــو امکان پذیــر نبــود؛ لــذا پیغمبــر 
بــه مدینــه آمــد تــا ایــن نظــام نمونــه را بــه وجــود آورد. این کــه چقــدر بتواننــد آن را 
ادامــه دهنــد و بعدی هــا چقــدر بتواننــد خودشــان را بــه آن نزدیــک کننــد، بســته 
بــه هّمــت آن هاســت. پیغمبــر نمونــه را می ســازد و بــه همــه بشــریت و تاریــخ ارائــه 

می کنــد.

شاخص های نظام   پیامبر
نظامــی کــه پیغمبــر ســاخت، شــاخص های گوناگونــی دارد کــه در بیــن آن هــا 

ــر اســت: ــر و برجســته ت هفــت شــاخص از همــه مهمت
شــاخص اّول، ایمــان و معنوّیــت اســت. انگیــزه و موتــور پیش برنــده حقیقــی 
در نظــام نبــوی، ایمانــی اســت کــه از سرچشــمه دل و فکــر مــردم می جوشــد و 
دســت و بــازو و پــا و وجــود آن هــا را در جهــت صحیــح بــه حرکــت در مــی آورد. 
پــس شــاخص اّول، دمیــدن و تقویــت روح ایمــان و معنویــت و دادن اعتقــاد و 
اندیشــه درســت بــه افــراد اســت، کــه پیغمبــر ایــن را از مکــه شــروع کــرد و در مدینــه 

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

پرچمــش را بــا قــدرت بــاال بــرد.
شــاخص دوم، قســط و عــدل اســت. اســاس کار بــر عدالــت و قســط و رســاندن 

هــر حّقــی بــه حقــدار - بــدون هیــچ مالحظــه - اســت.
شــاخص ســوم، علــم و معرفــت اســت. در نظــام نبــوی، پایــه همــه چیــز، 
دانســتن و شــناختن و آگاهــی و بیــداری اســت. کســی را کورکورانــه بــه ســمتی 
حرکــت نمی دهنــد؛ مــردم را بــا آگاهــی و معرفــت و قــدرِت تشــخیص، بــه نیــروی 

فّعــال - نــه نیــروی منفعــل - بــدل می کننــد.
شــاخص چهــارم، صفــا و اخــّوت اســت. در نظــام نبــوی، درگیری هــای برخاســته 
از انگیزه هــای خرافــی، شــخصی، ســودطلبی و منفعت طلبــی مبغــوض اســت و بــا 
آن مبــارزه می شــود. فضــا، فضــای صمیمّیــت و اخــّوت و بــرادری و همدلــی اســت.

شــاخص پنجــم، صــالح اخالقــی و رفتــاری اســت. انســان ها را تزکیــه و از مفاســد 
و رذائــل اخالقــی، پیراســته و پــاک می کنــد؛ انســاِن بــا اخــالق و مزّکــی می ســازد؛ 
»و یزّکیهــم و یعّلمهــم الکتــاب و الحکمة«.)جمعــه:2( تزکیــه، یکــی از آن پایه هــای 
اصلــی اســت؛ یعنــی پیغمبــر روی یکایــک افــراد، کار تربیتــی و انسان ســازی می کرد.
شــاخص ششــم، اقتــدار و عــّزت اســت. جامعــه و نظــام نبــوی، توســری خور، 
وابســته، دنبالــه رو و دســت حاجــت بــه ســوی ایــن و آن درازکــن نیســت؛ عزیــز و 
مقتــدر و تصمیم گیــر اســت؛ صــالح خــود را کــه شــناخت، بــرای تأمیــن آن تــالش 

می کنــد و کار خــود را پیــش می بــرد.
شــاخص هفتــم، کار و حرکــت و پیشــرفِت دائمــی اســت. توّقــف در نظــام نبــوی 
ــد  ــاق نمی افت ــت. اتف ــرفت اس ــت، کار و پیش ــب، حرک ــور مرّت ــه ط ــدارد؛ ب ــود ن وج
کــه یــک زمــان بگوینــد: دیگــر تمــام شــد؛ حــال بنشــینیم اســتراحت کنیــم! ایــن 
وجــود نــدارد. البتــه ایــن کار، کاِر لــّذت آور و شادیبخشــی اســت؛ کار خســتگی آور 
و کســل کننده و ملول کننــده و بــه تعب آورنــده ای نیســت؛ کاری اســت کــه بــه 

انســان نشــاط و نیــرو و شــوق می دهــد.

ورود پیغمبر به مدینه
پیغمبــر وارد مدینــه شــد تــا ایــن نظــام را ســِر پــا و کامــل کنــد و آن را بــرای ابــد در 
تاریــخ، بــه عنــوان نمونــه بگــذارد تــا هــر کســی در هــر جــای تاریــخ - از بعــد از زمــان 
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خــودش تــا قیامــت - توانســت، مثــل آن را بــه وجــود آورد و در دل هــا شــوق ایجاد 
کنــد تــا انســان ها بــه ســوی چنــان جامعــه ای برونــد. البتــه ایجــاد چنیــن نظامــی، 
بــه پایه هــای اعتقــادی و انســانی احتیــاج دارد. اّول بایــد عقایــد و اندیشــه های 
صحیحــی وجــود داشــته باشــد تــا ایــن نظــام بــر پایــه آن افــکار بنــا شــود. پیغمبــر 
ایــن اندیشــه ها و افــکار را در قالــب کلمــه توحیــد و عــّزت انســان و بقیــه معــارف 
اســالمی در دوران ســیزده ســال مکــه تبییــن کــرده بــود؛ بعــد هــم در مدینــه و در 
تمــام آنــات و لحظــات تــا دم مــرگ، دائمــًا ایــن افــکار و ایــن معــارف بلنــد را - کــه 
پایه هــای ایــن نظامنــد - بــه ایــن و آن تفهیــم کــرد و تعلیــم داد. دوم، پایه هــا 
ــرار گیــرد - چــون  ــر دوش آن هــا ق ــا ب ــا ایــن بن و ســتون های انســانی الزم اســت ت
نظــام اســالمی قائــم بــه فــرد نیســت - پیغمبــر بســیاری از ایــن ســتون ها را هــم 
در مکــه بــه وجــود آورده و آمــاده کــرده بــود. یــک عــّده، صحابــه بزرگــوار پیغمبــر 
بودنــد - بــا اختــالف مرتبــه ای کــه داشــتند - این هــا معلــول و محصــول تــالش و 
مجاهــدت دوران ســخت سیزده ســاله مکــه بودنــد. یــک عــّده هــم کســانی بودنــد 
کــه قبــل از هجــرت پیغمبــر، در یثــرب بــا پیــام پیغمبــر بــه وجــود آمــده بودنــد؛ از 
قبیــل ســعدبن معاذها و ابی اّیوب هــا و دیگــران. بعــد هــم کــه پیغمبــر آمــد، از 
لحظــه ورود، انسان ســازی را شــروع کــرد و روزبــه روز مدیــران الیــق، انســان های 
بــزرگ، شــجاع، بــا گذشــت، بــا ایمــان، قــوی و بامعرفــت بــه عنــوان ســتون های 
ــه  ــر ب مســتحکم ایــن بنــای شــامخ و رفیــع، وارد مدینــه شــدند. هجــرت پیغمب
مدینــه - کــه قبــل از ورود پیامبــر بــه ایــن شــهر، یثــرب نامیــده می شــد و بعــد از 
ــود  ــاری ب ــوش به ــیم خ ــل نس ــت - مث ــام گرف ــی ن ــرت، مدینةالّنب ــدن آن حض آم
کــه در فضــای ایــن شــهر پیچیــد و همــه احســاس کردنــد کأّنــه گشایشــی به وجــود 
آمــده اســت؛ لــذا دل هــا متوّجــه و بیــدار شــد. وقتــی کــه مــردم شــنیدند پیغمبــر 
وارد ُقبــا شــده اســت - ُقبــا نزدیــک مدینــه اســت و آن حضــرت پانــزده روز در 
آن جــا مانــد - شــوق دیــدن ایشــان روزبــه روز در دل مــردم مدینــه بیشــتر می شــد. 
ــد و برمی گشــتند؛  ــارت می کردن ــر را زی ــا می رفتنــد و پیغمب ــه ُقب بعضــی از مــردم ب
عــّده ای هــم در مدینــه منتظــر بودنــد تــا ایشــان بیایــد. بعــد کــه پیغمبــر وارد 
ــه توفانــی در دل هــای  ــم، ب مدینــه شــد، ایــن شــوق و ایــن نســیم لطیــف و مالی
مــردم تبدیــل شــد و دل هــا را عــوض کــرد. ناگهــان احســاس کردنــد کــه عقایــد و 
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ــار و ســخن  ــی و تعّصبــات آن هــا، در چهــره و رفت عواطــف و وابســتگی های قبایل
ایــن مــرد محــو شــده اســت و بــا دروازه جدیــدی بــه ســوی حقایــق عالــم آفرینــش 
ــه اّول در دل هــا انقــالب  ــود ک و معــارف اخالقــی آشــنا شــده اند. همیــن توفــان ب
ایجــاد کــرد؛ بعــد بــه اطــراف مدینــه گســترش پیــدا کــرد؛ ســپس دژ طبیعــی مکــه را 
تســخیر کــرد و ســرانجام بــه راه هــای دور قــدم گذاشــت و تــا اعمــاق دو امپراتــوری 
ــکان داد و در درون  ــزرِگ آن روز پیــش رفــت؛ و هرجــا رفــت، دل هــا را ت و کشــور ب
ــا  ــه وجــود آورد. مســلمانان در صــدر اســالم، ایــران و روم را ب انســان ها انقــالب ب
نیــروی ایمــان فتــح کردنــد. ملت هــای مــورد هجــوم هــم بــه مجــردی کــه این هــا 
ــرای  را می دیدنــد، در دل هایشــان نیــز ایــن ایمــان بــه وجــود میآمــد. شمشــیر ب
 تــوده ی 

ّ
ایــن بــود کــه مانع هــا و ســرکرده های زر و زورمــدار را از ســر راه بــردارد؛ واال

مــردم، همــه جــا همــان توفــان را دریافــت کــرده بودنــد و دو امپراتــوری عظیــم در 
آن روزگار - یعنــی روم و ایــران - تــا اعمــاِق خودشــان جــزو نظــام و کشــور اســالمی 
شــده بودنــد. همــه این هــا چهــل ســال طــول کشــید؛ ده ســالش در زمــان پیغمبــر 

بــود؛ ســی ســال هــم بعــد از پیغمبــر.

تبلیغ پیامبر
جملــه  از  کــرد.  شــروع  را  کار  شــد،  مدینــه  وارد  این کــه  مجــّرد  بــه  پیغمبــر 
شــگفتی های زندگــی آن حضــرت ایــن اســت کــه در طــول ایــن ده ســال، یــک 
لحظــه را هــدر نــداد. دیــده نشــد کــه پیغمبــر از فشــاندن نــور معنویــت و هدایــت 
و تعلیــم و تربیــت لحظــه ای بــاز بمانــد. بیــداری او، خــواب او، مســجد او، خانــه 
او، میــدان جنــگ او، در کوچــه و بــازار رفتــن او، معاشــرت خانوادگــی او و وجــود او 
- هرجــا کــه بــود - درس بــود. عجــب برکتــی در چنیــن عمــری وجــود دارد! کســی 
ــه مــن بارهــا  ــر گذاشــت - ک ــرد و روی آن اث کــه همــه تاریــخ را مســّخِر فکــر خــود ک
گفتــه ام، بســیاری از مفاهیمــی کــه قرن هــای بعــد بــرای بشــریت تقــّدس پیــدا 
کــرد؛ مثــل مفهــوم مســاوات، بــرادری، عدالــت و مردم ســاالری، همــه تحــت تأثیــر 
تعلیــم او بــود؛ در تعالیــم ســایر ادیــان چنیــن چیزهایــی وجــود نداشــت و یــا الاقل 
بــه منصــه ظهــور نرســیده بــود - فقــط ده ســال کار حکومتــی و سیاســی و جمعــی 
ــود. چــه عمــر بابرکتــی! از اّوِل ورود، موضع گیــری خــود را مشــخص کــرد. کــرده ب
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ناقــه ای کــه پیغمبــر ســوار آن بــود، وارد شــهر یثــرب شــد و مــردم دور آن را 
ــه ای هــم بــرای  ــه بــود؛ هــر محّل ــه محّل گرفتنــد. در آن زمــان، شــهر مدینــه، محّل
خــودش خانه هــا، کوچه هــا و حصــار و بزرگانــی داشــت و متعّلــق بــه قبیلــه ای 
ــر  ــتر پیغمب ــی ش ــزرج. وقت ــه خ ــته ب ــل وابس ــه اوس و قبای ــته ب ــل وابس ــود: قبای ب
وارد شــهر یثــرب شــد، جلــِو هــر کــدام از قلعه هــای قبایــل کــه رســید، بــزرگان 
ــه، زندگــی،  ــا رســول اهلل! بیــا این جــا؛ خان ــِو شــتر را گرفتنــد: ی ــد و جل بیــرون آمدن
ثــروت و راحتــِی مــا در اختیــار تــو. پیغمبــر فرمــود: جلــِو ایــن شــتر را بــاز کنیــد؛ »اّنهــا 
مأمورة«؛)بحاراالنــوار، ج 19، 116( دنبــال دســتور حرکــت می کنــد؛ بگذاریــد بــرود. 
جلــِو شــتر را بــاز کردنــد تــا بــه محّلــه بعــدی رســید. باز بــزرگان، اشــراف، پیرمــردان، 
شــخصّیت ها و جوانــان آمدنــد جلــِو ناقــه پیغمبــر را گرفتنــد: یــا رســول اهلل! این جا 
فــرود بیــا؛ این جــا خانــه توســت؛ هرچــه بخواهــی، در اختیــارت می گذاریــم؛ همــه 
مــا در خدمتــت هســتیم. فرمــود: کنــار برویــد؛ بگذاریــد شــتر بــه راهــش ادامــه 
بــه  تــا  بــه محّلــه شــتر راه می رفــت  دهــد؛ »اّنهــا مأمــورة«. همین طــور محّلــه 
محّلــه بنی النجــار - کــه مــادر پیغمبــر جــزو ایــن خانــواده اســت - رســید. مــردان 
بنــی النجــار دایی هــای پیغمبــر محســوب می شــدند؛ لــذا جلــو آمدنــد و گفتنــد: 
یــا رســول اهلل! مــا خویشــاوند توییــم؛ هســتی مــا در اختیــار توســت؛ در منــزل 
ــه  ــاز کردنــد. شــتر ب ــه؛ »اّنهــا مأمــورة«؛ کنــار برویــد. راه را ب مــا فــرود بیــا. فرمــود: ن
فقیرنشــین تریِن محــاّلت مدینــه آمــد و در جایــی نشســت. همــه نــگاه کردنــد 
ببیننــد خانــه کیســت؛ دیدنــد خانــه ابی اّیــوب انصــاری اســت؛ فقیرتریــن یــا یکــی 
از فقیرتریــن آدم هــای مدینــه. خــودش و خانــواده مســتمند و فقیــرش آمدنــد و 
اثــاث پیغمبــر را برداشــتند و داخــل خانــه بردند. پیغمبر هم به عنــوان میهمان، 
وارد خانــه آن هــا شــد و بــه اعیــان و اشــراف و متنّفــذان و صاحبــاِن قبیلــه و امثــال 
این هــا دســت رد زد؛ یعنــی موضــع اجتماعــی خــودش را مشــّخص کــرد؛ معلــوم 
شــد کــه ایــن شــخص، وابســته بــه پــول و حیثیــت قبیله ای و شــرِف ریاســت فالن 
ــررو و پشــت هم انداز و  قبیلــه و وابســته بــه قــوم و خویــش و فامیــل و آدم هــای ُپ
امثــال این هــا نیســت و نخواهــد شــد. از همــان ســاعت و لحظــه اّول مشــّخص 
کــرد کــه در برخــورد و تعامــل اجتماعــی، طــرف کدام گــروه و طرفدار کــدام جمعیت 
اســت و وجــود او بــرای چــه کســانی بیشــتر نافــع خواهــد بــود. همــه از پیغمبــر و 
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 حــّق بیشــتری 
ً
تعالیــم او نفــع می برنــد؛ امــا آن کــس کــه محروم تــر اســت، قهــرا

می بــرد و بایــد جبــران محرومیتــش بشــود. جلــِو خانــه ابی اّیــوب انصــاری، زمیــِن 
افتــاده ای بــود. فرمــود ایــن زمیــن مــال کیســت؟ گفتنــد متعّلــق بــه دو بچــه یتیــم 
ــن  ــن زمی ــود در ای ــد فرم ــد. بع ــن را خری ــود داد و آن زمی ــه خ ــول از کیس ــت. پ اس
مســجد می ســازیم؛ یعنــی یــک مرکــز سیاســی، عبــادی، اجتماعــی و حکومتــی؛ 
یعنــی مرکــز تجّمــع مــردم. جایــی بــه عنــوان مرکزّیــت الزم بــود؛ لــذا شــروع بــه 
ســاختن مســجد کردنــد. زمیــن مســجد را از کســی نخواســت و طلــب بخشــیدگی 
نکــرد؛ آن را بــا پــول خــود خریــد. بــا این کــه آن دو بچــه، پــدر و مدافــع نداشــتند؛ 
امــا پیغمبــر مثــل پــدر و مدافــع آن هــا، حّقشــان را تمــام و کمــال رعایت کــرد. وقتی 
بنــا شــد مســجد بســازند، خــود پیغمبــر جــزو اّولیــن کســان یــا اّولیــن کســی بــود کــه 
آمــد بیــل را بــه دســت گرفــت و شــروع بــه کنــدِن پــی مســجد کــرد؛ نــه بــه عنــوان 
یــک کار تشــریفاتی، بلکــه واقعــًا شــروع بــه کار کــرد و عــرق ریخــت. طــوری کار کــرد 
ــد، گفتنــد مــا بنشــینیم و پیغمبــر  کــه بعضــی از کســانی کــه کنــاری نشســته بودن
این طــور کار کنــد!؟ پــس مــا هــم می رویــم کار می کنیــم؛ لــذا آمدنــد و مســجد را در 
مــدت کوتاهــی ســاختند. پیغمبــر - ایــن رهبــر واال و مقتــدر- نشــان داد کــه هیــچ 
حــّق اختصاصــی بــرای خــودش قائــل نیســت. اگــر بناســت کاری انجــام گیــرد، او 

هــم بایــد در آن ســهمی داشــته باشــد.

تدابیر و سیاست های پیامبر 
بعــد، تدبیــر و سیاســت اداره آن نظــام را طّراحــی کــرد. وقتــی انســان نــگاه می کنــد 
و می بینــد قــدم بــه قــدم، مدّبرانــه و هوشــیارانه پیــش رفتــه اســت، می فهمــد 
کــه پشــت ســر آن عــزم و تصمیــم قــوی و قاطــع، چــه اندیشــه و فکــر و محاســبه 
دقیقــی قــرار گرفتــه اســت کــه علی الّظاهــر جــز بــا وحــی الهــی ممکــن نیســت. امــروز 
هــم کســانی کــه بخواهنــد اوضــاع آن ده ســال را قــدم بــه قــدم دنبــال کننــد، چیــزی 
ــت  ــزی ملتف ــد، چی ــاب کن ــه حس ــه ای را جداگان ــر واقع ــان ه ــر انس ــد. اگ نمی فهمن
نمی شــود؛ بایــد نــگاه کنــد و ببینــد ترتیــب کار چگونــه اســت؛ چطــور همه ایــن کارها 

مدّبرانــه، هوشــیارانه و بــا محاســبه صحیــح انجــام گرفتــه اســت.
اّول، ایجــاد وحــدت اســت. همــه مــردم مدینــه کــه مســلمان نشــدند؛ اکثــراً 
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بــر  عــالوه  ماندنــد.  نامســلمان  هــم  کمــی  بســیار  تعــداد  و  شــدند  مســلمان 
این هــا، ســه قبیلــه مهــّم یهــودی - قبیلــه بنی قینقــاع، قبیلــه بنــی نضیــر و 
قبیلــه بنی قریظــه - در مدینــه ســاکن بودنــد؛ یعنــی در قلعه هــای اختصاصــِی 
آمــدِن  می کردنــد.  زندگــی  بــود:  چســبیده  مدینــه  بــه  تقریبــًا  کــه  خودشــان 
ــن  ــت و ای ــل از آن برمی گش ــال قب ــت س ــال، دویس ــد س ــه ص ــه ب ــه مدین ــا ب این ه
ــه  ــی ک ــی و مفّصلــی دارد. در زمان ــد، خــودش داســتان طوالن ــه چــرا آمــده بودن  ک
پیغمبــر اکــرم وارد مدینــه شــد، خصوصّیــت ایــن یهودی هــا در دو، ســه چیــز 
بــود: یکــی ایــن بــود کــه ثــروت اصلــِی مدینــه، بهتریــن مــزارع کشــاورزی، بهتریــن 
تجارت هــای ســودده و ســودبخش ترین صنایــع - ســاخت طــالآالت و امثــال 
ایــن چیزهــا - در اختیارشــان بــود. بیشــتر مــردم مدینــه در مــوارد نیــاز بــه این هــا 
ــا می پرداختنــد؛ یعنــی از لحــاظ  ــد؛ پــول قــرض می گرفتنــد و رب مراجعــه می کردن
مالــی، ریــش همــه در دســت یهودی هــا بــود. دوم این کــه بــر مــردم مدینــه برتــری 
فرهنگــی داشــتند. چــون اهــل کتــاب بودنــد و بــا معــارف گوناگــون، معــارف دینــی 
و مســائلی کــه از ذهــن نیمه وحشــی های مدینــه، بســیار دور بــود، آشــنا بودنــد؛ 
لــذا تســّلط فکــری داشــتند. در واقــع اگــر بخواهیــم بــه زبــان امــروز صحبــت کنیــم، 
لــذا مــردم  یهودی هــا در مدینــه یــک طبقــه روشــنفکر محســوب می شــدند؛ 
آن جــا را تحمیــق و تحقیــر و مســخره می کردنــد. البتــه آن جایــی کــه خطــری 
متوّجه شــان می شــد و الزم بــود، کوچکــی هــم می کردنــد؛ لیکــن بــه طــور طبیعــی 
ــم  ــت ه ــای دوردس ــا جاه ــه ب ــود ک ــن ب ــوم ای ــت س ــد. خصوصی ــر بودن ــا برت این ه
ارتبــاط داشــتند؛ یعنــی محــدود بــه فضــای مدینــه نبودنــد. یهودی هــا واقعیتــی 
در مدینــه بودنــد؛ بنابرایــن پیغمبــر بایــد حســاب این هــا را می کــرد. پیغمبــر اکــرم 
ــرد. وقتــی آن حضــرت وارد مدینــه  ــاِق دســت جمعِی عمومــی ایجــاد ک یــک میث
مــردم  از  چیــزی  این کــه  بــدون  باشــد،  قــراردادی  هیــچ  این کــه  بــدون  شــد، 
بخواهــد و بــدون این کــه مــردم دراین بــاره مذاکــره ای کــرده باشــند، روشــن شــد 
کــه رهبــرِى ایــن جامعــه متعّلــق بــه ایــن مــرد اســت؛ یعنــی شــخصیت و عظمــت 
نبــوی بــه طــور طبیعــی همــه را در مقابــل او خاضــع کــرد؛ معلــوم شــد کــه او رهبــر 
ــر محــورش حرکــت و اقــدام کننــد. پیغمبــر  ــد همــه ب ــد، بای اســت و آنچــه می گوی
میثاقــی نوشــت کــه مــورد قبــول همــه قــرار گرفــت. ایــن میثــاق دربــاره تعامــل 

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

اجتماعــی، معامــالت، منازعــات، دیــه، روابــط پیغمبــر بــا مخالفان، بــا یهودی ها 
و بــا غیرمســلمان ها بــود. همــه این هــا نوشــته و ثبــت شــد؛ مفّصــل هــم هســت؛ 

ــزرگ تواریــخ قدیمــی را گرفتــه اســت. شــاید دو ســه صفحــه کتاب هــای ب
اقــدام بعــدِى بســیار مهــم، ایجــاد اخــّوت بــود. اشــرافی گری و تعّصب هــای 
یکدیگــر،  از  مــردم  گوناگــون  قشــرهای  جدایــی  و  قبیلــه ای  غــرور  و  خرافــی 
مهمتریــن بــالی جوامــع متعّصــب و جاهلــی آن روز عــرب بــود. پیغمبــر بــا ایجــاد 
اخــّوت، این هــا را زیــر پــای خــودش لــه کــرد. بیــن فــالن رئیــس قبیلــه بــا فــالن آدم 
بســیار پاییــن و متوّســط، اخــّوت ایجــاد کــرد. گفــت شــما دو نفــر بــا هــم برادریــد؛ 
آن هــا هــم بــا کمــال میــل ایــن بــرادری را قبــول کردنــد. اشــراف و بــزرگان را در کنــار 
بــردگاِن مسلمان شــده و آزادی یافتــه قــرار داد و بــا ایــن کار، همــه موانــع وحــدت 
اجتماعــی را از بیــن بــرد. وقتــی می خواســتند بــرای مســجد، مــؤّذن انتخــاب 
کننــد، خوش صداهــا و خوش قیافه هــا زیــاد بودنــد، معاریــف و شــخصیت های 
برجســته متعــّدد بودنــد؛ امــا از میــان همــه این هــا بــالل حبشــی را انتخــاب کــرد. 
نــه زیبایــی، نــه صــوت و نــه شــرف خانوادگــی و پــدر و مــادری مطــرح بــود؛ فقــط 
اســالم و ایمــان، مجاهــدت در راه خــدا و نشــان دادن فــداکاری در ایــن راه مــالک 
بــود. ببینیــد چطــور ارزش هــا را در عمــل مشــّخص کــرد. بیــش از آنچــه کــه حــرف 
او بخواهــد در دل هــا اثــر بگــذارد، عمــل و ســیره و مشــی او در دل هــا اثــر گذاشــت.

برای آن که این کار به سامان برسد، سه مرحله وجود داشت:
مرحله اول، شالوده ریزی نظام بود که با این کارها انجام گرفت.

مرحلــه دوم، حراســت از ایــن نظــام بــود. موجــود زنــده روبه رشــد و نمــوی کــه 
ــرًا  ــد، قه ــر می کنن ــاس خط ــند، از او احس ــر او را بشناس ــدرت اگ ــان ق ــه صاحب هم
ــود  ــن مول ــیارانه از ای ــمن، هوش ــل دش ــد در مقاب ــر نتوان ــر پیغمب ــمن دارد. اگ دش
طبیعــِی مبــارک حراســت کنــد، ایــن نظــام از بیــن خواهــد رفــت و همــه زحماتــش 

بی حاصــل خواهــد بــود؛ لــذا بایــد حراســت کنــد.
مرحلــه ســوم، عبــارت از تکمیــل و ســازندگی بناســت. شــالوده ریزی کافــی 
انجــام  هــم  عــرض  در  کار  ســه  ایــن  اســت.  اّول  قــدم  شــالوده ریزی،  نیســت؛ 
می گیــرد. شــالوده ریزی در درجــه اّول اســت؛ امــا در همیــن شــالوده ریزی هــم 
مالحظــه دشــمنان شــده اســت و بعــد از ایــن هــم حراســت ادامــه پیــدا خواهــد 
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ــز  ــه بنــای اشــخاص و بنیان هــای اجتماعــی نی ــرد. در همیــن شــالوده ریزی، ب ک
ــرد. توّجــه شــده اســت و بعــد از ایــن هــم ادامــه پیــدا خواهــد ک

دشمنانی که نظام پیامبر را تهدید می کردند
پیغمبــر نــگاه می کنــد و می بینــد پنــج دشــمن اصلــی، ایــن جامعــه تــازه متوّلــد 

شــده را تهدیــد می کننــد:
ــل  ــد از او غاف ــال نبای ــا درعین ح ــت؛ ام ــت اس ــک و کم اهمی ــمن اول، کوچ دش
مانــد. یــک وقــت ممکــن اســت یــک خطــر بــزرگ بــه وجــود آورد. او کــدام اســت؟ 
فرســخ،  پانــزده  فرســخ،  ده  فاصلــه  بــه  مدینــه.  اطــراف  نیمه وحشــی  قبایــل 
بیســت فرســخ از مدینــه، قبایــل نیمه وحشــی وجــود دارنــد کــه تمــام زندگــی 
آن هــا عبــارت از جنــگ و خونریــزی و غــارت و بــه جــان هــم افتــادن و از همدیگــر 
قاپیــدن اســت. پیغمبــر اگــر بخواهــد در مدینــه نظــام اجتماعــِی ســالم و مطمئــن 
و آرامــی بــه وجــود آورد، بایــد حســاب این هــا را بکنــد. پیغمبــر فکــر این هــا را کــرد. 
در هــر کــدام از آن هــا اگــر نشــانه صــالح و هدایــت بــود، بــا آن هــا پیمــان بســت؛ اول 
هــم نگفــت کــه حتمــًا بیاییــد مســلمان شــوید؛ نــه، کافــر و مشــرک هــم بودنــد؛ امــا 
ــر عهــد و پیمــاِن خــودش،  ــا تعــّرض نکننــد. پیغمبــر ب ــا این هــا پیمــان بســت ت ب
پــا فشــاری می کــرد و پایــدار بــود؛ کــه ایــن را هــم عــرض خواهــم کــرد.  بســیار 
آن هایــی را کــه شــریر بودنــد و قابــل اعتمــاد نبودنــد، پیغمبــر عــالج کــرد و خــودش 
ــه شــنیده اید پیغمبــر پنجــاه نفــر را ســراغ  ســراغ آن هــا رفــت. ایــن ســریه هایی ک
فــالن قبیلــه فرســتاد، بیســت نفــر را ســراغ فــالن قبیلــه، مربــوط بــه این هاســت؛ 
کســانی کــه خــوی و طبیعــت آن هــا آرام پذیــر و هدایت پذیــر و صالح پذیــر نیســت 
و جــز بــا خونریــزی و اســتفاده از قــدرت نمی تواننــد زندگــی کننــد. لــذا پیغمبــر 

ســراغ آن هــا رفــت و آن هــا را منکــوب کــرد و ســر جــای خودشــان نشــاند.
دشــمن دوم، مکــه اســت کــه یــک مرکزّیــت اســت. درســت اســت کــه در مکــه 
حکومــت بــه معنــای رایــج خــودش وجــود نداشــت؛ امــا یــک گــروه اشــراِف متکّبــِر 
قدرتمنــِد متنّفــذ بــا هــم بــر مکــه حکومــت می کردنــد. این هــا بــا هــم اختــالف 
داشــتند، امــا در مقابــل ایــن مولــود جدیــد، بــا یکدیگــر هم دســت بودنــد. پیغمبــر 
ــاق  ــل اّتف ــم در عم ــور ه ــت؛ همین ط ــه آن هاس ــده از ناحی ــر عم ــت خط می دانس
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افتــاد. پیغمبــر احســاس کــرد اگــر بنشــیند تــا آن هــا ســراغش بیاینــد، یقینــًا آن هــا 
فرصــت خواهنــد یافــت؛ لــذا ســراغ آن هــا رفــت؛ منتهــا بــه طــرف مکــه حرکــت 
نکــرد. راه کاروانــِی آن هــا از نزدیکــی مدینــه عبــور می کــرد؛ پیغمبــر تعــّرض خــودش 
را بــه آن هــا شــروع کــرد، کــه جنــگ بــدر، مهمتریــِن ایــن تعّرض هــا در اّوِل کار بــود. 
پیغمبــر تعــّرض را شــروع کــرد؛ آن هــا هــم بــا تعّصــب و پیگیــری و لجاجــت بــه 
جنــگ آن حضــرت آمدنــد. تقریبــًا چهــار، پنــج ســال وضــع این گونــه بــود؛ یعنــی 
پیغمبــر آن هــا را بــه حــال خودشــان رهــا نمی کــرد؛ آن هــا هــم امیــدوار بودنــد کــه 
ــاس خطــر  ــه از آن احس ــالمی- را ک ــام اس ــی نظ ــد -یعن ــود جدی ــد ایــن مول بتوانن
می کردنــد، ریشــه کــن کننــد. جنــگ ُاحــد و جنگ هــای متعــّدد دیگــری کــه اّتفــاق 

افتــاد، در همیــن زمینــه بــود.
آخریــن جنگــی کــه آن هــا ســراغ پیغمبــر آمدنــد، جنــگ خنــدق -یکــی از آن 
جنگ هــای بســیار مهــم - بــود. همــه ی نیرویشــان را جمــع کردنــد و از دیگران هم 
کمــک گرفتنــد و گفتنــد می رویــم پیغمبــر و دویســت نفــر، ســیصد نفــر، پانصــد نفــر 
از یــاران نزدیــک او را قتــل عــام می کنیــم؛ مدینــه را هــم غــارت می کنیــم و آســوده 
برمی گردیــم؛ دیگــر هیــچ اثــری از این هــا نخواهــد مانــد. قبــل از آن کــه این هــا بــه 
ــا مّطلــع شــد و آن خنــدق معــروف را َکنــد.  ــرم از قضای ــر اک مدینــه برســند، پیغمب
یــک طــرف مدینــه قابــل نفــوذ بــود؛ لــذا در آن جــا خندقــی تقریبــًا بــه عــرض چهــل 
متــر َکندنــد. مــاه رمضــان بــود. طبــق بعضــی از روایــات، هــوا بســیار ســرد بــود؛ آن 
ســال بارندگــی هــم نشــده بــود و مــردم درآمــدی نداشــتند؛ لــذا مشــکالت فراوانــی 
وجــود داشــت. ســخت تر از همــه، پیغمبــر کار کــرد. در کنــدن خنــدق، هرجــا دیــد 
کســی خســته شــده و گیــر کــرده و نمی توانــد پیــش بــرود، پیغمبــر می رفــت کلنــگ 
را از او می گرفــت و بنــا می کــرد بــه کار کــردن؛ یعنــی فقــط بــا دســتور حضــور نداشــت؛ 
بــا تــِن خــود در وســط جمعیــت حضــور داشــت. کّفــار، مقابــل خنــدق آمدنــد، امــا 
دیدنــد نمی تواننــد؛ لــذا شکســته و مفتضــح و مأیــوس و نــاکام مجبــور شــدند 
برگردنــد. پیغمبــر فرمــود تمــام شــد؛ ایــن آخریــن حملــه قریــش مکــه به ماســت. از 

حــاال دیگــر نوبــت ماســت؛ مــا بــه طــرف مکــه و بــه ســراغ آن هــا می رویــم.
بیاییــم.  زیــارت عمــره  بــه  مــا می خواهیــم  گفــت  از آن، پیغمبــر  بعــد  ســال 
از  یکــی  -کــه   )310  ،2 ج  قمــی،  ابراهیــم  بــن  علــی  حدیبّیه)تفســیر  ماجــرای 
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ماجراهــای بســیار ُپرمغــز و ُپرمعناســت- در ایــن زمــان اّتفــاق افتــاد. پیغمبــر بــه 
ــه مــاه  ــد در مــاه حــرام -ک ــرد. آن هــا دیدن ــه طــرف مکــه حرکــت ک قصــد عمــره ب
جنــگ نیســت و آن هــا هــم بــه مــاه حــرام احتــرام می گذاشــتند- پیغمبــر بــه 
طــرف مکــه می آیــد. چــه کار کننــد؟ راه را بــاز بگذارنــد بیایــد؟ بــا ایــن موّفقیــت، 
چــه کار خواهنــد کــرد و چطــور می تواننــد در مقابــل او بایســتند؟ آیــا در مــاه 
حــرام برونــد بــا او جنــگ کننــد؟ چگونــه جنــگ کننــد؟ باالخــره تصمیــم گرفتنــد 
و گفتنــد می رویــم و نمی گذاریــم او بــه مکــه بیایــد؛ و اگــر بهانــه ای پیــدا کردیــم، 
آن هــا  کــه  کــرد  کاری  تدبیــر،  عالی تریــن  بــا  پیغمبــر  می کنیــم.  قتل عامشــان 
نشســتند و بــا او قــرارداد امضــاء کردنــد تــا برگــردد؛ امــا ســال بعــد بیایــد و عمــره 
بجــا آورد و در سرتاســر منطقــه هــم بــرای تبلیغــات پیغمبــر فضــا بــاز باشــد. 
ــا فتحنــا لــک  اســمش صلــح اســت؛ امــا خــدای متعــال در قــرآن می فرمایــد: »اّن
فتحــا مبینــا«؛)4( مــا بــرای تــو فتــح مبینــی ایجــاد کردیــم. اگــر کســانی بــه َمراجــع 
ــه  ــه ماجــرای حدیبّی ــد ک صحیــح و محکــم تاریــخ، مراجعــه کننــد، خواهنــد دی
چقــدر عجیــب اســت. ســال بعــد پیغمبــر بــه عمــره رفــت و علی رغــم آن هــا، 
شــوکت آن بزرگــوار روزبــه روز زیــاد شــد. ســال بعــدش - یعنــی ســال هشــتم - 
کــه کّفــار نقــض عهــد کــرده بودنــد، پیغمبــر رفــت و مکــه را فتــح کــرد، کــه فتحــی 
عظیــم و حاکــی از تســّلط و اقتــدار آن حضــرت بــود. بنابرایــن پیغمبــر بــا ایــن 
ــتپاچگی و  ــدون دس ــه، ب ــر و حوصل ــا صب ــه، ب ــه، قدرتمندان ــم مدّبران دشــمن ه
ــه روز و لحظه به لحظــه  ــرد و روزب ــی یــک قــدم عقب نشــینی برخــورد ک بــدون حّت

ــه طــرف جلــو پیــش رفــت. ب
دشــمن ســوم، یهودی هــا بودنــد؛ یعنــی بیگانــگاِن نامطمئنی کــه علی العجاله 
بــا پیغمبــر در مدینــه زندگــی کننــد؛ امــا دســت از موذیگــری و  حاضــر شــدند 
اخاللگــری و تخریــب برنمی داشــتند. اگــر نــگاه کنیــد، بخــش مهمــی از ســوره 
بقــره و بعضــی از ســوره های دیگــر قــرآن مربــوط بــه برخــورد و مبــارزه فرهنگــی 
آگاهی هایــی  بــا یهــود اســت. چــون گفتیــم این هــا فرهنگــی بودنــد؛  پیغمبــر 
ــاد می گذاشــتند؛ توطئــه  ــِر زی داشــتند؛ روی ذهن هــای مــردم ضعیف االیمــان اث
این هــا  بــه جــان هــم می انداختنــد.  و  ناامیــد می کردنــد  را  مــردم  می کردنــد؛ 
بــا  می توانســت،  کــه  آن جایــی  تــا  پیغمبــر  بودنــد.  ســازمان یافته ای  دشــمن 
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این هــا مــدارا کــرد؛ امــا بعــد کــه دیــد این هــا مدارابــردار نیســتند، مجازاتشــان کــرد. 
پیغمبــر، بیخــود و بــدون مقّدمــه هــم ســراغ این هــا نرفــت؛ هــر کــدام از ایــن ســه 
قبیلــه عملــی انجــام دادنــد و پیغمبــر بــر طبــق آن عمــل، آن هــا را مجــازات کــرد. 
اّول، بنی قینقــاع بودنــد کــه بــه پیغمبــر خیانــت کردنــد؛ پیغمبــر سراغشــان رفــت 
و فرمــود بایــد از آن جــا برویــد؛ این هــا را کــوچ داد و از آن منطقــه بیــرون کــرد و تمــام 
امکاناتشــان بــرای مســلمان ها مانــد. دســته دوم، بنی نضیــر بودنــد. این هــا هــم 
خیانــت کردنــد - کــه داســتان خیانت هایشــان مهــم اســت - لــذا پیغمبــر فرمــود 
مقــداری از وســایلتان را برداریــد و برویــد؛ این هــا هــم مجبــور شــدند و رفتنــد. 
دســته ســوم بنی قریظــه بودنــد کــه پیغمبــر امــان و اجازه شــان داد تــا بماننــد؛ 
این هــا را بیــرون نکــرد؛ بــا این هــا پیمــان بســت تــا در جنــگ خنــدق نگذارنــد 
دشــمن از طــرف محالتشــان وارد مدینــه شــود؛ امــا این هــا ناجوانمــردی کردنــد 
و بــا دشــمن پیمــان بســتند تــا در کنــار آن هــا بــه پیغمبــر حملــه کننــد! یعنــی نــه 
ــی کــه پیغمبــر  ــا پیغمبــر پایــدار نماندنــد، بلکــه در آن حال فقــط بــه پیمانشــان ب
یــک قســمت مدینــه را - کــه قابــل نفــوذ بــود - خنــدق حفــر کــرده بــود و محــالت 
این هــا در طــرف دیگــری بــود کــه بایــد مانــع از ایــن می شــدند کــه دشــمن از 
آن جــا بیایــد، این هــا رفتنــد بــا دشــمن مذاکــره و گفتگــو کردنــد تــا دشــمن و 
آن هــا -مشــترکًا- از آن جــا وارد مدینــه شــوند و از پشــت بــه پیغمبــر خنجــر بزننــد! 
پیغمبــر در اثنــای توطئــه این هــا، ماجــرا را فهمیــد. محاصــره مدینــه، قریــب یــک 
ــت  ــه این هــا ایــن خیان ــود ک ــود؛ در اواســط ایــن یــک مــاه ب مــاه طــول کشــیده ب
را کردنــد. پیغمبــر مّطلــع شــد کــه این هــا چنیــن تصمیمــی گرفته انــد. بــا یــک 
تدبیــر بســیار هوشــیارانه، کاری کــرد کــه بیــن این هــا و قریــش بــه هــم خــورد - کــه 
ماجرایــش را در تاریــخ نوشــته اند - کاری کــرد کــه اطمینــان این هــا و قریــش از 
زیبــای  بســیار  آن حیله هــای جنگــِی سیاســِی  از  یکــی  همدیگــر ســلب شــد. 
پیغمبــر همین جــا بــود؛ یعنــی این هــا را علی العجالــه متوقــف کــرد تــا نتواننــد 
ــدق  ــد و از خن ــان شکســت خوردن ــه قریــش و همپیمانانش ــد ک ــد. بع لطمــه بزنن
جــدا شــدند و بــه طــرف مکــه رفتنــد، پیغمبــر بــه مدینــه برگشــت. همــان روزی 
کــه برگشــت، نمــاز ظهــر را خوانــد و فرمــود نمــاز عصــر را جلــِو قلعه هــای بنی قریظــه 
می خوانیــم؛ راه بیفتیــم بــه آن جــا برویــم؛ یعنــی حّتــی یــک شــب هــم معطــل 
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نکــرد؛ رفــت و آن هــا را محاصــره کــرد. بیســت وپنج روز بیــن این هــا محاصــره و 
درگیــری بــود؛ بعــد پیغمبــر همــه مــردان جنگــی این هــا را بــه قتــل رســاند؛ چــون 
این گونــه  این هــا  بــا  پیغمبــر  نبودنــد.  اصــالح  قابــل  و  بــود  بزرگتــر  خیانتشــان 
برخــورد کــرد؛ یعنــی دشــمنِی یهــود را - عمدتــًا در قضیــه بنی قریظــه، قبلــش در 
قضیــه ی بنی نضیــر، بعــدش در قضیــه یهودیــان خیبــر - این گونــه بــا تدبیــر و 
قــدرت و پیگیــری و همــراه بــا اخــالق واالی انســانی از ســر مســلمان ها رفــع کــرد. 
ــا، پیغمبــر نقــض عهــد نکــرد؛ حّتــی دشــمنان اســالم  در هیچکــدام از ایــن قضای
هــم ایــن را قبــول دارنــد کــه پیغمبــر در ایــن قضایــا هیــچ نقــض عهــدی نکــرد؛ 

آن هــا بودنــد کــه نقــض عهــد کردنــد.
دشــمن چهــارم، منافقیــن بودنــد. منافقیــن در داخــل مــردم بودنــد؛ کســانی 
کــه بــه زبــان ایمــان آورده بودنــد، امــا در باطــن ایمــان نداشــتند؛ مردمــان پســت، 
معانــد، تنگ نظــر و آمــاده همــکاری بــا دشــمن، منتهــا ســازمان نیافته. فــرق 
این هــا بــا یهــود ایــن بــود. پیغمبــر بــا دشــمن ســازمان یافته ای کــه آمــاده و منتظر 
حملــه اســت تــا ضربــه بزنــد، مثــل برخــورد بــا یهــود رفتــار می کنــد و بــه آن هــا امــان 
نمی دهــد؛ امــا دشــمنی را کــه ســازمان یافته نیســت و لجاجت هــا و دشــمنی ها 
و خباثت هــای فــردی دارد و بی ایمــان اســت، تحّمــل می کنــد. عبداهلل بن ابــّی، 
یکــی از دشــمن ترین دشــمنان پیغمبــر بــود. تقریبــًا تــا ســال آخــر زندگــی پیغمبــر، 
ایــن شــخص زنــده بــود؛ امــا پیغمبــر بــا او رفتــار بــدی نکــرد. درعین حــال کــه همــه 
می دانســتند او منافــق اســت؛ ولــی بــا او مماشــات کــرد؛ مثــل بقیه ی مســلمان ها 
بــا او رفتــار کــرد؛ ســهمش را از بیت المــال داد، امنیتــش را حفــظ کــرد، حرمتــش 
را رعایــت کــرد. بــا این کــه آن هــا ایــن همــه بدجنســی و خباثــت می کردنــد؛ کــه 
بــاز در ســوره بقــره، فصلــی مربــوط بــه همیــن منافقیــن اســت. وقتــی کــه جمعــی 
از ایــن منافقیــن کارهــای ســازمان یافته کردنــد، پیغمبــر بــه سراغشــان رفــت. در 
قضیــه مســجد ضــرار، این هــا رفتنــد مرکــزی درســت کردنــد؛ بــا خــارج از نظــام 
اســالمی -یعنــی بــا کســی کــه در منطقــه روم بــود؛ مثــل ابوعامــر راهــب- ارتبــاط 
برقــرار کردنــد و مقّدمه ســازی کردنــد تــا از روم علیــه پیغمبــر لشــکر بکشــند. در 
این جــا پیغمبــر بــه ســراغ آن هــا رفــت و مســجدی را کــه ســاخته بودنــد، ویــران 
کــرد و ســوزاند. فرمــود ایــن مســجد، مســجد نیســت؛ این جــا محــّل توطئــه علیــه 

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

مســجد و علیــه نــام خــدا و علیــه مــردم اســت.)5( یــا آن جایــی کــه یــک دســته از 
ــد و در جایــی  ــد و از مدینــه رفتن ــان را ظاهــر کردن همیــن منافقیــن، کفــر خودش
اگــر نزدیــک  کــرد و فرمــود  بــا این هــا مبــارزه  لشــکری درســت کردنــد؛ پیغمبــر 
ــن در  ــه منافقی ــا این ک ــم؛ ب ــا می جنگی ــا آن ه ــم و ب ــان می روی ــه سراغش ــد، ب بیاین
داخــل مدینــه هــم بودنــد و پیغمبــر بــا آن هــا کاری نداشــت. بنابرایــن بــا دســته 
ســوم، برخــورد ســازمان یافته قاطــع؛ امــا بــا دســته چهــارم، برخــورد همــراه بــا 
مالیمــت داشــت؛ چــون این هــا ســازمان یافته نبودنــد و خطرشــان، خطــر فــردی 

بــود. پیغمبــر بــا رفتــار خــود، غالبــًا هــم این هــا را شــرمنده می کــرد.
و امــا دشــمن پنجــم تمایــالت نفســانی. دشــمن پنجــم عبــارت بــود از دشــمنی 
خطرناک تــر  داشــت.  وجــود  مؤمــن  و  مســلمان  افــراد  از  یــک  هــر  درون  در  کــه 
وجــود  هــم  مــا  درون  در  دشــمن  ایــن  اســت.  همیــن  هــم  دشــمن ها  همــه  از 
ــی و  ــه گمراه ــل ب ــراف، می ــه انح ــل ب ــا، می ــانی، خودخواهی ه ــالت نفس دارد: تمای
لغزش هایــی کــه زمینــه آن را خــود انســان فراهــم می کنــد. پیغمبــر بــا ایــن دشــمن 
بــه وســیله شمشــیر  ایــن دشــمن،  بــا  کــرد؛ منتهــا مبــارزه  هــم ســخت مبــارزه 
ــذا وقتــی  ــه وســیله ی تربیــت و تزکیــه و تعلیــم و هشــدار دادن اســت. ل نیســت؛ ب
ــاد  ــما از جه ــود ش ــر فرم ــتند، پیغمب ــگ برگش ــت از جن ــه زحم ــا آن هم ــردم ب ــه م ک
ــا رســول اهلل!  ــر شــوید. عجــب! ی ــر برگشــتید، حــاال مشــغول جهــاد بزرگ ت کوچک ت
جهــاد بزرگ تــر چیســت؟ مــا ایــن جهــاد بــا ایــن عظمــت و بــا ایــن زحمــت را انجــام 
دادیــم؛ مگــر بزرگ تــر از ایــن هــم جهــادی وجــود دارد؟ فرمــود بلــه، جهــاد بــا نفــس 
خودتان.)امالــی شــیخ صــدوق، 377( اگــر قــرآن می فرمایــد: »اّلذیــن فــی قلوبهــم 
مرض«،)بقــره:10( این هــا منافقیــن نیســتند؛ البتــه عــده ای از منافقیــن هــم جــزو 
ــرض«  ــم م ــی قلوبه ــن ف ــه »اّلذی ــی ک ــر کس ــا ه ــد، ام ــم مرض«ان ــی قلوبه ــن ف »اّلذی
اســت - یعنــی در دل، بیمــاری دارد - جــزو منافقیــن نیســت؛ گاهــی مؤمــن اســت، 
امــا در دلــش مــرض هســت. ایــن مــرض یعنــی چــه؟ یعنــی ضعف هــای اخالقــی، 
ــش را  ــر جلوی ــه اگ ــون؛ ک ــای گوناگ ــه خودخواهی ه ــل ب ــرانی و می ــخصیتی، هوس ش
نگیــری و خــودت بــا آن هــا مبــارزه نکنــی، ایمــان را از تــو خواهــد گرفــت و تــو را از 
درون پــوک خواهــد کــرد. وقتــی ایمــان را از تــو گرفــت، دل تــو بی ایمــان و ظاهــر 
تــو باایمــان اســت؛ آن وقــت اســم چنیــن کســی منافــق اســت. اگــر خــدای نکــرده 
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دل مــن و شــما از ایمــان تهــی شــد، در حالــی کــه ظاهرمــان، ظاهــِر ایمانــی اســت؛ 
پابندی هــا و دلبســتگی های اعتقــادی و ایمانــی را از دســت دادیــم، امــا زبــان 
ــه قبــاًل مــی زد؛ ایــن می شــود  ــد ک ــی را می زن مــا همچنــان همــان حرف هــای ایمان
نفــاق؛ ایــن هــم خطرنــاک اســت. قــرآن می فرمایــد: »ثــّم کان عاقبــة اّلذیــن اســائوا 
بــد کردنــد، بدتریــن  کار  کــه  بایــات اهلل«؛)روم:10( آن کســانی  کّذبــوا  الســوأی ان 
نصیبشــان خواهــد شــد. آن بدتریــن چیســت؟ تکذیــب آیــات الهــی. در جــای 
راه خــدا-  بــزرگ -انفــاق در  ایــن وظیفــه  بــه  کــه  کســانی  آن  دیگــر می فرمایــد: 
عمــل نکردنــد، »فاعقبهــم نفاقــا فــی قلوبهــم الــی یــوم یلقونــه بمــا اخلفــوا اهلل مــا 
وعدوه«؛)توبــه:77( چــون بــا خــدا خلــف وعــده کردنــد، در دلشــان نفــاق بــه وجــود 
آمــد. خطــر بــزرگ بــرای جامعــه اســالمی ایــن اســت؛ هرجــا هــم کــه شــما در تاریــخ 
می بینیــد جامعــه اســالمی منحــرف شــده، از این جــا منحــرف شــده اســت. ممکــن 
اســت دشــمن خارجــی بیایــد، ســرکوب کنــد، شکســت دهــد و تــار و مــار کنــد؛ امــا 
نمی توانــد نابــود کنــد باالخــره ایمــان می مانــد و در جایــی ســر بلنــد می کنــد و 
ســبز می شــود. امــا آن جایــی کــه ایــن لشــکِر دشــمن درونــی بــه انســان حملــه کــرد 
و درون انســان را تهــی و خالــی نمــود، راه منحــرف خواهــد شــد. هرجــا انحــراف 

ــا ایــن دشــمن هــم مبــارزه کــرد. وجــود دارد، منشــأش ایــن اســت. پیغمبــر ب

سرعت عمل مدبرانه  در رفتار 
پیغمبــر در رفتــار خــود مدبرانــه عمــل کــرد و ســرعت عمــل داشــت. نگذاشــت 
در هیــچ قضیــه ای وقــت بگــذرد. قناعــت و طهــارت شــخصی داشــت و هیــچ 
نقطــه ضعفــی در وجــود مبارکــش نبــود. او معصــوم و پاکیــزه بــود؛ ایــن خــودش 
مهمتریــن عامــل در اثرگــذاری اســت. مــا بایــد یــاد بگیریــم؛ مقــدار زیــادی از ایــن 
حرف هــا را بایــد بــه بنــده بگوینــد؛ مــن بایــد یــاد بگیــرم؛ مســؤوالن بایــد یــاد 
بگیرنــد. اثرگــذاری بــا عمــل، بــه مراتــب فراگیرتــر و عمیق تــر اســت از اثرگــذاری بــا 
زبــان. او قاطعیــت و صراحــت داشــت. پیغمبــر هیــچ وقــت دو پهلــو حــرف نــزد. 
البتــه وقتــی بــا دشــمن مواجــه می شــد، کار سیاســِی دقیــق می کــرد و دشــمن 
غافلگیــر  را  دشــمن  پیغمبــر  فراوانــی،  مــوارد  در  می انداخــت.  اشــتباه  بــه  را 
کــرده اســت؛ چــه از لحــاظ نظامــی، چــه از لحــاظ سیاســی؛ امــا بــا مؤمنیــن و 
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مــردم خــود، همیشــه صریــح، شــّفاف و روشــن حــرف مــی زد و سیاســی کاری 
ــّی  ــه ی عبداهلل بن اب ــل قضی ــی داد؛ مث ــان م ــش نش ــوارد الزم نرم ــرد و در م نمی ک
کــه ماجراهــای مفّصلــی دارد.)بحاراالنــوار، ج 41، 65( او هرگــز عهــد و پیمــان 
بــود  بــا آن هــا عهــد و پیمــان بســته  کــه  بــا گروه هایــی  بــا مــردم و  را  خــودش 
ــار مکــه- نشکســت. پیغمبــر عهــد و پیمــان  ــا کّف ــا دشــمنانش، حّتــی ب -حّتــی ب
خــود را بــا آن هــا نقــض نکــرد؛ آن هــا نقــض کردنــد، پیغمبــر پاســخ قاطــع داد. 
هرگــز پیمــان خــودش را بــا کســی نقــض نکــرد؛ لــذا همــه می دانســتند کــه وقتــی 
ــوی  ــرد. از س ــاد ک ــود اعتم ــرارداد او می ش ــه ق ــتند، ب ــرارداد بس ــخص ق ــن ش ــا ای ب
دیگــر، پیغمبــر تضــّرع خــودش را از دســت نــداد و ارتبــاط خــود را بــا خــدا روزبــه روز 
ــر کــرد. در وســط میــدان جنــگ، همــان وقتــی کــه نیروهــای خــودش را  محکم ت
ــرد  ــالح می ب ــه س ــت ب ــودش دس ــرد، خ ــض می ک ــویق و تحری ــرد، تش ــب می ک مرّت
و فرماندهــِی قاطــع می کــرد، یــا آن هــا را تعلیــم مــی داد کــه چــه کار کننــد، روی 
زانــو می افتــاد و دســتش را پیــش خــدای متعــال بلنــد می کــرد و جلــِو مــردم 
بنــا می کــرد بــه اشــک ریختــن و بــا خــدا حــرف زدن: پــروردگارا ! تــو بــه مــا کمــک 
تــو خــودت دشــمنانت   ! پــروردگارا  کــن؛  مــا پشــتیبانی  از  تــو   ! پــروردگارا  کــن؛ 
را دفــع کــن. نــه دعــای او موجــب می شــد کــه نیرویــش را بــه کار نگیــرد؛ نــه بــه 
ــل  ــدا غاف ــا خ ــاط ب ــّرع و ارتب ــل و تض ــه از توس ــد ک ــب می ش ــرو، موج ــن نی کار گرفت
بمانــد؛ بــه هــر دو توجــه داشــت. او هرگــز در مقابــل دشــمن عنــود دچــار تردیــد و 
تــرس نشــد. امیرالمؤمنیــن کــه مظهــر شــجاعت اســت)نهج البالغه، خطبــه 122( 
ــه تعبیــر امــروز مــا-  می گویــد هــر وقــت در جنگ هــا شــرایط ســخت می شــد و -ب
کــم می آوردیــم، بــه پیغمبــر پنــاه می بردیــم. هــر وقــت کســی در جاهــای ســخت، 
احســاس ضعــف می کــرد، بــه پیغمبــر پنــاه می بــرد. او ده ســال حکومــت کــرد؛ امــا 
اگــر بخواهیــم عملــی را کــه در ایــن ده ســال انجــام گرفتــه، بــه یــک مجموعــه ُپــرکار 
بدهیــم تــا آن را انجــام دهنــد، در طــی صــد ســال هــم نمی تواننــد آن همــه کار و 
تــالش و خدمــت را انجــام دهنــد. اگــر مــا کارهــای امروزمــان را بــا آنچــه کــه پیغمبــر 
انجــام داد، مقایســه کنیــم، آنــگاه می فهمیــم کــه پیغمبــر چــه کــرده اســت. اداره 
آن حکومــت و ایجــاد آن جامعــه و ایجــاد آن الگــو، یکــی از معجــزات پیغمبــر 
اســت. مــردم ده ســال بــا او شــب و روز زندگــی کردنــد؛ بــه خانــه اش رفتنــد و او بــه 
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خانه شــان آمــد؛ در مســجد بــا هــم بودنــد؛ در راه بــا هــم رفتنــد؛ بــا هــم مســافرت 
کردنــد؛ بــا هــم خوابیدنــد؛ بــا هــم گرســنگی کشــیدند؛ بــا هــم شــادی کردنــد. 
محیــط زندگــی پیغمبــر، محیــط شــادی هــم بــود؛ بــا افــراد شــوخی می کــرد، 
مســابقه می گذاشــت و خــودش هــم در آن شــرکت می کــرد. آن مردمــی کــه ده 
ســال بــا او زندگــی کردنــد، روزبــه روز محبــت پیغمبــر و اعتقــاد بــه او در دل هایشــان 
عمیق تــر شــد. وقتــی در فتــح مکــه، ابوســفیان مخفیانــه و بــا حمایــت عّبــاس 
ــا امــان بگیــرد، صبــح دیــد کــه  - عمــوی پیغمبــر - بــه اردوگاه آن حضــرت آمــد ت
پیغمبــر وضــو می گیــرد و مــردم اطــراف آن حضــرت جمــع شــده اند تــا قطــرات آبــی 
را کــه از صــورت و دســت ایشــان می چکــد، از یکدیگــر برباینــد!  گفــت: مــن کســری 
و قیصــر -ایــن پادشــاهان بــزرگ و مقتــدر دنیــا- را دیــده ام؛ امــا چنیــن عّزتــی را در 
ــه العــّزة و لرســوله 

َ
آن هــا ندیــده ام. آری؛ عــّزت معنــوی، عــّزت واقعــی اســت؛ »وللّل

و للمؤمنین«؛)منافقــون: 8(مؤمنیــن هــم اگــر آن راه را برونــد، عــّزت دارنــد. در 
مثــل چنیــن روزهایــی -روز بیست وهشــتم صفــر- ایــن نــور آســمانی، ایــن انســان 
واال و ایــن پــدر مهربــان از میــان مــردم رفــت و آن هــا را غمگیــن و داغــدار کــرد. 
روز رحلــت پیغمبــر و قبــل از آن، روزهــای بیمــاری آن حضــرت، روزهــای ســختی 
بــرای مدینــه بــود؛ به ویــژه بــا آن خصوصیاتــی کــه اندکــی قبــل از رحلــت پیغمبــر 
پیــش آمــد. پیغمبــر بــه مســجد آمــد و روی منبــر نشســت و فرمــود: هــر کــس بــه 
گــردن مــن حّقــی دارد، آن حــق را از مــن بگیــرد. مــردم شــروع بــه گریــه کردنــد 
ــو حــق داشــته باشــیم؟! فرمــود رســوایی  ــردن ت ــه گ ــا رســول اهلل! مــا ب و گفتنــد ی
پیــش خــدا ســخت تر از رســوایی پیــش شماســت؛ اگــر بــه گــردن مــن حّقــی داریــد، 
اگــر از مــن طلبــی داریــد، بیاییــد و بگیریــد تــا بــه روز قیامــت نیفتــد. ببینیــد چــه 
اخالقــی! کیســت کــه دارد ایــن حــرف را می زنــد؟ آن انســان واالیــی کــه جبرئیــل 
بــه مصاحبــت بــا او افتخــار می کنــد؛ امــا درعین حــال بــا مــردم شــوخی نمی کنــد؛ 
جــّدی می گویــد تــا مبــادا در جایــی بــه وســیله او، ندانســته حّقــی از کســی ضایــع 
ــار تکــرار کــرد. البتــه در تاریــخ  ــار، ســه ب شــده باشــد. پیغمبــر ایــن مطلــب را دو ب
ماجراهایــی را آورده انــد کــه مــن خیلــی نمی دانــم کدامــش و چقــدرش دقیــق 
اســت؛ امــا آن مطلبــی کــه غالبــًا نقــل کرده انــد، ایــن اســت کــه یــک نفــر بلنــد شــد 
و عــرض کــرد: یــا رســول اهلل! مــن بــه گــردن تــو حّقــی دارم. تــو یــک وقــت بــا ناقــه 

سـوژه سـخـن



94

کتــاب مــاه

از پهلــوی مــن عبــور می کــردی؛ مــن هــم ســوار بــودم، تــو هــم ســوار بــودی. ناقــه 
ــه شــکم مــن خــورد  ــی عصــا ب ــردی؛ ول ــا عصــا، هــی ک ــو ب ــو آمــد و ت مــن نزدیــک ت
و مــن ایــن را از تــو طلبــکارم! پیغمبــر پیرهنــش را بــاال زد و گفــت همیــن حــاال 
ــد و  ــگاه می کردن ــه قیامــت بیفتــد. مــردم حیــرت زده ن بیــا قصــاص کــن؛ نگــذار ب
می گفتنــد آیــا ایــن مــرد واقعــًا می خواهــد قصــاص کنــد؟ آیــا دلــش خواهــد آمــد؟ 
دیدنــد پیغمبــر کســی را فرســتاد تــا از خانــه، همــان چوب دســتی را بیاورنــد. بعــد 
فرمــود: بیــا بگیــر و بــا همیــن چــوب بــه شــکم مــن بــزن. آن مــرد جلــو آمــد. مــردم، 
ــه نکنــد ایــن مــرد بخواهــد ایــن کار را  ــر و شــرمنده از این ک همــه مبهــوت، متحّی
بکنــد؛ امــا یــک وقــت دیدنــد او روی پــای پیغمبــر افتــاد و بنــا کــرد شــکم پیغمبــر 
ــو خــودم را از آتــش دوزخ  ــا مــّس بــدن ت ــا رســول اهلل! مــن ب را بوســیدن. گفــت: ی

نجــات می دهم!)13-امالــی شــیخ صــدوق، 506(
پــروردگارا ! بــه محّمــد و آل محّمــد، بــه عــّزت و جاللــت، برتریــن درودهــا و 
الطــاف و تفّضــالت خــود را، امــروز تــا ابــد بــر روح مطّهــر پیغمبــر عزیــز مــا بفرســت. 
پــروردگارا ! او را از اســالم و مســلمین و از بشــرّیت جــزای خیــر عنایــت کــن؛ مــا را 
ــرار بــده؛ جامعــه مــا را  اّمــت او قــرار بــده؛ مــا را رونــده راه و صــراط مســتقیم او ق

ــه همــه مــا عنایــت کــن. شــبیه جامعــه او کــن؛ هّمــت پیــروی از او را ب
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تــاریــــخ

اوصاف اولیای الهی
در کالم رسول اکرم)ص(

اقدامات مهم علمای شیعه برای کتاب شریف کافی
بــزرگاِن علمــای شــیعه دل بســتگی ویــژه ای بــه کتــاب بــا عظمــت »اصــول کافی« 
داشــتند. گذشــتگان مــا چهــار کار دربــارٔه ایــن کتــاب تــا دوســه قــرن قبــل انجــام 

می دادنــد:

الف( اجازٔه کتبى نقل روایات کتاب به شاگردان خاص خود
یکــی اینکــه، نقــل روایــات ایــن کتــاب را بــه شــاگردان قابل توجه شــان اجــازٔه 
کتبــی می دادنــد؛ چــون خودشــان در نقــل روایــات، بــه معصــوم اتصــال داشــتند 

و نمی خواســتند کســی بــدون اجــازه، بــه نقــل روایــات ایــن کتــاب اقــدام کنــد.

ب( قرار دادن کتاب به عنوان اصلى ترین کتاب درسى
کار دومشــان هــم ایــن بــود کــه ایــن کتــاب را جــزء اصلی تریــن کتاب هــای درســی 
خــود قــرار می دادنــد و می گفتنــد ایــن کتــاب، هــم بیان کننــدٔه راه و رســم زندگــی 
درســت و هــم تقویت کننــدٔه اعتقــادات و اخــالق و اعمــال اســت؛ پــس  مــا بایــد 
مســائل ایــن کتــاب را هــم بــه شــاگردانمان و هــم بــه مــردم انتقــال بدهیــم. یکی از 

استاد حاج شیخ حسین انصاریان
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آن افــراد در قــرن اخیــر، مرحــوم آیت اهلل العظمــی بروجــردی بودنــد کــه ســی ســال، 
مــاه رمضــان و دهــٔه عاشــورا در بروجــرد بــه منبــر می رفتنــد و ایــن روایــات را بــرای 

مــردم بیــان می کردنــد.
ایشــان وقتــی بــه بــاب »االضطــرار الــی الُحجــة« اصــول کافــی رســیدند، بــه نظــر 
مبارکشــان رســید کــه مســئلٔه امــام عصر)عــج( را در غیــر از کتــاب اصــول کافــی، 
کتاب هــای شــیعه و غیرشــیعه هــم ببیننــد. نتیجــه ایــن شــد کــه ایشــان نزدیــک 
بــه شــش هزار روایــت در کتــب شــیعه و غیرشــیعه دربــارٔه وجــود مبــارک امــام 

ــد. ــج( یافتن عصر)ع

ج( تربیت شاگردانى که به روایات کافى تسلط داشتند
کار ســومی کــه کنــار ایــن کتــاب می کردنــد و خیلــی حوصلــه می خواســت، ولــی 
ــیاری  ــازات بس ــاید در اج ــن ش ــد. م ــرج می دادن ــه خ ــه ب ــد، حوصل ــون می ارزی چ
ــا خــط خودشــان هــم موجــود اســت؛ مثــاًل  از علمــای گذشــته مان دیــده ام کــه ب
اجــازه ای بــه یــک شاگردشــان داده انــد کــه شــاگرد در ردٔه مرجــع شــدن بــوده، یک 
جملــه ایــن اســت: »قــرأ َعلــّی کتــاب الکافــی« بــه ایــن شــاگرد مــن اطمینــان کنیــد؛ 
او کســی اســت کــه از اّول کتــاب اصــول کافــی تــا آخــرش را پیــش مــن خوانــده و مــن 

گــوش داده ام کــه حــدود هفده هــزار روایــت اســت.

د( نوشتن شروح متعدد بر کتاب شریف کافى
و کار دیگرشــان هــم ایــن بــود کــه هــر کــدام توانســته اند، کتــاب را شــرح داده انــد؛ 
مثــاًل یکــی از آن هایــی کــه فقــط اصولــش را شــرح کــرده و دیگــر بــه فروعــش، یعنــی 
بــه آن جلــد آخــرش نرســیده، آخونــدی اصالتــًا مازندرانــی و طلبــٔه اصفهــان 
اســت. وقتــی بــه عشــق طلبگــی بــه اصفهــان می آیــد، درس حالــی اش نمی شــود. 
این قــدر ذهــن او پاییــن بــوده کــه گاهــی راه منــزل و مدرســه را گــم می کــرده اســت؛ 
ولــی رســول خــدا)ص( می فرماینــد: »و مــن طلــب شــیئًا وجــد و جــد« کســی کــه 
هدفــی را بخواهــد و بــرای آن هــدف بکوشــد، بــه آن هــدف می رســد. خیلــی 
هــم فقیــر بــود و بــا اینکــه بیشــتر درس هایــش را نمی فهمیــد، چــون شــب چــراغ 
کــه  می خوانــد  درس  دستشــویی  چــراغ  بــا  و  می رفــت  مدرســه  بــه  نداشــت، 
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پیه ســوز بــود و دود هــم داشــت. باالخــره کار تحصیــل ایــن آدم کم ذهــن کــه بارهــا 
وقتــی می خواســته از مدرســه بــه خانــه بــرود، راه خانــه را گــم می کــرده، بــه جایــی 
رســید کــه بــا توفیــق حــق و نــگاه و نظــر پــروردگار، یکــی از شــاگردان ردٔه اول علمــی 
مرحــوم مالمحمدتقــی مجلســی شــد؛ یعنــی چهــرٔه علمــی عظیــم و بی نظیــری 

در اصفهــان شــد.

حکایتی شنیدنی از شارح بزرگ کتاب شریف کافی
یــک روز مرحــوم مــال محمدتقــی کــه از اعاظــم علمــای شــیعه اســت، بعــد از 
جلســٔه درســش بــه شــاگردهایش فرمــود: دختــری در خانــه دارم کــه وقــت شــوهر 
اوســت، هــر کــدام  از شــما کــه وقــت ازدواجتان اســت، بعد از درس بــه من مراجعه 
ــاز  ــه ازدواج نی ــا مــن ب ــی بعــد از درس آمــد و گفــت: آق ــٔه مازندران کنیــد. ایــن طلب
دارم، حقــوق هــم به انــدازٔه بخــور و نمیــر اســت، خانــه هــم نــدارم، پــول عروســی 
کــردن هــم نــدارم، پــول شــام دادن بــرای عروســی هــم نــدارم! این ها)مرحــوم 
مالمحمدتقــی( دیگــر از گــروه اولیــای الهــی بودنــد و واقعــًا کالس مــا نیســت؛ یعنــی 
مــا خیلــی بــد می دانیــم کــه بــه چهارتــا متدیــن یــا چهــار جــوان دیــن دار بگوییــم 
ــن  ــر م ــرای دخت ــا ب ــاز داری، بی ــه ازدواج نی ــر ب ــت، اگ ــن اس ــر م ــت ازدواج دخت وق
صحبــت کــن. اصــاًل مــا ایــن کار را خیلــی زشــت می دانیــم و اگــر بــه خانم هایمــان 
هــم بگوییــم کــه بیچــاره َدرجــا از فشــار ســکته می کنــد کــه می خواهــی آبــروی 
مــا را ببــری! البتــه مالمحمدتقــی کار پیغمبــر)ص( را انجــام داد؛ پیغمبــر)ص( 
روی منبــر فرمودنــد: وقــت ازدواج دختــر مــن فاطمــه اســت، می توانیــد بــه مــن 
مراجعــه کنیــد، مصلحــت هــر کســی باشــد، مــن دختــرم را شــوهر می دهــم. اّولیــن 
نفــری کــه آمــد، امیرالمؤمنیــن)ع( بودنــد و دختــر را بــه او دادنــد؛ هیــچ هــم نگفت 
خیلــی بــد و آبروریــزی اســت. کارهــای مثبــت چــه آبروریــزی دارد؛ کارهــای مثبــت 

کــه عبــادت اســت و ثــواب و پــاداش دارد!
مرحــوم مالمحمدتقــی بــه خانــه آمــد و بــه دختــر باکرامــِت باســوادش کــه در حــّد 
اجتهــاد بــود و می توانســت بــه فتــوای خــودش عمــل کنــد، گفــت: بابــا، طلبــه ای 
اســت کــه رده اش از نظــر علمــی باالســت، رده اش از نظــر ایمــان و اخــالق هــم 
باالســت، امــا از نظــر پــول صفــر اســت؛ یعنــی اگــر خیــال کنــی بتوانــد یک دســت 

سـوژه سـخـن
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لبــاس عروســی بــرای تــو بخــرد یــا یــک شــام هفتادهشــتادنفره بدهــد، نمی تواند. 
آهــای دخترهــای مثــل دختــر مجلســی، جایتــان خیلــی خالــی اســت! بــه پــدرش 
گفــت:  دارم.  قبــول  گفــت:  داری؟  قبولــش  اخالقــی  و  ایمانــی  علمــی،  گفــت: 

بعدازظهــر بگــو بیایــد همدیگــر را ببینیــم، بعــد مــا را عقــد کــن.
این هــا زن و شــوهر شــدند، شــوهر کــه در مســائل مهــم علمــی درمی مانــد، 
ــا همیــن امــروز، حــدود پانصــد ســال  خانــم کمکــش مــی داد. ایــن زن و شــوهر ت
ــه آیت اهلل العظمــی  ــد ک اســت یکــی از پاک تریــن نســل های شــیعه را پیــدا کرده ان

بروجــردی، یکــی از بچه هــای رشــتٔه ایــن زن و شــوهر اســت.
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار

 که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند
ایــن طلبــٔه مازندرانــی اصــول کافــی را کــه دو جلــد اســت)فروع هفــت جلــد 
و روضــه کــه بــه معنــی گلســتان و یــک جلــد اســت، ایــن هشــت تا را نرســید( و 
ــه یک نفــر از  ــد زده اســت ک ــت دارد، شــرحی در دوازده جل ــدود چهارهــزار روای ح
علمــای شــیعه کــه اصــول کافــی را در ایــن پانصــد ســال شــرح کرده انــد، نمونــٔه 
بــزرگان  از  بعضــی  امــا  نیســت،  مــا  کالس  هــم  بــاز  اســت.  درنیامــده  او  شــرح 
روز دوا می خوردنــد  یــا پنج شــش  کــه مریــض می شــدند، یک هفتــه  مــا  دیــن 
و خــوب نمی شــدند، بلنــد می شــدند و کتــاب اصــول کافــی را از روی طاقچــه 

بــه ســر و ســینه و دســت می مالیدنــد و خــوب می شــدند. برمی داشــتند، 
کتــاب جایــگاه عظیمــی دارد؛ وقتــی مــن می خواســتم ایــن کتــاب را ترجمــه 
بکنــم کــه پیشــنهاد حــوزٔه علمیــه هــم بــود، بــه آن هــا گفتــم: فهــم روایــات ائمــه 
و خوانــدن فکــر آن هــا در روایاتشــان کار بســیار مشــکلی اســت و کار مــن نیســت. 
چهــار پنــج جلســه بــا مــن گرفتنــد و باالخــره گردنــم گذاشــتند؛ بــا اینکه مــن لیاقت 
ــه در حــل  ایــن کار را نداشــتم، در پنــج جلــد ترجمــه شــد و یکــی از آن منابعــی ک
پیچیده تریــن روایــات اصــول بــه مــن کمــک کــرد و اگــر مــن ایــن منبــع را نداشــتم، 
یقیــن بدانیــد در ترجمــه گیــر می کــردم، همیــن دوازده جلــد مالصالــح مازندرانــی 
ــه ایــن آدم چــه توفیقــی در علــم، ایمــان، عبــادت و ایــن  ــود. نمی دانــم خــدا ب ب
نســل داد! ایــن طلبــٔه مازندرانــی خیلــی نســل عجیبــی دارد! بــا خــدا وا ببندیــم، 
بعــد ببینیــم خــدا برایمــان چــه کار می کنــد؛ بــا خــدا، حــالل و حــرام و اوامــر و 
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نواهــی خــدا مخالفــت نکنیــم، ببینیــم خــدا برایمــان چــه کار می کنــد؛ مگــر خــدا 
ــِق اهلَل  در قــرآن وعــده نــداده اســت؟! وعــدٔه او کــه وعــده راســت اســت: »َوَمــن َیّتَ
َیجَعــل َلــُه َمخَرًجا«)ســورٔه طــالق، آیــٔه 2(، بــا مــن وا ببنــد، تمــام درهــای بســته را 
بــه روی تــو بــاز می کنــم. ایــن درســت اســت؟ ایــن یــک حقیقــت اســت. ســومین 
هفتــه اســت)روز پنجشــنبه( کــه دورنمایــی از کتــاب شــریف اصــول کافــی را برایتان 

عــرض کــردم.

نتیجٔه شناخت خدا و بزرگ داشت او
و اما روایت مورد بحث؛

خودداری از گناه با زبان
ــه خــدا را  ــد: »مــن عــرف اهلل« کســی ک رســول خــدا)ص( بیــن اصحــاب فرمودن
ــکالم« دهــان از کل  ــاه مــن ال ــد، »منــع ف ــزرگ بدان بشناســد، »و عّظمــه« و او را ب

گناهــان زبــان می بنــدد و اصــاًل بــه گناهــان زبــان حاضــر نمی شــود.

دوری از لقمٔه حرام
ــٔه  ــک لقم ــود ی ــر نمی ش ــاًل حاض ــد، اص ــنه باش ــو گرس ــام« ول ــن الطع ــه م »و بطن

ــه شــکمش بدهــد. حــرام ب

تصفیٔه باطن از آلودگى ها با روزه و نماز نیمه  شب
از  نمــاز نیمه شــب  بــا روزه و  را  القیــام« و باطنــش  و  »و عنــی نفســه بصیــام 

می کنــد. تصفیــه  آلودگی هــا 
این هــا را گفتنــد) قبــاًل شــرح داده ام(، بعــد صحابــه گفتنــد: »یــا رســول اهلل بابائنا و 
امهاتنــا« یــا رســول اهلل، پــدران و مادرانمــان فدایــت بشــود! دارنــدگان ایــن اوصافی 
کــه گفتیــد، »هــوالء اولیــاء اهلل« از اولیــای الهــی هســتند کــه در ســورٔه یونــس مطــرح 
هســتند؟ خــدا بــا چــه احترامــی از این هــا نــام بــرده اســت! پیامبــر)ص( فرمودنــد: 
ــه روایــت نســبت  ــم و ب ــه این هــا اولیــای خــدا نیســتند؛ حــاال مــن ایــن را می گوی ن

ندهــم. این هــا مؤمنیــن خــوب امــت مــن هســتند، نــه اولیــای الهــی.

سـوژه سـخـن
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و  اســت  صفحــه  نصــف  تقریبــًا  روایــت  البتــه  دارد؛  جملــه ای  باقــر)ع(  امــام 
ــت؛  ــنگین اس ــه س ــن جمل ــار ای ــی ب ــه خیل ــم ک ــه را می گوی ــک جمل ــن ی ــن همی م
ولــی رمضــان دارد تمــام می شــود، باالخــره توشــٔه بزرگــی بــا خودمــان برداریــم 
ــا یکــی از شــما  ــم. امــام باقــر)ع( می فرماینــد: خــدا ب ــان ببری ــه پای و ایــن ســفر را ب
ــار ایــن خــدا نجــات  ــر در کن قــوم و خویــش نیســت، مــوال و مالــک شماســت و اگ
ــا از  ــتیم، ام ــوب هس ــی خ ــر قلب ــا از نظ ــد. م ــل بکنی ــش عم ــه دین ــد، ب می خواهی
نظــر عمــل ضعیــف هســتیم. مــا نمی توانیــم بگوییــم ایــن آقایــی کــه مــال مــردم را 
می خــورد، خــدا را قبــول نــدارد؛ نــه خــدا را قبــول دارد، امــا از نظــر عمــل آدم رفــوزه  

ــه خــدا را قبــول دارد. و واقعــًا بدبختــی اســت ک

اوصاف اولیای الهی و مؤمنین در کالم رسول خدا)ص(
اما دربارٔه اولیای خدا فرمودند:

به سر بردن در سکوت و کم گویى
»ســکتوا« آدم هــای ســاکتی هســتند و خیلــی وقت هــا در ســکوت هســتند. 
پیــش یکــی از اولیــای خــدا رفتم)آخــر گاهــی آدم روایــات را بــا برخوردهــا به خوبــی 
هــم  ایشــان  نشســتم،  داد؛  جــواب  هــم  ایشــان  و  کــردم  ســالم  می فهمــد(، 
ــا چشــمش روی هــم  ــود ی ــا ســرش پاییــن ب نشســت. ایشــان شــاید ده دقیقــه ی
بــود و هیچ چیــزی نمی گفــت. باالخــره او را وادار بــه حــرف زدن کــردم، چقــدر 
حــرف زد؟ دو کلمــه حــرف زد؛ می خواســتم بگویــم بیشــتر بگــو، می ترســیدم 
بــه مــن بگویــد هرچــه بــود، در ایــن دو کلمــه بــود و دیگــر بیشــتر نــدارد؛ آن دو 
کلمــه هــم ایــن اســت کــه آدم بشــو! هرچــه هســت، در همیــن دو کلمــٔه »آدم 
بشــو« اســت؛ یعنــی موجــودی بشــو کــه پــروردگار مــارک »اولئــک کاألنعــام« بــه 
ــد.  ــو ببندن ــه روی ت ــاز کننــد و راه جهنــم را ب ــو ب ــه روی ت ــد؛ راه بهشــت را ب ــو نزن ت
مــا واقعــًا بــه ایــن نیــاز داریــم کــه تــا بیــدار هســتیم، حــرف بزنیــم؟ مــا بــه پرحرفــی 
نیازمنــد هســتیم؟ مــا نیازمنــد هســتیم کــه هرچــه در جامعــه می گوینــد، مــا هــم 
ــا  ــه می نویســند ی ــه این همــه دروغ هایــی ک نقــل بکنیــم؟ مــا نیازمنــد هســتیم ک
ــه ایــن دروغ هــا کمــک بکنــد؟ مــا  ــان مــا هــم ب ــا پخــش می کننــد، زب می گوینــد ی
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چــه نیــازی داریــم؟ حــرف می خواهــم بزنــم، دو ســه کلمــه حــرف حســابی بــا 
ــا رفیق هایــم بزنــم، بقیــه اش هــم در پیشــگاه خــدا ســرم را پاییــن  زن و بچــه ام ی

بینــدازم و ســکوت بکنــم.

سکوتى همراه با اندیشه
بعــد پیغمبــر)ص( فرمودنــد: »فــکان ســکوتهم فکــرة« این هــا وقتــی ســاکت 
بودنــد، در اندیشــه هســتند. برادرانــم، خواهرانــم! اگــر بخواهــم ایــن مســئله 
را توضیــح بدهــم، خیلــی طوالنــی اســت؛ دو ســه مــورد مختصــر از اندیشــه را 

برایتــان بگویــم.

حکایاتی از سکوت و اندیشٔه اهل ایمان
حکایت اّول

در بیابان هــای چــراگاه طالقــان، بیابان هایــی که می شــد گوســفندها را بچرانند 
را  کامــل، گوســفندها  و علف ِچــر داشــت، چوپــان هجده نوزده ســالٔه بی ســواد 
می چرانــد و خــودش هــم نشســته بــود، بــه گوســفندها نــگاه می کــرد. گوســفندها 
می خوردنــد، می خوابیدنــد، صــدا می کردنــد، به دنبــال هــم راه می رفتنــد و او 
همین جــوری کــه نشســته بود)هیچ کــس هــم نبــود بــا او حــرف بزنــد و ســاکت 
بــود. ننوشــته اند کــه آن صــدای قــرآن از کجــا بــه گوشــش خــورد. کســی در دره 
ــه از  ــد(، چهــار پنــج آی ــوده، معلــوم نیســت و قــاری را پیــدا نکردن ــا پشــت تپــه ب ی
ــینیه  ــرآن را در حس ــرآن اســت؛ ایــن ق ــورد. او می دانســت ق ــه گوشــش خ ــرآن ب ق
ــرای  ــود و می دانســت ایــن ترکیــب کلمــات ب و شــب های مــاه رمضــان شــنیده ب
قــرآن اســت، ولــی بلــد نبــوده بخوانــد و ســواد نداشــت. در فکــر رفــت؛ مــن ایــن را 
هــم در کتــاب دیــده ام و هــم شــاگردش بــرای مــن گفــت کــه شــهرت جهانــی پیــدا 
کــرد و خــودش از زبــان اســتاد شــنیده بــود؛ یعنــی مــن بــه یــک واســطه برایتــان 
نقــل می کنــم. ایــن چوپــان در فکــر رفــت؛ حــاال چقــدر فکــر کــرده، بــاز ایشــان بــرای 
مــن نگفــت و در کتاب هــا هــم ننوشــته اند؛ حتمــًا پنــج تــا ده دقیقــه در فکــر رفتــه 
کــه ایــن قــرآن چیســت؟! روی دهاتــی بــودن و چوپــان بــودن خــودش در آن 
بیابــان علف ِچــر، در فکــرش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن قــرآن نامــٔه خداونــد 

سـوژه سـخـن
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ــد؛  ــه را بدهن ــن نام ــواب ای ــت ج ــب اس ــش واج ــر بندگان ــت و ب ــش اس ــه بندگان ب
ــد، یــک  جــواب ایــن نامــه هــم کتبــی نیســت و عملــی اســت. شــما روزه گرفته ای
گوشــٔه نامــه را جــواب داده ایــد؛ نمــاز خوانده ایــد، یــک گوشــٔه نامــه را جــواب 
داده ایــد؛ زکات داده ایــد، یــک گوشــٔه نامــه را جــواب داده ایــد؛ بــه ســیل زدگان 
کمــک کرده ایــد، یــک گوشــٔه نامــه را جــواب داده ایــد؛ خمســتان را داده ایــد، بــه 
یــک گوشــٔه نامــه جــواب داده ایــد؛ فــردا ســر بدتریــن دشــمن انســانیت به عنــوان 

ــاد می کشــید، یــک گوشــٔه ایــن نامــه راجــواب داده ایــد. روز قــدس فری
بعــد ایــن چوپــان بــه خــودش گفــت: بیســت ســال از عمــرت گذشــته اســت، 
چــرا همــٔه ایــن نامــه را جــواب نمی دهــی و جوابــش مانــده اســت؟ گوســفندها را 
غــروب رســاند، صبــح زود بــه مــادرش گفــت: مــن می خواهــم بــه اصفهــان بــروم و 
طلبــه بشــوم، مــادرش هــم گفــت: مــن حرفــی نــدارم، امــا نمی توانــم خرجــی ات 
خانــه  نــان  تــا  هفت هشــت ده  مــادر  نمی خواهــم.  خرجــی  گفــت:  بدهــم.  را 
پخته شــده را بــه او داد و نــان را در یــک ســفره پیچیــد و بــه کمــرش بســت، از 

بیابان هــای طالقــان پیــاده بــه اصفهــان آمــد.
مقدمــات درس را در اصفهــان خوانــد، بعــد بــه مــدارج بــاالی علــم رســید و در 
ســه حــوزه شــرکت کــرد: یکــی حــوزٔه آخونــد کاشــی، یکــی حــوزٔه آیت اهلل العظمــی 
حــوزٔه  هــم  یکــی  و  شــیعه  کم نمونــٔه  عالــم  دورچــه ای  محمدباقــر  ســید 
ایــن  مــی داد.  درس  »نهج البالغــه«  و  فلســفه  کــه  قشــقایی  جهانگیرخــان 
چوپــان در ایــن ســه حــوزه بغــل چــه کســانی نشســت؟ آیت اهلل العظمــی ســید 
جمال الدیــن گلپایگانــی و آیت اهلل العظمــی بروجــردی. پنجاه تــا از ایــن نمونــه 

می کردنــد. شــرکت  درس  ســه  ایــن  در  شــاگرد ها 
مجتهــد  تــو  گفتنــد:  چوپــان  ایــن  بــه  هــم  ســال  چهــار  از  بعــد  اســاتید 
جامع الشــرایط هســتی، بــه ادامــٔه تحصیــل نیــاز نــداری و پــر هســتی. گفــت: 
ــه  ــروم و حســابی گدایــی کنــم ک ــد ب ــه مــن یــک منبــع دیگــر دارم، آنجــا هــم بای ن
دســت او بســیار دســت کریمانــه ای اســت. مــن قانــع نشــده ام! از آنجــا پیــاده راه 
افتــاد و بــه نجــف آمــد، اولین بــار وارد حــرم امیرالمؤمنیــن)ع( شــد و گفــت: آقــا 
بــه گدایــی آمــده ام. باالخــره در نجــف بــه آیت اهلل العظمــی شــیخ مرتضی طالقانــی 
تبدیــل شــد و چــه شــاگردهایی تربیــت کــرده اســت! مــن نمی دانــم کدام هایشــان 
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را بگویــم کــه هــر کــدام یــک جهــان شــده اند. بعــد یکــی از شــاگردانش احواالتــش 
نجــف  در  عاشــورا  دهــٔه  شــده(:  مرحــوم  هــم  گفــت)او  این طــور  مــن  بــرای  را 
درس تعطیــل بــود، ولــی یــک مقــدار از درس باقــی مانــده بــود کــه بایــد مرحــوم 
آقــا شــیخ مرتضی بــرای مــا می گفــت. مــن یــک روز بــه اول محــرم مانــده بــود 
ــدم در فکــر اســت. فکــر درســت،  ــه حجــره اش رفتــم، وقتــی وارد شــدم، دی ــه ب ک
فکــر نســبت بــه گذشــته و آینــده، فکــر بــرای مردنــم، برزخــم، قیامتــم، فکــر بــرای 
ــه  ــرود، این هــا آدم را ب ــاد ب ــه ب ــد و ب ــاردی از مــن نمان ــه میلی ــم ک ــم و مال بچه های

جاهــای عالــی می رســاند.
گفــت نشســتم تــا از ســکوت درآمــد و گفتــم: آقــا دهــٔه محــرم کــه درس تعطیــل 
اســت، ولــی یــک مقــدار از درس مانــده اســت و مــا هــم کــه نمی خواهیــم جایــی 
ــم.  ــه بدهی ــیم و درس را ادام ــان برس ــردا خدمتت ــد از ف ــازه می فرمایی ــم، اج بروی
فرمــود: نــه! گفتــم: چــرا؟ حــاال ایــن تعبیــر بــرای ایشــان اســت، گفــت: خــر طالقان، 
یعنــی بدنــم رفتــه اســت و آنچــه در آن بــدن بــوده، آن هــم مــی رود و دیگــر وقــت 
ــدارم. شــب شــد، عبــادت شــب را انجــام داد)ایشــان می گفــت مــن هــم  درس ن
در آن مدرســه بــودم(، بــرای اذان صبــح روی پشــت بام رفــت و چــه اذانــی گفــت! 
پاییــن آمــد، چــه نمــازی خوانــد! بعــد هــم رو بــه قبلــه دراز کشــید و از دنیــا رفــت. 

ایــن فکــر اســت.

حکایت دوم
ایــن  کــه  یعنــی فکــر کردنــد  بــا فکــر اصحــاب کهــف شــدند،  اصحــاب کهــف 
ادعاهــای دقیانــوس راســت اســت؟! ایــن یــک الــف آدم چــه تأثیــری در جهــان، 
ــن آدم  ــس ای ــد؟ پ ــی می کن ــه فرق ــا چ ــا م ــن ب ــت دارد؟ ای ــردم و طبیع ــه، م جامع
هیــچ و پــوچ و باطــل اســت؛ مــا دیگــر حــرام اســت کــه خودمــان را خــرج او کنیــم و 
وزیــر، وکیــل یــا مدیــرکل او باشــیم. چندتایــی تصمیــم گرفتنــد شــهر را رهــا بکنند، 
در راه هــم بــه آن چوپــان برخــورد بکننــد کــه چوپــان بگویــد مــرا هــم ببریــد، بردنــد 
و ســگ چوپــان هــم به دنبــال ایــن چندتــا راه افتــاد، هــر کاری کردنــد کــه او را 
رد کننــد، رد نشــد. این هــا در غــار رفتنــد، ســگ هــم بیــرون غــار مراقــب آن هــا 
ــد  ــت کردن ــم صحب ــا ه ــدند، ب ــدار ش ــی بی ــد و وقت ــد، خوابیدن ــته بودن ــد؛ خس ش
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چــه مــدت خوابیده ایــم؟! گفتنــد نصــف روز، دو ســاعت یــا یــک روز اســت؛ ولــی 
بعــد دیدنــد دوبــاره چشم هایشــان ســنگین شــد، خیلــی خوابشــان گرفــت و 
خوابیدنــد. قــرآن می گویــد: پــروردگار 309 ســال بعــد بیدارشــان کــرد، حــاال هــم در 
قــرآن ضرب المثــل شــده اند کــه مــردان و زنــان! از فرهنــگ شــرک و کفــر و گنــاه دور 
شــوید، بیــدار شــدنتان بــا خــودم و دیگــر کاری نداشــته باشــید. خودتــان را بــا دور 

شــدن از شــرک و کفــر در دامــن رحمــت مــن بیندازیــد.
چهــار جملــٔه دیگــر می مانــد کــه اگــر خــدا لطــف بکنــد و زنــده بمانــم، در روز آخــر 
مــاه رمضــان برایتــان می گویــم. ایــن چهــار جملــه هــم خیلــی فوق العــاده اســت. 
خدایــا! مــا کــه خیلــی از عمرمــان را بــا بی فکــری گذرانده ایــم و اشــتباه کرده ایــم؛ 
خلوتــی بــه خودمــان اختصــاص نداده ایــم کــه در آن خلــوت بنشــینیم و راجع بــه 
و  برزخمــان  آینده مــان،  دنیــا،  مــال  مــردم،  بــا  برخوردهایمــان  گذشــته مان، 
ــا  ــه م ــردن را ب ــر نک ــت در فک ــا و غفل ــن خط ــر ای ــا! اگ ــم؛ خدای ــر بکنی ــان فک آخرتم

نبخشــی، خیلــی وضــع بــدی پیــدا خواهیــم کــرد.

حکایت سوم
امــام  ابــوذر صحبــت شــد؛ پنج شــش نفــر محضــر  از  امــام صــادق)ع(  پیــش 
بودنــد، هــر کســی چیــزی راجع بــه ابــوذر گفــت، بعــد بــه امــام صــادق)ع( گفتنــد: 
حــاال شــما آخریــن نظــر را بدهیــد. ایــن روایــت هــم در جلــد دهــم اصــول کافــی 
اســت کــه امــام ششــم فرمودنــد: »کان اکثــر عبــادة ابــی ذر التفکــر و االعتبــار« 
ــوادث  ــن ح ــن از ای ــردن و درس گرفت ــر ک ــوذر، فک ــر اب ــادت دورٔه عم ــترین عب بیش

ــود. ــا ب ــن دنی و از ای

حکایت چهارم
نمی دانــم آســیه ملکــٔه کشــور، زن اعلی حضــرت همایونــِی َقدرقــدرت، فرعــوِن 
»انــا ربکــم االعلی« گــو چنــد دقیقــه فکــر کــرد و در فکــرش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
همه چیــز فرعــون دروغ، پــوک، پــوچ و باطــل اســت و بــه موســی)ع( ایمــان آورد. 
ــه نتیجــٔه  ــم ک ــرآن بخوان ــٔه ق ــدارم، فقــط یــک آی ــه جریاناتــش کاری ن مــن حــاال ب
فکــر ایــن زن بــوده اســت. خانم هــا، آقایــان! خــدا ایــن خانــم را در قــرآن، اســوه و 
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سرمشــق تمــام مــردان مؤمــن و زنــان اهــل ایمــان تــا قیامــت قــرار داده و مــن فکــر 
ــه  ــد. آی ــم برون ــه جهن ــیه ب ــر آس ــت به خاط ــرد و زن در قیام ــا م ــم میلیون ه می کن
ــٔه 11(. مــن آســیه  ِذیــَن آَمُنوا«)ســورٔه تحریــم، آی

ّ
ــاًل ِلَل می فرمایــد: »َوَضــَرَب اهلَلُّ َمَث

را بــرای تمــام اهــل ایمــان تــا قیامــت سرمشــق قــرار داده ام؛ سرمشــِق بریــدن 
از بی دینــی، بریــدن از کفــر، بریــدن از شــرک، بریــدن از قدرت هــای شــیطانی و 
بریــدن از شــوهر بی دینــش. نتیجــٔه فکــرش هــم یعنــی آخــر کار فکــرش شــهادت 

بــود و بــه شــهادت رســید.

ناله و اشک به درگاه الهی
بــرای کدام یــک از کارهــا، برنامه هــا و کدام یــک از  ْشــُکو« 

َ
أ ِإَلْیــَك  ُمــوِر 

ُ ْ
ّيِ األ

َ
»أِل

ــرای  ْبِکــي« ب
َ
ِضــّجُ َو أ

َ
ــا أ ــا ِمْنَه ــو شــکایت بیــاورم؟ »َو ِلَم حــوادث آینــده ام پیــش ت

کدام یــک از حــوادث آینــده ام نالــه بزنــم و اشــک بریــزم؟ بــه مــن اجــازه بــده گریــه 
کنــم بــرای آن لحظــه ای کــه بدنــم در اتــاق افتــاده، اطرافیانــم دکتــر می آورنــد، مــرا 
ــد  کامــاًل معاینــه می کنــد و تمــام اهــل هــم منتظــر جــواب دکتــر هســتند، می گوی
ــی رود،  ــر م ــت. دکت ــن اس ــواز دف ــم ج ــم، آن ه ــام بده ــک کار انج ــم ی ــن می توان م
اهــل و عیــال هــم کنــار بدنــم حلقــه می زننــد، اقــوام و دوســتانم تابــوت می آورنــد، 
مــن را جایــی می برنــد کــه دیگــر برنمی گرداننــد. همیشــه می رفتــم و برمی گشــتم، 

ــردم! ــر برنمی گ ــار دیگ ــا این ب ام
می گذارنــد،  غســال خانه  در  را  مــن  کــه  وقتــی  آن  بــرای  ْبِکــي« 

َ
أ َو  ِضــّجُ 

َ
»أ

را  لباس هایــم  دیگــر  می دهنــد،  غســل  را  بدنــم  و  درمی آورنــد  را  لباس هایــم 
برنمی گرداننــد و ســه تکــه پارچــه بــه بدنــم می بندنــد و تحویــل مــردم می دهنــد؛ 
ــد،  ــر می آورن ــی مــرا به طــرف قب ــد. وقت ــر َکنده ان ــر قب ــرای مــن زودت ــم ب دیگــران ه
می گوینــد ســه بار بــر زمیــن بگــذار و دوبــاره بــردار؛ ایــن بیچــاره تــازه وارد اســت. 
قبرَکــن می گویــد قبــر آمــاده اســت، دو ســه نفــر بــاال و پاییــن کفــن مــرا می گیرنــد. 
آمــاده هســتید مــا را ســرازیر میــان قبــر کننــد؟! مــن را رو بــه قبلــه می خواباننــد، 
بنــد کفنــم را بــاز می کننــد و صورتــم را روی خــاک می گذارنــد، دِر قبــر را می بندنــد 
و همــه برمی گردنــد، مــن می مانــم و تــو؛ آن لحظــه می خواهــی بــا مــن چــه کار 
ــم  ــه مــن دل ــده ک ــه مــن ب ــٔه امــروزم را از گوشــٔه قبــرم ب کنــی؟ حداقــل صــدای گری
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ــد. ــوش باش خ
ــاِت  ــي ِلْلُعُقوَب ْرَتِن ــْن َصّیَ ــِه، َفَلِئ ِت

َ
ــاَلِء َو ُمّد ْم ِلُطــوِل اْلَب

َ
ِتِه، أ

َ
ــّد ــَذاِب َو ِش ِلیــِم اْلَع

َ
»أِل

اِئــَك  ِحّبَ
َ
ْقــَت َبْیِنــي َو َبْیــَن أ ْهــِل َباَلِئــَك، َو َفّرَ

َ
ْعَداِئــَك، َو َجَمْعــَت َبْیِنــي َو َبْیــَن أ

َ
َمــَع أ

ْوِلَیاِئــَك« مــرا در قیامــت بــه کجــا می خواهــی ببــری؟ هــر جــا می خواهــی ببــری 
َ
َو أ

ببــر، امــا پیــش آن هایــی نبــر کــه در بــه پهلــوی زهــرا)س( زدنــد؛ هــر جــا می خواهــی 
ببــری ببــر، امــا پیــش آن هایــی نبــر کــه علــی)ع( را در محــراب کشــتند؛ هــر جــا 
می خواهــی مــرا ببــری ببــر، امــا پیــش آن هایــی نبــر کــه جنــازٔه امــام مجتبــی)ع( 
را کنــار حــرم پیغمبــرت تیربــاران کردنــد؛ پیــش هــر کســی می خواهــی ببــری ببــر، 
امــا پیــش آن هایــی نبــر کــه ســر ابی عبــداهلل)ع( را جلــوی چشــم زن و بچــه از بــدن 
جــدا کردنــد؛ پیــش هــر کســی می خواهــی ببــری ببــر، مــن راضــی هســتم، امــا 
پیــش آن هایــی نبــر کــه جلــوی چشــم بچه هــا بــا چــوب خیــزران بــه لــب و دنــدان 

ــد. ــه کردن ــداهلل)ع( حمل ابی عب
 

کالم آخر
خدایــا! امــروز بــرای توســل بــه خــودت و ابی عبــداهلل)ع( یــک نظــر ویــژه بــه مــا 
بکــن. چــون واقعــًا کار مــا نیســت و قلــب مــا در اختیــار توســت. یــا مقلب القلــوب! 
تــو می توانــی ایــن قلــب را بــه هــر جهتــی کــه بخواهــی، جهــت بدهــی؛ نگاهــی بــه 
قلــب مــا بکــن و امــروز ایــن دل مــا را به ســوی توســل بــه خــودت و ابی عبــداهلل)ع( 
کــه دو بــال اســت، توجــه بــده تــا مــا از ظلمــت درون، چرک های باطن و ســنگینی 
و چســبیده بــودن بــه زمیــن نجــات پیــدا کنیــم. حالــی بــه مــا عنایــت کــن کــه بــا آن 
ــه خــودت و ابی عبــداهلل)ع(، مســافر به ســوی  ــا ایــن دو قــدرت توســِل ب حــال، ب

خــودت بشــویم.
مــا کــه مســافر به ســوی هــر کســی شــدیم، مــا را در آخــر جــا گذاشــت و هیچ کــس 
بــا مــا تــا آخــر کار نمانــد؛ مــا هــم مرتــب رفیــق عــوض کردیــم، زندگــی عــوض کردیــم، 
ــد.  ــا کردن ــا را ره ــد و م ــا نش ــا و پنجمی ه ــومی ها، چهارمی ه ــا، س ــا آن دومی ه ام
مــا بــه خــودت خیلــی کــم توجــه داشــتیم و این قــدر کــه در کــرٔه زمیــن بــه غیــر از تــو 
ــو توجــه نداشــتیم. ایــن مشــکل باطنــی مــا را اگــر خــودت  ــه ت توجــه داشــتیم، ب

حــل نکنــی، هیچ کــس نیســت کــه حــل بکنــد! یــک نظــر و نــگاه بــه مــا کــن.
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دستور غصه دار و جان کاه عمرسعد برای اهل بیت پیامبر)ص(
گفتنــد: همــٔه زن و بچه هــا را کنــار بدن هــای قطعه قطعــه بیاوریــد و ســوار کنیــد 
کــه از کربــال ببریــد. کنــار خیمه هــای نیم ســوخته آمدنــد، ایــن زن و بچــٔه داغ دیــده 
را بــا کعــب نــی و ضــرب تازیانــه کنــار گــودال آوردنــد. زینــب کبــری)س( بــه عمرســعد 
ــه زن و  ــا ب ــودٔه این ه ــت آل ــذارم دس ــد، نمی گ ــار برون ــو کن ــربازانت بگ ــه س ــت: ب گف
بچــه کمــک بدهــد! خــودم آن هــا را ســوار می کنــم. خواهــرش ام کلثــوم را صــدا زد 
و گفــت: شــترها را بخوابانیــد! همــٔه شــترها را خواباندنــد، بــه خواهــرش گفــت: زیر 
بغــل ایــن خانم هــای داغ دیــده را بگیــر تــا ســوار شــوند. میــان دامــن هــر خانمــی 
هــم بچــٔه کوچکــی گذاشــت. همــه ســوار شــدند، ایــن دو خواهــر ماندنــد. زینــب 
کبــری)س( گفــت: خواهــر بیــا کمــک کنــم و تــو هــم ســوار بشــو؛ ام کلثــوم هــم ســوار 
ــد،  ــگاه می کنن ــه ن ــد، زن و بچ ــگاه می کن ــمن ن ــده و دش ــودش مان ــاال خ ــد، ح ش
ــه اوضــاع  عمــه چطــوری می خواهــد ســوار شــود! زینــب کبــری)س( یــک نــگاه ب
کــرد، مــن همــان خانمــی هســتم کــه وقتــی می خواســتم از مدینــه و مکــه ســوار 
شــوم، ابی عبــداهلل)ع( یک طــرف بغلــم را گرفــت، قمربنی هاشــم)ع( یــک بازویــم 

را گرفــت، اکبــر)ع( رکاب را برایــم گرفــت.
کجایید ای شهیدان خدایی

 بالجویان دشت کربالیی
کجایید ای ز جان و جا رهیده

پرنده تر ز مرغان هوایی
بــه جــای اینکــه ســوار شــود، دیدنــد میــان گــودال دویــد، گلــوی بریــده را بغــل 
گرفــت و گفــت: حســین مــن! می خواهــم بــروم؛ نــه اینکــه خــودم می خواهــم 
بــروم، مــن را می برنــد. حســین جــان! بلنــد شــو، هم ســفرهایم را نــگاه کــن، بایــد 

ــی و عمرســعد هم ســفر باشــم... ــا شــمر و خول ب

سـوژه سـخـن
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دو خصوصیت عمل کفار
ْحَیْینــاُه َو َجَعْلنــا َلــُه ُنــورًا َیْمشــي  ِبــِه 

َ
َو َمــْن کاَن َمْیتــًا َفأ

َ
قــرآن کریــم می فرمایــد: » أ

ــَن ِلْلکاِفریــَن  ــَك ُزّیِ ُلمــاِت َلْیــَس ِبخــاِرٍج ِمْنهــا َکذِل
ُ

ــُه ِفــي الّظ ــاِس َکَمــْن َمَثُل ِفــي الّنَ
ــوا َیْعَمُلوَن«)انعــام/122(، در ایــن آیــه خــدای متعــال مقایســه ای را بیــن  مــا کاُن
مومنیــن و کفــار انجــام داده اســت و دو تفــاوت را بیــن آن هــا بیــان کــرده اســت.  
همــه انســان ها، چــه مومنیــن و چــه کفــار بــا صــرف نظــر از لطــف و عنایــت خــدای 
متعــال در ابتــدا میــت هســتند و در تاریکــی بــه ســر می برنــد. منتهــی خداونــد 
بــه حیــات  مــرگ  از  بعــد  را  آن هــا  و  داده  قــرار  خــود  عنایــت  نــورد  را  ای  عــده 
می رســاند و بــرا ی آن هــا وادی نــوری قــرار می دهــد کــه زندگیشــان در همــان 
وادی اســت. امــا کفــار در وادی ظلماتــی بــه ســر می برنــد کــه هرگــز از آن خــارج 
نمــی شــوند، عمــل آنــان کــه عمــل در وادی ظلمــت اســت برایشــان زینــت داده 
شــده و خیــال می کننــد کــه کار آن هــا کار خوبــی اســت و نتایــج خوبــی نیــز دارد »َو 

ــُه َمعیَشــًة َضْنکًا«)طــه/124( ــِإّنَ َل ــري َف ــْن ِذْک ــَرَض َع ْع
َ
ــْن أ َم

خــدای متعــال دو نکتــه را در قــرآن در مــورد عمــل کفــار متذکــر می شــود؛ »َو 
ــْم  ــی ِإذا جــاَءُه َل ْمــآُن مــاًء َحّتَ

َ
ــٍة َیْحَســُبُه الّظ ْعماُلُهــْم َکَســراٍب ِبقیَع

َ
ــُروا أ ذیــَن َکَف

َ
اّل

حجت االسالم و المسلمین میرباقری

موت و حیات
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ــاُه ِحســاَبُه َو اهلُل َســریُع اْلِحســاب«)نور/39( 
َ
ــَدُه َفَوّف ــَد اهلَل ِعْن ــْیئًا َو َوَج ــْدُه َش َیِج

اول ایــن کــه اعمــال آن هــا ماننــد ســراب اســت و عطــش آن هــا را رفــع نمــی کنــد، و 
وقتــی هــم  بــه دنبــال عمــل خودشــان می گردنــد چیــزی نمــی یابنــد، پــس خــدا 
ــد ســریع الحســاب اســت  ــر می کنــد و خداون ــه پیمانه هایشــان را پ را می یابنــد ک
ــٍی ّ  ّجِ

ُ
ــٍر ّل ْو َکُظُلَمــاٍت فــِی بَحْ

َ
و نتایــج خیلــی زود بــر اعمــال مترتــب خواهنــد شــد. »أ

اٌب  ُظُلَمــاُت  َبْعُضَهــا َفــْوَق َبْعــٍض ِإَذا  ــن َفْوِقــِه ســَحَ ــن َفْوِقــِه َمــْوٌج ّمِ َیْغَشــئُه َمــْوٌج ّمِ
ور«)نــور/40( 

ُ
َعــِل اهلُل َلــُه ُنــوًرا َفَمــا َلــُه ِمــن ّن ــْم یَجْ

َ
ْخــَرَج َیــَدُه َلــْم َیَکــْد َیَرئَهــا  َو َمــن ّل

َ
أ

دومیــن تشــبیه خداونــد در مــورد عمــل کفــار ایــن اســت کــه اعمــال آن هــا مثــل 
ظلماتــی اســت کــه در تــه یــک دریــای عمیــق مــواج وجــود دارد و بــر فــراز ایــن دریــا 
هــم ابــری تیــره اســت، تاریکــی بــر روی تاریکــی بــه گونــه ای اســت کــه هیــچ کــدام 
از امکانــات خــود را نمــی تواننــد ببیننــد، و اگــر خــدای متعــال نــوری نفرســتد تــا او 
را از آن تاریکــی نجــات دهــد نــور دیگــری نخواهــد بــود.  باطــن ایــن آیــه در روایــات 
ــی و  ــٍی« اول ّجِ

ُ
ــٍر ّل ــِی بَحْ ــاٍت ف ْو َکُظُلَم

َ
ــه منظــور از »أ ــا شــده اســت ک ــه معن ایــن گون

ــن َفْوِقــِه َمــْوٌج« دومــی اســت. منظــور از »َیْغَشــئُه َمــْوٌج ّمِ
عملــی کــه مومــن انجــام می دهــد ظاهــر و باطنــی دارد؛ ظاهــر احســان بــه 
دیگــران خدمــت کــردن بــه آن هــا و باطــن ایــن عمــل حــاالت باطنــی انســان حین 
ایــن کار اســت، عمقــی تریــن الیــه ایــن عمــل هــم ایمــان اســت،  لــذا طبقــات ایــن 
ــور اســت. در مقابــل، خــود وجــود کافــر ظلمانــی اســت بنابرایــن  عمــل سراســر ن
عمــل او کــه از خــود او سرچشــمه می گیــرد هــم ظلمانــی اســت و طبقــات ایــن 

عمــل کــه ظاهــر و باطــن آن اســت هــم سرشــار از ظلمــت اســت.
ْوِلیاُؤُهــُم 

َ
ذیــَن َکَفــُروا أ

َ
آیــه دیگــری نیــز در مــورد عمــل کفــار آمــده اســت؛ »َو اّل

ــْم فیهــا  ــاِر ُه ْصحــاُب الّنَ
َ
ــَك أ ولِئ

ُ
ُلمــاِت أ

ُ
ــی الّظ ــوِر ِإَل ــَن الّنُ ــْم ِم ــوُت ُیْخِرُجوَنُه اُغ الّطَ

خاِلُدوَن«)بقــره/257(، کافــر هــر عملــی کــه انجــام می دهــد ظلمانــی تــر می شــود 
چــون عملــش تحــت والیــت اولیــای طاغــوت اســت.

منظور از موت و حیات
ــاِس«، و امــا در  ْحَیْینــاُه َو َجَعْلنــا َلــُه ُنــوراً َیْمشــي  ِبــِه ِفــي الّنَ

َ
 َو َمــْن کاَن َمْیتــًا َفأ

َ
»أ

مــورد قســمت اول آیــه ســوال ایــن اســت کــه منظــور از مــوت و حیات چیســت؟ در 

سـوژه سـخـن
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 َیْعــِرُف  َشــْیئا«)1(، آن کســی کــه بــه 
َ

ذیــل ایــن آیــه روایــت آمــده اســت کــه »َمْیــٌت ال
معــارف نرســیده اســت مــرده اســت. پــس معــارف اهــل بیــت حقیقتــا سرچشــمه 
حیــات اســت؛ لذاســت کــه در قــرآن یکــی از معانــی کــه از کلمــه »مــاء« ارائــه شــده 

معــارف نورانــی اســت کــه از اهــل بیــت بــه قلــب مومــن می رســد.
ْســَقْیناُهْم مــاًء َغَدقًا«)جــن/16(، اگــر آن هــا 

َ َ
ریَقــِة أل ْن َلــِو اْســَتقاُموا َعَلــی الّطَ

َ
»َو أ

بــه آن طریقــی کــه مــا بــا آن هــا عهــد کــرده بودیــم اســتقامت می کردنــد مــا هــم آنــان 
را بــا آب گــوارا ســیراب می کردیــم. روایــت ایــن آیــه را ایــن گونــه توضیــح داده اســت 
کــه اگــر بــر والیــت ائمــه اســتقامت می کردنــد و امــر و نهــی آنــان را اطاعــت می کردند 
یَمــاَن«)2(، قلبشــان را بــا ایمــان ســیراب می کردیــم؛ البتــه در  ِ

ْ
ْشــَرْبَنا ُقُلوَبُهــُم ال

َ َ
»أل

ــم.  ــان را از علــم امــام ســیراب می کردی ــه آن ــات آمــده اســت ک بعضــی دیگــر از روای
پــس ایمــان بــا علمــی کــه از امــام جــاری می شــود یــک حقیقــت هســتند و ایــن دو 
آب گوارایــی هســتند کــه سرچشــمه حیاتنــد. خداونــد در جــای دیگــر قــرآن ایــن 
ْرَض 

َ ْ
نکتــه را توضیــح داده و می فرمایــد »َفاْنُظــْر ِإلــی  آثــاِر َرْحَمــِت اهلِل َکْیــَف ُیْحــِي األ

َبْعــَد َمْوِتهــا«)روم/50(، آثــار رحمــت مــا را ببینیــد کــه در بــاران جــاری می شــود و 
زمیــن مــرده را زنــده می کنــد »ِإّنَ ذِلــَك َلُمْحــِي اْلَمْوتــی« ، مــا مــردگان را نیــز همیــن 

گونــه زنــده می کنیــم.
البتــه در روایــات معانــی دیگــری نیــز از کلمــه »مــاء« شــده اســت از جملــه »ُقــْل 
ْصَبــَح ماُؤُکــْم َغْورًا«)ملــک/30( کــه روایــت ایــن گونــه آن را معنــا کــرده 

َ
ْیُتــْم ِإْن أ

َ
 َرأ

َ
أ

اســت »َقــاَل ِإَذا َغــاَب َعْنُکــْم ِإَماُمُکــم«)4(.
ــِة َو  َواَی ــُة ِللّرِ َراَی بنایرایــن ایــن کــه در روایتــی از امــام باقــر)ع( می بینیــم »ِهــَي الّدِ
ــه  یَمــان«)3(، یعنــی ب ِ

ْ
ــاِت ال ْقَصــی َدَرَج

َ
ــی أ ــُن ِإَل ــو اْلُمْؤِم ــاِت َیْعُل َواَی ــاِت ِللّرِ َراَی ِبالّدِ

انــدازه ای کــه از علــم امــام می نوشــیم بــه همــان انــدازه هــم مومــن هســتیم. 
البتــه برخــی دیگــر از روایــات مــوت و حیــات را صریح تر معنا کــرده و می فرمایند: 
نســیم والیــت مــا بــه آنــان نوزیــده و از سرچشــمه والیــت مــا ننوشــیده بودنــد؛ پس 

خداونــد آنــان را بــا والیــت مــا زنــده کرد.
باالتریــن درجــه والیــت محبــت اســت  و اگــر کســی بــه محبــت امــام رســید بــه 
ایمــان نیــز رســیده اســت و گمــان مــن ایــن اســت کــه ایــن مصــرع حافــظ نیــز نــازل 
بــه همیــن معنــا اســت: هرگــز نمیــرد آن کــه دلــش زنــده شــد بــه عشــق. ایــن کــه در 
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ــٍد َمــاَت  َشــِهیدا«)5( یعنــی اگــر  روایــت آمــده اســت »َمــْن َمــاَت َعَلــی ُحــّبِ آِل  ُمَحّمَ
ذیــَن 

َ
کســی از سرجشــمه والیــت خــورد دیگــر نمی میــرد چــرا  کــه »َو ال َتْحَســَبّنَ اّل

ِهــْم ُیْرَزُقــوَن«)آل عمــران/169( ْحیــاٌء ِعْنــَد َرّبِ
َ
ْمواتــًا َبــْل أ

َ
ُقِتُلــوا فــي  َســبیِل اهلِل أ

ــص/88(،   َوْجَهُه«)قص
َ
ــْي ٍء هاِلٌك ِإاّل  َش

ُ
ــه »ُکّل ــت ک ــده اس ــرآن آم ــه ای از ق در آی

کلمــه »وجــه« در روایــات بــه دو صــورت معنــا شــده اســت، یکــی خــود امــام و 
دیگــری عملــی کــه متوجــه امــام اســت. پــس عملــی کــه در وادی والیــت و توحیــد 
ــه مــا از  ــدازه ای ک ــه ان اســت باقــی اســت و هیــچ وقــت از بیــن نمــی رود. یعنــی ب
سرچشــمه والیــت امــام اســتفاده می کنیــم بــه همــان انــدازه هــم بــه ایمــان کــه 
ّنَ اهلَل 

َ
همــان حیــات اســت می رســیم. لذاســت کــه ائمــه وقتــی آیــه »اْعَلُمــوا أ

ْرَض َبْعــَد َمْوِتها«)حدیــد/17( تفســیر می کرنــد فرمودند:»ُیْحِییَهــا اهلُل َعــّزَ 
َ ْ
ُیْحــِي األ

ــٌت «)6( ــُر َمّیِ ْهِلَهــا َو اْلَکاِف
َ
ــَر أ ــِم َبْعــَد َمْوِتَهــا َیْعِنــي ِبَمْوِتَهــا ُکْف  ِباْلَقاِئ

َ
َو َجــّل

تبیین خصوصیات امام
ــُث  ــُر َو اْلَغْی ــَحاُب  اْلَماِط ــاُم الّسَ َم ِ

ْ
امــام رضــا)ع( در حدیثــی نورانــی فرمودند:»ال

ْرُض اْلَبِســیَطُة«)7(، یعنــی 
َ ْ
ــُة َو األ ِلیَل

َ
ــَماُء الّظ ــُة َو الّسَ ــْمُس اْلُمِضیَئ

َ
اْلَهاِطــُل َو الّش

امــام آن ابــر بارنــده ای اســت کــه بــارش آن تمامــی نــدارد و محیــط والیــت او نیــز 
ســرزمینی حاصــل خیــز اســت.

در آیــه ای دیگــر از قــرآن هــم کــه اشــاره بــه ماجــرای ســقیفه دارد بــاز هــم محیــط 
ذیــَن 

َ
 َلــْم َتــَر ِإَلــی اّل

َ
والیــت امــام بــه ســرزمینی حاصــل خیــز تشــبیه شــده اســت »أ

ــوا َقْوَمُهــْم داَر اْلَبواِر«)ابراهیــم/28(، ای پیغمبــر! آیــا 
ُ
َحّل

َ
ُلــوا ِنْعَمــَت اهلِل ُکْفــرًا َو أ

َ
َبّد

ندیــدی کــه این هــا نعمــت مــا کــه امیرالمومنیــن بــود را برداشــتند و جایــش کلمــه 
ــُة  ْعَم ــُن  الّنِ ــد: »َنْح ــی)ع( فرمودن ــرت عل ــه حض ــن آی ــل همی ــتند! ذی ــر را گذاش کف
ــِة«)7(. بنابرایــن  ــْوَم اْلِقَیاَم ــاَز َی ــْن َف ــوُز َم ــا َیُف ــاِدِه َو ِبَن ــی ِعَب ــا َعَل ــَم اهلُل ِبَه ْنَع

َ
ــي أ ِت

َ
اّل

محیــط والیــت حضــرت محیطــی پــر از نعمــت اســت کــه البتــه ایــن نعمــات بــرای 
ــرار را در دو  ــرآن اب ــد در ق ــار/13(. خداون ــي  َنعیٍم«)انفط ــراَر َلف ْب

َ ْ
ــت »ِإّنَ األ ــرار اس اب

ــَراِر«)8( آن هــا  ْب
َ ْ
ــَداُة األ ــاِر َو ُه ْخَی

َ ْ
ــوُر األ ــْم ُن ْنُت

َ
جــا معنــا کــرده اســت؛ اول ایــن کــه »أ

کســانی هســتند کــه پرتــو والیــت امــام بــه آن هــا رســیده اســت. معنــای دوم هــم 
ــا َکُفور«)انســان/3(، مــا آن هــا  ــا شــاِکراً َو ِإّمَ ــبیَل ِإّمَ ــا َهَدْینــاُه الّسَ

َ
ایــن اســت کــه »ِإّن

سـوژه سـخـن
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را بــه ســوی والیــت امــام هدایــت کردیــم، و آن هــا نســبت بــه آن یــا شــاکر هســتند 
ــر کافــر شــدند خداونــد می فرمایــد: برایشــان آتــش ســوزان  ــا کفــر می ورزنــد، اگ و ی
ْغــالاًل َو َسعیرًا«)انســان/4( 

َ
ْعَتْدنــا ِلْلکاِفریــَن َسالِســَل َو أ

َ
ــا أ

َ
آمــاده کــرده ایــم »ِإّن

ٍس کاَن ِمزاُجهــا 
ْ
ْبــراَر َیْشــَرُبوَن ِمــْن َکأ

َ ْ
و اگــر نعمــت والیــت را شــکر کردنــد »ِإّنَ األ

کاُفورًا«)انســان/5(. بنابرایــن فضــای زندگــی ابــرار در همیــن دنیــا نیــز بهشــتی 
اســت کــه ســرزمینی حاصلخیــز اســت.

بنابرایــن اگــر بــذر وجــودی مومــن در ســرزمین والیــت امــام قــرار گرفــت و بــاران 
والیــت و علــم و رحمــت امــام بــر آن باریــد او را شــکوفا می کنــد. پــس خــود مومــن 
 َلــْم َتــَر َکْیــَف َضــَرَب اهلُل َمَثــاًل 

َ
شــجره طیبــه ای می شــود کــه اصــل آن امــام اســت »أ

ــماِء«)ابراهیم/27( ْصُلهــا ثاِبــٌت َو َفْرُعهــا ِفــي الّسَ
َ
َبــٍة أ َبــًة َکَشــَجَرٍة َطّیِ َکِلَمــًة َطّیِ
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درباره اربعین و چهل

کلمــه اربعیــن بــه معنــی چهــل اســت و مــن می خواهــم دربــاره اربعیــن و چهــل 
حدیث هایــی  کــه در بیشــتر این هــا کلمــه چهــل اســت را بیــان کنــم، البتــه گفتــن 
بعضی هایــش خیلــی ضــرورت نــدارد، چــون پیــام نــدارد. امــا بعضــی از چیزهایــی 

کــه پیــام دارد و شــنیدنش بــرای مــا هــم مفیــد اســت، می خواهــم بگویــم.
در مســائل عبــادی، نظامــی، اقتصــادی، سیاســی، بهداشــتی، تربیتــی، در 
ــات،  ــت. آی ــم اس ــه ه ــائل متفرق ــت. در مس ــل هس ــدد چه ــائل ع ــن مس ــه ای هم

حدیث هــا و روایاتــی کــه دربــاره مســئله چهــل نظــر دارد را بررســی می کنیــم.

عبادت زن و شوهری که همدیگر را آزار می دهند
تا چهل روز پذیرفته نیست.

زنــی کــه شــوهرش را اذیــت کنــد و یــا شــوهری کــه زنــش را اذیــت کنــد، اگــر هــر یــک از 
زن و شــوهر همدیگــر را اذیــت کننــد، عبــادت هیچ کدام از زن و مرد قبول نمی شــود. 

یعنــی آزار بــه زن و آزار بــه شــوهر نتیجــه اش همــان نتیجــه شــراب خوردن اســت.
پــس آدم هایــی داریــم کــه حــزب اللهــی هســتند و عــرق نمــی خــورد امــا زنــش را 
در خانــه می ســوزاند. نتیجــه ایــن بــا آدم شــرابخوار یکــی اســت. مواظــب باشــید. 

حجت االسالم و المسلمین قرائتى
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ببینیــد آدم گاهــی آتــش می گیــرد. باالخــره گرانــی هســت و چیــزی هــم نیســت. 
مشــکالت زیــاد اســت. آدم عصبانــی می شــود. اگــر عصبانــی شــدید عذرخواهــی 
کنیــد. نگوییــد مــرد نبایــد از خانمــش عــذر خواهــی کنــد. مــرد بایــد از خانمــش 

عذرخواهــی کنــد. مــرد بایــد از بچــه اش هــم عــذر خواهــی کنــد.
ْرَبِعیــَن ِمــَن اْلُمْؤِمِنیــَن ُثــّمَ َدَعــا اْســُتِجیَب 

َ
َم أ

َ
امــام صــادق )ع( فرمــود: »َمــْن َقــّد

ْرَبِعیــَن« بــاز در اینجــا کلمــه اربعیــن اســت. 
َ
َم أ

َ
َلُه«)الکافــی، ج2، ص509( »َمــْن َقــّد
تــا چهــل روز نمــازش قبــول نیســت.

عبادت شراب خوار تا چهل روز پذیرفته نیست
 َیْقَبــُل اهلُل َعــّزَ َو 

َ
پیغمبــر بــه امیرالمومنیــن فرمــود: »َیــا َعِلــّیُ َشــاِرُب اْلَخْمــِر ال

ْرَبِعیــَن َیْومًا«مــن ال یحضــره الفقیــه، ج4، ص352( کســی کــه اهــل 
َ
ــُه أ  َصاَلَت

َ
َجــّل

مشــروبات الکلــی باشــد، اگــر نمازخــوان باشــد، خــدا نمــازش را تــا چهــل روز قبــول 
نمــی کنــد. اگــر هــم نمــاز نمــی خوانــد کــه برایــش بدتــر اســت. بــه یــک عالمــی 
گفتنــد: فالنــی ســاعت دو نصــف شــب دزدی کــرده اســت. گفــت: دو بعــد از نصــف 
شــب دزدی کــرده اســت؟ گفتنــد: بلــه. گفــت: پــس نمــاز شــبش را چــه کســی 
می خوانــد؟ گفتنــد: بابــا دزد کــه نمــاز شــب نمــی خوانــد. حــاال مــا آدم هایــی داریم 
کــه هــم شــراب می خورنــد و هــم نمــاز می خواننــد. یــک کســی بــه کســی ســفارش 
می کــرد، می گفــت: عــرق می خــوری بخــور. قمــار بــازی می کنــی، بکــن. دزدی 
بــده. چاقــو می کشــی بکــش، امــا مســلمان  می کنــی بکــن. فحــش می دهــی 
بــاش. گفــت کــه دیگــر کجــای ایــن مســلمانی اســت؟ باالخــره مــا آدم هایــی داریــم 
کــه مســلمان هســتند و اهــل عــرق هــم هســتند. اگــر کســی چنیــن باشــد عبادتش 
تــا چهــل روز قبــول نمــی شــود. ایــن بــرای عــرق خــوردن بــود. آدمــی کــه شــراب 

بخــورد تــا چهــل روز نمــازش قبــول نیســت.

دعا کردن به چهل مومن
اگــر کســی می خواهــد دعــا کنــد اول بــه چهــل مومــن دعــا کنــد. خداونــد چــون 
ایــن خصلــت را از او می بینــد کــه ایــن ســوز دارد، می گویــد: مالئکــه ایــن کــه دلــش 
می ســوزد و بــه چهــل مومــن دعــا می کنــد، دعــای خــودش هــم مســتجاب شــود. 
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منتهــی بــه شــرط ایــن کــه از روی ســوز بــه چهــل مومــن دعــا کنیم. نــه این کــه برای 
چهــل و یکمــی، آن چهــل نفــر را دعــا کنیــم. آخــر گاهــی وقت هــا آدم در یــک گروهــی 
می خواهــد یــک نفــر را ببوســد ولــی می ترســد کــه برایــش حــرف در بیاورنــد. ایــن 
ــی نیتــش آن آخــری اســت. اینطــور نباشــد. واقعــًا از روی  دو نفــر را می بوســد، ول
عالقــه باشــد. گاهــی آدم در صــف نانوایــی مــی رود و عالقــه بــه نظــم دارد. گاهــی نــه 
بــا تمــام وجــودش می خواهــد در بــرود، ولــی می ترســد خــارج از نوبــت بــه او فحــش 
بدهنــد. بــرای همیــن از تــرس در صــف مــی رود. فــرق بیــن کســی کــه به نظــم عالقه 
دارد بــا کســی کــه از روی تــرس در صــف مــی رود چیســت؟ هــر دو در صــف می رونــد 
امــا ایــن کجــا و آن کجــا. اگــر کســی بــه چهــل نفــر از روی عشــق و محبــت دعــا کنــد، 

بــه خاطــر ایــن خصلــت و روحیــه اش خــدا دعــای او را مســتجاب می کنــد.
ــا  ــد: آق ــی رود، بگوین ــر کار م ــی س ــی وقت ــد، یعن ــدا باش ــرای خ ــش ب ــه کارهای هم
کجــا کار می کنــی؟ بنــده کارمنــد راه آهــن هســتم. مثــل شــما االن کارمنــد راه 
آهــن هســتم. خــوب چــرا ســر کار می آیــی؟ یــک وقــت می گویــی: بابــا مــا خرجــی 
نداریــم. یــک وقــت می گویــی: بابــا زن و بچــه مســئولیت دارد و مــن واجــب اســت 

ــم. ــام ایــن واجــب کار می کن ــه خاطــر انج ــم. ب ــی زن و بچــه ام را بده خرج
ــواک  ــا مس ــم ب ــه می خوان ــاز ک ــوب نم ــم. خ ــاز می خوان ــم و نم ــاز می آی ــراغ نم س
زدن ثــواب یــک رکعــت آن هفتــاد رکعــت می شــود. بــا گالب بــروم نمــاز بخوانــم، 
وقــت  یــک  بیایــد.  مــن  از  عطــر  بــوی  می زنــم  حــرف  کــه  خــدا  بــا  می خواهــم 
می گویــد: مــن از گالب خوشــم می آیــد. یــک وقــت می گویــد: خــدا راضــی اســت و 
مــن خوشــم می آیــد، فــرق می کنــد. یــک محصــل بــرای نمــره درس می خوانــد، 
یــک محصــل بــرای درس، درس می خوانــد. یــک دانشــجو دانشــگاه مــی رود 
بــرای نمــره گرفتــن و بــه مــدرک رســیدن و بــه زندگــی رســیدن و لــذا ببینــد کــه 
ــه  ــه ب ــون از اول ک ــی رود. چ ــورًا در م ــت، ف ــر اس ــش بهت ــه زندگی ــان و فرانس در آلم
دانشــگاه رفتــه اســت می خواســته در حــال رفــاه باشــد. هــر جــا ببینــد رفاهــش 
بیشــتر اســت بــه آنجــا مــی رود، یــک کســی بــه رفــاه کار نــدارد، بــه ایــن کار دارد کــه 
می خواهــد یــک مشــکلی از مملکــت بــاز کنــد، بنابرایــن بــه او هــر چــه هــم چــراغ 
ســبز نشــان دهنــد، خویــش و قوم هایــش هــم هــر چــه نامــه بــه او بنویســند، 

نمــی رود. ایــن بســیار فــرق می کنــد.

سـوژه سـخـن
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چهل روز خالصانه برای خدا
ْرَبِعیــَن« خــدا بــه حضــرت موســی فرمــود: 30 روز دعــا کــن ولــی دیــد 

َ
َم أ

َ
»َمــْن َقــّد

ــه 141( مناجــات  ْتَمْمناهــا ِبَعْشــٍر«)اعراف، آی
َ
ــد: »َو أ ــود. قــرآن می گوی 30 روز کــم ب

ْرَبِعیــَن 
َ
أ  ِ

ْخَلــَص هلِلَّ
َ
حضــرت موســی چهــل شــب بــود. پیغمبــر فرمــود: »َمــْن أ

ــی ِلَســاِنِه«)عدة الداعــی، ص232(  ــِه َعَل ــْن َقْلِب ــِة ِم ــَر اهلُل َیَناِبیــَع اْلِحکَم َیْومــًا َفّجَ
ــرای  ــرای خیــر خــدا کار کنــد هــر کاری می کنــد ب ــر کســی چهــل روز ســعی کنــد ب اگ
ــک  ــد ی ــد خداون ــدا کار کن ــرای خ ــط ب ــبانه روز فق ــل ش ــس چه ــر ک ــد، ه ــدا باش خ
ــا کیســت. باطــل کیســت؟  حالــت و بینشــی بــه او می دهــد کــه می فهمــد حــق ب
دنیــا چیســت؟ عیب هــا چیســت؟ دواهــا چیســت؟ آن وقــت یــک آدم حکیــم و 
پختــه ای می شــود و حکمــت او بــر زبانــش جــاری می شــود، یعنــی اگــر عــوام هــم 
ــر چهــل روز ســعی کنــد همــه کارهایــش  ــده هــم باشــد. اگ ــر درس نخوان باشــد اگ
بــرای خــدا باشــد بعــد از چهــل روز حرف هایــی کــه می زنــد حرف هــای پختــه ای 
می زنــد. حکیــم غیــر دانشــمند اســت. گاهــی باســواد اســت و حرف هایــش خــام 

ــت.  ــه اس ــش پخت ــت و حرف های ــواد اس ــی بی س ــت، گاه اس
اگــر کســی بــرای خــدا تــا چهــل روز کارهایــش را انجــام دهــد ایــن را خــدا فرمــوده 
اســت مــا او را حکیــم می کنیــم. یعنــی اگــر هیــچ هــم ســواد نــدارد حرف هایــی کــه 

می زنــد بســیار پختــه اســت، یــک بینشــی دارد.
یکی از دوستان می گفت: در ماشین نشسته بودم یک شعر خواندم، گفتم:

در رحمت به رویم بسته گشته الهی جسم و جانم خسته گشته 
یــک عوامــی نشســته بــود و هیچــی هــم ســواد نداشــت. گفــت: آقــا جســم و 
جانــت خســته گشــته اســت خــب بــرو دو ســاعت بخــواب. دِر رحمــت خــدا هــم 
بــه روی هیــچ کــس بســته نگشــته اســت. ایشــان می گفــت: مــا مدیــر کل بودیــم 
ــه  ــت کشــیدم. بل و او هــم یــک آدم بی ســواد اســت. می گفــت: آنقــدر مــن خجال
گاهــی وقت هــا عــوام هســتند امــا یــک حرفــی کــه می زنــد کــه یــک حــرف پختــه ای 
اســت. در یــک باغــی و در یــک شــهری رفتیــم. بــه صاحــب بــاغ گفتــم: ایــن همــه 

درخــت هیــچ کــدام میــوه نمــی دهــد؟ 
از مــا نمــاز شــب  ایــن همــه آدم هســتیم و اینجــا می خوابیــم، یکــی  گفــت: 

در. آن  بــه  ایــن  خــوب  نمی خوانــد، 
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چهل نفر در تشییع جنازه مومن
شــیخ صــدوق از امــام صــادق روایــت کــرده اســت کــه: »اذا مــات  المؤمــن ، و 
حضــر جنازتــه أربعــون رجــال مــن المؤمنیــن، فقالــوا: الّلهــّم ال نعلــم منــه اال خیــرا و 
أنــت أعلــم بــه منــا، قــال اهلل تبــارک و تعالــی قــد أجــزت شــهادتکم و غفــرت لــه مــا 

ــی، ج1، ص168( ــی الئال ــا ال تعلمون.«)عوال ــت مّم علم
اگــر یــک مومنــی از دنیــا رفــت و چهــل نفــر گفتنــد: خدایــا مــا بــدی از او ندیدیــم، 
ــه شــما  ــرد، امــا حــاال ک ــه ُم ــود ک ــم ایــن چــه کاره ب ــد: مــن کــه می دان خــدا می گوی
چهــل مســلمان می گوییــد: ایشــان آدم خوبــی اســت، مــن بــه احتــرام گواهــی 
شــما از آنچــه می دانــم می گــذرم. شــهادت چهــل مومــن بــر جنــازه، ایــن بســیار 
عجیــب اســت و اگــر کســی هــم در تشــییع جنــازه اطــراف جنــازه را بگیــرد، تشــییع 
کنــد و جنــازه را روی دوشــش بگیــرد خــدا چهــل گنــاه کبیــره او را می بخشــد. در 
کارهــای عبــادی این هــا چهــل بــود. تشــییع جنــازه عبــادت اســت. نمــاز عبــادت 

اســت. مناجــات موســی عبــادت اســت. اخــالص بــرای خــدا عبــادت اســت.
یــک وقــت داشــتم بــا ماشــین در جــاده می رفتــم، ســگی بــه ماشــین حملــه کــرد، 
یــک مقــدار کــه رفتیــم، دیگــر ســگ از منطقــه خــود دور شــد، چــون هــر ســگی یــک 
منطقــه ای دارد. فقــط تــا یــک منطقــه ای می آیــد کــه در دســت اوســت. بعــد یکــی 
از دوســتان گفــت: ببینیــد ایــن ســگ منطقــه ای کــه بــرای خــودش بــود حفــظ کرد، 
تــو آن منطقــه ای کــه داری حفــظ می کنــی؟ بــه مســئولیتت عمــل می کنــی؟ نکنــد 
کــه مــا از حیــوان پســت تــر باشــیم. چــون مــار ســالی ده نفــر را می گــزد زبــان مــا روزی 
ــم در  ــدام از گرگ هــای عال ــه دادگاه تلفــن کنیــد هیــچ ک ــر ب ــزد. اآلن اگ 10نفــر را می گ
ــی ببینیــد کــه مــا آدم هــا چــه قــدر در آنجــا پرونــده داریــم.  آنجــا پرونــده ندارنــد ول

بنابرایــن اگــر کســی خالــص کار کنــد خداونــد او را حکیــم قــرار می دهــد.

عدد چهل در مسائل نظامی
 و امــا در مســائل نظامــی یــک حدیــث برایتــان بخوانــم. ایــن بــرای بســیجی ها، 
ارتشــی ها، کســانی کــه رزمنــده هســتند و بــرای هــر نیرویــی خــوب اســت. پیامبــر 
اکــرم فرمودنــد: »ِإّنَ َصْبــَر اْلُمْســِلِم  ِفــی  َبْعــِض  َمَواِطــِن  اْلِجَهــاِد َیْومــًا َواِحــداً َخْیــٌر َلــُه 

ْرَبِعیــَن َســَنًة.«)عوال اللئالــی، ج1، ص282(
َ
ِمــْن ِعَبــاَدِة أ

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

اگر یک نفر یک روز در جبهه باشــد، ارزشــش از چهل ســال عبادت بیشــتر اســت. 
یعنــی یــک مســلمان در بعضــی مناطــق جهــاد مقاومــت کنــد. مســلمان در جبهــه 
جــا دارد، اگــر یــک شــبانه روز در بعضــی از جاهــای جنــگ، در بعضــی از قســمت های 
جبهــه باشــی، ارزشــش از چهــل ســال عبــادت بیشــتر اســت. ایــن هــم بــرای ارزش 
جبهــه بــود. امــام ســجاد فرمــود: یــک کســی کــه بــه جبهــه مــی رود، خــدا چهــل هــزار 
فرشــته را مأمــور می کنــد، کــه از ایــن رزمنــده کــه مــی رود جبهــه بدرقــه کنیــد. حدیــث 
هــم داریــم کــه امــام فرمــود: وقتــی امــام زمان)عــج( ظهــور می کنــد، یــاران امــام زمــان 
چنــان قــدرت رزمــی شــان زیــاد می شــود کــه یــک نفــر مســلمان از یــاران امــام زمــان، 
بــه انــدازه چهــل نفــر زور دارد. پــس در مســائل رزمــی هــم چهل بــود. واقعًا همینطور 
اســت. شــما حســاب کــن ســخنرانی کســی مثــل امــام کــه ایــن پیــام برائــت را داد، 
چقــدر اثــر دارد؟ یــک روز ســخنرانی امــام بــه کل عمــر همــه مــا مــی ارزد. علــی اصغــر 
شــش ماهــش بــود، امــا ایــن شــش ماهــه بــه ششــصد ســال عمــر مــا مــی ارزد، چــون 
ســند محکومیــت بنــی امیــه را خــون علــی اصغــر امضــا کــرد. چــون اگــر علــی اصغــر 
در کربــال نبــود فایــده اش اینقــدر نبــود. می گفتنــد: بابــا ســر حکومــت دعــوا کردنــد، 
ــو  ــه ت حــاال یکــی هــم آن یکــی را کشــت. می گفــت: حــاال فــرض می کنیــم، اینطــور ک
می گویــی بــود، علــی اصغــر چــه گناهــی داشــت. ایــن علــی اصغــر آخریــن چیــزی 
اســت کــه ایــن بنی امیــه را در بــن بســت قــرار می دهــد، کــه می گویــد: ایــن دیگــر چــه 

گناهــی کــرده بــود. گاهــی یــک کســی کوچــک اســت ولــی نقــش بزرگــی دارد.

عدد چهل در مسائل اقتصادی
ْرَبُعــوَن 

َ
در مســائل اقتصــادی امــام صــادق)ع( فرمــود: »اْلُحکــَرُة ِفــی اْلِخْصــِب أ

ْرَبِعیــَن َیْومــًا ِفــی اْلِخْصــِب 
َ ْ
ــاٍم َفَمــا َزاَد َعَلــی األ ّیَ

َ
ــُة أ ــاَلِء َثاَلَث ِة َو اْلَب

َ
ــّد َیْومــًا َو ِفــی الّشِ

ــاٍم ِفــی اْلُعْســَرِة َفَصاِحُبــُه َمْلُعوٌن«)الکافــی،  ّیَ
َ
َفَصاِحُبــُه َمْلُعــوٌن َو َمــا َزاَد َعَلــی َثاَلَثــِة أ

ج4، ص165( اگــر وضــع مــردم خــوب باشــد یــک کســی چهــل روز چیــزی را انبــار 
ــر چنــد روز آدم انبــار کنــد محتکــر اســت.  کنــد، محتکــر اســت. آخــر می گوینــد: اگ
اگــر ســه روز نبــود احتــکار کــرد، روز چهــارم محتکــر اســت. یــک وقــت یــک چیــزی 
نیســت، اگــر ســه روز آن چیــز نباشــد و آن را انبــار کنــد محتکــر اســت و اگــر یــک 
چیــزی چهــل روز هســت. خــوب حــاال اگــر محتکــر باشــد چــه؟ حدیــث داریــم 
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تــا محتکــر  بیشــتر دوســتش دارد  باشــد خــدا  اگــر کســی دزد  فرمــود:  پیغمبــر 
کنیــد  فــرض  مــی دزد.  گــدا  از  مــی دزد، محتکــر  پولــداران  از  باشــد. چــون دزد 
محتکــر از فقــرا صابــون می خواهــد، تایــد می خواهــد او روغــن نباتــی می خواهــد، 
این هایــی کــه می خواهنــد همــه مثــل خــود شــما از یــک طبقــه هســتند. محتکــر 
از طبقــه محــروم بــر مــی دارد. دزد از پولــدار مــی دزد. قالــی ابریشــمی، طــال، ســکه 
ْن 

َ
ــْن أ ــّیَ ِم ــّبُ ِإَل َح

َ
ــاِرقًا أ ــُد َس ــی اهلَل اْلَعْب ْن َیْلَق

َ َ
و... مــی دزد. پیغمبــر فرمــود: »َو أل

ْرَبِعیــَن َیْومًا«)مــن ال یحضــره الفقیــه، ج3، ص158( اگــر 
َ
َیْلَقــاُه َقــِد اْحَتکــَر َطَعامــًا أ

ــا کســی کــه  ــا یــک نفــر ســارق برخــورد کنــد، او را بیشــتر دوســت مــی دارد ت خــدا ب
ــران شــد بعــد فروخــت پولــش را در  ــرد، گ ــر کســی احتــکار ک احتــکار کنــد. حــاال اگ
راه خــدا داد. امــام می فرمایــد: اگــر کســی جنســی را انبــار کنــد کــه گــران شــود، بعــد 
گــران شــد و فروخــت و پولــش را در راه جبهــه داد، مثــاًل بــاز هــم گنــاه احتــکارش 
ــا ایــن پــول خــرج کــردن حــل نمــی کنــد. احتــکار در زمــان عــادی در شــرایط  را ب
معمولــی چهــل روز اســت، ولــی احتــکار در شــرایط داغ و حــاد ســه روز اســت. دزد 
ــر  ــه اگ از محتکــر بهتــر اســت. ایــن هــم یــک حدیــث اســت. حدیــث دیگــر ایــن ک
محتکــر گــران بفروشــد و پولــش را در راه خــدا دهــد، آن ثــواب چالــه آن گنــاه را پــر 
نمــی کنــد. حدیث هــا از کتــاب وســایل جلــد 12 و ســفینة البحــار، جلــد 1 بــود. 

ایــن یــک حدیــث بــرای مســائل اقتصــادی بــود.

عدد چهل در مسائل سیاسی
امــا چهــل در مســائل سیاســی را بگویــم. پیغمبــر فرمــود: »َیــْوٌم َواِحــٌد ِمــْن 
ْرَبِعیــَن َیْومًا«)مســتدرک الوســائل، ج18، ص9( 

َ
ــٍر أ ــْن َمَط ــٌر ِم ــاِدٍل َخْی ــْلَطاٍن َع ُس

یــک روز یــک آدمــی کــه رهبــر و عــادل باشــد، نفــع یــک روز رهبــر عــادل از چهــل روز 
بارندگــی بیشــتر اســت.

یــک ســخنرانی بــود کــه وقتــی مــن گــوش دادم کلــی پــای رادیــو گریــه کــردم. 
گفتــم: خدایــا ایــن یــک ســخنرانی یــک ســاعته، بــه عمــری ســخنرانی مــا مــی ارزد. 
ْفَضــَل اْلِجَهــاِد کِلَمــُة َعــْدٍل ِعْنــَد ِإَمــاٍم َجاِئٍر«)الکلینــی، 

َ
چــون حدیــث داریــم »ِإّنَ أ

ج5، ص59( یعنــی بهتریــن جهــاد ایــن اســت کــه آدم پهلــوی آدم هــای فاســد 
قــرص حــرف بزنــد. »کِلَمــُة َعــْدٍل ِعْنــَد ِإَمــاٍم َجاِئٍر«»َیــْوٌم َواِحــٌد ِمــْن ُســْلَطاٍن َعــاِدٍل 

سـوژه سـخـن
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ْرَبِعیــَن َیْومــًا« از مطــر بهتــر اســت. مطــر بــه معنــی بــاران اســت.
َ
َخْیــٌر ِمــْن َمَطــٍر أ

ْرَبِعیــَن َیْومــًا« ایــن هــم بــرای یــک رهبــر عــادل و مــا بایــد افتخــار کنیــم کــه چنین 
َ
»أ

رهبــر عادلــی داریــم. البتــه مــن ضامــن نیســتم در مســئولین مملکــت و هــر کــه وزیــر 
اســت، وکیــل اســت، معــاون اســت، مدیــر کل اســت، همــه را نمــی دانــم امــا ایــن 
ــم، مــن از یکــی از شــخصیت های درجــه یــک  ــه بگوی ــم و اجــازه دهیــد ک را می دان
کــه حــاال نمــی توانــم اســمش را ببــرم، ایشــان گفــت: بنــده جــز از گوشــت یخــی و جــز 
کوپــن اســتفاده نمــی کنــم. اصــاًل گوشــت گــرم نمــی خــرم و مــا باورمــان نمــی آیــد. مــا 
پشــت ســر آقــای خامنــه ای نمــاز می خوانیــم مــن از ایشــان شــنیدم کــه گفــت: بنده 
فقــط خوراکــم بــا کوپــن اســت و ایــن هــم گوشــت یخــی اســت. حــاال اگــر یــک جایــی 

بــه میهمانــی رفتیــم یــک چیــزی بــه مــا دادنــد آن حســابش جداســت.
ــک  ــم ی ــد، ابراهی ــش آم ــان برای ــم دو میهم ــرت ابراهی ــد: حض ــم می گوی ــرآن ه ق
یــک  کــرد.  پذیرایــی  از مهمان هایــش  و  کــرد  کبــاب  را  گوشــتش  و  کشــت  شــتر 
وقــت حســاب یــک میهمانــی جداســت. مــا یــک وقــت یــک جایــی بودیــم بعــد از 
ســخنرانی همــه در صــف رفتنــد، گفتنــد: آقــای قرائتــی اگــر می خواهی عادل باشــی 
تــو هــم بایــد در صــف بیایــی. گفتــم: درســت اســت، عدالــت یعنی من هــم در صف 
بــروم. امــا یــک چیــز دیگــر هــم بایــد بگویــم و شــما نمــی دانیــد کــه میهمــان بایــد 
پذیرایــی شــود، بــی انصاف هــا مــن میهمــان شــما هســتم. دیگــر چیــزی نگفتنــد، 
احتــرام در صــف رفتــن همــه یــک اصــل اســت. امــا باالخــره احتــرام میهمــان هــم 
یــک اصــل اســت. مــن چــون امــروز میهمانتــان هســتم گفتنــد: خیلــی خــوب پــس 

بــرو. در عیــن حــال یــک دقیقــه ای در صــف رفتیــم و بعــد هــم بیــرون رفتیــم.
اجمــااًل بایــد قاطــی نکنیــم گاهــی وقت هــا واقعــًا یــک فرصت هایــی حیــف 
اســت، مثــاًل یــک پزشــک جــراح کــه می توانــد روزی ده نفــر را در بیمارســتان از 
مــرگ نجــات دهــد، ایشــان در صــف تخــم مــرغ بــرود، ایــن بســیار ظلــم اســت. نــه 
آقــا تــو عــادل هســتی تــو بایــد در صــف بــروی، فالنــی هــم در صــف بــرود. آقاجــان 
فالنــی از صبــح تــا شــام از خطــری دفــاع نمــی کنــد امــا یــک پزشــک جــراح، یــک 
خلبــان، یــک مغــز متفکــر، یــک اســتاد دانشــگاه، یــک آدم هایی هســتند کارشــان 
کیفــی اســت. بعضی هــا کارشــان کیفــی اســت. بیــن کیفــی و کّمــی فــرق اســت. مــا 
نمــی گوییــم: هــر کــس کیــف دســتش اســت از صــف بیــرون بــرود اما هر کــس کارش 
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کیفــی اســت از صــف بیــرون بــرود. گنــاه اســت کــه پزشــک جــراح در صــف بــرود، 
گنــاه اســت کــه خلبــان در صــف بــرود. آخــر درســت اســت یــک شــب او بــرود ولــی 
ــد: همــه  ــه3( قــرآن هــم می گوی ــِف َشْهٍر«.)ســوره قدر،آی ْل

َ
ــْن أ ــٌر ِم ــْدِر َخْی ــُة اْلَق »َلْیَل

شــب ها تاریــک اســت. امــا خــوب شــب قــدر بــا باقــی شــب ها فــرق می کنــد. 
البتــه بــاز نمــی خواهــم بگویــم در مســئولین مــا، ضامــن دولــت و رئیــس مجلــس 
و رئیــس جمهــور و امــام و... این هــا را زندگیشــان را می دانیــم. امــا حــاال فــالن 

منطقــه یــک مســئول یــک کاری کــرد، مــن ضامــن همــه نیســتم.

عدد چهل در مسائل بهداشتی
ــر کســی چهــل روز گوشــت نخــورد بداخــالق  ــه اگ ــم ک در مســئله بهداشــت داری
می شــود و حتــی داریــم کــه اگــر چهــل روز گوشــت گیرتــان نیامــد، قــرض هــم 
کردیــد اشــکال نــدارد. ولــی در چهــل روز بایــد گوشــت خــورده شــود، حــاال از نظــر 
بهداشــتی چگونــه اســت؟ وضــع بــدن مــا کــه چهــل روز بــه چهــل روز بایــد گوشــت 
بــه آن برســد، آن یــک حســاب دیگــر دارد. داریــم کــه اگــر هــم کســی دائمــًا چهــل 
ــی  ــر کس ــی اگ ــد ول ــدا می کن ــب پی ــاوت قل ــورد، قس ــت بخ ــم گوش ــر ه ــت س روز پش
چهــل روز گوشــت نخــورد بداخــالق می شــود. دربــاره نظافــت بــدن و مــوی بــدن 
داریــم از چهــل روز بیشــتر طــول نکشــد یعنــی هــر چهــل روز یکبــار حتمــا نظافــت 
کنیــد. اگــر کســی ایمــان بــه خــدا دارد و بــه قیامــت ایمــان دارد از چهــل روز بیشــتر 
طــول نکشــد. دربــاره یــک ســری غذاهــا هــم ســفارش شــده اســت کــه چهــل روز 
ــر مــا االن ایــن را  ــه بــدن برســد. حــاال اگ ــد ب ــر بای ــه چهــل روز ایــن غــذا و ایــن اث ب
بگوییــم ممکــن اســت یــک کســی واقعــًا نداشــته باشــد، البتــه مــا در ایــران بــا همه 
ــر اســت. مــا االن میلیون هــا  ــم وضعمــان از خیلــی جاهــا بهت ــه داری مشــکالتی ک
آدم داریــم کــه حــاال اسمشــان را نمــی بــرم. میلیون هــا آدم داریــم کــه واقعــًا چیــزی 
گیرشــان نمــی آیــد. دربــاره ی مســئله انــار هــم بســیار ســفارش شــده اســت کــه هــر 

چهــل روز یــک بــار حتمــا مصــرف شــود.

عدد چهل در مسائل تربیتی
ــد. ایــن عــدد چهــل خیلــی در  ــاز عــدد چهــل چــراغ می زن در مســائل تربیتــی ب

سـوژه سـخـن
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حدیث هــا چــراغ می زنــد، حــاال ایــن چهــل چیســت ایــن را دیگــر نمــی دانــم. 
ْرَبعیَن َسَنًة«)ســوره 

َ
ُه َو َبَلَغ أ

َ
ُشــّد

َ
ــی ِإذا َبَلَغ أ حدیــث داریــم کــه قــرآن می گویــد: »َحّتَ

احقــاف، آیــه15( ســن چهــل ســال اوج رشــد انســان اســت و انبیــاء مــا اکثرًا در ســن 
چهــل ســالگی بــه مقــام نبــوت رســیدند از جملــه پیغمبــر خودمــان کــه در ســن 
چهــل ســالگی بــه رســالت مبعــوث شــدند. پیغمبــر فرمــود: اگــر یــک آدم مجــرم را 
بخواباننــد و شــالقش بزننــد فایــده اش از چهــل روز بارندگــی بــرای جامعــه بیشــتر 

اســت. بلــه نبایــد رحــم کــرد چــون:
ستمکاری بود بر گوسفندان ترحم بر پلنگ تیز دندان 

چهل سالگی
داریــم آدم چهــل ســاله عصــا دســت بگیــرد. رهبــر کبیــر انقــالب زمانــی ایــن را بــرای 
شــاگردانش معنــا کــرده بــود، یعنــی هــر کــس چهــل ســاله شــد عصــا دســت بگیــرد. 
یعنــی بــا احتیــاط راه بــرو. آدم چهــل ســاله عصــا دســت بگیــرد، یعنــی عصــای 
احتیــاط دســت بگیــرد. یعنــی تــو دیگــر بچــه نیســتی، تــو دیگــر هــر چیــزی را نگــو. 
حــاال تــو چهــل ســالت شــده اســت. حدیــث داریــم کســانی کــه چهــل سالشــان 
می شــود تغییــری پیــدا نمــی کننــد، شــیطان پیشــانیش را می بوســد، می گویــد: پــدر 
و مــادرم فــدای تــو، تــو دیگــر آدم حســابی بشــو نیســتی. چــون وقتــی تــا چهــل ســال 
یــک انســانی یــک خطــی را رفــت، برگشــتش محــال نیســت، امــا تربیــت ایــن طــرف 

مشــکل اســت او چهــل ســالش اســت. البتــه محــال نیســت امــا ســخت اســت.
روایتــی داریــم خداونــد تــا چهــل ســال بــه مأموریــن و فرشــتگان می گویــد: بــا 
مــدارا رفتــار کنیــد. امــا همیــن کــه چهــل ســالش شــد، گناهــی می شــود می گویــد: 
ْرَبِعیــَن َســَنًة َفــِإَذا َبَلــَغ 

َ
ْمــِرِه َمــا َبْیَنــُه َو َبْیــَن أ

َ
َظــا«. »ِإّنَ اْلَعْبــَد َلِفــی ُفْســَحٍة ِمــْن أ »َفَغّلِ

َظــا  ــْرُت َعْبــِدی َهــَذا ُعُمــرًا َفَغّلِ  ِإَلــی َمَلکْیــِه َقــْد َعّمَ
َ

ْوَحــی اهلُل َعــّزَ َو َجــّل
َ
ْرَبِعیــَن َســَنًة أ

َ
أ

َظــا َو اکُتَبــا َعَلْیــِه َقِلیــَل َعَمِلــِه َو کِثیــَرُه َو َصِغیــَرُه َو کِبیَرُه«)الکافــی، 
َ

َدا َو َتَحّف َو َشــّدِ
یعنــی  َظا«  می نویســید»َفَغّلِ را  ایشــان  اعمــال  کــه  ای  فرشــته  دو  ص108(  ج8، 
غلیــظ برخــورد کنیــد. برخــورد را تنــد کنیــد، ایــن دیگــر چهــل ســالش شــد بــاز هــم 
ــت  ــو را از ماس ــا« م َظ

َ
ــد »َو َتَحّف ــان دهی ــل نش ــدت عم َدا« ش ــّدِ ــد »َو َش ــاه می کن گن

بکشــید. چهــل ســالش شــده ولــی بــاز هــم گنــاه می کنــد. »َو اکُتَبــا َعَلْیــِه َقِلیــَل َعَمِلِه 
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َو کِثیــَرُه«. قلیــل کارش و کثیــر کارش را کــم و زیــادش را بنویــس. »َو َصِغیــَرُه َو کِبیــَرُه« 
یعنــی وقتــی انســان چهــل ســالش شــد غســل بلــد نیســت. چهــل ســالش شــده 

نمــاز بلــد نیســت. چهــل ســالش شــده تــکان نمــی خــورد، افســوس بــه حالــش.
امــا اینجــا بایــد دقــت کنیــم کــه اگــر چهل ســالمان شــد یک خــورده کوتــاه بیاییم 
و بــه قــول امــام عصــای احتیــاط دســت بگیریــم. خــدا فرشــته ها را مأمــور می کنــد 

کــه دیگــر اغمــاض نکنند.
ْو 

َ
 ِبــِه َباِطــاًل ِإَلــی َحــّقٍ أ

َ
حدیــث داریــم: »َمــْن َخــَرَج َیْطُلــُب َبابــًا ِمــْن ِعْلــٍم ِلَیــُرّد

ْرَبِعیــَن َعامًا«)امالــی طوســی، 
َ
ــٍد أ َضاَلَلــًة ِإَلــی ُهــًدی کاَن َعَمُلــُه َذِلــک کِعَبــاَدِة ُمَتَعّبِ

ص118( کســی کــه ســراغ علــم بــرود امــا چــه علمــی و علمــی کــه جلــوی باطــل را 
بگیــرد و ظاللــت و گمراهــی را از انســان دور کنــد. اگــر ســراغ علــم بــاردار رفتیــم آن 
وقــت یــک کار مهمــی کــرده ایــم. ارزش یــک روز چنیــن علمــی از یــک دانشــجو یــا 

طلبــه از چهــل ســال عبــادت بیشــتر اســت.

چهل روز عبادت پیامبر 
و ایجاد نطفه حضرت زهرا)س(

بــرای ایــن کــه خداونــد می خواهــد فاطمــه زهــرا را بــه پیغمبــر دهــد ســفارش 
کــه  ایــن  بــرای  بــاش. چــرا  از خدیجــه دور  روز  پیغمبــر شــما چهــل  می کنــد. 
می خواهــم یــک غــذای جدیــدی بــه تــو بدهــم. یــک غذایــی اســت کــه بایــد 
ــا  ــوط ب ــد مخل ــت بای ــی اس ــئله تربیت ــون مس ــود. چ ــت ش ــرا از آن درس ــه زه نطف
غذاهــای عــادی نباشــد، چــه گفتــم: چهــل. آدم اگــر40 ســاله شــد، فرشــته ها بــه 

او ســخت می گیرنــد.

چهل 
حدیــث داریــم کســی کــه چهــل حدیــث حفــظ کنــد روز قیامــت جــزو گــروه فقهــا 
ــا چهــل روز... همیــن  ــه ت ــم ک ــی داری ــاره مســائل خانوادگ محشــور می شــود. درب
ْقَربیَن«)شــعرا، آیــه214( بــه پیغمبــر گفــت: 

َ ْ
ْنــِذْر َعشــیَرَتک األ

َ
کــه آیــه نــازل شــد »َو أ

اول از همــه خویــش و قوم هایــت را دعــوت کــن، تبلیــغ کــن. و پیغمبــر چهــل نفــر 
از فامیلــش را دعــوت کــرد.

سـوژه سـخـن
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حضرت امیر فرمود: اگر چهل یار می داشتم حقم را می گرفتم.
امام زمان)عج( وقتی ظهور می کند در قیام یک مرد چهل ساله است.

امام سجاد چهل بار به مکه رفت، اما حتی یک شالق هم به حیوانش نزد.
وقتــی مــادر امیرالمومنیــن فاطمــه بنــت اســد از دنیــا رفــت، احتــرام گرفــت و 
پیغمبــر نمــاز میــت را کــه40 اهلل اکبــر دارد بــه ایــن جنــازه بــه خاطــر مقــام فاطمــه 
بنــت اســد و ایــن کــه مــادر علــی بــن ابیطالــب اســت خوانــد، چهــل اهلل اکبــر گفــت

و کسی که قسم دروغ بخورد چهل روز نشده سیلی آن را می خورد.
ابــن اســاکر کتابــی نوشــته اســت کــه در آن چهــل حدیــث از چهــل عالــم در چهــل 

شــهر نقــل شــده اســت.
شــخصی از علمــاء کمــر همــت را بســته تــا 40 شــهر پهلــوی چهــل عالــم رفتــه 
اســت و از هــر عالمــی یــک حدیــث پرســیده اســت. کتاب هــای زیــادی دربــاره 

ــت. ــایه هس ــه همس ــل خان ــا چه ــرف ت ــر ط ــت از ه ــده اس ــته ش ــن نوش اربعی
کســی کــه غیبــت یــک مســلمانی را بکنــد چــه زن مســلمان چــه مــرد مســلمان. 
ْرَبِعیــَن 

َ
 ِصَیاَمــُه أ

َ
ــُه َو ال ــْم َیْقَبــِل اهلُل َتَعاَلــی َصاَلَت ْو ُمْســِلَمًة َل

َ
»َمــِن اْغَتــاَب ُمْســِلمًا أ

ْن َیْغِفــَر َلــُه َصاِحُبُه«)جامــع الخبــار، ص146( اگــر کســی غیبــت 
َ
 أ

َّ
َیْومــًا َو َلْیَلــًة ِإال

یــک زن و شــوهر مســلمان را بکنــد. نمــاز او تــا چهــل روز قبــول نیســت و مــا 
کتاب هــای زیــادی داریــم. کتابــی بــه نــام اربعیــن نوشــته شــده اســت و حتــی رهبر 
عزیــز انقــالب هــم کتابــی بــه نــام اربعیــن دارد و از جملــه زیــارت امــام حســین در 
اربعیــن خیلــی مهــم اســت. کــه خــود زیــارت بــار مهمــی دارد و اربعیــن در انقــالب 
مــا خیلــی اثــر داشــت. یعنــی اولیــن انقــالب مــا 19 دی کــه بــه قــم ریختنــد کشــتند 
و اربعینــش در تبریــز منفجــر شــد. یعنــی اگــر خــود ایــن اربعین هــا یادتــان باشــد 
ــر امــام حســین آمــد و گفــت:  در انقــالب نقــش مهمــی داشــت. و اربعیــن اول زائ
الســالم علیــک یــا اباعبــدهلل. روز اربعیــن روزی اســت کــه یــار قدیمــی امــام حســین 
آمــد، نابینــا بــود عطیــه او را ســر قبــر امــام حســین آورد، قبــاًل بــا آب فــرات غســل 
زیــارت کــرد و آمــد ســه مرتبــه ســالم کــرد و گفــت: حســین جــان مــن یــار بــا وفــای 
تــو هســتم در عاشــورا نبــودم و حــاال بــه زیــارت تــو آمــدم. زیــارت اربعیــن از عالمــت 
مومــن اســت، خداونــد انشــاءاهلل ایــن کســانی کــه خــون شــهدای مــا را در طــول 

تاریــخ ریختنــد عذابشــان را زیــاد کنــد.
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بــرادران عزیــز خواهــران گرامــی دانشــگاهیان می دانیــد صدهــا اندیشــمند بــه 
ــان را مــورد  ــدام هــم از یــک منظــری ایــن جری ــال پرداختنــد. هــر ک تحلیــل قیــام کرب
بررســی قــرار دادنــد. سیاســیون غالبــًا هــدف امــام حســین را تشــکیل حکومــت 
دانســتند.  شــهادت  و  عرفانــی  جنبه هــای  را  اباعبــداهلل  هــدف  عرفــا  دانســتند. 
عــده ای تکلیــف؛ عــده ای امــر بــه معــروف؛ هــر کســی از منظــری ایــن قیــام را تحلیــل 
کردنــد. گاهــی هــم در ایــن تحلیل هــا گیــر کردنــد. مثــاًل  کســانی کــه گفتنــد حکومــت، 
در علــم امــام گیــر کردنــد، علــم بــه شــهادت؛ توجیــه کردند، انــکار کردنــد، خیلی تالش 
کردنــد یــک جــوری جمــع کننــد بیــن ایــن دو. مــن نمی خواهــم وارد ایــن بحث هــا 
بشــوم اصــاًل فرصــت طرحــش نیســت. زیباتریــن تحلیــل از قیــام عاشــورا را در این فراز 
زیــارت اربعیــن شــما می بینیــد. چرا امام حســین جــان داد؟ چــرا هســتی اش را داد؟ 

چــرا شــش ماهــه اش را داد؟ چــرا خــون قلبــش را داد؟

مبارزه با جهل و نادانی
اَلَلــِة«؛ بــرای اینکــه 

َ
حســین جــان داد »ِلَیْســَتْنِقَذ ِعَبــاَدَك ِمــَن اْلَجَهاَلــِة َو َحْیــَرِة الّض

جامعــه را از جهــل و نادانــی و ضاللــت پــاک کنــد. مثــل غریــق نجاتــی کــه وقتــی کســی 
در آب غــرق شــده را نجــات میدهــد. جامعــه در گــرداب جهــل و نادانــی بــود کــه 

ســیاق  همــان  بــه  پیــش رو  ســخنرانى  متــن 
گفتــاری از  محــاوره ای ارایــه مى شــود. حفــظ قالــب 
کــه نمونــه ای باشــد بــرای ایراد ســخن. ایــن روســت 
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اباعبــداهلل راه زدودن ایــن جهــل را جــزء در خــون دادن ندیــد »َو َبــَذَل ُمْهَجَتــُه ِفیــَك 
اَلَلِة«)زیــارت اربعیــن(؛ خــب ســؤال؛ چــه 

َ
ِلَیْســَتْنِقَذ ِعَبــاَدَك ِمــَن اْلَجَهاَلــِة َو َحْیــَرِة الّض

جهلــی در جامعــه بــود کــه امــام حســین قیــام کــرد تــا آن را از بیــن ببــرد؟ و ســؤال دوم 
چگونــه قیــام امــام حســین ایــن جهــل را از بیــن بــرد؟ ایــن دو تــا ســوال را اگــر عنایــت 

کنیــد مــا امــروز جــواب بدهیــم.
 آقایــان خواهــران جوان هــای عزیــز بگذاریــد کمــی بــه قــرآن برگردیــم. قــرآن ریشــه 
بســیاری از گرفتاری هــا را در جامعــه جهــل می دانــد و می فرمایــد: قــوم موســی بعــد 
از آنکــه فرعــون غــرق شــد و نجــات پیــدا کردنــد و معجــزات متعــدد از موســی دیدنــد، 
َنــا ِإَلًها«؛)اعــراف: 138(  بتی 

َ
دور موســی حلقــه زدنــد و گفتند:»َقاُلــوْا َیا ُموَســي اْجَعل ّل

ــْم آِلَهٌة«؛)اعــراف: 138( کمــا اینکــه  ــا بــت بپرســتیم. »کَمــا َلُه بــرای مــا درســت کــن ت
بعضــی از مــردم بــت دارنــد و بــت می پرســتند. چــرا ایــن درخواســت را از موســی 
کردنــد؟ بابــا ایــن همــه موســی بــرای شــما معجــزه آورد. قــرآن می فرمایــد: »َقــاَل 
کــْم َقــْوٌم َتْجَهُلوَن«؛)اعــراف: 138( شــما آدم هــای نادانــی هســتید. جهلشــان چــه 

َ
ِإّن

بــود؟ جهلشــان ایــن بــود کــه موســی خــودش مخلــوق اســت، چطــور میتوانــد خالــق 
درســت کنــد؟ موســی خــودش بنــده اســت چطــور میتوانــد صانــع خلــق کنــد؟ شــما 
اینقــدر درک نمی کنیــد کــه موســی خــودش بنــده اســت. تجهلــون بان موســی عبد و 

ال یســتطع یخلــق خالــق؛ شــما جاهلیــد. مفســرین اینطــور نوشــتند:
نمونه اول: جهل قوم موسی به بحث توحید و مقام عبودیت بود.

نمونــه دوم: قــوم لــوط کــه بــه شــهوت رانــی، همجنــس گرایــی و ارضــاء غرائــز 
ُتــوَن 

ْ
کــْم َلَتأ ِئّنَ

َ
جنســی از راه حــرام افتادنــد. حضــرت لــوط خطــاب بــه آن هــا  گفــت: »أ

َســاء«؛)نمل: 55( خــدا غریــزه ای بــه شــما داده، راهــی  ــن ُدوِن الّنِ َجــاَل َشــْهَوًة ّمِ الّرِ
نُتــْم 

َ
هــم گذاشــته بــه نــام ازدواج. ایــن را  کنــار گذاشــتید و رفتیــد ســراغ حــرام. »َبــْل أ

َقــْوٌم َتْجَهُلوَن«؛)نمــل: 55( شــما آدم هــای نادانــی هســتید. نادانــی این هــا چــه بود؟ 
جهــل بــه نحــوه ارضــاء صحیــح غرائــز و اشــتباه در برداشــت از اســتفاده غرائــز.

نمونــه ســوم: بــرادران یوســف او را چنــد ســال در چــاه انداختنــد. بعضــی روایــات 
دارد 28 ســال. حــاال فاصلــه افتــاد و بــرای یوســف زنــدان و تهمــت و همــه قضایــا کــه 
می دانیــد پیــش آمــد و یعقــوب چشــمانش را از دســت داد. قــرآن می فرمایــد: آخریــن 
جلســه ای کــه برادرهــا آمدنــد خدمــت یوســف و او را شــناختند، یوســف جملــه ای 
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ِخیِه«؛)یوســف: 89( می دانیــد 
َ
ــا َفَعْلُتــم ِبُیوُســَف َوأ بــه آن هــا گفــت: »َهــْل َعِلْمُتــم ّمَ

چــه بالیــی ســر مــن و بــرادرم آوردیــد؟ چــرا ایــن کار را  کردیــد؟ شــما بــرادر مــن بودیــد 
نُتــْم َجاِهُلوَن«؛)یوســف: 89( شــما جاهلیــد چــون حســودید. جهــل باعــث 

َ
»ِإْذ أ

حســادت می شــود. وإال حســادت بــه کســی لطمــه نمــی زنــد بــه خــودت لطمــه 
ْصــُل 

َ
می زنــی. شــهوت رانــی؛ َتْجَهُلــوَن؛ بــت پرســتی؛ َتْجَهُلــوَن؛ و باألخــره »اْلَجْهــُل أ

اِء؛)تصنیــف غــرر الحکــم و درر الکلــم، 
َ

 الّد
ُ
ْدَوأ

َ
ــّرِ اْلَجْهــُل أ

َ
ُکّلِ َشــر اْلَجْهــُل َمْعــِدُن الّش

ص73، الجهــل معــدن الشــر، ص73( جهــل، درد بــی درمــان اســت.
جوان هــا امــروز ایــن مطالــب را عــرض می کنــم چــون می خواهــم یــک نتیجــه 
دقیقــی بگیــرم کــه ان شــاء اهلل بــه نتیجــه مهمــی برســم. آقایــان و خواهــران، مــا دو 
جــور جهــل داریــم. خــوب گــوش بدهیــد؛ یــک جهــل کهــن، یــک جهــل نویــن؛ یــک 

ــد؛ این هــا چیســت؟ ــی، یــک جاهلیــت جدی جاهلیــت اول

جاهلیت اولی
مــن قــدری بــرای شــما بــاز کنــم این را. امــروز قرآن کریم در ســوره احــزاب می فرماید: 
َج  ــّرُ ــَن َتَب ْج  َتَبّرَ

َ
ــی »َوال ــام جاهلیــت اول ــه ن ــود در مــردم ب در قبــل اســالم جاهلیتــی ب

وَلي«؛)احــزاب: 33( جاهلیــت یعنــی چــه؟ اولــی یعنــی اول، کهــن، 
ُ ْ
ــِة األ اْلَجاِهِلّیَ

نخســتین. خــدا رحمــت کنــد عالمــه طباطبایــی حــرف قشــنگی دارد اینجــا. روایتــی 
ْخَرى «؛)بحاراألنــوار، ج22، 

ُ
ــٌة أ نقــل می کنــد از امــام باقــر کــه فرمــود: »َســَتُکوُن َجاِهِلّیَ

وَلي«؛)احــزاب: 33( یعنــی یــک جاهلیت 
ُ ْ
ــِة األ ص189( اینکــه قــرآن فرمــود: »اْلَجاِهِلّیَ

دیگــر هــم هســت، بعــدًا می آیــد. آن وقــت عالمــه ذیــل ایــن آیه می نویســد -اســتفاده 
ــالم  ــل از اس ــت قب ــود، جاهلی ــدا نفرم ــرا خ ــب چ ــد- خ ــت می کن ــن روای ــی از ای لطیف
جاهلیــت بــود، فرمــود: جاهلیــت اولــی یعنــی جاهلیت هــای دیگــر هــم می آیــد.
امــروز هــم در قــرن بیســتم شــاید جاهلیت هایــی باشــد کــه حــاال عــرض خواهــم کــرد. 
ــُم  ْلَهاک

َ
ــر »أ ــود؟ تکاث ــی چــی ب ــود؟ بــت پرســتی؛ جاهلیــت اول ــی چــی ب جاهلیــت اول

کاُثُر«؛)تکاثــر: 1( بــه ثــروت اندوختــن؛ بــه افــراد بالیــدن؛ جاهلیــت اولــی چــی بــود؟  الّتَ
دختــر زنــده بــه گــور کــردن؛ جاهلیــت اولــی چــی بــود؟ جنگ هــا و درگیری هــای 

بی مبنــا و بــی اســاس.
رســول خــدا مبعــوث شــد و جاهلیــت اولــی را از بیــن بــرد »کنُتــْم َعَلــي َشــَفا ُحْفــَرٍة 

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

ــَف َبْیــَن ُقُلوِبکــْم«؛)آل 
َ
ّل
َ
ْعــَداء َفأ

َ
ــاِر«؛)آل عمــران: 103( نجــات داد »کنُتــْم أ ــَن الّنَ ّمِ

عمــران: 103( اختالف هــا تبدیــل شــد بــه دوســتی. بــت پرســتی شــد خداپرســتی؛ 
دختــر زنــده بــه گــور کــردن ریشــه کــن شــد. جامعــه عــرب بــرای دختــر و زن حســاب 
بــاز کــرد. تکاثــر رفــت و زهــد آمــد. کار بــه جایــی رســید مــردم مدینــه خانه هایشــان را 
بــا مــردم مهاجــر مکــه تقســیم کردنــد. کار بــه جایــی رســید شــهید در جبهــه داشــت 
جــان مــی داد آب نمــی آشــامید می گفــت بدهیــد بــه کســی کــه تشــنه تر اســت. کار بــه 
جایــی رســید کــه مــردم در مدینــه خرماهایشــان را می چیدنــد در ظــرف می کردنــد 
شمشیرهایشــان را هــم برمــی داشــتند دنبــال پیغمبــر در جنــگ تبــوک و موتــه. 
این هــا تغییــر جاهلیــت اولــی بــود کــه پیغمبرخــدا ایــن جاهلیــت را عــوض کــرد. البتــه 

ــاره دامــن بزننــد. گاهــی بعضی هــا می خواســتند ایــن را دوب
یــک وقتــی در مدینــه پیرمــردی بیــن جوان هــا نشســته بود-ایــن را مجمــع البیــان 
نقــل کــرده- جالــب اســت ایــن قصــه پیرمــرد متعصــب لجــوج؛ این هایــی کــه هنــوز 
هــم مــن گاهــی برخــورد می کنــم، گاهــی ســفرهایی کــه می رویــم -مخصوصــًا خــارج از 
کشــور- هنــوز بــه یــاد طاغــوت، هنــوز بــه یــاد شــاه، هنــوز به یاد مســائل قبــل از انقالب 
هســتند. دنیایشــان زیــر و رو شــده امــا هنــوز فکــرش در ســلطنت مانــده اســت. ایــن 
پیرمــرد لجــوج متعصــب جوان هــا را دور هــم جمــع کــرد، گفت:چــه شــده بــا هــم 
صلــح کردیــد؟ اوس و خــزرج کنــار هــم نشســتید؟ شــما می دانیــد چقــد باباهــای 
شــما را این هــا کشــتند؟ یکــی یکــی شــروع کــرد بیــن این هــا ولولــه انداختــن و اختالف 
انداختــن. خــدا لعنــت کنــد کســانی کــه بــا ایــن نــگاه می آینــد، کارشــان را هــم نهادینــه 
می کننــد.  گفــت گفــت تــا یــک مرتبــه جوان هــا آن حــس جنگجویــی شــان تحریــک 
شــد، بلنــد شــدند شمشــیر دســت گرفتنــد حرکــت کردنــد بــرای درگیــری و نــزاع. یــک 
کســی دویــد بــه پیغمبــر خبــر داد یــا رســول اهلل چــرا نشســتید؟ تمــام بافته هــای شــما 
را کســی از بیــن بــرد. دوبــاره اوس و خــزرج شمشــیر دســت گرفتنــد. آنقــدر پیغمبــر بــا 
ســرعت آمــد کــه یــک طــرف عبایشــان بــه زمیــن کشــیده می شــد. خــودش را رســاند 
ایســتاد جلــوی جمعیــت و فرمــود: اهلل اهلل أبَدعــوي الجاهلیــة ترجعون؛)ســیره ابــن 
هشــام( باریــک اهلل ســر خانــه اولتــان برگشــتید. دوبــاره یــاد جاهلیت کردیــد. باألخره 

آرام کــرد و داســتان تمــام شــد.
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جاهلیت نو
ــر گذشــت. ســال 61  ــرن از رحلــت پیامب ــا رفــت. نیــم ق ــان؛ رســول خــدا از دنی آقای
هجــری جاهلیتــی کــه امــام باقــر فرمــوده بــود، آمــد. در ایــن جاهلیــت بــت پرســتی 
نبــود، طاغــوت پرســتی بــود. در ایــن جاهلیــت معاویــه می گفــت: نمــاز جمعــه 
چهارشــنبه؛ می گفتنــد: باشــه. در ایــن جاهلیــت می گفتنــد: ســب امیرالمؤمنیــن؛ 
می گفتنــد: باشــه. در ایــن جاهلیــت می گفتنــد: اگــر افــرادی حاکــم باشــند کــه بــه 
ســادگی مرتکــب گنــاه می شــوند، آن وقــت مریــد پیغمبر هســتند. در حالی که رســول 
خــدا ایــن هــا را متــرود اعــالم می کــرد. ایــن جاهلیــت، جاهلیــت نــو بــود. دیگــر بــت 
و چــوب و ســنگ نبــود. چــی بــود؟ طاغــوت پرســتی. ســلطنت بــه جــای امامــت و 
خالفــت. پیــروی کورکورانــه از حاکــم. معلــوم هســت ایــن جاهلیــت نیــاز بــه یــک 
َنــا ِمــْن ُحَســْین ؛)کامل الزیــارات، النــص، 

َ
ــي َو أ انقــالب دیگــه داره. لــذا ُحَســْیٌن ِمّنِ

ــا امــام حســین بقــا نبــوی الحــدوث و  ــا پیامبــر شــکل گرفــت، ب ص53( لــذا اســالم ب
ــا داســتان براتــون بگــم ببینــد جاهلیــت دوم چــه جــور بــود؟ حســینی البقــاء؛ دو ت

ابزار تبلیغاتی
هاشــم مرقــال از اصحــاب خــاص امیرالمؤمنیــن خیلــی علــی رو دوســت داشــت. تو 
جنــگ صفیــن اومــد خدمــت آقا. داشــت می رفت میــدان آقا بهش فرمودند: هاشــم 
وصیتــی سفارشــی نــداری؟  گفــت: چــرا آقــا. یــک وصیــت دارم. دوســت نــدارم تمــام 
دنیــا و مــا فیهــا را بــه مــن بدهنــد امــا دســت تــو دســت دشــمن شــما بــذارم؛ مــن تــا 
ــرد  ــاش ک ــا دع ــم. آق ــا باش ــما کوش ــمنان ش ــت از دش ــوام در برائ ــه میخ ــن لحظ آخری

جــزاک اهلل؛ خداونــد بهــت جــزای خیــر بــده. امــام دعــاش کــرد.
حــاال عرضــم اینجاســت. خــوب دقــت کنیــد. رفــت میدان هاشــم مرقــال. همیــن 
طــور کــه شــروع کــرد جنگیــدن؛ دیــد یــه جوانــی از ســپاه معاویــه درحالی کــه می جنگه 
بــا امیرالمؤمنیــن و بــا ســپاهیان اون حضــرت، داره بــه امیرالمؤمنیــن ناســزا میگــه، 
فحــش میــده، توهیــن می کنه، هاشــم مرقــال متوقفــش کــرد. گفــت: جــوان بــه کــی 

ناســزا میگــی؟ گفــت: بــه علــی بــن ابــی طالــب. گفــت: بــرا چــی؟
ــي«؛ بــه مــا گفتــن صاحــب شــما   ُیَصّلِ

َ
ّنَ َصاِحَبُکــْم ال

َ
گفــت بــه دو دلیــل: »َبَلَغِنــي  أ

علــی نمــاز نمــی خوانــد؛   ببینــد تبلیغــات ر.ا جهــل را.

سـوژه سـخـن
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ــُه َقاِتــُل ُعثَمــان«؛ بــه مــا گفتــن خلیفــه ســوم را امــام شــما بــه قتــل رســونده. 
ّ
»َو إَن

دخالتــی  هیــچ  محضــه  دروغ  کــه  دومــی  ایــن  جــوان  کــه  گفــت  مرقــال   هاشــم 
امیرالمؤمنیــن در جریانــی کــه تــو مدینــه پیــش اومــد و منجــر بــه قتــل خلیفــه ســوم 
شــد نداشــت. ایــن دروغ محضــه همینایــی کــه پرچمشــو َعَلــم کردنــد همینایــی کــه 
پیراهنشــو بــر ســر نــی و پرچــم کردنــد همین هــا ایــن کار کردنــد. ولــی یکیشــو می تونــم 
اینــارو  ثابــت کنــم، دستشــو گرفــت اوردش بیــن اصحــاب امیرالمؤمنیــن. گفــت 
می شناســی؟ ایــن عمــار. ایــن اویــس. ایــن مالــک. ببیــن پیشانی هاشــون. تمــام آثار 
ســجده. کــی گفتــه علــی ال یصلــی. اینــا پیــرو اویــس قــرن یــه شــب تــا به صبــح گاهی به 
ســجده بــوده. علــی امــام ایناســت. اویــس زیــر َعَلــم یــه بــی نمــاز ســینه می زنــه؟ بابــا 
تــو آدمایــی کــه آقاشــون ایــن امــام هســت را نمــی شناســی؟ ایناییکــه دارنــد حمایــت 
می کننــد. ببیــن ببیــن کــی داره حمایــت می کنــه. اونطــرف قضیــه کیــا هســتند. تــو 
غــرب حمایــت از خــط فتنــه می کننــد ایــن طــرف کیــا حمایــت از نظــام و رهبــری 
می کننــد شــما ببیــن افــراد را بشــناس اویــس داره زیــر َعَلــِم امیرالمؤمنیــن عمــار داره 
ــپاه  ــه س ــت ب ــرد پیوس ــی ک ــوان عذرخواه ــه ج ــینه می زن ــن س ــِم امیرالمؤمنی ــر َعَل زی
حضــرت امیــر عمرعــاص از اون عقــب فریــاد زد برگــرد خدعــک العراقــی؛ ایــن عراقــی 
گولــت زد گفــت نــه: نصحنــی؛ نصیحتــم کــرد خــدا پدرشــو بیامــرزه تــو مــارو گــول زدی 

تــو مــارو اینجــا آوردی.
جوان هــا داســتان دوم تــو همیــن صفیــن امیرالمؤمنیــن بــا یــک کســی می جنگیــد 
اون شــخص قــرآن می خونــد أعــوذ بــاهلل مــن الشــیطان الرجیــم بســم اهلل الرحمــن 
 

َ
ــِذي ُهــْم ِفیــِه ُمْخَتِلُفــوَن * کاّل

َ
َبــِإ اْلَعِظیــِم * اّل الرحیــم »َعــّمَ َیَتَســاءُلوَن * َعــِن الّنَ

ــأ: 1 ـ 6( ْرَض ِمَهاًدا«؛)نب
َ ْ
ــِل األ ــْم َنْجَع َل

َ
ــَیْعَلُموَن * أ  َس

َ
ــّمَ کاّل ــَیْعَلُموَن * ُث َس

 آقــا متوقفــش کــرد فرمــود: جــوان أتعــرف نبــأ العظیــم؛ تــو معنــای ایــن آیــه را بلدی؟ 
می دونــی نبــأ العظیــم چیــه؟ گفــت: نــه فرمــود: واهلل أنــا النبــاء العظیــم؛ تأویــل آیــه نــه 
تفســیر تفســیر آیــه بــه معنــای معــاد قیامــت ولــی هــر آیــه یــک باطنــی دارد باطــن ایــن 
آیــه منــم تــو داری بــا ایــن مصــداق ایــن آیــه می جنگــی آیــه را هــم میخوانــی أتعــرف 
نبــأ العظیــم واهلل أنــا النبــاء العظیــم؛ ان شــاءاهلل خــدا قســمتتون کنــه نجــف اشــرف 
یــه زیــارت نامــه داره امام هــادی بــی نظیــر مــن هــر وقتــی بــرم نجــف غدیــر باشــه یــا 
غیــر غدیــر می خونــم آشــیخ عبــاس هــم تــو مفاتیــح میگــه ایــن مــال غدیــر نیســت 
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ــاَلُم  همیشــه بخونیــد دور و نزدیــک هــر روز امام هــادی تــو اون زیــارت نامــه میگه: الَسّ
 اْلَعِظیــُم؛ علــی جــان نبــأ عظیــم تویــی، آقایــان، خواهــران، جوان ها، 

ُ
َبــأ َهــا الَنّ ُیّ

َ
َعَلْیــَك أ

جاهلیــت دوم ایــن بــود کــه تــو شــام بیــان بــه امام ســجاد توهیــن کنند ناســزا بگند تو 
شــام بیــان خــدارو شــکر کنــه اون پیرمــرد شــامی بخاطــر کشــته شــدن امــام حســین و 
اســارت خاندانــش حــاال دیدیــد کالم امــام صــادق را »َو َبــَذَل ُمْهَجَتــُه ِفیــَك ِلَیْســَتْنِقَذ 
اَلَلــِة«؛ حســین خــون داد ایــن جهــل از جامعــه 

َ
ِعَبــاَدَك ِمــَن اْلَجَهاَلــِة َو َحْیــَرِة الّض

بگیــره و گرفــت انقــالب مدینــه، انقــالب توابیــن، انقــالب زیــد بــن علــی بــن الحســین، 
انقــالب یحیــی بــن زیــد، انقــالب نفــس زکیــه، انقــالب حســین شــهید فــخ، پشــت ســر 
هــم حرکــت، جریــان، فریــاد یالثارات الحســین، شــام بهــم ریخت، کوفه بهــم ریخت، 
اَلَلــِة«؛ این 

َ
اینــو امــام حســین از بیــن بــرد »ِلَیْســَتْنِقَذ ِعَبــاَدَك ِمــَن اْلَجَهاَلــِة َو َحْیــَرِة الّض

خیلــی خطرناکــه، خیلــی مواظــب باشــید.

کتمان جهل
اجــازه بدیــد یــه نکتــه بســیار لطیفــی هــم خدمتتــون بگــم خــوب عنایــت کنیــد این 
نکتــه رو بیشــتر گــوش بدیــد اینایــی کــه گفتــم جهــل بــود جهــل یعنــی عــدم اطــالع 
خبــر نــداره تــا امــام ســجاد بــرای ایــن پیرمــرد توضیــح داد مــا اهــل بیتــم عذرخواهــی 
کــرد تــا عمرعــاص تا هاشــم مرقــال بــرای ایــن جــوان توضیــح داد گــول خوردیــم ایــن 
حرف هــارو بهــت زدن پیوســت عزیــزان خطرنــاک تــر از ایــن جهــل می دونیــد چیــه؟ 
خطرنــاک تــر از ایــن نادانــی می دونیــد چیــه؟ اینکــه یــک عالــم خودشــو جاهــل 
جلــوه بــده، تجاهــل کتمــان کنــه عالــم جهلشــو علمشــو بپوشــانه و خودشــو جاهــل 
جلــوه بــده ایــن خیلــی خطرناکــه یــک روایــت دیــدم خیلــی قشــنگه پیغمبــر گرامــی 
اســالم عمــار یاســر فرســتاد تبلیــغ یــک روســتایی یــک منطقــه ای بــه نظــرم تــو بحــار 
ــت را حــاال دارم آدرسشــو عمــار رفــت و ســر روز همــون اول برگشــت یــک  ــدم روای دی
روزه برگشــت إ بابــا ُمَبِلــغ دهــة یــک ماهــی یــک هفتــه ای پنــج روز، شــش روز یــک روز 
صبــح رفــت عصــر برگشــت پیغمبرگرامــی اســالم فرمودنــد: عمــار چــرا برگشــتی؟ چــرا 
نمونــدی؟ گفــت یــا رســول اهلل منــو جایــی فرســتادی کــه هــم ک البل الوحشــیه؛ اینا 
حــرف گــوش نمیــدن اصــاًل پــا ســخنرانی نمیــان گــوش نمیــدن مــن نمیــرم اینــا توجــه 
نمــی کننــد سطحشــون خیلــی پایینــه چــون اون قــوم یــک قــوم بادیــه نشــین بودنــد 

سـوژه سـخـن
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علمشــون پاییــن بــود عمــار هــم کــم طاقــت بــود حــاال اینجــا اومــد گفــت یــا رســول اهلل 
اینــا گــوش نمیــدن هــر چــی گفتــم توجــه نکــردن مــن اومــدم حــاال حضــرت دوبــاره 
ــار  ــود: عم ــدا فرم ــت پیغمبرخ ــورم اینجاس ــدارم منظ ــه کاری ن ــی دیگ ــتاده کس فرس
تعجــب کــردی یــه جایــی رفتــی کــه هیچــی نمــی دونند.)آقایــون بنــده خــودم گاهــی 
رفتــم جاهایــی تبلیــغ یــک وقتــی یکــی از ایــن دوســتان مــا از خــارج کشــور اومــده بــود 
ایــران کــه البتــه الحمــدهلل اینجــا درس خونــد ســواد پیــدا کــرد رفــت کشــور تدریــس 
و دانشــگاه ســه چهــار ســال بیشــتر پیــش مــا نبــود از یــک کشــور دور افتــاده اونــور 
دنیــا از کلمبیــا اومــده بــود بعــد اومــده بــود اینجــا البتــه مســیحی هــم بــود مســلمان 
شــد و شــیعه شــد و یــک چنــد ســالی هــم مــا در خدمتشــون بودیــم یــک چیزهایــی 
خونــد و رفــت بعــد ایشــون می گفــت مــن تــا مدت هــا در آنجــا تبلیــغ می کــردم بــرا 
امیرالمؤمیــن بــه عنــوان پیامبــر مــن اصــاًل نمــی دونســتم امیرالمؤمنیــن جانشــین 
پیامبــر اســت یعنــی تصــورش ابــن اثیــر در تاریخــش میگــه تــو شــام از یــک کســی 
پرســیدن أتعــرف فاطمــه؛ فاطمــة زهــرا را می شناســی؟ قــال نعــم: هــو زوجــة الرســول 
اهلل؛ بلــه می شناســم همســر پیغمبــر دیگــه یعنــی دختــر بــودن حضــرت فاطمــه را بــرا 
پیامبــر حــاال اینــو مــن تــو ابــن اثیــر تاریــخ دیــدم ولــی اینــو خــودم شــنیدم ایــن جــوان 
تــا چنــد مــاه تــالش می کردیــم مــا بهــش بگیــم بابــا پیامبــر رســول خداســت آخریــن 
پیامبــر بعــد از او وحــی تمــام شــده امیرالمؤمنیــن امــام جانشــین اوســت گفــت پــس 
مــن کلــی اونجــا تبلیــغ کــردم تــو مــردم کلــی برعکــس گفتــم خــب ایــن عیــب نــداره یــه 

کســی نمی دانــه میــاد میخونــه یــاد می گیــره(

حدیث عمار
 پیغمبرخــدا فرمــود: خــوب گــوش بدیــد حدیــث عمــار: اال أخبــرک بعجــب مــن 
ذلــک؛ میخــوای عجیــب تــر بــرات بگــم بلــه یــا رســول اهلل مگــه از اینــا عجیب تــرم پیدا 
میشــه اینــا بخــدا هیچــی متوجــه نمــی شــدند فرمــود: بلــه عجیــب تــر از اونــا الذیــن 
علمــوا مــا جهلــوا هــوالء؛ اوناییکــه می دوننــد چیزهایــی رو کــه اینــا نمی دونســتند ثم 
جهلــوا  بعــد علمشــون کتمــان می کننــد و جهلــوا کجهلهــم؛ جاهــل و نــادان برخــورد 
می کننــد ایــن خطرنــاک تــر ایــن همــون بحــث خــواص کــه اشــاره شــده بارهــا پیــش 
شــما خــواص شــریح قاضــی کــه جاهــل نیســت ایــن می دانــه قضایــا رو. حســان بــن 
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ثابــت کــه تــو غدیــر بــوده شــعر گفتــه تــو ســقیفه جاهــل نیســت ایــن می دانه قضایــارو.
طلحــه و زبیــر کــه جاهــل نیســتند امیرالمؤمنیــن می فرمایــد: فقــد علمتمــا و إن 
ــه اون راه وای  ــد ب ــون زدی ــی خودت کتمتمــا؛ شــما می دانیــد علــی را می شناســید ول
وای بــر اون کســانی کــه بداننــد امــا بــرا حفــظ موقعیــت بــرا رأی بــرای اینکــه یک کســی 
افــرادی ازشــون حمایــت کننــد بــرای اینکــه موقعیتشــون حفــظ بشــه ســاکت بشــن 
ایــن همــان اســت کــه رب عالــٍم قــد قتلــوه جهله؛)حکمــت 104 نهــج البالغــه( چقــدر 
ْشــَتِرَی اْلَجْهــَل ِباْلِعْلِم؛)اصــول کافی( 

َ
ْن أ

َ
ُعــوُذ ِبــَك ِمــْن أ

َ
عالــم کــه جهلــش او را کشــته، أ

ــی جنــس  ــول حقیق ــا پ ــل نخــرم ب ــم جه ــا کاالی عل ــو مــن ب ــه ت ــرم ب ــاه می ب ــدا پن خ
قالبــی نخــرم أن اشــتری جهــل بالعلــم؛ خدایــا و لــذا پیغمبــر خــدا فرمــود: ال تجعلــوا 
علمکــم جهــال؛ إ مگــه علــم هــم جهــل میشــه بلــه مگــه نشــد مگــه خودشــون بــه اون 
راه نزدن مگه حســان ســاکت نشــد تو ســقیفه مگه طلحه و زبیر نپوشــوندن فضائل 
را مگــه عــرض می کنــم کــه شــریح قاضــی نیامــد پیــش مــردم تحلیــل اشــتباهی کــرد 

ایــن خطرنــاک اســت.

عدم اعتماد به رسانه های بیگانه
جوان هــا اون نتیجــه کــه گفتــم میخــوام بگیــرم اینــه آخــر عرضــم از هــر کســی تحلیل 
نگیریــد پــای هــر شــبهه و ســایتی ننشینید.شــنیدم و خوانــدم یــک جایــی صدهــا 
ســایت و وبــالگ و مجلــه داره علیــه معــارف شــیعی و اســالمی تبلیــغ می کنــه خیلــی 
حواســتون جمــع باشــه ایــن عرفان هــای نــو ظهــور گولشــو نخوریــد صاحبــان بعضــی 
از ایــن عرفان هــا خودشــون غــرق در شــهوت رانــی بودنــد غــرق در گنــاه بودنــد گــول 
بعضــی از ایــن مکتب هــا و حلقه هایــی کــه تــو همیــن تهــران و قــم و جاهــای دیگــه 
گاهــی و دانشــگاه ها گاهــی نفــوذ کــرده مطالبشــون کتاب هاشــون دیگــه جلوشــو 
ــد  ــل نداری ــدرت تحلی ــر ق ــید اگ ــایت آزاد مواظــب باش ــه نمیشــه گرفــت باألخــره س ک
ــو خیابون هــا نوشــتن نزدیــک شــدن  ــرق ت ــا ایــن دســتگاه های ب نخوانیــد چطــور ب
ممنــوع اینــو بــرا رئیــس اداره بــرق و بــرا مأمــور بــرق نوشــتن بــرا منــو شــما نوشــتن بلــد 
نیســتیم دســت میذاریــم بــرق می گیــره مــارو او آشناســت اون می دونــه نریــد تــو هــر 
شــبهه ای نریــد تــو هــر مطلبــی عقائدتــون دچــار خدشــه میشــه خــدا می دونــه کمتــر 
روزیســت دو تــا ســه تــا پنــج تــا جــوان یــا مراجعــه یــا تلفــن بخاطــر بهــم ریختگــی عقائد 

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

بــه واســطه همیــن عالمانــی کــه خودشــون بــه جهــل زدن حقایــق دیــن را زیــر ســؤال 
بــردن و مــردم بهشــون لطمــه می زننــد مواظــب باشــید بذاریــد ایــن حدیــث قشــنگم 
براتــون بخونــم و عرضمــو بــا ایــن حدیــث تمــام کنــم فرمــود: بــه عالمــی مراجعــه کنیــد 
ــا هــر ســایت و کتــاب و شــبهه و  ــم؛ پ ــی داره: ال تجلســوا مــع کل عال ــا ویژگ ــه پنــج ت ک
تحلیــل و شــبکة ننشــینید هــر جــزوه ای را بــاز نکنیــد ببینیــد اگــر شــما قــدرت تحلیل 
ــه  ــر می خوانیــد پیــش قــدرت تحلیــل دار بریــد کســی کــه حالیشــه بتون ــا اگ ــد ی نداری
ــون  ــگاه روحانی ــاتید دانش ــت اس ــع دانشگاهی هاس ــا جم ــه جوان ه ــا کن ــمارو إغن ش
معظــم نهادهــا و هجمــة دانشــگاهیان هســتند آقایــون رؤســای دانشــگاه بینــی 
و بیــن اهلل قــدرت دســتتون تــو دانشــگاه ها حلقه هــای هــم اندیشــی و معرفــت 
بگذاریــد دعــوت کنیــد نــه از افــرادی کــه بــه هــر حــال نتواننــد پاســخگو باشــند 
بیائیــد تــو متــن حــوزه علمیــه بحمــدهلل تــو رشــته های مختلــف عنــوان بدیــد یــک 
جلســه قــرآن بحــث تحریــف، شــبهات یــک جلســه بحــث عــرض می کنــم مربــوط بــه 
عرفان هــای نوظهــور اینــارو شــما نگیــد اینــا میــرن جــای دیگــه بگذارید ایــن برنامه ها 
را یــه وقــت وقــت را بودجه هــای فرهنگــی صــرف کارهــای حاشــیه ای نشــه شــما را بــه 

خــدا حــاال کــه ایــن تــوان در اختیارتــون.

دانشگاه اسالمی
مــن شــاید نمــی دونــم 1376 مــن مســئول نهــاد دانشــگاه بــودم یــه وقتــی بــا وزیــر 
علــوم وقــت بــه مناســبتی خدمــت مقــام معظــم رهبــری رســیدیم ایشــون اون 
موقــع فرمودنــد: دانشــگاه ها بایــد اســالمی بشــه، یــه 4-5 همایــش هــم برگــزار شــد 
مقاالتشــم مــن دیــدم خــود مــا یکیشــو برگــزار کردیــم ولــی دنبــال شــد بــه صــورت 
کامــل آقایــان تــا زمانــی کــه ایــن عرصــه در اختیــار شماســت نمــی دانیــد عرصــه منبــر 
همیشــه در اختیار بنده نیســت عرصه دانشــگاه در اختیار شــما نیســت وزارت علوم 
همیشــه در اختیــار شــما نیســت تــا تــوان داریــد بگردیــد دنبال ایــن عالمانی کــه امروز 
میگــم ویژگی هاشــون پنــج تــا ویژگــی دارنــد از اینــا اســتفاده کنیــد اونوقــت تأثیرتــون 
تــو جامعــه بگذاریــد مگــه مرحــوم آیــت اهلل آقــای مجتبــی تهرانــی رضــوان اهلل تعالــی 
ــا  علیــه کــه امــروز انبــوه جمعیــت زیــر جنــازه او اشــک می ریخــت جوان هــا اینطــور پ
منبــرش اشــک می ریختنــد چــی گفــت بــرا مــردم چــی داشــت؟ جــزء اخالصــش جــزء 
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تقــواش مــن گاهــی خدمــت آیــت اهلل العظمــی بهجــت منبــر می رفتــم ایشــون لطــف 
می کردنــد می نشســتند ایــن جوان هــا نــگاه می کردنــد بــه چهــره ایشــون اشــک 
می ریختنــد خــب چــی بــرا اونــا داشــت شــاید یــک کلمــه هــم صحبتــم نمــی تونســت 
باهاشــون بشــه چــرا؟ چــون فطــرت ایــن جوان هــا پاکــه خــدا ایــن جوان هــا را دوســت 
داره بخاطــر ایــن جوان هــا بــه مــا رحــم می کنــه إَنّ اهللَ  ُیِحــُبّ الشــاَبّ التائَب؛)نهــج 
الفصاحه(جوان هــا تــو مســائلتون بــه عالمــی مراجعــه کنیــد کــه پنــج ویژگــی داره 
ــٍم  ــَد ُکّلِ َعاِل  َتْجِلُســوا ِعْن

َ
اگــه نیســت ســراغ کســی کــه ایــن ویژگــی را داشــته باشــه »ال

ــّكِ ِإَلــی اْلَیِقیــِن َو ِمــَن 
َ

 َعاِلــٌم َیْدُعوُکــْم ِمــَن اْلَخْمــِس ِإَلــی اْلَخْمــِس ِمــَن الّش
َّ

َیْدُعوُکــْم ِإال
ــَن  ِصیَحــِة َو ِم ــی الّنَ ــَداَوِة ِإَل ــَن اْلَع ْخــاَلِص َو ِم ِ

ْ
ــی ال ــاِء ِإَل َی ــَن الّرِ َواُضــِع َو ِم ــی الّتَ ــِر ِإَل اْلِکْب

ْهِد«)الختصــاص، النــص، ص336( ــی الّزُ ــِة ِإَل ْغَب الّرَ

عالمى که شما را به پنج جا منتقل کنه:
ــّكِ ِإَلــی اْلَیِقیــِن«؛ شــکتون ببــره یقیــن براتــون بیــاره نــه یقینتــو ببــره 

َ
یــک: »ِمــَن الّش

شــک بیــاره شــبهه بنــدازه هشــام یــه جــوان بــود دچــار شــک بــود از مرجئــه بــود 
دایــی اش دستشــو گرفــت ُاوردش خدمــت امــام صــادقـ  )ع(ـ  آی باریــک اهلل بــه ایــن 
آدمایــی کــه دســت یــه جــوان می گیرنــد تــو یــه دســت عالــم میــذارن تــو یــک دســت 
فرهیختــه میــذارن تــو دســت یــک مرجــع میــذارن میــارن اینجــا تــو روضــه اباعبــداهلل 
ــد  ــوض ش ــه ع ــادق دو جلســه نشســت ن ــام ص ــا بیمــه می کنــه ُاوردش پیــش ام این
کادر شــد کادر خــود هشــام می رفــت تــو بحث هــای کالمــی تــو بحــث امامــت مباحثــه 

می کــرد شکشــو امــام بــرد تبدیــل بــه یقیــن کــرد ایــن یــک.
ْخــاَلِص«؛ پیــش یــک عالمــی برید که از ریا شــما را به إخالص  ِ

ْ
َیــاِء ِإَلــی ال دو: »ِمــَن الّرِ

ببــره حرف هــاش، نگاه هــاش، خــب شــما همیــن بزرگانــی کــه یــه عــده ایــش از دنیــا 
رفتنــد همیــن ســال های پــس از انقــالب خــود امــام عزیــز شــما ببینیــد جوان هــا 
بــه إخــالص  ریــا  از  ایــن  وقتــی می رفتنــد بســم اهلل می گفــت اشــک می ریختنــد 
می بــره ایــن عالــم چــرا نــگاه بــه عالــم عبــادت اســت؟ عبــادت دیگــه بابــا ایــن چشــم 
ِبــي َطاِلــٍب«؛ نــگاه بــه 

َ
َظــَر ِإَلــی َوْجــِه َعِلــِيّ ْبــِن أ عبادتــش یکــی نــگاه بــه پــدر و مــادر »الَنّ

امیرالمؤمنیــن نــگاه بــه عالــم چــرا؟ چــون ریــا را می بــره اخــالص میــاره.
ْهــِد«؛ پیــش یــک کســی بشــینید کــه بــه شــما زهــد بــده  ْغَبــِة ِإَلــی الّزُ ســه: »ِمــَن الّرَ

سـوژه سـخـن
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کتــاب مــاه

امیــری بــر دنیــا بــده نــه شــما را بــه شــهوت رانــی و تکاثــر و مســابقة در امــوال دعــوت 
ْهــِد«؛ چقــدر ایــن حدیــث قشــنگه ایــن تابلــو کنیــد تــو  ْغَبــِة ِإَلــی الّزُ کنــه. »ِمــَن الّرَ
 

َّ
ِإال َیْدُعوُکــْم  َعاِلــٍم  ُکّلِ  ِعْنــَد  َتْجِلُســوا   

َ
»ال فرمــود:  اســاتید  آقایــون  دانشــگاهاتون 

ــِر ِإَلــی  ــّكِ ِإَلــی اْلَیِقیــِن َو ِمــَن اْلِکْب
َ

ــْم ِمــَن اْلَخْمــِس ِإَلــی اْلَخْمــِس ِمــَن الّش ــٌم َیْدُعوُک َعاِل
ْغَبــِة ِإَلــی  ِصیَحــِة َو ِمــَن الّرَ ْخــاَلِص َو ِمــَن اْلَعــَداَوِة ِإَلــی الّنَ ِ

ْ
َیــاِء ِإَلــی ال َواُضــِع َو ِمــَن الّرِ الّتَ

ص336( النــص،  ْهِد«)الختصــاص،  الّزُ
ــّكِ ِإَلــی اْلَیِقیــِن َو ِمــَن اْلِکْبــِر 

َ
بــا هــر عالمــی ننشــینید بــا عالمــی بنشــینید »ِمــَن الّش

ْغَبــِة  ِصیَحــِة َو ِمــَن الّرَ ْخــاَلِص َو ِمــَن اْلَعــَداَوِة ِإَلــی الّنَ ِ
ْ

َیــاِء ِإَلــی ال َواُضــِع َو ِمــَن الّرِ ِإَلــی الّتَ
ْهــِد«؛ ِإَلــی الّزُ

ِصیَحــِة«؛ دشــمنی را ببــره خیرخواهــی بیــاره نــه یــک  چهارم:»ِمــَن اْلَعــَداَوِة ِإَلــی الّنَ
ســخنرانی کنــه فتنــه بــه پــا کنــه دانشــگاه را بهــم بریــزه اعتصــاب اوضــاع دانشــگاه را 
ایــن خیلــی باریــک اهلل بــه اون اســتاد و بــه اون عالمــی کــه عداوت هــا را بیــن گروه هــا 
گروه هــای درون نظــام از بیــن می بــره هــی قلب هــا را بهــم نزدیــک می کنــه و بــدآ بــه 
ــه  ــا ن ــو ایــن قضای ــه آگاهــی داره ت ــه میگــم یعنــی هــر کســی ک ــم ک ــم عال حــال اون عال
ــه حــال اون  ــدآ ب ــی منظورمــه هــر کســی مســئول رئیــس قــدرت دستشــه و ب روحان
کســی کــه عــداوت ایجــاد می کنــه بهــم می ریــزه اختــالف می انــدازه مــردم را مأیــوس 

می کنــه عــداوت بــه نصیحــت.
َواُضــِع«؛ تکبــر ببــره تواضــع بیــاره فروتنــی بیــاره ننشــینید  پنجــم: »ِمــَن اْلِکْبــِر ِإَلــی الّتَ
بــا عالمــی کــه شــمارو متکبــر شــاک رغبــت بــه دنیــا ریــاکار و باألخــره دشــمن باهــم بــار 
میــاره بنشــینید بــا عالمــی کــه یقیــن، زهــد، اخــالص، نصیحــت و همدلــی برای شــما 
ایجادکنــه ایــن همــة عــرض مــن بــود امــروز کــه خیلــی ســعی کــردم فشــرده اش کنــم 
خالصــه اش اینکــه امــام حســین بــرا چــی جــان داد؟ »َو َبــَذَل ُمْهَجَتُه ِفیَك ِلَیْســَتْنِقَذ 
اَلَلــِة«؛ خــون داد ایــن جاهلیــت دوم نــه جاهلیــت 

َ
ِعَبــاَدَك ِمــَن اْلَجَهاَلــِة َو َحْیــَرِة الّض

اول جاهلیــت اول پیغمبــر از بیــن بــرد جاهلیــت دوم را از بیــن ببــرد و از بیــن بــرد اینــو 
زینــب کبــری تــو مجلــس دشــمن فرمــود: فرمــود: واهلل اســم مــا رفــت تــو قلب هــا تــو 
ــه از قلب هــا خــارج کنــه ایــن جمعیتــی کــه ایــن روزآ  ــود کســی هــم نمیتون قلب هــا ب
پیــاده کربــال میــرن و رفتــن نمیدونــم چنــد میلیــون آدم هســت ده میلیــون پانــزده 
میلیــون شــما دیدیــد تــو مســیر یــه مــوردی مــن دیــدم بــا یــک جوانــی مصاحبــه 
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می کــرد گفــت آقــا شــما از کجــا میــای؟ از چیــن گفــت مذهبتــون گفــت مــن بودایــی 
ــارت  ــالمم زی ــدة اس ــو پرون ــت ت ــن ثب ــتم اولی ــدم خواس ــلمان ش ــاه مس ــتم دو م هس
قبــر اباعبــداهلل باشــه پــای پیــاده پــای مصنوعــی چــه کــرده؟ تســخیر کــرد قلب هــا را 
اباعبــداهلل، کربالیــی کــه یــه روزی نمــی خواســتند یــک نفــر اونجــا باشــه جنازه هــای 
خودشــون دفــن کردنــد اجســاد شــهداء را مقابــل آفتــاب گذاشــتن بدن هایــی کــه یــه 
ــه مــردم ایــن 80  ــال چگون ــا کرب روزی بهــش اســب دوانیــدن حــاال ببینیــد از نجــف ت
کیلومتــر راه رو پیــاده چگونــه پذیرایــی یــه پیرزنــی یــه بســته خــالل دنــدون دســت 
گرفتــه بــود ایســتاده بــود ســر راه جمعیــت می گفــت یکــی یکــی بردارید اســم منــم جزو 
پذیرایــی کننده هــای زیــارت اربعیــن مــن چیــزی تــو خونــه نــدارم همیــن یــه بســته 
خــالل یکــی یــه خــالل برداریــد وقتــی الی دنــدان می کنید اســم منــم به نــام پذیرایی 
کننده هــای از اباعبــداهلل ثبــت بشــه حســین جــان چــه کــردی؟ چــه کــردی؟ چــه جور 

قلب هــا را تســخیر کــردی؟ جوان هــا مــا کــه کربــال نیســتیم.

ذکر مصیبت
امــا از همیــن جــا ایــن دل هاتــون روانــه کنیــد کنــار مضجــع شــریف اباعبــداهلل زیــر 
قبــة امــام حســین اون قبــه ای کــه زیــرش دعــا مســتجابه مــا را هــم دعــا کنیــد شــما را 
بــه خــدا مــا را هــم دعــا کنیــد کشــور دعــا کنیــد مســلمان ها را دعــا کنیــد نظــام را دعــا 
ــوان اهلل  ــی رض ــت اهلل میالن ــوم آی ــه مرح ــون پاک ــی دلت ــه خیل ــون پاک ــما دلت ــد ش کنی
تعالــی علیــه اواخــر عمرشــون شــنیدم یــه چنــد تــا جــوان خواســته بودنــد روضــه ای 
یــه مطالبــی بــرای اینــا گفتــه بــودن ایــن جوان هــا اشکشــون جــاری شــده بود ایشــون 
ــد  ــن بریزی ــن کف ــک ها را رو ای ــن اش ــود ای ــه ب ــد ُاوردن گفت ــو بیاری ــن من ــد: کف فرمودن

میخــوام اشــک جــوان رو کفــن مــن باشــه.
خــدا بــه ایــن واســطه بــه مــن لطــف کنــه عنایــت کنــه این خیلــی مهمه شــما خیلی 
پیــش خــدا مقــام داریــد قــرب داریــد اشــک شــما بــا اشــک همــه فــرق می کنــه ایــن 
ــر داشــت اباعبــداهلل،  ــا زائ ــداهلل امــروز دو ت ــر اباعب ــار قب ــه کنیــد کن دل هــا را امــروز روان
ــزرگان نوشــتن اهــل بیتــم امــروز  ــر بــن عبــداهلل انصــاری البتــه خیلــی ب عطیــه و جاب

اومــدن ســید بــن طــاووس نوشــته خیلی هــا نوشــتن.
خــدا رحمــت کنــه مرحــوم آقــای قاضــی یــک کتــاب تحقیقــی اصــاًل راجــع بازگشــت 

سـوژه سـخـن
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داره ولــی مــن روضــه را اینطــور میخوانــم امــروز جابــر و عطیــه عطیــه هــم مفســر قــرآن 
شــاگرد ابــن عبــاس بوده.پیــرو امیرالمؤمنیــن بــوده میگــه دوتایــی بــا هــم راه افتادیــم 
از مدینــه آمدنــد نزدیــکای کربــال کــه رســیدیم کفش هاشــو از پــا در ُاورد جابــر حافیــا؛ 
ــه مــن گفــت چیــز خوشــبو  ــرد ب ــرات غســل ک ــو ف ــرد ت ــا برهنــه شــد لبــاس عــوض ک پ
کننــده ای داری گفتــم مــن یــه عطــری پیشــم هســت از مــن گرفــت یــه قــدری عطــر به 
خــودش زد دستشــو گرفتــم دوتایــی بــا همدیگــه آمدیــم آی جوان ها دلتــون میخواد 
کربــال ان شــاءاهلل یــه اربعینــی کنــار قبــر اباعبــداهلل میگــه آهســته آهســته آمدیــم رســید 
کنــار قبــر ســه مرتبــه فریــاد زد: اهلل اکبــر اهلل اکبــر اهلل اکبــر از هــوش رفــت میگــه رفتــم یــه 
قــدری آب بــه صورتــش زدم تــا چشماشــو بــاز کــرد گفــت حبیبــی یــا حســین حبیبی یا 
حســین دوســت مــن حبیــب مــن مــن جابــرم پیــر غــالم شــما هســتم آقاجــون جــواب 
حبیــب نمیــدی حبیــب ال یجیــب حبیبــه خودشــو رو قبــر انداخــت نالــه زد گریــه کــرد 
عــرض کنــم جابــر تــو اومــدی کنــار قبــر بــدن دفــن شــده پیــدا نیســت کســی تــو رو کعــب 
نــی نــزده کســی بــه تــو تازیانــه نــزدی تــو بــه صــورت طبیعــی قبــر دیــدی غــش کــردی 
مــن بمیــرم بــرا اون خواهــر و دختــری کــه گــودی قتلــگاه وقتــی اومــدن بــدن اربــا اربــا 
غیــر قابــل حمــل خودشــو انداخــت رو بــدن دختــر اباعبــداهلل تازیانه ها رفــت باال مگه 
یــه دختــر چقــدر قــدرت داره چــرا ایــن همــه تازیانه او را بــا تازیانه از رو بدن حســین...



سـوژه سـخـن
کــتــاب

ل
ّـ مــ

أ ـا
ــــ

تــ �



140

پاسخ اجمالی
واژه شناســان رفــق و مــدارا را نــرم خویــی، رأفــت، تــرک زور و خشــونت معنــا 
کرده انــد. مــدارا نقــش بســیار ســازنده ای در زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی انســان 
دارد. در امــان مانــدن دیــن و دنیــا، ســرازیر شــدن خیــر و برکت، پایداری دوســتی 
و صمیمیــت، پوشــیده مانــدن عیــوب، از بیــن رفتــن کینــه و دشــمنی و... از آثــار 

و بــرکات رفــق و مــدارا اســت.

پاسخ تفصیلی
معنای رفق و مدارا

 
ّ

ْطــُف و هــو ِضــُد
ّ
ــُق: الُل ْف ــد: الِرّ واژه شناســان رفــق و مــدارا را چنیــن معنــا کرده ان

الُعْنــف؛ ]1[ رفــق بــه معنــای لطــف در برابــر زور اســت.
ــی،  ــی نرم خوی ــق یعن ــت: رف ــده اس ــدارا آم ــق و م ــف رف ــول در تعری ــرآة العق در م
رأفــت، تــرک زور و خشــونت در ســخن و عمــل در برابــر مــردم در تمــام حــاالت، چه 

این کــه از طــرف مــردم خالفــی نســبت بــه انســان ســربزند یــا نــه.]2[

پرسش
معنای مدارا و آثار آن از نگاه روایات چیست؟
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ـل ـّ تــأم

اهمیت رفق و مدارا در تعالیم اسالم
در اهمیــت رفــق و مــدارا همیــن بــس کــه از صفــات خــدای بــزرگ خوانــده 
ْفــَق َو ُیْعِطــی   َرِفیــٌق ُیِحــُبّ الِرّ

ّ
ِبــی َجْعَفــٍر)ع( َقــاَل: ِإَنّ اهلَلَّ َعــَزّ َو َجــَل

َ
می شــود: »َعــْن أ

 ُیْعِطــی َعَلــی اْلُعْنــِف«؛]3[ امــام باقــر)ع( فرمــود: خــداى عــز و جــل 
َ

ْفــِق َمــا ال َعَلــی الِرّ
مالیــم اســت و مالیمــت را دوســت دارد، و پاداشــی کــه بــه مالیمــت می دهــد بــه 

خشــونت و ســخت گیرى نمی دهــد.
ــاس«؛ ]4[ امــام  ِ عــز و جــل ُمــداَراُة الَنّ

»واْعَلــم أَنّ رأَس الَعْقــِل بْعــَد الیمــاِن بــاهلَلّ
علــی)ع( خطــاب بــه فرزنــدش محمــد حنفیــه می فرمایــد بدان کــه بعــد از ایمــان 

بــه خــدا، مــدارا کــردن بــا مــردم حیاتی تریــن جــزء عقــل اســت.
ــاِس«؛]5[  امــام علــی)ع( در بیــان دیگــر می فرمایــد: »َثَمــَرُة اْلَعْقــِل ُمــَداَراُة الَنّ

نتیجــه خــردورزی مــدارا کــردن بــا مــردم اســت.

آثار و برکات مدارا
مــدارا نقــش بســیار ســازنده ای در زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی انســان دارد. 
زنـدگـــی پــر از ناگواری هایــی اســت کــه انســان بــا آن رو بــرو می شــود. اگــر انســان بنــا 
را بــر مــدارا کــردن بــا مــردم نگــذارد و در مشــکالت و ناهمواری هــا، بــا دیگــران بــه 
تندى و خشونت رفتار کند، هـــم بـــه اعـتـبـــار اجـتـمـاعـــی و هـــم بـــه سالمت دینی 

و اخالقــی خــود لطمــه خواهــد زد.
در زنـدگـــی خانوادگــی اگــر رفــق و مــدارا نباشــد، تنــدى و خشــونت سراســر زندگی 
ــت  ــی یاف ــوارد فراوان ــترک، م ــدگی مش ــول زنـ ــه در طـ ــرا کـ ــت؛ چـ ــد گـرفـ را فراخواه
می شــود کــه رفتــار و گفتــار همســر، مطابــق میــل انســان نیســت و در صــورت 
ــروز  ــراى بـ ــد زمینــه اى بـ ــا همســر، هــر یــک از ایــن مــوارد می توان عــدم مــداراى ب
ــا رفــق و مــدارا  ــواده باشــد، در حالی کــه ب ــیان افــراد خان ــرى مـ ــت و درگـیـ خـشـونـ
می تـــوان بـسـیـــارى از اخـــتالفات را حــل کــرده، آرامــش و صمیمیــت را در محیــط 
ــه اســت در زندگــی اجتماعــی و برخــورد و تعامــل  ــواده حاکــم نمــود. این گون خان

بــا مــردم.
ایــن مســئله تــا آن جــا اهمیــت دارد کــه خداونــد بــه فرســتادگانش حضــرت 
موســی و هــارون)ع( در مواجهــه بــا فرعــون می فرمایــد بــا او از در مــدارا و مالطفــت 
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ــه  ــرس این ک ــا بترســد؛ یعنــی از ت ــد و پنــد گیــرد و ی ــه خــود آی وارد شــوید، شــاید ب
ــُر 

ّ
ــُه َیَتَذَک

ّ
نــًا َلَعَل  َلِیّ

ً
خطــرى او را تهدیــد مــی  کنــد مطلــب را بپذیــرد: »َفُقــوال َلــُه َقــْوال

ْو َیْخشــی«. ]6[
َ
أ

این کــه بــه موســی و هــارون)ع( امــر شــدند تــا بــا فرعــون بــه نرمــی ســخن بگویند، 
بــراى آن اســت کــه در دعــوت بــه حــق بایــد اصــول و شــیوه  هاى درســتی انتخــاب 
شــود و از همــان آغــاز بــا خشــونت و ســخت گیرى شــروع نشــود کــه طــرف مقابــل 
فــرار می  کنــد و بــه ســخن حــق گــوش نمی  دهــد، ولــی اگــر بــا نرمــی و مالیمــت 
باشــد، طــرف آمادگــی می  یابــد کــه مطالــب را بشــنود و دربــاره آن بیندیشــد.]7[

حالــت  سرکشــی  باشــد؟!  سرکشــی  عــالج  نــرم  زبــان  اســت  ممکــن  چگونــه 
اســتکبار و غــرور اســت. چــاره غــرور گاه بــه عنــف صــورت نمی   پذیــرد، بلکــه بایــد در 
اعمــاق نفــوذ کــرد. پــس آن کــه مــردم را دعــوت می  کنــد، بایــد بدانــد کــه هدفــش 
ســرکوب و نابــود کــردن متکبــر نیســت، هدفــش ارشــاد او اســت. نیز نبایــد طغیان 

را بــا طغیــان پاســخ گویــد، بلکــه پاســخ طغیــان ســعه صــدر و نرم خویــی اســت.
ســخن نــرم بــراى سرکشــان و طاغیــان درس عملــی اســت. تــا بدانــد کــه طغیــان 
او عملــی اســت نابجــا. گاه همیــن ســخن نــرم اســاس طغیــان را منهــدم می  ســازد 
و طغیان گــر درمی  یابــد کــه بــراى تحقــق اهدافــش راه دیگــرى هــم وجــود دارد.]8[
در زمینــه آثــار و بــرکات رفــق و مــدارا روایــات زیــادی وارد شــده اســت کــه در 

بیــان می شــود: آن هــا  از  برخــی  این جــا 
ْنیــا فــی 

ّ
1. ایمنــى دیــن و دنیــا: امــام علــی)ع( فرمــود: »َســالَمُة الّدیــِن َوالُد

ُمــداراِة الّنــاِس«؛ ]9[ ســالمت دیــن و دنیــا در مــداراى بــا مــردم اســت.
ســالمتی دنیــا در مــدارا کــردن بــا مــردم ظاهــر اســت، اما ســالمتی دین بــه اعتبار 
ایــن اســت کــه دوری از ضــرر و آفــات شــرعًا پســندیده، بلکــه واجــب اســت. و ظاهر 
اســت کــه در خــالف مــدارا – یعنــی خشــونت و تنــدی- خــوف ضــرر و آفــات بســیار 
اســت، ضمــن این کــه انســان هــر گاه بــا مــردم مــدارا کنــد، از ناحیــه آنــان احســاس 
ــر خــالف  ــه مســائل دینــی خــود بپــردازد ب ــد ب ــر می توان ــذا بهت امنیــت می کنــد؛ ل

این کــه مــدارا نکنــد و از ناحیــه آنــان تشــویش و اضطــراب داشــته باشــد.
2. برقــراری صمیمیــت و دوســتى: علــی)ع( صمیمیــت و دوســتی را از آثــار رفــق 
ْحَبــُه«؛]10[ بــا رفــق و مهربانــی، دوســتی  ْفــِق َتــُدوُم الُصّ دانســته و فرمــود: »ِبالِرّ
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پایــدار خواهــد شــد.
ْفــَق ُیْحــَرِم  َیــاَدَة َو اْلَبَرَکــَة َو َمــْن ُیْحــَرِم الِرّ ْفــِق الِزّ 3. خیــر و برکــت: »ِإَنّ ِفــی الِرّ
اْلَخْیــَر«؛]11[ پیامبــر)ص( فرمــود: در نرمــی، زیــادى و برکــت اســت و هــر کــس از 

نرمــی محــروم شــد از خیــر محــروم گشــت.
ــاَس َتْســَتْمِتْع ِبِإَخاِئِهــْم َو اْلَقُهــْم  4. از بیــن رفتــن کینــه و دشــمنى: »َداِر الَنّ
ْضَغاَنُهــم«؛]12[  بــا مــردم مــدارا کــن تــا بــه بــرادری ایشــان بهره یابی. 

َ
ِباْلِبْشــِر ُتِمــْت أ

ــرود. ــا کینه  هــاى ایشــان از بیــن ب ــا مــردم بــه گشــاده رویی برخــورد کــن ت و ب
منظــور روایــت ایــن اســت کــه هــر گاه بــا مــردم مــدارا کنــی آنــان نیــز بــا تــو بــرادرى 
و دوســتی برقــرار می کننــد، و تــو از آن بهره منــد می شــوی، و هــر گاه بــا آنــان بــا 
حســن خلــق رفتــار کنــی کینه  هایشــان از بیــن مــی رود و در پــی آزار و اذیــت تــو 

برنمی آینــد.
ــَع  ــاَس ُســِتَرْت ُعُیوُبــُه ]َمــْن َتَتَبّ 5. پوشــیده مانــدن عیــوب: »َمــْن َســاَلَم الَنّ
ــا مــردم آشــتی کنــد عیب هایــش  ــُه [«؛ ]13[ هــر کــس ب ــاِس ُکِشــَف ُعُیوُب ــوَب الَنّ ُعُی

ــود. ــیده ش پوش
 منظــور تشــویق و ترغیــب بــه ایــن اســت کــه انســان بــا همــه مــردم آشــتی باشــد 
و بــا کســی نــزاع و درگیــری نداشــته باشــد، و ایــن باعــث می  شــود کــه عیب هــاى 
او پوشــیده شــود؛ زیــرا کســی کــه چنیــن باشــد، دیگــران نیــز بــا او کارى ندارنــد و 
در صــدد افشــای عیب هــاى او برنمی آینــد در نتیجــه عیــوب او پنهــان می مانــد، 
برخــالف کســی کــه بــا مــردم عــداوت و دشــمنی کنــد، کــه دشــمنان جویــاى عیوب 
او می گردنــد و امــکان نــدارد کــه عیــوب بــا تفّحــص و تجّســس آنــان ظاهــر نگــردد 

و انســان رســوا نشــود.
ــٍش  ــْن ُقَرْی ــوُل ِإَنّ َقْومــًا ِم )ع( َیُق ِ

ــِد اهلَلّ ــا َعْب َب
َ
ــاَل َســِمْعُت أ 6. تــداوم حیــات: »َق

ٌس َو 
ْ
ــأ ــاِبِهْم َب ْحَس

َ
ــا َکاَن ِبأ ِ َم

ــُم اهلَلّ ــٍش َو اْی ــْن ُقَرْی ــوا ِم ــاِس َفُنُف ــْم ِللَنّ ــْت ُمَداَراُتُه
ّ
َقَل

ــاَل  ــَمّ َق ــاَل ُث ــِع َق ِفی ــِت الَرّ ــوا ِباْلَبْی ْلِحُق
ُ
ــْم َفأ ــَنْت ُمَداَراُتُه ــْم َحُس ــْن َغْیِرِه ــًا ِم ِإَنّ َقْوم

ــاِدَی  َی
َ
ــُه أ ــوَن َعْن

ّ
ــداً َواِحــَدًة َو َیُکُف ــْم َی  َعْنُه

ّ
َمــا َیُکــُف

ّ
ــاِس َفِإَن ــِن الَنّ ــَدُه َع  َی

ّ
ــَف ــْن َک َم

َکِثیــَرًة«؛]14[ امــام صــادق)ع( فرمــود: گروهــی از قریــش نســبت بــه مــردم کــم لطــف 
بودنــد و بــا آن هــا کــم مــدارا می کردنــد، نتیجــه اش آن شــد کــه از قریــش رانــده 
شــدند، در صورتــی کــه بــه خــدا ســوگند کــه از نظــر خانوادگــی عیبــی نداشــتند. و 

ـل ـّ تــأم



144

کتــاب مــاه

گروهــی از غیــر قریــش بــا مــردم خوش رفتــارى نمودنــد و بــه خانــدان عالــی و بلنــد 
پیوســتند. ســپس فرمــود: هــر کــس دســتش را از مــردم دریــغ دارد، او از آن هــا 

ــد. ــی مــردم از او دســت ها دریــغ دارن یــک دســت دریــغ داشــته، ول
)ع( َقــاَل َقــاَل  ِ

ِبــی َعْبــِد اهلَلّ
َ
7. مــدار نصــف ایمــان و رفــق نصــف زندگــى: »َعــْن أ

ْفــُق ِبِهــْم ِنْصــُف اْلَعْیــش«؛]15[   یَمــاِن َو الِرّ ِ
ْ

ــاِس  ِنْصــُف ال )ص(  ُمــَداَراُة الَنّ ِ
َرُســوُل اهلَلّ

ــف  ــردم نص ــا م ــردن ب ــدارا ک ــود: م ــل فرم ــدا)ص( نق ــول خ ــادق)ع( از رس ــام ص ام
ایمــان اســت و نرمــی بــا آن هــا نصــف زندگــی اســت.

ِبــی َجْعَفــٍر ع، َقــاَل: »ِإَنّ ِلــُکِلّ َشــْی ٍء ُقْفــاًل، َو ُقْفــُل 
َ
8. حفــظ ایمــان: »َعــْن أ

ْفــُق«؛ ]16[ امــام باقــر)ع( فرمــود: بــراى هــر چیــزى قفلــی اســت)که  یَمــاِن الِرّ ِ
ْ

ال
حافــظ آن باشــد( و قفــل ایمــان نرمــی و مالطفــت اســت.

خــوش خلقــی و نرم خوئــی از آن جهــت حافــظ ایمــان اســت کــه هــر کــس در 
تعامــل بــا مــردم نرمــی و مالطفــت را از دســت دهــد و تنــدی و خشــونت در پیــش 

گیــرد، ناچــار بــه اعمالــی دســت می زنــد کــه ایمانــش از دســت مــی رود.
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پاسخ اجمالی
ــه  ــه تفاســیر مختلــف، در مجمــوع پنــج قــول در مفهــوم و معنــاى آی ــا توجــه ب ب
شــریفه بیــان گردیــد. قــول صحیــح آن اســت کــه آیــه، پیامــی عــام و جهان شــمول 
و انســانی دارد و آن این کــه؛ دیــن یــک مســئله اعتقــادى و قلبــی اســت و اکــراه 
و اجبــار در آن محــال اســت و بنــده مختــار و مخیــر اســت. ایــن قــول هــم دلیــل 
ــا کفــر و  روشــنی بــر رّد جبریــون می باشــد کــه گفته انــد: »انســان در قبــول اســالم ی
یــا عبــادات و معاصــی و ســایر افعــال مجبــور اســت«. و در عیــن حــال ذیــل آیــه بــه 
انضمــام آیــه بعــد از آن، حجــت آشــکارى اســت بــر رّد مفوضــه کــه گفته انــد: »بعــد 
از خلقــت انســان همــه امــور بــه اراده و اختیــار انســان تفویــض شــده و خداونــد بــه 
ــه و مابعــدش  ــرا کــه ذیــل آی ــا روز قیامــت«؛ زی کنــارى رفتــه و انتظــارى می کشــد ت
ُمْشــِعر بــه والیــت و ســّنت الهــی اســت کــه هیــچ چیــزى از تحــت مالکیــت و ســیطره 

الهــی خــارج نیســت.
بــه عبــارت دیگــر، همان طــور کــه اجبــار و اکراهــی در ایمــان آوردن انســان ها 
نمیســت، در عیــن حــال نمی تواننــد از تحــت مالکیــت و ســیطره الهــی خــارج 
گردنــد، بلکــه بــر مبنــاى ســّنت الهــی کســانی کــه روى گــردان از کفر و طاغوت شــوند 

پرسش
...« را با  مفهوم آیه شریفه »ال اکراه فى الّدین قد َتَبّین الّرشُد ِمن الغّىِ

توجه به تفاسیر مختلف بیان نمایید.



147

و بــه خــدا ایمــان آورنــد بــه مقتضــاى نظــام عّلــی و معلولــی، بــه دســت آویزى 
اســتوار چنــگ زده انــد کــه زمینــه را بــراى هدایــت بعــدى و نجــات از تاریکی هــا بــه 
ســوى روشــنایی همــوار نموده انــد و بــر عکــس، کســانی کــه بــا آن همــه اّدلــه روشــن 
ــه  ــنایی ب ــی از روش ــّنت اله ــان س ــاس هم ــر اس ــد، ب ــر ورزیده ان ــم کف ــاز ه ــکار ب و آش
ــاب  ــدرت انتخ ــود ق ــا وج ــان ب ــس انس ــوند. پ ــوق داده می ش ــا س ــوى تاریکی ه س
در نتیجه گیــرى و حاصــل انتخابــش، هیــچ قدرتــی نــدارد، بلکــه تابــع ســنت الهــی 
اســت. در نتیجــه می تــوان از مجمــوع دو آیــه، اصلی را اســتظهار نمود که در لســان 

ائمــه)ع( نیــز جــارى می باشــد کــه: »ال جبــر و ال تفویــض بــل امــر بیــن االمریــن«.

پاسخ تفصیلی
ــه خوبــی  ــه: »در دیــن هیــچ اجبــارى نیســت و راه از بی راهــه ب ترجمــه کامــل آی
آشــکار شــده اســت. پــس هــر کــس بــه طغیانگــران کافــر شــود و بــه خــدا ایمــان آورد، 
ــتنی  ــه ناگسس ــت آویزى ک ــت، دس ــگ زده اس ــم چن ــت آویزى محک ــر دس ــًا ب حتم

اســت و خداونــد شــنوا و دانــا اســت«.]1[
قبل از بیان مفهوم آیه، چند نکته به عنوان مقدمه ذکر می گردد:

معانى لغات
»اکــراه«، بــه معنــاى آن اســت کــه کســی را بــه اجبــار وادار بــه کارى کننــد. »رشــد«، 
هدایــت، نجــات، صــالح و کمــال،]2[ در مقابــل َغــّی بــه معنــاى رفتــن بــه راه هــالک 
اســت.]3[ »ُرشــد« بــه معنــاى رســیدن بــه واقــع مطلــب و حقیقــت امــر و وســط 
طریــق اســت در مقابــل َغــّی کــه عکــس آن اســت؛ بنابرایــن »رشــد« و »غــی« اعــم از 

هدایــت و ضاللــت اســت.]4[

اقوال مفسران
بــه طــور کلــی در معنــا و مفهــوم »ال اکــراه فــی الدیــن« پنــج قــول از ناحیه مفســران 

مطــرح گردیــد کــه بــه ترتیــب عبارت انــد از:
الــف( مــراد ایــن اســت کــه اگــر کســی پــس از جنــگ، اســالم آورد نگوییــد که بــا اکراه 

اســالم را پذیرفته اســت.]5[

ـل ـّ تــأم
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ب( آیــه در مــورد اهــل کتــاب اســت کــه پــس از قبــول پرداخــت جزیــه، آنــان را 
مجبــور بــه پذیــرش نکنیــد.]6[

ج( مــراد از آیــه همــه کفــار بــوده، ولــی ســپس بــا آیــات قتــال]7[ و جهــاد]8[ نســخ 
شــده اســت.]9[

د( مــراد از آیــه، دســته معّینــی از انصــار بوده انــد،]10[ چنان کــه شــأن نــزول آیــه را 
نیــز در مــورد آنــان ذکــر کرده انــد کــه در ایــن مــورد چندیــن داســتان مطــرح گردیــد. 
از جملــه آن کــه: مــردى از مســلمانان انصــار، بــرده اى ســیاه پوســت داشــت و او را 

بــراى پذیــرش دیــن اســالم تحــت فشــار قــرار مــی داد. کــه ایــن آیــه نــازل شــد.
هـــ( و گروهــی از مفّســران بــر آننــد کــه آیــه، دربــاره هیــچ فــرد و گروهــی نــازل نشــده 
اســت؛ بلکــه پیامــی جهان شــمول و انســانی دارد. می گوینــد: دیــن یــک مســئله 
اعتقــادى و قلبــی اســت و اکــراه و اجبــار در آن محــال اســت و بنــده مختــار و مخیــر 
می باشــد و ایــن قولــی اســت کــه بــا بیانــات مختلــف از ناحیــه مفســران خصوصــًا 

مفســران معاصــر ذکــر شــده اســت.]11[
بــه نظــر می رســد از مجمــوع ایــن اقــوال، قــول آخــر بــه صــواب نزدیک تــر اســت. 
پــس می تــوان از ایــن آیــه اســتظهار نمــود کــه قــرآن خالصــه منطقــش این اســت که 
دیــن امــرى اجبــارى و غیــر ارادى نیســت، بــراى این کــه حقیقــت روشــن اســت؛ راه 
هدایــت و رشــد روشــن، راه غــّی و ضاللــت هــم روشــن، و آدمــی در پذیــرش ایمــان و 
کفــر آزاد و مختــار اســت. هــر کــس می خواهــد ایــن راه را انتخــاب بکنــد، و هــر کــس 
می خواهــد آن راه را، و شــاید بتــوان از ســیاق آیــه شــریفه بــا توجــه بــه قبــل و بعــد 
آن، اصلــی را اســتخراج نمــود، کــه اگرچــه ریشــه و کاربــرد آن کالمــی اســت ولــی در 
علــوم دیگــر؛ ماننــد علــم سیاســت، علــم اقتصــاد و...، مــورد اســتفاده بــوده و آن 
همــان اصلــی اســت کــه در لســان ائمــه)ع( بــه »ال َجْبــر و ال تفویــض بــل امــر بیــن 
االمریــن«]12[ تعبیــر شــده اســت؛ چــون در آیه قبــل، تصویر روشــنی از توحید ارائه 
می گــردد کــه آدمــی بــا فطرتــی ســالم و کمــی دقــت و تفکــر، بــه ســهولت حقیقــت 
را درخواهــد یافــت، ولــی چــون کــج اندیشــان همــواره ممکــن اســت تصویــرى 
نادرســت از توحیــد ارائــه دهنــد؛ لــذا ایــن آیــه و آیــه بعــدش در واقــع بــا ارائــه یــک 
اصــل کلــی راه را بــر آنــان می بنــدد. بــه عبارتــی دیگــر؛ آیــه دلیــل روشــنی اســت بــر 
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رّد جبریــون کــه گفته انــد: انســان در قبــول اســالم یــا کفــر و یــا عبــادات و معاصــی و 
ســایر افعــال مجبــور اســت. در حالی کــه ایــن چنیــن نیســت،]13[ و خداونــد کســی 
را اکــراه و اجبــار نفرمــوده اســت و از طرفــی، بــا توجــه بــه این کــه مفوضــه گفته انــد: 
بعد از خلقت انســان، همه امور به اراده و اختیار انســان تفویض شــده و خداوند 
ــال  ــلم و قف ــی مس ــه اب ــد. چنانچ ــار می کش ــت انتظ ــا روز قیام ــه و ت ــارى رفت ــه کن ب
کــه معتزلــی مســلک اند در معنــاى آیــه گفته انــد: »کــه خداونــد تبــارک امــر ایمــان 
ــوده اســت؛  ــذارى نم ــان پایه گ ــار انس ــر تمکــن و اختی ــراه بلکــه ب ــر و اک ــر جب ــه ب را ن
چــون خداونــد ادلــه توحیــد را بــه حــد کافــی بیــان نمــوده تــا بر هــر صاحــب عذرى، 
دلیــل و حجتــی قاطــع باشــد. پــس کافــر دلیلــی بــر باقــی مانــدن در کفــرش نخواهد 
ــت.  ــان اس ــه ایم ــراه او ب ــار و اک ــا راه اجب ــد، تنه ــی بمان ــرش باق ــر کف ــر ب ــت و اگ داش
لکــن ایــن آیــه »ال اکــراه فــی الدیــن...« می گویــد: اجبــارى و اکراهــی در ایمــان آنــان 
نکنیــد؛ چــون دنیــا دار ابتــال اســت و اجبــار و اکــراه منافــی معنــاى ابتــال و امتحــان 
اســت«،]14[ آیــه نیــز دلیــل روشــنی اســت بــر رّد آنــان؛ چــرا کــه آیــه شــریفه پــس از 
آن کــه تفکــر جبــرى را تخطئــه می کنــد، بالفاصلــه در ادامــه می فرمایــد: »پــس 
هــر کــس بــه طغیانگــران کافــر شــود و بــه خــدا ایمــان آورد، حتمــًا بــر دســت آویزى 
محکــم چنــگ زده اســت، دســت آویزى کــه ناگسســتنی اســت و خداونــد شــنوا و 
ــه والیــت و ســنت الهــی اســت،  ــه ُمْشــِعر ب ــه بعــد ک ــه آی ــا توجــه ب ــا اســت«. و ب دان
می تــوان اســتظهار نمــود کــه هیــچ چیــزى از تحــت مالکیــت و ســیطره الهــی خــارج 
نیســت. بــه بیــان دیگــر؛ ایــن طــور نیســت کــه چــون اجبــار و اکراهــی در ایمــان آورد 
نشــان نمی باشــد، بتواننــد از تحــت مالکیــت و ســیطره الهــی خــارج گردنــد، بلکــه 
بــر مبنــاى ســّنت الهــی کســانی کــه روى گــردان از کفــر و طاغــوت شــوند و بــه خــدا 
ایمــان آورنــد، بــه مقتضــاى نظــام عّلــی و معلولــی، بــه دســت آویزى اســتوار چنــگ 
ــراى هدایــت بعــدى آن هــا و نجــات از تاریکی هــا بــه ســوى  زده انــد کــه زمینــه را ب
ــن و  ــه روش ــه ادل ــوار نموده انــد و بــه عکــس، کســانی کــه بــا آن هم ــنایی هم روش
آشــکار بــاز هــم کفــر ورزیده انــد، بــر اســاس همــان ســنت الهــی از روشــنایی به ســوى 
پــس اگرچــه انســان داراى اختیــار و قــدرت  تاریکی هــا ســوق داده می شــوند. 
انتخــاب اســت و در انتخابــش نیــز آزاد می باشــد، ولــی در نتیجه گیــرى و حاصــل 

انتخابــش، هیــچ قدرتــی نــدارد و تابــع ســنت الهــی اســت.

ـل ـّ تــأم



150

کتــاب مــاه

نتیجه
 از آنچــه گفتــه شــد، ایــن اصــل بــه دســت آمــد: »ال جبــر«، کــه صــدر آیــه شــریفه 
»ال اکــراه فــی الدیــن« بیانگــر آن اســت و »ال تفویــض«، کــه ذیــل آیــه شــریفه »فمــن 

یکفــر...« مشــعر بــه آن می باشــد و بــراى مــا بســیار کارگشــا خواهــد بــود.
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پرسش
قــرآن کریــم بــا ذکــر علــت آفرینــش ســتارگان بــر دانــش مــا می افزایــد و می گویــد: و 
آن ها)شــهاب ها( را تیرهایــی بــراى شــیاطین قــرار دادیــم، مــراد از رجــم شــیاطین 

چیست؟

پاسخ اجمالی
خداونــد متعــال در قــرآن هــم ملکــی و هــم ملکوتــی صحبــت کــرده اســت. چرا که 
ملــک و ملکــوت نســبت بــه انســان مفهــوم تمایــزی پیــدا می کنــد؛ و اال بــرای خــدا 
ملــک و ملکــوت یکــی اســت و ایــن دو در پیشــگاه او هیــچ گونــه تمایــزی ندارنــد. 
بــر ایــن اســاس کلمــه »الســماء«در قــرآن گاهــی بــه معنــای عالــم ملکــوت و مقــام 
فرشــتگان به کار رفته اســت و در مواردی در معنای آســمان دنیا)آســمان نزدیک 
بــه مــا و آســمان مــادی و بــا ســتاره های فــراوان( اســتعمال شــده اســت. بعضــی 
از آیاتــی کــه بــه عنــوان مثــال ذکــر کــرده ایــد در صــدد بیــان تمثیلــی بــرای طــرد 
شــیاطین و مصونیــت حــق و وحــی می باشــند. در ایــن آیــات منظــور از آســمان، 
آســمان مــادی نیســت بلکــه مقامــی اســت کــه مالئکــه) کــه مــادی نیســتند ( در 

پرسش
مراد از رجم شیاطین)که در قرآن آمده است( چیست؟
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آن جــا قــرار داشــته و شــیطان ها می خواهنــد بــه عالــم فرشــتگان نزدیــک شــوند، 
ــا نــورى از  و از اســرار خلقــت و حــوادث آینــده ســر درآورنــد. کــه مالئکــه ایشــان را ب
ملکوت)کــه شــیطان ها تــاب تحمــل آن را ندارنــد( دور می ســازند. امــا در آیــات 
دیگــری مــراد از »الســماء«، آســمان دنیــا می باشــد، کــه ایــن دو هیچ گونــه منافاتی 

بــا هــم ندارنــد و هیــچ ایــرادی بــه آیــات قــرآن وارد نیســت.

پاسخ تفصیلی
و  ســنگ ها  شــهاب  و  آســمانی  کــرات  از  ســخن  قــرآن  از  متعــددی  آیــات  در 
ــد: »مــا ایــن آســمان را از هــر شــیطان  شــیاطین رفتــه اســت. از جملــه می فرمای
رجیــم و شــوم و ملعــون محفــوظ داشــته ایم. مگــر آن شــیطان هایی کــه هــوس 
»اســتراق ســمع«)و خبرگیــرى دزدکــی( کننــد، کــه شــهاب آشــکار آن هــا را تعقیــب 
می کنــد و بــه عقــب می رانــد«. ]1[ عیــن همیــن مضمــون در ســوره صافــات و 

ســوره جــن نیــز آمــده اســت.
ســؤال ایــن اســت کــه چگونــه شــیاطین بــه وســیله شــهاب ها از آســمان رانــده 

می شــوند؟!
ــُه ِشــهاٌب ُمِبیــٌن » از آیاتــی اســت کــه  ْتَبَع

َ
ــْمَع َفأ ــِن اْســَتَرَق الّسَ  َم

َّ
 آیــه اخیــر » ِإال

مفســران در تفســیر آن بســیار ســخن گفته انــد و هــر یــک مســیر خاصــی را پیمــوده 
و برداشــت معینــی از آن دارنــد.]2[ مــا در ایــن جــا بــرای روشــن شــدن معنای این 

آیــات بــه مطالبــی کــه در تفســیر گرانقــدر المیــزان آمــده اســت اشــاره می کنیــم.
ــراى  ــه مفســران ب عالمــه طباطبایــی)ره( می فرماید:»توجیهــات مختلفــی را ک
بیــان  بــه وســیله شــهاب ها  آن هــا  رانــده شــدن  و  اســتراق ســمع شــیاطین، 
کرده انــد، بــر اســاس چیــزى اســت کــه از ظاهــر آیــات و روایــات بــه ذهــن می رســد 
کــه افالکــی زمیــن را در بــر گرفتــه انــد و در آن هــا گروه هایــی از فرشــتگان قــرار دارنــد 
و هــر کــدام از ایــن افــالک درهایــی دارنــد کــه جــز از آن هــا نمی تــوان وارد شــد، 
و گروهــی از ایــن فرشتگان،شــهاب ها را بــر دســت دارنــد، و منتظــر شــیاطین 
بــا آن بکوبنــد و براننــد! در حالــی  تــا آن هــا را  اســتراق ســمع کننــده هســتند 
ــه چنــان  ــی اســاس اســت، ن ــات ب ــه نظری ــه امــروز روشــن شــده اســت ایــن گون ک
افالکــی وجــود دارد و نــه آن درهــا و نــه ماننــد آن. آن چــه بــه عنــوان یــک احتمــال 
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می تــوان در ایــن جــا گفــت ایــن اســت ایــن گونــه بیانــات در کالم االهــی از قبیــل 
امثالــی اســت کــه بــراى روشــن شــدن حقایــق غیــر حســی در لبــاس حســی ذکــر 
می شــود، همــان گونــه کــه خداونــد می فرمایــد: » این هــا مثل هایــی اســت کــه 
بــراى مــردم می زنیــم و جــز عالمــان آن هــا را درک نمی کننــد«]3[ و امثــال ایــن 

ــوح، کتــاب. ــراوان اســت، ماننــد عــرش، کرســی، ل ــرآن ف تعبیــرات در ق
بنــا بــر ایــن منظــور از آســمان کــه جایــگاه فرشــتگان اســت، یــک عالــم ملکوتــی و 
مــا وراء طبیعــی اســت، کــه از ایــن جهــان محســوس، برتــر و باالتــر اســت، و منظــور 
از نزدیــک شــدن شــیاطین بــه ایــن آســمان بــراى اســتراق ســمع و پرتــاب کــردن 
شــهاب بــه آن هــا، آن اســت کــه آن هــا می خواهنــد بــه جهــان فرشــتگان نزدیــک 
شــوند تــا از اســرار خلقــت و حــوادث آینــده آگاهــی یابنــد، ولــی آن هــا شــیاطین را بــا 

انــوار معنــوى ملکوتــی کــه تــاب تحمــل آن را ندارنــد می راننــد«.]4[
و یــا مــراد ایــن اســت کــه: شــیطان ها خــود را بــه حــق نزدیــک می کننــد، تــا آن را 
بــا تلبیس هــا و نیرنگ هــاى خــود بــه صــورت باطــل جلــوه دهنــد، و یــا باطــل را بــا 
تلبیــس و نیرنــگ بــه صــورت حــق درآورنــد، و مالئکــه رشــته هاى ایشــان را پنبــه 
می کننــد، و حــق صریــح را هویــدا می ســازند، تــا همــه بــه تلبیــس آن هــا پی بــرده، 

حــق را حــق ببیننــد، و باطــل را باطــل.
و ایــن کــه خــداى ســبحان داســتان اســتراق ســمع شــیاطین و هــدف شــهاب 
ــه  ــه مالئکــه وحــی و حافظــان آن از مداخل ــرار گرفتــن شــان را دنبــال ســوگند ب ق

ــار مــا را تأییــد می کنــد.«]5[ ــدازه اى گفت ــا ان ــرده، ت ــر ک شــیطان ها ذک
در تفسیر نمونه نیز در این باره آمده است:

الــف - کلمه»سماء«)آســمان( در بســیارى از آیــات قــرآن بــه معنــی همیــن 
آســمان مــادى اســت در حالــی کــه در بعضــی دیگــر از آیــات قطعــا بــه معنــی 

آســمان معنــوى و مقــام بــاال اســت. از جملــه:
1. »آن هــا کــه آیــات مــا را تکذیــب کردنــد و در برابــر آن تکبــر ورزیدنــد درهــاى 
آســمان بــه رویشــان گشــوده نمی شــود«]6[. ممکــن اســت منظــور از آســمان در 

ایــن جــا کنایــه از مقــام قــرب خــدا بــوده باشــد.
2.»آیــا ندیــده اى کــه خــدا چگونــه مثلــی زده اســت؟ ســخن پاکیــزه- اعتقــاد 
ــه ریشــه  ــرار داده اســت [ ک درســت و ایمــان راســتین- را چــون درخــت پاکیــزه ]ق

ـل ـّ تــأم
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آن ]در زمیــن [ اســتوار و شــاخه آن در آســمان اســت- بــه آســمان ســر بــرآورده 
ــرده،  ــه عنــوان مثــال بیــان ک ــد آن را ب ــه خداون اســت«]7[ ایــن درخــت پاکیــزه ک
پیامبــر ریشــه آن اســت، و علــی)ع( شــاخه آن)همــان شــاخه اى کــه ســر بــر آســمان 

کشــیده( و امامــان شــاخه هاى کوچــک ترنــد.
روشــن اســت کــه مــراد از آســمان در ایــن گونــه آیــات، این آســمان حســی نیســت 
ــتعمال  ــادى آن اس ــوم م ــم در مفه ــمان ه ــه آس ــم ک ــه می گیری ــا نتیج ــن ج و از ای

می شــود و هــم در مفهــوم معنــوى آن.
ب - نجوم)ســتارگان( نیــز یــک مفهــوم مــادى دارد یعنــی ســتارگانی کــه در 
آســمان دیــده می شــوند، و یــک مفهــوم معنــوى کــه اشــاره بــه دانشــمندان و 
شــخصیت هایی اســت که روشــنی بخش جوامع انســانی هســتند، و همان گونه 
کــه مــردم راه خــود را در شــب هاى تاریــک در بیابان هــا و بــر صفحــه اقیانوس هــا 
بــه وســیله ســتارگان پیــدا می کننــد، توده هــاى جمعیــت در اجتماعــات انســانی 
نیــز راه زندگــی و ســعادت و حیــات را بــه کمــک ایــن دانشــمندان و رهبــران آگاه 
ــه ایــن معنــای دوم  ــات متعــددی نجــوم ب ــات و روای ــا ایمــان می یابنــد. در آی و ب
ــِذی َجَعــَل 

َ
آمــده اســت از جملــه: در تفســیر علــی بــن ابراهیــم در ذیــل آیــه َو ُهــَو اّل

ُجــوَم ِلَتْهَتــُدوا ِبهــا ِفــی ُظُلمــاِت اْلَبــّرِ َو اْلَبْحــِر:]8[ » کــه امام)ع(فرمــود:  َلُکــُم الّنُ
منظــور از ســتارگان خانــدان پیامبرنــد«.]9[

ج - از روایــات متعــددى کــه در تفســیر آیــات مــورد بحــث وارد شــده اســتفاده 
می شــود کــه ممنــوع شــدن شــیاطین از صعــود بــه آســمان ها و رانــده شدنشــان 
بــه وســیله نجــوم هنــگام تولــد پیامبــر بــود، و از بعضــی از آن هــا اســتفاده می شــود 
کــه بــه هنــگام تولــد عیســی تــا حــدى ممنــوع شــدند و پــس از تولــد پیامبــر بــه طــور 

کامــل ممنــوع گشــتند.
از مجموعــه آن چــه گفتیــم چنیــن می تــوان حــدس زد کــه »ســماء« در ایــن جــا 
ــت  ــان و معنوی ــق و ایم ــمان ح ــه از آس ــد و کنای ــاره می کن ــوى اش ــوم معن ــه مفه ب
اســت. و همــواره شــیاطین در تالشــند تــا بــه ایــن محــدوده راه یابنــد و از طریــق 

انــواع  وسوســه ها در دل مؤمنــان راســتین و حامیــان حــق نفــوذ کننــد.
امــا مــردان االهــی از پیامبــران و امامــان گرفتــه تــا دانشــمندان متعهــد، بــا امــواج 
نیرومنــد علــم و تقوایشــان بــر آن هــا هجــوم می برنــد و آنــان را از نزدیــک شــدن بــه 
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ایــن آســمان می راننــد. از ارتبــاط میــان صعود به آســمان و آگاهی از اســرار می توان 
دریافــت کــه مــراد از آســمان در ایــن آیــات، آســمان معنوی)عالــم ملکــوت( اســت؛ 
زیــرا می دانیــم در ایــن آســمان مــادى اخبــار خاصی)جــز شــگفتی هاى خلقــت کــه 

حتــی از روى زمیــن نیــز قابــل مطالعــه اســت( وجــود نــدارد.
ایــن موضــوع نیــز بســیار قابــل مالحظــه اســت کــه پیدایــش شــهاب تنهــا در جــو 
زمیــن اســت کــه بــر اثــر برخــورد قطعــات ســنگ بــه هــواى اطــراف زمیــن و شــعله ور 
شــدن آن هــا پیــدا می شــود و ااّل در بیــرون جــو زمیــن شــهابی وجــود نــدارد البتــه 
ــهاب  ــا ش ــه آن ه ــی ب ــد ول ــرگردانی در حرکتن ــنگ هاى س ــن س ــو زمی ــرون ج در بی
گفتــه نمی شــود مگــر زمانــی کــه وارد جــو زمیــن گــردد و داغ و شــعله ور شــود، و در 
ــان گــردد بــه گونــه اى کــه تصــور  ــر چشــم انســان بــه صــورت خــط آتشــی نمای براب
می شــود ســتاره اى اســت در حــال حرکــت و ایــن را نیــز می دانیــم کــه انســان امــروز 
بارهــا از ایــن جــو زمیــن بــه خــارج عبــور کــرده و بســیار از آن فراتــر رفتــه و تــا کــره مــاه 

رســیده اســت.
بنــا بــر ایــن اگــر منظــور از شــهاب در قــرآن مجیــد همیــن شــهاب های مــادى و 
آســمان مــادى باشــد، بایــد گفــت کــه ایــن منطقــه بــراى دانشــمندان بشــر کشــف 

شــده و مطلــب اســرار آمیــزى در آن وجــود نــدارد.
بنــا برایــن منظــور از آســمان، آســمان حــق و حقیقــت اســت، و شــیاطین همــان 
وسوســه گران هســتند کــه می کوشــند بــه ایــن آســمان راه یابنــد و اســتراق ســمع 
ــه اغــواى مــردم بپردازنــد، امــا ســتارگان و شــهب یعنــی رهبــران االهــی  کننــد و ب
و دانشــمندان بــا امــواج نیرومنــد قلمشــان آن هــا را بــه عقــب می راننــد و طــرد 

می کننــد.
البتــه قــرآن دریــاى بیکران اســت و ممکن اســت دانشــمندان آینــده در زمینه این 

آیــات بــه حقایــق تــازه اى دســت یابنــد که امــروز به آن دســت نیافته ایــم.]10[
شــاید بــه ایــن تفســیر ایــن اشــکال گرفتــه شــود کــه ذیــل ایــن آیــات تصریــح شــده 
اســت کــه: »الســماء الدنیــا « و خــود ایــن تفاســیر تصریــح نمــوده انــد کــه مقصــود از 
آســمان، همیــن آســمان مــادی نزدیــک بــه مــا کــه پــر از ســتارگان اســت، می باشــد. 
پــس چگونــه امــکان دارد مــا بعــد ایــن آیــات را کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا همیــن ذیــل 
دارند، به آســمان معنوی تفســیر نمائیم؟ آیا این تناقض گویی در تفســیر نیســت؟

ـل ـّ تــأم
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جواب
 ایــن ایــراد ناشــی از آن اســت کــه مــا خــدا را هم از دید انســانی و مادی می نگریم 
ــه او نیــز نســبت  ــه همیــن خاطــر محدودیت هــای انســانی را از روی غفلــت ب و ب
می دهیــم.در حالــی کــه چــون دایــره دیــد انســان محــدود می باشــد و نمــی توانــد 
همــه عوالــم را بــا هــم ببینــد بــرای او ملکــی و ملکوتــی بــه صــورت دو عالــم جــدا و 
متمایــز متصــور اســت. در حالــی کــه بــرای خــدا ملــک و ملکــوت یکســان اســت. 
ــم ملکــوت صحبــت  ــم ملــک و هــم از عال ــی هــم عال ــات قرآن ــه همیــن خاطــر آی ب
ْنیــا ِبَمصابیــَح...«]11[ کــه 

ُ
ــماَء الّد ــا الّسَ ــْد َزیّنَ ــد: »َو َلَق می کنــد. آنجــا کــه می فرمای

مقصــود از »الســماء الدنیــا« آســمان مــادی نزدیــک مــا و عالــم ملــک می باشــد. 
ــیاطیِن]12[« بــر طبــق نظــر 

َ
امــا در ادامــه کــه می فرمایــد:« َو َجَعْلناهــا ُرُجومــًا ِللّش

مفســران عالــم ملکــوت را اراده کــرده اســت.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

ْتَبَعُه ِشهاٌب ُمِبیٌن
َ
ْمَع َفأ  َمِن اْسَتَرَق الّسَ

َّ
ُکّلِ َشْیطاٍن َرِجیٍم. ِإال ]1[ حجر،17،َو َحِفْظناها ِمْن 

]2[ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج  11، ص 43.
 اْلعاِلُموَن.

َّ
اِس َو ما َیْعِقُلها ِإال ْمثاُل َنْضِرُبها ِللّنَ

َ ْ
]3[ - عنکبوت، 43، َو ِتْلَک األ

]4[ - طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان، ج 17، ص 130) ذیل آیات سوره صافات(.
]5[ - طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 17، ص 124 و 125، دفتر انتشارات اسالمى 

جامعه ى مدرسین حوزه علمیه قم - قم، چاپ پنجم، 1417 ق، ترجمه المیزان، ج  17، ص 187.
ماِء » ْبواُب الّسَ

َ
ُح َلُهْم أ ُبوا ِبآیاِتنا َو اْسَتْکَبُروا َعْنها ال ُتَفّتَ

َ
َکّذ ِذیَن 

َ
]6[ اعراف، 40، » ِإّنَ اّل

ماِء « ْصُلها ثاِبٌت َو َفْرُعها ِفى الّسَ
َ
َکَشَجَرٍة َطیَبٍة أ َکِلَمًة َطیَبًة   

ً
َکیَف َضَرَب اهّلُل َمَثال  َلْم َتَر 

َ
]7[ ابراهیم، 24 » أ

]8[ انعام، 97.
]9[ مجلسى، محمد باقر، بحاراألنوار، ج 24، ص 77.

]10[ - مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج 11، ص 41 الى 51، دار الکتب اإلسالمیة - تهران، چاپ اول، 1374 
ش.)با تلخیص(

]12-11[ - الملک، 5.
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پاسخ اجمالی
ایــن آیــه دربــاره زنــان مطلقــه و یکــی از احــکام طــالق رجعــی یعنــی رجــوع 
شــوهران آن هــا در زمــان عــده اســت و بــه یــک اصــل کلــی یعنــی مســاوات بیــن 

حقــوق و وظایــف زنــان اشــاره کــرده اســت.
از جمــع بنــدی آیــات قــرآن و ســیاق ایــن آیــه بدســت می آیــد کــه قــرآن برتــری 
را بــه تقــوا می دانــد و در احــکام و وظائــف تســاوی بیــن مــرد و زن را نمــی پذیــرد 
و عدالــت گــرا اســت، بــر ایــن اســاس مدیریــت خانــواده را بخاطــر ویژگی هایــی کــه 

خداونــد در مــردان قــرار داده، بــر عهــده ی مــردان گذاشــته اســت.

پاسخ تفصیلی
آیــه شــریفه ای کــه بــه آن اشــاره کــرده ایــد دربــاره طــالق رجعــی اســت و می فرمایــد: 
»... در آن ایام)ایــام عــده طــالق( اگــر شوهرانشان)شــوهران زنــان طالق داده شــده( 
قصــد اصــالح داشــته باشــند بــه بازگرداندنشــان ســزاوارترند. و بــرای زنــان حقوقــی 
شایســته اســت هماننــد وظیفــه ای کــه بــر عهــده آن هاســت ولــی مــردان را بــر زنــان 

مرتبتی)درجــه ای( اســت و خداونــد پیروزمنــد و حکیــم اســت.]1[

پرسش
با  این  آیا  است،  شده  اعالم  زن  بر  مرد  برتری  بقره  سوره   228 آیه  در 

عدالت خداوند منافات ندارد؟
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ــه از نظــر  ــه آن اشــاره شــده اســت یــک اصــل مهــم اســت ک ــه ب آنچــه در ایــن آی
ــا یکدیگــر تناســب دارند)همانطــوری کــه وظایــف  اســالم وظایــف و حقــوق زن ب
و حقــوق مــرد بــا هــم تناســب دارنــد( یعنــی بیــن حقــوق زنــان بــا وظایــف آن هــا 
تســاوی وجــود دارد. و البتــه عکــس آن نیــز صــادق خواهــد بــود یعنــی اگــر بــرای 
کســی حقــی قــرار دهنــد در مقابــل وظایفــی هــم بــه همــان انــدازه بــر گــردن او قــرار 

خواهنــد داد. ایــن اصــل مهــم ریشــه و منشــأ عدالــت بیــن زن و مــرد اســت.
اصــواًل اســالم مدعــی تســاوی زن و مــرد نیســت، بلکــه مدعــی عدالــت بیــن زن 
و مــرد اســت. زیــرا هرگــز نمــی تــوان انــکار کــرد کــه بیــن زن و مــرد از نظــر روحــی و 
جســمی و... تفاوت هایــی وجــود دارد. و همیــن تفاوت هــا باعــث می شــود تــا 
وظایــف هــر یــک بــا دیگــری متفــاوت باشــد و ایــن عیــن عدالــت اســت. و اگــر بــا 
وجــود تفاوت هــا از هــر یــک، وظایــف یکســانی خواســته شــود ایــن خــالف عدالــت 

اســت]2[.
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه و بــا توجــه بــه اینکــه یــک خانــواده موفــق و ســعادتمند 
نیــاز بــه یــک مدیــر قدرتمنــد و توانــا دارد و همــه محاســبات دور از تعصــب می گوید 

وضعیــت جســمانی مــرد و... ایجــاب می کنــد کــه او مدیــر خانــواده باشــد]3[.
پــس از نظــر اســالم اگرچــه مــردان در ایــن جهــت بــر زنــان برتــری داده شــده انــد 
ولــی ایــن برتــری و درجــه آن هــا موجــب تکالیــف و وظایفــی بــرای آن هــا شــده 

اســت کــه چنیــن وظایــف و تکالیفــی را از زنــان نخواســته انــد.
جالــب اســت کــه در پایــان آیــه شــریفه می فرمایــد: خداونــد پیروزمنــد و حکیــم 
اســت کــه ایــن کلمــات نورانــی اشــاره اســت بــه اینکــه قانــون و تدبیــر الهــی ایجــاب 
می کنــد کــه هــر کــس در جامعــه بــه وظایفــی بپــردازد کــه قانــون آفرینــش بــرای او 

تعییــن کــرده اســت و بــا ســاختمان بــدن او تناســب دارد. ]4[
نتیجــه اینکــه بــا توجــه بــه ســیاق آیــه و بــا توجــه بــه آیات دیگــری کــه می فرماید: 
زن و مــرد از نظــر پــاداش اعمــال صالــح، بــا هــم هیــچ فرقــی ندارنــد]5[ و تقــوا 
مــالک برتــری اســت]6[ و فرقــی بیــن مــرد و زن از ایــن جهــت نیســت، بــه خوبــی 
ــت  ــری مــردان را تنهــا از جهــت امــر مدیری ــه شــریفه برت ــه ایــن آی روشــن اســت ک
و سرپرســتی خانــواده، بیــان نمــوده اســت و معنــی آیــه برتــری مطلــق مــردان از 

تمــام جهــات نیســت.
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]1[ بقره، 228.
گام بردارند. ]2[ مساله عدالت میان زن و مرد به این معنى نیست که آن ها در همه چیز برابرند و همراه یکدیگر 

قانون  دارد  متفاوتى  احساسات  دلیل  همین  به  و  شده  آفریده  مرد  با  متفاوت  وظایفى  انجام  براى  زن  جنس 
آفرینش، وظیفه حساس مادرى و پرورش نسلهاى نیرومند را بر عهده او گذارده، به همین دلیل سهم بیشترى از 
عواطف و احساسات به او داده است، در حالى که طبق این قانون، وظایف خشن و سنگین تر اجتماعى بر عهده 
گر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم  جنس مرد گذارده شده، و سهم بیشترى از تفکر به او اختصاص یافته بنا بر این ا
باید پاره اى از وظایف اجتماعى که نیاز بیشترى به اندیشه و مقاومت و تحمل شدائد دارد بر عهده مردان گذارده 
که عواطف و احساسات بیشترى را مى طلبد بر عهده زنان، و به همین دلیل مدیریت خانواده  شود، و وظایفى 
که زنان در  گذارده شده است و به هر حال این مانع از آن نخواهد بود  بر عهده مرد، و معاونت آن بر عهده زن 
کنار انجام وظیفه  که با ساختمان جسم و جان آن ها مى سازد، عهده دار شوند، و در  کارها و وظایفى را  اجتماع، 
که از نظر مقامات  مادرى، وظایف حساس دیگرى را نیز انجام دهند. و نیز این تفاوت مانع از آن نخواهد بود 

معنوى و دانش و تقوا، گروهى از زنان از بسیارى از مردان پیشرفته تر باشند.
به هر حال قوانینى همچون بودن حق طالق، یا رجوع در عده یا قضاوت به دست مردان،)جز در موارد خاصى 
ع حق طالق داده مى شود( از همین جا سرچشمه مى گیرد، و نتیجه مستقیم همین واقعیت  کم شر که به زن یا حا

است. تفسیر نمونه، ج 2، ص: 158
]3[ این مطلبى است که عماًل مورد تأیید تمام مدعیان تساوی حقوق زن و مرد مى باشد زیرا وقتى به کشورهایى 
کثر قریب به اتفاق این کشورها مدیران درجه  که مدعى تساوی حقوق زن و مرد هستند نگاه مى کنیم مى بینیم ا

کرده اند. گذار  کارهای مدیریتى را به مردان وا اول خود را از بین مردان انتخاب مى کنند و 
]4[ تفسیر نمونه، ج 2، ص 161.

]5[ نحل، 97.
ْکَرَمُکْم ِعْنَد اهّلِل 

َ
ُکْم ُشُعوبًا َو َقباِئَل ِلَتعاَرُفوا ِإّنَ أ ْنثى  َو َجَعْلنا

ُ
ُکْم ِمْن َذَکٍر َو أ ا َخَلْقنا اُس ِإّنَ َها الّنَ ّیُ

َ
]6[حجرات، 13 »یا أ

ُکْم ِإّنَ اهّلَل َعلیٌم َخبیٌر«. ْتقا
َ
أ
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پاسخ اجمالی
1. مراد از »نور« در آیه کریمه »اهلل نور الســموات و االرض...«مســلمًا نور حســی 
و محســوس، نیســت. زیــرا نــور محســوس از خــواص وکیفیــات مــاّدى عــارض بــر 
جســم اســت،و ادلــه عقلــی کــه جســمانیت را از خداونــد متعــال نفــی می نمایــد، 

مانــع از آن می شــود کــه خداونــد را نــور محســوس مــادى بدانیــم.
افــزون بــر ایــن بســیارى از آیــات الهــی ادراک بصــرى و مثلیــت هــر چیــزى را بــه 
خداونــد متعــال نفــی می کنــد، کــه دلیلــی قرآنــی بــر جســمانی نبــودن خــدا اســت، 
و از ایــن رو، اگــر از خداونــد بــه »نــور آســمان ها و زمیــن« تعبیــر شــده اســت منظــور 

نــور محســوس نمی توانــد باشــد.
2.»نــور« عبــارت اســت از چیــزى کــه ظاهــر بالــذات و ُمْظهــر غیــر باشــد. یعنــی 
روشــن و روشــن کننده و پیدا و پیدا کننده اســت، خواه نور محســوس باشــد، مثل 
نــور خورشــید و ســتارگان و چــراغ، و خــواه نــور غیــر محســوس ماننــد علــم و ایمــان.

البتــه معنــاى ابتدایــی کــه از »نــور« بــه ذهــن می رســد، همــان نــور حســی اســت، 

پرسش
این که خداوند نور آسمان ها و زمین است، آیا منظور نور محسوس است؟ 

اگر نیست به چه معنا است؟
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ـل ـّ تــأم

ــا  ــذات و مظهــر غیــر« اســت،و ب ــه همــان »ظاهــر بال ــور ک ــا دقــت درمعنــاى ن امــا ب
تحلیــل آن، اطــالق نــور بــه امــور معنــوى کــه روشــنایی بخــش جــان و باطن اســت، 
صحیــح خواهــد بــود. چنانکــه قــرآن مجیــد از »ایمــان« بــه عنــوان نــورى کــه بــه 

مومــن داده می شــود، یــاد کــرده اســت و عرفــا بــه »عشــق« نــور اطــالق کرده انــد.
3. از آنجــا کــه ذات خداونــد پیــدا و روشــن اســت و باعــث پیدایــش و روشــنی 
هــر چیــز دیگــر اســت، زیــرا خالــق و ایجــاد کننــده آنــان اســت، اطــالق کلمــه »نــور« 
ــد صحیــح اســت بلکــه چــون وجــود هــر چیــزى باعــث ظهــور آن چیــز  ــر خداون ب
بــراى دیگــران اســت بایــد گفــت کــه مصــداق تــام نــور همــان »وجــود« اســت، پــس 
ــر  ــذات و ُمْظِه ــر بال ــد و ظاه ــور« می باش ــداق »ن ــن مص ــال کامل تری ــد متع خداون
واقعــی اوســت، از ایــن رو بایــد اذعــان کــرد کــه او نــورى اســت کــه آســمان ها و 

ــد. ــه وســیله او ظهــور یافته ان زمیــن ب
4. تعبیــر بــه آســمان ها و زمیــن کنایــة از کل عالــم هســتی و همــه مخلوقــات 
ِعْلــوى و ِســْفلی و جهــان غیــب و شــهادت اســت، نــه اینکــه منظــور فقــط همیــن 
آســمان بــاالى ســر باشــد. پــس معنــاى »اهلل نورالســموات و االرض« ایــن اســت 

کــه: خداونــد نــور تمــام جهــان اســت.
و امــا اینکــه درآیــه تعبیــر بــه »نــور« کــرده اســت و نــه »پدیــد آورنــده«، بــراى تنبــه 
برایــن نکتــه اســت کــه، همانطــور کــه »نــور« ظاهــر اســت و نیــاز بــه ظاهــر کننــده 
نــدارد، خداونــد متعــال هــم، خــود ظاهــر و روشــن و واضح اســت و براى شــناخت 
او نیــازى بــه وجــود واســطه و ُمْظِهــر نیســت. چنانکــه اهــل عرفــان بــه پیــروى از 
انبیــا و امامــان)ع( فرموده انــد مخلوقــات رابایــد در پرتــو وجــود و نــور خداونــد 
شــناخت نــه اینکــه خــدا را بــه واســطه مخلوقــات و آثــار شناســایی نمــود. بــراى 
اولیــاى الهــی همــه چیــز درپرتــو نــور خــدا روشــن اســت و غیــر از نــور او دیــده 
ــور االهــی نباشــد همــه چیــز در تاریکــی عــدم می باشــند، پــس  ــر ن نمی شــود و اگ
اســتفاده مهــم از ایــن آیــه ایــن اســت که:خداونــد متعــال بــراى هیــچ موجــودى 
مجهــول نیســت،چون ظهــور تمــام اشــیا، ناشــی از ظهــور و اظهــار او اســت. 
خداونــد غایــب نیســت تــا از طریــق مخلوقاتــش مکشــوف گــردد، بلکــه متجلــی به 
تمــام ذات اســت و خفــاى او از دیــد صاحبــان معرفــت ناقــص، می توانــد ازفــرط 
شــدت نــور او باشــد »یامــن هــو اختفــی لفــرط نــوره، الظاهــر الباطــن فــی ظهــوره«.
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کتــاب مــاه

5. و نکتــه دیگــرى کــه از ایــن آیــه بــه دســت می آیــد ایــن اســت: مــا بــه خــدا 
»نــور« می گوییــم امــا »نــور اعظــم« اطــالق نمی کنیــم. و ایــن عقیــده »مانویــه« 
کــه خداونــد را »نــور اعظــم« می داننــد، یعنــی یــک نــور حّســی در کنــار ســایر نورهــا 
ــرآن  ــد از نظــر ق ــر، عقیــده صحیــح و حقــی نیســت. بلکــه خداون ــر و باالت امابزرگت
»نــور محــض« اســت و غیــر حســی، یعنــی تنهــا نــور عالــم وجــود، و هــر چیــزى غیــر 
از او »ظلمــت »اســت. بــه تعبیــر ادعیــه »نورالنــور« اســت، یعنــی نــور واقعــی او 

اســت و اگــر نــورى هســت بــه برکــت وجــود و نــور حــق اســت.
ــات مختلفــی وجــود  ــوال و روای ــه کریمــه، اق 6. در تفســیر و تأویــل و تطبیــق آی
ــی  ــع روای ــیر و مجام ــوط و تفاس ــاى مرب ــه کتاب ه ــان ب ــی از آن ــراى آگاه ــه ب دارد ک

می تــوان مراجعــه نمــود.

پاسخ تفصیلی
ــور  ــور« شــده اســت »اهلل ن ــه »ن ــد تعبیــر ب بــدون شــک، اینکــه در قــرآن از خداون
الســموات والرض«،]1[ منظــور نــور حســی نیســت. نــور محســوس، مخلوقــی از 
مخلوقــات خداونــد اســت، چنانکــه قــرآن در ســوره انعــام، آیــه اول می فرمایــد 
قــرار  و  زمیــن  و  آســمان ها  آفریننــده  کــه  اســت  خدایــی  مخصــوص  »ســپاس 
ــور و ظلمــت اســت«. فالســفه و متکلمــان و مفســران قــرآن هــر  دهنده)خالــق( ن
ــد]2[. از ایــن رو  ــه نموده ان ــد، ارای ــر »جســم« نبــودن خداون ــدام دالیلــی متقن ب ک
اطــالق اســم »نــور« بــر خداونــد نمی توانــد بــه معنــاى نــور محســوس باشــد کــه بــه 
عنــوان جســم و یــا از خــواص جســم و عــارض بــر جســم اســت. از میــان مفســران 
متکلــم، شــاید »فخــر رازى« بیــش از دیگــران بــه ایــن مطلــب پرداختــه و در تفســیر 
جملــه »اهلل نــور الســموات و االرض«، شــش برهــان بــر جســمانی نبــودن خداونــد، 
و اینکــه ایــن نــور نمی توانــد نــور محســوس و مــادى باشــد ذکــر می کنــد.]3[ مهم تــر 
اینکــه آیــات بســیارى در قــرآن کریــم وجــود دارد کــه نفــی حدوث و جســمانی بودن 
از خــدا می کننــد. افــزون بــر آنچــه بیــان شــد، آیــه »لیــس کمثلــه شــی ء« کــه در 
چندیــن جــاى قــرآن آمــده اســت، هرگونــه مثلیــت و مشــابهتی را بــراى خداونــد 
متعــال نفــی می کنــد. پــس نورانیــت خداونــد هــم نمی توانــد همیــن نورانیــت 

محســوس باشــد زیــرا کــه ایــن نورانیــت مثــل و ماننــد بســیارى دارد.
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معناى نور
»کلمــه  می فرماینــد:  »نــور«  کلمــه  معنــاى  درتحلیــل  طباطبایــی  عالمــه 
نورمعنایــی معــروف دارد، و آن عبارتســت از چیــزى کــه اجســام تیره را بــراى دیدن 
مــا روشــن می کنــد، و هــر چیــزى بــه وســیله آن ظاهــر و هویــدا می گــردد. البتــه خود 
ــدا اســت و چیــز دیگــرى آن را ظاهــر نمی کنــد؛  ــًا مکشــوف و هوی ــراى مــا ذات ــور ب ن

پــس نــور عبارتســت ازچیــزى کــه »ظاهــر بالــذات و ظاهــر کننــده غیــر« اســت.
ایــن اولیــن معنایــی اســت کــه کلمــه »نــور« را بــراى آن وضــع کرده انــد، بعــدًا 
بــه نحــو اســتعاره یــا حقیقــت ثانویــه بــه هــر چیــزى کــه محسوســات را مکشــوف 
می ســازد اســتعمال نمودنــد. در مرحلــه بعــدى، معنــاى آن را بــر غیــر محســوس 
ــر  ــوالت را ظاه ــه معق ــد ک ــورى خواندن ــل« را ن ــن رو »عق ــد. از ای ــالق کردن ــم اط ه
می کنــد، و همــه ایــن اســتفاده ها بــا تحلیــل در معنــاى »نــور« بــه دســت می آیــد 
ــًا از کلمــه  ــه المظهــر لغیــره«.]4[ پــس آنچــه ابتدائ ــه عبارتســت از »الظاهــر بذات ک
»نــور« فهمیــده می شــود، نــور محســوس اســت کــه از اجســام نورانــی پراکنــده 
می شــود، ماننــد خورشــید، ســتارگان، و چــراغ و المپ هایــی کــه ســاخته دســت 
ــان، فضــا  ــا وجــود آن ــی ب ــود ول ــر ایــن نورهــا نبــود، جهــان تاریــک ب بشــرند، کــه اگ
روشــن اســت. امــا حقیقــت و تعریــف دقیــق نــور از نظــر دانشــمندان فیزیــک 
ســخن دیگــرى اســت و شــاید از نظــر آنــان حقیقــت نــور کامــاًل کشــف نشــده باشــد 
ــه  ــن ک ــت ای ــلم اس ــه مس ــند، آنچ ــته باش ــالف داش ــور اخت ــت ن ــورد حقیق ــا در م ی
در عالــم مــاده چیــزى بــه نــام »نــور« وجــود دارد کــه از اجســامی برمی خیــزد 
کــه نورانــی هســتند و در اصطــالح بــه آن هــا »منبــع نورانــی« اطــالق می گــردد. 
ولــی اطــالق کلمــه »نــور« منحصــر در نــور حســی نیســت، بلکــه بــر هــر چیــزى کــه 
»روشــن و روشــن کننــده« باشــد و یــا بــه تعبیــر دیگــر »پیــدا و پیــدا کننــده« باشــد 
گفتــه می شــود: مثــاًل در مــورد »علــم« می گوییــم: »علــم نــور اســت« چــون در 

ذاتــش روشــنایی اســت و واقعیت هایــی را هــم روشــن می ســازد.]5[
چنانکــه قــرآن مجیــد در مــورد مؤمــن می فرمایــد: »آیــا آن کســی کــه ُمــرده بــود 
ــردم راه  ــان م ــا آن در می ــه ب ــم ک ــرار دادی ــورى ق ــراى او ن ــم و ب ــده اش کردی ــا زن و م
مــی رود...«]6[ پــس در فرهنــگ قرآنــی، ایمــان »نــور« اســت، و از آنجــا کــه ایمــان، 
او  نشــان  را  و هــدف و مقصــد  باطــن می بخشــد  و  قلــب  نورانیــت  بــه مؤمــن 
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می دهــد و بــه ســعادت رهنمــون می ســازد، اطــالق »نــور« بــر آن صحیــح اســت. 
ــد: ــوى می گوی ــد. مول ــور« می گوین ــق »ن ــه عش ــا ب ــه عرف چنانک

عشق قهار است و من مقهور عشق  / چون قمر روشن شدم از نور عشق]7[

اطالق کلمه »نور« بر خداوند
اطــالق کلمــه »نــور« بــر خداونــد نیــز صحیــح اســت زیــرا کــه در قــرآن و روایــات، 
اگــر  کــه  داشــت  توجــه  بایــد  ولــی  اســت،]8[  گرفتــه  صــورت  اطالقــی  چنیــن 
می گوییــم »خــدا نــور اســت«، مقصــود نــور حســی و مــادى نیســت، بلکــه بــه ایــن 
معناســت کــه ذات الهــی، ذات پیــدا و پیــدا کننــده اســت، روشــن و روشــن کننــده 
اســت، پیدایــی و روشــنایی هــر چیــزی از پرتــو ذات او اســت ولــی او خــود پیــدا و 
روشــن اســت، چیــزى او را پیــدا و روشــن نســاخته اســت. از ایــن رو می توانیــم 

بگوییــم: »خــدا نــور اســت«.
عالمــه طباطبایــی می فرمایــد: »چــون وجــود و هســتی هــر چیــزى باعــث ظهــور 
ــور، همــان وجــود اســت، و از  ــام ن ــراى دیگــران اســت، پــس مصــداق ت آن چیــز ب
ســوى دیگــر چــون موجــودات امکانــی وجودشــان بــه ایجــاد حــق تعالــی اســت، 
ظاهــر  کــه  اوســت  می باشــد،  نــور  مصــداق  کامل تریــن  متعــال  خداونــد  پــس 
بالــذات و ظاهــر کننــده مــا ســواى خویــش اســت، و هــر موجــودى بــه وســیله او 
ظهــور می یابــد و موجــود می شــود. پــس خــداى ســبحان نــورى اســت کــه بــه 
وســیله او آســمان ها و زمیــن ظهــور یافته انــد، و مــراد از جملــه »اهلل نــور الســموات 

و االرض«،]9[ همیــن می باشــد.

معناى »اهلل نور السموات و االرض« 
از مطالــب گذشــته روشــن شــد کــه اگــر می گوییــم »خــدا نــور آســمان ها و زمیــن« 
اســت بــه ایــن معناســت کــه خــدا ُمْظِهــر و روشــن کننــده و پدیــد آورنده آســمان ها 
و زمیــن اســت و تعبیــر بــه آســمان ها و زمیــن بــه معنــاى تمــام عالــم هســتی و 
همــه مخلوقــات علــوى و ســفلی و غیــب و شــهادت اســت.]10[ نــه اینکــه فقــط 
منظــور همیــن آســمان بــاالى ســر و زمیــن زیــر پایمــان باشــد. پــس معنــاى آیــه 
ایــن اســت: خداونــد نــور تمــام جهــان اســت. و تعبیــر بــه »نــور« و نــه »پدیــد 
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ــور«  ــه »ن ــه همانطــور ک ــه ایــن مطلــب اســت ک ــراى متوجــه نمــودن ب ــده«، ب آورن
ــش  ــنی بخ ــر و روش ــدارد، و ُمْظِه ــده ن ــر کنن ــه ظاه ــاز ب ــت و نی ــر اس ــودش ظاه خ
ســایر اشــیا اســت، خداونــد متعــال هــم، نیــاز بــه ظاهــر کننــده و پدیــد آورنــده 
ــراى  نــدارد، و موجــودى ظاهــر و روشــن و واضــح و بدیهــی اســت، و اســتدالل ب
وجــود او، نیــاز بــه واســطه نیســت و مظهــر و پدیــد آورنــده ســایر موجــودات جهان 
هســتی اســت. بــه تعبیــر حاجــی ســبزوارى: »یامــن هــو اختفــی لفــرط نــوره«]11[، 

یعنــی اى کســی کــه از فــرط شــدت نــورش پنهــان و مخفــی گشــته اســت.
پــس چنانکــه اهــل عرفان)بــه تبــع از عرفــان انبیــا و امامــان)ع( بیــان کرده انــد 
خداونــد خــود متجلــی بــه تمــام معنــا و روشــن کامــل اســت و بــراى توجــه بــه او و 
تنبــه بــه وجــود او، نیازمنــد وســاطت مخلوقاتــش نیســت. بــه ســخن دیگــر، براى 
اســتدالل بــر وجــود خداونــد بایــد اســتدالل لّمــی کــرد نــه اّنــی.]12[ بایــد اول خــدا 
را شــناخت و از شــناخت او پــی بــه مخلوقاتــش بــرد، نــه اینکــه اول مخلوقــات را 

شــناخت و پــس از شــناخت آن هــا، خــدا را در پرتــو نــور آن هــا شــناخت.
چنانکــه دردعــاى عرفــه امــام حســین)ع( آمــده اســت: »الهــی تــرددى فــی االثــار 
یوجــب بعــد المــزار«: »خداونــد توجــه مــن بــه آثــار و مخلوقاتــت موجــب دورى از 
دیــدار وزیــارت تــو مــی گــردد. و امیرالمومنیــن)ع( در دعــاى کمیــل می فرمایــد: »و 
ــور چهــره ات کــه همــه  ــه ن ــه کل شــی ء«]13[ ســوگند ب بنــور وجهــک الــذى اضــاء ل
چیــز بــه آن روشــن اســت.« اگــر نــور چهــره تــو و ذات تــو نباشــد همــه چیــز تاریــک 
اســت، یعنــی هیــچ چیــز نیســت و همــه چیــز در تاریکــی عــدم اســت. اگــر نــور ذات تــو 
نباشــد همــه اشــیا در تاریکــی »نیســتی« باقــی خواهنــد ماند، نه اینکه اشــیا در یک 
تاریکــی نظیــر تاریکــی شــب هســتند. پــس بایــد گفــت: خداونــد متعــال نــور محــض 
اســت و در مقابــل او هیــچ چیــز نــور نیســت و همــه نورهــا در مقابــل او »ظلمــت« 
هســتند، چــون تنهــا وجــودى کــه در ذات خــود پیــدا و پیــدا کننــده اســت فقــط 
خــدا اســت؛ ســایر اشــیا اگــر پیــدا و پیداکننــده هســتند در ذات خودشــان تاریــک 

هســتند و خــدا آن هــا را »پیــدا« و »پیــدا کننــده« کــرده اســت.]14[
از ایــن رو عالمــه طباطبایــی اســتفاده زیبایــی از ایــن آیــه نمــوده اســت: »پــس 
اســتفاده می شــود کــه خــداى تعالــی بــراى هیــچ موجــودى مجهــول نیســت، 
چــون ظهــور تمامــی اشــیا بــراى خــود یــا بــراى غیــر، ناشــی از اظهــار خداســت، 
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ــت؛  ــورى نمی یاف ــید، ظه ــتی نمی بخش ــرد و هس ــار نمی ک ــزى را اظه ــدا چی ــر خ اگ
ــور«  ــذات خــدا اســت... نتیجــه اینکــه مــراد از »ن پــس قبــل از هــر چیــز، ظاهــر بال
در جملــه »خــدا نــور آســمان ها و زمیــن اســت«، نــور خداســت کــه از آن نــور عــام، 
عالمــی نشــأت مــی گیــرد، نــورى کــه هــر چیــزى بــه وســیله آن روشــن می شــود، و بــا 
»وجــود« هــر چیــزى مســاوى اســت، و ایــن همــان رحمــت عــام الهــی اســت«.]15[

پــس، از نظــر فرهنــگ قرآنــی، خداونــد متعــال یــک غایــب و یــک مخفــی بالــذات 
نیســت تــا از طریــق مخلوقــات و عالــم خلقــت و آســمان و زمیــن مکشــوف و 
هویــدا گــردد بلکــه چنیــن معرفتــی، ناقــص و ضعیــف و ابتدایــی اســت. معرفــت 
واقعــی ایــن اســت کــه جهــان بــه خــدا شــناخته شــود، نــه خــدا بــه جهــان. و ایــن 

آیــه می فرمایــد کــه خداونــد در کمــال کشــف و روشــنی و بداهــت اســت.

»نور« یا »نور اعظم«
نکتــه دیگــرى کــه از ایــن آیــه اســتفاده می شــود ایــن اســت: مــا بــه خداونــد 
»نــور« می گوییــم، امــا »نــور اعظــم« نمی گوییــم، کــه معنایــش ایــن اســت کــه 
نورهایــی داریــم کــه یکــی بزرگتــر و دیگــرى کوچکتــر اســت و خــدا نــور بزرگتــر اســت. 
بلکــه از نظــر قرآنــی یــک نــور بیشــتر وجــود نــدارد و آن خــدا اســت و باقــی، ظلمــت 
و عدمنــد. بلــه، در مقایســه اشــیا بــا یکدیگــر یکــی نــور اســت و دیگــرى نور نیســت. 
مثــاًل علــم و ایمــان و عقــل و... نورنــد، امــا خــود این هــا نورانیتشــان را از خــدا 
ــا بــه تعبیــر دیگــر خداونــد  کســب کرده انــد. پــس در مقابــل خــدا نــور نیســتند و ی
»نــور النــور اســت«.]16[ یعنــی نــور همــه نورهــا اســت نــه اینکــه نوراعظــم باشــد. 
پــس ایــن عقیــده کــه بــه »مانویــه« نســبت داده شــده اســت کــه ایشــان خداونــد 
ــی باالتریــن و  ــور حســی« ول ــه عنــوان یــک »ن ــد، او را ب ــور اعظــم« می نامیدن را »ن
بزرگتریــن نــور در عالــم می دانســتند بــه هــر حــال هــر کــس ایــن عقیــده را داشــته 

باشــد، یــک عقیــده خــالف و باطلــی اســت.]17[
در پایــان ســخن، بــه روایتــی از امــام رضــا)ع( اشــاره می کنیــم کــه ایشــان در 
پاســخ عبــاس بــن هــالل کــه در مــورد آیــه »اهلل نــور الســموات و االرض« از ایشــان 
ــت  ــادى اس ــمان و  ه ــل آس ــراى اه ــت ب ــادى اس ــود: »ه ــود، فرم ــوده ب ــؤال نم س

بــراى اهــل زمیــن«.]18[
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]1[ نور، 35.
ح تجرید االعتقاد، ص 287، مؤسسه امام صادق )ع(؛ عالمه طباطبایى،  کشف المراد فى شر ]2[ رجوع شود به 

نهایة الحکمة، ص 275.
]3[ فخررازى،التفسیر الکبیر،جزء 22،ص 224.

]4[ طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ترجمه موسوى همدانى، ج 15، ص 172.
]5[ مطهرى، مرتضى، تفسیر سوره نور،ص 101.

]6[ انعام، 122.
]7[ مولوى، مثنوى، دفتر ششم.

کریم اطالق نور بر خداوند شده است، در روایات  که عالوه بر اینکه در قرآن  ]8[ » نور« یکى از اسماى الهى است 
فراوانى چنین اطالقى تحقق پذیرفته و »نور« یکى از نود و ُنه اسم خداوند شمرده شده است. ر.ک: صدوق، 
توحید، باب 29، ص 194، حدیث 8 و ص 195، حدیث 9 و ص 219، حدیث 11،....؛ خصال، ج 2، باب 80، 
کمیل و... از این نام الهى یاد شده  کبیر و دعاى  ص 593، حدیث 4. در دعاهاى فراوانى مانند: دعاى جوشن 
مجال  آنان  به  پرداختن  که  نموده اند  ح  مطر الهى  اسماى  پیرامون  بلندى  سخنان  نیز،  اسالم  عرفاى  است. 

دیگرى مى طلبد.
]9[ ترجمه المیزان، ج 15، ص 172.

]10[ مطهرى، مرتضى، تفسیر سوره نور، ص 98.
]11[ سبزوارى، مال هادى، منظومه، بخش حکمت.

]12[ براى اطالع از انواع استدالل، به کتاب هاى منطقى، بخش صناعات خمس، صنعت برهان مراجعه شود.
]13[ مفاتیح الجنان، دعاى کمیل.

]14[ ر.ک: شهید مطهرى، مرتضى، تفسیر سوره نور، ص 102.
]15[ ترجمه تفسیر المیزان، ج 15، ص 173.

کبیر اینگونه  ]16[ در مفاتیح الجنان دعایى به نام نور آمده است: »یا نور یا نور النور...« و نیز در دعاى جوشن 
تعبیرات آمده است.

]17[ ر.ک: شهید مطهرى، مرتضى، تفسیر سوره نور، ص 104 و پاورقى ص 99.
]18[ ر.ک: صدوق، توحید، باب پانزدهم، حدیث اول ؛ بحرانى، سید هاشم، تفسیر برهان، ج 3، ذیل آیه ى 

شریفه.

ـل ـّ تــأم
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پرسش
اخیــرًا براســاس چــه مســتندات علمــی جدیــدی، قضیــه شــق القمــر اثبــات 
شــد؟ کاوشــگرهای فضایــی چــه کشــف جدیــدی از مــاه کردنــد و چــه اخبــاری را 

ــوده اســت؟ ــه در جهــت اثبــات علمــی ایــن قضیــه ب ــد ک منتشــر کردن

پاسخ اجمالی
بــا توجــه بــه مطالعــات و اکتشــافات دانشــمندان فلکــی پاســخ ایــن ســؤال 
نــه تنهــا  چنــدان پیچیــده نیســت؛ زیــرا اکتشــافات می گویــد: چنیــن چیــزى 

بارهــا نمونه هــاى آن مشــاهده شــده اســت. بلکــه  محــال نیســت، 
به عــالوه؛ بایــد توجــه داشــت اثبــات حقایــق دیــن اســالم کــه بــه نوعــی فــرا 
ــه  ــوص این ک ــه خص ــت؛ ب ــانی نیس ــی کار آس ــوم طبیع ــط عل ــت، توس ــی اس طبیع
ایــن علــوم در جایــی پیشــرفت کردنــد کــه از حقایــق دیــن اســالم دور بــوده اســت.

پاسخ تفصیلی
برای رسیدن به پاسخ دقیق الزم است به چند نکته اشاره شود:

پرسش
بر اساس کدام مستندات علمى، قضیه »َشّق القمر« اثبات شده است؟
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1. شق القمر معجزه پیامبر اسالم)ص(
ــاَعُة  خداونــد در ســوره انشــقاق بــه ایــن مســئله اشــاره می فرمایــد: »اْقَتَرَبــِت الّسَ
َو اْنَشــّقَ اْلَقَمــُر«.]1[ در آیــه شــریفه از دو حادثــه مهــم ســخن بــه میــان آمــده: یکــی 
نزدیــک شــدن قیامــت اســت کــه بزرگ تریــن دگرگونــی را در عالــم آفرینــش همــراه 
دارد و  حادثــه دیگــر معجــزه »شــق القمــر« اســت کــه هــم دلیلــی اســت بــر قــدرت 
خداونــد بــر هــر چیــز و هــم نشــانه اى اســت از صــدق دعــوت پیامبــر گرامیــش.]2[

قرائــن متعــددى در آیــه وجــود دارد کــه تأکیــد بــر وقــوع یــک اعجــاز می کنــد، از 
ــه صــورت »فعــل ماضــی« کــه نشــان می دهــد »شــق  ــر ایــن موضــوع ب جملــه ذک
القمــر« واقــع شــده اســت، همان گونــه کــه نزدیکــی رســتاخیز بــا ظهــور آخریــن 

پیامبــر خــدا نیــز تحقــق یافتــه اســت.
افــزون بــر این هــا روایــات فراوانــی در منابــع اســالمی شــیعه و اهــل ســنت در 
زمینــه وقــوع ایــن اعجــاز نقــل شــده کــه در حــد شــهرت یــا تواتــر اســت،]3[ و لــذا 
ــر  ــه شــق القمــر معجــزه پیامب ــب در مــورد این ک ــکار نمی باشــد. نکتــه جال ــل ان قاب
ــنهاد  ــت پیش ــم عل ــات می خوانی ــی روای ــه در بعض ــت ک ــن اس ــت ای ــالم)ص( اس اس
ــود کــه می گفتنــد ســحر  ــه پیامبــر)ص( ایــن ب »شــق القمــر« از ســوی کفــار قریــش ب
معجــزات  کــه  شــویم  مطمئــن  می خواهیــم  مــا  می گــذارد،  اثــر  زمینــی  امــور  در 

محمــد)ص( ســحر نیســت.]4[

2. شق القمر از نظر علوم روز
ــمانی  ــرام آس ــکاف در اج ــقاق و ش ــوع انش ــویم وق ــر می ش ــدا متذک ــا ابت در این ج
از نظــر اکتشــافات علمــی دانشــمندان فلکــی نــه تنهــا محــال نیســت، بلکــه بارهــا 
نمونه هــاى آن مشــاهده شــده، هــر چنــد در هــر کــدام عوامــل خاصــی مؤثــر بــوده 
اســت. بــه تعبیــر دیگــر؛ کــرارًا در دســتگاه منظومــه شمســی و ســایر کــرات آســمانی 
ــویم  ــادآور  ش ــد ی ــه بای ــراى نمون ــه ب ــت ک ــی روى داده اس ــقاق ها و انفجارهای انش
ــدًا از  ــت و بع ــوده اس ــید ب ــزء خورش ــاز ج ــی در آغ ــه شمس ــرات منظوم ــام ُک ــه تم ک
آن جــدا شــده، و هــر یــک در مــدار خــود بــه گــردش در آمــده اســت. ایــن نظریــه از 
ســوى همــه دانشــمندان پذیرفتــه شــده اســت.]5[ بــه هــر حــال مســئله انفجــار 
و انشــقاق در ُکــرات آســمانی امــرى بی ســابقه نیســت، و هرگــز از نظــر علــم محــال 
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نمی باشــد تــا گفتــه شــود اعجــاز بــه محــال تعلــق نمی گیــرد.
امــا در مــورد وقــوع انشــقاق و شــکاف و ســپس التیــام در کــره مــاه؛ می گوییــم: 
بازگشــت انشــقاق بــه حالــت معمولــی بــر اثــر نیــروى جاذبــه اى کــه میــان دو قطعه 
وجــود دارد کامــاًل امکان پذیــر اســت. گرچــه در هیئــت قدیــم کــه بــر محــور عقیــده 
»بطلمیــوس« و افــالک ُنه گانــه پوســت پیازیــش، دور مــی زد، چنــان ایــن افــالک 
ــد کــه خــرق و التیــام آن هــا از نظــر جمعــی محــال  ــه هــم پیوســته بودن بلوریــن ب
ــد و هــم  ــود، از ایــن رو پیــروان ایــن عقیــده هــم معــراج جســمانی را منکــر بودن ب
ــود،  ــالک ب ــام در اف ــپس التی ــدن و س ــه موجــب شــکافته ش شــق القمــر را، چــرا ک
ولــی امــروز کــه فرضیــه هیئــت بطلمیوســی بــه دســت افســانه ها و اســطوره هاى 
خیالــی ســپرده شــده، و اثــرى از آن افــالک ُنه گانــه باقــی نمانــده، زمینــه اى بــراى 

ایــن ســخنان باقــی نیســت.]6[
در پایان تذکر دو نکته نیز ضروری است:

1. بایــد توجــه داشــت اثبــات حقایــق دیــن اســالم کــه بــه نوعــی فــرا طبیعــی 
اســت، توســط علــوم طبیعــی کار آســانی نیســت؛ بــه خصــوص این کــه ایــن علــوم 

ــوده اســت. ــد کــه از حقایــق دیــن اســالم دور ب در جایــی پیشــرفت کردن
2. مســئله ای کــه از نظــر عقلــی امــری ممکــن و دلیلــی بــر محــال بــودن آن وجــود 
نــدارد و از نظــر دالیــل نقلــی قطعــی اســت نیــازی به اثبــات علمی آن نیســت گرچه 

اثبــات علمــی آن بــرای اطمینــان و تقویــت ایمــان مفیــد خواهــد بود.
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]1[. قمر، 1: »قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت«.
]2[. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج  23، ص 7 - 8، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ اول، 1374ش .

الدین،  ک: سیوطى، جالل  افراد مختلف و اسناد متعدد نقل شده: ر.  از  که  این روایات  از  گاهى  آ ]3[. درباره 
کتابخانه آیة اهّلل مرعشى نجفى، 1404ق؛ قمى، على  الدر المنثور فى تفسیر المأثور، ج  6، ص 132 - 134، قم، 
بن ابراهیم، تفسیر القمى، ج  2، ص 340 - 341، قم، دار الکتاب، چاپ سوم، 1404ق؛  قطب الدین راوندی، 
سعید بن هبة اهّلل، قصص االنبیاء)ع(، ص 294 - 295، مشهد، مرکز پژوهش های اسالمى، چاپ اول، 1409ق؛ 
طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج  9، ص 281 - 282، تهران، ناصر خسرو، چاپ 

سوم، 1372ش.
]4[. مجلسى، محمد باقر، بحار االنوار، ج  17، ص 355، بیروت، دار إحیاء التراث العربى، چاپ دوم، 1403ق.

که؛ آیا  گفتگو است  که بعد از او آمدند بحث و  ]5[. البته درباره عامل این جدایى بین الپالس و دانشمندانى 
عامل این جدایى »نیروى گریز از مرکز« در منطقه استوایى خورشید بوده یا وقوع جزر و مدهاى شدیدى در سطح 

خورشید بر اثر عبور یک ستاره عظیم از نزدیکى آن؟
]6[. ر.ک: تفسیر نمونه، ج  23، ص 12 - 19.

ـل ـّ تــأم
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پرسش
آیــا بــدون مراجعــه بــه ســنت و بــدون توجــه بــه شــان نــزول آیه هــا و تنهــا بــا 
اســتفاده از قــرآن می توانیــم بــه نیــاز انســان ها بــه امامــان و همچنیــن اثبــات ایــن 

کــه امامــان از طــرف خــدا انتخــاب شــده انــد پــی بــرد؟

پاسخ اجمالی
ــرآن  ــه عنــوان اولیــن منبــع شناســایی دیــن مطــرح اســت. بعــد از ق ــرآن ب 1. ق
نوبــت بــه ســنت مــی رســد کــه در واقــع مفســر قــرآن اســت. در واقــع معصومــان)ع( 
مفســران واقعــی قــرآن هســتند و بــه اشــاره حدیــث ثقلیــن، قــرآن و ســنت مکمــل 

یکدیگرنــد.
2. شــناخت اســباب نــزول نقــش اساســی در فهــم و پــی بــردن بــه معانــی 
بســیارى از آیــات ایفــا می کنــد و ایــن از ویژگی هــای ســیره عقــالء در محــاورات 
ــا توجــه بــه فضایــی کــه کالم در آن  آنــان اســت کــه معنــا و مقصــود هــر کالمــی را ب

صــادر شــده بــه دســت می آورنــد.
3. در بــاره ضــرورت وجــود امــام در جامعــه بایــد گفت: همان طــوری که وجود و 

پرسش
آیا بدون مراجعه به سنت و تنها با استفاده از قرآن مى توانیم نیاز انسان ها 

به امامان را اثبات کنیم؟



173

ـل ـّ تــأم

بعثــت انبیــا بــرای رشــد و تکامــل بشــر الزم و ضــروری اســت، وجــود امــام نیــز برای 
حفــظ دیــن و ادامــه برنامــه پیامبــران ضــرورت دارد. آیــه: »و لــکل قوم هــاد«، 
ــه ابــالغ از جملــه آیاتــی هســتند کــه از  ــوا االمــر« و آی ــوا مــع الصادقیــن«، »اول »کون

آن هــا نیــاز جامعــه بشــری بــه امــام اســتفاده می شــود.
4. امامــت عهــد و مقامــی اســت کــه تنهــا از جانــب خداونــد بــه امــام داده 
خواهــد شــد و تنهــا او اســت کــه امــام را نصــب و تعییــن می نمایــد. گرچــه در قــرآن 
مجیــد آیــات فراوانــی داریــم کــه بــه بیــان و اثبــات امامــت حضــرت علــی)ع( و دیگــر 
ائمــه طاهریــن داللــت دارد، - البتــه داللــت ایــن آیــات بــا توجــه بــه احادیــث 
ــات  ــن آی ــزول ای ــأن ن ــالم در ش ــی اس ــول گرام ــه از رس ــت ک ــر( اس ــیار زیاد)متوات بس
وارد شــده اســت -، امــا آیــات دیگــری نیــز داریــم کــه بــدون توجــه بــه شــأن نــزول و 
تنهــا بــا تحلیــل خــود آیــه می تــوان بــه اثبــات امامــت امامــان معصــوم پرداخــت، 

هماننــد آیــه 124 ســوره بقــره و آیاتــی کــه در بــاال بدان هــا اشــاره شــد.
در ایــن آیــه بیــان شــده اســت کــه اواّل: امامــت یــک نــوع عهــد و پیمــان االهــی 
اســت و بدیهــی اســت چنیــن کســی را بایــد خداونــد تعییــن کنــد کــه او طــرف 

ــت. ــان اس پیم
ثانیــًا: افــرادى کــه رنــگ ســتم بــه خــود گرفته انــد و در زندگــی آن هــا نقطــه 
ــه دیگــران - و حتــی یــک  ــا ظلــم ب تاریکــی از ظلــم- اعــم از ظلــم بــه خویشــتن ی
لحظــه بــت پرســتی وجــود داشــته باشــد، قابلیــت امامــت را ندارنــد و بــه اصطالح 

امــام بایــد در تمــام عمــر خــود معصــوم باشــد.

پاسخ تفصیلی
برای پاسخ دقیق به سؤال شما باید مباحث زیر مورد بحث قرار گیرد:

1. جایگاه سنت نسبت به قرآن چیست؟
2. جایــگاه شــأن نــزول آیه هــا در تفســیر قــرآن چیســت و آیــا بــدون شــأن نــزول 
کــه آن هــم بــه گونــه ای بــه ســنت و روایــات برمــی گــردد می تــوان بــه معنــای قــرآن 

دســت پیــدا کــرد؟
3. دالیل قرآنی بر نیاز انسان ها به امام چیست؟

4. دالیل قرآنی بر انتخاب امامان از طرف خدا چیست؟
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کتــاب مــاه

در پاســخ بــه ســؤال اول بایــد گفــت: شــریعت اســالمی بــا قــرآن آغــاز مــی شــود و 
قــرآن بــه عنــوان اولیــن منبــع شناســایی دیــن مطــرح اســت. بعــد از قــرآن نوبــت 
بــه ســنت مــی رســد کــه در واقــع مفســر قــرآن اســت. ]1[ ســنت؛ کــه همــان فعــل، 
قــول یــا تقریــر معصــوم)ع( باشــد از آن جهــت حجــت اســت ]2[ کــه از معصــوم 
ــه باعــث می شــود مــا از ســنت  صــادر می شــود. ]3[ ایــن عصمــت همــان طــور ک
نبــی اکــرم)ص( بــه عنــوان منبــع دیــن بهــره گیریــم، موجــب تمســک مــا بــه ســنت 
اهــل بیــت  )ع( نیــز می گــردد.   ســنت)فعل، قــول و تقریــر معصــوم ( می توانــد 
مقیــد یــا مخصــص قــرآن کریــم باشــد؛ زیــرا معصــوم )ع( و خداونــد تبــارک و تعالــی 
بــه منزلــه متکلــم واحــد هســتند، ]4[ پــس می تــوان گفــت کــه در واقــع اهــل 
بیــت)ع( مفســران واقعــی ]5[ قــرآن هســتند و بــه اشــاره حدیــث ثقلیــن، قــرآن و 

ــد. ]6[ ســنت مکمــل یکدیگرن
قــرآن می فرمایــد: »مانــا ایــن قرآنــی کریم اســت در کتابی پنهان کــه آن را جز مطهران 

مــس نمی کننــد؛ زیــرا ایــن از جانب پروردگار جهانیان نازل شــده اســت. ]7[
قــرآن در جایــی دیگــر بــه معرفــی مطهــران پرداختــه اســت کــه آنــان کســانی جــز 

اهــل بیــت عصمــت و طهــارت)ع( نیســتند. ]8[
امــا نســبت بــه ســؤال دوم بایــد گفــت: از ویژگی هــای ســیره عقــال در محــاورات 
آن اســت کــه معنــا و مقصــود هــر کالمــی را بــا توجــه به فضایــی کــه کالم در آن صادر 
شــده بــه دســت می آورنــد؛ یعنــی ســبب، زمــان و مــکان صــدور کالم، فرهنــگ و 
ذهنیــت افــراد در وقــت صــدور آن را قرینــه متصــل بــه کالم دانســته و آن هــا را در 
تعییــن معنــای کالم مؤثــر می داننــد. ]9[ در روایــات نقــل شــده از مفســران واقعــی 
قــرآن نیــز فــراوان دیــده می شــود کــه بــرای بیــان معنــای آیــات، فضــای نــزول آیــات 

ــادآور می شــوند. ]10[ را ی
شــده  نــازل  مختلــف  مـنـاســـبت هاى  در  و  تدریجــی  قــرآن  دیگــر،  بیــان  بــه 
اســت؛ یعنــی بــر حســب اقتضــا اگــر حادثــه اى پیــش می  آمــد یــا مســلمانان دچــار 
مشــکلی می شــدند، یــک یــا چنــد آیــه و احیانــا یــک ســوره بــراى رفــع مشــکل نازل 
ــازل شــده در هــر مناســبتی، بــه همــان  ــات نـ ــه آیـ ــت کـ می گردیــد. پــر واضــح اسـ
حادثــه و مناســبت نظــر دارد. پــس اگــر ابهــام یــا اشـکـالـــی در لـفـــظ یـــا معنــاى آیــه 
پدیــد آیــد، بــا شــناخت آن حادثــه یــا پیــش آمــد، رفع اشــکال می کــرد. در نـتـیـجـــه 
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بــراى دانســتن معنــا و تفســیر کامــل هــر آیــه، بایــد بــه شــان نــزول آن رجــوع کــرد 
تــا کامــال موضــوع روشــن شــود. پــس شــأن نــزول می توانــد قرینــه اى باشــد تــا 
داللــت آیــه را تکمیــل کنــد و بــدون آن، داللــت آیــه نـــاقص می مانــد مثــال در مــورد 
آیــه: »ان الصفــا و المــروة مــن شــعائراهلل فمــن حــج البیــت او اعتمــر فــال جنــاح 
ــلیه ان یطــوف بهمــا«، ]11[ اشــکال شــده اســت کــه ســعی میــان دو کــوه صفــا  عـ
و مــروه در حــج و عمــره از ارکان اســت؛ چــرا بــه لفــظ »الجنــاح« ]12[ تعبیــر شــده 
اســت؟ معنــاى ظاهــرى آیــه چنیــن اســت: گناهــی نیســت کــه میــان آن دو کــوه 
ســعی نماییــد. ایــن عبــارت جــواز را می  رســاند نــه وجــوب را، ولــی بــا مراجعــه 
بــه شــان نــزول آیــه روشــن می شــود کــه ایــن عبــارت بــراى رفــع توهــم گـنـــاه آمـــده 
اســت؛ زیــرا پــس از صلــح حدیبیــه در ســال ششــم هجــرى مقــرر شــد کــه پیامبــر 
اکــرم)ص( و صحابــه ســال بعــد بــراى انجــام مراســم عمــره بــه مکــه مشــرف شــوند 
و در ایــن قــرار داد چنیــن آمــده بــود کــه بــه مــدت ســه روز مشــرکان بت هــاى خــود 
ــلمانان  ــا مس ــد تـ ــروه بردارن ــا و م ــوه صف ــن از روى ک ــم چنی ــت و ه ــراف بی را از اط
ــا  ــه روز بت ه ــت س ــس از گذش ــد. پ ــام دهن ــعی را انج ــواف و س ــم ط ــه مراس آزادان
برگردانــده شـــد. بـرخـــی از مـســـلمانان بــه عللــی هنــوز مراســم ســعی را انجــام 
نــداده بودنــد و بــا بازگردانــدن بت هــا، چـنـیـــن گمــان بردنــد کــه بــا وجــود بت هــا، 
ســعی میــان صفــا و مــروه گنــاه اســت. آیــه مذکــور نــازل شــد تــا مـــسلمانان از ســعی 
خــود دارى نکننــد؛ زیــرا اساســا ســعی از شــعائر االهــی اســت و وجــود بت هــا امــر 
عارضــی اســـت و بـــه آن زیـــان نـــمی رساند، ]13[ لــذا مفهــوم ایــن آیه بــا مراجعه به 
شــان نــزول کامــال واضــح و روشــن می شــود و مســئله جــواز یــا وجــوب ســعی در کار 
نیســت، بلکــه صرفــا »دفــع توهــم منــع« اســت؛ یعنــی بــا وجــود بت هــا منعــی از 
انجــام ســعی نیســت. پــس شــناخت اســباب نــزول، ]14[ نقــش اساســی در فهــم و 

پــی بــردن بــه معانــی بســیارى از آیــات ایفــا می کنــد. ]15[
در بــاره ضــرورت وجــود امــام در جامعه)ســؤال ســوم( بایــد گفــت: همــان طــوری 
کــه وجــود و بعثــت انبیــا بــرای رشــد و تکامــل بشــر الزم و ضــروری اســت، وجــود 
امــام نیــز بــرای حفــظ دیــن و ادامــه برنامــه پیامبــر ضــرورت دارد. آیــه: »انمــا انــت 
منــذر و لــکل قوم هــاد« ]16[ ؛ تــو تنهــا بیــم دهنــده ای و بــرای هــر گروهــی هدایــت 

کننــده ای اســت.

ـل ـّ تــأم
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ــه ابــالغ از جملــه  ــوا االمــر« و آی ــوا مــع الصادقیــن«، »اول ــکل قوم هــاد«، »کون »و ل
آیاتــی هســتند کــه از آن هــا نیــاز جامعــه بشــری بــه امــام اســتفاده می شــود. در ذیل 
بــه بعضــی از آیــات و روایاتــی کــه در تفســیر آن هــا وارد شــده اســت، اشــاره می شــود:

ــده ای و  ــم دهن ــا بی ــو تنه ــی: ت ــاد ]17[ « یعن ــکل قوم ه ــذر و ل ــت من ــا ان 1. »انم
ــرای هــر گروهــی هدایــت کننــده ای اســت. ب

2. »اطیعــوا اهلل و اطیعــوا الرســول و اولــی االمــر منکــم« ]18[ ؛ اطاعــت کنیــد خــدا 
را و اطاعــت کنیــد رســول خــدا را و صاحبــان امــر را«. مفســران شــیعه همگــی اتفاق 

نظــر دارنــد کــه منظــور از »اولــی االمــر« در آیــه مبارکــه، امامــان معصوم هســتند.
ــک...« ]19[ ؛ ای  ــن رب ــک م ــزل الی ــا ان ــغ م ــول بل ــا الرس ــا ایه ــغ: »ی ــه تبلی 3. آی
پیامبــر، آنچــه را از پــروردگارت بــر تــو نــازل شــده اســت بــه مــردم برســان. ایــن 
ــازل شــده اســت  آیــه طبــق روایــات معتبــر از اهــل ســنت در جریــان غدیــر خــم ن
و در ایــن روز تاریخــی پیامبــر)ص( بــا اعــالم والیــت و جانشــینی حضــرت علــی)ع( 
رســالت خــود را تکمیــل فرمــود. ایــن آیــه اگرچــه در شــأن امــام علــی)ع( نــازل شــد، 

امــا در واقــع بیانگــر ضــرورت وجــود امــام در جامعــه اســت.
امامــت در اســالم از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و آخریــن مرحلــه ســیر 

تکاملــی انســان اســت.
ــا مقــام نبــوت و رســالت، جمــع شــده اســت؛ مثــل امامــت  ایــن مقــام گاهــی ب
حضــرت ابراهیــم)ع( و پیامبــر گرامــی اســالم)ص( و گاهــی جــدای از مقــام نبــوت و 

رســالت بــوده اســت؛ مثــل امامــت ائمــه معصومیــن)ع(.
در بــاره پرســش چهــارم بایــد گفــت: گرچــه در قــرآن مجیــد آیــات فراوانــی داریــم 
کــه بــه بیــان و اثبــات امامــت حضــرت علــی)ع( و دیگر ائمــه طاهرین داللــت دارد. 
البتــه داللــت ایــن آیــات ]20[ بــا توجــه بــه احادیــث بســیار زیاد)متواتــر( اســت کــه 
از رســول گرامــی اســالم در شــأن نــزول ایــن آیــات وارد شــده اســت. ]21[ امــا آیــات 
ــه  ــود آی ــل خ ــا تحلی ــا ب ــزول و تنه ــأن ن ــا ش ــه ب ــدون توج ــه ب ــم ک ــز داری ــری نی دیگ
می تــوان بــه اثبــات امامــت امامــان معصــوم پرداخــت مثــال:   قــرآن مجیــد امامــت 
را آخریــن مرحلــه ســیر تکاملــی انســان می دانــد کــه تنهــا پیامبــران اولوالعــزم بدان 
رســیده انــد و در بــاره حضــرت ابراهیــم)ع( می فرمایــد: »بــه یــاد آور هنگامــی کــه 
پــروردگار ابراهیــم او را بــا وســایل گوناگونــی آزمــود و او آزمایــش خــود را کامــل کــرد)و 
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از عهــده آن هــا برآمــد( خــدا بــه او فرمــود: مــن تــو را امــام و رهبــر مــردم قــرار دادم، 
ــان  ــود: پیم ــد فرم ــرار ده(، خداون ــی ق ــز امامان ــان من)نی ــت: از دودم ــم گف ابراهی
ــروه از  ــا آن گ ــد« ]22[،) و تنه ــی رس ــتمکاران نم ــه س ــز ب ــت( هرگ ــد من)امام و عه

فرزنــدان تــو کــه پــاک و معصــوم انــد شایســته ایــن مقــام انــد(.
حضــرت  کــه  اســت  واال  بــس  مقــام  ایــن  کــه  می شــود  اســتفاده  آیــه  ایــن  از 
ابراهیــم)ع( بعــد از دارا بــودن مقــام نبــوت و رســالت در آخــر عمــر و پــس از پشــت 

ســر گذاشــتن آزمایش هــای ســخت بــدان نایــل آمــد.
مقــام امامــت در بســیاری از مــوارد بــا مقــام نبــوت جمــع می شــود و پیامبــر 
اولوالعزمــی همچــون حضــرت ابراهیــم خلیــل)ع( بــه مقــام امامــت نیــز می رســد 
و از آن روشــن تــر جمــع شــدن مقــام رســالت و نبــوت و امامــت در شــخص پیامبــر 

اکــرم)ص( اســت.
همچنیــن ممکــن اســت در مــواردی ایــن مقام)امامــت( از رســالت و نبــوت جدا 
شــود. هماننــد ائمه)ع(کــه تنهــا وظیفــه امامــت را بــر عهــده داشــتند، بــدون آن 

کــه وحــی بــر آنــان نــازل شــود. ]23[
اِلِمیــَن« تنهــا ســتم بــه دیگــران 

َ
منظــور از »ظلــم« در جملــه »ال َینــاُل َعْهــِدی الّظ

کــردن نیســت، بلکــه ظلــم)در برابــر عــدل( در اینجــا بــه معنــاى وســیع کلمــه بــه کار 
رفتــه و نقطــه مقابــل عدالــت بــه معنــاى گــذاردن هــر چیــز به جــاى خویش اســت.

بنابرایــن ظلــم آن اســت کــه شــخص یــا کار یــا چیــزى را در موقعیتــی که شایســته 
آن نیســت قــرار دهند.

از آن جــا کــه مقــام امامــت و رهبــرى ظاهــرى و باطنــی خلــق، مقــام فــوق العــاده 
پــر مســئولیت و بــا عظمتــی اســت، یــک لحظــه گنــاه و نافرمانــی و ســوء پیشــینه 
ســبب می گــردد کــه لیاقــت ایــن مقــام ســلب گــردد. لــذا در احادیــث می خوانیــم 
کــه امامــان اهــل بیــت)ع( بــراى اثبــات انحصــار خالفــت بالفصــل پیامبــر)ص( 
بــه علــی)ع( بــه همیــن آیــه مــورد بحــث اســتدالل می کردنــد. اشــاره بــه ایــن کــه 
دیگــران در دوران جاهلیــت بت پرســت بودنــد، تنهــا کســی کــه یــک لحظــه در 
مقابــل بــت ســجده نکــرد علــی)ع( بــود. چــه ظلمــی از ایــن باالتــر کــه انســان بــت 
پرســتی کنــد، ]24[ مگــر لقمــان بــه فرزنــدش نگفــت: »یــا ُبَنــّیَ ال ُتْشــِرْک ِبــاهلِل ِإّنَ 
ــْرَک َلُظْلــٌم َعِظیــٌم« ]25[ ؛ اى فرزنــدم شــریک بــراى خــدا قــرار مــده کــه شــرک  الّشِ

ـل ـّ تــأم
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ظلــم عظیمــی اســت.
 از آیــه مــورد بحــث، ضمنــا اســتفاده می شــود کــه امام)رهبــر معصــوم همــه 
جانبــه مــردم( بایــد از طــرف خــدا تعییــن گــردد؛ زیــرا اواًل: امامــت یــک نــوع عهــد 
و پیمــان االهــی اســت و بدیهــی اســت چنیــن کســی را بایــد خداونــد تعییــن کنــد 

کــه او طــرف پیمــان اســت.
ثانیــًا: افــرادى کــه رنــگ ســتم بــه خــود گرفته انــد و در زندگــی آن هــا نقطــه تاریکی 
از ظلــم- اعــم از ظلــم بــه خویشــتن یــا ظلــم بــه دیگــران - و حتــی یــک لحظــه بــت 
پرســتی وجــود داشــته باشــد، قابلیــت امامــت را ندارنــد و بــه اصطــالح امــام بایــد 
ــن  ــود ای ــد از وج ــدا می توان ــز خ ــی ج ــا کس ــد. آی ــوم باش ــود معص ــر خ ــام عم در تم
صفــت آگاه گــردد؟ و اگــر بــا ایــن معیــار بخواهیــم جانشــین پیامبــر اســالم)ص( را 

تعییــن کنیــم کســی جــز امیــر مؤمنــان علــی)ع( نمی توانــد باشــد. ]26[
بدیهــی اســت ایــن آیــات و ادلــه ای کــه در ایــن جــا بیــان شــد تنهــا نمونــه ای از 
ــه  ــه می شــود در مســئله نیــاز انســان ها و جوامــع بشــری ب ده هــا دلیلــی اســت ک
وجــود امــام اقامــه کــرد. دالیــل بیشــتر و بیــان مفصــل تــر در ایــن موضــوع، مجــال 

و فرصــت دیگــری را طلــب می کنــد.
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که در حدیث ثقلین  ]1[. قول، فعل و تقریر معصومان  )ع(، تفسیر قرآن و تبییِن نوعى روش تفسیرى است و این 
ح مى گردد، ناظر به همین است  ح مى شود یعنى قرآن در کنار سنت طر کتاب خداوند عز و جل در کنار عترت مطر
که قرآن نیاز به یک تفسیر معیار و به اصطالح استاندارد دارد. آن تفسیر معیار در مکتب تفسیرى اهل بیت )ع( 

تجلى مى کند.
که آنچه در بحث هاى اصول در زمینه سنت مورد بحث قرار  که باید مّد نظر داشت این است  ]2[. نکته اى 
کشف نمود،  که از آن ها مى توان سنت را  مى گیرد، حجت بر سنت است نه ذات سنت. اصول از حجیت طرقى 
ارتکاز  و  سیره  حجیت  عقال،  ارتکاز  حجیت  عقال،  سیره  حجیت  واحد،  خبر  حجیت  بنابراین  مى گوید.  سخن 
تقریرات  و  افعال  و  سنت)اقوال  ذات  حجیت  اما  بود،  خواهند  اصولى  بحث هاى  اجماع،  حجیت  و  متشرعه 

معصوم )ع(( از بحث هاى کالمى است.
]3[. سّر این که بحث از حجیت سنت یک بحث کالمى است در همین نکته نهفته است.

]4[. دانش معصومان  )ع( به مراد جدى خداوند و حقایق دین از ناحیه خود خداوند و بدون واسطه الفاظ حاصل 
شده است و در واقع علم آن ها علم لدنى است. بنابراین آنچه مى گویند، کالم خداوند است.

]5[. مقصود از تفسیر، معناى مصطلح امروزى در بین مفسران قرآن نیست، بلکه مراد از تفسیر، دریافت حقایق 
که در  قرآن و ارایه شیوه معیار و استاندارد براى فهم قرآن و دین است؛ یعنى تبیین و تفسیر به معناى امروزى 
ح است. از این شیوه به اجتهاد تعبیر شده است، پس از دیدگاه شیعه اجتهاد به عنوان یک  دانش هرمنوتیک مطر

منبع مستقل نیست و آنچه مورد تأیید قرار گرفته، اجتهاد به عنوان یک روش است.
ج اصول، دفتر ششم،  تهرانى، مهدی، »تأمالت در علم اصول فقه«، سلسله درس هاى خار ]6[ نک: هادوی 

صص 80-75.
]7[. واقعه، 75- 79.

َرُکْم َتْطهیرًا«. ْهَل اْلَبْیِت َو ُیَطّهِ
َ
ْجَس أ ما ُیریُد اهّلُل ِلُیْذِهَب َعْنُکُم الّرِ ]8[ احزاب، 33 »ِإّنَ

]9[ شأن نزول
کبر، مکاتب تفسیری، ج 1، صص 106- 108، چاپ اول، پژوهشکده حوزه و دانشگاه و  ]10[ نک: بابایى، على ا

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاهها)سمت(، زمستان 1381ه ش.
]11[ بقره، 158.

]12[ جناح معرب گناه است.
]13[ نک: تفسیر عیاشى، ج1، ص 70، نرم افزار جامع التفاسیر نور.

]14[ باید توجه داشت که شان نزول اعم از سبب نزول اسـت هرگاه به مناسبت جریانى درباره شخص و یا حادثه 
گذشته یا حال یا آینده و یا دربـاره فـرض احـکـام، آیه یا آیاتى نازل شود همه این موارد را شان نزول  اى، خواه در 
کـه فـالن آیـه درباره عصمت انبیا یا عصمت مالئکه یا حضرت ابراهیم یا نوح  آن آیات مى گویند، مثال مى گویند 
کـه  که تمامى این ها را شان نزول آیه مى گویند اما سبب نزول، حادثه یاپیش آمدى است  یا آدم نازل شده است 
گردیده باشد لذا  مـتـعـاقـب آن، آیـه یا آیاتى نازل شده باشد و به عبارت دیگر آن پیش آمد باعث و موجب نزول 

سبب، اخص است و شان اعم.
گاهى بیشتر، نک: نمایه: شرایط فهم  ]15[ نک: معرفت، محمد هادی، التمهید، ج1، ص 243 به بعد. برای آ

آیات قرآن، سؤال 193)سایت: 2511(.
]17-16[ رعد، 7.

]18[ ینابیع المودة، ص114 - 115 - 116.

ـل ـّ تــأم
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کتــاب مــاه

]19[  . مائده، 67.
نام  نمایه:  به  شود  مراجعه  است،  نیامده  قرآن  در  صراحت  به  امامان  نام  چرا  اینکه  از  گاهى  آ برای   ]20[   

امامان علیهم السالم در قرآن.
گاهى بیشتر مراجعه شود به نمایه: دالیل اعتقاد به امامت و امامان. اقتباس از نمایه: اثبات امامت  ]21[     برای آ

امام على)ع(، سؤال 999)سایت: 1162(.
]22[. »و اذا ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انى جاعلک للناس امامًا قال و من ذریتى قال ال ینال عهدی 

الظالمین«، بقره، 124.
]23[ اقتباس از نمایه: دالیل عقلى امامت، سؤال 614)سایت: 671(.

]24[ بعنوان نمونه« هشام بن سالم« از« امام صادق« ع نقل مى کند که فرمود:
ِتى فقال اهّلل ال َیناُل َعْهِدی  ّیَ اِس ِإمامًا، قاَل َو ِمْن ُذّرِ قد کان ابراهیم نبیا و لیس بامام، حتى قال اهّلل ِإّنِى جاِعُلَک ِللّنَ

اِلِمیَن، من عبد صنما او وثنا ال یکون اماما:
َ

الّظ
» ابراهیم پیامبر بود پیش از آن که امام باشد، تا این که خداوند فرمود من تو را امام قرار مى دهم، او عرض کرد از 

دودمان من نیز امامانى قرار ده، فرمود:
کافى، ج 1، باب«  کردند امام نخواهند بود«. اصول  که بتى را پرستش  پیمان من به ستمکاران نمى رسد، آنان 

طبقات االنبیاء و الرسل«، ح 1.
که: خداوند به ابراهیم فرمود: ال اعطیک  در حدیث دیگرى« عبد اهّلل بن مسعود« از« پیامبر« ص نقل مى کند 
عهدا للظالم من ذریتک، قال یا رب و من الظالم من ولدى الذى ال ینال عهدک؟ قال من سجد لصنم من دونى 

ال اجعله اماما ابدا، و ال یصلح ان یکون اماما!:
که این پیمان به  کرد: ستمکارانى  »من پیمان امامت را به ستمکاران از دودمان تو نمى بخشم، ابراهیم عرض 
کرد و شایسته  کرده هرگز او را امام نخواهم  که براى بتى سجده  کسى  کیانند؟ خداوند فرمود:  آن ها نمى رسد 

نیست که امام باشد«. امالى شیخ مفید و مناقب ابن مغازلى، طبق نقل تفسیر المیزان ذیل آیه مورد بحث.
]25[ لقمان، 13.

]26[ تفسیر نمونه، ج  1، ص 444 - 443.


