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ضرورت احیاء سبک زندگی فاطمی
یادداشت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

و  مهربانــی  عفــت،  پاکــی،  شــوهرداری،  زیســتی،  ســاده  ماننــد  موضوعاتــی 
بیــان شــوند. بایــد  کــه  دارنــد  زهــرا)س( وجــود  حجــاب در حضــرت 

بــی شــک خداونــد، پیامبراکــرم)ص( و ســایر انبیــاء و ائمــه اطهــار علیهم الســالم 
را از جنــس خودمــان آفریــد تــا بــه عنــوان الگــو و اســوه بــرای هدایــت پذیــری 
در  توانســت  خواهنــد  انســان ها  صــورت  ایــن  در  کــه  گــردد]1[  مهیــا  انســان 
برابــر وسوســه های نفســانی مقاومــت کننــد. زیــرا اگــر ایــن بزرگــواران از جنــس 
فرشــتگان بودنــد، عملشــان نمی توانســت سرمشــق انســان ها باشــد. لــذا هــر 
انســانی می توانــد بــه انــدازه ای کــه تــوان دارد، در مســیر اهل بیــت علیهم الســالم 

قــدم بــردارد.]2[
حــال بــا ایــن تفاســیر و در تبییــن فضایــل آموزه هــای متعــدد حضــرت زهــرا)س( 
هــم چــون علــم و دانــش، فــداکاری، زهــد، مقــام واال، بایــد گفــت فضایــل حضــرت 
صدیقــه کبــری)س( بی شــمار اســت و انســان نمی توانــد آن هــا را بیــان نمایــد، 
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ــرای دیگــران نیــز تبییــن  ــردد و ب ــوأم گ ــه پیــام ت ــا ارائ ــد ب لیکــن طــرح فضایــل  بای
شــود تــا انســان بتوانــد خــود را در مســیری کــه حضــرت زهــرا)س( پیمــوده اســت، 
قــرار دهــد.]3[ لــذا ضــرورت الگوگیــری و توجــه روز افــزون جامعــه بــه زندگــی و 
ســیره حضــرت فاطمــه)س( غیــر قابــل انــکار اســت. ]4[ زیــرا جامعــۀ اســالمی بایــد 
در عمــل و رفتــار محبــت خــود را بــه اهل بیــت عصمــت و طهارت)علیهم الســالم( 
و حضــرت فاطمــه زهــرا)س( نشــان دهــد]5[. در تبییــن ایــن مســأله بایــد گفــت 
ــه  برخــی مدعیــان حــّب  اهل بیت)علیهم الســالم(، ریایــی و دروغیــن هســتند ک
محبــت شــان تنهــا لقلقــه لســانی اســت؛ دســته دوم، محبیــن عوامانــه هســتند 
کــه محبــت شــان بــه همــان عالقــه قلبــی کــه دارنــد محــدود می شــود کــه البتــه 
ایــن مقــدار نیــز قابــل ارزش و احتــرام اســت. لیکــن محبیــن واقعــی حضــرت 
ــه تمــام معنــا محــب  زهــرا)س( و اهل بیــت عصمــت و طهارت)علیهم الســالم( ب
هســتند یعنــی عــالوه بــر محبــت قلبــی، در عمــل و رفتــار نیــز  محبــت بــه اهل بیــت 

ــوار حضــرت زهــرا)س( را آشــکار می کننــد. ]6[ و بانــوی بزرگ
ــی و تبییــن  ــی، فاطمــه شناس ــی فاطم ــبک زندگ ــاء س از ایــن رو، ضــرورت احی
ابعــاد و زوایــای مهــم در خطبه هــای حضــرت زهــرا)س(]7[ می توانــد الگوگیــری از 

آموزه  هــای فاطمــی در ســبک زندگــی اســالمی را محقــق ســازد. ]8[

زهد و ساده زیستی حضرت فاطمه)س(
بایــد اذعــان نمــود زهــد و ســاده زیســتی در زندگــی از جملــه فضایــل و پیام هــای 
زندگــی حضــرت زهــرا)س( اســت،]9[ البتــه زهــد بــه معنــی تــرک دنیــا و رهبانیــت 
و بیگانگــی از اجتمــاع نیســت، بلکــه حقیقــت زهــد همــان آزادگــی و عــدم اســارت 
در چنــگال دنیــا اســت، زاهــد کســی اســت کــه اگــر تمــام دنیــا را در اختیــار داشــته 
باشــد دلبســته و وابســته بــه آن نباشــد،  و اگــر یــک روز ببینــد رضــای خــدا در ایــن 
اســت کــه از همــه آن چشــم بپوشــد بــه ایــن معاملــه حاضــر باشــد و اگــر یــک روز 
حفــظ آزادگــی و شــرف و ایمــان در چشــم پوشــی از مــال و جــان زندگــی بــود فریــاد 

»هیهــات منــا الذلــة« بلنــد کنــد.]10[
بــه عنــوان نمونه،ابــن  حجــر و دیگــران در روایتــی از پیغمبــر اکــرم)ص( نقــل 
کــرده انــد، او هنگامــی کــه از ســفر بــاز مىگشــت نخســت به ســراغ دختــرش فاطمه 

ابــتــدا
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کتــاب مــاه

زهــرا)س( می آمــد، و مدتــی نــزد او می مانــد، ولــی یــک بــار بــراى فاطمــه زهــرا)س( 
دو دســت بنــد از نقــره و همچنیــن یــک گــردن بنــد و دو گوشــواره ســاخته بودنــد، 
و پــرده اى بــر در اطــاق آویــزان کــرده بــود.]11[ هنگامــی کــه پیامبر)ص( وارد شــد و 
ایــن منظــره را دیــد بیــرون آمــد در حالــی کــه آثــار غضــب در چهره اش نمایــان بود، 

بــه مســجد آمــد و بــر منبــر نشســت.]12[
فاطمــه)س( دانســت کــه ناخشــنودى پیغمبــر)ص( بــه خاطــر همــان مختصــر 
زینــت اســت، همــه را نــزد پــدر فرســتاد تــا در راه خــدا صــرف کند.هنگامــی کــه 

ــار فرمــود: چشــم پیامبــر)ص( بــه آن افتــاد ســه ب
انجــام داد،  کــه می خواســتم  را  آنچــه  ابوهــا«.]13[ فاطمــه  »فعلــت، فداهــا 

پــدرش بــه فدایــش بــاد.]14[
واضــح اســت یــک جفــت دســت بنــد نقــره و گــردن بنــد و گوشــواره اى کــه از نقــره 
چنــدان بهایــی نــدارد، و از آن بی بهاتــر پــرده ســاده اى اســت کــه انســان بــر در 
اطــاق بیاویــزد، ولــی پیغمبــر اکــرم)ص( همیــن را دون شــأن فاطمــه می شــمرد، 

و افتخــار و فضیلــت او را در ســجایاى انســانیش می دانســت.]15[
هــم چنیــن داســتان جهیزیــه فاطمه)س( و مراســم شــب زفاف او کــه در نهایت 

ســادگی برگــزار شــد دلیــل روشــن دیگری بــر زهد و وارســتگی کامل او اســت.]16[
الزم بــه ذکــر اســت در »مســند احمــد« کــه از معــروف تریــن منابــع اهــل ســنت 
اســت از انــس بــن مالــک چنیــن نقــل شــده کــه: روزى بــالل بــراى نمــاز صبــح، دیــر 

بــه خدمــت پیغمبــر)ص( آمــد، رســول خــدا فرمــود: چــرا دیــر آمــدى؟
عــرض کــرد: از کنــار خانــه فاطمــه)س( مــی گذشــتم در حالــی کــه بــا دســت خــود 
آســیا می کــرد، و کودکــش گریــان بــود، گفتــم: اگــر اجــازه فرمایــی مــن آســیا می کنــم 
و شــما کــودک را آرام کنیــد، و اگــر اجــازه فرماییــد مــن کــودک را آرام می کنــم و شــما 

آســیا کنید.
او گفــت: مــن نســبت بــه فرزنــدم از تــو مهربانتــرم؛)و مــن مشــغول آســیا کــردن 

ــرد( و ایــن امــر باعــث تأخیــرم شــد.]17[ شــدم و او کودکــش را آرام ک
پیغمبــر اکــرم)ص( فرمود:»فرحمتهــا رحمــک اهلل«.]18[ تــو نســبت بــه فاطمــه 

رحــم و محبــت کــردى، خداونــد تــو را مشــمول  رحمتــش کنــد!]19[
بــی شــک ایــن فضایــل و آموزه هــای آن حضــرت بــه مــا می آمــوزد کــه از تجمــالت 
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ابــتــدا

در امر ازدواج و عروســی ها اجتناب کنیم، متأســفانه بســیاری از دختران و پســران 
بــه دلیــل تجمــالت و و چشــم و هــم چشــمی، پشــت گردنــه ازدواج مانده انــد.]20[ 
در حالــی کــه زندگــی ســاده حضــرت زهــرا)س(، بایــد ســرلوحه زوج هــای جــوان 

امــروزی باشــد و بــا الگــو گرفتــن از آن، مشــکالت را کاهــش دهنــد.]21[

عبادت و بندگی حضرت فاطمه)س(
و  عبــادت  بــه   زهــرا)س( می تــوان  آموزه هــای حضــرت  و  از جملــه  فضائــل 
بندگــی  ایشــان اشــاره نمــود، ایــن بانــوی گرامــی هنگامــی کــه در محــراب نمــاز و 
عبــادت می ایســتادند از خــوف خــدا بــدن شــان بــه لــرزه می افتــاد، ایــن فضیلــت 
ــارغ  ــه مــا می آمــوزد در هنــگام نمــاز از غیــر خــدا ف حضــرت صدیقــه کبــری)س( ب
شــویم و بــه مســایل دیگــر فکــر نکنیــم.]22[ متاســفانه عبــادات و نمازهــای مــا 
به گونــه ای اســت کــه بــه همــه چیــز فکــر می کنیــم جــز نمــاز و ذکــر خــدا، لیکــن بایــد 
برعکــس باشــد. ]23[در حالــی کــه آن حضــرت از لحظــه تولــد در مســیر عبودیــت و 

بندگــی خــدا بــود و ایــن امــر تــا لحظــه پایــان عمــرش ادامــه داشــت.]24[

حیا و عفت اصل کلیدی در آموزه های فاطمی
گفتنــی اســت  مقــام عفــت آن حضــرت بــه آن حــد بــود کــه از اســماء بنــت 
عمیــس داســتان عجیبــی بــه ایــن شــرح نقــل شــده اســت؛روزى فاطمــه)س( بــه 
ــورت  ــه ص ــات ب ــد از وف ــود را بع ــان خ ــه زن ــه ک ــردم مدین ــن از کار م ــود: م ــن فرم م
ناخوشــایندى بــراى دفــن مــی برنــد، و تنهــا پارچــه اى بــر او مــی  افکننــد کــه 

حجــم بــدن از پشــت آن نمایــان اســت ناخرســندم.]25[
اســماء گفــت: مــن در ســرزمین حبشــه چیــزى دیــده ام کــه بــا آن جنــازه مــردگان 
را حمــل می کردنــد، ســپس شــاخه هایی از درخــت نخــل را برداشــت و بــه صــورت 
تابــوت مخصوصــی درآورد کــه پارچــه اى را روى چوب هــاى آن می افکندنــد، و 

بــدن را درون آن می گذاردنــد، بــه گونــه اى کــه بــدن پیــدا نبــود.
هنگامــی کــه فاطمــه بانــوى بــزرگ اســالم)س( آن را مشــاهده کرد فرمود: بســیار 

خــوب و عالــی اســت)و هنگامــی کــه مــن از دنیــا رفتــم مرا بــا آن برداریــد( ]26[
فاطمــه)س(  کــه  هنگامــی  اســت:  آمــده  حدیــث]27[  ایــن  ذیــل  در   لــذا 
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چشــمش بــه آن افتــاد تبســم فرمــود، و ایــن تنهــا تبســم او بعــد از وفــات پیغمبــر 
بــود!.]28[ اکــرم)ص( 

حــال بــا ایــن اوصــاف بایــد این پرســش  مطالبــۀ کلیدی را مطرح کرد که  کســانی 
ــالم(  ــه اهل بیت)علیهم الس ــهر کریم ــم، ش ــژه  ق ــه وی ــور ب ــاط کش ــی نق ــه در اقص ک
ناراحــت  را  حضــرت  آیــا  می کننــد  گــذاری  پایــه  را  حجابــی  بــی  و  بدحجابــی 
نمی کننــد؛ بــه راســتی کســانی کــه مراســم عروسیشــان بــه مجلــس مملــو از گنــاه 

تبدیــل می شــود آیــا آن هــا فاطمــه زهــرا)س( را آزار نمی دهنــد؟. ]29[
بــی تردیــد کســانی کــه بــی حجابــی و بدحجابــی را پایــه گــذاری و ترویــج می کنند 

موجب نارضایتی،ناراحتی و آزار حضرت زهرا)س( هســتند.]30[

جهل زدایی در پرتو هدایت امت اسالمی
روشــنگری و نجــات مــردم از جهــل و نادانــی از جملــه آموزه هــای کلیــدی در 
ســیرۀ حضــرت فاطمــه زهــرا)س( بــه شــمار می آیــد؛ حاکــم حســکانی در شــواهد 
کــه  می کنــد  نقــل  اکــرم)ص(  پیامبــر  از  انصــارى  عبــداهلل  بــن  جابــر  از  التنزیــل 
فرمود:»خداونــد علــی)ع( و همســرش)فاطمه زهــرا علیهــا الســالم( و فرزنــدان او 
را حجت هــاى الهــی بــر خلقــش قــرار داده، و آن هــا درهــاى علــم در امــت مــن 
هســتند؛ هــر کــس بــه وســیله آن هــا هدایــت شــود، بــه صــراط مســتقیم هدایــت 

شــده اســت.]31[،]32[
از ایــن رو حضــرت فاطمــه زهــرا)س( در میــراث گرانبهــای شــیعه یعنــی خطبــۀ 
مــردم  بــر هدایــت  اصــرار  و  فدکیــه، دردمنــدی، دلســوزی، محبــت محــوری 
و نجــات آن هــا از جهــل و نادانــی را از جملــه شــاخصه های فــرد مدیــر و مدبــّر 

عنــوان می کنــد. ]33[
این گونــه اســت کــه پــس از حکــم مصــادره ســرزمین فــدک، فاطمــه)س( کــه 
ــده گرفتــن بســیارى از احــکام اســالم  ــا نادی ــوأم ب ــد ایــن  تجــاوز آشــکار، ت مــی دی
در ایــن رابطــه، جامعــه اســالمی را گرفتــار یــک انحــراف شــدید از تعالیــم اســالم و 
ــوى دیگــر  ــد، و از س ــی می کن ــاى جاهل ــه برنامه ه ــنت پیامبــر)ص( و گرایــش ب س
مقدمــه اى اســت بــراى خانــه  نشــین کــردن امیرمؤمنــان علــی)ع( و محاصــره 
اقتصــادى یــاران جانبــاز علــی)ع(، بــه دفــاع از حــق خویــش در مقابــل غاصبــان 
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ابــتــدا

فــدک پرداخــت، ولــی نظــام حاکــم بــه بهانــه حدیــث مجعــول »نحــن معاشــر 
االنبیــاء ال نــورث ؛ مــا پیامبــران ارثــی از خــود نمی گذاریــم!« از اداى ایــن حــق ســر 

ــی زد.]34[ ــاز م ب

 سخن آخر
در خاتمــه بایــد گفــت منابــر پنــد و موعظــه بــه ویــژه در مراســم ســوگواری ایــام 
فاطمیــه نبایــد تنهــا بــه ذکــر فضائــل حضــرت زهــرا)س( منحصــر گــردد، بلکــه 
حضــرت موضوعــات تربیتــی و اخالقــی زیــادی مانند ســاده زیســتی، شــوهرداری، 
پاکــی، عفــت، مهربانــی، حجــاب، کمــک و رســیدگی بــه مــردم و ده هــا موضوعــات 
تأثیرگــذار دیگــر هــم دارد کــه بایــد ایــن مــوارد هــم بیــان و تأکیــد شــود،]35[ 
زیــرا شــیعه واقعــی کســی اســت کــه احیــاء گــر عملــی ســنت و ســبک، آداب، 
روش، اخــالق، عدالــت و زندگــی فاطمــی، علــوی و حســینی در جامعــه باشــد 
اگــر کســی نتوانســت، نبایــد بگویــد مــن شــیعه بــه معنــای واقعــی هســتم چــون 
شــیعه بــه معنــای واقعــی در ردیــف کســانی اســت کــه ایــن گونــه شــاخصه ها را 
ــد  ــر کســی فاقــد ایــن  مولفه هــا اســت نبای در خــود تجلــی داده باشــند. حــال  اگ
ادعــای شــیعه بــودن رامطــرح کنــد؛ بلکــه بایــد بگویــد مــن محــب و دوســت دار 

هســتم.]36[ اهل بیت)علیهم الســالم( 
بــه فراموشــی ســپرده  بنابرایــن پیام هــای زندگــی حضــرت زهــرا)س( نبایــد 
شــود، بلکــه همــه اقشــار مختلــف مــردم، مســؤوالن، جوانــان و بانــوان بایــد بــه 
آن توجــه کننــد، ]37[ از ایــن رو هــر چــه را کــه احتمــال می دهیــم باعــث آزار روح 

آن حضــرت شــود از آن پرهیــز کنیــم.]38[
در ایــن صــورت تقاضــای حضــرت فاطمــه زهــرا)س( در روز قیامــت از خداونــد 
اهل بیــت  دوســتداران  و  مــن  دوســتداران  کــه  اســت  ایــن  تعالــی  و  تبــارک 

]39[ نکــن.  عــذاب  آتــش دوزخ  بــه  را  علیهم الســالم 
پنــد،  مجالــس  می شــود  برگــزار  خصــوص  ایــن  در  کــه  مجالســی  امیدواریــم 
ــه موجــب وهــن  ــو و مســائلی ک ــی از غل موعظــه، علــم و ایمــان و عزاداری  هــا خال
اســت باشــد و مــا هــم در ســلک کســانی کــه در کالم حضــرت بــه آن هــا اشــاره شــد، 

در بیاییــم.]40[
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پنجم جمادی االول
والدت با سعادت حضرت زینب)س(

ــا ســعادت، عقیلــه ی  در روز پنجــم جمــادی االول ســال پنجــم هـــ.ق والدت ب
بنی هاشــم، حضــرت زینــب کبــری)س(، در مدینــه ی منــوره واقــع شــد.)1( پــدر 
بزرگوارشــان امیرمؤمنــان علــی)ع( و مــادر گرامــی شــان، ســرور و زینــت زنــان عالــم، 

حضــرت فاطمــه زهــرا)س( هســتند.
کــه چــون در وقــت والدت حضــرت زینــب)س(، رســول  چنیــن نقــل شــده 
گرامــی اســالم)ص( بــه مســافرت رفتــه بودنــد، حضــرت فاطمــه)س( ایــن مولــود 
مبــارک را بــه دســت امیرمؤمنــان)ع( دادنــد تــا بــر ایشــان نامــی تعییــن کننــد. 
آن حضــرت فرمودنــد: »مــن در ایــن کار بــر پیامبــر خدا)ص(ســبقت نمــی گیــرم؛ 
صبــر می کنیــم تــا رســول خــدا)ص( از ســفر برگردنــد و نــام ایــن نــوزاد را تعییــن 
نماینــد«. پیامبــر گرامــی اســالم)ص( کــه از ســفر بازگشــتند، طبــق معمــول، ابتــدا 
بــر خانــه ی فاطمــه زهــرا)س( وارد شــدند. حضــرت علــی)ع( بــه رســول خــدا)ص(

عــرض کردنــد: »خداونــد دختــری بــه مــا عطــا کــرده اســت؛ شــما نــام او را تعییــن 
هســتند  مــن  فرزنــدان  فاطمــه  »فرزنــدان  فرمودنــد:  حضــرت  آن  فرماییــد«. 
او  از جانــب  و دســتوری  منتظــر وحــی  لــذا  اســت؛  پــروردگار  بــا  اختیارشــان  و 

وقایعماهجمادیاالول
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می مانــم« در ایــن هنــگام جبرئیــل نــازل شــد و عــرض کــرد: »خداونــد تــو را ســالم 
می رســاند و می فرمایــد: نــام »ایــن نــوزاد را زینــب بگــذار؛ زیــرا مــا در لــوح محفــوظ 
ایــن نــام را بــرای او نوشــتیم«. رســول گرامــی اســالم)ص( آن مولــود را بوســیدند و 
فرمودنــد: »بــه همــه ی حاضــران و غایبــان امــت خــود توصیــه می کنــم کــه ایــن 

ــباهت دارد«.)2( ــه خدیجــه ی کبــری)س( ش ــرا ب ــد، زی ــرم بدارن ــر را محت دخت
در روایتــی چنیــن آمــده اســت کــه رســول خدا)ص(حضــرت زینــب)س( را در 
حالــی کــه در ســن کودکــی بودنــد، طلــب کردنــد و ایشــان را بوســیدند و صــورت بــه 
صورتشــان گــذارده، فرمودنــد: جبرئیــل بــه مــن خبــر داد کــه ایــن دختــر شــریک 

حســین مــن در مصیبت هــا و بالهاســت«.)3(
محمــد غالــب شــافعی، یکــی از نویســندگان معــروف مصــر، در موردشــخصیت 
ــان اهــل بیــت  ــزرگ تریــن زن عقیلــه ی بنی هاشــم چنیــن می نویســد: »یکــی از ب
ــاک کــه دارای روحــی  ــان پ علیهــم الســالم از نظــر حســب و نســب و از بهتریــن زن
بــزرگ و مقــام تقــوا و آیینــه ی تمــام نمــای مقــام رســالت و والیــت بــوده، حضــرت 
ابــی طالــب)س( می باشــد کــه از سرچشــمه ی علــم  بــن  زینــب، دختــر علــی 
و دانــش خانــدان نبــوت ســیراب گشــته بــود. در فصاحــت و بالغــت، یکــی از 
آیــات بــزرگ الهــی بــه شــمار می رفــت و در حلــم، کــرم، بصیــرت و تدبیــر کارهــا در 
میــان بنی هاشــم، بلکــه عــرب، زبــان زد بــود و میــان جمــال و جــالل و ســیرت و 
صــورت و اخــالق و فضیلــت جمــع کــرده؛ شــب ها در حــال عبــادت و روزهــا را روزه 

ــود«.)4( ــروف ب ــزکاری مع ــوا و پرهی ــه تق ــت و ب می داش

ششم جمادی االول
وقوع جنگ موته

در ششــم جمــادی االول ســال 8 هـــ.ق جنــگ موتــه بــه وقــوع پیوســت. علــت 
وقــوع ایــن جنــگ آن بــود کــه »حــارث بــن ُعَمیــر ازدی« در زمین هــای موتــه 
بــه دســتور شــرحبیل بــن عمــرو، ســردار لشــکر روم دســت گیــر و پــس از بســتن 
دســت هایش، گــردن زده شــد.)5( رســول خــدا)ص( کــه از شــنیدن ایــن خبــر 
بســیار ناراحت شــدند، لشــکری در حدود ســه هزار نفر از مســلمانان جمع آوری و 
جعفــر بــن ابــی طالــب را بــه عنوان فرمانده ســپاه اســالم تعیین و تصریــح فرمودند 
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کــه در صــورت شــهادت جعفــر، زیــد بــن حارثــه و پــس از ایشــان، عبداهلل بــن رواجه 
بــه ترتیــب فرماندهــی لشــکر مســلمانان را بــه عهــده بگیرنــد. پیامبر)ص(بــه آن هــا 
ســفارش نمودنــد تــا جایــی کــه امــکان دارد کافــران را بــه اســالم دعوت نماینــد و در 

صورتــی کــه اســالم نیاوردنــد بــا آن هــا وارد جنــگ شــوند.
ســپاه اســالم بــه ســمت ســرزمین های موتــه حرکــت کــرد. هنگامــی کــه ایــن 
خبــر بــه شــرحبیل رســید، ســخت بــه تکاپــو افتــاد و از قیصــر روم لشــکر عظیمــی 
درخواســت نمــود. از ایــن روی لشــکر نزدیــک بــه صــد هــزار نفــر از مــردان جنگــی، 
آمــاده ی مبــارزه بــا مســلمانان شــدند. هنگامــی کــه دو ســپاه در برابــر هــم صــف 
روی  از  کــه  مســلمانان  داد.  روی  آن هــا  بیــن  ســختی  بســیار  نبــرد  کشــیدند، 
عقیــده و ایمــان و بــه شــوق بهشــت می جنگیدنــد، بــا روحیــه ی بســیار بــاال 
در برابــر انبوهــی از ســپاه کفــر غیرت مندانــه شمشــیر می زدنــد. جعفــر بــن ابــی 
طالب)علیهمــا الســالم( کــه شــجاعانه در جلــوی ســپاه اســالم مبــارزه می کــرد، 
ناگهــان خــود را در محاصــره ی جمــع کثیــری از ســپاه دشــمن یافــت و در ایــن گیــر 
و دار، دو دســت آن جنــاب قطــع و جراحــات زیــادی بــر بــدن او وارد شــد و ســپس 
بــه شــهادت رســیدند. ســپس فرماندهــی بــه زیــد بــن حارثــه رســید کــه متأســفانه 
او نیــز بــه درجــه ی شــهادت نایــل شــد و بعــد از او عبــداهلل بــن رواحــه َعَلم ســپاه را 
برداشــت کــه در اثــر کثــرت حمــالت ســپاه دشــمن او نیــز بــه شــهادت رســید. پــس 
از شــهادت ســه فرمانــده ای کــه پیامبــر اســالم)ص(تعیین نمــوده بــود، ســرگردانی 
ســپاه اســالم شــروع شــد؛ امــا باالخــره بــا ترفنــدی کــه »ثابــت بــن اقــرم« و »خالــد 
بــن ولیــد« اجــرا کردنــد، مســلمانان پــس از یــک روز مقاومــت و پایداری ســخت در 

برابــر ســپاه عظیــم روم، بــا ســالمت کامــل بــه مدینــه بازگشــتند.)6(

دهم جمادی االول
وقوع جنگ جمل

روز دهــم جمــادی االول ســال 36 هـــ.ق جنــگ جمــل روی داد کــه نتیجــه آن 
پیــروزی ســپاه امیرمؤمنــان علــی)ع( بــود.

بــا  مــردم  عثمــان،  قتــل  از  پــس  کــه  شــد  آغــاز  جــا  آن  از  جمــل  ی  واقعــه 
امیرمؤمنــان علــی)ع( بیعــت کردنــد. عایشــه پــس از آگاهــی ایــن موضــوع، ســخت 
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ناراحــت گشــت و بــرای مبــارزه بــه آن حضــرت در مکــه فریــاد مظلومیــت عثمــان را 
ســر داد. طلحــه و زبیــر کــه در حکومــت حضــرت علــی)ع( بــه دنبــال پســت و مقــام 
بودنــد، بعــد از آن کــه فهمیدنــد بــه مقاصــد خــود نخواهنــد رســید، بــه بهانــه ی 

عمــره از مدینــه خــارج شــده، بــه عایشــه پیوســتند.
عبــداهلل بــن عامــر نیــز - کــه قبــاًل عامــل عثمــان در بصــره بــود و امیرمؤمنــان)ع( او 
را از ســمت خــود عــزل کــرده بودنــد - بــه مکــه آمــد و بــه حمایت از عایشــه پرداخت 
و شــتری بــه قیمــت دویســت دینــار بــه او هدیــه کــرد. آن هــا جملگــی بــه عایشــه 
پیشــنهاد دادنــد کــه بــه جانــب بصــره حرکــت کنــد؛ زیــرا مــردم آن شــهر اگــر او را 
ببیننــد، همگــی بــه وی خواهنــد پیوســت. عایشــه پیشــنهاد آن هــا را پذیرفــت و 
همراهشــان بــه طــرف بصــره بــه راه افتــاد. هنگامــی کــه بــه ایــن شــهر وارد شــدند 
ــن ُحَنیــف، نماینــده امیرمؤمنــان)ع( ریختنــد و او  ــه ی عثمــان ب ــه خان شــبانه ب
را اســیر و بســیار اذیــت کردنــد؛ حتــی نقــل شــده اســت کــه محاســن او را کندنــد. 
ســپس قصــد بیت المــال را نمودنــد و بعــد از آن کــه جمــع کثیــری از نگــه بانــان و 
محافظــان آن را بــه قتــل رســاندند، بیت المــال مســلمانان را غــارت کردنــد!!)7(

ــه امیرمؤمنــان)ع( رســید، آن حضــرت  ــه خبــر شورشــیان در مدینــه ب ــی ک زمان
ســهل بــن ُحَنیــف را بــه جــای خویــش گذاشــت و بــه همــراه شــمار زیــادی از 
اصحــاب پیامبــر)ص( و ســایر مــردم مدینــه - کــه در نقلــی تعــداد آن هــا چهــار هــزار 
نفــر بیــان شــده - بــه ســرعت بــه ســوی عــراق حرکــت کردنــد. بنــا بــه نقــل ســعید 
بــن جبیــر، هشــتصد نفــر از انصــار و چهارصــد نفــر از کســانی کــه در بیعــت رضــوان 

حضــور داشــتند، در جمــل همــراه امیرمؤمنــان علــی)ع( بودنــد.)8(
حضــرت علــی)ع( کــه بــه هیــچ وجــه بــه برپایــی ایــن جنــگ مایــل نبــود، پــس از 
ورود بــه بصــره بــه مــدت ســه روز بــا فرســتادن پیام هــای مکــرر از آن هــا خواســت 
کــه از ایــن شــورش دســت بردارنــد؛ ولــی آن هــا هرگــز قبــول نکردنــد.)9( باالخــره 
ــا شــب ادامــه  در روز دهــم جمــادی الثانــی درگیــری آغــاز شــد و از هنــگام ظهــر ت
یافــت. بیــش تــر درگیری هــا در اطــراف شــتر عایشــه بود)گفتــه شــده بیــش از 

هفتــاد دســت کــه خواســتند افســار شــتر او را بگیرنــد قطــع شــد(.
در پایــان پیــروزی نصیــب ســپاه امیرمؤمنــان)ع( شــد و حضــرت کنــار هــودج 
عایشــه آمدنــد و فرمودنــد: »ای حمیــرا! آیــا پیامبــر تــو را امــر کــرده بــود کــه بــه 
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جنــگ بیــرون آیــی؟! آیــا تــو را امــر نفرمــود کــه در خانــه ی خــود بنشــینی و بیــرون 
نیایــی؟ بــه خــدا ســوگند! انصــاف ندادنــد آنــان کــه زن هــای خــود را پشــت پــرده 
پنهــان داشــتند و تــو را بیــرون آوردنــد«. محمــد بــن ابــی بکــر، خواهــرش عایشــه 
ــه ی صفیــه  ــه خان ــه دســتور امیرمؤمنــان)ع( او را ب را از هــودج بیــرون کشــید و ب
دختــر حــارث بــن ابــی طلحــه بردنــد و بعــد او را بــه مکــه و ســپس بــه مدینــه 
فرســتادند.)10( در ایــن جنــگ از لشــکر امیرمؤمنــان)ع( کــه در حــدود بیســت 
هــزار نفــر بودنــد، پنــج هــزار نفــر شــهید و از لشــکر عایشــه کــه ســی هــزار تــن بودنــد، 
ــاران  ــد بــن صوحــان یکــی از شــیعیان و ی ســیزده هــزار نفــر کشــته شــدند.)11( زی
خــاص حضــرت علــی)ع( بــود کــه در ایــن جنــگ بــا درجــه ی واالی شــهادت نایــل 
شــد و آن حضــرت بــاالی ســر او آمدنــد و فرمودنــد: »ای زیــد! خــدا رحمتــت کنــد 

کــه تعلقــات دنیــوی تــو انــدک و کمــک تــو بــرای دیــن بســیار بــود!«)12(

سیزدهم جمادی االول
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(

بنابــر نقــل پــاره ای از روایــات، شــهادت حضــرت زهــرا)س( 75 روز پــس از رحلت 
ــال 11 هـــ.ق  ــادی االول س ــیزدهم جم ــالم)ص(یعنی در س ــر اس ــداز پیامب ــان گ ج
واقــع شــد. حضــرت زهــرا)س( اقیانــوس بــی کــران فضایــل و خوبی هــا بودنــد کــه 
رســول اکــرم)ص(در مناســبت های مختلــف بــه بیــان گوشــه ای از فضایــل ایــن 
ــر فرمایــش موالیمــان امــام صــادق)ع(  بانــوی بزرگــوار می پرداختنــد. اگرچــه بناب

عقــول بشــری از معرفــت و شــناخت حضــرت زهــرا)س( عاجزنــد.)13(
ــا  ــا و فضیلت ه ــه خوبی ه ــر هم ــت: »اگ ــده اس ــول خدا)ص(آم ــی از رس در روایت
در شــخصیتی جمــع گــردد، آن شــخص فاطمــه اســت؛ بلکــه او باالتــر اســت. 
همانــا دختــرم فاطمــه)س( در وجــود و بزرگــواری و کرامــت بهتریــن فــرد روی 

زمیــن اســت«.)14(
و  بــر خلــق هســتیم  امــام عســکری)ع( می فرماینــد: »مــا حجت هــای خــدا 

جــده ی مــا فاطمــه حجــت خــدا بــر ماســت«.)15(
بایــد گفــت: بعــد از رحلــت پیامبر)ص(چــه زود حرف هــا و ســفارش های آن 
حضــرت را فرامــوش نمودنــد؟ ! و چگونــه حــق پیامبــر را در مــورد دختــرش رعایــت 
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کردنــد؟! فاطمــه ای کــه پیامبــر خــدا)ص( در حضــور عــام و خــاص در موردشــان 
می فرمودنــد: »فاطمــه بضعــه منــی مــن آذاهــا فقــد آذانــی؛ فاطمــه پــاره تــن مــن 
اســت؛ هــر کــس او را اذیــت کنــد بــه تحقیــق مــرا اذیــت نمــوده اســت«. پــس از 
رحلــت پیامبــر آمــاج بــزرگ تریــن مصیبت هــا و غبت هــا و مظلومیت هــا واقــع 
شــدند. آنــان کــه بــه ظاهــر خــود را اصحــاب پیامبر)ص(مــی پنداشــتند، در خانــه 
او را بــه آتــش کشــیدند و شــوهر گرامــی اش امیرمؤمنــان)ع( را بــا زور بــرای بیعت به 
مســجد بردنــد و در ایــن میــان جگرگوشــه اش محســن را بــه شــهادت رســاندند و 
پهلــوی آن بانــوی گرامــی را کــه بــرای حمایــت از ســاحت مقــدس والیــت در برابــر 
دشــمنان ایســتاده بــود، شکســتند کــه در اثــر همیــن آزارهــا در فاصلــه ی اندکــی 

پــس از رحلــت نبــی گرامــی اســالم)ص(به شــهادت رســیدند.)16(
آری! بانــوی دو عالــم پــس از وفــات پــدر گرامــی شــان تمــام غم هــا و دردهــا 
ــمعی در  ــد ش ــد و مانن ــان خریدن ــه ج ــت ب ــدس والی ــاخت مق ــت از س را در حمای
انــدک زمــان ســوختند و آب شــدند. بانویــی کــه امــام صــادق)ع( در وصــف حــال 
زهــرا)س(  پیامبر)ص(حضــرت  از  »بعــد  می فرماینــد:  چنیــن  ایشــان  غم انگیــز 
از شــدت غصــه  و  ایشــان ضعیــف  و جســم  بودنــد  افتــاده  بســتر  در  پیوســته 

بدنشــان الغــر شــده بــود«.)17(
پــس از شــهادت مظلومانــه ی حضــرت فاطمــه زهــرا)س( بنابــر وصیــت آن 
حضــرت، امیرمؤمنــان علــی)ع( بدنشــان را شــبانه غســل دادنــد و در اوج غربــت، 

شــبانه بــه خــاک ســپردند.
بــه راســتی چــرا تنهــا دختــر پیامبــر)ص(در بهــار جوانــی بــا فاصلــه ای انــدک پــس 
از پــدر گرامــی شــان از ایــن جهــان رخــت برمــی بندنــد و مخفیانــه و بــه دور از چشــم 
همــگان در دل شــب، غریبانــه بــه خــاک ســپرده می شــوند و آن حضــرت حتــی بــه 

خلیفــه ی وقــت هــم اجــازه نمی دهــد در مراســم تدفیــن او حاضــر گــردد؟!)18(

پانزدهم جمادی االول
1. والدت با سعادت حضرت زین العابدین)ع(

بنابــر گفتــه ی برخــی تاریــخ نویســان، حضــرت زیــن العابدیــن)ع( در پانزدهــم 
جمــادی االول ســال 36 هـــ.ق در مدینــه ی منــوره چشــم بــه جهــان گشــودند. 
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بــن  حســین  حضــرت  شــهیدان،  ســاالر  و  ســید  حضــرت  آن  گرامــی  پــدر 
علی)علیهمــا الســالم( و مــادر بزرگوارشــان حضــرت شــهربانو، دختــر یزدگرد ســوم 
بودنــد کــه در آغــاز والدت امــام ســجاد)ع( از دنیــا رفــت؛ از ایــن روی دایــه مهربانــی 
بــرای آن حضــرت گرفتنــد. لقب هــای زیــادی بــه حضــرت علــی بــن الحســین)ع( 
نســبت داده شــده اســت، از جملــه: زیــن العابدیــن، ســید العابدیــن، قــدوه 

الزاهدیــن، ســید المتقیــن، ســجاد، زیــن الصالحیــن، ذوالثفنــات و...
بیش تــر کســانی کــه ایــن القــاب را بــه آن حضــرت نســبت می دادنــد، نــه شــیعه و 
نــه بــه امامــت ایشــان معتقــد بودنــد، امــا نمی توانســتند آن چــه را در او می بیننــد 

نادیــده بگیرند.)19(
بــر دوش امــام ســجاد)ع(  َعَلــم امامــت و والیــت  پــس از واقعــه ی عاشــورا، 
قــرار گرفــت کــه مــدت 25 ســال بــه هدایــت امــت اســالمی پرداختنــد. ایشــان در 
ــر  ــر بنــی امیــه ب ــه حاکمــان ســتم گ ــی ک اوضــاع بســیار ســخت اجتماعــی، در حال
مــردم حکومــت می کردنــد و افــرادی چــون حجــاج ثقفــی فرمــان داران ممالــک 
اســالمی بودنــد، بــه هدایــت امــت پرداختنــد. امــام مهــم تریــن کار خویــش را 
در زمینــه ی برقــراری پیونــد مــردم بــا خداونــد و تقویــت پایه هــای اعتقــادی و 

ــد. ــش گرفتن ــا، در پی ــب دع ــان در قال ــوی آن معن
»جاحــظ«، یکــی از علمــای اهــل ســنت، در مــورد شــخصیت امــام ســجاد)ع( 
چنیــن می گویــد: »دربــاره ی شــخصیت علــی بــن الحســین)علیهما الســالم(، 
ــند و در  ــان می اندیش ــک س ــه ی ــه، هم ــه، خاص ــی، عام ــی، خارج ــیعی، معتزل ش
برتــری و تقدیــم او بــر دیگــران، هیــچ کــدام تردیــدی بــه خــود راه نمی دهنــد«)20(
ــه محرومــان و مســتمندان نیــز  امــام ســجاد)ع( در صدقــه دادن و رســیدگی ب
ــه  ــه مثــل آن را ب ــد مگــر آن ک ــز از غذایــی میــل نمــی فرمودن ــد. هرگ معــروف بودن
فقــرا می دادنــد. ابونعیــم می گویــد: »علــی بــن الحســین)ع( شــب ها کیســه ی پــر 
از نــان را بــر دوش می گرفتنــد و در تاریکــی شــب بیــن فقــرا تقســیم می کردنــد و 

می فرمودنــد: »صدقــه ی پنهانــی غضــب پــروردگار را فــرو می نشــاند«.)21(

2. درگذشت ولید بن عبدالملک بن مروان
در پانزدهــم جمــادی االول ســال 96 هـــ.ق ولیــد بــن عبدالملــک در شــام در 
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43 ســالگی بــه درک واصــل شــد. او هــم عصــر امــام ســجاد)ع( و مــردی ســتم گــر، 
ظالــم و کریــه منظــر بــود کــه در ســال 87 هـــ.ق اقــدام به ســاختن مســجد اموی در 

شــام کــرد. مــدت خالفــت او نــه ســال و هشــت مــاه طــول کشــید.)22(

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

در بیســت و نهــم جمــادی االول ســال 305 هـــ.ق ابوجعفــر محمــد بــن عثمــان 
بــن ســعید وفــات یافــت.)23( وی دومیــن نایــب خــاص حضــرت ولــی عصــر 
عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف در دوران غیبــت صغــری می باشــند کــه مــردم بــه 
وســیله ی او ســؤاالت و مســایل دینــی خویــش را از امــام زمانشــان می پرســیدند.

بــه شــمار  بــزرگان شــیعه  از  گرامــی شــان  پــدر  بــن عثمــان همچــون  محمــد 
می رفتنــد و از نظــر تقــوا و عدالــت و بزرگــواری، مــورد قبــول و احتــرام شــیعیان و 
از یــاران مــورد اعتمــاد امــام حســن عســکری)ع( بودنــد. چنــان کــه آن حضــرت در 
پاســخ ســؤال احمــد بــن اســحاق کــه بــه چــه کســی مراجعــه کنــد، فرمــود: »َســمری 
و پســرش، هــر دو، امیــن و مــورد اعتمــاد مــن هســتند؛ آن چــه بــه تــو برســانند، از 
جانــب مــن می رســانند، و آن چــه بــه تــو بگوینــد از طــرف مــن می گوینــد؛ ســخنان 
آنــان را بشــنو و از آنــان پیــروی کــن؛ زیــرا ایــن دو تــن مورد اعتماد و امین هســتند«.

پــس از درگذشــت عثمــان از جانــب امــام زمــان)ع( توقیعــی مبنــی بــر تســلیت 
وفــات او و اعــالم نیابــت فرزنــدش »محمــد« صــادر شــد.)24(

ابوجعفــر محمــد بــن عثمــان تألیفاتــی در فقــه داشــته اســت کــه پــس از وفاتــش، 
بــه دســت حســین بــن روح، ســومین نایــب امــام زمــان)ع( رســیده اســت. محمــد 
بــن عثمــان در حــدود چهــل ســال عهــده دار وکالــت امــام زمــان)ع( بــود و در طول 
ایــن مــدت وکالی محلــی و منطقــه ای را ســازمان دهــی و بــر فعالیتشــان نظــارت 
می کــرد و بــه اداره ی امــور شــیعیان اشــتغال داشــت. توقیع هــای متعــددی 
ــد، و  ــادر ش ــریف ص ــه الش ــی فرج ــل اهلل تعال ــر عج ــی عص ــرت ول ــه ی حض از ناحی
توســط ایشــان بــه شــیعیان رســید. محمــد بــن عثمــان پیــش از وفاتــش، از تاریــخ 
فــوت خــود خبــر داد و دقیقــًا در همــان زمــان کــه گفتــه بــود، رحلــت فرمــود.)25(
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شناخت آیه ای
ــرده  ــه« ک ــه »آی ــه قــرآن از آن تعبیــر ب ــوع شــناخت تعقلــی همــان اســت ک ایــن ن
ــموات  ــق الس ــه خل ــن ایات ــت: »و م ــده اس ــرآن آم ــه در ق ــه ک ــن آی ــد ای ــت، مانن اس
و األرض و اختــالف الســنتکم و الوانکــم« و یــا ایــن آیــه شــریفه: »و مــن ایاتــه 
و  مــودة  بینکــم  جعــل  و  الیهــا  لتســکنوا  ازواجــا  انفســکم  مــن  لکــم  خلــق  ان 
رحمة«)ســوره روم- آیــات 21 و 22(.قــرآن تمــام عالــم طبیعــت را یکســره آیــه و 
نشــانه بــرای شــناخت مــاوراء طبیعــت می خواند.ایــن تعبیــر قــرآن اســت.ما 
ــت؟  ــه اس ــاوراء الطبیع ــناخت م ــه ش ــر ب ــودن منحص ــه ب ــن آی ــا ای ــم آی ــد ببینی بای
ــه، در خــود طبیعــت هــم ایــن »شــناخت  ــا ن ــه شــناخت خداســت؟ ی منحصــر ب
آیــه ای«)شــناخت بعــد پنجمــی ذهــن( نمونــه دارد.اگــر در خــود طبیعــت نمونــه 
نداشــته باشــد ممکــن اســت قبولــش بــرای ذهــن انســان کمــی مشــکل باشــد، 
ولــی وقتــی ببینیــم در خــود طبیعــت نمونــه دارد یعنــی بســیاری از شــناخت های 
مــا از خــود طبیعــت، شــناخت آیــه ای اســت، شــناختی اســت کــه بــه بعــد پنجــم 
ــا  ــه ب ــوط می شــود ک ــه بعــدی مرب ــه ب ــوط می شــود، شــناختی اســت ک ذهــن مرب
آن بعــد شــناختی ذهــن اســت کــه مــا خــدا را می شناســیم، بــا آن بعــد شــناختی 

تعقلوتفکردرقرآن

استاد شهید مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار جلد 13 
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ذهــن اســت کــه مــا بــه وجــود روح اعتقــاد و ایمــان کامــل پیــدا می کنیــم، بــه 
عالــم مــاوراء الطبیعــه اعتقــاد پیــدا می کنیــم، بــه غیــب اعتقــاد پیــدا می کنیــم و 
بــه معنــا و معنویــت اعتقــاد پیــدا می کنیــم دیگــر ایــن مســأله کــه طبیعــت آیــه و 

ــرای مــا بســیار آســان خواهــد شــد. نشــانه مــاوراء الطبیعــه اســت، ب
جهــان  و  بینی هــا،  جهــان  براســاس  ایدئولوژیهــا  شــد،  گفتــه  کــه  همانطــور 
بینی هــا براســاس جهــان شناســی ها، و جهــان شناســی ها براســاس شــناخت 
نباشــیم  شــناس  شــناخت  تــا  می دهد.مــا  نتیجــه  اینجــا  شناسی هاســت، 
نمی توانیــم جهــان شــناس باشــیم و نمی توانیــم جهــان بینــی داشــته باشــیم، و 

هــر ایدئولــوژی کــه داشــته باشــیم بایــد بــر اســاس جهــان بینــی مــا باشــد.
نــوع  حــال ببینیــم آن نمونه هایــی کــه مــا در شــناخت طبیعــت داریــم و از 
یعنــی  نامیدیــم  ای«  آیــه  »شــناخت  را  آن هــا  مــا  کــه  هســتند  شــناخت هایی 
ــی  ــناخت منطق ــر از ش ــود و غی ــدا می ش ــن پی ــم ذه ــد پنج ــه از راه بع ــناختی ک ش

علمــی تجربــی اســت کــه فقــط جنبــه تعمیــم و توســعه دارد کدامنــد؟
یــک مثــال ســاده برایتــان عــرض می کنــم: شــما اگــر پــای درس یــک دانشــمند 
ریاضــی دان یــا زیســت شــناس و یــا یــک فقیــه بنشــینید، او بــرای شــما حــرف 
می زنــد و از علــم خــودش صحبــت می کنــد. »صحبــت می کنــد« یعنــی چــه؟ 
یعنــی یــک سلســله کلمــات معنــی دار از زبــان او بیــرون می آید.مثــال بــه مؤلفیــن 
می زنیــم: مــا ســعدی را ندیــده ایم)تــازه اگــر هــم دیــده بودیــم فــرق نمی کــرد( امــا 
اکنــون کتبــی در دســت داریــم بــه نــام گلســتان، بوســتان و طیبــات کــه از مــردی 

بــه نــام ســعدی اســت.می بینیــم گلســتان اینطــور شــروع می شــود:
»منــت خــدای را عــز و جــل کــه طاعتــش موجــب قربــت اســت و بــه شــکر انــدرش 
مزیــد نعمــت، هــر نفســی کــه فــرو مــی رود ممــد حیــات اســت و چــون بــر می آیــد مفــرح 
ذات، پــس در هــر نفســی دو نعمــت موجــود اســت و بــر هــر نعمتــی شــکری واجــب.

از دست و زبان که بر آید
کز عهده شکرش بدر آید

اعملــوا ال داود شــکرا و قلیــل مــن عبــادی الشــکور...« تــا آخــر گلســتان را کــه 
ــز  ــرآن نی ــات ق ــه در آن آی ــی می بینیــم ک می خوانیــم فرازهــا و شــعرهای بســیار عال
ــا  ــیار ب ــعدی مــرد بس ــم س ــم؟ می گویی ــی می کنی ــه کار رفتــه اســت.ما چــه حکم ب
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ذوق و اســتعدادی بــوده اســت.اگر از مــا بپرســند شــناخت شــما از ســعدی بــه 
عنــوان یــک انســان عالــم و یــک شــاعر بــا ذوق و اســتعداد چــه شــناختی اســت؟ 
فرضــا خــود ســعدی را دیــده باشــید، حــرف زدنــش را دیــده باشــید، کتابــش را 
هــم دیــده باشــید، علــم و ذوق ســعدی در کجاســت؟ علــم و ذوق ســعدی در آن 
درونــی تریــن اعمــاق وجــود ســعدی اســت کــه علــم هنــوز نمی توانــد معیــن کنــد 
در کجاســت.آیا آنچــه کــه اســمش علــم یــا عاطفــه یــا ذوق یــا ایمــان اســت واقعــا در 
ســلول ها جــای گرفتــه اســت یــا در مــاوراء ســلول ها وجــود دارد؟ حــال فــرض کنیــم 
کــه این هــا در ســلول جــای داشــته باشــند)بحثی در ایــن جهــت نداریــم( آیــا مــن و 
شــما کــه می گوییــم ســعدی عالــم اســت، رفتیــم و مغــز ســعدی را تشــریح کردیــم، 
علمهــا را در البــالی ســلول ها کلمــه بــه کلمــه پیــدا کردیــم و بعــد گفتیــم ســعدی 
عالــم اســت؟ آیــا ذوقــش را در البــالی آن ســلول ها پیــدا کردیــم؟ یــا مثــال از مغــز 
ســعدی علمهــا و ذوقهــا و اصطالحــات و احساســات او را عکــس بــرداری کردیــم؟!

ــا بــه عنــوان مثــال آقــای بروجــردی کــه مــا پــای درســش رفتیــم و دیدیــم کــه  ی
آنطــور در مســائل فقهــی و اصولــی اظهــار نظــر می کنــد و می گوییــم فقیــه درجــه 
اول زمــان خــود بــود، آیــا مغــز او را دیدیــم؟ مــا کــه جــز پوســت و صــورت آقــای 
بروجــردی چیــزی ندیدیــم، مــا از درون مغــز او ناآگاهیــم، از خــود آن چیــزی کــه 
در آن، محتواهــا هســت هیــچ چیــز نمــی دانیــم ولــی در عیــن حــال اگــر از مــن کــه 
مثــال شــاگرد ایشــان بــودم بپرســند آقــای بروجــردی در فقــه و اصــول و تفســیر و 
ادبیــات و تاریــخ چطــور بــوده اســت؟ می گویــم در فقــه و اصــول مــرد فوق العــاده 
متبحــر و صاحب نظــری بــود و بــر تفاســیر قــرآن هــم مســلط بــود و بیــش از نصــف 
قــرآن را حفــظ بــود، ادبیــات عربــش فوق العــاده خــوب بــود، انســان بــاور نمی کــرد 
کــه یــک مــرد فقیــه، بــه ادبیــات فارســی اینچنیــن مســلط باشــد.گاه می شــد کــه 
بــه یــک مناســبتی شــعری از مولــوی یــا حافــظ می خوانــد و انســان می فهمیــد کــه 
ــه یــک مناســبتی در جــای  ــد این هــا را ب ــر این هــا مســلط نباشــد نمی توان ــا ب او ت
خــود بخوانــد.در اطالعــات تاریخــی هــم خــوب بــود. ]بعــد ایــن ســؤال پیــش 
می آیــد کــه [ تــو این هــا را از کجــا دانســتی؟ ایــن معلومــات مگــر در زبــان یــا چشــم 
اســت؟ در روی پوســت صــورت اســت؟ پــس در کجاســت؟)مادیین می گوینــد در 
مغــز وجــود دارد.الهیــون می گوینــد مغــز ابــزاری اســت در دســت روح، آن چیــزی 
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کــه معلومــات اســت غیــر از آثــاری اســت کــه در مغــز اســت.در مغــز آثــاری پیــدا 
می شــود ولــی خــود علــم و آگاهــی در مــاورای مغــز اســت(.می گویم مــن نمــی دانــم 
کجــا وجــود دارد ولــی می دانــم کــه ایــن مــرد، آگاهــی فقهــی، اصولــی، تفســیری، 
ادبــی عربــی، ادبــی فارســی و تاریخــی داشــت.تو از کجــا می دانــی؟ می گویــم از 
گفته هایــش، مــن پــای درســش بودم.خــوب پــای درســش باشــی؟ می گویــم 
آدمــی کــه فقیــه نباشــد کــه نمی توانــد اینطــور ده ســال بیســت ســال تدریــس کنــد 
و عــده ای را عالــم کنــد ولــی خــودش بــی ســواد مطلــق باشــد، همیــن طــور بیایــد 
حــرف بزند.آیــا می شــود چنیــن حرفــی زد کــه شــخصی ده ســال ســر کالس بیایــد، 
ــق  ــواد مطل ــی س ــودش ب ــی خ ــوند ول ــواد ش ــا س ــه ب ــاگردان هم ــد، ش ــس کن تدری
باشــد؟ خــودش نفهمــد کــه چــه می گویــد، همیــن طــور مثــل کســی کــه هذیــان 
می گویــد حــرف بزنــد و اتفاقــا همــه ایــن حرف هــا جــور در بیایــد؟ می گوییــم نــه، 
ــودش  ــا خ ــف ت ــن مؤل ــد، ای ــم کن ــد تعلی ــد نمی توان ــم نباش ــا عال ــود.این ت نمی ش
عالــم نباشــد نمی توانــد فــالن کتــاب علمــی را بنویســد.اگر بوعلــی ســینا فیلســوف 
ــون  ــود کتــاب قان ــر طبیــب نمــی ب ــه وجــود نمــی آمــد، اگ ــود کتــاب شــفا ب نمــی ب
ــم بــوده اســت؟ می گویــم  بــه وجــود نمــی آمــد.از کجــا فهمیــدی او طبیــب و عال
از کتابــش، یعنــی از آیــه و نشــانه.علم بوعلــی ســینا یــا آقــای بروجــردی کــه قابــل 
مشــاهده نیســت، علــم کــه قابــل بررســی و مشــاهده مســتقیم نیســت، ایــن قــوه 
تعقــل و قــدرت »عمــق بینــی« انســان اســت کــه وقتــی مشــاهده می کنــد، کلمــات 
را می شــنود، خطــوط را می بینــد و این هــا را در یــک نظــام معیــن می بینــد، فــورا 

در پشــت ســر این هــا نفــوذ می کنــد و یــک سلســله معلومــات می بینــد.
مــا می بینیــم کــه اکثــر معلومــات مــا در جهــان، بــه اصطــالح قــرآن »معلومــات 
آیــه ای« اســت.اگر شــما می گوییــد فــالن کــس آدم خوبــی اســت، خوبــی او را 
نمی توانیــد احســاس کنیــد، نمی توانیــد آزمایــش کنیــد، کارش را کــه آیــه خوبــی 
کــه شــما  بــدی او را  بــدی اســت،  اوســت می بینید.اگــر می گوییــد فالنــی آدم 
نمی بینیــد، تجربــه و بررســی هــم نمی توانیــد بکنیــد، کارش را می بینیــد، کارش 
نشــانه بــدی خــود اوســت.می گویید فــالن کــس بــا مــن دوســت است.دوســتی 
ــا مــن دشــمن  ــه دوســتی اســت.فالن کــس ب ــی کارش آی ــه نمــی بینیــد، ول او را ک
است.دشــمنی اش را کــه حــس نمی کنیــد، می گوییــد کارش نشــانه دشــمنی بــا 

قــرآن
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مــن اســت.
پــس اکثــر شــناخت های مــا در جهــان، شــناختی اســت کــه نــه حســی مســتقیم 
اســت)یعنی همان شــناخت احساســی ســطحی( و نه منطقی علمی تجربی)که 
خــود موضــوع، قابــل تجربــه و آزمایــش باشــد( بلکــه احســاس مــا بــه آیه هــای 
شــی ء تعلــق می گیــرد ولــی ذهــن مــا همــواره از آیــات، و آثــار، مؤثــر را در ورای آن 
می بیند.قبــال عــرض کــردم کــه حتــی راســل هــم بــه ایــن حــرف اعتقــاد دارد)کــه 
درســت هــم هســت( می گویــد: حتــی گذشــته ها را از ایــن راه می دانیم.ناپلئــون 
را مــا نــه دیــده ایــم و نــه می توانیــم آزمایــش کنیم.مــا کــه معتقــد هســتیم ناپلئــون 

در دنیــا وجــود داشــته، از روی عالئــم و نشــانه ها و آیه هاســت.
این هــا معلومــات نشــانه ای اســت، یعنــی همــان نــوع معلوماتــی کــه خــدا را هم 
کــه انســان می شناســد بــه کمــک همیــن ]نــوع معلومــات و همیــن [ نوع شــناخت 
است.شــناخت خــدا یــک نــوع شــناختی کــه اصــال شــباهتی بــا شــناخت های 
دیگــر نداشــته باشــد و یــک چیــز مخصــوص بــه خود باشــد، نیســت.راه شــناختن 
خــدا بــا راه شــناختن بســیاری از مســائل کــه در طبیعــت می شناســیم عینــا یکــی 
اســت.اگر مــا راه خــدا شناســی را انــکار کنیــم بایــد 90%معلومــات خودمــان را دور 

بریزیــم در صورتــی کــه احــدی نمی توانــد ]چنیــن ادعایــی [ کنــد.
بــود؟ شــاید محافظــه  انقالبــی  مــرد  یــک  لنیــن  کــه  از کجــا می گوییــد  شــما 
کارتریــن آدمهــا بــوده و اصــال فکــر انقــالب هــم بــه ذهنــش خطــور نکــرده اســت.
می گوییــد فعالیت هــا و نوشــته ها و نطق هایــش را می بینیــم و از آثــار موجــود، 

را می فهمیــم. بودنــش  انقالبــی 
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چکیده
واژه »احســان« از ریشــه »ُحســن« بــه معنــای زیبایــی و نیکــی می باشــد کــه در 

قــرآن در ســه معنــا بــه کار رفتــه اســت:
1.تفّضل و نیکی به دیگران

2.انجام و سر و سامان دادن به امور و کارها به وجه نیکو و کامل
3. انجــام اعمــال و رفتــار صالــح. احســان در ایــن کاربــرد تقریبــًا متــرادف بــا تقــوا 

و پرهیــزکاری اســت.
اســتفاده  قــرآن،  در  مشــتقاتش  و  »محســن«  واژه  کاربــرد  مــوارد  بررســی  از 

اســت: کاربــرد  و  معنــی  دو  دارای  واژه  ایــن  کــه  می شــود 
1. نیکی و خیر رساننده به دیگران

2. انجام دهنده اعمال و رفتارهای صالح و نیک
مقــام محســنان در ایــن کاربــرد از برخــی مقامــات متقیــان برتر اســت و بــه طور کلی 
ایــن واژه در ایــن معنــی و کاربــرد خــود بیشــتر بــه کســانی اطــالق شــده کــه از ایمانــی 

راســخ و ثبــات قــدم در راه ایمــان و انجــام تکالیــف الهــی برخــوردار بــوده انــد.
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مقدمه
از واژه هــا و مفاهیمــی کــه در قــرآن کریــم بــه صــورت فــراوان بــه کار رفتــه، واژه 
»احســان« و »محســنین« اســت، تــا حــّدی کــه از مشــتقات ریشــه اصلــی ایــن 
واژه)ح-س-ن( جمعــًا 194 کلمــه در قالــب 28 ریخــت و صــورت، بــه کار رفتــه 
ــا مشــتقاتش  ــار و واژه »محســن« ب ــا مشــتقاتش، 34ب اســت. کلمــه »احســان« ب

ــت.]1[ ــده اس ــم آم ــرآن کری ــار در ق 39 ب
توجــه بــه ایــن مســئله نظــر هــر قــرآن پژوهــی را جلــب می کنــد کــه ایــن واژه 
را مــورد دقــت و بررســی قــرار دهــد، تــا مفهــوم یــا مفاهیــم و وجوهــی کــه در آن 
اســتعمال شــده انــد را دریابــد. لیکــن از آنجــا کــه بررســی کلیــه مشــتقات واژه 
و  »احســان«  واژه  دو  واژه هــا،  ایــن  میــان  از  اســت،  گســترده  کاری  »حســن« 
»محســن« با مشتقاتشــان را، به خاطر اهمیت و بار معنایی بســیار چشــمگیری 
کــه دارنــد و می تواننــد مــا را بــا برخــی از رفتارهــا و اوصــاف مؤمنــان و بنــدگان 
ــه  ــر آشــنا کننــد، مــورد بررســی قــرار می دهیــم. ب خــوب خــدا بــه صــورت دقیــق ت
ویــژه اینکــه مالحظــه می کنیــم خداونــد در قــرآن کریــم بارهــا بــا تعبیــر »ان اهلل 
ــودن »محســنان« را بیــان مــی دارد و  یحــّب المحســنین« مــورد محبــت الهــی ب
نیــز بــا ایــن وصــف و عنــوان پیامبــران بــزرگ خــود، ماننــد نــوح)ع( و ابراهیــم)ع( را 

ــت. ــرده اس ــف ک توصی

بررسی ریشه لغوی واژه ها
واژه »احســان« و »محســنین« از ریشــه »ُحســن« اســت. لغت شــناس معروف، 
ابــن فــارس، دربــاره معنــی »ُحســن« می نویســد: »الحــاء و الســین و النــون، اصــل 
واحــد، فالُحســن ضــد الُقبــح«؛ ایــن واژه ریشــه تــک معنایــی دارد، و بــه معنــای 

ضــد و مخالــف زشــتی اســت«.]2[
البتــه ضــد و مخالــف زشــتی ممکــن اســت هــر یــک از معانــی زیبایــی و یــا نیکــی 
باشــد، و در نتیجــه واژه حســن در هــر یــک از »جمــال و زیبایــی« و »خوبــی و 
نیکــی« قابــل کاربــرد و اطــالق اســت. همچنــان کــه در قامــوس قــرآن بــه مطلــب 
فــوق تصریــح شــده اســت: »ُحســن بــر وزن قفــل، زیبایــی، نیکویــی، هــر دو ایــن 
ْعَجَبــَک 

َ
ْزَواٍج َوَلــْو أ

َ
َل ِبِهــّنَ ِمــْن أ

َ
ْن َتَبــّد

َ
معنــی در قــرآن یافــت می شــود، مثــل »و ال أ
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ُحْســُنُهّنَ ِإال َمــا َمَلَکــْت َیِمیُنــَک َوَکاَن اهلُل َعَلــی ُکِلّ َشــْیٍء َرِقیًبــا ]3[؛ و نــه تــو را 
اســت کــه آن هــا را بــه همســران دیگــر عــوض کنــی، اگــر چــه »زیبایــی« ایشــان تــو 
ِبَواِلَدْیــِه ُحْســًنا]4[؛ انســان  ْیَنــا اإلْنَســاَن  را بــه شــگفت آورد.« و ماننــد: » َوَوّصَ
را نســبت بــه پــدر و مــادرش بــه نیکــی ســفارش کــرده ایــم«]5[ تعریفــی کــه راغــب 
اصفهانــی از واژه »َحَســن« ارائــه می دهــد نیــز مؤیــد مطلــب فوق می باشــد؛ ایشــان 
می نویســد: »الَحَســن عبــاره عــن کل مبهــج مرغــوب فیــه؛ َحَســن عبــارت اســت از 
ــرا  ــه مــورد رغبــت و آرزو باشــد«،]6[ زی هــر چیــز بهجــت آفریــن و شــادی بخــش ک
بدیهــی اســت کــه امــر خوشــایند شــامل هــر یــک از »زیبایــی« و »نیکــی« می گــردد.

البتــه نویســنده کتــاب لغــت قامــوس بــه یکــی از دو کاربــرد »ُحســن« دقیقــًا 
ــا نمــوده اســت: »الُحســن الجمــال«. عــالوه  ــه زیبایــی معن ــرده و آن را ب اشــاره ک
بــر دو آیــه ای کــه پیــش تــر دربــاره کاربــرد واژه »ُحســن« در هــر یــک از زیبایــی و 
نیکــی بیــان شــده، شــاید بتــوان ادعــا نمــود کــه واژه »َحَســن« کــه در آیه 37 ســوره 
آل عمــران دو بــار آمــده، هــر کــدام در یکــی از دو معنــای مذکــور بــه کار رفتــه اســت، 
َهــا ِبَقُبــوٍل  َلَهــا َرّبُ نخســت در معنــی »نیکــو« و ســپس در معنــی »زیبــا«: » َفَتَقّبَ
ْنَبَتَهــا َنَباًتــا َحَســًنا؛ پــس پذیرفتــش خــدا پذیرفتنــی نیکــو و رویانیــدش 

َ
َحَســٍن َوأ

روئیدنــی زیبــا«. آیــه فــوق دربــاره حضــرت مریــم و تولــد او و پذیــرش و پرورشــش 
از ســوی خداونــد می باشــد. در کتــاب »مفاهیــم اخالقی-دینــی در قــرآن مجیــد« 

در ایــن بــاره آمــده اســت. 
بایــد خاطرنشــان ســاخت کــه در ایــن آیــه، َحَســن دو بــار و بــه توالــی آمده اســت؛ 
در بــار اول معنــای آن رفتــار »نوازشــگرانه و نیکویــی« اســت کــه خداوند نســبت به 
حضــرت مریــم نشــان می دهــد. و در بــار دوم پــرورش »تندرســتانه« او را تــا زمانــی 

کــه زنــی زیبــا شــود، متبــادر ذهــن می ســازد«.]7[
اگــر چــه ایــن احتمــال کــه واژه مذکــور در »أنبتهــا نباتــًا حســنًا« بــه معنــی پــرورش 
نیکــوی اخالقــی و روحانــی مریــم باشــد بســیار قــوی بــه نظــر می رســد، همچنــان 
کــه دیــدگاه بســیاری از مفســران از جملــه عالمــه طباطبایــی در »المیــزان«]8[ و 
نویســندگان تفســیر نمونــه، همیــن احتمــال اســت. در تفســیر نمونه آمده اســت: 
»تعبیــر انبــات« یعنــی »رویانیــدن« در مــورد پــرورش مریــم، اشــاره بــه جنبه هــای 

تکامــل معنــوی و روحانــی و اخالقــی مریــم اســت]9[«

قــرآن
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مفهوم احسان
بــا توجــه بــه بررســی مــوارد اســتعمال کلمــه »احســان« در قــرآن کریــم، چنیــن به 

نظــر می رســد کــه ایــن کلمــه دارای معانــی کاربــردی زیــر اســت:
1. خوبی و نیکی به دیگران

َخْذَنــا ِمیَثــاَق َبِنــی ِإْســَراِئیَل ال َتْعُبــُدوَن 
َ
همچنانکــه در قــرآن آمــده اســت: »َوِإْذ أ

ــاِس  ِإال اهلَل َوِباْلَواِلَدْیــِن ِإْحَســاًنا َوِذی اْلُقْرَبــی َواْلَیَتاَمــی َواْلَمَســاِکیِن َوُقوُلــوا ِللّنَ
ُحْســًنا]10[؛ یــاد کنیــد کــه از بنــی اســرائیل پیمــان گرفتیــم کــه جــز خداونــد را 
نپرســتید و بــه پــدر و مــادر و خویشــاوندان و یتیمــان و بینوایــان نیکــی کنیــد و بــا 
مــردم بــه زبــان خــوش ســخن بگوییــد]11[ و در ســوره الرحمــن آمــده اســت: » َهــْل 
َجــَزاُء اإلْحَســاِن ِإال اإلْحَســاُن ]12[؛ آیــا جــزای نیکــوکاری، جــز نیکــوکاری اســت؟« 

البتــه در آیــه فــوق کلمــه احســان دو مرتبــه و بــه توالــی بــه کار رفتــه اســت.
مرتبــه اول احســان بــه معنــی مطلــق رفتــار نیــک انجــام دادن اســت. کــه در 

آینــده از آن بحــث خواهیــم کــرد.
مرتبــه دوم، احســان در همیــن معنــا و مفهومــی بــه کار رفتــه اســت کــه در اینجــا 
در صــدد بیانــش هســتیم، یعنــی انعــام و نیکــی بــه غیــر، بــه همیــن جهــت برخــی 
از مفســران بــه اســتناد همیــن آیــه، گفتــه انــد پــاداش الهــی در قیامــت بیــش از 
عمــل انســان در دنیــا خواهــد بــود؛ زیــرا تفــاوت عــدل و احســان ایــن اســت کــه در 
عــدل جــزا و پــاداش بــه انــدازه عمــل اســت، امــا در احســان، پــاداش و جــزا بیــش 
از عمــل و رفتــار اســت؛ همچنــان کــه راغــب اصفهانــی در ایــن بــاره می نویســد: 
»احســان چیــزی برتــر از عدالــت اســت، زیــرا عدالــت ایــن اســت کــه انســان، آنچــه 
بــر عهــده اوســت را انجــام بدهــد، و آنچــه متعلــق بــه اوســت را بگیــرد، ولی احســان 
ایــن اســت کــه انســان بیــش از آنچــه وظیفــه اوســت انجــام دهــد و کمتــر از آنچــه 
حــق او اســت را بگیــرد.«]13[ همچنیــن حضــرت علــی)ع( در نهج البالغــه دربــاره 
تفــاوت رعایــت عــدل بــا رعایــت احســان می فرمایــد: »العــدل االنصــاف و االحســان 

التفضــل؛ عــدل رعایــت انصــاف و احســان انعــام و بخشــش اســت.]14[«
در مــورد ایــن صــورت از کاربــرد احســان، در نهج البالغــه آمــده اســت: »أحســنوا 
فــی عقــب غیرکــم ُتحفظــوا فــی عقبکــم؛ بــه بازمانــدگان دیگــران نیکــی کنیــد، تــا 

حرمــت بازمانــدگان شــما حفــظ شــود.«
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2ـ امر و کاری را به نحو نیکو و کامل انجام دادن
 َشــْیٍء َخَلَقــُه]15[؛ 

َ
ْحَســَن ُکّل

َ
ــِذی أ

َ
همچنــان کــه در قــرآن کریــم آمــده اســت: » اّل

کســی کــه هــر چیــز را کــه آفریــد، نیکــو آفریــد«. در تفســیر نمونــه دربــاره معنــای آیــه 
ــوم و  ــور عم ــه ط ــش ب ــن آفرین ــام احس ــه نظ ــاره ای ب ــه اش ــت: »آی ــده اس ــوق آم ف
ســرآغازی بــرای بیــان خلقــت انســان و مراحــل تکامــل او بــه طــور خصــوص 
اســت، »الــذی أحســن کّل شــیٍء َخَلَقــه« و بــه هــر چیــز نیــاز داشــت داد، و بــه 
تعبیــر دیگــر بنــای کاخ عظیــم خلقــت بــر »نظــام أحســن« یعنــی بــر چنــان نظامــی 

ــود«.]16[ ــور نمی ش ــر تص ــل ت ــه از آن کام ــت ک ــتوار اس اس
ْو َتْســِریٌح 

َ
َتاِن َفِإْمَســاٌک ِبَمْعُروٍف أ الُق َمّرَ در آیه ای دیگر خداوند می فرماید: » الّطَ

ِبِإْحَســاٍن ]17[؛ طــالق دو بــار اســت پــس از آن یــا بایــد او را بــه طــور شایسته]همســر 
خــود[ نــگاه داشــت، یــا بــه نیکــی رهــا کــرد«. منظــور از »تســریح بــه احســان« یعنــی 
رهــا کــردن زن بــه نحــو شایســته و نیکــو انجــام گیــرد و همــراه بــا اذیــت و آزار نباشــد، و 
بــه عبــارت روشــن تــر، ایــن کار بــه نحــو احســن و خــوب انجــام گیــرد. همچنــان کــه در 
تفســیر نمونــه آمــده اســت: »همــان طــور کــه رجــوع و نگاهــداری زن قیــد »معــروف« 
دارد یعنــی رجــوع و نگاهــداری بایــد بــر اســاس صفــا و صمیمیــت باشــد، جدایــی 
هــم مقیــد بــه احســان اســت یعنــی تفرقــه و جدایــی بایــد از هــر گونــه امــر ناپســندی 

ماننــد انتقــام جویــی و ابــراز خشــم و کینــه خالــی باشــد«]18[
واژه احســان در همیــن معنــا و کاربــرد در نهج البالغــه نیــز بــه کار رفتــه اســت: 
»قیمــة کّل امــریء مــا ُیحســُنه؛ ارزش هــر انســانی بــه انــدازه امــور و کارهایــی 
ــدار و  ــن کالم مق ــد«]19[ در ای ــام می ده ــی انج ــو نیکوی ــه نح ــا را ب ــه آن ه ــت ک اس
ارزش هــر انســانی، هــم ســنگ تخصــص و مهــارت و دانایــی او بــر انجــام درســت و 
نیکــوی امــور و کارهــا، شــمرده شــده اســت، کــه از آن اهمیــت دانایــی و تخصــص و 
مهــارت و آگاهــی بــه انجــام امــور در انســان ها اســتفاده می شــود. شــاید بــه خاطــر 
ــده  ــع آوری کنن ــی جم ــید رض ــه س ــد ک ــوق باش ــارت ف ــه در عب ــن نکت ــود همی وج
نهج البالغــه بعــد از نقــل عبــارت بــاال، می نویســد: »و هــی الکلمــة التــی ال تصــاب 
لهــا قیمــة و ال تــوزن بهــا حکمــة و ال تقــرن إلیهــا کلمــة؛ ایــن از کلماتــی اســت کــه 
قیمتــی بــرای آن تصــور نمی شــود و هیــچ حکمتــی هــم ســنگ آن نبــوده و هیــچ 

ســخنی واالیــی آن را نــدارد.«
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و نیــز در نهج البالغــه آمــده اســت: »و أحســنوا تالوتــه، فإّنــه أنفــع القصــص؛ قــرآن 
را نیکــو تــالوت کنیــد کــه ســود بخــش تریــن سخن هاســت.«]20[

3. انجام کارهای نیک و رفتار صالح
ُقــوا 

َ
ِذیــَن آَمُنــوا اّت

َ
همچنــان کــه در قــرآن کریــم آمــده اســت: » ُقــْل َیــا ِعَبــاِد اّل

ْنَیــا َحَســَنٌة]21[؛ بگــو ای بنــدگان مومــن از 
ُ

ْحَســُنوا ِفــی َهــِذِه الّد
َ
ِذیــَن أ

َ
ُکــْم ِلّل َرّبَ

پروردگارتــان پــروا کنیــد، بــرای کســانی کــه در ایــن دنیــا نیکــی کننــد ]و اعمــال 
صالــح انجــام دهنــد[ پــاداش نیکــو اســت«. در ایــن آیه »احســان « در مــورد انجام 
ــه کار رفتــه اســت. و در ســوره  ــروز رفتارهــای شایســته ب ــح و ب اعمــال نیکــو و صال
ْحَســَن؛]22[ 

َ
ــِذی أ

َ
انعــام آمــده اســت: »ُثــّمَ آَتْیَنــا ُموَســی اْلِکَتــاَب َتَماًمــا َعَلــی اّل

بــاری بــه موســی کتــاب آســمانی دادیــم، بــرای اینکــه نعمــت را بــر کســی کــه نیکــی 
]و اعمــال و رفتــار صالــح[ انجــام داده بــود...«. در ایــن آیــه اعطــای کتاب آســمانی 
بــه خاطــر انجــام اعمــال و رفتــار نیــک و صالــح از ســوی حضــرت موســی یــا کلیــه 

ــر اختــالف تفاســیر( ذکــر شــده اســت.]23[ پیــروان او)بناب
البتــه روشــن اســت کــه نیکــی و انعــام و تفضــل بــه غیــر، کــه یکــی از معانــی 
کاربــردی احســان اســت و قبــاًل از آن بحــث شــد، از جهــت اینکــه بــه خــودی خــود 
یــک کار خــوب و نیــک و رفتــاری صالــح محســوب می شــود، داخــل در محــدوده 

ایــن معنــی ســوم بــوده و ایــن معنــای از احســان شــامل آن نیــز می شــود.
در کتــاب »مفاهیــم اخالقی-دینــی قــرآن مجیــد« در ایــن بــاره چنیــن آمــده 
اســت: »فعــل أحســن« کــه مصــدر آن »احســان« اســت، یکــی از اصطالحــات 
ــت،  ــردن« اس ــی ک ــای آن »نیک ــًا معن ــد، عموم ــرآن می باش ــی در ق ــی اساس اخالق
ــًا بــه دو نــوع ویــژه از »نیکــی« اطــالق  امــا در کاربــرد عملــی قــرآن، ایــن واژه عمدت
می شــود: تقــوا و پرهیــزکاری نســبت بــه خداونــد و همــه اعمــال انســانی کــه از آن 

سرچشــمه می گیــرد و اعمالــی کــه محــرک آن روح ِحلــم اســت«.]24[
ــَر  ْج

َ
ــُع أ ــِإّنَ اهلَل ال ُیِضی ــْر َف ــِق َوَیْصِب ــْن َیّتَ ــه: » َم ــن آی ــمتی از ای ــر قس ــا ذک ــپس ب س

پــاداش  خداونــد  کنــد،  پیشــه  شــکیبایی  و  پــروا  کــس  هــر  اْلُمْحِســِنیَن]25[؛ 
ــد خاطــر  نیکــوکاران را فــرو نمــی گــذارد« اطــالق اول را توضیــح می دهــد کــه: »بای
نشــان ســاخت کــه در اینجــا محتــوای معنایی احســان به تقوا و صبر تعریف شــده 
ــنده  ــت.«]26[؛ نویس ــن اس ــان مؤم ــای انس ــا از خاصه ه ــر دوی آن ه ــه ه ــت ک اس
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ــَماَواُت  ــٍة َعْرُضَهــا الّسَ ُکــْم َوَجّنَ ســپس بــا ذکــر آیــه »َوَســاِرُعوا ِإَلــی َمْغِفــَرٍة ِمــْن َرِبّ
اِء َواْلَکاِظِمیَن اْلَغْیَظ  ــّرَ

َ
اِء َوالّض ــّرَ ِذیــَن ُیْنِفُقــوَن ِفــی الّسَ

َ
ِقیــَن *اّل ْت ِلْلُمّتَ

َ
ِعــّد

ُ
َواألْرُض أ

بــه آمــرزش  بــرای نیــل  اْلُمْحِســِنیَن]27[؛ و  ُیِحــّبُ  َواهلُل  ــاِس  الّنَ َعــِن  َواْلَعاِفیــَن 
پروردگارتــان و بهشــتی کــه پهنــای آن هــم چنــد آســمان ها و زمیــن اســت و بــرای 
پرهیــزکاران آمــاده شــده اســت، بشــتابید* کســانی کــه در راحــت و رنــج انفــاق 
می کننــد و خشــم خــود را فــرو می خورنــد و از مردمــان در می گذرنــد و خداونــد 
نیکــوکاران را دوســت دارد«، معنــی دوم را توضیــح می دهــد و می نویســد: »کســی 
کــه همیشــه خواهــان دســتگیری از مســتمندان می باشــد، دیــر خشــم، بخشــنده 
تأذیهــا و چشــم پوشــنده از قصــاص و تالفــی کــردن اســت، همــه این هــا تجســم و 
تجلــی فضیلــت حلــم اســت.«]28[ در کتــاب مذکــور، اگــر چــه فقــط بــه همیــن دو 
معنــی و کاربــرد بــرای واژه احســان اشــاره شــده و از کاربــرد دیگــر ایــن واژه غفلــت 
شــده اســت امــا ایــن مطلــب کتــاب قابــل توجــه اســت کــه یکــی از کاربردهــا و معانی 
احســان را معــادل اعمالــی می گیــرد کــه ناشــی از تقــوا و پرهیــزکاری می باشــد، و 
ایــن را می تــوان ادعــا نمــود کــه در برخــی از کاربردهــای واژه احســان در قــرآن کریــم، 
ایــن لفــظ تقریبــًا متــرادف بــا رعایــت تقــوا و پرهیــزکاری که شــرط اصلــی آن اخالص 
و نّیــت پــاک اســت بــه کار رفتــه اســت. و از صریــح تریــن آیــات در ایــن زمینــه، 
ــه در آن هــا واژه »محســنین« هــم طــراز و  ــا 44 ســوره مرســالت اســت ک ــات 41 ت آی
هــم ســنگ واژه »متقیــن« گرفتــه شــده اســت و می تــوان از آن، مقــدار ارتبــاط 
ِقیــَن ِفــی ِظــالٍل َوُعُیــوٍن *  معنایــی »احســان« و تقــوا را بدســت آورد: » ِإّنَ اْلُمّتَ
ــا َکَذِلــَک َنْجــِزی 

َ
ــا َیْشــَتُهوَن *ُکُلــوا َواْشــَرُبوا َهِنیًئــا ِبَمــا ُکْنُتــْم َتْعَمُلــوَن * ِإّن َوَفَواِکــَه ِمّمَ

اْلُمْحِســِنیَن؛ پرهیــزکاران در ســایه ســاران و ]کنــار[ چشــمه ســارانند و میوه هایــی 
کــه دلخواهشــان اســت، بــه خاطــر کارهایــی کــه کردنــد، بخورنــد و بنوشــند ]خوش 

ــه نیکــوکاران را جــزا می دهیــم«. ــوارا، مــا بدیــن گون و[ گ

مفهوم محسنین:
یکــی از واژه هــای اساســی و کلیــدی در قــرآن کریــم، واژه »محســن« و مشــتقات 
آن می باشــد. ایــن واژه اســم فاعــل از فعــل »أحَســَن« می باشــد. از بررســی آن 
دســته از آیاتــی کــه در آن هــا واژه هــای »محســن«، »محســنین« و »محســنات« به 
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کار رفتــه اســت، ایــن نتیجــه بــه دســت می آیــد کــه ایــن واژه در قــرآن در دو معنــی 
بــه کار رفتــه اســت، یکــی در خصــوص خیــر رســاننده و نیکــی کننــده بــه دیگــران و 
دیگــری در مــورد کســی کــه کارهــای نیــک و رفتــار صالــح انجــام می دهــد، چــه ایــن 
رفتــار عملــی باشــد یــا روحــی و اعتقــادی. البتــه در اینجــا نیــز ماننــد کاربردهــای 
واژه »احســان« معنــی کاربــرد دوم در برگیرنــده معنــی کاربــرد نخســت می باشــد، 
زیــرا هــر کســی کــه خیــری را بــه دیگــران می رســاند و بــه دیگــران نیکــی می کنــد، 
ایــن رفتــار او فــی نفســه، عمــل صالحــی محســوب می شــود کــه کاربــرد دوم شــامل 

آن بــوده و چنیــن شــخصی »محســن« در معنــی دوم آن می باشــد.

موارد کاربرد نخست واژه محسنین
اِء َواْلَکاِظِمیــَن اْلَغْیــَظ َواْلَعاِفیــَن َعــِن  ــّرَ

َ
اِء َوالّض ــّرَ ِذیــَن ُیْنِفُقــوَن ِفــی الّسَ

َ
1. » اّل

ــاِس َواهلُل ُیِحــّبُ اْلُمْحِســِنیَن]29[؛ کســانی کــه در راحــت و رنــج انفــاق می کننــد  الّنَ
و خشــم خــود را فــرو می خورنــد و از مردمــان در می گذرنــد و خداونــد نیکــوکاران 
را دوســت دارد« از اینکــه بدنبــال ذکــر آن اوصــاف و رفتارهــا تعبیــر بــه »واهلل یحــّب 
المحســنین« شــده، معلــوم می شــود کــه اوصــاف و رفتارهــای ذکــر شــده معــّرف 
ــد:  ــه می نویس ــل آی ــه عالمــه طباطبایــی در ذی ــان ک ــنین« اســت، همچن »محس
»در ایــن گفتــه خداونــد »واهلل یحــّب المحســنین« ایــن اشــاره وجــود دارد کــه 

اوصــاف قبلــی، معــّرف عنــوان »محســنین اســت]30[«.
ایــن از یــک طــرف و از طــرف دیگــر، روشــن اســت کــه تمامــی اوصــاف مذکــور در 

ارتبــاط بــا مــردم و خیــر و نفعــی اســت کــه بــه دیگــران رســانده می شــود.
2. » َفاْعــُف َعْنُهــْم َواْصَفــْح ِإّنَ اهلَل ُیِحــّبُ اْلُمْحِســِنیَن؛]31[ پــس آنــان را ببخــش 
و بگــذار و بگــذر کــه خداونــد نیکــوکاران را دوســت دارد«. در ایــن آیــه نیــز عنــوان 
»محســن« دربــاره کســانی اســت کــه خیــر و خوبــی آنــان شــامل حــال دیگــران 

شــده اســت.

واژه محسنان در معنی و کاربرد عام و مطلق:
اکنــون بــه بررســی برخــی از آیاتــی کــه در آن هــا واژه محســن و یــا مشــتقاتش در 
معنــای عــام و مطلق)یعنــی کســی کــه دارای اعمــال صالــح و رفتار نیکو می باشــد( 
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بــه کار رفتــه اســت، می پردازیــم.
ُهــْم ُســُبَلَنا َوِإّنَ اهلَل َلَمــَع اْلُمْحِســِنیَن؛]32[ و  ِذیــَن َجاَهــُدوا ِفیَنــا َلَنْهِدَیّنَ

َ
1. » َواّل

کســانی را کــه در حــق مــا کوشــیدند بــه راه های خــاص خویش رهنمون می شــویم 
و بــی گمــان خداونــد بــا نیکــوکاران اســت«. جهــاد و مجاهــده همچنــان کــه راغب 
اصفهانــی در مفــردات گفتــه]33[، یعنــی بــه کارگیــری تــوان و نیــرو در راه مواجهــه 

و مقابلــه بــا دشــمن، و ایــن کار بــر ســه قســم اســت:
الف. جهاد با دشمن ظاهری

ب. جهاد با شیطان
ج. جهاد با نفس و خواهش های نفسانی

و تعبیــر »فینــا« در آیــه شــریفه می رســاند کــه ایــن تــالش و مواجهــه در ارتبــاط بــا 
خداونــد و دربــاره امــور اعتقــادی و رفتــاری متعلــق بــه او می باشــد.]34[

بنابرایــن، منظــور از جهــاد و مجاهــده در آیــه فــوق، معنــای عامــی خواهــد بــود 
ــالش  ــه ت ــم از اینک ــود، اع ــدا می ش ــش در راه خ ــالش و کوش ــوع ت ــر ن ــامل ه ــه ش ک
در زمینــه تقویــت و تبلــور ایمــان و اعتقــاد باشــد و یــا اینکــه تــالش و مجاهــده 
در زمینــه انجــام اوامــر الهــی و مبــارزه بــا نفــس و عوامــل گنــاه و معصیــت باشــد.

ِذیــَن 
َ
اّل  * ِلْلُمْحِســِنیَن  َوَرْحَمــًة  ُهــًدی   * اْلَحِکیــِم  اْلِکَتــاِب  آَیــاُت  ِتْلــَک   «  .2

َعَلــی  وَلِئــَک 
ُ
أ  * ُیوِقُنــوَن  ُهــْم  ِباآلِخــَرِة  َوُهــْم  َکاَة  الــّزَ َوُیْؤُتــوَن  ــالَة  الّصَ ُیِقیُمــوَن 

وَلِئــَک ُهــُم اْلُمْفِلُحــوَن]35[؛ ایــن کتــاب حکمــت آمــوز اســت، 
ُ
ِهــْم َوأ ُهــًدی ِمــْن َرِبّ

رهنمــود و رحمتــی بــرای نیکوکاران]همــان[ کســانی کــه نمــاز را بــر پــا می دارنــد و 
زکات را می پردازنــد و بــه آخــرت یقیــن دارنــد، اینــان کــه از ســوی پروردگارشــان از 

هدایتــی برخوردارنــد و هــم ایناننــد کــه رســتگارند«.
در آیــه فــوق از طرفــی هــدف از نــزول آیــات قــرآن شــمول رحمــت و هدایــت 
بــر محســنان شــمرده شــده و از طــرف دیگــر توصیفــی از رفتــار و حــال و هــوای 
ــالح و  ــان ف ــه هم ــنان ک ــر محس ــت ام ــان، عاقب ــود و در پای ــه می ش ــنان ارائ محس

رســتگاری اســت، بیــان داشــته می شــود.
قابــل توجــه اینکــه، گاهــی قــرآن مایــه هدایــت متقیــن ذکــر شــده اســت]36[، 
هدایــت  مایــه  بحــث،  محــل  آیــه  در  و  مؤمنیــن]37[  هدایــت  مایــه  گاهــی 

اســت. گردیــده  ذکــر  »محســنین« 
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ــه بیــن عناویــن فــوق، یــک ترتیــب منطقــی وجــود  ــه نظــر می رســد ک چنیــن ب
ــه  ــت ک ــددی اس ــب متع ــره، دارای مرات ــوره بق ــوا در س ــه تق ــرا ک ــد؛ چ ــته باش داش
پاییــن تریــن مرتبــه آن، نفــس آمادگــی بــرای پذیــرش حــق اســت. بنابرایــن کســی 
کــه در ایــن مرتبــه از تقــوا قــرار دارد ولــو هنــوز ایمــان نیــاورده و عمــل صالحی انجام 
نــداده، هدایــت قرآنــی شــامل حــال او می شــود. و وقتــی بــه مرتبــه ایمــان برســد 
قــرآن او را بــه ســوی انجــام فرامیــن الهــی ســوق می دهــد و دعــوت می کنــد، و 
ــی باشــد، عنــوان  ــا ایمــان، پایبنــد فرامیــن الهــی و دســتورات قرآن ــر شــخص ب اگ
»محســن« بــر او صــادق خواهــد بــود. و روشــن اســت کــه کســی کــه در راه خــدا 
ِذیــَن 

َ
گام بــردارد هدایــت و رحمــت خداونــد شــامل حــال او خواهــد بــود: » َواّل

ــِنیَن «.]38[ ــَع اْلُمْحِس ــُبَلَنا َوِإّنَ اهلَل َلَم ــْم ُس ُه ــا َلَنْهِدَیّنَ ــُدوا ِفیَن َجاَه
بنابرایــن آیــات ســه گانــه پیــش بــر ایــن ســه مرحلــه تکامــل معنــوی انســان 

دارد. داللــت 
َصاَبُهــْم ِفــی 

َ
ــوَن َکِثیــٌر َفَمــا َوَهُنــوا ِلَمــا أ ّیُ ــْن ِمــْن َنِبــّیٍ َقاَتــَل َمَعــُه ِرِبّ ِیّ

َ
3. » َوَکأ

اِبِریــَن * َوَمــا َکاَن َقْوَلُهــْم  َســِبیِل اهلِل َوَمــا َضُعُفــوا َوَمــا اْســَتَکاُنوا َواهلُل ُیِحــّبُ الّصَ
ــی  ــا َعَل ــا َواْنُصْرَن ْقَداَمَن

َ
ــْت أ ــا َوَثِبّ ْمِرَن

َ
ــی أ ــا َوِإْســَراَفَنا ِف ــا ُذُنوَبَن ــْر َلَن ــا اْغِف َن ــوا َرّبَ ْن َقاُل

َ
ِإال أ

ْنَیــا َوُحْســَن َثــَواِب اآلِخــَرِة َواهلُل ُیِحــّبُ 
ُ

اْلَقــْوِم اْلَکاِفِریــَن * َفآَتاُهــُم اهلُل َثــَواَب الّد
اْلُمْحِســِنیَن؛]39[ و چــه بســیار پیامبرانــی کــه همــراه ایشــان توده هــای انبــوه نبــرد 
کردنــد و از هــر رنجــی کــه در راه خــدا دیدنــد نــه سســتی ورزیدنــد و نــه ضعــف و 
زبونــی نشــان دادنــد و خداونــد شــکیبایان را دوســت دارد و ســخن ایشــان جــز 
ایــن نبــود کــه گفتنــد پــروردگارا گناهــان مــا و گزافکاری هایمــان را در کارمــان بیامــرز 
و گام هــای مــا را اســتوار بــدار و مــا را بــه خــدا نشناســان پیــروز گــردان. آنــگاه خداوند 
بــه آنــان پــاداش دنیــوی و پــاداش نیــک اخــروی عطــا کــرد و خداونــد نیکــوکاران را 
دوســت دارد.« در آیــه بــاال صحبــت از گروهــی ثابــت قــدم و اســتوار در راه خداســت 
کــه هرگــز در راه دفــاع از دیــن حــق بــه خــود تزلــزل و سســتی راه نمی دهنــد و از 
چیــزی در ایــن راه نگــران نبــوده مگــر از نافرمانــی پــروردگار خود و کوتاهــی در انجام 
تکالیــف خداونــد، و از ایــن گــروه بــا عنــوان »رّبــی« یــاد می کنــد. »رّبــی« بنــا بــه 
گفتــه عالمــه طباطبایــی]40[ ماننــد »َرّبانــی« کســی اســت کــه خــود را بــه پــروردگار 
اختصــاص داده و بــه چیــزی دیگــر غیــر از اطاعــت فرمــان الهــی اشــتغال نــدارد. و 
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ــا  ــه از چنیــن گروهــی ب ــان آی ــد در پای ــزرگ اســت. حــال خداون ایــن مقامــی بــس ب
وصــف »محســنین« یــاد کــرده و بیــان مــی دارد کــه آنــان مــورد محبــت او هســتند.
عنــوان  بــا  الهــی  پیامبــران  برخــی  از  کریــم،  قــرآن  از  متعــددی  آیــات  در   .4

نمونــه: عنــوان  بــه  اســت]41[  شــده  یــاد  »محســنین« 
َنْجــِزی  َکَذِلــَک  ــا 

َ
ِإّن ْؤَیــا  الّرُ ْقــَت 

َ
َصّد َقــْد   * ِإْبَراِهیــُم  َیــا  ْن 

َ
أ »َوَناَدْیَنــاُه  الــف( 

ــاور  ــه حقیقــت ب ــه ای ابراهیــم رؤیایــت را ب ــم ک ــِنیَن]42[؛ و ندایــش دادی اْلُمْحِس
می دهیــم.« جــزا  را  نیکــوکاران  بدینســان  مــا  داشــتی، 

آیــات بــاال جــزو آیاتــی اســت کــه داســتان رؤیای حضــرت ابراهیــم)ع( دربــاره ذبح 
فرزنــدش و درصــدد جامــه عمــل پوشــاندن ایــن رؤیــا کــه یــک فرمــان الهــی بــود، 
از ســوی او را بیــان مــی دارد و بعــد از ایــن اطاعــت بــی چــون و چــرای ابراهیــم از 

فرمــان الهــی بــود کــه از زمــره »محســنین« شــمرده می شــود.
ُهَمــا 

َ
ــا َکَذِلــَک َنْجــِزی اْلُمْحِســِنیَن * ِإّن

َ
ب( »َســالٌم َعَلــی ُموَســی َوَهــاُروَن * ِإّن

ِمــْن ِعَباِدَنــا اْلُمْؤِمِنیــَن ]43[؛ ســالم بــر موســی و هــارون، مــا بدینســان نیکــوکاران 
را جــزا می دهیــم کــه آن دو از بنــدگان مؤمــن مــا بودنــد«. مســلمًا خداونــد بــه 
خاطــر رفتــار صالــح بســیار فــراوان حضــرت موســی و هــارون آن دو را بــه وصــف 

»محســنین« توصیــف نمــوده اســت.
ــا  ــِع ِمّمَ ْم

َ
ــَن الّد ــُض ِم ــْم َتِفی ْعُیَنُه

َ
ــَری أ ــوِل َت ُس ــی الّرَ ــِزَل ِإَل ْن

ُ
ــا أ ــِمُعوا َم 5. »َوِإَذا َس

ــاِهِدیَن * َوَمــا َلَنــا ال ُنْؤِمــُن ِباهلِل 
َ

ــا َفاْکُتْبَنــا َمــَع الّش َنــا آَمّنَ َعَرُفــوا ِمــَن اْلَحــِقّ َیُقوُلــوَن َرّبَ
َثاَبُهــُم 

َ
اِلِحیــَن * َفأ ــْوِم الّصَ ــَع اْلَق ــا َم َن ــا َرّبُ ْن ُیْدِخَلَن

َ
ــا ِمــَن اْلَحــِقّ َوَنْطَمــُع أ َوَمــا َجاَءَن

ــاٍت َتْجــِری ِمــْن َتْحِتَهــا األْنَهــاُر َخاِلِدیــَن ِفیَهــا َوَذِلــَک َجــَزاُء  اهلُل ِبَمــا َقاُلــوا َجّنَ
ــازل شــده اســت، بشــنوند  ــر پیامبــر ]اســالم[ ن اْلُمْحِســِنیَن؛]44[ و چــون آنچــه ب
می بینــی کــه چشمانشــان از اشــک لبریــز می شــود، از آنکــه حــق را می شناســند 
]و[ می گوینــد پــروردگارا مــا ایمــان آورده ایــم، مــا را در زمــره گواهــان بنویــس، و چــرا 
بــه خداونــد و حــق حقیقتــی کــه بــرای همــه مــا نــازل شــده اســت، ایمــان نیاوریــم 
و حــال آنکــه امیدواریــم کــه پــروردگار مــا را در زمــره شایســتگان در آورد. و خداونــد 
نیــز بــه پــاداش ایــن ســخن کــه گفتنــد، بوســتان هایی کــه جویبــاران از فرودســت 
ــن  ــود و ای ــد ب ــه در آن خواهن ــه جاودان ــازد ک ــان می س ــت، نصیبش ــاری اس آن ج
پــاداش نیکــوکاران اســت«. در آیــات بــاال توصیــف بــه »محســنین« شــامل حــال 
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کســانی شــده کــه رفتــار اعتقــادی صالحانــه ای کــه عبــارت از ایمــان بــه خداونــد و 
پیامبــر)ص( و کتــاب آســمانی قــرآن اســت. داشــته انــد.

نتیجه
از مجمــوع مباحــث گذشــته ایــن نتیجــه بــه دســت می آیــد کــه واژه احســان در 

قــرآن کریــم دارای ســه معنــی و کاربــرد اســت:
1. خوبی و نیکی به دیگران

2. انجام و سر و سامان دادن امر و کاری به نحو نیکو و کامل
3. انجام عمل صالح و رفتار نیک.

ــه کار رفتــه اســت  ــی کــه در آن هــا واژه احســان در معنــی ســوم ب از مجمــوع آیات
می تــوان ایــن اســتنباط را داشــت کــه احســان در ایــن معنــی و کاربــرد تقریبــًا 
مطابــق رعایــت تقــوای الهــی و انجــام اعمــال صالــح بــا هــدف ســالم و نیــت 
ــت  ــه دس ــه ب ــن نتیج ــتقاتش، ای ــن« و مش ــاره واژه »محس ــت. و درب ــدس اس مق

می آیــد کــه در اســتعماالت قرآنــی، ایــن واژه دارای دو معنــا و کاربــرد اســت:
1. خیر و یاری رساننده به دیگران.

2. انجام دهنده اعمال صالح و به جای آورنده رفتارهای نیک.
بــا توجــه بــه اینکــه تقــوا دارای مراتــب متعــددی اســت و حتــی مرتبــه ای از آن 
می توانــد نفــس آمادگــی بــرای پذیــرش حــق باشــد، بــدون آنکــه هنــوز خبــری 
ــا  ــر چنیــن شــخصی ت ــه عنــوان »محســن« ب ــی ک از ایمــان و عمــل باشــد، در حال
مادامــی کــه بــه مرحلــه عمــل و انجــام رفتارهــای صالــح نرســد صــادق نخواهــد 
بــود، از ایــن مطلــب ایــن نتیجــه بــه دســت می آیــد کــه مقــام محســنان از برخــی از 

مقامــات متقیــان باالتــر اســت.
مضافــًا بــر اینکــه از بررســی مجمــوع آیاتــی کــه در آن هــا مشــتقات واژه »محســن« 
ماننــد  الهــی  بــزرگ  پیامبــران  از  برخــی  توصیــف  از  نیــز  و  اســت  رفتــه  کار  بــه 
ابراهیــم)ع( و نــوح)ع( و یوســف)ع( بــه عنــوان »محســن« ایــن نتیجــه نیز بدســت 
می آیــد کــه در اصطــالح قــرآن عنــوان »محســن« در کاربــرد دومــش بیشــتر در حــق 
کســانی بــه کار رفتــه اســت کــه از ایمانــی راســخ و ثبــات قــدم در راه حــق و انجــام 

تکالیــف الهــی و اعمــال و رفتــار صالــح برخــوردار بــوده انــد.
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قرآنوازدواجموقت

فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة...«
گویــا ضمیــر در کلمه)به(بــه چیــزی بــر می گــردد کــه از جملــه«و احــل لکــم مــاوراء 
ذلکــم« اســتفاده می شــود، و آن عبــارت اســت از رســیدن بــه کام شــهوت، و یــا 
هــر تعبیــری کــه ایــن معنــا را برســاند، در نتیجــه کلمه)ما(بــرای توقیــف - و بــه 
معنــای هــر زمانــی کــه - خواهــد بــود، و جــار و مجرور)منهن(متعلــق اســت بــه 
جمله)اســتمتعتم(، و معنــای جملــه ایــن اســت کــه هــر زمانــی کــه از زنان بــا گرفتن 
کام تمتــع بردیــد فریضــة و وجوبــا بایــد اجــرت ایشــان را بــه خــود ایشــان بدهیــد.

البتــه ممکــن اســت کلمه)مــا(را موصولــه بگیریــم، و جمله)اســتمتعتم(را صلــه 
آن و ضمیــر در)بــه(را راجــع بــه موصــول، و جــار و مجرور)منهــن(را بیانگــر موصــول 
ــه  ــه ب ــا هــر یــک ک ــان ب ــا چنیــن می شــود)و از زن ــه در ایــن صــورت معن بدانیــم، ک

وســیله همخوابگــی اســتمتاع کردیــد بایــد اجرتــش را بدهیــد(.
و ایــن جملــه بــه دلیــل اینکــه حرف)فا(بــر ســرش آمــده تفریــع و نتیجــه گیــری 

از ســخنان قبــل اســت.
تفریــع بعــض بــر کل، و یــا بگــو تفریــع جزئــی بــر کلــی، و در ایــن معنــا هیــچ شــکی 
ــا امــوال خــود در جســتجو و طلــب  ــه ب ــود ک ــی ایــن ب نیســت، چــون مطلــب قبل

چرا در مورد آیات قرآن کریم، تفسیرهای گوناگونی داریم؟
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همســر باشــید، بــه شــرطی کــه عفــت را رعایــت نمــوده ســفاح و زنــا نکنیــد، و ایــن 
ســخن همانطــور کــه بیانــش گذشــت هــر دو نــوع کام گیــری را یعنــی نــکاح دائــم و 
تمتــع از کنیــز را شــامل می شــود، پــس تفریــع جمله«فمــا اســتمتعتم بــه منهــن 
فاتوهــن اجورهن«بــر آن جملــه قطعــا از بــاب تفریــع جــزء بــر کل و یــا تفریــع بعضی 

از اقســام جزئــی بــر مقســم کلــی خواهــد بــود.
و ایــن قســم تفریــع در کالم خــدای تعالــی بســیار آمــده، ماننــد آیــه شــریفه»ایاما 
معــدودات فمــن کان منکــم مریضــا او علــی ســفر«)1( کــه در آن بعضــی از افــراد 
مســلمین کــه حالــت غیــر عــادی دارنــد تفریــع شــده اســت بــر کل مســلمین، و آیــه 
شــریفه: »فــاذا امنتــم فمــن تمتــع بالعمــرة الــی الحــج«)2( کــه یــک قســم از اقســام 
ســه گانــه حــج را بــر اصــل مقســم متفــرع کــرده اســت، و آیــه شــریفه: »ال اکــراه فــی 
الدیــن قــد تبیــن الرشــد مــن الغــی فمــن یکفــر بالطاغــوت و یؤمــن بــاهلل«)3( کــه 
یــک طایفــه از مــردم مکلــف بــه انتخــاب یکــی از دو راه رشــد و غــی را متفــرع کــرده 

بــر کل آن مــردم و از ایــن قبیــل اســت آیــات دیگــر.

آیه»فما استمتعتم...«در باره متعه است
ــه  ــون آی ــت، چ ــه اس ــکاح متع ــه ن ــور در آی ــتمتاع مذک ــراد از اس ــک م ــدون ش و ب
شــریفه در مدینــه نــازل شــده، زیــرا در ســوره نســاء واقــع شــده، کــه در نیمــه اول 
بعــد از هجــرت نــازل شــده و بیشــتر آیاتــش بــر آن شــهادت می دهــد، و ایــن نــکاح 
یعنــی نــکاح متعــه و یــا بگــو نــکاح موقــت، در آن برهــه از زمــان در بیــن مســلمانان 
معمــول بــوده، و در آن نیــز هیــچ شــکی نیســت - اخبــار بــر مســلم بــودن آن 
ــرده باشــد و چــه  توافــق و اتفــاق دارد -، حــال چــه اینکــه اســالم آن را تشــریع ک
از تاسیســات شــارع اســالم نباشــد، - بلکــه قبــل از اســالم هــم معمــول بــوده 
باشــد - پــس اصــل وجــود چنیــن نکاحــی در زمــان رســول خــدا)ص(و در پیــش 
چشــم و گــوش آن جنــاب جــای تردیــد نیســت، و نیــز جــای شــک نیســت کــه 
در آن ایــام نــام ایــن نــوع ازدواج همیــن نــام بــوده و از آن جــز بــه عنــوان متعــه 
ــتمتعتم  ــا اس ــه جمله:)فم ــت ک ــن نیس ــز ای ــاره ای ج ــس چ ــد، پ ــر نمی کردن تعبی
بــه منهــن(را حمــل بــر همیــن نــوع نــکاح نمــوده و از آن جملــه ایــن قســم نــکاح 
را بفهمیــم، همچنانکــه ســایر رســوم و ســنت هائی کــه در عهــد نــزول قــرآن بــه 
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اســماء خــودش معــروف و شــناخته می شــده آیــات قــرآن بــر آن معنــای معهــود 
حمــل می شــده، مثــال اگــر آیــه ای در بــاره حکمــی راجــع بــه یکــی از آن اســما نــازل 
می شــده آن عنــوان را امضــا می کــرده و یــا رد و تخطئــه می نمــوده، یــا در بــاره آن 
عنــوان امــر می کــرده و یــا نهــی می نمــوده، چــاره ای جــز ایــن نبــوده کــه آن اســما و 
عناویــن را بــر همــان معانــی معــروف آن روزش حمــل کننــد، و هرگــز ســابقه نــدارد 
کــه بــا وجــود چنیــن زمینــه ای اســم نامبــرده را بــر معنــای لغویــش -کــه در آن روز 

متــروک شــده بــوده- حمــل کــرده باشــند.
ــا(، و)ربــح(، و)غنیمــت(، و کلماتــی دیگــر  ماننــد کلمه)حــج(و کلمه)بیــع(، و)رب
از ایــن قبیــل کــه یــک معنــای لغــوی دارنــد و یــک معنــای معــروف در بیــن اهــل 
زمــان مثــال کلمه)حــج(در اصــل لغــت بــه معنــای قصــد کــردن بــوده ولــی معنــای 
معروفــش در بیــن مــردم عــرب زیــارت خانــه کعبــه بــوده، و ممکــن نیســت کســی 
ادعــا کنــد کــه در قــرآن کریــم کلمه)حج(بــه معنــای قصــد اســت، و همچنیــن ســایر 
عناویــن قرآنــی، و نیــز تعبیــرات و عناوینــی کــه در لســان رســول خــدا)ص( بــرای 
ــر کلمه)صالت(و)زکات(و)حــج تمتــع(و امثــال این هــا  موضوعــات می آمــده نظی
کــه در اصــل لغــت معنائــی داشــته ولــی در لســان شــارع، اســتعمالش در معنائــی 
ــه در  ــده،)مانند کلمه)صالت(ک ــایع ش ــا ش ــی از آن معن ــداق معین ــا مص ــر و ی دیگ
اصــل لغــت بــه معنــای دعــا بــوده و شــارع مقــدس آن را در مصــداق خاصــی از 
دعــا یعنــی در نمــاز اســتعمال کــرد، و ایــن اســتعمال آنقــدر شــایع شــد کــه هــر جــا 
کلمــه صــالت شــنیده می شــد معنــای نمــاز بــه ذهــن می رســید، نــه معنــای دعــا، 
ــا تحقــق و جــا افتــادن چنیــن نامگــذاری دیگــر مجالــی نیســت، بــرای اینکــه  و ب
ــش  ــی لغوی ــر معان ــده ب ــرآن آم ــه در ق ــره ک ــالت و زکات و غی ــه از ص ــی را ک ــا الفاظ م
حمــل کنیــم، بــا اینکــه نســبت بــه معنــای جدیــدش آنقــدر شــهرت یافتــه کــه در 
واقــع معنــای حقیقــی کلمــه شــده اســت، حــال یــا بــه دســت شــارع چنیــن وضعی 
را بــه خــود گرفتــه کــه در ایــن صــورت حقیقتــی شــرعی خواهــد بــود، و یــا ایــن 
کــه شــهرتش در آن معنــا در آغــاز آنقــدر نبــوده کــه معنــای لغــوی بــه ذهــن کســی 
نیایــد، ولــی در اثــر اینکــه متشــرعه، یعنــی مســلمانان کلمــه نامبــرده را در معنــای 
جدیــد بســیار اســتعمال کــرده اند.بــه حــد معنــای حقیقــی رســیده اســت، کــه در 

ایــن صــورت از آن تعبیــر می کنیــم بــه حقیقــت متشــرعه(.

قــرآن
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پــس متیقــن و مســلم شــد کــه بایــد اســتمتاع در جملــه مــورد بحــث را، بــر نــکاح 
متعــه حمــل کنیــم، چــون در ایــام نــزول آیــه، لفــظ متعــه بــه همیــن معنــا بــر ســر 
زبان هــا دوران می یافتــه، حــال چــه اینکه)بــه اعتقــاد شــیعه بگوئیــم نــکاح متعــه 
هــم اکنــون نیــز بــه قــوت و اعتبــار خــودش باقــی اســت(، و چــه اینکــه )بــه گفتــه 
اهــل ســنت(بگوئیم حکــم نــکاح متعــه بــه وســیله آیــه ای دیگــر و یــا بــه وســیله 
ســنت -کالم رســول خــدا)ص(- نســخ شــده، چــون ایــن مطلبــی دیگــر اســت کــه 

در جــای خــودش بحــث می شــود.
حکــم  می شــود،  اســتفاده  بحــث  مــورد  آیــه  از  آنچــه  اینکــه  ســخن  کوتــاه  و 
نــکاح متعــه اســت و بــس و همیــن معنــا از قدمــای مفســرین یعنــی مفســرین از 
صحابــه و تابعیــن چــون ابــن عبــاس، و ابــن مســعود، و ابــی بــن کعــب، و قتــاده، 
ــز اســتفاده می شــود،  ــن جبیــر، و حســن، و دیگــران نی و مجاهــد، و ســدی، و اب
و مذهــب ائمــه اهــل بیت)علیهــم الســالم( هــم در مســاله متعــه همیــن اســت.

نقــل  ذیــال  کــه  از مفســرین  بعضــی  گفتــار  کــه  روشــن می شــود  از همیــن جــا 
ــا چــه پایــه از بطــالن و فســاد اســت، او در تفســیر ایــن آیــه گفتــه: مــراد  می شــود ت
از کلمــه )اســتمتاع( همــان نــکاح اســت، زیــرا ایجــاد علقــه نــکاح هــم نوعــی طلــب 
ــکاح می کنــد، می خواهــد از او تمتــع  ــرای خــود ن تمتــع اســت، کســی کــه زنــی را ب
ببــرد و چــه بســا بعضــی دیگــر در تاییــد ایــن گفتار گفته باشــند که دو حرف)ســین- 
تــاء(در اســتمتاع -بــرای تاکیــد اســت- و معنــای اســتمتاع همــان تمتــع اســت.

وجــه بطــالن ایــن ســخن ایــن اســت کــه متــداول بــودن نــکاح متعــه -بــه 
ایــن اســم- و معروفیــت آن در بیــن مــردم آن روز بــه هیــچ وجــه مجالــی باقــی 
نمــی گــذارد بــرای ایــن کــه شــنونده آیــه، از کلمــه اســتمتاع معنــای لغــوی آن بــه 

ذهنــش بیایــد.
عــالوه بــر اینکــه بــه فرضــی کــه نظریــه ایــن مفســرین درســت باشــد، و معنــای 
ــر عکــس کلمــه )اســتمتعتم( ــا ب ــر مــورد نــکاح دائمــی منطبــق گــردد، و ی طلــب ب

معنــای طلــب نداشــته اصــوال معنائــی کــه ایــن مفســرین بــرای کلمــه مذکــور 
ــرای شــرط آورده شــده یعنــی جملــه )فاتوهــن  ــه ب ــا جزائــی کــه در آی ــد، ب کــرده ان
اجورهــن( ســازگار نیســت، زیــرا در نــکاح دائــم )اجرتــی در کار نیســت، و آنچــه داده 
ــر آنکــه در جملــه مــورد بحــث،  می شــود مهریــه و صــداق اســت( و از ایــن مهــم ت
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اســتمتاع شــرط دادن اجــرت قــرار گرفتــه فرمــوده: اگــر از زنــی اســتمتاع بردیــد 
واجــب اســت اجــرت وی را بدهیــد، در حالــی کــه در عقــد دائمــی اســتمتاع شــرط 
نیســت، وقتــی مــردی زنــی دائمــی را بــرای خــود عقــد می کنــد بــه محــض تمــام 
شــدن عقــد مهریــه او بــه ذمــه اش می آیــد، چنانچــه دخولــی صــورت بگیــرد، بایــد 

همــه مهــر را بدهــد، و اگــر صــورت نگیــرد نصــف مهــر را بایــد بپــردازد.
ــر ایــن نیســت کــه  پــس در عقــد دائمــی دادن مهــر واجــب اســت، و مشــروط ب
تمتعــی واقــع شــده باشــد، و یــا مــرد در طلــب تمتــع باشــد، هــر چنــد کــه مــا صــرف 
مراســم خواســتگاری و اجــرای عقــد و مالعبــه و مباشــره را تمتــع بدانیــم، بلکــه 
ــدن عقــد واجــب می شــود، و نصــف  ــا خوان ــه ب ــه گفتیــم نصــف مهری همانطــور ک

دیگــرش بــا دخــول.
از ایــن هــم کــه بگذریــم آیاتــی کــه قبــل از ایــن آیــه نــازل شــده مســاله وجــوب 
دادن مهــر در همــه فرضهایــش را بــه طــور مســتوفی و کامــل بیــان کــرده بــود، دیگــر 
حاجتــی نبــود کــه در آیــه ای دیگــر آن را تکــرار کنــد، در آیــات قبــل فرمــوده بــود: »و 
آتــوا النســاء صدقاتهــن نحلــة...«)4( و نیــز فرمــوده بــود: »و ان اردتــم اســتبدال زوج 
مــکان زوج و آتیتــم احدیهــن قنطــارا فــال تاخــذوا منــه شــیئا«)5( تــا آخــر دو آیــه، و

او  النســاء مالــم تمســوهن  بــود: »ال جنــاح علیکــم ان طلقتــم  نیــز فرمــوده 
تفرضــوا لهــن فریضــة و متعوهــن علــی الموســع قــدره و علــی المقتــر قــدره متاعــا 
تــا آنجــا کــه فرمــود - و ان طلقتموهــن مــن قبــل ان تمســوهن و قــد فرضتــم لهــن 

فریضــة فنصــف مــا فرضتــم«)6(.
و اینکــه بعضــی از ایــن مفســرین احتمــال داده انــد کــه آیــه مــورد بحــث یعنــی 
جمله«فمــا اســتمتعتم بــه منهــن فاتوهــن اجورهــن فریضة«بــرای تاکیــد باشــد، 
ــود، و مــا در  ــازل شــده ب ــی کــه قبــال ن ــر آن وارد اســت کــه لحــن آیات ایــن اشــکال ب
ــاال آن هــا را نقــل کردیــم، و مخصوصــا ســیاق ذیــل آیــه: »و ان اردتــم اســتبدال  ب
زوج«)تــا آخــر دو آیه(بــرای تاکیــد، شــدیدتر از جملــه مــورد بحــث اســت، پــس 

ــرای احتمــال نامبــرده نمــی مانــد. هیــچ زمینــه ای ب

آیه متعه نسخ نشده است نه با آیات دیگر و نه با سنت
و امــا اینکــه کســی بگویــد: بلــه آیــه مــورد بحــث در مــورد متعــه یعنــی نــکاح 
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مــدت دار نــازل شــده بــود، ولــی بــه وســیله آیــه: »و الذین هــم لفروجهــم حافظون 
اال علــی ازواجهــم او مــا ملکــت ایمانهــم فانهــم غیــر ملومیــن فمــن ابتغــی وراء 
ذلــک فاولئــک هــم العــادون«)7( نســخ شــده، چــون فرموده)هــر کــس بــا غیــر 
ــه  ــه گفت ــا اینک ــر بگوید)کم ــت(و اگ ــر اس ــد - تجاوزگ ــی کن ــزش نزدیک ــا کنی ــر ی همس
اند(بــه وســیله آیــه: »یــا ایهــا النبــی اذا طلقتــم النســاء فطلقوهــن لعدتهــن«)8(

)ای پیامبــر چــون زنــان را طــالق می دهیــد بــا رعایــت عــده طــالق دهید(بــه 
ضمیمــه آیــه: » و المطلقــات یتربصــن بانفســهن ثالثــة قروء«)9()زنــان طالقــی تــا 
ســه نوبــت حیــض دیــدن و پــاک شــدن عــده نگــه بدارنــد(، نســخ شــده، چــون در 
ایــن دو آیــه جــدا شــدن زن از شــوهر منحصــر شــده در طــالق و عــده، و در نــکاح 

موقــت نــه طــالق هســت نــه عــده ســه حیــض.
و اگــر گفتــه شــود - کمــا اینکــه گفتــه انــد - بــه وســیله آیــه ارث نســخ شــده، چــون 
در آن آیــه فرمــوده: »و لکــم نصــف مــا تــرک ازواجکم«)10(،)شــما نصــف مــا تــرک 
همســرتان را ارث می بریــد(، چــون در نــکاح متعــه ارث نیســت)نه از طــرف مــرد 

و نــه از طــرف زن(.
و اگــر گفتــه شــود - کمــا ایــن کــه گفتــه انــد - بــه وســیله تحریم کــه فرمــوده: »حرمت 

علیکــم امهاتکــم و بناتکم...«نســخ شــده، چــون ایــن آیــه در باره نکاح اســت.
و یــا بگویــد -کمــا اینکــه گفتــه اند- به وســیله آیه تعدد زوجات نســخ شــده، چون 
در آن آمــده: » فانکحــوا مــا طــاب لکــم مــن النســاء مثنــی و ثــالث و ربــاع...«)11()از 
زنــان بــه عقــد خــود در آوریــد دو بــه دو و ســه بــه ســه و چهــار بــه چهــار(و نفرمــوده 

متعــه نیــز می توانیــد بکنیــد و در متعــه بیــش از چهــار زن نیــز جایــز اســت.
و یــا بگویــد -همچنــان کــه گفتــه انــد- بــه وســیله ســنت -کالم رســول اهلل)ص(- 
نســخ شــده، چــون رســول خــدا)ص(در ســال جنــگ خیبــر و بــه گفتــه بعضــی دیگــر 

در ســال فتــح مکــه و بــه گفتــه بعضــی دیگــر در حجــة الــوداع آن را نســخ کــرد.
و اگــر گفتــه شــود درســت اســت کــه متعــه زنــان مبــاح شــد، ولــی در دو نوبــت و یــا 
ســه نوبــت از آن نهــی شــد، کــه آخریــن نوبــت کــه در آن حکــم متعــه اســتقرار یافــت 

نهــی تحریمی شــد.
پاسخ این گفتار را یک به یک از نظر خواننده می گذرانیم.

اما اینکه گفتند: حکم متعه به وسیله آیه مؤمنون نسخ شده.
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جوابــش ایــن اســت کــه آیــه نامبــرده صالحیــت ایــن نســخ را نــدارد، بــرای اینکــه 
ــه مؤمنــون در مکــه  ــازل شــود، و آی ــه منســوخ ن ــه ناســخ قبــل از آی ــدارد آی معنــا ن
نــازل شــده، در روزگاری کــه متعــه تشــریع نشــده بــود، و آیــه متعــه در مدینــه 
نــازل شــد، عــالوه بــر اینکــه کلمه)ازواجهم(کــه در آیــه مؤمنــون آمــده شــامل متعــه 
ــا بگوئیــد ناســخ آن اســت،  ــدارد ت ــه متعــه هیــچ تعارضــی ن ــا آی نیــز می شــود، و ب
مگــر زن متعــه همســر آدمــی نیســت؟و مگــر عقــدی کــه بــه ایــن منظــور خوانــده 
می شــود نــکاح نیســت؟و چــرا نباشــد بــا اینکــه در اخبــار صــادره از مقــام نبــوت، 
و در کلمــات مســلمانان دســت اول و دوم یعنــی صحابــه و تابعیــن، متعــه، نــکاح 
نامیــده شــده، و آن را نــکاح مــدت دار خوانــده انــد، و ایــن اشــکال کــه اگــر نــکاح 
باشــد بایــد چنیــن زن و شــوهری از یکدیگــر ارث ببرنــد، و اگــر بخواهنــد از یکدیگــر 
جــدا شــوند بــه وســیله طــالق جــدا شــوند، بــا اینکــه در متعــه نــه ارث هســت و نــه 

طــالق، جوابــش بــه زودی خواهــد آمــد ان شــاء اهلل.
و امــا اینکــه گفتنــد: حکــم متعــه بــه وســیله آیــات ارث و طــالق و آیــه تعــدد 

زوجــات نســخ شــده.
جوابــش ایــن اســت کــه نســبت بیــن آن آیــات و بیــن متعــه، نســبت ناســخ 
نســبت  نسبتشــان  بلکــه  باشــند،  ایــن  ناســخ  آن هــا  تــا  نیســت،  منســوخ  و 
ــه میــراث مثــال حکــم کلــی و  ــا مطلــق و مقیــد اســت، چــون آی عــام و خــاص، و ی
عمومی کــرده بــه اینکــه همــه زنــان چــه دائمــی و چه موقــت از شــوهر ارث می برند 
و شــوهران از آنــان ارث می برنــد و ســنت یعنــی کالم رســول خدا)ص(ایــن عموم را 
تخصیــص زده فرمــوده اال زن موقــت کــه از شــوهر ارث نمــی بــرد، و شــوهر از او ارث 
نمــی بــرد، و همــه زنــان وقتــی بخواهنــد از شــوهر جــدا شــوند بــه وســیله طــالق 
ــدارد، و مــردان از  ــه اســتثنای همســر موقــت کــه طــالق الزم ن جــدا می شــوند، ب
زنــان بیــش از چهــار نفــر نمی تواننــد بگیرنــد، بــه جــز نــکاح متعــه، کــه بیــش از 
چهــار نیــز جایــز اســت، و شــاید ایــن مفســرین بــه خاطــر ایــن کــه نتوانســته انــد 
بیــن نســبت عــام و خــاص و نســبت ناســخ و منســوخ فــرق بگذارنــد دچــار چنیــن 
اشــتباهی شــده انــد، و پنداشــته انــد بیــن آیــات نامبــرده و آیــه متعــه نســبت، 

ناســخ و منســوخ اســت.
بلــه در مــورد عــام و خــاص بعضــی از اصولییــن نظرشــان ایــن اســت کــه در 
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ــه  ــی اســت ک ــود، و آن در صورت ــوخ می ش ــاص منس ــخ و خ ــام ناس ــور ع ــی ص بعض
اول دلیــل خــاص از ناحیــه شــارع صــادر شــود، بعــد دلیــل عــام، کــه در ایــن فــرض 
ــف دلیــل خــاص باشــد ناســخ آن خواهــد  ــر در اثبــات و نفــی مخال دلیــل عــام اگ
شــد، لیکــن هــم اصــل ایــن نظریــه در جــای خــود باطــل اســت، و در فــن اصــول 
پنبــه اش زده شــده، و هــم اینکــه، مــورد بحــث مــا را شــامل نمی شــود، چــون 
آیــات طــالق کــه عــام اســت در ســوره بقــره قــرار دارد، و ایــن ســوره اولیــن ســوره ای 
ــازل شــده، و آیــه متعــه کــه خــاص اســت، در ســوره  اســت کــه در مدینــه طیبــه ن
نســاء قــرار دارد، کــه بعــد از ســوره بقــره نــازل شــده، و همچنیــن آیــه تعــدد زوجــات 
کــه هــر چنــد در ســوره نســاء قــرار دارد - لیکــن قبــل از آیــه متعــه واقــع شــده، و نیــز 
آیــه ارث کــه آن نیــز در ســوره نســاء قبــل از آیــه متعــه قــرار دارد، و اتفاقــا ســیاق و 
زمینــه آیــات در ایــن ســوره متحــد اســت، و پیــدا اســت کــه آیاتــش یکــی پــس از 
دیگــری نــازل شــده«پس نمی تــوان احتمــال داد کــه آیــه متعــه قبــل از آیــه تعــدد 
زوجــات و قبــل از آیــه طــالق نــازل شــده باشــد، ولــی بــه حســب دســتور بعــد از آن 

آیــات قــرار گرفتــه باشــد)مترجم(«.
پــس حاصــل ایــن شــد کــه در بحــث مــا خــاص کــه همــان آیــه متعــه اســت بعــد 
از عــام قــرار دارد، نســبت بــه بعضــی از عمومــات در ســوره ای قــرار دارد کــه بعــد از 
ســوره آن عــام نــازل شــده، و نســبت بــه بعضــی دیگــر گــو اینکــه عــام و خــاص در 

یــک ســوره قــرار دارنــد، امــا خــاص بعــد از عــام قــرار گرفتــه.
و امــا اینکــه گفتنــد آیــه متعــه بــه وســیله آیــه عــده ســه حیض نســخ شــده باشــد، 
بطالنــش از بطــالن احتمالهــای گذشــته روشــن تــر اســت، بــرای اینکــه مگــر کســی 
گفتــه: نــکاح متعــه عــده نــدارد تــا بگوئــی بــا آیــه عــده نســخ شــده؟البته در متعــه 
ــت  ــد موق ــم و عق ــد دائ ــده در عق ــان ع ــدار زم ــه مق ــد ک ــر چن ــت، ه ــده هس ــز ع نی
مختلــف اســت، و برگشــت ایــن اختــالف بــه تخصیــص اســت، نــه نســخ، در 
نتیجــه مجمــوع دلیــل متعــه و دلیــل عــده چنیــن می شــود: هــر زنــی کــه از شــوهر 
جــدا می شــود، بایــد ســه حیــض و یــا ســه طهــر عــده نگــه دارد، بجــز متعــه کــه او 

بایــد فــالن مقــدار عــده بگیــرد.
و امــا اینکــه گفتنــد: حکــم متعــه بــه وســیله آیــه تحریــم کــه چنــد صفحــه قبــل 
تفســیر شــد، و می فرمــود ازدواج شــما بــا مــادران و خواهــران و غیــره حــرام اســت 
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نســخ شــده، از حرفهــای عجیبــی اســت
کــه در ایــن مقــام زده شــده بــرای اینکــه اوال آیــه متعــه دنبــال آیــه تحریــم، و 
هــر دو در یــک زمینــه و یــک ســیاق قــرار دارنــد، و اجــزاء هــر دو بهــم مربــوط و 
ابعاضشــان بــه یکدیگــر متصــل اســت، و بــا ایــن حــال چگونــه تصــور دارد کــه آیــه 
متعــه قبــل از آیــه تحریــم باشــد، و چگونــه ممکــن اســت گوینــده ای کــه دارد در 

ــد؟. ــل آن باش ــخ ذی ــش ناس ــدر کالم ــد ص ــخن می گوی ــه س ــک زمین ی
ــه  ــرده؟و حتــی اشــاره ای ب ــکاح موقــت نهــی ک ــم کجایــش از ن ــه تحری ــا آی و ثانی
ــه صریــح آن نهــی از  ــرده اســت؟)وجدانا مــا هــر چــه فکــر می کنیم(ن ــا ک ایــن معن
نــکاح موقــت اســت، و نــه حتــی ظهــوری در ایــن بــاره دارد، تنهــا چیــزی کــه آیــه 
شــریفه در مقــام بیــان آن اســت اصنافــی از زناننــد کــه ازدواجشــان بــا مردانــی 
حــرام اســت، در آخــر ایــن را بیــان می کنــد کــه غیــر از ایــن اصنــاف ازدواجشــان و 
اگــر کنیزانــد خریدنشــان اشــکال نــدارد، و ازدواج موقــت نیــز بــه بیانــی کــه گذشــت 
ازدواج اســت، و ذیــل آیــه تحریــم داللــت بــر بــی اشــکالی آن دارد نــه اینکــه. از آن 
نهــی کــرده باشــد، پــس بیــن آیــه تحریــم و آیــه متعــه نســبت تباینــی وجــود نــدارد، 

تــا در مقــام جمــع بیــن آن دو گفتــه شــود یکــی ناســخ دیگــری اســت.
بلــه چــه بســا گفتــه باشــند کــه جملــه: »و احــل لکــم مــاوراء ذلکــم ان تبتغــوا 
باموالکــم محصنیــن غیــر مســافحین« از آنجــا کــه حلیــت زنــان را مقیــد بــه مهــر و 
بــه احصــان بــدون ســفاح کــرده شــامل متعــه نمی شــود، چــون در متعه کــه ازدواج 
موقــت اســت احصــان نیســت -زیــرا احصــان عبــارت اســت از ازدواج رســمی و 
ــد  ــا کن ــه، زن ــتن زن متع ــا داش ــردی ب ــر م ــه اگ ــت ک ــت اس ــن جه ــه همی ــم - و ب دائ
سنگســار نمی شــود، چــون زنــای او زنــای مــرد دارای همســر نیســت، پــس همیــن 

دلیــل نمــی گــذارد جملــه»و احــل لکــم مــاوراء ذلکم«شــامل متعــه شــود.
لیکــن ایــن ســخن نیــز باطــل اســت، دلیــل بطالنــش همــان معنائــی اســت 
اســتعمال  معنــا  ســه  در  چنــد  هــر  گفتیــم  کــرده  احصــان  کلمــه  بــرای  مــا  کــه 
ــه احصــان  ــه شــریفه منظــور از آن احصــان عفــت اســت، ن می شــود، لیکــن در آی
تــزوج، زیــرا ایــن کالم همانطــور کــه شــامل نــکاح می شــود، شــامل ملــک یمیــن 
کنیــز خریــداری نیــز می شــود، و بــه فرضــی هــم کــه قبــول کنیــم مــراد از احصــان، 
تــازه می گوئیــم حکــم عمومــی سنگســار در مــورد مــرد  تــزوج اســت،  احصــان 
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دارای متعــه تخصیــص خــورده، و مجمــوع دو دلیــل چنیــن معنــا می دهــد، هــر 
مــردی کــه دارای احصــان تــزوج اســت - کــه ایــن کلــی دو فــرد دارد یکــی دارنــده 
زن دائمــی، و دیگــر دارنــده متعــه - اگــر زنــا کنــد بایــد سنگســار شــود، اال مــردی کــه 
زنــش متعــه باشــد، نــه دائمــی کــه بــه حســب ســنت اعــدام نمی شــود و امــا کتــاب 

خــدا اصــال متعــرض مســاله نشــده اســت.
و امــا اینکــه گفتنــد: حکــم متعــه بــه وســیله ســنت نســخ شــده -عــالوه بــر اینکــه 
چنیــن نســخی از اصــل باطــل اســت، بــه خاطــر اینکــه مخالــف اخبــار متواتــره ای 
اســت کــه دســتور می دهــد بــرای تشــخیص روایــت صحیــح از غیــر صحیــح آن را 
ــه کتــاب  ــوارش بزنیــد، و ب ــه دی ــود ب ــف کتــاب ب ــر مخال ــر کتــاب کنیــد، اگ عرضــه ب

مراجعــه کنیــد- اشــکالی دارد کــه در بحــث روایتــی ان شــاء اهلل می آیــد.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
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که از شما مریض یا در سفر باشد...سوره بقره آیه 184. کسی  1( روزه ایامی معین بر شما واجب شده پس 
کامروائی  که عمره تمتع آورده اند و تا رسیدن احرام حج  2( و چون از بیماری و دشمنی ایمنی یافتید، آن هائی 

کنند...سوره بقره آیه 196. کرده اند چنین و چنان 
کراهی نیست راه رشد و راه ضاللت روشن شد پس کسی که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان  3( در دین هیچ ا

آورد...سوره بقره آیه 256.
4( سوره نساء آیه 4.

5( سوره نساء آیه 20.
کرده اید باید  که معین  کنید نصف آن مهریه ای  از آنکه با ایشان همخوابگی  گر طالقشان دادید قبل  6( و ا

بدهید، تا آخر دو آیه، سوره بقره آیه 236 - 237.
7( سوره مؤمنون آیه 5 - 6 - 7

8( سوره طالق آیه 1.
9( سوره بقره آیه 228.

10( سوره نساء آیه 12.

)11( سوره نساء آیه 3.
.…………………………………………………………………

منبع: ترجمه المیزان ج 4، عالمه طباطبایی
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آداب واخالق اهل علم 
معیارارزش اعمال

ــرد. ــی ک ــد ارزیاب ــا اهــداف واغــراض وی، بای ــار آدمــی را در رابطــه ب اعمــال و رفت
اگــر عمــل و رفتــار بــا مســائلی همچــون: حــب مــال، جــاه طلبــی، نــام جوئــی 
و تشــخص، برتــری طلبــی در میــان هم نوعــان و... آلــوده شود،انســان را بــه 
فرومایگــی شــخصیت و ســقوط از ارزش هــای واالی انســانی ســوق می دهــد و 
ــود و در نتیجــه انســان را بصــورت  ــر دوش انســان خواهــد ب ــی ب خــود و وزر و وبال

پســت تریــن و زیانکارتریــن افــراد در خواهــد آورد)1(.
امــا اگــر، هــدف و غــرض در عمــل و رفتــار، برخاســته از ضمیــری روشــن و دور 
از هرگونــه شــائبه مــادی و نفســانی باشــد و آن را بــا هیچگونــه رنــگ و صبغــه 
ــار وجــودش  غیرالهــی نیامیــزد، هماننــد شــجره طیبــه ای)2( خواهــد بــود کــه آث
ابدیــت پیــدا کــرده و هیچــگاه از میــان خواهــد رفــت. بنابرایــن محــور و کانــون 
ــه ایــن مقدمــه  ــا توجــه ب ــه اهــداف و مقاصــد آن بســتگی دارد. ب ارزش اعمــال ب
کوتــاه، می تــوان بــه جایــگاه مســاله] اخــالص در عمــل[ پــی بــرد. عمــل خالــص، 

مراحلــی دارد کــه بــه اجمــال اشــاره می کنیــم:

اخالص در عمل
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1. قبــل از عمــل: انســان بایــد پیــش از عمــل کــه همــان مرحلــه] نیــت[ اســت در 
بافته هــا و یافته هــای ذهنــی و فعــل وانفعــاالت روحــی و درونــی خویــش بنگــرد، 
ــل  ــاز عم ــت آغ ــازد و عل ــن س ــود را روش ــل خ ــزه عم ــش انگی ــم گیریهای و در تصمی
را ارزیابــی نماید.اینجاســت کــه مســاله] اخــالص در نیــت[ و عــدم آن جلــوه گــر 

ــه عمــل آدمــی جهــت می بخشــد. ــود و ب می ش
2. هنــگام عمــل: درایــن مرحلــه نیــز ممکــن اســت بــا اغــراض فرومایــه و پســت، 
عمــل خویــش را فاقــد ارزش کنــد و آن را بــا آفت هــای ریــاء و شــرک و ماننــد آن 
درآمیــزد و در نتیجــه، عمــل و تالشــش پــوچ و] هبــاء منثــورا[ گــردد و ممکــن اســت 
ــرای کســب رضــای پــروردگار انجــام داده و  ــه و ب کوشــش های خویــش را خالصان
ــد و در  خــدای را در تمــام لحظــات زندگانــی مراقــب و ناظــر اعمــال خویــش بدان
ــار و  ــتی در گفت ــی و درس ــواب اندیش ــه ص ــی، او را ب ــت خداجوئ ــن حال ــه، ای نتیج

کــردار موفــق گردانــد.
3. پــس از عمــل: منظورایــن اســت کــه پــس از انجــام عمــل نیــز، مواظــب باشــد 
کــه زحمــت و تــالش خویــش را، کــه حاصــل عمــر اوســت، بــه انــدک چیــزی از 
دســت ندهــد و همــان حالــت واالی روحــی و اخــالص در نیــت را تــداوم بخشــد.
فرمــود:  ع[  صــادق]  اســت.امام  مرحلــه  دو  آن  از   تــر  مشــکل  مرحلــه،  ایــن 

العمــل«)3( مــن  اشــد  یخلــص  حتــی  العمــل  علــی  »االبقــاء 
باقی ماندن بر عمل همراه با اخالص از  آغاز  نمودن آن سخت تر است.

بــه عبــارت دیگــر، می تــوان عمــل و رفتــار انســانی را همانند چشــمه ای دانســت 
کــه گاهــی از سرچشــمه صــاف و زالل و بــی غــل و غــش اســت و در مســیر راه هــم به 
چیــزی آلــوده نمــی گــردد و بــا همــان حالــت اولــی بــه مقصــد می رســد و از ارزش 
ــت و در  ــود اس ــمه، گل آل ــی از سرچش ــود. و گاه ــم نمی ش ــزی ک ــتین آن چی نخس
ــدارد و  ــی را ن ــز، آن ارزش واقع ــاال نی ــردد و م ــزوده می گ ــی آن اف ــز آلودگ ــن راه نی بی
ممکــن اســت کــه در آغــاز، صــاف و بــی آالیــش باشــد و لکــن در برخــورد بــا موانــع 
مســیر راه، تغییــر ماهیــت داده و آن شــکل نخســتین خویــش را از دســت بدهــد.

مقصــود مــا از ]اخــالص در عمــل[ همــان شــق اول اســت، یعنــی در تمــام مراحل 
ســه گانــه انســان مراقــب خــود و عمــل خویــش باشــد، تــا ایــن کــه مطامــع دنیــوی 

و شــوائب مــادی بــه گنجینــه گران بهــای اخــالص او صدمــه ای نزنــد.

مــعــارف
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اهمیت اخالص در عمل
حیــات و ارزش انســان بــه علــم اســت و ارزش علــم و دانــش بــه عمــل و ارزش 
و اهمیــت عمــل بــه اخــالص. همان گونــه کــه آب، مایــه حیــات پدیده هاســت و 
عامــل شــادابی آن ها،اخــالص نیــز، موجــب حیــات و ارزش اعمــال و پشــتوانه ای 
بــرای بقــاء و دوام آن. اهمیــت عمــل بیــش از آن کــه بــه انــدازه و مقــدار آن مربــوط 
باشــد، بــه چگونگــی و کیفیــت آن ارتبــاط دارد بــه همیــن جهــت اســت کــه قــرآن 
کریــم این گونــه تعبیــر می کند:]...هوالــذی خلــق المــوت والحیــاه لیبلوکــم ایکــم 
احســن عمــال[)4( و ارزش اعمــال را بــه درســت و صحیــح انجــام دادن و با اخالص 
و خلــوص بــه پایــان رســاندن می دانــد. و نمی گویــد: اکثــر عمــال. درســت هماننــد 
درختــی کــه بــار و میــوه فــراوان دارد امــا فاســد و آفــت زده. در برابــر درختــی اســت 

کــه بــارش انــدک، ولــی میوه هــاش ســالم و بــه دور از  آفــت.
امــام صــادق] ع[ فرمــود: »ماانعــم اهلل عزوجــل علــی عبداجــل مــن ان الیکــون 

فــی قلبــه مــع اهلل غیــره.«
نعمــت و موهبتــی بزرگتــر از ایــن نیســت کــه خداونــد بــه انســان حالتــی بدهــد 

کــه در اندیشــه و فکــرش جــز خــدا بــه هیچ کــس نیاندیشــد)5(.
و  کرامــت می بخشــد  و  ارزش  بــه جوهــره عمــل  کــه  اســت  اخــالص، چیــزی 
کیمیــای کم یابــی اســت کــه مــس اعمــال آدمــی را طــالی نــاب می ســازد. بــه همین 
جهــت اســت کــه از خالــص ســازی عمــل بعنــوان ]ســر[ و رازالهــی یــاد شــده اســت:

االخالص سر من اسراری اودعه فی قلب من احببته)6(.
چقــدر زیبــا و دلپذیــر اســت اگــر بشــر در هــر کاری بــه همــان نســبت کــه بــه حفــظ 
ظاهــر و کالبــد عمــل می اندیشــد، بــه روح و جــان عمــل نیــز اهمیــت دهــد. امــام 

مخلصیــن امیرالمومنیــن] ع[ این گونــه آرزو می کنــد:
این الذین الخلصوا اعمالهم و طهروا قلوبهم لمواضع نظراهلل)7(.

ــرای خــدا، کار خالــص انجــام دهنــد و دل را، کــه جایــگاه  کجاینــد کســانی کــه ب
ــاک کننــد. ــه ناخالصــی و گنــاه پ نظــر خداونداســت،از هرگون

عمل بدون اخالص، مصداق این حکایت سعدی، در گلستان است:
]زاهــدی، مهمــان پادشــاهی بــود چــون بــه طعــام بنشســتند، کمتــراز آن خــورد 
کــه عــادت او بــود و چــون بــه نمــاز برخاســتند، بیــش از آن کــرد کــه عــادت او بــود تــا 
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خلــق صالحیــت در حــق او زیــادت کننــد... چــون بــه مقــام خویــش آمــد، ســفره 
خواســت تــا تنــاول کنــد پســری صاحــب فراســت داشــت، گفــت: ای پــدر بــاری بــه 
ــه  ــوردم ک ــزی نخ ــان چی ــت: در نظرایش ــوردی؟  گف ــام نخ ــلطان، طع ــس س مجل

بــکار آیــد. گفــت: نمــاز را هــم قضــا کــن کــه چیــزی نکــردی کــه بــکار آیــد[)8(.
عبادت به اخالص نیت نکوست

وگرنه چه آید ز بی مغز پوست
چه زنارمغ در میانت چه دلق

که در پوشی از بهر پندار خلق)9(
علــی] ع[ عمــل خالــص را این گونــه می ســتاید: طوبــی لمــن اخلــص هلل العبــاده 
والدعــاء و لــم یشــغل قلبــه بماتــری عینــاه. و لــم ینــس ذکــراهلل بمــا تســمع اذنــاه، 

و لــم یحــزن صــدره بمااعطــی غیــره )10(
خوشــا بحــال کســانی کــه عبــادت و دعــای خویــش را خالصانــه انجــام می دهنــد 
و قلــب خــود را بــه آنچــه دیدگانشــان می بینــد گرفتــار نمــی ســازند و همــواره 
ــه  ــه ک ــد و از آنچ ــل نمی کن ــدا غاف ــاد خ ــان را از ی ــنیدنی ها آن ــد و ش ــاد خداین ــه ی ب

دیگــران دارنــد بــه دل خــود اندوهــی راه نمی دهنــد.

مخلص ومخلص
اخالص در عمل، بر دو گونه است:

1. گاهــی عامــل در عملــش خــود را می بینــد و تــالش می کنــد کــه کارش را در 
ــزه  ــچ انگی ــا هی ــاند و آن را ب ــام رس ــه انج ــدی ب ــوب خداون ــح و مطل ــت صحی جه
دیگــری آمیختــه نســازد.این افــراد را، غالبــا قــرآن] مخلــص[، معرفــی می کنــد. 
گویــا هنــوز در آغــاز کاراســت و قدم هــای اولیــه خودســازی را بــر مــی دارد زیــرا 

می گوید:]مــن[ کار خالصانــه کــردم و عمــل] مــن[ بــرای خــدا بــود.
2. قســم دوم آن اســت کــه انســان گردنه هــا را در نــور دیــده واز موانــع پیــش راه 
بــه ســالمتی گذشــته واز نفــوذ و وسوســه های شــیاطین مصونیــت پیــدا کــرده، بــه 
ــراد  ــه در برابرانحرافــات و لغزش هــا، مصونیــت یافتــه اســت. ازایــن اف ــه ای ک گون

قــرآن، بــه نــام] مخلــص[ یــاد می کنــد.
عزتــت  بــه  المخلصیــن[.  منهــم  عبــادک  اال  اجمعیــن  الغوینهــم  ]فبعزتــک 

مــعــارف
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آنــان را گمــراه خواهــم کــرد جــز بنــدگان مخلصــت. ســوگند کــه همــه 
آری اینــان کســانی هســتند کــه] خــود[ خویــش را پشــت ســر گذاشــته و بجانــب 
خــدا در حرکتنــد و محــو جمــال و جــالل حــق شــده انــد و بــت انانیت هــا را درهــم 

شکســته و در جلــوه حــق متجلــی گشــته انــد.
چیست اخالص دل از خود کند

کار خود را به خداافکندن
نقد دل از همه خالص کردن
روی چون زر بخالص آوردن

دل به اسباب جهان نادادن
دیده بر حور جنان ننهادن

امیرالمومنین)ع(دربــاره ایــن گــروه چنیــن فرمــوده اســت: ]عبــداهلل ان مــن 
احــب عبــاداهلل الیــه عبــدا اعانــه اهلل علــی نفســه، فاستشــعرالحزن، و تجلبــب 
الخــوف، فزهــر مصبــاح الهــدی فــی قلبــه، واعــد القــری لیومــه النــازل بــه، فقــرب 
علــی نفســه البعیــد، و هــون الشــدید، نظــر فابصــر و ذکــر فاســتکثر قــد خلــع 
ســرابیل الشــهوات و تخلــی مــن الهمــوم االهمــا واحــدا انفــرد بــه... قداخلص لللــه 

فاســتخلصه، فهــو مــن معــادن دینــه و أوتــاد ارضــه[)12(.
ای بنــدگان خــدا، محبوب تریــن بنــدگان نــزد خداونــد کســی اســت کــه او را 
در راه پیــروزی بــر هوس هــای ســرکش نفــس یــاری کــرده، آن کــس کــه جامعــه 
زیرینش،انــدوه و جامــه روئینــش، تــرس از خداســت، چــراغ هدایــت در قلبــش 
روشــن شــده و وســایل الزم بــرای روزی کــه در پیــش دارد فراهــم ســاخته، دورهــا 

ــر خــود آســان نمــوده اســت. را خــود نزدیــک و شــدائد را ب
بــه ایــن جهــان نــگاه کــرده حقایــق آن را بــا دیــده بصیــرت دیــده، بــه یــاد خــدا 
ــرون  ــن بی ــهوات از ت ــه ش ــت. جامع ــا آورده اس ــراوان بج ــک ف ــال نی ــاده و اعم افت
کــرده و بــه جــز یــک غــم،از تمــام غم هــا خــود را بــر کنــار داشــته اســت. از صــف 
کلیــد درهــای هدایــت و قفــل  کــوران مشــارکت و هواپرســتان خــارج شــده و 
ــص  ــش را خال ــال خوی ــدا اعم ــرای خ ــت. ب ــده اس ــتی گردی ــت و پس ــای ضالل دره
کــرده، آنچنــان کــه خداونــد خلــوص او را پذیرفتــه اســت اواز گنجینه هــای آئیــن 

خــدا و از ارکان زمیــن اوســت.
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بــرای رســیدن بــه هــر کمــال و مقامــی دو نکتــه قابــل دقــت و فراهــم کــردن 
ــر طــرف  آن ضــروری اســت: یکــی ایجــاد مقضتــی و زمینــه مناســب، و دیگــری ب
نمــودن موانع،اخــالص کــه عالیتریــن مرحلــه کمــال روح آدمــی و ارزش دهنــده 
اعمــال او می باشــد نیز،ازایــن قانــون مســتثنی نیســت و بــرای بدســت آوردن آن 

ــود آورد. ــبی را بوج ــد زمینــه و شــرایط مناس بای
ــا  یکــی از زمینه هــای اصلــی واساســی جهــت دســت یابــی بــه اخــالص، نبــرد ب
ــن دّر  ــه ای ــا، ب ــرل آن ه ــت و کنت ــدون مغلوبی ــه ب ــت ک ــانی اس ــای نفس خواهش ه
گران بهــا و ارزنــده نمی تــوان دســت یافــت. علــی] ع[ می فرمایــد: »کیــف یســتطیع 

االخــالص مــن یغلبــه هــواه«)13(
چگونه به اخالص دست می یابد کسی که مغلوب هوای نفس است.

در درون انســان، جنگــی همیشــگی و جبهــه گــرم و پــر خطــری وجــود دارد. 
ــا نیــروی نفــس و هــوی، همــواره گالویزنــد. قهرمــان و برنــده ایــن  قــدرت عقــل ب
جهــاد کســی اســت کــه عقــل و بعــد ملکوتــی وجــود خویــش را بــر نفــس و بعــد 
حیوانــی اش غالــب ســازد و بــا ســرافرازی ازایــن میــدان بــدر آیــد. علــی] ع[ در 
توصیــف و ترســیم یکــی از چهره هــای محبــوب و بــرادران دینــی اش این گونــه 
می فرمایــد:»و کان اذا بدهــه امــران فینظــر ایتهمــا اقــرب الی الهوی فیخالفــه«)14(
هــرگاه ســر دو راهــی قــرار می گرفــت و دو کار برایــش پیــش می آمــد می اندیشــید 

کــه کــدام بــه هــوی و هــوس نزدیکتــر اســت بــا آن مخالفــت می ورزیــد.
بــی شــک بــرای دســت یابــی بــه حالــت روحــی اخــالص، بایــد در قدم هــای 
نخســتین آن، عقــل را از اســارت هــوی و هوس هــای رهــا ســاخت چــرا کــه علی]ع[ 

فرمود:»کــم مــن عقــل اســیر تحــت هــوای امیــر«)15(
ــرار  ــه عقــل آن هــا دراســارت هــوی و هوس هایشــان ق چــه بســا انســان هایی ک

گرفتــه اســت.
هواپرســتی فــروغ عقــل را می گیــرد و چهــره حقایــق را در نظــر او دگرگــون می کنــد 
و ســرانجام وی را بــه پرتــگاه ســقوط می کشــاند. و از زمینه هــای دیگــر، می تــوان 
دل نبســتن بــه مادیــات و توجــه بــه معنویــات و آخــرت و پایــان کارانســان ها، نــام 
ــه نوبــه خــود، در ایجــاد اخــالص و زدودن موانــع آن  ــرد کــه هــر یــک از این هــا ب ب

مــعــارف
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موثــر و کار ســازند. غزالــی زمینه هــای مناســب بــرای پیدایــش صفــت و حالــت 
اخــالص را این گونــه بــر می شــمرد: »فعــالج االخــالص کســر حظــوظ النفــس، و 
قطــع الطمــع عــن الدنیــا، والتجــرد لالخــره بحیــث یغلــب ذلــک علــی القلــب، فــاذ 

ذاک یتیســراالخالص«)16(
مبــارزه بــا خواهش هــای نفســانی و شکســتن آن هــا، عــدم شــیفتگی بــه دنیــا، و 

توجــه تــام و تمــام بــه آخــرت و معــاد، زمینه هــا و مقدمــات اخــالص می باشــند.

آثاراخالص
اگــر بذراخــالص در نیــت کاشــته شــود و در ســرزمین دل جوانــه زنــد و در عمــل و 
رفتــار رشــد و بالندگــی داشــته باشــد، بــی تردیــد دارای آثــار و ثمــرات سودبخشــی 

خواهــد بــود دراینجــا بگونــه ای گــذرا، بــه برخــی از آن هــا اشــاره می کنیــم:
1. معرفــت و بصیــرت در ســایه اخــاص: انســانی کــه ظــرف ذهــن و زمینــه 
دل را از کدورت هــا بزدایــد و قلــب را، کــه خانــه رحمــان اســت،ازاغیار خالــی کنــد، 
خواهــد توانســت حقایــق و معــارف را زودتــر و کامل تــر بگیــرد و در خــود هضــم و 

ســپس پیــاده کنــد.
خلوت دل نیست جای صحبت اغیار

دیو چو بیرون رود فرشته درآید
چنانکــه در روایــت رســول اکــرم] ص[ فرمــوده اســت:»من اخلــص هلل اربعیــن 

صباحــا فجــراهلل ینابیــع الحکمــه مــن قلبــه علــی« 
آن کــس کــه چهــل شــبانه روز، عمــل خالــص انجــام دهــد، چشــمه های علــوم و 

معــارف از دل بــه زبانــش جــاری می شــود.
زدودن موانــع و پاکســازی دل از حجاب هــای ظلمانــی و باالخــره غــرس نهــال 
را  تــوان فهــم درســت و بصیــرت در مســائل  او  بــه  اخــالص در وجــود آدمــی، 
می بخشــد بگونــه ای کــه همــواره بــه اســتقبال حوادیــث رفتــه و قلــب مشــکالت را 
بــا بینــش و بصیــرت خویــش می شــکافد و حقایــق راســتین را از مکائــد شــیاطین 
بــاز می شناســد. علــی] ع[ فرمود:»عنــد تحقــق االخــالص تســتنیر البصائــر«) 18(

با وجوداخالص بصیرت ها و بینش ها نافذ و نورانی می شود.
شــایدازاین جهــت باشــد کــه در دعــا، بصیــرت واخــالص در عمــل در کنــار هــم آمده 
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اســت:»واجعل النــور فــی بصــری، والبصیــره فــی دینــی، واالخالص فی عملــی«)19(
جهل هــا  و  جمــود  نظری هــا،  تنــگ  کــه  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  اینجــا  از 
لجاجت هــا، کارشــکنی های کودکانــه و حرکت هــای موذیانــه بعضــی، در برابــر 

مــردان الهــی، همــه و همــه ریشــه در عــدم خلــوص آنــان دارد.
2. پیــروزی و موفقیــت: گروهــی چنیــن می اندیشــند کــه بــا زور و زر و تزویــر 
می تــوان بــه هــر مقصــدی رســید ولــی از دیــدگاه قــرآن و معــارف دینــی، هیــچ 
راهــی بــرای تســخیر دل هــا و نفــوذ در قلب هــا و رســیدن بــه هدف هــا، جزاخــالص 

و پاک ســازی نیــت عمــل نیســت. علــی] ع[ می فرماید:»اخلــص تنــل«)20(
اخالص بورز تا به مقصد برسی.

قــرآن مجیــد، راز محبوبیــت در دل هــا را ایمــان و عمــل صالح)کــه الزمــه اش 
ــم  ــیجعل له ــات س ــوا الصالح ــوا و عمل ــن آمن ــد:»ان الذی ــت ( می دان ــالص اس اخ

ودا«)21(. الرحمــن 
ایمان و عمل شایسته است که دوستی و محبت انسان را در دل ها می افکند.

3. مــاک ارزش اعمــال: اخــالص روح اعمــال یــک فــرد مســلمان و بــدون ایــن 
روح، کالبــد عمــل هیچگونــه ارزشــی نخواهــد داشــت.

رســول اکــرم] ص[ فرمــود:»اذا عملــت عمــال فــا عمــل هلل خالصــا، النــه الیقبــل 
مــن عبــاده االعمــال االمــاکان خالصــا«)22(

هــرکاری کــه انجــام می دهــی خالصانــه و بــرای رضــای خــدا باشــد زیــرا جــز عمــل 
خالــص در پیشــگاه خداونــدی پذیرفتــه نمی شــود.

امیرالمومنین] ع[ می فرماید:»العمل کله هباءاال ما اخلص فیه«)23(
کار و عمل آدمی پوچ و بی ثمراست جز آنچه خالص باشد.

بنابرایــن، عــزت ظاهــری و دنیایــی و محبوبیــت بیــن مــردم و بهــره منــدی از 
معرفــت و حکمــت و برخــورداری از نعمــت پیــروزی و توفیــق و باالخــره آبرومندی 
در پیشــگاه خداونــد، همــه و همــه، در  گــرو اخــالص اســت و بــس. آن هایــی کــه 
غیــر از ایــن راه حرکــت کننــد ســخت دراشــتباه و بــه مقصــود نخواهنــد رســید، 

بلکــه نتیجــه عکــس خواهنــد گرفــت.
امــام صــادق] ع[ فرمــود:»ال تــراء بعملــک مــن الیحیــی وال یمیــت وال یغنــی 

عنــک شــیئا«)24(
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کارهــای نیــک خــود را بخاطــر خودنمائــی و نشــان دادن بــه مردمــی کــه نــه 
ــو  ــرای ت ــه قــدرت دارنــد مشــکلی را ب ــه مــرگ و ن زندگــی بــه دســت آن هاســت و ن

بگشــایند،انجام مــده.

آفات اخالص
اخــالص، درختــی اســت کــه میکرب هــای خطرناکــی در کمیــن اوســت و عــدم 
آشــنایی بــا آن هــا بــه ریشــه و شــاخه و مــاالز بــه آثــار و ثمــرات آن آســیب جبــران 
ناپذیــری خواهــد زد. ایــن آفت هــا، ممکــن اســت پیــش از آغــاز عمــل و یــا در 

ــان کار خــود را نشــان دهنــد. ــا پــس از پای حیــن انجــام آن و ی
1. آفــت قبــل از عمــل: روشــن اســت کــه اگــر انگیــزه انســان در آغــاز یــک عمــل، 
نمایانــدن آن بــه دیگران)ریــا( و یــا فهمانــدن آن به آنان)ســمعه( بوده باشــد،این 
عمــل، آفــت زده اســت و در نتیجــه زمینــه رشــد و شــکوفایی آن از بیــن خواهــد 
ــا بعنــوان یــک خطــر کــه  رفــت از ایــن  روســت کــه در روایــات و معــارف دینــی از ری

هم ردیــف شــرک اســت، یــاد شــده اســت.
پیامبراســالم فرمــود:» ان اخــوف مااخــاف علیکــم الشــرک االصغــر، قالــوا: و 
ماالشــرک االصغــر. یــا رســول اهلل قــال: هوالریــاء، یقــول اهلل تعالــی یــوم القیامــه اذا 
جــازی العبــاد باعمالهم،اذهبواالــی ابذیــن کنتــم تــراوون فــی الدنیــا فانظــروا هــل 

تجــدون عندهــم الجــزاء«)25(
از شــرک کوچــک بــر پیروانــم بســیار بیمناکــم. ســوال شــد: شــرک اصغر چیســت؟ 
فرمــود: ریــاء و خودنمایــی. خداونــد در روز پــاداش اعمــال بــه ریــاکاران گویــد: 
برویــد پــاداش خویــش را از کســانی کــه بــرای آنــان عملتــان را انجــام داده ایــد 

ــد. ــاداش گیری پ
اصــوال انگیــزه و هــدف انســان از عمل ریایی یکی از این اموراســت: ممکن اســت 
یکــی از امــور تــرس از نکوهــش دیگــران باشــد. بــرای ایــن کــه او را ســرزنش نکننــد 
عملــی را انجــام می دهــد تــا ذهنیــت مــردم را نســبت بــه خویــش عــوض کنــد لیکن 
انســانی کــه قــدم در وادی اخــالص نهــاده اســت، همــواره خــود را شــامل ایــن آیــه 
می دانــد کــه:] ان اهلل یدافــع عــن الذیــن آمنــوا[)26(. خــدا مدافــع مومنــان اســت. 
و لــذا فــرد مخلــص در راه هدفــش از هیــچ مالمتــی نمی هراســد] والیخافــون لومــه 
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ــه ســتایش و تعریــف از  الئــم[)27( و ممکــن اســت عمــل ریایــی، بخاطــر عشــق ب
ناحیــه دیگــران باشــد کــه ایــن نیــز، آفتــی اســت مهلــک و دردنــاک.

ــه  ــه وج ــب ب ــواب الیطل ــن الث ــیئا م ــل ش ــل یعم ــادق] ع[ فرمود:»الرج ــام ص ام
اهلل،انمــا یطلــب تزکیــه  النــاس، یشــتهی ان یســمع بــه النــاس فهــو الــذی اشــرک 

بعبــاده ربــه.«
کســی کــه عمــل نیکــی را بخاطــر تعریــف و توصیــف دیگــران انجام دهد بی شــک 

در آن عمل و عبادتش مشــرک اســت.
ولــی انســان مخلــص بــه فکرانجــام وظیفــه اســت و خداونــد هــم وعــده داده 
اســت کــه بــه انســان های مومــن و مخلــص موقعیــت و محبت مردمــی واجتماعی 
عنایــت کنــد:] ســیجعل لهــم الرحمــن ودا[ شــاید هــم در نظــر برخــی از مــردم طمــع 
و چشــم داشــت بــه آنچــه دیگــران دارنــد واو نــدارد باعــث ریــاء آن هــا می شــود کــه 

درایــن زمینــه قــرآن هشــدار می دهد:»مــا لکــم الترجــون هلل وقــارا«)29(
چــرا توجــه بــه خــدا و عظمــت و بزرگــی آن نداریــد و چــرا ارزش و بهــاء را بــه خــدا 

نمی دهیــد.
2. آفــت هنــگام عمــل: ممکــن اســت در نیــت وانگیــزه خالــص باشــد، لکــن در 

حیــن عمــل آفــت دمنگیــرش شــود.از جملــه آفــات] عجــب و غرور[اســت.
امــام باقــر] ع[ فرمود:»ثــالث هــن قاصمــات الظهــر: رجــال اســتکثر عملــه و نســی 

ذنوبــه، واعجــب برایــه«) 30(
ســه چیــز بــرای انســان کمرشــکن اســت: 1. عملــش را زیــاد پنــدارد. 2. گناهــاش 

رااز یــاد ببــرد. 3. عجــب و خودبینــی دراو باشــد.
دربــاره ایــن آفــت زشــت امــام علــی] ع[ می فرماید:»ســیئه تســوک خیــر عنــداهلل 

مــن حســنه تعجبــک«) 31(
کار بــدی کــه تــرا ناراحــت و پشــیمان می ســازد، نــزد خــدا بهتراســت از نیکــی کــه 

تــو را مغــرور ســازد.
ــرده و می فرمایــد:»و عبدنــی و  امــام ســجاد] ع[ از شــراین آفــت بــه خــدا پنــاه ب

ــی بالعجــب«)32( التفســد عبادت
خدایــا، توفیــق عبودیــت و بندگــی ام ده و آن را بــا عجــب و خودپســندی مــن 

تبــاه نکــن.
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ــا  ــد و ب ــروع می کن ــه ش ــان، کار را خالصان ــا انس ــه بس ــل: چ ــس از عم ــت پ 3. آف
اخــالص هــم بــه پایــان می رســاند، ولــی پــس ازاتمــام عمــل، آن را تبــاه می ســازد. 
از آنجملــه اســت منــت نهــادن. قــرآن کریــم می گویــد: »یاایهاالذیــن آمنــوا التبطلوا 

صدقاتکــم بالمــن ولــالذی«
ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقاتتان را با منت نهادن تباه نسازید.

امام سجاد]ع[ می فرماید:»واجر علی یدی الخیر والتمحقه با المن«)34(
خدایا، به انجام کار نیک موفقم بدار و آن را با منت گذاری ناحیه من تباه نکن.

آری عمــل نیــک کــردن آســان، آن را حفــظ و حراســت نمــودن مشــکل. عمــل 
خالــص انجــام دادن دشــوار و آن را باقــی گــذاردن دشــوارتر.

روحانیون و اخالص
آنچــه دربــاره اخــالص در عمــل و فــات آن گفتیــم، دربــاره روحانیــون از اهمیــت 
ویــژه ای برخورداراســت زیــرا ایشــان وابســته بــه نظــام فکــری و فرهنگــی اســالم 
و عامــل نشــر و گســترش ارزش هــای واالی قــرن هســتند. بــر روحانیــون متعهــد 
و مســوول ضــروری اســت کــه دامــن خــود رااز هــر ناخالصــی دور ســازند و در تمــام 
ــه  ــرار دهنــد، ک ــرا راه خویــش ق ــی و مســندهای علمی،اخــالص را ف مراحــل زندگ

عــزت و عظمــت روحانیــون در همیــن اســت.
امــام صــادق] ع[ فرمود:»مــن تعلــم العلــم و عمــل بــه و علــم هلل، دعــی فــی 

ملکــوت الســماوات عظیمــا، فقیــل: تعلــم هلل و عمــل هلل و علــم هلل«)35(
آن کــس کــه در فراگیــری علــم و عمــل بــه دانــش خــود و یــاد دادن آن بــه دیگــران 
خــدا را در نظــر داشــته باشــد، در ملکــوت آســمان ها، نامــش بــه عظمــت یــاد 
می شــود و گفتــه می شــود کــه ایــن شــخص: تعلــم و تعلیــم و عملــش فقــط بــرای 

خــدا بــوده اســت. 
ــوم دینــی  ــب عل ــه دانشــجوی حــوزه و طال ــد ک ــی بدســت می آی از بیــان به خوب
بایــد در درس و بحــث انگیــزه و هدفــی جــز] اهلل[ نداشــته باشــد، و گرنــه ایــن 
خانــه از پایــه ویــران اســت و جــز تباهــی عمــر و خســران در دنیــا و آخــرت، نصیبــی 
نخواهــد داشــت از ایــن روســت کــه بــزرگان و پیشــتازان حــوزوی همــواره به طالب 

واهــل علم،اخــالص در عمــل را گوشــزد نمــوده و آن رااســاس کار دانســته انــد.



63

]خلــوص نیــت و جلــب نظــر خداونــد متعال اســباب کار طلبه اســت... اگرســعی 
و کوشــش فــراوان مقــرون بــه نظــر خالــص و همــراه بــا تقــوی و تهجــد کامــل باشــد 
شــخص موفــق می شــود... کــم کاری و تنبلــی آفــت انســان و نداشــتن خلــوص و 

تقــوی آفــت کارانســان اســت[)36(
دوســتی،  مــال  خواهــی،  مقــام  همچــون:  مقاصــدی  اســت  ممکــن 
شــهرت طلبی و دلخوشــی بــه پیــروان دبســتگی بــه تعریــف دیگــران و ماننــد آن در 
ذهــن و اندیشــه طلبــه نفــوذ کنــد کــه هــر کــدام از آن هــا روزنــه ای اســت از مکایــد و 
وســاوس شــیطان و هــر چــه زودتــر و پختــه تــر بایــداز آن، بــا ایجــاد صفــت اخالص، 
جلوگیــری کــرد، اگــر چــه ایــن، دریــای عمیقــی اســت کــه غواصــی ماهــر و زبردســت 
می طلبــد کــه بــه ســالمتی خــود را بــه ســاحل نجــات برســاند. شــهید ثانــی در 

کتــاب منیــه المریــد می نویســد:
] اگرانســان بــا خــود بیندیشــد و در خویشــتن فــرو رود و حقیــق و ماهیــت رفتــار 
ــار  ــال و رفت ــالص، دراعم ــزه اخ ــه آمی ــد ک ــد، می بین ــی کن ــش و بازرس ــود را تفتی خ
اوانــدک و ناچیــز می باشــداما شــائبه های فســاد در عقیــدت بــه اعمــال او، روی 
ــت،  ــاده اس ــم نه ــد و تراک ــه تزای ــاراو رو ب ــالص، در رفت ــه اخ ــل ب ــل مخ آورده و عام
بخصــوص کســانی کــه دارای عنــوان علم و دانشــمند و دانشــجو و متعلم هســتند 
بیــش از دیگــران در معــرض هجــوم ایــن عوامــل مخــل بــه اخــالص قــرار دارنــد و 
باالخــص کــه انگیــزه عمومــی طــالب و دانشــجویان و نیزاهــل علــم -در آغــاز 
ــه عبارتنــداز:  کار- مجموعــه ای از شــوائب مــادی و دنیــوی، فــرم یافتــه اســت ک
جاه طلبــی، مــال انــدوزی، نــام آوری، لــذت برتــری جوئــی، دلخوشــی و شــادمانی 
بــه مقــام و منصــب رهبــری و داشــتن پیــروان زیــاد و برانگیختــن مــدح دیگــران 
ــان را دچاراشــتباه  ــه ســوی خــود. گاهــی شــیطان آن و جلــب و ســتایش مــردم ب
می ســازد و می گویــد: هــدف شــما دانشــمندان و دانشــجویان، عبــارت از نشــر 
دیــن و حمایــت و دفــاع از شــریعت و آییــن اســت کــه رســول گرامــی اســالم آن را 

بنیــاد نهــاده اســت[)37(
بدیــن ترتیــب می یابیــم کــه حوزویــان چگونــه در خطــر لغــزش و فریــب شــیطان 
هســتند و همــواره بایــد خــود را بیازماینــد کــه اگــر بــا افــرادی از خــود بهتــر و عالــم تــر 

مواجــه شــوند چــه احساســی خواهــد داشــت: مســرت؟ و یاافســردگی؟

مــعــارف
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اگرانگیــزه یــک عالــم و دانشــجو در تعلیــم و تحصیــل، منحصــرا عبــارت از دیــن 
و آییــن خــدا باشــد، بــی تردیــد در صــورت مشــاهده عالــم و دانشــمند دیگــر کــه بــا 
اواشــتراک مســاعی کــرده واو را در تعلیــم و نشــر دیــن، یــاری می دهــد، بایــد بســیار 
خوشــحال گــردد نــه آن کــه دچــار حــاالت دگرگونــی و غیــرت زنانــه شــود کــه چــرا 
ارادتمنــدان و معاشــرانش از او روی برتافتــه و بــه شــخص دیگــری روی آورده انــد. 
لــذا بایــد بــا پایــدار شــدن عالــم دیگــری ایــن چنیــن، خــدای را سپاســگزاری کنــد 
ــم  ــه و تعلی ــانده و در اداء وظیف ــدد رس ــمندی، م ــان دانش ــود چن ــا وج ــه او را ب ک

یاریــش داده اســت.)38(
اخــالص از کمــاالت عقــل عملــی اســت، کــه تحصیــل آن اســت امــا تبدیــل آن 
بــه ملکــه، بــدون ریاضــت و مجاهــدت میســور نیســت از ایــن رو همــواره بایــد 
ــید  ــان تعمیــق می بخشند،اندیش ــالص را درانس ــت اخ ــه ایــن حال ــی ک ــه عوامل ب
و بــه دنبــال آن عوامــل گام برداشــت. یکــی از آن راه هــا، نشســتن پــای ســخن 
اســتادی اســت مخلــص کــه خــود مراحــل را پیمــوده و ســخن از دل می گویــد واز 
روی خلــوص بیــان می کنــد. بــی شــک این گونــه مجالــس و محافــل کــه در حــوزه، 
کــم و بیــش، تحــت عنــوان] درس اخــالق[ موجوداســت در تحصیــل و رســوخ 
ــه توصیــه  ــت اخــالص تاثیــر چشــمگیری خواهــد داشــت. دیگــری، توجــه ب حال
و دســتورالعمل هایی اســت کــه بــزرگان حــوزه نوشــته و بعنــوان ذخیــره و یــادگار 
بــرای مــا باقــی گــذارده انــد. مطالعــه این گونــه آثــار، کــه از روح پــاک و نفــس قدســی 
آنــان برخاســته اســت، کــم شــایانی در تحصیــل و تعمیــق صفــات شایســته واز 

آنجملــه صفــت و حالــت ]اخــالص[ بــه حوزویــان خواهــد کــرد.
دراینجــا گــوش دل می ســپاریم بــه ســخن مرشــد مخلصــی کــه سراســر عمــرش را 
بــا نــام و یــاد خــدا ســپری کــرد و بــه هیــچ چیــز جــز خــدا نمی اندیشــید.او بــه هیــچ 
قدرتــی جــز پــروردگار اتــکاء نداشــت. آن انســان وارســته کــه بــه حــق ]روح خــدا[ 
بــود در کالبــد مــردم و همــان حســنه دهــر و نســیم الهــی کــه حضــرت آیــت اهلل 
العظمــی اراکــی  وی را این گونــه می ســتاید: ]آقــای خمینــی شــخص نیــک نفســی 
اســت کــه جــای شــک نیســت، قســم می شــود خــورد بــواهلل کــه ایــن مــرد، نیــک 

نفــس آدمــی اســت و هیــچ غرضــی در او جــز ترویــج دیــن نیســت[)39(.
آری ایــن تحفــه الهــی و نعمــت عظمــی و لطــف خفــی باریتعالــی درایــن قــرن، در 
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یکــی از تألیفاتــش، بــه طــالب و حوزویان،این گونــه ســفارش بــه] اخــالص[ می کنــد:
]...پــس ای عزیــز در کارهــای خــود دقیــق شــو و از نفــس خــود حســاب بکــش 
و او را در هــر پیــش آمــدی اســتنطاق کــن کــه آیــا اقدامــش در خیــرات و امــور 
ــه می خواهــد از مســائل نمــاز شــب  ــرای چیســت؟ دردش چیســت؟ ک شــریفه ب
ســوال کنــد یــا اذکار آن را تحویــل بدهــد. می خواهــد بــرای خــدا مســأله بفهمــد. 
یــا بگویــد یــا می خواهــد خــود را اهــل آن قلمــداد کنــد؟!... بایــد بــه خــدای 
تعالــی از شــر نفــس پنــاه ببریــم کــه مکایــد آن دقیــق اســت ولــی اجمــاال می دانیــم 
ــیطان در  ــرا ش ــم چ ــص خدائی ــده مخل ــا بن ــر م ــت. اگ ــص نیس ــا خال ــال م ــه اعم ک
ــه  ــه ب ــت ک ــرده اس ــد ک ــود عه ــدای خ ــا خ ــه او ب ــا آن ک ــرف دارد، ب ــدر تص ــا این ق م
]عبــاداهلل المخلصیــن[  کار نداشــته باشــد و دســت بســاحت قــدس آن هــا دراز 
نکنــد. بــه قــول شــیخ بزرگــوار مــا: شــیطان ســگ درگاه خداســت اگــر کســی بــا خــدا 
آشــنا باشــد بــه او عــو نکنــد. پــس اگــر دیــدی شــیطان بــا تــو ســروکار دارد، بــدان 
کارهایــت از روی اخــالص نیســت. وای بــه حــال طاعــت و عبــادت و جمعــه و 
جماعــت و علــم و دیانــت کــه وقتــی چشــم بگشــایند و ســلطان آخــرت، خیمــه برپا 
کنــد، خــود را از اهــل معاصــی کبیــره، بلکــه از اهــل کفــر و شــرک بدتــر ببیننــد و نامــه 

اعمالشــان ســیاه تــر باشــد[)40(
ــرای خــدا باشــیم و وقــف دیــن او، چــه ایــن کــه هرکســی  بیائیــم همچــون او ب
ــه در  ــام و آوازه و عالق ــت و ن ــا اوس ــدا ب ــک خ ــی ش ــد، ب ــدا باش ــا خ ــدا و ب ــرای خ ب

ــید.  ــد بخش ــه او خواه ــز ب ــا را نی دل ه
یکــی از اســاتید حــوزه چنیــن موعظــت می نمایــد: ]از خصوصیــات مشــترک در 
میــان علمــای بــزرگ اســالم، یکــی اخــالص در عمــل اســت. مهم تریــن چیــز در نزد 
بــزرگان مــا خلــوص نیــت در تعلیــم و تعلــم، تألیــف و تصنیــف اســت. از مطالعــه 
حــاالت آنــان به خوبــی بــه دســت می آیــد کــه بــه کمتــر چیــزی تــا ایــن انــدازه 
اهمیــت می دادنــد. ســعی می کردنــد کــه تمــام کارهایشــان بــرای خــدا باشــد مثــال 
نوشــته اند: از میردامــاد، بیســت ســال هیــچ فعــل مباحــی دیــده نشــد یــا از شــهید 
اول مــادام العمــر، بعــداز بلــوغ، هیــچ فعــل مباحــی صــادر نگشــت...این در ســایه 
خلــوص نیــت امــکان دارد. آنقــدر بــه فکــر خــدا بودنــد و نیتــی جــز رضــای او در ســر 

نداشــتند کــه تمــام افعــال بــه صــورت مســتحب در بیایــد[)41(
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نمونه های عالی اخالص
ره چنــان رو کــه رهــروان رفتنــد. یکی از بهترین روش های تربیتــی روش ] الگوئی[ 
اســت. بــه ایــن بیــان کــه در نشــاندادن ارزش هــای متعالــی، مجســمه های عملــی 
و عینــی آن ارزش هــا را ترســیم کنیــم و ســپس از روش عمــل آن هــا الهــام بگیریــم. در 
فرهنــگ اســالم و معــارف دینــی بــه ایــن روش بهاء فراوانی داده شــده اســت و قرآن 
کریــم، وجــود پیامبراکــرم] ص[ را الگــوی تمــام عیاراســالم معرفــی کــرده اســت:»لقد 

کان لکــم فــی رســول اهلل اســوه حســنه لمــن کان یرجــواهلل والیــوم االخــر«)42(
ــرای  ــه رســول خــدا خیــر و ســعادت بســیار اســت. ب البتــه شــما را در اقتــدای ب

ــواب در روز قیامــت امیــدوار باشــد. ــه ث ــه ب آن کــس ک
بــرای رســیدن بــه] اخــالص[، به ویــژه بــرای حوزویــان و طالبــی که قــدم در میدان 
علــم و دانــش نهــاده انــد، بهتریــن و کارآمدتریــن روش فراگیــری اخــالص، مطالعــه 
و دقــت در زندگــی و ســیره بــزرگان حــوزه اســت کــه نمونه هــای عالــی و ارزشــمند بــا 
اخــالص در مــان آنــان در حداعــالی آن بــه چشــم می خــورد و مــا دراینجــا بــه چنــد 

نمونــه بســنده می کنیــم و تفصیــل آن را بــه مــوارد آن ارجــاع می دهیــم.)43(
]چنــد روز قبــل از فــوت مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی، عــده ای خدمــت ایشــان 
می رســند در حالیکــه آقــا را خیلــی ناراحــت می بیننــد. آقــا در چنیــن حالتــی 
می گویــد: خالصــه، عمــر مــا گذشــت و مــا رفتیــم و نتوانســتیم چیــزی بــرای خــود 
پیــش بفرســتیم و عمــل بــا ارزشــی انجــام دهیــم! یــک نفــر بــه ایشــان گفــت: 
آقــا شــما دیگــر چــرا؟ مــا بیچاره هــا بایدایــن حرف هــا را بزنیــم شــما چــرا؟ وقتــی 
ســخنش تمــام شــد، مرحــوم بروجــردی جملــه ای را گفتند)کــه البتــه حدیــث 

ــر« ــر بصی ــد بصی ــان الناق ــل ف ــص العم ــان فرمودند:»خل ــت( ایش اس
عمــل را بایــد خالــص انجــام داد، تــو خیــال کــردی این هــا کــه در منطــق مــردم 
بــه ایــن شــکل اســت، در پیشــگاه الهــی هــم همینطوراســت کــه تــو قضــاوت 

می کنــی؟! ان اهلل خبیــر بمــا تعملــون[)44(
ــان کــه خــود را در حــوزه مهــذب ســاختند واز همــان شــروع تحصیــل،  آری، آن
تزکیــه را بــر تعلیــم و تعلــم مقــدم دانســتند، در هــر شــرایطی کــه قــرار گرفتنــد خــود 
را از دایــره اخــالص و خلــوص خــارج نکردنــد و بــه عبــارت دیگــر، آنچــه اســاس فکــر 

و ذکــر آنــان بــود، خــدا بــود و بــس.
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بزرگان نکردند در خود نگاه
خدا بینی از خویشتن بین مخواه

]روزی آخونــد مالعبــداهلل شوشــتری، بــه دیــدار شــیخ بهائــی رفــت. ســاعتی نــزد 
ــداهلل گفــت:  ــال عب ــه م ــی ب ــیخ بهائ ــد. ش ــراز آم ــه بانــگ اذان ف ــا آن ک ــود ت ــیخ ب ش
ــت  ــض جماع ــه فی ــم و ب ــدا کنی ــما اقت ــه ش ــم ب ــا ه ــا م ــد ت ــاز بخوانی ــا نم همین ج
برســیم. مــال تأملــی کــرد و نپذیرفــت کــه نمــاز را در خانــه شــیخ بخوانــد، بلکــه 
برخاســت و بــه خانــه خویــش رفــت.از او پرســیدند: چگونــه خواهــش شــیخ را 
اجابــت نکردیــد و نمــاز را در خانــه شــیخ نخواندیــد، بــا ایــن کــه دربــاره خوانــدن 

ــد؟ نمــاز دراول وقــت وقــت اهتمــام داری
در پاســخ فرمــود: قــدری در حــال خــودم تأمــل کــردم، دیــدم چنــان نیســتم کــه 
اگــر شــیخ پشــت ســر ســر مــن نمــاز بخوانــد فرقــی نکنــد، بلکــه در حالــم تغییــر پیــدا 

می شــود الجــرم اجابــت نکــردم[)45(
راســتی، ایــن گنجینه هــای پنهــان، در گوشــه و کنــار حوزه هــا، کــه در سراســر 
تاریــخ گمنــام زیســته انــد، از چــه همــت واال و عظمــت روحــی برخــوردار بــوده 
انــد کــه انســان در برابــر قلــه رفیــع شخصیتشــان، احســاس کوچکــی می کنــد و 
بــرای رســیدن بــه ایــن نقطه هــای اوج رشــگ می بــرد و حســرت می خــورد. آری، 
راز و رمــز ایــن همــه بزرگی هــا و کرامت هــا در ســایه اخــالص اســت و نــه جــز آن. 
بنابرایــن، میــدان بــاز اســت و مســابقه برقــرار و جوایــز درانتظــار، خوشــا بحــال 

ــه هــدف برســند. ــه گــوی ســبقت از دیگــران برباینــد و زود ب کســانی ک
ــدوام فــی االتصــال بخدمتــک حتــی اســرح  ــی الجــد فــی خشــیتک وال وهــب ل
الیــک فــی میادیــن الســابقین واســرع الیــک فــی البارزیــن واشــتاق الــی قربــک فــی 

المشــتاقین وادنــو منــک دنوالمخلصیــن)46(
می گوینــد مرحــوم آیــت اهلل سیدحســین کــوه کمــری، کــه از شــاگردان صاحــب 
جواهــر و شــیخ انصــاری و مجتهدیــن و مشــهور بــود و حــوزه درســی معتبــری 
داشــت، هــر روز طبــق معمــول در ســاعت معیــن، بــه یکــی از مســجدهای نجــف 
فقــه  خــارج  تدریــس  حــوزه  می دانیــم  کــه  می کرد.)چنــان  تدریــس  و  می آمــد 
واصــول، زمینــه ریاســت و مرجعیــت اســت (... یــک روز، آن مرحــوم از جایــی 
ــرد  ــود. فکــر ک ــده ب ــه وقــت درس باقــی نمان ــر می گشــت و نیــم ســاعت بیشــتر ب ب
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ــت  ــد، بهتراس ــی رس ــه کاری نم ــرود ب ــه ب ــه خان ــد ب ــر بخواه ــم، اگ ــت ک ــن وق در ای
بــرود بــه محــل موعــود و بــه انتظــار شــاگردان بنشــیند. رفــت و هنــوز کســی نیامده 
بــود، ولــی دیــد در یــک گوشــه مســجد، شــیخ ژولیــده ای بــا چنــد شــاگرد نشســته 
و تدریــس می کنــد. مرحــوم سیدحســین، ســخنان او را گــوش کــرد، بــا کمــال 
تعجــب احســاس می کــرد کــه ایــن شــیخ ژولیــده بســیار محققانــه بحــث می کنــد. 
روز دیگــر راغــب شــد عمــدا زودتــر بیایــد و بــه ســخنان او گــوش کنــد. آمــد و گــوش 
کــرد و براعتقــاد روز پیشــین افــزوده گشــت.این عمــل چنــد روز تکــرار شــد و بــرای 
مرحــوم سیدحســین یقیــن حاصــل شــد کــه ایــن شــیخ از خــودش فاضلتراســت 
واواز درس ایــن شــیخ اســتفاده می کنــد واگــر شــاگردان خــودش بجــای درس او 
بــه درس ایــن شــخص حاضــر شــوند، بهــره بیشــتری خواهنــد برد.اینجــا بــود کــه 
خــود را میــان تســلیم و عناد،ایمــان و کفــر، آخــرت و دنیــا مخیــر دیــد. روزی دیگــر 
کــه شــاگردان آمدنــد و جمــع شــدند گفــت: رفقا،امــروز می خواهــم مطلــب تــازه ای 
بــه شــما بگویم:ایــن شــیخ کــه در آن کنــار بــا چند شــاگرد نشســته، بــرای تدریس از 
مــن شایســته تراســت و خــود مــن هــم ازاواســتفاده می کنــم همــه بــا هــم می رویــم 
بــه درس او..ایــن شــیخ ژولیــده، همــان اســت کــه بعدهــا بــه نــام شــیخ مرتضــی 
ــلم  ــداق: اس ــد مص ــه باش ــس ک ــر ک ــی در ه ــن حالت ــد... چنی ــروف ش ــاری مع انص

وجهــه اســلم وجهــه هلل اســت.)47( 
نمونــه دیگــراز فرزانــه دیگــر: محــدث قمــی] ره[ بــرای فرزنــد بزرگــش نقــل کــرده 
ــد،  ــم آم ــه ق ــردم و ب ــاپ ک ــف و چ ــره[ را تالی ــازل االخ ــاب] من ــی کت ــه: وقت ــت ک اس
بــه دســت شــیخ عبدالــرزاق مســاله گو)کــه همیشــه قبــل از ظهــر در صحــن مطهــر 
در صحــن معصومــه، ســالم اهلل علیهــا - مســاله می گفــت (افتــاد. مرحــوم پــدرم 
ــرزاق بــود و هــر روز در مجلــس  کربالئــی محمدرضــا،از عالقــه منــدان شــیخ عبدال
او حاضــر می شــد. شــیخ عبدالــرزاق، روزهــا کتــاب] منــازل االخــره[ را گشــوده و 
بــرای مســتمعین می خوانــد. یــک روز پــدرم بــه خانــه آمــد و گفــت: شــیخ عبــاس! 
کاش مثــل ایــن مســاله گــو می شــدی و می توانســتی منبــر بــروی وایــن کتــاب را 
کــه امــروز بــرای مــا خوانــد، بخوانــی، چنــد بــار خواســتم بگویــم آن کتــاب،از آثــار و 
تالیفــات مــن اســت امــا هــر بــار خــودداری کــردم و چیــزی نگفتــم و فقــط عــرض 

کــردم: دعــا بفرماییــد خداونــد توفیــق مرحمــت فرمایــد.)48(
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بــی جهــت نیســت کــه کتــاب] مفاتیــح الجنــان[ آن مرحــوم، همــه جــا، در کنــار 
قــرآن مجیداســت. اساســا آنچــه بــرای خــدا باشــد و صبغــه خدایــی داشــته باشــد 

ماندنــی اســت و گرنــه ناپایــدار اســت:»ما عندکــم ینفــد و مــا عنــداهلل بــاق«) 49(
آنچه نزد شماست پایان پذیراست و آنچه پیش خداست ماندنی.

و  ابدیــت  محتــوای  خویــش  اعمــال  قالــب  بــه  آدمــی  می بایــد  بدینســان، 
جاودانگــی ببخشــد کــه ایــن بــدون] اخــالص[ میســر و ممکــن نیســت. پــس 
همــه کنیــم و بیــش از آن کــه بــه کمیــت کار، توجــه می کنیــم، بــه کیفیــت و روح آن 
اهمیــت بدهیــم و در زندگــی والگوهــای ســاخته شــده مکتــب و پــرورش یافتــگان 
ــند،  ــا می باش ــی م ــح زندگ ــت صحی ــت و جه ــش راه درس ــام بخ ــه اله ــا، ک حوزه ه
درس بگیریــم و بدانیــم کــه بــرای علــم و عــزت زندگــی و پشــتوانه عمــل و رمــز 

پیــروزی مــردان بــزرگ، در ســایه اخــالص در عمــل نهفتــه اســت و بــس.
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6. مستدرک الوسائل، طبع جدید، ج 1.102.
7. میزان الحکمه ج 3.60.

8. روانهای روشن، یوسفی.
کلیات سعدی - بوستان، به اهتمام فروغی 329.  .9

10. الکافی، ج 2.16.
11. سوره ص، 8384.

12. نهج البالغه، خ.87، ترجمه آقایان:امام و آشتیانی، ج 1.203.
13. نهج البالغه.

14. همان مدرک، صبحی صالح، حکمت 289.
15. همان مدرک، حکمت 211.
16. محجه البیضاء، ج 8.132.

17. سفینه البحار، ج 1.408.
18. فهرست غرر، خوانساری،.93.

19. مفاتیح الجنان.
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20. فهرست غرر،.92.
21. سوره مریم،.96

22. بحاراالنوار، ج 77.103.
23. فهرست غرر، ج 7.92.

24. یکصد و پنجاه درس زندگی، ناصر مکارم.
25. مستدرک الوسائل، ج 1.107.

26. سوره حج، آیه 38.
27. سوره مائده، آیه 13.

28. مستدرک الوسائل، ج 1.104.
29. سوره نوح، آیه 13.

30. بحاراالنوار، ج 72.314.
31. نهج البالغه، حکمت 46.

32. صحیفه سجادیه، دعای مکارم االخالق.
33. سوره بقره، آیه 364.

34. صحیفه سجادیه، دعای مکارم االخالق.
35. الکافی، ج 1.35.

36.مجله حوزه، شماره 15.34.
37.تعلیم و تعلم دراسالم، حجتی.145.

38. همان مدرک،.147.
39. حوزه شماره 12.44.
40. اربعین حدیث،.53.

41. حوزه، شماره 28.41.
42. سوره احزاب، آیه 21.

و  حکیمی  محمدرضا  قبله،  اقالیم  بیدارگران  و  مختاری  رضا   ،3 ج  فرزانگان،  سیمای  کتاب  جمله  از   .43
فوائدالرضویه، محدث قمی و قصص العلماء، تنکابنی.

44. سیمای فرزانگان، ج 3.23.
45. بیدارگران اقالیم قبله،.214.

کمیل. 46. دعای 
47. سیمای فرزانگان، ج 3.138.

48. همان مدرک،.154.
49. سوره نحل، آیه 96.

..………………………………………………………………
مجله  حوزه  مرداد و شهریور 1368، شماره 33
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اشاره
فرامــوش نکــرده ایــم کــه در حدیثــی از امــام علــی بــن الحســین)ع(، نخســتین 
سرچشــمه گنــاه و معصیــت پــروردگار تکبــر ذکــر شــده بــود کــه گنــاه بــزرگ ابلیــس 
بــود و بــه خاطــر آن بــه فرمــان خــدا پشــت کــرد و از کافــران شــد؛ ســپس حــرص بــه 
ــی از ناحیــه آدم و حــوا معرفــی شــده  ــرک اول عنــوان دومیــن سرچشــمه گنــاه و ت
بــود و بعــد از ایــن دو، حســد بــود کــه سرچشــمه گنــاه بــزرگ فرزرنــد آدم)قابیــل( 

ــه قتــل رســانید.)1( ــد و برادرش هابیــل را ب گردی
نــه تنهــا در داســتان آدم کــه در طــول تاریــخ انبیــاء و مبــارزات آنــان بــا اقــوام 
ــته و  ــخ گذش ــت، در تاری ــه اس ــی نمای ــرص به خوب ــه ح ــی رذیل ــار منف ــرف، آث منح
امــروز اقــوام مختلــف دنیــا نیــز مشــاهده می کنیــم کــه حــرص و فــزون طلبــی، 
سرچشــمه انــواع جنایــات و جنگهــا و خونریزی هــا، قتــل و غارت هــا و پشــت 

کــردن بــه اصــول انســانی و فضایــل اخالقــی اســت.
نقطــه مقابــل آن قناعــت اســت کــه ســبب آرامــش، عدالــت، صلــح و صفــا و 

بــرادی و اخــوت اســت.
نکوهیــده  صفــات  و  اخالقــی  فضایــل  ذکــر  بــرای  کــه  ترتیبــی  بــه  توجــه  بــا 

آیت اهلل مکارم شیرازی
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ــم در  ــا خات ــین از آدم ت ــران پیش ــاء و پیامب ــاالت انبی ــه از ح ــی ک برگزیده ایم)ترتیب
قــرآن مجیــد آمــده اســت( دومیــن صفــت از صفــات رذیلــه را حرص و فــزون طلبی 
اختیــار کردیــم کــه در داســتان آدم)ع( و سرگذشــت شــعیب و داوود)ع( و بــه طــور 
و مســلمانان ضعیــف  عــرب  و همچنیــن در سرگذشــت مشــرکان  یهــود  کلــی 

االیمــان در عصــر پیامبــر اســالم)ص( نیــز دیــده می شــود.
بــا ایــن اشــاره بــه قــرآن برمــی گردیــم و آیــات مختلــف آن را از ایــن دیــدگاه مــورد 

توجــه قــرار می دهیــم:
1- فوســوس الیــه الشــیطان قــال یــا آدم هــل ادلــک عــل شــجرة الخلــد و ملــک 
الیبلــی - فــاکال منهــا فبــدت لهمــا ســوآتهما و طفقــا یخصفــان علیهمــا مــن ورق 

الجنــة و عصــی آدم ربــه فغوی)ســوره طه،آیــه 120و121(
2- و الــی مدیــن اخاهــم شــعیبا قــال یــا قــوم اعبــدوا اهلل مــا لکــم مــن الــه غیــره 
قــد جائتکــم بینــة مــن ربکــم فاوفــوا الکیــل و المیزان و التبخســوا الناس اشــیائهم 
و التفســدوا فــی االرض بعــد اصالحهــا ذلکــم خیــر لکــم ان کنتــم مؤمنین)ســوره 

اعراف،آیــه 85(
3- ان هــذا اخــی لــه تســع و تســعون نعجــة و لــی نعجــة واحــدة فقــال اکفلنیهــا 
و عزنــی فــی الخطــاب- قــال لقــد ظلمــک بســؤآل نعجتــک الــی نعاجــه و ان کثیــرا 
مــن الخلطــآء لیبغــی بعضهــم علــی بعــض اال الذیــن آمنــوا و عملــوا الصالحــات 
ــوره  ــا و اناب)س ــر راکع ــه و خ ــتغفر رب ــاه فاس ــا فتن ــن داود انم ــم و ظ ــا ه ــل م و قلی

ص،34تــا33(
4- و لتجدنهــم احــرص النــاس علــی حیــاة و مــن الذیــن اشــرکوا یــود احدهــم 
لــو یعمــر الــف ســنة و مــا هــو بمزحزحــه مــن العــذاب ان یعمــر واهلل بصیــر بمــا 

بقره،آیــه 96( یعملون)ســوره 
الخیــر  اذا مســه  و   - الشــر جزوعــا  اذا مســه   - االنســان خلــق هلوعــا  ان   -5

21تــا19( معارج،آیــه  منوعا)ســوره 
6- و اذا راوا تجــارة او لهــوا انفضــوا الیهــا و ترکــوک قائمــا قــل مــا عنــد اهلل خیــر من 

اللهــو و مــن التجــارة واهلل خیر الرازقین)ســوره جمعه،آیه 11(
7- ویــل لــکل همــزة لمــزة - الــذی جمــع مــاال و عــدده - یحســب ان مالــه 

3تــا1( همزه،آیــات  اخلده)ســوره 
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ترجمه
ــه  ــو را ب ــا می خواهــی ت ــرد و گفــت: »ای آدم! آی ــی شــیطان او را وسوســه ک 1- ول
درخــت زندگــی جاویــد و ملکــی بــی زوال راهنمایــی کنــم؟!« - ســرانجام هــر دو 
از آن خوردنــد)و لبــاس بهشتیشــان فــرو ریخــت( و عورتشــان آشــکار گشــت و 
ــرای پوشــاندن خــود از برگهای)درختــان( بهشــتی جامــه دوختنــد!)آری( آدم  ب

ــد! ــروم ش ــاداش او مح ــرد و از پ ــی ک ــروردگارش را نافرمان پ
2- و بــه ســوی مدیــن، برادرشــان شــعیب را)فرســتادیم(؛ گفــت: »ای قــوم من! 
خــدا را بپرســتید کــه جــز او معبــودی نداریــد! دلیــل روشــنی از طــرف پروردگارتــان 
بــرای شــما آمــده اســت، بنابرایــن، حــق پیمانــه و وزن را ادا کنیــد! و از امــوال 
مــردم چیــزی نکاهیــد و در روی زمیــن بعــد از آنکــه)در پرتــو ایمــان و دعــوت 
انبیــاء( اصــالح شــده اســت، فســاد نکنیــد! ایــن بــرای شــما بهتــر اســت اگــر بــا 

ایمــان هســتید!
3- ایــن بــرادر مــن اســت او نــود و نــه میــش دارد و مــن یکــی بیــش نــدارم، امــا 
او اصــرار می کنــد کــه ایــن یکــی را هــم بــه مــن واگــذار و در ســخن بــر مــن غلبــه کــرده 
اســت -)داود( گفــت مســلما او بــا درخواســت یــک میــش تــو بــرای افــزودن آن بــه 
ــر  ــه یکدیگ ــتان( ب ــریکان)و دوس ــیاری از ش ــوده و بس ــتم نم ــو س ــر ت ــهایش ب میش
ســتم می کننــد مگــر کســانی کــه ایمــان آورده و اعمــال صالــح انجــام داده انــد امــا 
عــده آنــان کــم اســت داود دانســت کــه مــا او را)بــا ایــن ماجــرا( آزمــوده ایــم از ایــن رو 

از پــروردگارش طلــب آمــرزش نمــود و بــه ســجده افتــاد و توبــه کــرد.
بــر   - مشــرکان  از  تــر  حریــص  حتــی   - مــردم  تریــن  حریــص  را  آن هــا  و   -4
زندگی)ایــن دنیــا و اندوختــن ثــروت( خواهــی یافت،)تــا آنجــا( کــه هــر یــک از آن هــا 
آرزو دارد هــزار ســال عمــر بــه او داده شــود! در حالــی کــه ایــن عمــر طوالنــی، او را از 

کیفر)الهــی( بــاز نخواهــد داشــت و خداونــد بــه اعمــال آن هــا بیناســت.
5- بــه یقیــن انســان حریــص و کــم طاقــت آفریــده شــده اســت - هنگامــی کــه 
بــدی بــه او رســد بــی تابــی می کنــد - و هنگامــی کــه خوبــی بــه او رســد مانــع 

دیگــران می شــود)و بخــل مــی ورزد(.
6- هنگامــی کــه آن هــا تجــارت یــا ســرگرمی و لهــوی را ببیننــد پراکنــده می شــوند و 
بــه ســوی آن می رونــد و تــو را ایســتاده بــه حــال خــود رهــا می کننــد؛ بگــو: آنچــه نــزد 

مــعــارف
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خداســت بهتــر از لهــو و تجــارت اســت و خداونــد بهتریــن روزی دهنــدگان اســت.
7- وای بــر هــر عیــب جــوی مســخره کننــده ای! - همــان کــس کــه مــال فراوانــی 
جمــع آوری و شــماره کرده)بــی آنکــه حســاب مشــروع و نامشــروع آن کنــد(! - او 

گمــان می کنــد کــه اموالــش او را جاودانــه می ســازد!

حرص، آفت بزرگ خوشبختی
نخســتین آیــه از آیــات فــوق مربــوط بــه داســتان آدم و همســرش حوا و مبــارزه با 
شــیطان اســت، مطابــق آیــات قــرآن، خــدا آدم را در بهشــت جــای داد و از نزدیــک 
شــدن بــه شــجره ممنوعــه نهــی فرمــود و از تســلیم شــدن در برابــر وسوســه های 
ــرد  ــود را ک ــیطان کار خ ــه های ش ــرانجام وسوس ــی س ــت، ول ــذر داش ــیطان برح ش
و آدم مرتکــب تــرک اولــی شــد و از درخــت ممنوعــه خــورد و زندگــی بهشــتی را از 

دســت داد و در میــان انبــوه مشــکالت ایــن دنیــا گرفتــار شــد.
آیــات بــاال اشــاره بــه ایــن نکتــه کــرده می فرمایــد: »شــیطان او را وسوســه کــرد و 
گفــت: ای آدم آیــا می خواهــی تــو را بــه درخــت عمــر جاویــدان و ملــک فناناپذیــر 
راهنمایــی کنــم؟)در واقــع شــیطان شــجره ممنوعــه را درختــی معرفــی کــرد کــه هــر 
کــس از آن بخــورد عمــر جــاودان می یابــد و بــه صــورت فناناپذیــر می توانــد در نــاز 
و نعمــت زندگــی کنــد( ســرانجام هــر دو)یعنــی آدم و حــوا( از آن خوردنــد)و لبــاس 
بهشتیشــان فروریخــت( و عورتشــان آشــکار شــد و ناچــار از برگهــای بهشــتی بــرای 
ــادش او  ــرد و از پ ــروردگارش ک ــی پ ــد و آدم نافرمان ــود جامــه دوختن ــاندن خ پوش

محــروم شــد!«
ــد و ملــک  ــک عــل شــجرة الخل ــا آدم هــل ادل ــال ی )فوســوس الیــه الشــیطان ق
الیبلــی - فــاکال منهــا فبــدت لهمــا ســوآتهما و طفقــا یخصفــان علیهمــا مــن ورق 

الجنــة و عصــی آدم ربــه فغــوی(
چــه انگیــزه ای ســبب شــد کــه آدم)ع( بــه وسوســه های شــیطان تــن در دهــد 
و بــه وعده هــای او اعتمــاد کنــد و فرمــان صریــح الهــی را در بــاره شــجره ممنوعــه 
بــه فراموشــی بســپارد؟! آیــا جــز ایــن اســت کــه حــرص و فــزون طلبــی، حجابــی در 

برابــر چشــمان او شــد؟!
بــه ایــن ترتیــب می بینیــم بعــد از مســاله تکبــر و اســتکبار کــه در آغــاز خلقــت 
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ســبب عصیــان شــیطان گردیــد و بدتریــن پایــه فســاد در جهــان نهــاده شــد، 
مســاله حــرص و طمــع و عشــق بــه مواهــب مــادی، عامــل دیگــری بــرای افزایــش 
بــه همیــن دلیــل اصــول کفــر ســه چیــز  انســان گشــت و  ناراحتی هــای نســل 
شــمرده شــده، »تکبــر« کــه ســبب انحــراف شــیطان گشــت و »حــرص « کــه ســبب 
اغــوای آدم شــد و »حســد« کــه ســبب قتل هابیــل بــه وســیله بــرادرش گشــت.
درســت اســت کــه نهــی آدم)ع( یــک نهــی تحریمــی نبــود و مخالفــت بــا آن گنــاه 
مطلــق محســوب نمــی شــد، بلکــه »تــرک اولــی « بــود و یــا بــه تعبیــر دیگــر نوعــی 
ــه هنــگام دســتور  ــه بیمــار ب ــود، هماننــد نهــی طبیــب نســبت ب نهــی ارشــادی ب
جهــت پرهیــز از غذاهــای نامناســب، ولــی بــه هــر حــال از آدم)ع( انتظــار تــرک 
اولــی نیــز نمــی رفــت، ولــی صفــت حــرص و طمــع هــر چنــد بــه صــورت کــم رنــگ 
در وجــود آدم)ع( النــه کــرده بــود و ســبب ایــن خطــای بــزرگ شــد، خطایــی کــه او 
و نســلش را در ایــن جهــان بــه زحمــت افکنــد و ایــن خــود روشــن تریــن هشــدار 

قــرآن در بــاره حــرص و فــزون طلبــی اســت.
در دومیــن آیــه اشــاره بــه داســتان قــوم شــعیب)ع( می کنــد کــه حــرص و فــزون 
ــکار تعلیمــات آســمانی او  ــزرگ و ان ــر ب ــا ایــن پیامب ــه مخالفــت ب طلبــی آن هــا را ب
واداشــت، می فرمایــد: »و بــه ســوی مدیــن برادرشــان شــعیب)ع( را)فرســتادیم( 
گفــت: ای قــوم مــن! خــدا را بپرســتید کــه جــز او معبــودی نداریــد، دلیــل روشــنی 
از طــرف پروردگارتــان بــرای شــما آمــده اســت بنابرایــن حــق پیمانــه و وزن را ادا 
کنیــد و از امــوال مــردم چیــزی نکاهیــد و در روی زمیــن بعــد از آنکــه)در پرتــو ایمان 
و دعــوت انبیــاء( اصــالح شــده اســت فســاد نکنیــد. ایــن بــرای شــما بهتر اســت اگر 
بــا ایمــان هســتید«،)و الــی مدیــن اخاهــم شــعیبا قــال یــا قــوم اعبــدوا اهلل مــا لکــم 
مــن الــه غیــره قــد جائتکــم بینــة مــن ربکــم فاوفــوا الکیــل و المیــزان و التبخســوا 
النــاس اشــیائهم و التفســدوا فــی االرض بعــد اصالحهــا ذلکــم خیــر لکــم ان کنتــم 

مؤمنیــن(
مطابــق ایــن آیــه انحــراف قــوم شــعیب)ع( نخســت شــرک و بت پرســتی و ســپس 
کــم فروشــی و ضایــع کــردن حقــوق مــردم و در مجمــوع فســاد در زمیــن بــود، آن هــا 
بــه قــدری حریــص بــر دنیــا بودنــد کــه با صراحــت به پیامبرشــان شــعیب گفتند ای 
شــعیب! آیــا نمــازت بــه تــو دســتور می دهــد کــه آنچــه را پدرانمــان می پرســتیدند 

مــعــارف
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کتــاب مــاه

ــوا یــا شــعیب  تــرک کنیــد یــا آنچــه را می خواهیــم در اموالمــان انجــام ندهیم؟)قال
اصالتــک تامــرک ان نتــرک مــا یعبــد آبائنــا او ان نفعــل فــی اموالنــا مــا نشــاء...()2(

ایــن در حالــی بــود کــه کــم فروشــی و غصــب حقــوق مــردم نــه تنهــا ســبب فزونــی 
ــاد  ــه فس ــت، ب ــرده اس ــاره ک ــرآن اش ــه ق ــور ک ــا ط ــه هم ــد، بلک ــی ش ــا نم ــوال آن ه ام
جامعــه آن هــا منجــر می گشــت، اعتمــاد عمومــی از میــان می رفــت و امــوال را 
ــه کاســتی می گذاشــت، بنابرایــن حــرص و فــزون طلبــی آن هــا نتیجــه معکــوس  ب

مــی داد.
در ســومین بخــش از آیــات، اشــاره بــه داســتانی مربــوط بــه زمــان داوود)ع( 
شــده اســت کــه یکــی از چهره هــای زشــت و نفــرت انگیــز حــرص را منعکــس 
می کنــد، خالصــه داســتان چنیــن اســت کــه: دو بــرادر بــه عنــوان شــکایت نــزد 
داوود)ع( آمدنــد یکــی از آن هــا گفــت: »ایــن بــرادر مــن نــود و نــه میــش دارد و 
ــذارد  ــن واگ ــه م ــز ب ــی را نی ــن یک ــه ای ــد ک ــرار می کن ــا او اص ــی دارم، ام ــا یک ــن تنه م
ــود و  ــه صاحــب ن ــرده اســت)آیا ایــن انصــاف اســت ک ــر مــن غلبــه ک و در ســخن ب
نــه گوســفند مخصوصــا اگــر بــرادر باشــد بــه تنهــا گوســفند بــرادرش چشــم دوختــه 
باشــد(«،)ان هــذا اخــی لــه تســع و تســعون نعجــة و لــی نعجــة واحــدة فقــال 

اکفلنیهــا و عزنــی فــی الخطــاب()3(
»)هنگامــی کــه داوود)ع( ایــن ســخن را شــنید ناراحــت شــد و( گفــت: مســلما 
او بــا درخواســت یــک میــش تــو بــرای افــزودن بــه میشــهایش بــر تــو ســتم کــرده 

ــی نعاجــه...()4( اســت «،)قــال لقــد ظلمــک بســؤآل نعجتــک ال
»)تنهــا تــو نیســتی کــه گرفتــار ایــن ســتم شــده ای( بســیاری از دوســتان)حریص 
ایمــان  کــه  آنــان  بــه یکدیگــر ســتم می کننــد، مگــر  و خودخــواه و خودمحــور( 

ــم اســت.« ــان ک ــد، امــا عــده آن ــح دارن ــد و عمــل صال آورده ان
ماجــرا(  ایــن  را)بــا  او  مــا  کــرد:  گمــان  »داود)ع(  می خوانیــم:  آیــه  ذیــل  در  و 
آزموده ایــم، از پــروردگارش طلــب آمــرزش کــرد و بــه ســجده افتــاد و توبــه نمــود؛)و 

ظــن داود انمــا فتنــاه فاســتغفر ربــه و خــر راکعــا و انــاب()5(
در اینکــه آزمــون داوود)ع( در ایــن ماجــرا چــه بــوده اســت گفتگــو اســت، در 
تــورات محــرف آن را مربــوط بــه مســاله چشــم داشــت داوود)ع( بــه همســر یکــی از 
فرماندهــان لشــکرش بــه نــام اوریــای حتــی کــه زن بســیار زیبایــی بــود و داوود)ع( 
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مایــل بــود اوریــا او را رهــا کنــد تــا آزاد باشــد و بتوانــد بــه همســری داوود)ع( در 
آیــد بــا اینکــه خــود داوود)ع( همســران متعــددی داشــت می دانــد در حالــی کــه 
می دانیــم ایــن داســتان یــک داســتان خرافــی اســت کــه هرگــز بــا قداســت انبیــای 
الهــی تناســب نــدارد بلکــه انســان هایی کــه در یــک ســطح اخالقــی معمولــی قــرار 

داشــته باشــند مرتکــب چنیــن کارهــای زشــتی نمی شــوند.
مشــهور در میــان مفســران اســالمی ایــن اســت کــه آزمایــش داوود)ع( مربــوط 
بــه قضــاوت او بــود چــرا کــه او در قضــاوت عجلــه کــرد و پیــش از آنکــه طــرف مقابــل 
ــد بــه داوری برخاســت، هــر چنــد داوری او بــه حــق  دعــوا ســخنان خــود را بگوی
بــود، خداونــد ایــن تــرک اولــی را شایســته ندانســت و او را مؤاخــذه فرمــود، او هــم 

از خطــای خــود هــر چنــد یــک تــرک اولــی بیــش نبــود توبــه کــرد.
بــه هــر حــال آنچــه مقصــود مــا در اینجاســت ایــن اســت کــه هنگامــی کــه حــرص 
بــر انســان غلبــه کنــد حتــی نســبت بــه بــرادر ضعیــف و ناتــوان خــود مرتکــب ظلــم 

فاحــش می شــود کــه هــر انســان بــا وجدانــی آن را نکوهــش می کنــد.
آری حــرص بــر مــال دنیــا حــد و مــرزی نمــی شناســد و انســان را بــه بدتریــن 

ظلــم و ســتمها وادار می کنــد.
مــورد  و  شــده  یهــود  حــرص  بــه  اشــاره  آیــات،  ایــن  از  بخــش  چهارمیــن  در 

می فرمایــد: انــد  گرفتــه  قــرار  شــدید  نکوهــش 
»آن هــا را حریــص تریــن مــردم بــر زندگــی دنیــا می یابــی حتــی حریــص تــر از 

مشــرکان «،)و لتجدنهــم احــرص النــاس علــی حیــاة و مــن الذیــن اشــرکوا(
حریــص در اندوختــن امــوال و ثروتهــا، حریــص در قبضــه کــردن دنیــا و حریــص 
در انحصارطلبــی و عجــب اینکــه آن هــا از مشــرکان کــه پایبنــد بــه هیــچ دیــن و 
آییــن آســمانی نبودنــد نیــز حریــص تــر بودنــد، در حالــی کــه تعلیمــات آییــن 
آســمانی می بایســت آن هــا را از ایــن کار بــاز می داشــت، ولــی آن هــا آنقــدر حریــص 

ــر افــراد بــی دیــن نیــز پیشــی می گرفتنــد. ــه ب ــد ک بودن
»آن هــا چنــان عالقــه بــه دنیــا داشــتند کــه هــر کــدام آرزو می کردنــد هــزار ســال 

ــو یعمــر الــف ســنة( عمــر کنند«،)یــود احدهــم ل
بــرای گــردآوری ثــروت بیشــتر، یــا بــه خاطــر تــرس از مجــازات الهــی کــه بــه جهــت 
ســتمهایی کــه در جمــع آوری ثروتهــای حــرام یــا خونریــزی بــی گناهــان مرتکــب 
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شــده بودنــد، آرزوی چنیــن عمــر طوالنــی می کردنــد.
قابــل توجــه اینکــه امــروز نیــز همــان خــوی زشــت حــرص شــدید در آنــان دیــده 
می شــود، بلکــه شــدیدتر و گســترده تــر از گذشــته! تاریــخ معاصــر گواهــی می دهــد 
کــه آن هــا بــرای افــزودن بــه حجــم ثروتهــای کالن خویــش از هیــچ جنایتــی ابــا 
ندارنــد، جنگهــای خونیــن بــه راه می اندازنــد، خونهــای بــی گناهــان را می ریزنــد، 
آتــش فتنــه و فســاد بــر پــا می کننــد، همســایگان را بــه جــان هــم می اندازنــد و 
ــتر هــر کاری از  ــدوزی بیش ــروت ان ــدر و ث ــواد مخ ــتر و م ــروش اســلحه بیش ــرای ف ب
دستشــان ســاخته باشــد انجــام می دهنــد و بــرای تحکیــم پایه هــای قــدرت 
خــود پنجــه بــر وســایل ارتبــاط جمعــی دنیــا افکنــده و از هیــچ دروغ و تهمتــی 

نســبت بــه دیگــران ابــا ندارنــد.
اگــر کســی بخواهــد آثــار شــوم و مرگبــار حــرص و دنیــا پرســتی را ببینــد، بایــد 

اعمــال ایــن قــوم و ملــت را بنگــرد!
تعبیــر بــه حیــاة بــه صــورت نکــره، در آیــه مــورد بحــث، گویــا اشــاره بــه ایــن 
حقیقــت اســت کــه آن هــا فقــط می خواهنــد زنــده بماننــد، لــذت ببرنــد، امــا کــدام 
حیــات و زندگــی، حیــات انســانی؟ یــا حیــات حیوانــات؟ یــا درنــدگان بیابــان؟ هــر 

چــه باشــد بــرای آن هــا تفاوتــی نــدارد.
بــه گفتــه بعضــی از مفســران ایــن آیــه تنهــا ســخن از یهــود نمی گویــد، بلکــه 
هشــداری اســت بــه همــه افــراد کــه در عاقبــت حــرص و دنیــا پرســتی بیندیشــند 

ــد گرفتــار شــوند. ــه قــوم یهــود افتادن مبــادا در همــان گردابهایــی ک
در آیــات قــرآن و روایــات اســالمی آمــده اســت کــه یهــود، بســیاری از پیامبــران را 
کشــتند، تنهــا بــه دلیــل اینکــه آن هــا را مخالــف منافــع نامشروعشــان می دیدنــد 
و نیــز بســیاری از آیــات الهــی را بــه همیــن جهــت تحریــف کردنــد و این هــا همــه از 

پیامدهــای حــرص آن هــا بــود.
در پنجمیــن آیــه اشــاره بــه حــرص و کــم طاقتــی انســان بــه طــور کلــی کــرده، 
می فرمایــد: »انســان حریــص و کــم طاقــت آفریــده شــده، هنگامــی کــه شــری بــه 
ــی ورزد و از  ــل م ــد بخ ــه او رس ــری ب ــه خی ــی ک ــد و هنگام ــی می کن ــی تاب ــد ب او رس
دیگــران دریــغ مــی دارد«،)ان االنســان خلــق هلوعــا - اذا مســه الشــر جزوعــا - و 

اذا مســه الخیــر منوعــا(
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مفســران و اربــاب لغــت بــرای »هلــوع « معانــی زیــادی گفتــه انــد کــه بســیاری از 
آن هــا نزدیــک بــه هــم یــا الزم و ملــزوم یکدیگــر اســت، از جملــه در لســان العــرب 
چهــار معنــی بــرای آن ذکــر کــرده: حــرص، جــزع و کــم صبــری، یــا بدتریــن نــوع جزع 
ــرار و بــی  ــی ق ــه معنــی شــخص »ضجــور« یعنــی ب و در مجمــع البیــان نیــز آن را ب
حوصلــه، »شــحیح « یعنــی بخیــل و »جــزوع « یعنــی بــی تابــی کننــده و »شــدید 

الحــرص « ذکــر کــرده اســت.
نویســنده محتــرم التحقیــق معتقــد اســت کــه ریشــه اصلــی ایــن مــاده تمایــل به 
بهــره گیــری از نعمت هــا و لذت هاســت امــا جــزع و حــرص و کــم صبــری، همــه از 

آثــار همیــن ریشــه نخســتین اســت.)6(
از مجمــوع ســخنانی کــه گفتــه شــد چنیــن بــه نظــر می رســد کــه ایــن واژه بــه ســه 

نکتــه منفــی اخالقــی اشــاره می کنــد، حــرص، بــی تابــی و بخــل.
در واقــع تفســیری کــه بعــد از »هلــوع « در دو آیــه بــاال آمــده اســت مفهــوم واقعــی 
ایــن واژه را روشــن می ســازد و هــر ســه مفهــوم را در بــر می گیــرد؛ زیــرا »جــزوع « از 
مــاده »جــزع « بــه معنــی بــی تابــی کــردن، و »منــوع « از مــاده »منــع « بــه معنــی 

بخــل و حــرص اســت.
بــه هــر حــال آیــات فــوق در مقــام مذمــت اســت و افــراد حریــص و بخیــل و جــزوع 

را نکوهــش می کنــد.
می تــوان گفــت »حــرص « اســت کــه سرچشــمه »بخــل « می شــود، چــرا کــه 
حریــص می خواهــد همــه چیــز را بــرای خــود حفــظ کنــد، همچنیــن حــرص اســت 
کــه گاه ســبب جــزع و بــی تابــی می شــود، چــرا کــه حریــص هــر گاه بعضــی امکانــات 

خــود را از دســت دهــد پریشــان حــال و مشــوش می شــود و بــی تابــی می کنــد.
آیــه می گویــد انســان بــا ایــن صفــات آفریــده شــده اســت، امــا اینکــه چطــور 
انســان بــا ایــن نقایــص آفریــده شــده در حالــی کــه می دانیــم خداونــد حکیــم، 
انســان را بــرای ســعادت آفریــده و ممکــن نیســت چنیــن نقایصــی را کــه بزرگتریــن 

ــرار دهــد. ــر ســر راه او ق ــع راه ســعادت بشــر اســت ب مان
ــه انســان هایی  بعضــی در پاســخ ایــن ســؤال گفتــه انــد: ایــن صفــات مربــوط ب
اســت کــه فاقــد ایمــان باشــند اگــر طبیعــت آدمــی بــا ایمــان همــراه گــردد، کانونــی 
از صبــر و حوصلــه و ســخاوت خواهــد شــد، ولــی هنگامــی کــه بــا ایمــان وداع گویــد 
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طبیعــی اســت کــه در برابــر کمتریــن نامالیمــات بــی تابــی می کنــد، زیــرا تکیــه گاه 
ــکالت  ــا مش ــگ ب ــه جن ــر او ب ــوکل ب ــا ت ــد و ب ــاد کن ــر آن اعتم ــه ب ــدارد ک ــی ن محکم
برخیــزد و نیــز حریــص و بخیــل می شــود، چــرا بــه لطــف خداونــدی کــه کلیــد 
خزانه هــای غیــب بــه دســت اوســت و سرچشــمه همــه نعمت هــا و بــرکات اســت 

امیــدوار نیســت.
شــاهد ایــن تفســیر آیــات بعــد از آن اســت کــه نمازگــزاران با ایمــان را از آن اســتثنا 

می کنــد.
ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه آیــات فــوق ماننــد بســیاری دیگــر از آیــات قرآنی 
کــه انســان را »ظلــوم « و »جهــول «)احــزاب، 72( و »یــؤوس « و »کفور«)هــود،9( و 
»طغیانگــر بــه هنــگام وفــور نعمت ها«)علــق،6( شــمرده، اشــاره بــه دو بعــد وجــود 
انســان داشــته باشــد کــه در قــوس صعــودی آن قــدر بــاال مــی رود کــه بــه اعلــی 
علییــن می رســد و در قــوس نزولــی آن قــدر پاییــن می آیــد کــه بــه اســفل الســافلین 

کشــیده می شــود.
مرحــوم »عالمــه طباطبایــی « در »المیــزان« نظــر دیگــری در ایــن زمینــه دارد و 
ــی انســان اســت و از شــاخه های حــب  ــه ذات ــودن( ک ــد: حــرص)و هلــوع ب می گوی
ذات می باشــد، در اصــل از رذایــل نکوهیــده نیســت، چــرا کــه حــب ذات کــه ایــن 
صفــات از آن برمــی خیــزد وســیله منحصــر بــه فــردی اســت کــه انســان را بــه ســوی 
ــده  ــوم و نکوهی ــی مذم ــات هنگام ــن صف ــد، ای ــوت می کن ــل دع ــعادت و تکام س
اســت کــه انســان بــا تدبیــر صحیــح آن هــا را در آنچــه شایســته اســت بــه کار نگیــرد و 
در واقــع ماننــد ســایر صفــات نفســانی اســت کــه اگــر در حــد اعتــدال باشــد فضیلت 

اســت و اگــر بــه جانــب افــراط و تفریــط منحــرف شــود نکوهیــده و رذیلــت اســت.
بــه هــر حــال آیــات فــوق نشــان می دهــد کــه قــرآن انســان ها را بــه ســوی ایمــان 
و نمــاز و نیایــش و انفــاق در راه او دعــوت می کنــد تــا آتــش حــرص و بخــل و جــزع 

را در درون او فــرو بنشــاند.
در ششــمین آیــه ســخن از ماجرایــی در عصــر پیامبــر اســالم)ص( اســت و آن 
گرســنگی و  و  گرفتــار خشکســالی  مــردم مدینــه  کــه  از ســال ها  یکــی  اینکــه در 
افزایــش قیمــت اجنــاس بودنــد، کاروانــی از شــام وارد مدینــه شــد کــه بــا خــود 
ــا روز جمعــه و  ــرد ورود ایــن کاروان درســت همزمــان ب مــواد غذایــی حمــل می ک
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خطبه هــای پیغمبــر اکــرم)ص( در نمــاز جمعــه بــود.
در آن زمــان معمــول بــود کــه بــرای اعــالم ورود کاروان طبــل می زدنــد و آالت 
موســیقی دیگــر را می نواختنــد، ایــن امــر ســبب شــد کــه مــردم بــه ســرعت خــود را 
بــه بــازار برســانند، گروهــی از تــازه مســلمانان کــه در مســجد بــرای نماز اجتمــاع کرده 
ــازار  ــوی ب ــه س ــود ب ــاز خ ــن نی ــرای تامی ــرده و ب ــا ک ــر)ص( را ره ــه پیامب ــد خطب بودن
شــتافتند، در حالــی کــه ایــن کار ضرورتــی نداشــت، بعــد از نمــاز نیــز می توانســتند به 
بــازار رونــد و از اجنــاس کاروان بهــره بگیرنــد، تنهــا دوازده مــرد و یــک زن در مســجد 
باقــی ماندنــد، آیــات فــوق نــازل شــد و حریصانــی را کــه نمــاز جمعــه را بــرای بــه 
دســت آوردن مــال دنیــا رهــا کــرده بودنــد ســخت مذمــت کــرد، پیامبــر)ص( فرمــود: 

اگــر ایــن گــروه انــدک نیــز می رفتنــد از آســمان ســنگ بــر مــردم می باریــد.)7(
از لحــن آیــه فــوق اســتفاده می شــود کــه انگیــزه هجــوم بــه بــازار، مســاله تامیــن 
ــاز و  ــراغ س ــه س ــازی ب ــوس ب ــر ه ــی از س ــه بعض ــود بلک ــی نب ــی زندگ ــای اصل نیازه

آوازهــا رفتنــد و بعضــی هــم بــرای ثــروت انــدوزی بــه ســراغ تجــارت.
بــه هــر حــال قــرآن در بیــان ایــن ماجــرا می گویــد: »هنگامــی کــه تجــارت یــا 
ــو  ســرگرمی لهــوی را دیدنــد)از گــرد تــو( پراکنــده شــدند و بــه ســوی آن رفتنــد و ت
را در حالــی که)بــرای خوانــدن خطبه هــا( ایســتاده بــودی رهــا کردنــد«،)و اذا راوا 

تجــارة او لهــوا انفضــوا الیهــا و ترکــوک قائمــا(
ســپس در ذیــل آیــه می فرمایــد: »بگــو آنچــه نــزد خداســت بهتــر از لهــو و تجــارت 
ــن  ــر م ــد اهلل خی ــا عن ــل م ــت «،)ق ــدگان اس ــن روزی دهن ــد بهتری ــت و خداون اس

اللهــو و مــن التجــارة واهلل خیــر الرازقیــن(
ممکــن اســت در میــان آن گروهــی کــه نمــاز و ذکــر خــدا و پیامبــرش را رهــا کــرده، 
بــه ســوی بــازار دویدنــد، افــرادی بــوده انــد کــه واقعــا بــرای نیازهــای ضــروری خــود 
ــاز  ــه نی ــرای تهی ــی ب ــت کاف ــم وق ــا ه ــد آن ه ــر چن ــن کاری زدند)ه ــه چنی ــت ب دس
خــود داشــتند، ولــی تعبیــر بــاال به خوبــی نشــان می دهــد کــه گروهــی از حریصــان 
بــه قصــد اینکــه اجنــاس را بخرنــد و گــران تــر بفروشــند و ثروتــی بیندوزنــد و گروهــی 
بــرای مشــاهده صحنه هــای هــوس آلــود، بــه ســوی کاروان کشــیده شــدند و خــود 

را از ســعادت نمــاز در محضــر بزرگتریــن پیامبــر الهــی)ص( محــروم ســاختند.
در هفتمیــن و آخریــن آیــات مــورد بحــث ســخن از عیب جویــان اســتهزا کننــده 
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ای اســت کــه بــه خاطــر مــال و ثــروت، مغــرور شــده انــد و بــه خــود اجــازه می دهنــد 
مؤمنــان راســتین تهیدســت را بــه ســخریه کشــند، می فرمایــد:

»وای بــر هــر عیبجــوی مســخره کننــده ای، همــان کــس کــه امــوال ناچیــزی 
گــردآوری کــرده و شــماره می کنــد)و بــه دقــت مراقــب حفــظ آن اســت، بــی آنکــه 
حســاب حــالل و حــرام آن را داشــته باشــد( و گمــان می کنــد کــه اموالــش ســبب 
جاودانگــی اوســت)نه مرگــی بــه ســراغ او می آیــد، نــه حادثــه ای کــه ســبب زوال 
مــال و ثــروت او شــود!(«،)ویل لــکل همــزة لمــزة - الــذی جمــع مــاال و عــدده - 

ــه اخلــده( یحســب ان مال
جملــه »عــدده « کــه ناظــر بــه شــمارش کــردن امــوال از ســوی ایــن دنیاپرســتان 
اســت، اشــاره بــه حــرص و ولــع شــدید آن هاســت کــه هــر قــدر بــر اموالشــان افــزوده 
شــمارش  را  آن هــا  پیوســته  دلیــل  همیــن  بــه  بیشــترند،  طالــب  بــاز  می شــود 

می کننــد.
جملــه الــذی جمــع مــاال و عــدده در واقــع بــه منزلــه علــت بــرای »همــز« و »لمــز« 
و عیبجویــی کــردن آن هاســت، یعنــی ثــروت سرشــار دنیــا آن هــا را چنــان مســت و 
مغــرور ســاخته کــه افــراد تهیدســت بــا ایمــان را بــه بــاد ســخریه و اســتهزاء می گیرنــد 
و گمــان می کننــد نــه تنهــا ایــن ثروتهــا جاودانــی اســت، بلکــه بــه آن هــا نیــز آب و 
رنــگ جاودانگــی می دهــد در حالــی کــه »از نســیمی دفتــر ایــام بــر هــم می خــورد!«
بررســی حــال دنیاپرســتان عجایــب و شــگفتی هایی بــه مــا نشــان می دهــد 
کــه عقــل آدمــی را مــات و مبهــوت می کنــد، بعضــی از آنــان را ســراغ داریــم بــا 
اینکــه در علــوم ظاهــری و مــادی پیــش رفتــه بودنــد، هدفــی جــز جمــع آوری 
ــا ایــن ثــروت چــه  ثــروت نداشــتند و هنگامــی کــه از آن هــا ســؤال می شــد شــما ب
می خواهیــد بگنیــد، نــه تشــکیل خانــواده داده ایــد نــه مســافرتهای تفریحــی 
کــه یــک  ایــن دلخــوش هســتیم  از  نــه... در پاســخ می گفتنــد: مــا  می رویــد و 

»صفــر« بــر ارقــام امــوال مــا افــزدوده شــود!

نتیجه نهایی
از مجمــوع آیــات فــوق و تفســیری کــه بــر آن ذکــر شــد چنیــن نتیجــه می گیریــم 
کــه مســاله حــرص و آز و دنیاپرســتی و دلباختگــی و دلدادگــی نســبت بــه مواهــب 
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مــادی از دیــدگاه قــرآن بســیار خطرنــاک و نکوهیــده و مایــه انــواع شــر و فســاد 
بزرگتریــن موانــع  از  یقیــن در مســیر خودســازی و تکامــل اخــالق  بــه  و  اســت 

می شــود. محســوب 
حــرص و دنیاپرســتی در احادیــث اســالمی واژه حــرص و الفــاظ مــرادف و هــم 
ــار  ــده و آث ــع ش ــث واق ــورد بح ــیع م ــور وس ــه ط ــالمی، ب ــث اس ــی آن در احادی معن
و پــی آمدهــای بســیار منفــی بــرای آن ذکــر گردیــده اســت کــه بخشــی را گلچیــن 

کــرده در ذیــل از نظــر می گذرانیــم:
1- در حدیثــی از پیامبــر اکــرم)ص( می خوانیــم کــه بــه امیرمؤمنــان علــی)ع( 
ــا  ــدة یجمعه ــزة واح ــرص غری ــل و الح ــن و البخ ــی! ان الجب ــا عل ــم ی ــود: »اعل فرم
ســوء الظــن!؛ بــدان ای علــی! کــه تــرس و بخــل و حــرص، یــک غریــزه هســتند و 

همــه در ســوء ظن)بــه خــدا( خالصــه می شــوند!«)8(
2- همیــن معنــی بــه صــورت دیگــری در فرمــان مالــک اشــتر در نهج البالغــه 
ــالن و  ــا بخی ــورت ب ــتر را از مش ــک اش ــام مال ــه ام ــام)ع( ک ــه ام ــا ک ــت آنج ــده اس آم
افــراد ترســو و حریصــان برحــذر مــی دارد، ســپس می افزایــد: »ان البخــل و الجبــن 
و الحــرص غرائــز شــتی یجمعهــا ســوء الظــن بــاهلل؛ بخــل و تــرس و حــرص، غرایــز 

مختلفــی هســتند کــه یــک ریشــه دارنــد و آن ســوء ظــن بــه خداســت!«)9(
کســی کــه حســن ظــن بــه پــروردگار و قــدرت او نســبت بــه انجــام وعده هایــی کــه 
در بــاره تامیــن رزق و روزی بنــدگان تالشــگر داده، داشــته باشــد هرگــز بــرای جمــع 
ــات  ــر خــدا و الطــاف و عنای ــوکل ب ــه ت ــد و آن کســی ک آوری امــوال حــرص نمــی زن
او دارد بــی جهــت از هــر چیــزی نمــی ترســد و آن کــس کــه بــه رحمــت و لطــف او 

امیــدوار اســت بخــل نمــی ورزد.
آری کســی کــه توحیــد او کامــل باشــد و بــه اســماء و صفــات حســنای الهــی 
معتقــد باشــد گرفتــار ایــن خوهــای ســه گانــه کثیــف نمی شــود کــه در ظاهــر ســه 
صفــت از صفــات رذیلــه اســت ولــی در باطــن یــک ریشــه دارنــد)و بــه همیــن دلیــل 
گاه غریــزه واحــده بــه آن هــا اطــالق شــده و گاه غرایــز شــتی؛ چــرا کــه در ظاهــر 

متعددنــد و در باطــن یکــی(.
3- »حــرص « در دنیــا انســان را گرفتــار رنــج و تعــب دایمــی می کنــد، چنــان کــه 
علــی)ع( فرمــود: »الحــرص مطیــة التعــب!؛ حــرص مرکــب رنــج و زحمــت اســت!«)10(

مــعــارف



84

کتــاب مــاه

4- در تعبیــر دیگــری از آن حضــرت آمــده اســت »الحــرص عنــاء المؤبــد؛ حــرص 
مایــه رنــج و زحمــت ابــدی اســت «.)11(

هــر گاه کمــی در احــوال حریصــان دقیــق شــویم و زندگــی پــر درد و رنــج و مشــقت 
ــد و  ــردآوری می کنن ــی را گ ــد و اموال ــب و روز می دون ــه ش ــم ک ــی کنی ــا را برررس آن ه
بــی آنکــه از آن بهــره ای بگیرنــد رهــا می کننــد و می رونــد، بــه صــدق کالم بــاال 

آشــناتر می شــویم و بــه گفتــه ســعدی:
گفت: چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور!

که در واقع مقتبس از همین احادیث است.
5- انســان حریــص هرگــز ســیر نمی شــود، بــه همیــن دلیــل دائمــا بــرای جمــع 
گیــرد،  نمــی  بهــره  آن  از  خــودش  حتــی  و  می کنــد  تــالش  ثــروت  اندوختــن  و 
امیرمؤمنــان علــی)ع( در ســخن پــر معنــای دیگــری می فرمایــد: »الحریــص فقیــر 
ــا را  ــام دنی ــد تم ــر چن ــت ه ــر اس ــص فقی ــا!؛ آدم حری ــا بحذافیره ــک الدنی ــو مل و ل

مالــک شــود!«)12(
6- تنهــا کســانی از غنــای درون بهــره منــد می شــوند کــه اســیر حــرص نباشــند، 
همــان گونــه کــه مــوال امیرمؤمنــان علــی)ع( در ســخن دیگــری می فرمایــد: »اغنــی 
الغنــی مــن لــم یکــن للحــرص اســیرا!؛ از همــه بــی نیازی هــا باالتــر بــی نیــازی کســی 

اســت کــه اســیر چنــگال حــرص نباشــد!«)13(
هالکــت  بــه  را  انســان  ســرانجام  دنیــا  امــوال  آوری  جمــع  بــرای  حــرص   -7
می افکنــد، نــه فقــط هالکــت معنــوی کــه در بســیاری از اوقــات هالکــت مــادی 
نیــز بــه همــراه دارد، در حدیثــی از رســول خــدا)ص( می خوانیــم: »ان الدینــار و 
الدرهــم اهلــکا مــن کان قبلکــم و همــا مهلکاکــم!؛ دینــار و درهم)ســکه های طــال و 

نقــره( پیشــینیان شــما را هــالک کردنــد شــما را نیــز هــالک می کننــد!«)14(
8- آدم حریــص روز بــه روز خــود را گرفتارتــر می کنــد تــا آنجــا کــه راه نجــات را بــه 
روی خــود می بنــدد، چنانکــه در مثــال بســیار جالبــی در کلمــات امــام باقــر)ع( 
آمــده اســت: »مثــل الحریــص علــی الدنیــا مثــل دودة القــز، کلمــا ازدادت مــن القــز 
علــی نفســها لفــا کان ابعــد لهــا مــن الخــروج! حتــی تمــوت غمــا!؛ آدم حریــص 
نســبت بــه دنیــا ماننــد کــرم ابریشــم اســت کــه هــر چــه بیشــتر بــر اطــراف خــود 
می تنــد)و پیلــه را ضخیــم تــر می کنــد( ســخت تــر می توانــد از آن خــارج شــود و 



85

ســرانجام در درون پیلــه خــود می میــرد!«)15(
9- حــرص و آز شــخصیت انســان را در هــم می شــکند و ارزش او را در انظــار 
الرجــل،  قــدر  ینقــص  »الحــرص  می فرمایــد:  علــی)ع(  مــی آورد،  پاییــن  مــردم 
فالیزیــد فــی رزقــه!؛ حــرص قــدر آدمــی را پاییــن مــی آورد، بــی آنکــه چیــزی بــر رزق 

بیفزایــد!«)16( او 
10- حــرص از امــوری اســت کــه سرچشــمه گناهــان زشــت دیگــری می شــود و از 
آن جملــه عــدم مراعــات حــالل و حــرام و تــرک احتــرام بــه حقــوق مــردم و آلــوده 
ــه همیــن دلیــل امیرمؤمنــان علــی)ع( از  ــواع ظلــم و ستمهاســت، ب ــه ان شــدن ب
جملــه دســتورهای مهمــی کــه در فرمــان معــروف خــود بــه مالــک اشــتر داد ایــن 
بــود: »التدخلــن فــی مشــورتک حریصــا یزیــن لــک الشــره بالجــور!؛ هرگــز آدم 
حریــص را بــه عنــوان مشــاور خــود انتخــاب مکــن چــرا کــه او تمایــل بــه ســتمگری 

ــد!«)17( ــت می ده ــو زین ــر ت را در نظ
بدیــن ترتیــب، حــرص پیامدهــای بســیار خطرنــاک و زیانبــاری دارد، انســان 
را از خــدا دور می کنــد، شــخصیت او را در نظرهــا در هــم می شــکند، آرامــش را 
از او می گیــرد، او بــه خاطــر حــرص، بــه گناهــان بــزرگ دیگــری آلــوده می شــود، 
روز بــه روز از ســعادت دورتــر می گــردد و همچــون بنــده ای اســیر و ذلیــل و گرفتــار 

می شــود و در یــک کلمــه دیــن و دنیــای او تبــاه می گــردد.

تعریف حرص
گــر چــه معنــی و مفهــوم »حــرص « اجمــاال بــر همــه روشــن اســت، ولــی توجــه بــه 

مفهــوم دقیــق آن نکته هــای تــازه ای را بــه مــا می آمــوزد.
»راغــب « در »مفــردات « حــرص را بــه معنــی شــدت تمایــل بــه چیــزی می دانــد 
و می گویــد: ایــن واژه در اصــل بــه معنــی فشــردن لبــاس بــه هنــگام شستشــو بــه 

وســیله کوبیــدن چــوب مخصوصــی بــر آن اســت!
امیرمؤمنــان علــی)ع( تعبیــر بســیار جالبــی در تعریــف حــرص دارد، هنگامــی 
کــه از حضرتــش پرســیدند: حــرص چیســت؟ فرمــود: »هــو طلــب القلیــل باضاعــة 
الکثیــر!؛ حــرص آن اســت کــه انســان چیــز کمــی را جســتجو کنــد در برابــر چیــز 

بســیاری را کــه از دســت می دهــد!«)18(
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علمــای اخــالق، حــرص را از رذایــل اخالقــی و متعلــق بــه قــوه شــهویه می داننــد 
و در تعریــف آن چنیــن می گوینــد: »حــرص صفتــی اســت نفســانی کــه انســان 
را بــه اندوختــن بیــش از احتیــاج خــود وامــی دارد و از شــعب حــب دنیــا و از 
صفــات مهلکــه و از اخــالق گمــراه کننــده اســت، حــرص بــه بیابانــی می مانــد کــه 
کرانه هــای آن ناپیداســت و همچــون ســرزمین وحشــتناک بــی انتهاســت کــه هــر 

قــدر حریــص در آن پیــش مــی رود بــه آخــر آن نمــی رســد.
»حریــص « بــه کســی می مانــد کــه مبتــال بــه بیمــاری استســقاء شــده اســت 

هرچــه آب می آشــامد تشــنگی او فــرو نمــی نشــیند.
»حریــص « هیــچ دلیــل منطقــی را نمــی پذیــرد، مثــال اگــر بــه او گفتــه شــود کــه 
هشــتاد ســال عمــر کــرده ای و چیــزی از عمــر تــو باقــی نمانــده، ایــن همــه تــالش 
و ولــع بــرای جمــع آوری مــال بــه خاطــر چیســت؟! در عیــن اینکــه پاســخی 
بــرای ایــن ســؤال نــدارد بــاز هــم دســت از کار خــود نمــی کشــد، بلکــه بــه عکــس، 
گاهــی انســان بــا افزایــش ســن و ســال و نزدیــک شــدن بــه آخــر خــط، حریــص تــر 
می شــود، چنانکــه در حدیــث معروفــی از پیامبــر اکــرم)ص( آمــده اســت: »یشــیب 
بــن آدم و یشــب فیــه خصلتــان: الحــرص و طــول االمــل!؛ انســان پیــر می شــود امــا 

ــی!«)19( ــای طوالن ــرص و آرزوه ــردد: ح ــوان می گ ــت در او ج دو صف

آثار شوم حرص در زندگی فردی و اجتماعی بشر
ــی  ــار ســوء حــرص به خوب ــه طــور مشــروح آمــد، آث ــه قبــال ب ــی ک ــات و روایات در آی
تبییــن شــده بــود و مطالعــه آن هــا مــا را از هرگونــه شــرح و تفســیر دیگــر بــی نیــاز 

می ســازد، از جملــه اینکــه:
1- حرص انسان را به رنج و زحمت ابدی گرفتار می سازد.

2- حریــص هرگــز ســیر نمی شــود و بــه همیــن دلیــل اگــر مالــک تمــام دنیــا گــردد 
بــاز فقیــر اســت.

3- حریــص همچــون فقیــران زندگــی می کنــد و همچــون فقیــران می میــرد، 
ولــی همچــون اغنیــاء در قیامــت محاســبه می شــود.

4- حــرص انســان را بــه هالکــت می افکنــد، زیــرا شــخص حریــص بــه خاطــر 
دلباختگــی بــه دنیــا خطراتــی را کــه در اطــراف او وجــود دارد نمــی بینــد و بــا عجلــه 



87

ــازد. ــه پیــش می ت و شــتاب ب
5- آدم حریــص روز بــه روز خــود را گرفتارتــر می کنــد و ســرانجام راه نجــات را بــر 

ــدد. ــود می بن خ
6- حــرص آبــروی انســان را می ریــزد و ارزش او را در نظرهــا پاییــن مــی آورد، چــرا 
کــه شــخص حریــص بــرای رســیدن بــه مقصــود خــود حتــی مالحظــات اجتماعــی 
را کنــار می گــذارد و همچــون اســیری کــه زنجیــر بــه گــردن او افکنــده باشــند بــه این 

ســو و آن ســو کشــیده می شــود.
7- حــرص، انســان را آلــوده بــه انــواع گناهــان: دروغ، خیانــت، ظلــم و غصــب 
حقــوق دیگــران می کنــد، چــرا کــه اگــر بخواهــد حــالل و حــرام خــدا را رعایــت کنــد 

بــه مقصــودش نمــی رســد.
بنــدگان خــدا کوچــک  از خــدا دور می ســازد، در نظــر  را  انســان  8- حــرص، 
می کنــد، آرامــش را از او ســلب می نمایــد و زندگــی تــوام بــا ناراحتــی و شــکنجه 

بــرای او بــه بــار مــی آورد.
9- حریــص اموالــی را می انــدوزد کــه زحمــت و مســؤولیتش از آن اوســت و ســود 

و اســتفاده اش از آن دیگــران.
10- حــرص نتیجــه ســوء ظــن بــه خداســت و محصولــش تشــدید ایــن ســوء 

می باشــد. ظــن 

 غنای درون!
ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت کــه حریــص غنــا و بــی نیــازی را در بــرون می جویــد 
در حالــی کــه ریشــه غنــا را بایــد در درون جــان پیــدا کــرد، از یکــی از دانشــمندان 
ســؤال شــد حقیقــت غنــا و بــی نیــازی چیســت؟ در پاســخ گفــت: ایــن اســت کــه 

آرزوهایــت کوتــاه باشــد و بــه آنچــه خــدا بــه تــو داده اســت راضــی شــوی.
در حدیــث بســیار پــر معنایــی کــه هــم از رســول خــدا)ص( نقــل شــده و هــم 
از امیرمؤمنــان علــی)ع( می خوانیــم: »خیــر الغنــی غنــی النفــس؛ بهتریــن بــی 

نیــازی، بــی نیــازی روح انســان اســت «.)20(
در تعبیــر دیگــری از رســول خــدا)ص( می خوانیــم: »الغنــی فــی القلــب، و الفقــر 
فــی القلــب؛ غنــا و بــی نیــازی در درون جــان انســان اســت، فقــر و نیــاز نیــز در درون 
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جــان اوســت «.)21(
ــه انســان بدهنــد  ــه خاطــر حــرص گرســنه باشــد، تمــام دنیــا را ب ــر روح ب آری اگ
ــد  ــان را از او بگیرن ــام جه ــردد، تم ــیراب گ ــاز و س ــی نی ــر روح ب ــت و اگ ــر اس ــاز فقی ب

بــی نیــاز اســت.

 حرص مذموم و ممدوح
واژه »حــرص « معمــوال بــار منفــی دارد و هــرگاه اطــالق می شــود از آن حــرص بــر 
مــال، ثــروت، مقــام و ســایر شــهوات مــادی بــه ذهــن می رســد، ایــن بــه خاطــر آن 
اســت کــه غالبــا ایــن واژه در ایــن گونــه مــوارد بــه کار مــی رود کــه عمومــا مذمــوم و 

نکوهیــده اســت.
ولــی گاه ایــن واژه در مــواردی بــه کار مــی رود کــه شایســته ســتایش اســت، 
ــه نیســت بلکــه فضیلتــی محســوب می شــود و آن در  ــه تنهــا جــزء اخــالق رذیل ن
جایــی اســت کــه ایــن صفــت در مــورد عالقــه شــدید بــه کارهــای خیــر بــه کار رود.

ــر هدایــت مــردم  قــرآن مجیــد یکــی از فضایــل پیامبــر اســالم)ص( را »حــرص ب
و نجــات آن هــا از گمراهــی « می شــمرد، می فرمایــد: »لقــد جائکــم رســول مــن 
انفســکم عزیــز علیــه مــا عنتــم حریــص علیکــم بالمؤمنیــن رؤف رحیــم؛ بــه یقیــن 
ــت و  ــخت اس ــر او س ــما ب ــای ش ــه رنجه ــد ک ــویتان آم ــه س ــما ب ــود ش ــولی از خ رس
اصــرار بــر هدایــت شــما دارد و نســبت بــه مؤمنــان رئــوف و مهربــان اســت «.)22(

ــن  ــدی م ــان اهلل الیه ــم ف ــی هداه ــرص عل ــد: »ان تح ــر می فرمای ــای دیگ در ج
یضــل و مــا لهــم مــن ناصریــن؛ هــر قــدر بــر هدایــت آن هــا حریــص باشی)ســودی 
نــدارد چــرا کــه( خداونــد کســی را)کــه بــه خاطــر اعمــال و صفــات زشــتش( گمــراه 

ــت «.)23( ــد داش ــی نخواهن ــا یاوران ــد و آن ه ــت نمی کن ــاخته، هدای س
شبیه این معنی در آیات دیگری از قرآن مجید نیز آمده است.)24(

البته در قرآن مجید این واژه در مصادیق منفی آن نیز به کار رفته است.
در روایــات اســالمی نیــز واژه »حــرص « در مــوارد زیــادی در جایــی بــه کار رفتــه 

اســت کــه بــار مثبــت دارد.
امیرمؤمنــان علــی)ع( در خطبــه معــروف همام ضمــن بیان صفــات پرهیزکاران 
می فرمایــد: »فمــن عالمــة احدهــم انــک تــری لــه قــوة فــی دیــن و حرصــا فــی علــم؛ 
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از نشــانه های آنان)پرهیــزکاران( قــدرت در دیــن... و حــرص در کســب دانــش 
اســت.«)25(

در روایــات متعــددی از نشــانه های انســان بــا ایمــان، حــرص در فقــه یــا حــرص 
در جهــاد، یــا حــرص در تقــوا ذکــر شــده اســت.)26(

ایــن ســخن را بــا حدیثــی از امــام باقــر)ع( پایان می دهیم: »ال حرص کالمنافســة 
ــا یکدیگــر در وصــول بــه درجات)بــاال در  ــر از رقابــت ب فــی الدرجــات!؛ حرصــی برت

نــزد خــدا( نیســت!«)27(
بنابرایــن حــرص مفهــوم گســترده ای دارد کــه بــه معنــی شــدت عالقــه به چیزی 
و تــالش فوق العــاده بــرای وصــول بــه آن اســت کــه اگــر در طریــق خیــر و ســعادت 
ــی غالبــا  باشــد ممــدوح و هــرگاه در طریــق دنیاپرســتی باشــد مذمــوم اســت، ول

ایــن واژه بــار منفــی دارد.

طرق درمان »حرص «
ــه  ــد ب ــرای درمــان اساســی یــک بیمــاری جســمانی، بای مــی دانیــم همیشــه ب
ســراغ عوامــل و ریشــه های آن برویــم، چــرا کــه بــدون ریشــه کــن شــدن آن عوامــل، 
نتایــج همچنــان باقــی و برقــرار اســت و اگــر بــه طــور موقــت بــا داروهــای مســکن 

آثــار آن را بپوشــانیم بــاز بعــد از مدتــی خــود را نشــان می دهــد.
بیماریهــای اخالقــی نیــز بــه یقیــن همیــن گونــه اســت حتمــا بایــد ریشــه یابــی 

شــود، ســپس ریشــه ها را بخشــکانیم.
همــان گونــه کــه قبــال اشــاره شــد)و در احادیــث اســالمی نیــز آمــده بــود( یکــی از 
ریشــه های حــرص، ســوء ظــن بــه خــدا و عــدم تــوکل بــر اوســت کــه بازگشــت بــه 

ــد. ــی می کن ــد افعال ــای توحی ــزل پایه ه تزل
بــه  را  نیکی هــا  همــه  کلیــد  و  می دانــد  رازق  و  قــادر  را  خــدا  کــه  کســی 
ــد،  ــت او می بین ــر()28( در دس ــیئ قدی ــی کل ش ــک عل ــر ان ــدک الخی مضمون)بی

داشــت. نخواهــد  مــادی  دیگــر  مواهــب  و  مــال  جمــع  در  حــرص 
کســی کــه ایمــان کامــل بــه وعده هــای الهــی دارد و پیــام »مــا عندکــم ینفــد و مــا 
عنــد اهلل بــاق)29(...؛ آنچــه نــزد شماســت فانــی می شــود امــا آنچــه نــزد خداســت 
باقــی می مانــد« را بــه گــوش جــان شــنیده و پذیرفتــه اســت، بــه جــای حــرص در 

مــعــارف
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کتــاب مــاه

جمــع آوری مــال، حــرص در انفــاق فــی ســبیل اهلل دارد.
انســان  وجــود  در  افعالــی  توحیــد  ویــژه  بــه  ایمــان،  پایه هــای  کــه  هنگامــی 
متزلــزل گــردد صفــات رذیلــه بــی شــماری بــه ســراغ انســان می آیــد کــه یکــی از 
خطرناک تریــن آن هــا حــرص اســت، پــس بــا تقویــت پایه هــای ایمــان بایــد بــه 

مقابلــه بــا آن برخاســت.
یکــی دیگــر از ریشــه های حــرص، جهــل و بــی خبــری نســبت بــه پــی آمدهــای 

آن می باشــد.
اگــر انســان بدانــد حــرص، آرامــش او را در تمــام زندگــی بــر هــم می زنــد، حــرص 
مایــه رنــج و تعــب دایمــی اوســت، حــرص شــخصیت او را در هــم می کوبــد و 
در انظــار خــوار و خفیــف می ســازد، حــرص ســبب می شــود کــه در عیــن غنــا 
همچــون فقیــران زندگــی می کنــد، او زحمــت بکشــد و اموالــش را بــرای دیگــران 
ذخیــره کنــد، در قیامــت حســاب آن هــا را بایــد پــس دهــد، ولــی در دنیــا دیگــران 

ــد. ــذت آن را ببرن ل
آری اگر حریص در این پیامدها بیندیشد قطعا در روح او اثر می گذارد.

مرحــوم فیــض کاشــانی در »المحجــة البیضــاء« می گویــد: داروی بیمــاری حرص 
ســه رکــن دارد »صبــر« و »علــم « و »عمــل « کــه مجمــوع آن پنــج چیــز می شــود.

کــه  کســی  زیــرا  زندگــی،  هزینه هــای  در  روی  میانــه  و  اقتصــاد  نخســت 
نمی کنــد،  ســیر  را  او  قناعــت  بــا  آمیختــه  زندگــی  گــردد،  افــزون  هزینه هایــش 
ــوال دشــمن حــرص اســت. ــه روی در صــرف ام ــدال و میان ــت اعت بنابرایــن رعای

در حدیثــی از پیامبــر اکــرم)ص( می خوانیــم: »مــن اقتصــد اغنــاه اهلل، و مــن بــذر 
افقــره اهلل؛ کســی کــه اعتــدال در هزینه هــای زندگــی را رعایــت کنــد خــدا او را بــی 

نیــاز می کنــد و کســی کــه اســراف و تبذیــر کنــد فقیــرش می ســازد«.)30(
دوم هنگامــی کــه مــال بــه انــدازه کافــی بــرای زیســتن دارد، نگــران آینــده نباشــد 
ــده  ــد، آین ــرص می زنن ــده ح ــن آین ــر تامی ــه خاط ــا ب ــیاری از حریص ه ــه بس ــرا ک چ
ای کــه بــا تدبیــر در موقــع خــود قابــل تامیــن اســت، ایــن همــان اســت کــه قــرآن 
می گویــد: »الشــیطان یعدکــم الفقــر و یامرکــم بالفحشــاء...؛ شــیطان شــما را)بــه 
ــه فحشــاء)و زشــتی ها( امــر  هنــگام انفــاق( وعــده فقــر و تهیدســتی می دهــد و ب

می کنــد!«)31(
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ســوم در فوایــد قناعــت و عــزت حاصــل از آن و زیانهــای حــرص و طمــع و ذلــت 
ناشــی از آن هــا بیندیشــد تــا انگیــزه ای بــرای قناعــت و فاصلــه گرفتــن از حــرص او 
گــردد، پیغمبــر اکــرم)ص( فرمــود: »عــز المؤمــن اســتغناه عــن النــاس؛ عــزت مؤمــن 

از بــی نیــازی او از مــردم اســت «.)32(
چهــارم در تاریــخ گذشــتگان مخصوصــا گروهــی از یهــود حریــص و دنیاپرســتان 
از اقــوام دیگــر بیندیشــد و حــال آن هــا را بــا حــال انبیــاء و اولیــاء اهلل مقایســه کنــد و 
عقــل خــود را در ایــن میــان بــه داوری طلبــد کــه آیــا بــه آن گــروه بپیونــدد یــا بــه این 
گــروه؟ آن هایــی کــه بــا افتخــار زیســتند و بــا افتخــار از جهــان چشــم پوشــیدند و بــه 
جــوار رحمــت حــق بــا روحــی پــاک و اعمالــی صالــح شــتافتند، یــا کســانی کــه بدنــام 
زیســتند و بدنــام از دنیــا رفتنــد و بــا کوهــی از گنــاه بــه ســوی سرنوشــت شومشــان 

در قیامت شــتافتند؟!
پنجــم در خطــرات مــال و ثــروت بــی حســاب بیندیشــد و آفــات دنیــا و آخــرت 
ایــن کار را در نظــر بگیــرد و نیــز در آرامــش و منیــت حاصــل از قناعــت و عاقبــت 
ــه  ــگاه کنــد، ن ــه زیردســتان خــود ن محمــود آن فکــر کنــد، همیشــه در امــر دنیــا ب
بــه آن هــا کــه باالدســت او هســتند، چــرا کــه شــیطان دائمــا او را تحریــک می کنــد 
کــه بــه افــراد باالتــر نــگاه کنــد و بــه او می گویــد تــو چــه چیــز از آن هــا کــم داری؟ چــرا 
تــالش نمــی کنــی؟ ببیــن آن هــا چگونــه غــرق نــاز و نعمتنــد و از لذایــذ دنیــا بهــره 
می گیرنــد؟! تــو از خــوف خــدا بــر خــود تنــگ گرفتــه ای و دائمــا حــالل و حــرام 

ــو از آن هــا دیندارتــری؟! ــا ت ــد ی می کنــی، مگــر آن هــا خــوف از خــدا ندارن
ابــوذر می گویــد: »اوصانــی خلیلــی ان انظــر الــی مــن هــو دونــی، ال الــی مــن هــو 
فوقــی؛ یــار بــا وفــای من)رســول خــدا)ص( بــه مــن ســفارش کــرد)در امــر دنیــا( 

ــتان!«)33( ــه باالدس ــه ب ــرم ن ــتان بنگ ــه زیردس ــه ب همیش

رفع یک اشتباه
در اینجــا ممکــن اســت بعضــی تصــور کننــد اســالم بــا توجــه بــه روایــات و آیــات 
بــاال چنــدان تمایلــی بــه پیشــرفت زندگــی مــادی مــردم نــدارد و از اصــول تمــدن 
مــادی و ترقــی صنایــع ناخشــنود اســت؛ زیــرا پیــروان خــود را دعــوت بــه بیگانگــی 
از دنیــا می کنــد! در حالــی کــه ایــن یــک اشــتباه بــزرگ اســت، اســالم بــا حــرص و 
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دنیاپرســتی و فــدا کــردن همــه ارزش هــا در برابــر مــال و ثــروت و مقــام و شــهوت 
آزادگــی و  و  عــزت  کارگیــری مواهــب دنیــا در مســیر  بــه  از  نــه  مبــارزه می کنــد، 

ــوی. ــای معن ارزش ه
توضیــح اینکــه: مواهــب مــادی در حــد ذات خــود ابــزاری هســتند بــرای وصــول 
بــه مقاصــد دیگــر، هــرگاه از آن هــا بــرای فراهــم آوردن زمینه هــای رشــد معنــوی 
و تعالــی انســانی اســتفاده شــود مطلوبنــد و اگــر از آن هــا در راه خودکامگــی و 
ــد و  ــی در آی ــدف نهای ــورت ه ــه ص ــب ب ــن مواه ــا ای ــود و ی ــتفاده ش ــرانی اس هوس

ــه ســازد قطعــا نامطلــوب اســت. انســان را از اهــداف اصلــی آفرینشــش بیگان
ایــن درســت بــه ابــزار و وســایل صنعتــی جدیــد می مانــد کــه قابــل بهــره گیــری 
دوگانــه اســت، هواپیماهــا می تواننــد وســیله ای بــرای نقــل و انتقــال ســریع و 
آســان انســان ها در طریــق کســب دانــش و تامیــن روزی حــالل و گســترش عدالــت 
و کمــک بــه نیازمنــدان و عمــران و آبــادی باشــند، همــان گونــه کــه می تواننــد 
کشــتار  ابــزار  صــورت  بــه  یــا  ویرانگــر،  بمب هــای  فروریختــن  بــرای  ای  وســیله 

ــر انســان رحــم کنــد نــه بــر حیــوان و گیــاه! جمعــی در آینــد کــه نــه ب
ــردن  ــا ک ــرای ره ــه ای ب ــتی، بهان ــرص و دنیاپرس ــش از ح ــد نکوه ــن نبای بنابرای
فعالیت هــای مثبــت اقتصــادی و رشــد و شــکوفایی صنعــت و ماننــد آن شــود و 
افــراد تنبــل و بیــکاره خــود را زیــر پوشــش کنــاره گیــری از حــرص و دنیاپرســتی قــرار 

دهنــد و آن را توجهــی بــرای کاســتی های خــود بداننــد.
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امامانراهنمایان
بهرضایخداوند

برخــی از ویژگی هــای امامــان معصــوم علیهــم الســالم را بــا الهــام از فــرازی از 
»زیــارت جامعــه کبیــره«  در ایــن مقالــه محــور قــرار می دهیــم.

ء علــی مرضــات اهلل« ســالم بــر شــما امامــان کــه راهنمایــان بــه رضــای 
ّ

»واالدال
وزن  ایــن  و  راهنمــا  یعنــی  دلیــل  اســت  دلیــل  جمــع  ادالء  می باشــید.  خــدا 

»فعیــل« معنــای اســتمرار و ثبــوت را دارد یعنــی راهنمایــان همیشــه.
مرضــات مصــدر میمــی اســت کــه »تــاء« بــه آن اضافــه شــده و بــر اســتمرار رضــا 

ــاء آخــر آن فهمیــده می شــود. داللــت می کنــد، ایــن اســتمرار از میــم آغــاز و ت

تحصیل رضای الهی ارزش واال
از این فراز استفاده می شود:

ــی  ــان راهنمائ ــت، امام ــک ارزش واالس ــودن ی ــی ب ــای اله ــل رض ــی تحصی در پ
می کننــد کــه چگونــه می تــوان بــه ایــن ارزش رســید.

آنچــه مهــم اســت ایــن اســت. در ایــن راســتا نبایــد رضــای خداونــد را بــا هیــچ 
کــس و هیــچ چیــز معاملــه کــرد کــه چنیــن معاملــه ای جــز خســران را در پــی نــدارد.

حجة االسالم و المسلمین سید احمد خاتمی
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عــّزت ایــن جهانــی و آن جهانــی انســان تنهــا و تنهــا از رهگــذر رضــای خداونــد 
می گــذرد و بــس. و ذّلــت ایــن جهانــی و آن جهانــی نیــز پیامــد فــدا کــردن رضــای 

خــدا و تحصیــل رضــای ایــن و آن اســت.
در روایتی از پیامبر اکرم)ص( می خوانیم:

»مــن طلــب مرضــاة النــاس بمــا یســخط اهلل کان حامــده مــن النــاس ذامــًا و مــن 
آثــر طاعــة اهلل بغضــب النــاس کفــاه اهلل عــداوة کل عــدو و حســد کل حاســد و بغــی 
کل بــاغ و کان اهلل عــّز و جــّل لــه ناصــرًا و ظهیــرًا؛)1( هــر کــس کــه در پــی آن باشــد کــه 
مــردم را راضــی کنــد بــه چیــزی کــه خــدا را بــه خشــم آورد بــه جــای ســتایش مــردم 
نکوهــش آنــان نصیبــش می شــود و هرکــه طاعــت خــدا را بــر خشــم مــردم ترجیــح 
دهــد خداونــد او را از دشــمنی هــر دشــمنی و حســادت هــر حســودی و تجــاوز هــر 

تجاوزگــری نگــه مــی دارد و خــدای عــّز و جــّل یــاور و پشــتیبان او باشــد«.
حضرت امیرمؤمنان علی)ع( در نامه ای به محمد بن ابی بکر می نویسد:

»ان اســتطعت ان التســخط رّبــک برضــا احــد مــن خلقــه فافعــل فــاّن فــی اهلل 
ــر بتوانــی  عــّز و جــّل خلفــا مــن غیــره و لیــس فــی شــی ء ســواه خلــف منــه؛)2( اگ
ــنود  ــروردگارت را ناخش ــدا پ ــدگان خ ــده ای از بن ــت بن ــرای رضای ــه ب ــی ک کاری کن
نکنــی، چنیــن کــن زیــرا خشــنودی خــدا جانشــین هر خشــنودی هســت امــا هیچ 

چیــز جایگزیــن خشــنودی خــدا نمی شــود«.
در روایتی از پیامبر اکرم)ص( رسیده است:

ــق ســّلط اهلل عــّز و جــّل علیــه ذلــک  »مــن طلــب رضــی مخلــوق بســخط الخال
المخلــوق؛)3( آنکــس کــه بــرای جلــب رضایــت مخلوقــی خالــق را ناخشــنود کنــد 

خداونــد همــان مخلــوق را بــر او مســلط خواهــد ســاخت«.

رضایت خداوند برترین نعمت بهشتی
خداونــد در بهشــت مؤمنــان را بــا انــواع نعمت هــای مــادی و معنــوی پذیرائــی 
می کنــد. باغهــای بهشــتی، ســایه های بهشــتی، قصرهــای بهشــتی، غذاهــای 
از  بخشــی  بهشــتی،  ویــژه  کننــدگان  پذیرائــی  بهشــتی،  همســران  بهشــتی، 
پذیرائی هــای مــادی اســت، احتــرام مخصــوص بــه بهشــتیان، محیــط صلــح 
نشــاط  وفــا،  بــا  رفیقــان  و  موافــق  دوســتان  خــوف،  زوال،  و  امنیــت  صفــا،  و 

مــعــارف
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فوق العــاده درونــی بخشــی از پذیرائی هــای معنــوی خداونــد اســت. ولــی نعمتــی 
باالتــر از احســاس خشــنودی خداونــد نیســت. لــذت درک رضــای محبــوب از 
بزرگتریــن لــذات معنــوی اســت، لذتــی کــه آمیختــه با احســاس شــخصیت و ارزش 
وجــودی انســان اســت چــرا کــه اگــر ارزش و شــخصیتی نداشــت از ســوی محبــوب 
بزرگــش پذیرفتــه نمــی شــد. قــرآن مجیــد مکــرر بــر ایــن نعمــت بهشــتی تکیــه 
ــر باغ هــای سرســبز بهشــتی و  کــرده اســت. در آیــه 15 ســوره آل عمــران بعــد از ذک
ــزکاران  ــرای پرهی ــر؛ ب ــن اهلل اکب ــوان م ــد:»و رض ــزه می فرمای ــاک و پاکی ــران پ همس

خشــنودی خداونــد اســت«.
بهشــت  معنــوی  و  مــادی  نعــم  از  برخــی  بیــان  از  بعــد  توبــه  ســوره   72 آیــه  در 
ــر  می فرمایــد:»و رضــوان مــن اهلل اکبــر؛ رضــا و خشــنودی خداونــد از همــه این هــا برت
اســت« ســپس آیــه بــا ایــن جملــه بــه پایــان می رســد کــه: »ذلــک هــو الفــوز العظیــم؛ 
اکبــر و همچنیــن »ذلــک هوالفوزالعظیــم«  تعبیــر  اســت«   بــزرگ همیــن  پیــروزی 
به خوبــی نشــان می دهــد کــه هیــچ موهبتــی از مواهــب الهــی بــه ایــن پایــه نمــی رســد.

در حدیثی از ابوسعید خدری، از رسول خدا)ص( می خوانیم:
ــه  ــی ک ــن نعمت هائ ــا ای ــا ب ــد آی ــاخته می گوی ــب س ــتیان را مخاط ــد بهش خداون
بــه شــما دادم راضــی شــدید عرضــه می دارنــد چــرا خشــنود نباشــیم در حالــی کــه 
ــا  عطایائــی بــه مــا بخشــیدی کــه بــه احــدی از خلقــت نــداده ای. می فرمایــد: آی
چیــزی کــه از همــه این هــا برتــر اســت بــه شــما بدهــم عرضــه می دارنــد پــروردگارا 
چــه از ایــن بهتــر؟ می فرمایــد: رضــوان و خشــنودی خــودم را بــه شــما بخشــیدم و 

هرگــز بعــد از ایــن بــر شــما خشــم نخواهــم داشــت.)4(
همیــن معنــا از امــام علــی بــن الحســین)ع( بــا تعبیــرات دیگــری نقــل شــده 

آن می خوانیــم: آخــر  اســت در 
»فیقــول تبــارک و تعالــی رضــای عنکــم و محبتــی لکــم خیــر و اعظــم ممــا أنتــم 
فیــه؛)5( خشــنودی مــن از شــما و محبتــم نســبت بــه شــما بهتــر و برتــر اســت از آن 

نعمت هائــی کــه در آن هســتید.«

رضای الهی نعمتی خواستنی
بــا توجــه بــه جایــگاه واالی ایــن نعمــت، از خواســته های اولیــاء خداونــد آن 
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اســت کــه خداونــد ایــن نعمــت را بــه آن هــا عنایــت کنــد، نعمــت رضــای خداونــد.
ــام  ــا مق ــه اش را ب ــه درج ــد ک ــدا می خواه ــود از خ ــای خ ــجاد)ع( در دع ــام س ام

رضــا شــرافت بخشــد. »و...شــرف درجتــی برضوانــک«)6(
در دعــای روز عرفــه نیــز خواســته حضــرت ایــن اســت کــه: »واجعــل لــی فــی هــذا 
الیــوم نصیبــًا انــال بــه حّظــًا مــن رضوانــک؛)7( خدایــا در ایــن روز ســهمی بــه مــن 
ده کــه بهــره ای از رضوانــت را برگیــرم« نیــز درخواســت می کند:»اللهم...فاعطنــی 
مــن نفســی مــا یرضیــک عنــی؛)8( خدایــا بــه مــن توفیــق ده کــه کاری انجــام 
دهــم کــه مــورد رضایتــت باشــد« و نیــز می خواهــد: »وســهل الــی بلــوغ رضــاک 

ســبلی؛)9( راه هــای رســیدن بــه رضــای خــود را بــر او آســان گردانــد.«

راه تحصیل رضای الهی
اینک سؤال این است که راه تحصیل رضای الهی چیست؟

پاســخ آن اســت کــه راه آن فقــط و فقــط اطاعــت اوســت یعنــی بجــا آوردن 
واجبــات و تــرک محرمــات. »عــن علــی)ع( رضــا اهلل ســبحانه مقــرون بطاعتــه؛)10( 

ــد«. ــد و طاعــت او بهــم پیوســته ان رضــای خداون
در روایتــی از حضــرت امــام صــادق)ع( می خوانیــم: »مــن ســّره ان یعلــم اّن اهلل 
یحبــه فلیعمــل بطاعــة اهلل ولیتبعنــا؛)11( هــر کــس کــه دوســت دارد بدانــد کــه خــدا 
او را دوســت دارد بایــد مطیــع خــدا بــوده و از مــا پیــروی کنــد«. پــر واضــح اســت کــه 
اطاعــت از خداونــد هزینــه دارد، آنکــس کــه درپــی رضــای خداونــد اســت بــا جــان 
و دل همــه هزینه هــای ایــن امــر را می پــردازد امیرمؤمنــان)ع( پیامبــر اکــرم)ص( را 
بــه ایــن امــر می ســتاید: »و نشــهد ان محمــدًا عبــده و رســوله خــاض الــی رضــوان 
کــه حضــرت  فیــه کل غصتــه؛)12( شــهادت می دهیــم  و تجــرع  کّل غمــرة  اهلل 
محمــد)ص( بنــده و رســول خداونــد اســت او بــا تمــام وجــود در رضــوان خداونــد 

فــرو رفــت و مصائبــی را کــه از خلــق خــدا دیــد تحمــل نمــود«.
عمــار یاســر در جنــگ صفیــن پیــش از آنکــه بــه عرصــه پیــکار قــدم بگــذارد در 
ــو اعلــم ان رضــاک فــی ان  ــی ل پیشــگاه خداونــد عــرض کــرد: »الّلهــم انــک تعلــم اّن
اقــذف بنفســی هــذا البحــر لفعلــت، الّلهــم انــک تعلــم ان لــو اعلــم ان رضــاک فــی ان 
اضــع ظبــة ســیفی فــی بطنــی ثــم انحنــی علیــه حتــی یخــرج مــن ظهــری لفعلــت، 

مــعــارف
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الّلهــم انــی اعلــم ممــا علمتنــی انــی ال اعمــل عمــاًل الیــوم هــذا هــو ارضــی لــک مــن 
جهــاد هــؤالء الفاســقین؛)13( بارالهــا تــو می دانــی کــه اگــر بدانــم رضای تو در اینســت 
کــه خــود را در دریــا بیفکنــم می افکنــم. بارالهــا تــو می دانــی کــه اگــر بدانــم رضــای تــو 
در اینســت کــه نیــش شمشــیر را بــر شــکمم بگــذارم و آنقــدر فشــار دهــم کــه از پشــتم 
بــدر آیــد ایــن کار را انجــام می دهــم، بارالهــا از دینــی کــه بــه مــن آموختــه ای می دانــم 
امــروز هیــچ عملــی بیــش از جهــاد بــا ایــن مــردم گنهــکار مرضــی ذات اقــدس تــو 
نیســت.« آنچــه عمــار یاســر در ایــن ســخن ارزشــمند دارد برخــی از هزینه هــای 
دیــن مــداری و اطاعــت از خداونــد اســت. ایــن اطاعــت هــم جلــوه در بینــش دارد و 
هــم جلــوه در روش، جلــوه آن در بینــش راضــی بــودن بــه تقدیــر الهــی اســت.جلوه 
اطاعــت خداونــد در منــش هــم بــه جــا آوردن واجبــات و تــرک محرمــات. در روایات 

بــر برخــی از جلوه هــای عملــی ایــن اطاعــت تکیــه شــده اســت:
آمــده اســت کــه حضــرت موســی از خداونــد خواســت مــرا راهنمائــی کــن بــه 
عملــی کــه وقتــی آنــرا انجــام دادم بــه وســیله آن بــه رضــای حضرتــت نائــل گــردم 
خداونــد بــه او وحــی کــرد: »فــاّن رضــای فــی رضــاک بقضائــی؛)14( رضــای مــن در 

رضــای تــو بــه قضــای مــن اســت«.
ــه قضــای الهــی  ــًا؛)15( ب ــًا تکــن مرضی امیرمؤمنــان علــی)ع( فرمــود: »کــن راضی

ــی باشــی«. ــاری تعال ــا مشــمول رضــوان ب ــاش ت ــاره خــودت راضــی ب درب
العبــد  یبلغــن  ثــالث  فرمودنــد:  کــه  می خوانیــم  علــی)ع(  امــام  از  روایتــی  در 
رضــوان اهلل کثــرة االســتغفار و خفــض الجانــب و کثــرة الصدقــه؛)16( ســه چیــز 
ــاد 2ـ فروتنــی 3ـ  ــه خشــنودی خــدا می رســاند: 1ـ اســتغفار زی ــه بنــده را ب اســت ک

صدقــه دادن زیــاد.
امــام ســجاد)ع( فرمــود: »ان ارضاکــم عنــد اهلل اســبغکم علــی عیالــه؛)17( همانــا 
خرســندترین شــما نــزد خداونــد کســی اســت کــه خانــواده خــود را بیشــتر در 
گشــایش و رفــاه قــرار داد.«)روشــن اســت مقصــود گشــایش در حــد تــوان اســت(.

نشانه رضایت خداوند
نشــانه رضایــت خداونــد از بنــده اش ایــن اســت کــه توفیــق بندگــی بــه او عنایــت 
ــرد  ــد درخواســت ک ــه حضــرت موســی)ع( از خداون کنــد در روایتــی آمــده اســت ک
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که:»یــا رب اخبرنــی عــن آیــة رضــاک عــن عبــدک فاوحــی اهلل تعالــی الیــه اذا رأیتنــی 
ادقــی عبــدی لطاعتــی و اصرفــه عــن معصیتــی فذلــک آیــة رضای«؛)18(پــروردگارا 
مــرا از نشــانه خشــنودی خــود از بنــده ات خبــر ده خــدای تعالــی بــه او وحــی 
فرمــود هــرگاه دیــدی کــه مــن بنــده ام را بــرای اطاعــت خــود آمــاده و از معصیتــم 

روی گــردان می کنــم ایــن نشــانه خشــنودی مــن اســت«.

راهنمایان به رضای خداوند
امامان راهنمایان به رضای خداوند هستند از دو راه:

الــف.  بــا منــش خــود، بــا رفتــار خــود آموختنــد کــه رضــای خداونــد یعنــی چــه؟ 
آموختنــد کــه در مســیر رضــای او بایــد حتــی از نفیــس تریــن کاالهــا کــه جــان اســت 
گذشــت. ســاالر شــهیدان ابــی عبــداهلل الحســین)ع( در آغــاز ســفر عاشــقانه اش 
در کنــار تربــت نبــی اکــرم)ص( از خداونــد خواســت: اســئلک یــاذا الجــالل و االکــرام 
 اختــرت لــی ماهــو لــک رضــی و لرســولک رضــی؛)19( از 

ّ
بحــق القبــر و مــن فیــه اال

تــو ای خــدای صاحــب جاللــت و اکــرام بــه حــق ایــن قبــر و بــه حــق کســی کــه در 
آن آرمیــده اســت کــه آنچــه رضــای تــو و رضــای رســولت می باشــد برایــم برگزیــن«.
ــی معصومــان تجلــی گاه رضایــت الهــی اســت، آن هــا قطــب  جــای جــای زندگ
نمائــی جــز رضــای او نداشــتند ســکوت، قیــام، فریــاد و خــروش اهلبیــت)ع( 

چیــزی جــز ایــن هــدف را دنبــال نمی کــرد.
ب. بــا گفتــار خــود، بــا رهنمودهــای الهــی خویــش بــه همــه انســان ها آموختنــد 
را  رضــای حضرتــش  رضــای خداونــد چیســت؟ چگونــه می تــوان  عناصــر  کــه 
تحصیــل کــرد؟ عوامــل ســخط و خشــم ذات مقّدســش چیســت؟ درســت اســت 
کلیــات در کالم ذات مقــّدس ربوبــی آمــده امــا تفســیر و تبییــن آن توســط ایــن انوار 

تابنــاک الهــی بــوده اســت.
حضــرت امــام زیــن العابدیــن)ع( در بخشــی از دعــای 27 صحیفــه ســجادیه 
می فرمایــد: اللهــم انــک اّیــدت دینــک فــی کل اوان بامــام اقمتــه علمــًا لعبــادک و 
منــارًا فــی بــالدک بعــدان وصلــت حبلــه بحبلــک و جعلتــه الذریعــة الــی رضوانــک 
و افترضــت طاعتــه و حــّذرت معصیتــه و امــرت بامتثــال اوامــره و االنتهــاء عنــد 
نهیــه واال یتقدمــه متقــدم والیتأخــر عنــه متأخــر؛ خدایــا تــو دینــت را در همــه 

مــعــارف
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زمانهــا بــه وســیله امامــی کــه او را علــم هدایــت بــرای بنــدگان خــود و منــار معرفــت 
در بــالد خویــش قــرار دادی تأییــد می کنــی البتــه بعــد از آنکــه رشــته توصــل بــه او را 
بــه رشــته خــود وصــل کــردی او را وســیله رســیدن بــه رضــوان خویــش قــرار دادی، 
اطاعــت او را واجــب کــردی و از معصیتــش برحــذر داشــتی، بــه فرمانبــرداری او 
امــر کــردی و از ارتــکاب نهــی او بازداشــتی، از پیــش دســتی و نیــز تأخــر او نهــی 

ــا او را الزم دانســتی(. کردی)همراهــی ب
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کماالتوجودیانسان

اشاره
دیــن و اخــالق، بــا انســان رابطــه پیــدا می کند.بــدون شــناخت انســان، بحــث از 
نســبت دیــن و اخــالق عقیــم اســت. پــس الزم اســت قبــل از بحــث دربــاره نســبت 
دیــن و اخــالق بــه معرفــی اجمالــی انســان بپردازیــم و ســپس نســبت دیــن و 

انســان و در پایــان نســبت دیــن و اخــالق را بررســی کنیــم.
انســان کیســت؟ انســانیت چیســت؟ و کمــال حقیقــی او در چیســت؟ دربــاره 
انســان بســیارخوانده ایــم و شــنیده ایــم تــا جایــی کــه ده هــا و بلکــه صدهــا نظریــه 
ــاره او و معنــای انســانیت وکمــال انســان از ســوی دانشــمندان و نیــز مکاتــب  درب
مختلــف ارائــه شــده اســت. در میــان ایــن نظریــات نــه تنهــا اختــالف وجــود دارد 
بلکــه بیــن آن هــا تبایــن و تضــاد عمیــق و آشــکار دیــده می شــود. ایــن اختالفــات 
حتــی گاهــی در پیــروان یــک مکتــب ویــک مرجــع علمــی نیــز بــه چشــم می خورد.به 
همیــن دلیــل بهتــر می دانــم کــه پیــش از پاســخ بــه ســؤاالت ذکرشــده دربــاره انســان 

کــه جنبــه ایجابــی دارنــد، بــه ایــن ســؤال پاســخ دهیــم کــه انســان چــه نیســت؟
پاســخ بــه ایــن ســؤال مــا را از بســیاری ازاشــتباهات و اختالفــات دربــاره انســان 
و انســانیت، کمــال، ســعادت و شــقاوت او و نیزبایدهــا و نبایدهــای زندگــی او، 
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مصــون می دارد.پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه انســان چــه نیســت، بــه مــا کمــک 
خواهــد کــرد تــا بــا فکــر بازتــری بــه بحــث دربــاره انســان بپردازیــم. چــرا کــه بدیــن 
وســیله می توانیــم تعریف هــا و معانــی غلطــی کــه بــه عمــد یــا ســهو دربــاره انســان 
ارائــه شــده را بشناســیم و آن هــارا از حــوزه مباحــث انســان شناســی خــارج کنیــم.
بــه عبــارت دیگــر مــا وقتــی بهتــر می فهمیــم کــه انســان و انســانیت چیســت کــه 

ابتــدا بدانیــم انســان چــه نیســت.

تقسیم بندی موجودات از نظر کماالت وجودی
وقتــی موجــودات مشــهود خــود را در جهــان بــا دقــت می نگریــم، به خوبــی 
برابــر  از نظــر کمــاالت وجودی)آثــار و منشــاءآثار نویــن(  کــه آن هــا  درمی یابیــم 
نیســتند و آثــار وجــودی بعضــی بــر آثــار وجــودی بعضــی دیگــر برتــر و بیشــتر اســت.

موجوداتــی را کــه در اطــراف خــود می بینیــم از ایــن نظــر بــه چهاردســته تقســیم 
می شــوند:

1- جمــادات یــا موجــودات بــی جــان ماننــد انــواع ســنگها، گازهــاو مایعــات 
کــه دارای آثــار وجــودی خاصــی هســتند و بــه بعضــی ازآن هــا اشــاره می کنیــم: 
جمــادات حجــم دارنــد یعنــی فضــا اشــغال می کننــد، وزن دارنــد، رنــگ دارنــد، بــو 

ــد و... ــد، خــواص عنصــری مختلفــی دارن دارن
2- نباتــات یــا گیاهــان کــه دارای کمــاالت و آثــار وجــودی بیشــتری نســبت بــه 
جمــادات می باشــند یعنــی عــالوه بــر اینکــه آثــار وجــودی جمــادات را دارنــد، 
ــه جمــادات فاقــد آن هــا می باشــند.  ــار وجــودی مخصوصــی هســتند ک دارای آث
از قبیــل: نباتــات رشــد ونمــو دارنــد، تغذیــه می کننــد، تولیدمثــل می کننــد، تــا 
ــه قــدرت  ــدام ب ــدازه ای دارای حــس و حرکــت هســتند و از وضعیــت ضعــف ان ان
بدنــی زیــاد می رســند. ناگفتــه نمانــد کــه نباتــات عــالوه بــر این آثــار ویــژه، در بعضی 
آثــار جمــادی مثــل رنــگ پذیــری و داشــتن بــو، از جمــادات قابلیــت بیشــتری 
نشــان می دهنــد و تنــوع رنگ هــا و بوهــا در گل هــا ومیوه هــا دیــده می شــود. 

ــراز جمــادات هســتند. بنابرایــن گیاهــان از نظــر کمــال وجــودی برت
3- حیوانــات کــه دارای کمــاالت و آثــار وجــودی بیشــتری نســبت بــه گیاهــان و 
جمــادات می باشــند و عــالوه بــر آثار وجــودی جمادات و گیاهــان، دارای وجودی 
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مخصــوص هســتند کــه دو قســم قبلــی فاقدآننــد. از قبیــل اینکــه حیوانــات شــعور 
و اراده دارنــد، کار و تــالش می کننــد، همســرگزینی و مســکن گزینــی دارنــد، دارای 
شــهوت جنســی و غضــب هســتند، در بعضــی از انــواع آن هــا زندگــی اجتماعــی 
وجــود دارد، در زندگــی اجتماعــی دارای تقســیم بنــدی و مراتــب شــغلی، تفریــح 
ــری  ــتی و برت ــام و پس ــه ومق ــر رتب ــارت دیگ ــه عب ــتند. ب ــف هس ــی مختل و اجتماع
شــغلی در بیــن آن هــا وجــود دارد. از حریــم خــود و خانــواده خــود در برابــر خطــرات 
و دشــمنان، محافظــت می کننــد. از حریــم هم نــوع و حتــی گاهــی غیرهم نــوع 
در برابرخطــرات و دشــمنان دفــاع می کننــد. در بیــن حیوانــات هم نــوع و گاهــی 
غیرهم نــوع جهــت گذرانــدن زندگــی، تعــاون، همــکاری و خدمــات متقابــل و 
مســالمت آمیــز دیــده می شــود. تــا انــدازه ای قابــل تربیــت هســتند یعنــی تربیــت 
محــدود می پذیرنــد. دارای احساســات وعواطفنــد. در آن هــا صفــات روحــی 
خــوب و مثبتــی کــه مــا در زندگــی از آن هــا بــه اخــالق تعبیــر می کنیــم در انــواع 
مختلفشــان دیــده می شــود؛صفاتی از قبیــل وفــاداری، امانــت داری، خدمــت 

ــت و... ــوع، نجاب ــه هم ن ب
4- انســان از آن جهــت کــه انســان اســت و اشــرف مخلوقــات می باشــد، نــه 
ــه فاقــد  ــدان معنــا نیســت ک ــه حیــوان. ایــن ب ــه نبــات اســت و ن جمــاد اســت، ن
ــه معنــای  ــات اســت، بلکــه ب ــات و حیوان ــار وجــودی جمادات،نبات کمــاالت و آث
ایــن اســت کــه آنچــه مایــه انســانیت انســان و شــرافت او بــر ســایر موجــودات 
اســت امــری غیــر ازکمــاالت وجــودی ســه قســم گذشــته اســت. چــرا کــه انســان 
آن هــا  در  فضیلتــی  و  اســت  مشــترک  دیگــر  قســم  ســه  بــا  آثاروجــودی  آن  در 
ندارد.فضیلــت و شــرافت یعنــی برتــری، و برتــری یعنــی داشــتن چیــزی کــه در 
ــایر  ــر س ــان ب ــری انس ــت و برت ــوان فضیل ــن نمی ت ــد. بنابرای ــران نباش ــت دیگ دس
گیاهــی و حیوانــی  کمــاالت جمــادی،  بــه داشــتن  را  موجــودات مشــهودمان 
بدانیــم. هرچنــد انســان در ظهــور آن کمــاالت از خــود قابلیــت بیشــتری نشــان 
و  حقیقــت  از  را  کمــال  آن  کمــال،  یــک  در  بیشترداشــتن  قابلیــت  زیــرا  دهــد، 
مرتبــه خــود خــارج نمی کنــد. بــه عنــوان مثــال اگــر انســان در غضــب و یــا شــهوت 
جنســی قابلیــت بیشــتری نســبت بــه حیوانــات از خــود نشــان داد هرگــز غضــب و 
شــهوت از مرتبــه کمــاالت حیوانــی فراتــر نمــی رونــد و بــه مرتبــه یــک کمال انســانی 
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نمی رســند. بــه عبــارت دیگــر انســان فقــط توانســته یــک کمــال حیوانــی را بیشــتر 
از خــود حیوانــات نشــان دهــد، نــه اینکــه شــهوت و غضــب کمــال انســانی شــده 
باشــند. در ایــن صــورت می گوییــم انســان یــک حیــوان قویتــر اســت. همچنیــن 
وقتــی کــه انســان دارای قــدرت بدنــی زیــادی می شــود می گوییــم او یــک گیــاه 
قویترشــده نــه یــک انســان بهتــر. بــه عبــارت دیگــر همــان طــور کــه گفتیــم قــدرت 
بدنــی یــک کمــال گیاهــی اســت نــه یــک کمــال انســانی؛ یعنــی اگــر انســانی از نظــر 
قــدرت بدنــی قویتــر از دیگــران بــود، او فقــط دریــک صفــت گیاهــی قویتــر اســت نــه 
اینکــه انســان بهتــری اســت و درانســانیت باالتــر اســت. همچنیــن اســت وقتــی 
ــر تــن می کنــد، می گوییــم او یــک کمــال  انســان لباســی زیبــا ورنگارنــگ و فاخــر ب
ــا  گیاهــی رابــه اســتخدام درآورده و مــورد اســتفاده قــرار داده اســت نــه اینکــه اوب
پوشــیدن لباســی زیباتــر و بــا جنســی بهتــر و یــا برخــورداری از قیافــه و صورتــی 

ــر، در انســانیت و شــرافت از دیگــران پیشــی گرفتــه باشــد. زیبات
چــرا کــه برتــری حقیقــی انســان بــه برتــری در حقیقــت انســانیت وآن آثــار و 
کــه ویــژه اوســت و در حیوانــات و گیاهــان و جمــادات یافــت  کماالتــی اســت 
نمی شــود، کــه اگــر در آن هــا یافــت شــود آن کمــاالت دیگــر کمــال ویــژه انســانی 

مشــترکند. کمــاالت  جــزء  بلکــه  نمی شــوند  محســوب 
ــه ســایر موجــودات باشــیم و اورا اشــرف  ــری انســان نســبت ب ــه برت ــر قایــل ب اگ
مخلوقــات بدانیــم کــه چنیــن نیــز هســت، بدیــن معناســت کــه در انســان کمــال یــا 
کماالتــی وجــود دارد کــه در ســایر موجــودات قبلــی نیســت واال برتــری و شــرافت 

او معنــا نداشــت.
بــا توجــه بــه مطالــب گذشــته بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه انســان جمــاد، 
گیــاه و حیــوان نیســت. بنابرایــن اگــر آثــار و کماالتــی کــه درحــد کمــاالت ایــن ســه 
قســم هســتند از خــود نشــان داد در مرتبــه همانهاســت و هیــچ فضیلتــی از نظــر 
انســانی بــر ســایر انســان ها ندارد.مثــال از آن جهــت کــه شــهوت جنســی دارد و 
ــوان  ــک حی ــد، ی ــرگزینی می کن ــد و همس ــدا می کن ــف پی ــس مخال ــه جن ــل ب تمای
اســت ونیــز از آن جهــت کــه کار و تــالش می کنــد، مســکن گزینــی دارد،زندگــی و 
مشــارکت اجتماعــی دارد، در سلســله مراتــب اجتماعــی بــاال مــی رود، بــه هم نــوع 
و  نیکــو  اخالقــی  صفــات  از  بعضــی  دارای  و  می کنــد  خدمــت  و  کمــک  خــود 
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ــات  ــه همــه این هــا در حیوان پســندیده اســت، یــک حیــوان خــوب اســت، چراک
نیــز یافــت می شــود.همچنین وقتــی کــه رشــد می کنــد و قــدرت بدنــی فوق العــاده 
ای)مثــالدر اثــر ورزش( پیــدا می کنــد و یــا دارای صورتــی زیبــا می شــود وزیبایی هــا 
را بــه اســتخدام درمــی آورد، یــک گیــاه خــوب اســت، چراکــه همــه این هــا در 

گیاهــان نیــز یافــت می شــود.

انسان چیست؟
منظــور از مختصــات انســان یعنــی چیزهایــی کــه فقــط در انســان وجــود دارد و 
جمــاد و گیــاه و حیــوان را بــه کمــاالت ویــژه راهــی نیســت. انســان دارای نیــروی 
عقــل و فکــر اســت کــه بــا آن حقایــق وجــود را می شناســد و پیشــرفت های مــادی 

و معنــوی تحصیــل می کنــد.
انســان موجــودی آزاد و مختــار اســت کــه می توانــد بــا آزادی واختیــار، مســیر و 

هــدف خــود را انتخــاب کنــد و بــه ســوی آن حرکــت نمایــد.
انســان بــا برخــورداری از روح یــا نفحــه الهــی، قــدرت علمــی نامحــدود و نیــز 
قــدرت تربیــت پذیــری نامحــدود دارد، تــا جایــی کــه می توانــد اســماء و صفــات 
خداونــد را در خــود ایجــاد و مســتقر کنــدو مراتــب کمــال و تقــرب بــه خــدا را یکــی 
پــس از دیگــری طــی کنــد وآینــه و مظهــر کامــل صفــات خداونــد شــود. ایــن همــان 

مقــام خلیفــة اللهــی اســت کــه انســان بــرای وصــول بــه آن خلــق شــده اســت.

ابعاد وجودی انسان
انســان یــک مرکــب دو بعــدی اســت کــه یــک بعــد او مــادی و بعــد دیگــرش 
غیرمــادی اســت: »اذ قــال ربــک للمالئکــه انــی خالــق بشــرامن طیــن فــاذا ســویته 
و نفخــت فیــه مــن روحــی فقعــوا لــه ســاجدین.«یعنی)و هنگامــی کــه خداونــد بــه 
فرشــتگان گفــت کــه مــن بشــر را از گل می آفرینــم، پــس آنــگاه کــه او را بــه خلقــت 

کامــل بیاراســتم و از روح خــود در او دمیــدم بــه او ســجده کنیــد(.)1(
بعد مادی انســان منشــاء طبیعت و تمایالت حیوانی اوســت و بعد الهی او منشــاء 
فطــرت و تمایــالت فــوق حیوانــی اوســت. همیــن بعداســت کــه بــه انســان مقامــی 

می دهــد کــه فرشــتگان بــه خاطــر آن مقــام مامــور بــه ســجده بــر انســان می شــوند.
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همــان طــور کــه در آیــه 72 از ســوره مبارکــه »ص « خواندیــم خداونــد در جریــان 
تکمیــل آخریــن مرحلــه از مراحــل وجــودی انســان فرمــود: »نفخــت فیــه مــن 
روحــی.« یعنــی)از روح خــودم در او دمیــدم(. روح انســان را بــه خــودش نســبت 
می دهــد و ایــن نســبت، شــدت اتصــال و ارتبــاط انســان بــا خداونــد و نیــز شــرافت 
ــه  ــه مالیک ــاب ب ــان خط ــن جری ــان همی ــه بی ــز در ادام ــاند. و نی ــی رس ــان را م انس
فرمــود: »فقعوالــه ســاجدین.« یعنی)همگــی برایــش ســجده کنید(.همــه مالیکــه 
بــدون اســتثنا بــه او ســجده کردنــد و ابلیــس کــه در بیــن مالیکــه بــود)2( بــه او 
ســجده نکــرد و خداونــد از ابلیــس دربــاره علــت عــدم ســجده اش بــه آدم چنیــن 
ســؤال می نمایــد: »قــال یــا ابلیــس مــا منعــک ان تســجد لمــا خلقت بیــدی.«)ای 
ابلیــس چــه چیــز تــو رامنــع کــرد از اینکــه بــه چیــزی کــه بــا دســتهای خــودم آن را 

آفریــدم ســجده کنــی(.)3(
کلمــه بــا »دســتان خــود آن را خلــق کــردم « حکایــت از اهمیــت انســان و خلقــت 
او می کنــد. مرحــوم عالمــه طباطبایــی درایــن بــاره می فرمایــد: اینکــه در ایــن 
ــد از  ــت ش ــه مانع ــوده »چ ــبت داده و فرم ــت خودنس ــه دس ــر را ب ــت بش ــه خلق آی
اینکــه بــرای چیــزی ســجده کنــی کــه مــن آن را بــا دســتهای خــود آفریــدم، بــه ایــن 
منظــور بــوده کــه بــرای آن شــرافتی اثبــات نمــوده، بفرمایــد: هرچیــز را بــه خاطــر 
چیزدیگــر آفریــدم، ولــی آدم را بــه خاطــر خــودم. همچنــان کــه جملــه »ونفخــت 
فیــه مــن روحــی «)از روح خــودم در او دمیــدم( نیــز ایــن اختصــاص را می رســاند. 
اگــر کلمــه »یــد« را تثنیــه آورد و فرمود:»یــدی «)دو دســتم( بــا اینکــه می توانســت 
مفــرد بیــاورد بــرای ایــن اســت کــه بــه کنایــه بفهمانــد: در خلقــت او اهتمــام تــام 
داشــتم؛ چــون ماانســان ها هــم در عملــی هــر دو دســت خــود را بــه کار می بندیــم 

کــه نســبت بــه آن اهتمــام بیشــتری داشــته باشــیم.)4(
ــه همــان دمیــده شــدن روح  ــد دمیــده شــدن روح خــود در انســان را ک خداون
انســانی اســت، مرحلــه ای جدیــد در تکامــل خلقــت اومعرفــی می کنــد و بــه 
خاطرایــن خلقــت جدیــد و بــه وجــود آمــدن انســان بــه خــود تبریــک گفتــه و خــود 

را »احســن الخالقیــن « می نامــد.
»ثــم خلقنــا النطفــة علقــة فخلقنــا العلقة مضغــة فخلقنا المضغة عظامافکســونا 
العظــام لحمــا ثــم انشــاناه خلقــا اخر فتبــارک اهلل احســن الخالقین.« یعنی)انســان 
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را بــه صــورت نطفــه ای گردانیــده و درجــای اســتوار)رحم مــادر( قــرار دادیــم. آنــگاه 
نطفــه را علقه)خــون بســته( و علقــه را گوشــت پــاره و بــاز آن گوشــت را اســتخوان و 
ســپس بــر اســتخوان هــا  گوشــت پوشــانیدیم. پــس از آن او را بــا خلقتــی دیگــر انشــا 

نمودیــم پــس آفریــن بــر خداونــد کــه بهتریــن آفریننده هاســت(.)5(
همــان طــور کــه دیدیــم نطفــه انســان پــس از طــی چندیــن مرحلــه بــه موجــود 
جدیــدی تبدیــل می گــردد. زیــرا در موردآخریــن مرحلــه از کلمــه »انشــا« اســتفاده 
کــرد. انشــا برخــالف خلــق یعنــی ایجــاد جدیــد و بــی ســابقه. خداونــد بــه خاطــر 
خلــق آن مراحلــی کــه انســان در داشــتن آن هــا بــا حیوانــات شــریک اســت بــه 
خــود تبریــک نمی گویــد. بلکــه هنگامــی بــه خــود تبریــک گفتــه و خــود را»احســن 
الخالقیــن « می نامــد کــه روح انســانی بــه جســم انســان تعلــق می یابــد. پــس 
اگــر خداونــد بــا خلــق انســان بهتریــن خلــق کننده هاست،انســان نیــز بهتریــن 
مخلــوق اســت. ایــن بهتریــن بــودن انســان نســبت بــه ســایر مخلوقــات قطعــا بــه 
خاطــر جنبــه ای اســت کــه حیوانــات فاقــد آن هســتند. اگــر جنبه هــای ظاهــری 
تبریــک  بــه خــود  بــه خاطــر آن هــا  انســان کمــال بود،خداونــد  بــرای  و بدنــی 
نمی گفــت چــرا کــه حیوانــات نیــز نــه تنهــا دارای ایــن جنبه هــا هســتند، بلکــه در 

ــد. ــیار قوی ترن ــان بس ــی از انس ــوای بدن ق
باحیوانــات  بعــد  آن  در  کــه  اســت  حیوانــی  بعــدی  دارای  انســان  بنابرایــن 
مشــترک اســت و آثــار و کمــاالت حیوانــات و بــه طریــق اولــی گیاهــان و جمــادات 
را از خــود نشــان می دهــد. و نیــز دارای بعــدی فــوق حیوانــی یــا انســانی اســت کــه 

ــتگی دارد. ــد بس ــن بع ــه ای ــژه اش ب ــاالت وی ــانیت او و کم انس
فعالیــت ایــن بعــد و غلبــه آن بــر جنبــه حیوانــی در زندگــی بشراســت کــه بــه او بــر 

ســایر موجــودات برتــری و شــرافت داده اســت.
ــی او فطــرت گوینــد.  ــه بعــد فــوق حیوان ــی انســان، طبیعــت و ب ــه بعــد حیوان ب
بیــن ایــن دو نیــرو در انســان بــر ســر حاکمیــت بــر وجــود او نــزاع و کشــمکش دایمــی 
وجــود دارد کــه نتیجــه ایــن نــزاع هرچــه باشــد، شــخصیت و سرنوشــت انســان را 
ــر وجــود انســان حاکــم شــود، انســان فقــط  تعییــن می کنــد؛ یعنــی اگرطبیعــت ب
بــه ســوی ارزش هــای حیوانــی و گیاهــی متمایــل می شــود و چیــزی جــز آن هــا 
را نمی طلبــد و در نتیجــه فقــط حیــات حیوانــی خواهــد داشــت. اگــر فطــرت 
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بــر وجــود او حاکــم شــود ارزش هــای فــوق حیوانــی را می طلبــد و بهــره بــرداری 
او از کمــاالت حیوانــی هم ســو بــا فطرتــش می شــود و طبیعــت او در اســتخدام 
فطرتــش قــرار می گیــرد. فقــط در ایــن صــورت اســت کــه حیــات انســانی خواهــد 
داشــت و برتــر و اشــرف از ســایر موجــودات اســت. در حیــات انســانی، انســان هــم 
از کمــاالت گیاهــی اســتفاده می کنــد و هــم از کمــاالت حیوانــی؛ یعنــی او نیــز ماننــد 
دیگــران کــه زنــده بــه حیــات انســانی نیســتند، اهــل زندگــی و مشــارکت اجتماعــی 
ــله  ــد،در سلس ــالش می کن ــد، کار و ت ــی می کن ــکن گزین ــرگزینی و مس ــت، همس اس
مراتــب اجتماعــی شــرکت و دخالــت می کنــد، از زیبایی هــا اســتفاده می کنــد و از 
لذت هــای طبیعــی و خــدادادی بهــره می بــرد و...ولــی هیــچ یــک از این هــا ارزش 
نهایــی حاکــم بــر وجــود او نیســتند،بلکه وســیله ای در اســتخدام و اختیار فطرت 

و شــکوفایی و رشــدبعد فــوق حیوانــی او هســتند.

کرامت و برتری انسان نسبت به موجودات این عالم
»لقــد کرمنــا بنــی آدم و حملناهــم فــی البــر و البحــر و رزقناهــم مــن الطیبــات و 
فضلناهــم علــی کثیــر ممــن خلقنــا تفضیــال.« یعنی)مافرزنــدان آدم را بســیار گرامی 
ــان را  ــم و ج ــان جس ــم - و جه ــوار کردی ــر و بحرس ــب ب ــه مرک ــا را ب ــتیم و آن ه داش
مســخر انســان ســاختیم - واز هــر غــذای لذیــذ و پاکیــزه آن هــا را روزی دادیــم و بــر 

بســیاری ازمخلوقــات خــود برتــری و فضیلــت کامــل بخشــیدیم(.)6(
مرحوم عالمه طباطبایی درباره کرامت و برتری انسان چنین می فرماید:

»مقصــود از تکریــم، اختصــاص دادن بــه عنایــت و شــرافت دادن بــه خصومــت 
اســت کــه در دیگــران نباشــد، و بــا همیــن خصوصیــت اســت کــه معنــای »تکریــم « 
بــا »تفضیــل « فــرق پیدامی کنــد، چــون تکریــم معنایــی اســت نفســی و در تکریــم 
کاری بــه غیــر نیســت، بلکــه تنهــا شــخص مــورد تکریــم مــورد نظــر اســت کــه دارای 
شــرافتی و کرامتــی بشــود، بــه خــالف تفضیــل کــه منظــور از آن ایــن اســت کــه 
شــخص مــورد تفضیــل از دیگــران برتــری یابــد، درحالــی کــه او بــا دیگــران در اصــل 

آن عطیــه شــرکت دارد.
حــال کــه معنــای تکریــم و فــرق آن بــا تفضیــل روشــن شــداینک می گوییــم: 
انســان در میــان ســایر موجــودات عالــم خصوصیتــی دارد کــه در دیگــران نیســت، 
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و آن داشــتن نعمــت عقــل اســت و معنــای تفضیــل انســان بــا ســایر موجــودات 
ایــن اســت کــه در غیــر عقــل از ســایر خصوصیــات و صفــات هــم انســان بردیگــران 
برتــری داشــته و هــر کمالــی کــه در ســایر موجــودات هســت حــد اعــالی آن در 

ــود دارد. ــان وج انس
و خالصــه اینکــه بنــی آدم در میــان ســایر موجــودات عالــم، ازیــک ویژگــی و 
ــه از دیگــر  ــه خاطــر همــان خصیصــه اســت ک ــده و ب خصیصــه ای برخــوردار گردی
موجــودات جهــان امتیــاز یافتــه و آن عقلــی اســت کــه بــه وســیله آن حــق را از 
باطــل و خیــر را از شــر و نافــع را از مضــر تمیــز می دهــد... تفضیــل و تکریــم ناظــر بــه 
یــک دســته از موهبت هــای الهــی اســت کــه بــه انســان داده شــد، تکریمــش بــه 
دادن عقــل اســت کــه بــه هیــچ موجــودی دیگــر داده نشــده، وانســان بــه وســیله 
آن خیــر را از شــر و نافــع را از مضــر و نیــک را ازبــد تمیــز می دهــد، موهبت هــای 
دیگــری از قبیــل تســلط بــر ســایرموجودات و اســتخدام و تســخیر آن هــا بــرای 
محقــق  زمانــی  نیــز  آن  امثــال  و  خــط  و  نطــق  ازقبیــل  هدف هــا  بــه  رســیدن 

می شــود کــه عقــل باشــد.
و امــا تفضیــل انســان بــر ســایر موجــودات بــه ایــن اســت کــه آنچــه را بــه آن هــا 
داده از هــر یــک ســهم بیشــتری بــه انســان داده اســت، اگــر حیــوان غــذا می خــورد 
یــا غیــر آن دارد، ولــی  یــا گیاهــان و  یــا میــوه و  از گوشــت و  خــوراک ســاده ای 
انســان کــه در ایــن جهــت بــا حیــوان شــریک اســت ایــن اضافــه را دارد کــه همــان 
موادغذایــی را گرفتــه و انــواع طعامهــای پختــه و خــام بــرای خودابتــکار می کنــد، 
طعام هــای گوناگــون و فنــون مختلــف و لذیــذ کــه نمی تــوان بــه شــماره اش آورده 
بــرای خــود اختــراع می نمایــد وهمچنیــن آشــامیدنی و پوشــیدنی و اطفــاء غریــزه 
جنســی و طریقــه مســکن گزیــدن و رفتــار اجتماعــی در حیوانــات و انســان بدیــن 

قیــاس اســت.«)7(

نسبت دین و انسان
دیــن عامــل و ضامــن حیــات انســانی بشــر اســت. بــدون دیــن زندگــی انســان 
بــه محــدوده کمــاالت و زندگــی حیوانــات و گیاهــان منحصــر می شــود. تنهــا 
دیــن اســت کــه می توانــد انســان را از ســطح کمــاالت حیوانــی و گیاهــی بــه افــق 



110

کتــاب مــاه

زندگــی و حیــات الیــق انســانی برســاند.قرآن کریــم ایــن حقیقــت را کــه تنهــا 
ــا بیانــی بســیار زیبــا  دیــن می توانــد تامیــن کننــده حیــات ویــژه انســانی باشــد ب

اعــالم می کنــد: این گونــه 
»یــا ایهاالذیــن آمنــوا اســتجیبوا هلل و للرســول اذا دعاکم لمایحییکــم.« یعنی)ای 
کســانی کــه ایمــان آورده ایــد اجابــت کنیــد خــدا ورســول را هنگامــی کــه شــما را 

دعــوت می کننــد بــه چیــزی کــه آن چیزبــه شــما حیــات می دهد.)انفــال29(
مفهــوم آیــه ایــن می شــود کــه در اجابــت خــدا و رســول، حیــات ویــژه ای بــرای 
انســان وجــود دارد و بــه عبــارت دیگرپیامبــر)ص(از ســوی خداونــد چیــزی آورد، 

کــه اگــر مــردم بــه آن تمســک کننــد حیــات جدیــدی خواهنــد یافــت.
مفهــوم مخالــف ایــن آیــه ایــن اســت کــه بــدون اجابــت خــدا ورســول)ص(هیچ 

کــس از آن حیــات ویــژه برخــوردار نمی شــود.
بنابرایــن کار دیــن رســاندن انســان ها بــه مرحلــه باالتــر از حیــات یعنــی حیــات 
ــه از  ــن مرحل ــه ای ــدون آن نمی تواندب ــس ب ــچ ک ــه هی ــوری ک ــه ط ــت ب ــانی اس انس
حیــات نایــل شــود. لــذا کســانی کــه دینــدار و اهــل اجابــت دیــن نیســتند دارای 
حیــات هســتند، ولــی حیــات مرحلــه گیاهــی و حیوانــی. امــا حیــات انســانی فقــط 

ویــژه اهــل دیــن اســت.
حــال بایــد دیــد کــه دیــن ایــن حیــات را چگونــه بــرای پیــروان خــود تامیــن 
می کنــد و بــه عبــارت دیگــر پیــروان یــک دیــن چــه بایــد کننــد تــااز حیــات مرحلــه 
باالتــر برخــوردار شــوند؟ آیــه مذکــور جــواب ایــن ســؤال را به روشــنی داد و آن 
اجابــت خداونــد و پیامبــرش اســت دردینــی کــه بــرای انســان ها آورده اســت. 
تعالیــم و دســتورات حیــات بخــش دینــی بــه ســه بخــش تقســیم می شــوند کــه 

ــد. ــرار کنن ــبی برق ــه مناس ــش رابط ــه بخ ــر س ــا ه ــروان آن بایدب پی
الــف - عقایــد یــا اصــول دیــن کــه همــان جهــان بینــی و اندیشــه ها وافــکار 

اســت. انســانی 
ب - اخالقیــات کــه مبتنــی بــر جهــان بینــی اســت و مــراد از آن ملــکات و صفــات 

ثابــت روحی اســت.
ــمتی از  ــالت وقس ــادات، معام ــتورالعمل عب ــه دس ــن ک ــروع دی ــا ف ــکام ی ج - اح
ــر  ــه تعبی ــا ب ــانی و ی ــژه انس ــات وی ــه حی ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــان اس ــات انس ارتباط
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قــرآن حیــات طیبــه می باشــد.)8(
پیــروان دیــن بایســتی بــه سلســله ای از عقایــد حقــه و صحیــح کــه در متــن 
تعالیــم دینــی جــای دارد معتقــد باشــند، عقایــدی از قبیــل: مبــدا، معاد،نبــوت، 

امامــت و...
بنابرایــن دیــن عامــل اساســی حیــات ویــژه بشــری اســت کــه انســان بــا اجابــت 
آن، یعنــی برقــراری ارتبــاط صحیــح روحــی و عملــی بــا همــه بخش هــای آن بــه ایــن 
حیــات طیبــه دســت پیــدا خواهــد کــرد. به عبــارت دیگر حیات طیبــه مجموعه ای 

از عقایــد، اخــالق و اعمــال مطابــق دســتور خداوند)اعمــال صالــح( اســت.

مراحل حیات انسان
دیــن بــرای حیــات انســان دو مرحلــه یــا دو نشــئه را معرفــی می نمایــد: مرحلــه 
یــا نشــئه دنیــا کــه محــدود و موقــت اســت و درحقیقــت مرحلــه مقدماتــی حیــات 
نتیجــه  و  اســت  جاودانــه  و  نامحــدود  کــه  آخــرت  نشــئه  یــا  مرحلــه  اوســت. 
ومحصــول حیــات دنیاســت. مــا در ایــن مقالــه بــه تناســب بحثمــان بــه معرفــی 

اجمالــی ایــن دومرحلــه می پردازیــم.

حیات دنیا و اقامت موقت انسان در زمین
همــه موجــودات عالــم بــه تناســب ســاختار وجودی خــود و کماالت ویژه شــان، 
حرکــت و بازگشــتی بــه ســوی خداونــد دارنــد و خداونــد بــه عنــوان کمــال مطلــق و 
خالــق و رب و الــه آن هــا، مقصودنهایــی و هــدف همــه موجــودات اســت. انســان 
ــه  ــتی ب ــا کاروان هس ــراه ب ــز هم ــت. او نی ــتثنی نیس ــیرعمومی مس ــن مس ــز از ای نی
ســوی مبــداء متعــال و مقصــد اعلــی در حرکــت اســت و در نهایــت همــراه باســایر 
موجــودات بــه لقــای رب خــود خواهــد رســید. انســان بــا داشــتن روحــی الهــی، 

حرکــت بــه ســوی ابدیــت و بــه ســوی رب خــود را، از زمیــن آغــاز می کنــد.

»و لکــم فــی االرض مســتقر و متــاع الــی حیــن قــال فیهــا تحیــون وفیهــا تموتــون 
و منهــا تخرجــون.« یعنی)اســتقرار شــما در زمیــن وبهــره مندیتــان از آن بــرای 
مدتــی معیــن اســت. در ایــن زمیــن زندگــی می کنیــد و در آن می میریــد و از آن 
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برانگیختــه می شــوید(.)9(
بــه عبــارت دیگــر زمیــن مرکــزی موقــت بــرای زندگــی و حیــات انســان اســت. این 
مــدت موقــت از زندگــی در روی زمیــن، در زبــان دیــن بــه »حیــات دنیــا« نامیــده 

می شــد. امــام علــی)ع( علــت ایــن نامگــذاری را چنیــن بیــان می فرمایــد:
»انمــا ســمیت الدنیــا دنیــا، النهــا ادنــی مــن کل شــی ء« یعنی)بدرســتی کــه 

دنیــا، دنیــا نامیــده شــد بــه دلیــل اینکــه از هرچیــزی پســت تــر اســت(.)10(
حیــات دنیــا همــان طــور کــه از نامــش پیداســت پســت تریــن مرحلــه ازمراحــل 
حیــات و پاییــن تریــن مرحلــه وجــود اســت. لــذا کمتریــن کمــاالت، از جملــه 
حیــات در آن ظهــور دارنــد. حیــات واقعــی درآخــرت اســت کــه باطــن و اصــل 
ــام و کامــل و خالــص در آن اســت.  ــه طــور ت ایــن جهــان اســت و همــه کمــاالت ب
ــم تابیــده اســت و ایــن مقــدار از حیــات  هرچــه از کمــاالت دردنیاســت، از آن عال
ــه ای  ــرت بازیچ ــر آخ ــه در براب ــت ک ــف اس ــم و ضعی ــدر ک ــاالت آن، آن ق ــا و کم دنی
بیــش نیســت. بــه طورکلــی هــر کمالــی را کــه خداونــد در زمیــن قــرار داده اســت، 
در  پســت. خداونــد  و  یعنــی حیــات ضعیــف  بــا حیــات دنیاســت.  متناســب 

می فرمایــد: این بــاره 
»فمــا اوتیتــم مــن شــی فمتــاع الحیــوة الدنیــا و مــا عنــداهلل خیــر و ابقــی للذیــن 
ــه شــما داده  ــه از نعمت هــای دنیاب امنــوا و علــی ربهــم یتوکلــون « یعنی)آنچــه ک
بــا حیــات دنیاســت و آنچــه نزدخداســت بســیار بهتــر  شــده متــاع متناســب 
ــه  ــان ب ــد و در کارهایش ــان بیاورن ــه ایم ــانی ک ــرای کس ــی - ب ــت - ول ــر اس ــی ت و باق

پروردگارشــان تــوکل کننــد(.)11(
اصل هر چیزی و هر کمالی نزد خداست

»ان مــن شــی ء اال عندنــا خزائنــه و مــا ننزلــه اال بقــدر معلــوم.« یعنی)هیــچ 
چیــز در عالــم نیســت مگــر آنکــه خزینه هــای آن نــزد ماســت ومــا چیــزی نــازل 

نمی کنیــم مگــر بــه انــدازه معیــن(.)12(
ــه  ــی شــرط رســیدن ب ــر اســت. ول ــر و باقــی ت ــزد خداســت بهت بنابرایــن آنچــه ن
ــد: کمــاالت ســعادت بخــش ابــدی، ایمــان و تقواســت. درجــای دیگــر می فرمای

»و مــا اوتیتــم شــی ء فمتــاع الحیــوة الدنیــا و زینتهــا و مــا عنــداهلل خیــر وابقــی افال 
تعقلــون.« یعنی)آنچــه کــه از نعمت هــای ایــن دنیــا بــه شــما داده شــده اســت، 
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متــاع و زیــوری متناســب بــا حیــات پســت - دنیــا - اســت وآنچــه نــزد خداســت 
بســیار بهتــر و باقــی تــر اســت آیــا تعقــل نمی کنیــد؟()13(

مرگ و آخرت
پــس از ســپری شــدن حیــات موقــت دنیــا، فرصــت انســان بــرای کســب شــرایط 
زیســتی حیــات ابــدی پایــان می یابــد و او بــا مــرگ بــدن بــه نشــئه و عالمــی دیگــر 
وارد می شــود و در آنجــا براســاس آنچــه کــه روح او کســب نمــوده بــه ســیر خــود تــا 

مرحلــه بعــدی حیاتــش یعنــی قیامــت ادامــه می دهــد.
»قــل ان المــوت الــذی تفــرون منــه فانــه مالقیکــم ثــم تــردون الــی عالــم الغیــب 
و الشــهدة فینبئکــم بمــا کنتــم تعملــون.« یعنی)بگــو مرگــی کــه شــما از آن فــرار 
می کنیــد، حتمــا شــما را مالقــات می کنــد و ســپس بــه ســوی دانــای پنهــان و پیــدا 

ــد آگاه می ســازد(.)14( ــرده ای ــه آنچــه ک ــد و او شــما را ب ــاز می گردی ــد - ب - خداون
و ایــن سرنوشــت قطعــی همــه انسان هاســت کــه یکــی پــس از دیگــری و نســل 
ــا ســپری شــدن عمرشــان بــه عالــم دیگــری منتقــل می شــوند و ایــن  بــه نســل ب
ــه  ــا عمــر زمیــن و آســمان ها و جهــان خلقــت ب ــان آن قــدر ادامــه می یابــد، ت جری
ــا ســپری شــدن اجــل آن هــا نظــم جهــان بــه هــم می خــورد و از بیــن  ســر آیــد و ب
مــی رود و حیــات دنیــا پایــان یافتــه ودگرگــون می گــردد و قیامــت تحقــق می یابــد 
و انســان وارد مرحلــه جدیــدی از زندگــی خــود کــه حیــات ابــدی اســت، می شــود.

قرآن در این باره می فرماید:
الواحدالقهــار.«  هلل  بــرزوا  و  الســموات  و  االرض  غیــر  االرض  تبــدل  »یــوم 
یعنــی)روزی کــه زمیــن بــه زمینــی دیگــر و آســمان ها نیــز بــه آســمان دیگــر تبدیــل 

شــود و - مــردم - در پیشــگاه خــدای یگانــه مقتــدر حاضــر شــوند(.)15(
و نیز می فرماید:

»مــا خلقنــا الســموات واالرض و مــا بینهمــا اال بالحــق و اجل مســمی.« یعنی)ما 
آســمان ها و زمیــن را جــز بــه حــق و بــرای مدتــی معین نیافریدیــم(.)16(

و همچنین درباره حتمیت معاد و قیامت می فرماید:
»و ان الســاعة اتیــه الریــب فیهــا و ان اهلل یبعــث مــن فــی القبــور.« یعنــی)و 
مســلما ســاعت قیامــت بــدون هیــچ تردیــدی خواهــد رســید وخداونــد بــه یقیــن 
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مرده هــا را از قبــر برمــی انگیــزد(.)17(
»ذالــک الیــوم الحــق فمــن شــاء اتخــذ الــی ربــه مابــا.« یعنی)چنیــن روزی - 
پــروردگارش  خودنــزد  بــرای  می خواهــد،  هرکــس  پــس  اســت  حــق   - قیامــت 

یابــد(.)18( منزلتــی 
در ایــن آیــه عــالوه بــر حــق بــودن قیامت و قطعیت آن به نحــوی رابطه بین زندگی 
دنیــا و آخــرت را بیــان می کنــد کــه چــون چنــان روزی حــق اســت و چــون آن روز، 
روز ظهــور ســلطنت مطلقــه الهــی اســت، هرکــس می خواهــد در آن روز ســعادتمند 

باشــد، از همیــن امــروز بــه فکــر مقــام و منزلــت در نــزد پــروردگار خــود باشــد.

اصالت حیات آخرت در برابر حیات دنیا
ــات  ــت وحی ــت اس ــی نهای ــه ب ــا ب ــل از دنی ــد و متکام ــود ممت ــک موج ــان ی انس
کــه در عالــم طبیعــت اســت،  بــه خاطــر محدودیتهــا و ضعفهایــی  او در دنیــا 
حیاتــی بســیار ضعیــف و پســت اســت و اگــر انســان مــدارج کمــال را درســت طــی 
کنــد بــه حیاتــی باالتــر و قویتــر و بهترخواهــد رســید. اینکــه انســان چگونــه مــدارج 
کمــال را طــی کنــد تــا بــه حیــات باالتــر و بهتــر برســد مطلبــی اســت کــه دربــاره آن 

ــم گفــت. بعداخواهی
ــق و  ــا خال ــع م ــا مرج ــن و تنه ــرت بهتری ــا و آخ ــات دنی ــی حی ــی و ارزیاب در بررس

ــت. ــرت اس ــا و آخ ــک دنی مال
»هلل اآلخرة و االولی.« یعنی)آخرت و دنیا فقط از آن خداست(.)19(

هیــچ کــس بــدون اســتمداد از او نمی توانــد دربــاره ایــن دو نظــام اظهــار نظــر 
درســت و ارزیابــی دقیقــی کنــد. حــال ببینیــم خالــق و مالــک و مدبــر ایــن دو 

نظام)نظــام دنیــا و آخــرت( دربــاره آن هــا چــه می فرمایــد.
خداونــد در چنــد جــای قــرآن کریــم حیــات دنیــا را در مقابــل آخــرت بازیچــه و 

پســت معرفــی نمــوده کــه نمونه هایــی می آوریــم:
»و مــا الحیــاة الدنیــا اال لعــب و لهــو و للــدار االخــرة خیرللذیــن یتقــون افــال 
تعقلــون.« یعنی)حیــات دنیــا جــز مشــغولیت و بــازی بیــش نیســت و همانــا 
ــا تعقــل نمی کنیــد؟()20( و  ــرای اهــل تقــوا بســیار بهتــر اســت. آی ســرای آخــرت ب
در جــای دیگــر ضمــن معرفــی مراحــل حیــات دنیــا، آن را فریــب و غــرور معرفــی 
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نمــوده و ضعیــف بــودن ایــن حیــات را بــا مثالــی تبییــن می کنــد:
»اعلمــوا انمــا الحیــوة الدنیــا لعــب و لهــو و زینــة و تفاخــر بینکم وتکاثر فــی االموال 
و االوالد کمثــل غیــث اعجــب الکفــار نباتــه ثــم یهیــج فتراه مصفرا ثــم یکون حطاما 
و فــی االخــرة عــذاب شــدید و مغفــرة مــن اهلل و رضــوان و مــا الحیــوة الدنیــا اال متــاع 
الغــرور.« یعنی)بدانیــد کــه زندگــی دنیــا به حقیقت مشــغولیت و بــازی و خودآرایی 
وفخرفروشــی بــه یکدیگــر و حــرص زیــاد کــردن امــوال و اوالد اســت و در مثــل ماننــد 
بارانــی اســت کــه بموقــع ببــارد و گیاهــی در پــی آن از زمیــن برویــد کــه زارع را تعجــب 
آورد و ســپس می بینــی کــه زرد وخشــک شــود و می پوســد و در عالــم آخــرت عــذاب 
ســخت جهنــم -بــرای کفــار و آمــرزش و رضایــت خداوند - برای مؤمنین - اســت و 

حیــات دنیــا جــز متــاع فریب و غــرور نیســت(.)21(
و بــاز بــرای نشــان دادن درجــه ضعــف حیــات و موقــت و زودگذربــودن آن دنیــا 

چنیــن می فرمایــد:
»انمــا مثــل الحیــوة الدنیــا کمــاء انزلنــاه مــن الســماء فاختلــط بــه نبــات االرض 
ممــا یــا کل النــاس و االنعــام حتــی اذا اخــذت االرض زخرفهــاو ازینــت و ظــن اهلهــا 
انهــم قــادرون علیهــا اتهــا امرنــا لیــال او نهارافجعلناهــا حصیدا کان لــم تغن باالمس 
ــا  ــات دنی ــال حی ــت مث ــی)در حقیق ــرون.« یعن ــوم یتفک ــات لق ــل االی ــک نفص کذل
ــا بــه رســیدن آن انــواع مختلــف  ــازل می کنیــم ت ماننــد آبــی اســت کــه از آســمان ن
گیــاه زمیــن از آنچــه انســان ها و حیوانــات تغذیــه می کننــد، برویــد تــا آنــگاه کــه 
زمیــن خــرم شــود و زینــت یابــد، و مــردم آن ســرزمین فکــر می کنند،کــه خــود قــادر 
بــر چنیــن کاری بودنــد. ناگهــان فرمــان مــا شــبانه یاروزانــه می رســد و آن محصــول 
را از بیــن می بــرد و زمیــن چنــان خشــک شــود کــه گویــی دیــروز چیــزی در آن نبــوده 

اســت، ایــن گونــه آیــات خــود را بــرای اهــل فکــر واضــح بیــان می کنیــم(.
و باالخــره حیــات حقیقــی را همــان حیــات آخــرت معرفــی نمــوده و می فرمایــد: 
»و مــا هــذا الحیــوة الدنیــا اال لهــو و لعــب و ان الــدار االخــرة لهــی الحیــوان لــو کانــوا 
یعلمــون.« یعنی)ایــن زندگــی دنیــا چیــزی جزلهــو و بــازی نیســت و بدرســتی کــه 

حیــات حقیقــی همــان ســرای آخــرت اســت اگــر بفهمنــد(.
ــدار االخــرة خیرللذیــن اتقــوا  ــد: »ول ــه 109 می فرمای ــه یوســف آی در ســوره مبارک
افــال تعقلــون.« یعنی)خانــه آخــرت در حقیقــت بــرای کســانی کــه تقــوا پیشــه 
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کردنــد بهتــر اســت، آیــا تعقــل نمی کنیــد(.
همــان طــور کــه از آیــات فــوق پیداســت، خداونــد کــه خالــق انســان وجهــان و 
رب آن هاســت و نیــز مالــک دنیــا و آخــرت اســت و انســان را بهتــر از خــود انســان 
می شناســد، اصالــت را بــه آخــرت داده اســت و حیــات آخــرت را بــرای او بهتــر و 
باقــی تــر می دانــد، البتــه مشــروطبه اینکــه اهــل ایمــان و تقــوا باشــد. همچنیــن 
درک ایــن حقیقــت را کــه آخــرت بهتــر و باقــی تــر اســت را فقــط در تــوان اهــل 
فکــر و تعقــل دانســته اســت یعنــی فقــط کســانی کــه تعقــل می کننــد و اهــل فکــر 
هســتنداصالت را در زندگیشــان بــه حیــات باالتــر و بهتــر می دهنــد ومبنایشــان در 

کلیــه امورشــان حیــات ابدیشــان اســت نــه حیــات ضعیــف و موقــت دنیــا.

پیوستگی و وابستگی دنیا و آخرت
مســئله  قرآنــی،  انسان شناســی  و  جهان بینــی  در  مهــم  بســیار  موضــوع 
پیوســتگی و وابســتگی دنیــا و آخــرت اســت. یعنــی همــان طــور کــه کمــاالت و 
نعمت هــای حیــات دنیــا مرتبــه نازلــه ای از کمــاالت و نعمت هــای آخــرت اســت، 
حیــات آخرتــی و ابــدی انســان نیــز بســته بــه نــوع زندگــی اش در دنیــا می باشــد.
انســانی کــه از کمــاالت دنیایــی بــه نحــو صحیــح و در جهــت رشــد و تعالــی خــود 
اســتفاده نمایــد، قــادر خواهــد بــود از کمــاالت عالــی و پایــدار  آخرت بهــره مند گردد، 
و اگــر از کمــاالت و نعمت هــای حیــات دنیــا بــه طور صحیح و در جهت رشــد و تعالی 
ــود از نعمت هــا  ــادر نخواهــد ب ــل حیــات انســانی اســتفاده نکــرد، ق ــود و تحصی خ
وکمــاالت آخــرت کــه اصــل و حقیقــت کمــاالت دنیایــی هســتند، بهــره منــد گــردد و 

همیــن عــدم قــدرت بهــره بــرداری، موجــب عــذاب ورنــج آخــرت می شــود.
بــه عبــارت دیگــر نــوع زندگــی انســان و خوشــبختی و بدبختــی اودر حیــات 
ــه نــوع حیــات او در زندگــی دنیــادارد. هریــک از عقایــد،  ابــدی، بســتگی کامــل ب
ــا  ــرای م ــوع خاصــی از حیــات در آخــرت را ب ــا ن ــکار، اعمــال و اخــالق مــا در دنی اف
رقــم خواهــد زد. هریــک از آن هــا معنــای مشــخص و تعییــن کننــده ای خواهنــد 
داشــت کــه طبــق مقتضیــات نظــام آخــرت تفســیر خواهنــد شــد و مــا بــه باطــن آن 

ــود. ــا آن هــا محشــور و همــراه خواهیــم ب می رســیم و ب
ایــن موضــوع را کــه نــوع حیــات مــا در آخــرت بســتگی کامــل بــه نــوع حیــات مــا 
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ــه  ــت ک ــده اس ــر ش ــف متذک ــات مختل ــا بیان ــار ب ــا ب ــم ده ه ــرآن کری ــا دارد، ق در دنی
چنــد نمونــه را ذکــر می کنیــم. هرچنــد آیاتــی راکــه قبــال ذکــر کردیــم نیــز بوضــوح ایــن 

حقیقــت را بیــان می کننــد.
1- »بلــی مــن کســب ســیئة و احاطــت بــه خطیئتــه فاولئــک اصحــاب النارهــم 
فیهــا خالــدون والذیــن امنــوا و عملــوا الصالحــات اولئــک اصحــاب الجنــة هــم 
فیهــا خالــدون.«)22( یعنی)هرکــس اعمــال زشــتی اندوخــت و کــردار بــدش بــه او 
احاطــه نمــود و وجــودش را گرفت،چنیــن کســی اهــل دوزخ اســت و بــرای همیشــه 
در آن معــذب خواهدبــود و کســانی کــه ایمــان آوردنــد و کارهــای نیــک و شایســته 

کردند،اهــل بهشــتند و همیشــه در بهشــت جاویــد متنعــم خواهنــد بــود(.
2- در روز قیامــت همــه انســان ها براســاس نــوع زندگــی شــان در دنیامحاســبه 
خواهنــد شــد. »و نضــع الموازیــن القســط لیــوم القیمــة فالتظلــم نفــس شــیئا و 
ان کان مثقــال حبــة مــن خــردل اتینابهــا و کفــی بناحاســبین.«)23( یعنی)مــا 
ترازوهــای عــدل را بــرای روز قیامــت خواهیــم نهــاد و ســتمی بــه هیــچ نفســی 
ــم و  ــاب می آوری ــد، در حس ــی باش ــه خردل ــدر دان ــه ق ــی ب ــر عمل ــد و اگ ــد ش نخواه
تنهــا علــم مــا بــرای محاســبه انســان ها از همــه حســابگران کفایــت خواهــد کــرد.

»یومئــذ یصــدر النــاس اشــتاتا لیــروا اعمالهــم فمــن یعمــل مثقــال ذرة خیــرا 
یــره و مــن یعمــل مثقــال ذرة شــرا یــره.«)24( یعنــی)در آن روز- قیامــت - مــردم 
ــدر  ــه ق ــس ب ــس هرک ــد. پ ــود راببینن ــال خ ــه اعم ــد ک ــرون آین ــده بی ــا پراکن از قبره
ذره ای کار نیــک کــرده باشــد، آن راخواهــد دیــد و هرکــس بــه قــدر ذره ای کار بــد 

ــد(. ــد دی ــده، آن راخواه ــب ش مرتک
3- عــده ای کــه آخــرت را فرامــوش می کننــد و زندگی شــان را براســاس حیــات 
ابدیشــان تنظیــم نمی کننــد، و نیــز کســانی کــه از آیــات الهــی اعــراض می کننــد، بــه 

خــود ظلــم می کننــد.
»و مــن اظلــم ممــن ذکــر بایــات ربــه فاعــرض عنها و نســی مــا قدمت یــداه.«)25( 
یعنی)چــه کســی ســتمکارتر از آن کســی اســت کــه متذکرآیــات خــدا شــده و بــاز از 
آن هــا اعــراض کــرد و اعمالــی را کــه جلوتربــرای آخــرت خویــش فرســتاده فرامــوش 

کــرد(.
4- در روز قیامــت و در آخــرت و حیــات ابــدی تنهــا چیــزی کــه بــه حــال انســان 
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یــک روح ســالم  نمایــد، داشــتن  تامیــن  را  او  ســود دارد و می توانــد ســعادت 
اســت. روح ســالم یعنــی فطرتــی کــه بازیــاده طلبیهــای طبیعــت و جنبــه حیوانــی 
انســان، آلــوده و ضعیــف و بیمــار نشــده باشــد. روحــی کــه دارای عقایــد، افــکار و 

ــح و خداپســندانه باشــد. اعمــال صال
»یــوم الینفــع مــال و البنــون اال مــن اتــی اهلل بقلــب ســلیم.«)26( یعنــی)روزی 
ــه حــال انســان ســود ندهــد،  ــه هیــچ چیــز دیگــر ب ــدان و ن ــه فرزن ــه مــال و ن ــه ن ک
مگــر اینکــه شــخص بــا قلــب ســلیم بــر خــدا وارد شود(.پیداســت کــه تحصیــل روح 

ســالم بایســتی در دنیــا صــورت بگیــرد.
ــا توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم کــه نــوع زندگــی مــا  از مجمــوع آنچــه گفتــه شــد و ب
در حیــات ابــدی بســته بــه نــوع زندگــی مــان در حیــات دنیــا دارد، بــه اهمیــت و 

ــا دیــن بیشــتر پــی می بریــم. ــگاه اخــالق و نســبت آن ب جای
آنچــه کــه موجــب تضمیــن ســعادت انســان در حیــات ابــدی اســت ایــن اســت 
کــه انســان در حرکــت خــود از دنیــا بــه آخــرت بــا خــود قلــب ســلیم یــا روح ســالم 
ببــرد. اخــالق نیــز نقــش تعییــن کننــده ای درســالمت روح و شــاکله انســان دارد.
مســئله اخــالق و تهذیــب نفــس بــه قــدری مهــم اســت کــه قــرآن کریــم پــس از 
یــازده ســوگند، تزکیــه و تهذیــب نفــس را تنهــا راه ســعادت ورســتگاری انســان 
ــد: »قــد افلــح مــن زکیهــا و قــد خــاب مــن دســیها.«)27( یعنــی  معرفــی می نمای
»بــه تحقیــق کــه هرکــس نفــس خــود را پــاک ســازد رســتگار می شــود و هرکــس 

آلــوده اش کنــد، زیانــکار خواهدشــد«.
در جــای دیگــر نیــز تزکیــه انســان ها را مهم تریــن هــدف بعثــت انبیامعرفــی 

می نمایــد:)28(
همــان طــور کــه پیامبر)ص(نیــز هــدف بعثــت خــود را تکمیــل وتتمیــم مــکارم 

اخــالق معرفــی فرمــود: »بعثــت ال تمــم مــکارم االخــالق.«
امام خمینی)ره( درباره اهمیت اخالق چنین می فرماید:

»اشــتغال بــه تهذیــب نفــس و تصفیــه اخــالق کــه فــی الحقیقــه خــروج از تحــت 
ســلطه ابلیــس و حکومــت شــیطان اســت ازبزرگتریــن مهمــات و اوجــب واجبــات 

عقلیــه اســت «.)29(
در جای دیگری می فرماید:
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ــت و  ــه اس ــن تزکی ــای دی ــدن انبی ــت آم ــت، غای ــه اس ــن تزکی ــت دی ــت بعث »غای
دنبالــش آن تعلیــم. اگــر نفوســی تزکیــه نشــده وتربیــت نشــده وارد شــوند در هــر 
صحنــه، در صحنــه توحیــد، درصحنــه معــارف الهــی، در صحنــه فلســفه، در 
صحنــه فقــه وفقاهــت، در صحنــه سیاســت در هــر صحنــه ای کــه وارد بشــود 
اشــخاصی کــه تزکیــه نشــدند و تصفیــه نشــدند و از ایــن شــیطان باطــن رهــا 
نشــدند، خطــر این هــا بــر بشــر خطرهــای بــزرگ اســت.«)30( اخــالق همــان طــور 
کــه آن را تعریــف کــرده انــد صفــات و ملــکات ثابــت نفــس اســت کــه در اثــر عوامــل 

مختلفــی شــکل می گیرنــد.
از آن جهــت کــه انســان بــرای هــدف خاصــی خلــق شــده و از طرفــی بیــن دنیــا 
و آخــرت پیوســتگی و وابســتگی وجــود خاصــی برقراراســت، بنابرایــن هرکــس بــر 
چگونگــی اخــالق خــود مســئول اســت.یعنی انســان بــا هــر اخالقــی خوشــبخت و 
ســالم نیســت، نــه در دنیــا ونــه در حیــات ابــدی آخــرت. انســان در دنیــا تنهــا بــا 

داشــتن اخــالق خــاص خوشــبخت اســت و در آخــرت نیــز چنیــن اســت.
حیــات آخــرت حیاتــی قانونمنــد اســت و در پــی ورود هر نفســی به خــود واکنش 
و عکــس العمــل ویــژه ای از خــود نشــان می دهــد کــه بــه بعضــی از مصادیــق آن در 

بحث پیوســتگی و وابســتگی دنیا وآخرت اشــاره شــد.
امــام خمینــی)ره( دربــاره واکنــش آخــرت نســبت بــه اخــالق انســان ایــن گونــه 

می فرمایــد:
ــه  ــاوی دارد، ک ــی دنی ــورت ملک ــک ص ــا ی ــن دنی ــه در ای ــور ک ــن ط ــان همی »انس
ــی آن را در کمــال حســن و نیکویــی و ترکیــب بدیــع خلــق  ــد تبــارک و تعال خداون
فرمــوده کــه عقــول تمــام فالســفه و بــزرگان در آن متحیــر اســت و علــم معرفــة 
االعضــا وتشــریح تاکنــون توانســته اســت معرفــت درســتی بــه حــال آن پیداکنــد، و 
خداونــد انســان را از بیــن مخلوقــات امتیــاز داده بــه حســن ترکیــب و جمــال نیکــو 
منظــر کذلــک از بــرای او یــک صــورت وشــکل ملکوتــی غیبــی اســت، کــه آن صورت 
تابــع ملــکات نفــس وخلــق باطــن اســت در عالــم بعــد از مــوت، چــه بــرزخ باشــد 
یاقیامت.انســان اگــر خلــق باطــن و ملکــه و ســریره اش انســانی باشــد،صورت 
ملکوتــی او نیــز صــورت انســانی اســت ولــی اگــر ملکاتــش غیرملــکات انســانی 
باشــد، صورتــش انســانی نیســت و تابــع آن ســریره و ملکــه اســت.«)31( در جــای 
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دیگــری می فرمایــد:
»بــدان کــه میــزان در ایــن صــور مختلفــه، کــه یکــی از آن هــا انســان اســت، و باقی 
چیزهــای دیگــر، وقــت خــروج نفــس اســت از ایــن بــدن و پیــدا شــدن مملکــت 
بــرزخ و غلبــه ســلطان آخــرت کــه اولــش در بــرزخ اســت. در وقــت خــروج از بــدن بــا 
هرملکــه ای از دنیــا رفــت، بــا آن ملکــه صــورت آخرتــی می گیــرد، وچشــم ملکوتــی 
برزخــی او را می بینــد و خــود او هــم وقــت گشــودن چشــم برزخــی، خــود را بــه هــر 

صورتــی هســت می بیند،اگــر چشــم داشــته باشــد.«)32(
بنابرایــن دربــاره نســبت دیــن و اخــالق بــا توجــه بــه اینکــه دیــن بــرای انســان 
ــاند و  ــی برس ــت اله ــانیت وخالف ــژه انس ــام وی ــه مق ــه او را ب ــده ک ــت و آم ــده اس آم
بــا توجــه بــه اینکــه انســان بــدون تهذیــب اخــالق هرگــز صــورت حقیقــی خــود را 

نمی یابــد، می توانیــم بگوییــم کــه اخــالق روح دیــن اســت.
ــه  ــود ب ــت نش ــر رعای ــم اگ ــرآن کری ــر ق ــه تعبی ــه ب ــت ک ــم اس ــدری مه ــه ق ــالق ب اخ

عقایــد نیــز لطمــه وارد خواهــد ســاخت و عقایــد را از بیــن می بــرد.
کانوابهــا  و  اهلل  بآیــات  کذبــوا  ان  الســوای  اســاو  الذیــن  عاقبــة  کان  »ثــم 
یســتهزءون.«)33( یعنی »آخر و ســرانجام کار آنان که به اعمال زشــت پرداختند 

ایــن شــد کــه آیــات الهــی را تکذیــب کردنــد وآن هــا را بــه تمســخر گرفتنــد«.
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نقشنهجالبالغه
درفقهاسالمی

ــیار  ــخن بس ــم، س ــاب عظی ــن کت ــه ای ــف نهج البالغ ــاد مختل ــاره ابع ــون درب تاکن
گفتــه شــده، بعــد عقیدتــی، فلســفی، سیاســی، اخالقــی، اجتماعــی و... ولــی 
کمتــر از بعــد فقهــی آن - ســخن بــه میــان آمــده اســت و شــاید ایــن بــه خاطــر آن 
بــوده اســت کــه ایــن بحثهــا در ســطح عمــوم نشــر می شــده و ســخن از بعــد فقهــی 
ــا اصطالحــات مخصــوص ایــن علــم، کــه طبعــا  ــا فقهــا گفتــه شــود، و ب ــد ب آن بای

همــگان را مفیــد نخواهــد بــود.
ولــی هــم نهج البالغــه از ایــن نظــر غنــی اســت و هــم می تــوان گوشــه هائی از ایــن 
بحــث را آن چنــان تهیــه کــرد کــه خالــی از اصطالحــات پیچیــده علمــی، و همــگان 

را مفیــد باشــد و ایــن نوشــتار بــه همیــن منظــور تهیــه شــده اســت.

اسناد روایات نهج البالغه
بــا اینکــه در نهج البالغــه جمله هــای فراوانــی پیرامــون احــکام مختلــف فقهــی 
وجــود دارد، جمله هائــی راهگشــا و مؤثــر، ولــی آنچــه در درجــه اول از نظــر فقهــی 
اهمیــت دارد ســند ایــن خطبه هــا و نامه هــا و کلمــات اســت کــه بایــد بــا ضوابــط 
و ادلــه حجیــت خبــر کــه در علــم اصــول آمــده اســت هماهنــگ باشــد، و بتــوان در 

آیة اهلل ناصر مکارم شیرازی
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یــک مســئله فقهــی مربــوط بــه حــالل و حــرام روی آن تکیــه کــرد.
مگــر در مســائل اخالقــی، اجتماعــی، سیاســی و عقیدتــی اعتبــار حجیــت خبــر از 

نظــر ســند الزم نیســت کــه تنهــا در مســائل فقهــی روی آن تکیــه می شــود؟
در پاســخ بایــد گفــت: آنچــه در مســائل عقیدتــی در نهج البالغــه آمــده همــراه بــا 
اســتدالالت عقلــی و فلســفی و قرآنــی اســت، و بایــد هــم چنیــن باشــد، زیــرا اصول 
اعتقــادی تنهــا از طریــق علــم و یقیــن شــناخته می شــود، نــه از طریــق خبــر واحــد 
و ماننــد آن. و ایــن امــر در مــورد بســیاری از رهنمودهــای سیاســی و اجتماعــی 
و ماننــد آن نیــز صــادق اســت. بنابرایــن، تکیــه بــر اســناد در ایــن مــوارد چنــدان 

مطــرح نیســت.
در زمینــه مســائل اخالقــی نیــز چــون اصــول اخالقــی از امــوری شــناخته شــده، 
و هماهنــگ بــا فطــرت اســت، و نقــش یــک رهبــر اخالقــی بیشــتر جایگزیــن کــردن 
ــوی  ــه س ــت ب ــرش، و حرک ــای پذی ــاد انگیزه ه ــروان، و ایج ــول در روح پی ــن اص ای
آن اســت و نــه تعلیــم ایــن اصــول، لــذا در ایــن زمینــه نیــز مســئله ســند حدیــث 

چنــدان مطــرح نیســت.
مخصوصــا در مــواردی کــه اصــول اخالقــی از مــرز واجــب و حــرام در می گــذرد و 
شــکل »مســتحب « را بــه خــود می گیــرد کــه بنابــر اصــل معــروف »تســامح در ادلــه 

ســنن « در میــان علمــای اصــول، مطلــب واضحتــر خواهــد بــود.
امــا در مــورد مســائل فقهــی مخصوصــا آنچــه بــه احــکام تعبــدی واجــب و حــرام 
ــر  ــت ه ــه دالل ــت، و گرن ــر نیس ــند معتب ــک س ــن ی ــز یافت ــاره ای ج ــردد چ ــاز می گ ب

انــدازه قــوی باشــد بــا فقــدان ســند قابــل اعتمــاد، کاری از پیــش نمــی رود.
بنابرایــن، نقــش اعتبــار ســند در مســائل فقهــی ظاهرتــر و سرنوشــت ســازتر 

اســت، هــر چنــد ایــن مســاله در ســایر مــوارد نیــز دارای اهمیــت اســت.
ــده ای در  ــناخته ش ــای ش ــث راه ه ــک حدی ــند ی ــار س ــه اعتب ــن ب ــرای راه یافت ب

پیــش اســت:
1 - معتبــر بــودن تمــام رجــال ســند یــک حدیــث، مثــال اگــر حدیثــی را مرحــوم 
کلینــی در کتــاب کافــی نقــل کــرده و میــان او و امــام صــادق)ع( کــه گوینــده اصلــی 
حدیــث اســت، پنــج نفــر واســطه هســتند بایــد تمــام ایــن پنــج نفــر افــراد معتبــر 
و موثــق بــوده باشــند، کــه ایــن کار معمــوال بــا مراجعــه بــه کتــب علــم رجــال - کــه 
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مخصوصــا بــرای همیــن هــدف تدویــن شــده - انجــام می گیــرد و پــس از مراجعــه 
ــراد عــادل،  ــث اف ــه مثــال تمــام رجــال ســند ایــن حدی ــه ایــن کتــب می بینیــم ک ب

ثقــه، معتبــر و شــناخته شــده انــد.
امــا بــا نهایــت تاســف مرحــوم ســید رضــی)ره( گردآورنــده بــزرگ »نهج البالغــه 
« عنایتــی بــه ایــن امــر نکــرده، و اســناد ایــن خطبه هــا و نامه هــا و کلمــات قصــار 
را نیــاورده اســت، و در نتیجــه نهج البالغــه بــه صــورت احادیــث مرســل درآمــده 
اســت. هــر چنــد - چنانکــه خواهیــم دیــد - طــرق دیگــری بــرای اثبــات اعتبــار 
اســناد ایــن اثــر عظیــم اســالمی در دســت داریــم، و شــاید مرحــوم ســید رضــی هــم 
بــه همیــن دلیــل، عنایتــی بــه جمــع اســناد آن نکــرده، و یــا بــه خاطــر وجــود دالئــل 
متقــن در البــالی عبــارات نهج البالغــه خــود را مســتغنی از ایــن معنــی می دانســته 

و مســائل مطــروح در آن را بــی نیــاز از ســند می شــمرده اســت.
بــه هــر حــال ایــن موضــوع مربــوط بــه گذشــته و عصــر مرحــوم ســیدرضی »رحمة 

اهلل علیه « اســت.
2 - راه دیگــری کــه بــرای ســند یــک حدیــث مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، بــه 
اصطــالح »عرضــه کــردن بــر کتــاب اهلل « اســت، یعنــی حدیــث را بــا متــن قــرآن کــه 
اصلــی تریــن و قطعــی تریــن ســند اســالمی اســت مقایســه می کنیــم اگــر بــا آن 

هماهنــگ بــود آن را معتبــر می شــمریم.
ایــن روشــی اســت کــه در احادیــث متعــددی از معصومیــن علیهــم الســالم بــه مــا 
رســیده اســت.)1( اســتفاده از این روش در مورد بســیاری از احادیث نهج البالغه 
ــه و  ــوای نهج البالغ ــان محت ــی می ــی عجیب ــه هماهنگ ــرا ک ــت. چ ــر اس ــال میس کام
آیــات قرآنــی می بینیــم. گویــی هــر دو یــک مطلــب اســت بــا دو عبــارت: یکــی نظــم 
و »کالم خالــق « و دیگــری »کالم مخلــوق « و هــر دو در اوج فصاحــت، در نهایــت 

انســجام و بالغــت، و در کمــال دقــت و نظــم ظرافــت.
3 - راه ســوم تشــخیص چگونگــی ســند یــک حدیــث یــا یــک کتــاب، »شــهرت 
آن در میــان اصحــاب « و علمــا و بــزرگان دیــن اســت، کــه اگــر معیــار ایــن باشــد، 
ایــن کتــاب نفیــس اســالمی در اوج شــهرت در میــان همــه علمــا اســت، و همگــی 
مطالــب  بــه  خــود  کلمــات  در  پیوســته  و  می نگرنــد  آن  بــه  عظمــت  دیــده  بــا 
مختلــف آن اســتناد می جوینــد و روی آن تکیــه می کننــد، اســتنادی کــه بیانگــر 
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اعتمــاد آن هــا بــه ایــن کتــاب واالقــدر اســالمی اســت.
4 - راه دیگــر بــرای رســیدن بــه اعتبــار ســند یــک حدیــث یــا یــک کتــاب، »علــو 
مضمــون « اســت. مــراد از »علــو مضمــون « آن اســت کــه محتــوا و مضمــون 
حدیــث بــه قــدری عالــی و در ســطح بــاال باشــد کــه نتــوان احتمــال داد از غیــر 
معصــوم صــادر شــده باشــد و ایــن معنــی در کلمــات فقهــای بــزرگ دربــاره بعضــی 
از روایــات برجســته و عالــی مضمــون کــه ظاهــرا ســند معتبــری از آن در دســت 

ــت. ــده اس ــه ش ــت گفت نیس
مثــال مرحــوم شــیخ اعظــم عالمــه انصــاری در کتــاب »رســائل « در بحــث حجیــت 
ــه حدیــث معــروف امــام حســن عســکری)ع( در مــورد  ــه ب خبــر واحــد هنگامــی ک
ایــن حدیث)گــر چــه  تقلیــد مطلــوب « می رســد، می گویــد  و  »تقلیــد مذمــوم 
حدیــث مرســلی اســت، ولــی آثــار صــدق از آن ظاهــر و آشــکار اســت، بنابرایــن نیــاز 
بــه بررســی ســند آن نیســت( و فقیــه بــزرگ معاصــر مرحــوم آیــة اهلل بروجــردی 
ــه بعضــی از فقــرات دعــای صحیفــه  در بحــث نمــاز جمعــه هنگامــی کــه ســخن ب
درسشــان  در  رســیدند،  دارد،  ارتبــاط  جمعــه  نمــاز  مســئله  بــا  کــه  ســجادیه 
می فرمودنــد گرچــه صحیفــه ســجادیه)به عقیــده بعضــی( بــا سلســله اســنادی 
طبــق موازیــن معــروف رجــال بــه دســت مــا نرســیده امــا محتــوی و مضمــون آن به 
قــدری عالــی و برجســته و واالســت کــه صــدور آن از غیــر معصــوم محتمــل نیســت.

و بــه راســتی ایــن چنیــن اســت، چــه کســی غیــر از امــام معصــوم کــه علمــش از 
اقیانــوس وحــی و نبــوت سرچشــمه گرفتــه توانایــی دارد چنیــن مضامینــی را در 
دعــا بــه کار بــرد؟ مطلــب در صحیفــه ســجادیه آنقــدر بــاال و شــگفت انگیــز و روح 

پــرور و فصیــح و بلیــغ اســت کــه از تــوان انســان عــادی خــارج اســت.
همیــن معنــی دربــاره محتــوای نهج البالغــه بــه طــرز عجیبــی حکمفرماســت 
زیــرا بلنــدی فوق العــاده مطالــب، مخصوصــا در خطبه هــا، فصاحــت و بالغــت 
شــگفت انگیــز عبــارات، نشــان می دهــد کــه از سرچشــمه ای در کنــار سرچشــمه 
قــرآن ســیراب شــده و از مقــام والیتــی مــدد گرفتــه کــه تالــی تلــو مقــام نبــوت و 

رســالت اســت.
مســاله علــو مضمــون در نهج البالغــه مســاله ای نیســت کــه بــر کســی مخفــی 
باشــد، و هــر قــدر در محتــوای ایــن کتــاب بیشــتر تدبــر شــود ایــن حقیقــت آشــکارتر 
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کــه نهج البالغــه  بــه آن بیفزائیــم  ایــن نکتــه را نیــز  می شــود مخصوصــا وقتــی 
تنهــا در یــک موضــوع ســخن نمی گویــد، بلکــه موضوعــات آن کامــال متنــوع و 
مختلــف و تخصصــی اســت، از مســائل باریــک و دقیــق توحیــد و معــارف دینــی 
و اســرار آفرینــش گرفتــه تــا مســائل اخالقــی و زهــد و تقــوی و جنــگ و صلــح و 
آییــن کشــورداری، و در تمــام ایــن مــوارد »علــو مضمــون « کامــال مشــهود اســت، 
اینجاســت کــه به خوبــی می تــوان فهمیــد کــه ایــن کلمــات از حوصلــه یــک انســان 
عــادی خــارج اســت و جــز بــا امــداد الهــی میســر نیســت، و همیــن اســت که انســان 

را در مــورد نهج البالغــه و ســند آن مطمئــن می ســازد.
5 - انســجام و هماهنگــی منظــور یکنواختــی یــک حدیــث مجهــول الســند بــا 
روایــات قطعــی اســت: اگــر کســی در اســناد خطبه هــا و نامه هــا و کلمــات قصــار 
نهج البالغــه تردیــد کنــد حتمــا منظــورش قضیــه جزئیــه اســت نــه یــک قضیــه 
کلیــه، و بــه تعبیــر دیگــر مجمــوع ایــن گفته هــا »تواتــر اجمالــی « دارد، یعنــی 
یقیــن بــه صــدور بعضــی از این هــا داریــم چــرا کــه بســیاری از خطبه هــا مشــهور 
اســت و در کتــب معــروف دیگــر کــرارا نقــل شــده اســت، و هنگامــی کــه بــه مجمــوع 
نهج البالغــه نــگاه می کنیــم از هماهنگــی تعبیــرات، جمله بندی هــا، مفاهیــم، 
اهــداف و نتائــج به خوبــی پــی می بریــم کــه همــه از یــک مغــز جوشــیده، و از یــک 

ــراوش کــرده اســت. ــان ت زب
ایــن هماهنگــی خــود نیــز قرینــه دیگــری بــر تاییــد اســناد ایــن کتــاب بــزرگ 
اســت، چــه اینکــه صــدور بعضــی قطعــی اســت و هماهنگــی آن هــا بــا بقیــه شــاهد 

ــان امیرمومنــان علــی)ع( اســت. ــراوش آن هــا از زب ــای ت گوی
مســاله ســنجش ســبک ها خــود یکــی از طــرق کشــف ســرایندگان و نویســندگان 
اســت، بــه طــوری کــه آگاهــان بــه ایــن فــن هنگامــی کــه قطعــه شــعری را ببیننــد 
به خوبــی در مــی یابنــد کــه از حافــظ یــا ســعدی یــا نظامــی یــا فردوســی و یــا مولــوی 

اســت، چــرا کــه ســبک هــر یــک در نظــم کامــال مشــخص اســت.
ابــن ابــی الحدیــد در شــرح خطبــه »شقشــقیه « از یکــی از مشــایخش نقــل 
شــنید  شقشــقیه  خطبــه  پایــان  در  را  عبــاس  ابــن  ســخن  وقتــی  کــه  می کنــد 
بــه  بــا دادن نامــه ای  کــه شــخصی کالم علــی)ع( را  می گویــد بســیار متاســفم 
دســتش، قطــع کــرد و نگــذارد بــه انتهــا برســد. او می افزایــد اگــر مــن بــودم بــه ابــن 
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عبــاس می گفتــم چــرا متاســفی؟ علــی)ع( همــه گفتنی هــا را گفــت و چیــزی باقــی 
نگــذارد! و هنگامــی کــه از او ســوال می کننــد آیــا ایــن دلیــل آن اســت کــه تــو در 
خطبــه شقشــقیه تردیــد داری؟ و آن را از کالم ســید رضــی می دانــی؟ گفــت هرگــز، 
ــب او کامــال شــناخته شــده اســت و  چــرا کــه ســخنان ســید رضــی و ســبک مطال

ــت()2(. ــی)ع( اس ــات عل ــبیه کلم ــال ش ــه کام ــا آن ندارد)بلک ــباهتی ب ــچ ش هی
اکنــون کــه روشــن شــد نهج البالغــه چیــزی نیســت کــه بــه عنــوان ارســال اســناد 
ــه نقــش  ــرد، ب ــده گرفــت و در مســائل فقهــی از آن صــرف نظــر ک بتــوان آن را نادی

ــم. ــالمی می پردازی ــه اس ــار در فق ــات قص ــا و کلم ــا، نامه ه ــارات، خطبه ه عب

گوشه ای از احکام فقهی نهج البالغه
از آنجــا کــه در نهج البالغــه مطالــب فراوانــی پیرامــون احــکام فرعــی آمــده اســت 
ــه  ــی در اینجــا ب مشــکل بتــوان همــه آن هــا را در یــک بحــث فشــرده گنجانیــد ول
چنــد کتــاب از کتــب فقهــی کــه احادیــث بیشــتری دارد اشــاره می کنیــم و مــوارد 

اســتفاده از آن را از کتــاب »وســائل الشــیعه « مشــخص می ســازیم.)3(

کتاب الزکات
1 - فلسفه تشریع زکات

ــه مســاله فلســفه تشــریع زکات برخــورد  در ایــن کتــاب مهــم فقهــی نخســت ب
می کنیــم کــه امــام علــی)ع( در نهج البالغــه اشــارات پــر معنــی بــه آن فرمــوده 

اســت. در یــک جــا می فرمایــد:
»سوســو ایمانکــم بالصدقــة و حصنــوا اموالکــم بالزکــوة، و ادفعــوا امــواج البــالء 

بالدعــاء«.)4(
ــا زکات از دســتبرد  ــا صدقــه تقویــت کنیــد و امــوال خویــش را ب ایمــان خــود را ب
آنچــه  کنیــد. می دانیــم  بــا دعــا دفــع  را  بــال  امــواج  دشــمنان مصــون داریــد و 
ثروت هــا را بــه بــاد می دهــد، و اصــل مالکیــت شــخصی را متزلــزل می ســازد، 
همــان فاصلــه طبقاتــی اســت و یکــی از طــرق مبــارزه بــا آن مســاله زکات اســت.

در عبارت دیگری می فرماید:
»ثــم ان الزکــوة جعلــت مــع الصلــوة قربانــا الهــل االســالم فمــن اعطاهــا طیــب 
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النفــس بهــا فانهــا تجعــل لــه کفــارة، و مــن النــار حجابــا و وقایــة «.)5(
زکات همــراه نمــاز وســیله تقــرب مســلمانان اســت و هــر کــس آن را از طیب نفس 

بپــردازد کفــاره گناهــان او خواهــد بــود و حجــاب و مانعی اســت از آتــش دوزخ.
ــد در  ــاره می کن ــی زکات اش ــفه روحان ــی و فلس ــد اخالق ــه بع ــی)ع( ب ــا عل در اینج

حالــی کــه جملــه قبــل ناظــر بــه فلســفه اجتماعــی و اقتصــادی زکات بــود.
یــا در جــای دیگــر بــه نقــش فوق العــاده مهــم زکات در تامیــن اجتماعــی اشــاره 

ــد: ــرده می فرمای ک
»ان اهلل ســبحانه فــرض فــی امــوال االغنیــاء اقــوات الفقــراء، فمــا جــاع فقیــر اال 

بمــا منــع غنــی، و اهلل تعالــی ســائلهم عــن ذلــک «.)6(
خداونــد در امــوال اغنیــا غــذای فقــرا را پیــش بینــی کــرده اســت)که اگــر حق الهی 
را دقیقــا بپردازنــد یــک گرســنه در سراســر جامعــه انســانی وجــود نخواهــد داشــت( 
بنابرایــن، هیــچ فقیــری گرســنه نمی شــود مگــر بــه خاطــر وظیفــه نشناســی فــرد 

بــی نیــازی، و خداونــد آن هــا را از ایــن معنــی بازخواســت می کنــد.
2 - آداب جمع آوری زکات

مشــروح تریــن و کاملتریــن دســتور در زمینــه جمــع آوری زکات اســت و به خوبــی 
نشــان می دهــد کــه مامــوران زکات بایــد تــا چــه حــد برخــورد مودبانــه و دوســتانه 

و محترمانــه بــا تــوده مــردم بــه هنــگام گرفتــن زکات داشــته باشــند.
می فرماید:

ــه و ال تروعــن مســلما و ال تجتــازن  »انطلــق علــی تقــوی اهلل وحــده ال شــریک ل
علیــه کارهــا و ال تاخــذن منــه اکثــر مــن حــق اهلل فــی مالــه. فــاذا قدمــت علــی الحــی 
فانــزل بمائهــم، مــن غــر ان تخالــط ابیاتهــم، ثــم امــض الیهــم بالســکینة و الوقــار 
حتــی تقــوم بینهــم فتســلم علیهــم، و ال تخــدج بالتحیــة لهــم ثــم تقول: عبــاداهلل، 
ارســلنی الیکــم ولــی اهلل و خلیفتــه آلخــذ منکــم حــق اهلل فــی اموالکــم، فهــل هلل 
فــی اموالکــم مــن حــق فتــؤدوه الــی ولیــه؟ فــان قــال قائــل ال، فــال تراجعــه، و ان 
انعــم لــک منعــم فانطلــق معــه مــن غیــران تخیفــه او توعــده او تعســفه او ترهقــه 
فخــذ مــا اعطــاک مــن ذهــب او فضــة. فــان کان لــه ماشــیة او ابــل فــال تدخلهــا اال 
باذنــه، فــان اکثرهــا لــه، فــاذا اتیتهــا فــال تدخــل علیهــا دخــول متســلط علیــه، و ال 
عنیــف بــه، وال تنفــرن بهیمــة، و ال تفزعنهــا، و ال تســوءن صاحبهــا فیهــا. و اصــدع 
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المــال صدعیــن، ثــم خیــره، فــاذا اختارفــال تعرضــن لمــا اختــاره، ثــم اصــدع الباقــی 
صدعیــن، ثــم خیــره، فــاذا اختــار فــال تعرضــن لمااختــاره، فــال تــزال کذالــک حتــی 
ــه، فاقبــض حــق اهلل منــه، فــان اســتقالک  یبقــی مــا فیــه وفاءلحــق اهلل فــی مال
فاقلــه ثــم اخلطهمــا ثــم اصنــع مثــل الــذی صنعــت اوال حتــی تاخــذ حــق اهلل فــی 
مــا لــه، و ال تاخــذن عــودا و ال هرمــة و ال مســکورة و ال مهلوســة وال ذات عــوار. و ال 
تامنــن علیهــا اال مــن تثــق بدینــه رافقــا بمــال المســلمین حتــی یوصله الــی ولیهم 
فیقســمه بینهــم وال تــوکل بهــا االناصحــا شــفیقا و امینــا حفیظــا غیــر معنــف وال 

مجحــف وال ملغــب و ال متعــب ثــم اصــدر الینــا مــا اجتمــع عنــدک نصیــره حیــث
امــراهلل بــه فــاذا اخذهــا امینــک فاوعــز الیــه ان ال یحــول بیــن ناقــة و بیــن فصیلهــا 
و ال یمصــر لبنهــا فیضــر ذلــک بولدهــا و ال یجهدنهــا رکوبــا و لیعدل بیــن صواحباتها 
فــی ذلــک و بینهــا ولیرفــه علــی الالغــب و لیســتان بالنقــب و الظالــع و لیوردهــا مــا 
تمــر بــه مــن الغــدر و ال یعــدل بهــا عــن نبــت االرض و الــی جــواد الطــرق و لیروحهــا 
ــا  ــاذن اهلل بدن ــا ب ــی تاتین ــاب حت ــاف و االعش ــد النط ــا عن ــاعات و لیمهله ــی الس ف
منقیــات غیــر متعبــات وال مجهــودات لنقســمها علــی کتــاب اهلل و ســنة نبیه صلی 

اهلل علیــه و آلــه فــان ذلــک اعظــم الجــرک و اقــرب لرشــدک ان شــاءاهلل «.)7(
ــردار. و  ــت گام ب ــی ماموری ــگاه در پ ــر آر و آن ــریک را در نظ ــی ش ــای ب ــدای یکت خ
ــدارد در آن  ــوش ن ــه خ ــی ک ــم کس ــن و حش ــر زمی ــان، و ب ــلمانی را مترس ــز مس هرگ
ــر  درآیــی در میــا و مگــذر، و بیــش از حــق واجــب الهــی را مگیــر. پــس وقتــی کــه ب
قبیلــه ای رســیدی بــه خانه هاشــان وارد مشــو بلکــه در بارانــداز و در کنــار چــاه 
آبشــان کــه ورودگاه عمــوم اســت درآی، آنــگاه بــا آرامــش و وقــار بــه سویشــان بــرو 
تــا درجمعشــان قرارگیــری و بــا ســالم و احوالپرســی، بــاب مــراوده بگشــا و در درود 

و ســالم صرفــه جویــی مکــن.
ســپس بگــوی: بنــدگان خــدا، ولــی خــدا و خلیفــه امــر مــرا بــه ســوی شــما 
فرســتاده اســت تــا حــق الهــی را کــه در اموالتــان هســت بســتانم. آیــا ر ثــروت شــما 
حقــی هســت کــه ولــی الهــی پرداخــت کنیــد؟ پــس اگــر کســی گفــت نــه، دیگــر بــدو 
مراجعــه نکــن، و اگــر بــا گشــاده رویــی اعــالم آمادگــی کــرد، بــا او حرکــت کــن بــی آنکه 
بترســانیش و یــا بــه او وعده هــای بــد دهــی تــا بــا شــدت و خشــونت بگیــری و آنــان 

را بــه زحمــت و مشــقت افکنــی. پــس آنچــه از طــال و نقــره دادنــد، بگیــر.
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و در آغــل او کــه گاو و گوســفندان و شــتران هســتند بــی اجــازه وارد مشــو، کــه 
بیشــتر آن هــا از آن اوســت. توجــه داشــته بــاش کــه وقتــی بدانجــا درآمــدی، چــون 
ــات را رم مــده، و آن هــا را میــازار، و  زورمــداران غارتگــر و ویرانگــر مبــاش، و حیوان

صاحبــش را بدیــن ترتیــب ناراحــت مکــن.
ــگاه  ــن، آن گزینــش حــق الهــی را بدیــن ترتیــب انجــام ده: مــال را دو قســمت ک
صاحــب مــال را مخیــر کــن هــر کــدام را کــه خواهــد، بــرای خــود بــردارد و هــر کــدام 
را کــه برداشــت، مزاحمــش مشــو، ســپس نیــم باقیمانــده را دو قســمت کــن و 
ــا آن  ــده ت هــر کــدام را کــه برداشــت بپذیــر و ایــراد مگیــر، و همــن روش را ادامــه ب
مقــدار واجــب کــه بایــد از مالــش را در راخ خــدا بدهــد. آنــگاه حــق الهــی را از او 
بگیــر، و اگــر خواســت جابــه جــا کنــد و مالــی را کــه داده اســت بگیــرد و مــال دیگــر 
ــا  ــه همــان ترتیــب اول عمــل کــن ت ــو ب ــردان و از ن ــه اصــل برگ ــر و ب را بدهــد، بپذی
حقــوق واجــب الهــی را از او دریافــت داری، امــا بــدان کــه از احشــام، پیــر و دســت 

ــا شکســته و بیمــار و معیــوب را مگیــر. و پ
و مواظــب بــاش کــه مامــور زکات کســی باشــد کــه بــه دیــن او مطمئــن باشــی، و 
نســبت بــه مــال مســلمانان دلســوز باشــد تــا آن را بــه ولــی مســلمین رســاند و او 

بیــن آنــان تقســیم کنــد.
کــه  بــه کســی وابگــذار  تنهــا  را  امــوال زکات  کــه مســؤولیت  توصیــه می شــود 
نصیحتگــر مهربــان، و امیــن حســابگر حســابدار باشــد، و اهــل ســتم و تجــاوز 
نباشــد، و هنــگام کــوچ دادن احشــام خشــونت و بــی رحمــی نکنــد و آن هــا را بــه 
ــا  ــت ت ــا فرس ــوی م ــه س ــد ب ــع آوری ش ــو جم ــزد ت ــه را ن ــپس آنچ ــد. س ــج نیفکن رن

بدانجــا کــه خــدا فرمــان داده اســت برســانیم.
بــه امیــن خــود کــه احشــام را گرفــت توصیــه کــن کــه بیــن شــتربچه و مــادرش 
جدایــی مینــدازد، و تمــام شــیر او را ندوشــد کــه بــه بچــه اش ضــرر رســاند، و 
ــاد ســوار شــدن خســته نکنــد، و در اســتفاده از ســواری، عدالــت را  آن هــا را از زی
ــه رنــج و تعــب نیفکنــد  میــان آن هــا را رعایــت کنــد. و نیــز حیوانــات ســواری را ب
و بــه آن هــا راحتــی دهــد، و آن هــا را کنــار برکه هــا و آبگیرهــا بگذرانــد، و راه آن هــا 
را از صحراهــا ســبز و علفــزار بــه جاده هــای خشــک و شــنزار برمگردانــد، و آن هــا 
را یکســره و بــی امــان نرانــد بلکــه در ســاعتهای آســایش و اســتراحت دهــد تــا 
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فرصــت یابنــد از آب و علــف بهــره برنــد، تــا آنــگاه کــه بــه اذن الهــی بــه مــا رســند، 
پــروار و ســر حــال باشــند نــه خســته و فرســوده، تــا بــر اســاس قانــون خــدا و ســنت 
پیامبــر تقسیمشــان کنیــم، کــه ایــن گونــه اگــر عمــل کنــی پاداشــت عظیــم تــر، و بــه 

رشــد و کمالــت نزدیــک تــری ان شــااهلل.
چنیــن  یــک  قانــون  و  مذهــب  و  آئیــن  هیــچ  در  کــه  کــرد  نمی تــوان  بــاور 
توصیه هــای فوق العــاده انســانی بــه مامــوران جمــع آوری مالیــات شــده باشــد.

3 - انفاق های مستحبی
بــا احادیــث  در کتــاب زکات فصلــی دربــاره اســتحباب انفاقهــای مســتحبی 
فراوانــی نقــل شــده اســت و در نهج البالغــه نیــز در ایــن زمینــه بحثهــای جالبــی 

دیــده می شــود. از جملــه در حدیثــی می فرمایــد:
»استنزلوا الرزق بالصدقة و من ایقن بالخلف جاد بالعطیة «.)9(

ــاداش  ــه پ ــازل کنیــد و هــر کــس یقیــن ب ــه وســیله انفــاق در راه خــدا ن روزی را ب
ــا و بخشــش خــود ســخاوتمند اســت. الهــی داشــته باشــد در عطای

ــودداری  ــاق خ ــر، از انف ــرس فق ــه از ت ــانی ک ــه کس ــا ب ــاب مخصوص ــن ب و در همی
می فرمایــد: داده  هشــدار  می کننــد، 

»اذا ملقتم فتاجروا اهلل بالصدقة «.)10(
هنگامی که نیازمند شدید به وسیله انفاق با خداوند معامله کنید.

یکــی دیگــر از دســتورات مســتحبی اســالمی کــه مســاله ابــای نفــس و خودکفائی 
ــد از  ــا می توانی ــه ت ــت ک ــن اس ــد ای ــی می درخش ــد اعل ــی در آن در ح ــای روح و غن
کســی چیــزی نخواهیــد حتــی یــک جرعــه آب، و یــا مثــال اگر ســوار بر مرکب هســتید 
و تــا زیانــه شــما بــه زمیــن بیفتــد از رهگــذران خواهــش نکنیــد کــه آن را بردارنــد و 
بــه شــما بدهنــد. در اینجــا نیــز علــی)ع( عبــارات بســیار پــر معنــی دارد می فرمایــد:

»فوت الحاجة اهون من طلبها الی غیر اهلها«.)11(
از دست شدن خواسته ها آسان تر از خواستن از نااهالن است.)12(

و نیز فرمود:
»العفاف زینة الفقر و الشکر زینة الغنی «.)13(

ــت  ــگزاری زین ــت، و سپاس ــان اس ــروی درویش ــی و آب ــش درویش ــی، آرای پاکدامن
توانگــری و توانگــران.)14(
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4 - تحریم شکایت به غیر مؤمن
در مــورد تحریــک شــکایت حــال بــه هنگام تنگناهــای زندگی به غیر مســلمانان 

کــه در ذیــل کتــاب زکات مطــرح شــده اســت امــام می فرماید:
»مــن شــکامه 0شــکی الحاجــة الــی مؤمــن فکانــه شــکاها الــی اهلل، و مــن شــکاها 

الــی کافــر فکانمــا شــکااهلل «.)15(
آن کــه بــار نیــازش را بــه آســتانه مؤمنــی فــروآرد گوئــی آن را بــه پیشــگاه الهی فرود 
آورده اســت، و آنکــه درخانــه کافــری را بدیــن منظــور کوبــد، گویــی از خــدا شــکایت 

کرده اســت.)16(
و نیــز در کتــاب زکات در مــورد آداب انفــاق آمــده اســت کــه انســان همیــن کــه نیاز 
بــرادر مســلمان خــود را احســاس کــرد بایــد اقــدام بــه انفــاق کنــد و در انتظــار تقاضا 

و شــکایت حــال ننشــیند. علــی)ع( در ایــن خصــوص می فرماید:
»السخاء ماکان ابتداء فاما ماکان عن مسالة فحیاء و تذمم «.)17(

از  پــس  امــا  باشــد،  نیازمنــد  درخواســت  از  قبــل  کــه  اســت  آن  بخشــندگی 
نکوهــش.)18( تــرس  از  یــا  و  اســت  شــرمندگی  ســر  از  یــا  درخواســت، 

کتاب جهاد
می دانیم کتاب جهاد را معموال به دو بخش تقسیم می کنند:

»جهــاد العــدو، و جهــاد النفــس « در قســمت اول ســخن از احــکام جهــاد بــا 
دشــمنان خارجــی اســت، و در قســمت دوم ســخن از مبــارزه بــا هــوای نفــس 

ســرکش اســت.
1 - بحث جهاد نفس

آن  از  و  بــردارد،  در  قســمت  ایــن  در  را  ســرمایه ها  بیشــترین  نهج البالغــه 
جهــت کــه ایــن فصــل بیشــتر در ارتبــاط بــا کتــب اخالقــی اســت، چنــدان بــه آن 
نمی پردازیــم و بــه همیــن انــدازه بســنده می کنیــم کــه در کتــاب وســائل الشــیعة 
در ابــواب مختلــف کتــاب »جهــاد النفــس « روایــات زیــادی از نهج البالغــه منقــول 

اســت کــه کوتــاه و گــذرا بــرای عالقمنــدان می آوریــم:
1 - باب وجوب الیقین باهلل، حدیث 10.

2 - باب وجوب غلبة العقل علی الشهوة، حدیث 4.



133

مــعــارف

3 - باب وجوب الجمع بین الخوف و الرجاء، حدیث 8.
4 - باب استحباب ذم النفس و تادیبها، حدیث 2.

5 - باب وجوب طاعة اهلل، حدیث 8.
6 - باب وجوب الصبر علی طاعة اهلل، احادیث 9 و 10 و 11 و 12.

7 - باب وجوب تقوی اهلل، احادیث 7 و 8.
8 - باب وجوب العفة، حدیث 14.

9 - باب وجوب اداء الفرائض، حدیث 8.
10 - باب استحباب الصبر فی جمیع االمور، احادیث 6 و 7 و 8.

11 - باب استحباب الحلم، احادیث 13 و 14.
12 - باب استحباب)التواضع فی الماکل و المشرب( حدیث 4.

13 - باب وجوب ایثار رضی اهلل علی هوی النفس، حدیث 7.

14 - باب وجوب تدبر العاقبة قبل العمل، احادیث 3 و 4 و 5.
15 - باب استحباب اشتغال االنسان بعیب نفسه عن عیب الناس، احادیث 6 و 7 و 8.

16 - باب وجوب اصالح النفس عند میلها الی الشر، احادیث 4 و 5.
17 - باب وجوب اجتناب المعاصی، احادیث 10 و 11 و 12.

18 - باب وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب، احادیث 6 و 7.
19 - باب استحباب ترک مازاد عن قدر الضرورة، احادیث 8 و 9 و 10.

20 - باب کراهة الطمع، حدیث 8.
21 - باب کراهة االفتخار، حدیث 10.

22 - باب تحریم الرضا بالظلم، حدیث 6.
23 - باب وجوب اخالص التوبة و شروطها، حدیث 4.
24 - باب استحباب الغسل و الصالة للتوبة، حدیث 2.

25 - باب استحباب انتهاز فرص الخیر، احادیث 3 و 4 و 5.
26 - باب وجوب محاسبة النفس کل یوم، حدیث 6.

27 - باب وجوب زیادة التحفظ عند زیادة العمر، حدیث 4.
همــه ایــن احادیــث را مرحــوم حرعاملــی در جلــد 11 وســائل الشــیعة در ابــواب 
مختلــف جهــاد نفــس کــه بــدان اشــاره کردیــم از نهج البالغــه نقــل کــرده، و بــه 

ــر آن تکیــه نمــوده اســت. ــواب ب عنــوان یــک ســند فقهــی در ایــن اب
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2 - جهاد با دشمن
بــا دشــمن، در مــوارد متعــددی می توانــد بــه عنــوان  و امــا در مــورد جهــاد 

ســندی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد از جملــه:
الف. متابعت فرماندهی

در زمینــه جهــاد تهاجمــی کــه مشــهور اســت فقهــا آن را منــوط بــه زمــان حضــور 
امــام می داننــد، و جهــاد دفاعــی کــه در هــر عصــر و زمانــی بــه هنــگام هجــوم 
دشــمن واجــب و الزم اســت آن هــم بایــد بــا نظــر ولــی فقیــه و فرمــان فرماندهــان 
او انجــام گیــرد، چــرا کــه هــر اقــدام بــی موقــع عواقــب زیانبــار و دردناکــی خواهــد 

داشــت، علــی)ع( در همیــن زمینــه در یکــی از خطبه هــای خــود می فرمایــد:
»الزمــوا االرض و اصبــروا علــی البــالء و ال تحرکــوا بایدیکــم و ســیوفکم فــی هــوی 
الســنتکم و ال تســتعجلوا بمالــم یعجــل اهلل لکــم،... فــان لــکل شــی ء مــدة واجــال«.)19(
توقــف کنیــد و مشــکالت را تحمــل نمائیــد و دســتها و شمشــیرها را مطابــق 

هــوای نفــس بــه گــردش در نیاوریــد و هــر چیــزی مــدت و ســرآمدی دارد.
ب. حکم فرار از جهاد

بــر  از محرمــات و گناهــان کبیــره اســت و عــالوه  از جنــگ  فــرار  بــدون شــک 
ــر آن تکیــه شــده اســت. صراحــت قــرآن در ایــن زمینــه در روایــات اســالمی نیــز ب

در نهج البالغه نیز در این زمینه حدیث گویائی آمده است.
»وایــم اهلل لئــن فررتــم مــن ســیف العاجلــة ال تســلمون مــن ســیف االخــرة، انتــم 
لهــا میــم العــرب و الســنام االعظــم، ان فــی الفــرار موجــدة اهلل و الــذل الــالزم و العــار 

الباقــی و ان الفــار غیــر مزیــد فــی عمــره وال محجــوب بینــه و بیــن یومــه «.)20(
ســالم  آخــرت  شمشــیر  از  کنیــد  فــرار  دنیــا  شمشــیر  از  اگــر  ســوگند  خــدا  بــه 
نمی مانیــد شــما بــزرگان عــرب هســتید و شــرافتمندان برجســته، در فــرار، غضــب 
و خشــم خــدا اســت و ذلــت همیشــگی و ننــگ جاویــدان، فــرار کننــده چیــزی بــه 

عمــر خویــش نمــی افزایــد، و بیــن خــود و روز مرگــش حائلــی ایجــاد نمی کنــد.
ج. جنگ با بغات و مراعات اولویت ها

در مــورد جنــگ بابغات)آن هــا کــه بــر ضــد حکومــت اســالمی قیــام می کننــد( 
ــه: ــه اینک ــده از جمل ــاد آم ــاب الجه ــه در کت ــروحی در فق ــل مش ــکام آن، فص و اح

در مبــارزه بــا دشــمنان اولویت هــا را بایــد در نظــر داشــت و قبــل از همــه بــا 
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قــرآن دســتور می دهــد کــه  نمــود همانگونــه  پیــکار  دشــمنان خطرناکتــر 
»یا ایهاالذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار«.)21(

ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد بــا کافرانــی کــه بــه شــما نزدیکترنــد پیــکار کنیــد. 
و هرگــز دشــمن دورتــر، شــما را از دشــمنان نزدیــک غافــل نکنــد.

»فریــب  و   ،» پــای »دشــمنان معاندولجــوج  کــه  آنجــا  مناســبت  بــه همیــن 
خــوردگان جاهــل قاصــر« در میــان اســت مســلما اولویــت بــا گــروه اول اســت لــذا 

علــی)ع( در مقایســه معاویــه و یارانــش بــا خــوارج چنیــن می فرمایــد:
»ال تقاتلــوا الخــوارج بعــدی فلیــس مــن طلــب الحــق فاخطــاه کمــن طلــب 

)22(.» فادرکــه  الباطــل 
بعــد از مــن خــوارج را بــه قتــل نرســانید زیــرا کســانی کــه حــق را طلــب کردنــد 
و بــه خطــا رفتنــد هماننــد کســانی نیســتند کــه باطــل را طلــب کردنــد و بــه آن 

رســیدند)منظور معاویــه و اطرافیــان اوســت(.
در مبــارزه بــا دشــمنان نبایــد آغازگــر جنــگ بــود امــا هنگامــی کــه جنــگ و مبــارزه 
را بــر انســان تحمیــل کننــد بایــد در برابــر آن ایســتاد امیرمؤمنــان علــی)ع( بــه 

ــد: ــه می فرمای ــن زمین ــن در ای ــام حس ــدش ام فرزن
»ال تدعون الی مبارزة و ان دعیت فاجب فان الداعی باغ و الباغی مصروع «.)23(

جنــگ را آغــاز مکــن امــا جنــگ طلــب را پاســخ گــوی، زیــرا آغازگــر، تجاوزگــر اســت 
و تجاوزگــر بــه خــاک هالکــت افتــد.)24(

شاخه های امر به معروف و نهی از منکر
اســت،  فقــه  کتــب معــروف  از  کــه  از منکــر  نهــی  و  بــه معــروف  امــر  کتــاب  در 
رهنمودهــای فراوانــی در نهج البالغــه در زمینــه احــکام آن دیــده می شــود کــه 
راهگشــای مؤثــری اســت. بــه عنــوان نمونــه مراحــل ســه گانــه امــر بــه معــروف بــه 
طــور واضــح در کالم حضــرت ترســیم شــده اســت، زیــرا می دانیــم امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر کــه شــاخه ای از جهــاد اســت و بــه همیــن دلیــل بعــد از کتــاب جهــاد 
مطــرح شــده ســه مرحلــه دارد؛ مرحلــه اول در قلــب و نیــت، مرحلــه بعــد بــا زبــان، 
و مرحلــه نهائــی از طریــق توســل بــه زور و بــا دســت می باشــد علــی)ع( در ایــن 

زمینــه می فرمایــد:
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»ان اول مــا تغلبــون علیــه مــن الجهــاد، الجهــاد بایدیکــم ثــم بالســنتکم ثــم 
بقلوبکــم. فمــن لــم یعــرف بقلبــه معروفــا و لــم ینکــر منکــرا قلــب فجعــل اعــاله 

اســفله و اســفله اعــاله «.)25(
نخســتین جهــادی کــه در آن شکســت می خوریــد، جهــاد بــا دســتهاتان اســت 
و آنــگاه جهــاد بــا زبانتــان و ســپس جهــاد بــا قلبتــان. پــس آن کــه قلبــًا  کار نیــک را 
نشناســد و از کار زشــت بیــزاری نجویــد، باژگونــه شــود، پــس ارزش هــا در دیــدگاه او 

ســقوط کنــد و پســتی ها اوج گیــرد.)26(

کتاب القضاء
ــت و  ــر اس ــه آن ناظ ــه ب ــه نهج البالغ ــت ک ــادی اس ــوارد زی ــز م ــا نی ــاب القض در کت
مرحــوم شــیخ حــر عاملــی نیــز روایــات آن را در ابــواب مناســب آورده و بــزرگان علما 
نیــز بــه آن اســتدالل کــرده انــد کــه بــه عنــوان نمونــه مــوارد زیــر را یــادآور می شــود:

1 - نهی از قیاس و آراء ظنی
ــاس در  ــی و قی ــر آراء ظن ــه ب ــواز تکی ــدم ج ــی و ع ــرای قاض ــم ب ــزوم عل ــورد ل در م
مســائل قضائــی امــام گفتــار مبســوط و قاطــع و کوبنــده ای دارد کــه قســمتی از آن 

ــد: ــا مالحظــه می کنی را در اینج
»دو نفــر در پیشــگاه خداونــد از همــه مــردم مبغــوض ترنــد جاهــل بدعــت گــذار و 
عالــم منحــرف... ســپس در مــورد گــروه دوم می فرمایــد او در بیــن مــردم بــر مســند 
قضــا تکیــه زده و متعهــد شــده اســت کــه آنچــه را بــر دیگــران مشــتبه شــده روشــن 
ســازد امــا هــر گاه بــا مشــکلی روبــرو می شــود بــا حرفهــا و اســتداللهای بــی اســاس 
بــه نتیجــه نادرســتی اعتمــاد می کنــد، او در برابــر شــبهات فــراوان بــه سســتی تــار 
عنکبــوت ســت حتــی خــودش نیــز نمــی دانــد درســت حکــم کــرده یــا اشــتباه، نــه 
آنقــدر مایــه علمــی دارد کــه در دعــاوی مــردم حــق را از باطــل جــدا کنــد و نــه بــرای 
مقامــی کــه بــه او تفویــض شــده اهلیــت دارد، بــاور نمی کنــد کــه مــاورای آنچــه 
را کــه انــکار کــرده دانشــی وجــود دارد و غیــر از آنچــه او فهمیــده نظریــه دیگــری 
اســت... خونهائــی کــه از داوری ظالمانــه اش ریختــه شــد فریــاد می کشــند، و 
میراثهائــی کــه بــه ناحــق بــه دیگــران داده صیحــه می زننــد، شــکایت بــه خــدا 
می بــرم از گروهــی کــه در جهــل و نادانــی زندگــی می کننــد و در گمراهــی جــان 
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می دهنــد)و بــه خاطــر جهــل و بــی خبــری تمــام نظامــات حقوقــی مســلمین را 
ــد(. ــه هــم می ریزن ب

2 - لزوم مراجعه به کتاب اهلل و سنت در تشخیص احادیث معتبر
در این زمینه به مالک اشتر می فرماید:

»واردد الــی اهلل و رســوله مــا یضلعــک مــن الخطــوب ویشــتبه علیــک مــن االمور، 
فقــد قــال اهلل تعالــی لقــوم احب ارشــادهم:

ــان  ــم ف ــر منک ــی االم ــول و اول ــوا الرس ــوا اهلل و اطیع ــوا اطیع ــن آمن ــا الذی ــا ایه »ی
تنازعتــم فــی شــی ء فــردوه الــی اهلل و الرســول فالــرد الــی اهلل: االخــذ بمحکــم 

کتابــه، والــرد الــی الرســول: االخــذ بســنته الجامعــة غیــر المفرقــة «.)27(
بــه گاه مشــکالت و شــبهه ها کــه در کار فرومانــی یــا ندانــی، بــه خــدا و پیامبــرش 
ــان  ــی آن ــه راهیاب ــی ک ــه مردم ــد ب ــرا خداون ــواه، زی ــدد خ ــان م ــن و از ایش ــوع ک رج
امامانتــان  و  و رســول  از خــدا  گرویــدگان،  اســت: »ای  فرمــوده  رادوســت دارد 
پیــروی کنیــد و اگــر در مــوردی بیــن شــمایان اختــالف افتــاد، بــه خــدا و پیامبــرش 
رجــوع کنیــد«. امــا رجــوع بــه خــدا، گزیــدن محکمــات کتــاب اوســت، و رجــوع بــه 

پیامبــر، انتخــاب ســنت فراگیــر اوســت کــه امــت را از پراکندگــی نــگاه دارد.)28(
3 - بطان تصویب

در مــورد بطــالن تصویــب و عــدم جــواز اجتهاد)بــه معنــی قانونگــذاری بــرای 
فقیــه و قاضــی و حاکــم شــرع( ســخن بســیار جامعــی دارد کــه اگــر دقیقــا تحلیــل 
شــود بحــث مشــروح و ســازنده ای را مطــرح می کنــد کــه مــا فقــط بــه ترجمــه کالم 

امــام)ع( در اینجــا قناعــت می کنیــم می فرمایــد:
»گاهــی یــک دعــوا مطــرح می شــود و قاضــی بــه رای خــود حکــم می کنــد، پــس 
از آن عیــن ایــن جریــان نــزد قاضــی دیگــری عنــوان می گــردد، او درســت برخــالف 

ــی رای می دهــد!«. اول
ــرد  ــته، گ ــوب داش ــاوت منص ــه قض ــان را ب ــه آن ــان ک ــزد پیشوایش ــه ن ــپس هم س
می آینــد، او رای همــه را تصدیــق می کنــد و فتــوای همــگان را درســت می شــمارد! 

در صورتــی کــه خــدای آن هــا یکــی، پیغمبرشــان یکــی و کتابشــان یکــی اســت!
بــه پراکندگــی و اختــالف فرمــان داده و آن هــا  را  آیــا خداونــد متعــال آن هــا 

انــد؟ کــرده  اطاعتــش 
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و یا آن ها را از اختالف نهی فرموده و معصیتش نموده اند؟
یــا اینکــه خــدا دیــن ناقصــی فــرو فرســتاده و در تکمیــل آن از آنــان اســتمداد 

جســته اســت؟
و یــا آن هــا شــریک خداینــد کــه حــق دارنــد بگوینــد و بــر خــدا الزم اســت رضایــت 

دهد؟
و یــا اینکــه خداونــد دیــن را کامــل نــازل کــرده اماپیغمبــر)ص( در تبلیــغ و ادای 

آن کوتاهــی ورزیده؟بــا اینکــه خداونــد می فرمایــد: 
»ما فرطنا فی الکتاب من شی ء« در قرآن از هیچ چیز فروگذار نکرده ایم.
و نیز می فرماید: »تبیانا لکل شی ء«. در قرآن بیان همه چیز آمده است.

ــادآور شــده اســت کــه آیــات قــرآن یکدیگــر را تصدیــق می کننــد اختالفــی در  و ی
آن وجــود نــدارد چنانکــه می فرمایــد: اگــر قــرآن از ناحیــه غیــر خــدا بــود اختالفــات 

فراوانــی در آن می یافتنــد«.)29(
4 - صفات قاضی

امــام جامعتریــن بیــان را در ایــن زمینــه می فرمایــد و دوازده شــرط کــه بعضــی 
بــه طــور قطــع الزم اســت و بعضــی کمــال و اســتحباب دارد در ایــن بیــان مطــرح 

شــده اســت آنجــا کــه می گویــد:
»ثــم اختــر للحکــم بیــن النــاس افضــل رعیتــک فــی نفســک ممــن التضیــق بــه 
االمــور، و ال تمحکــه الخصــوم، و ال یتمــادی فــی الزلــة، و ال یحصــر مــن الفــی ء الــی 
الحــق اذا عرفــه، و ال تشــرف نفســه علــی طمــع، و ال یکتفــی بادنــی فهــم دون 
ــة  ــا بمراجع ــم تبرم ــج، و اقله ــم بالحج ــبهات و آخذه ــی الش ــم ف ــاه، و اوقفه اقص
الخصــم، و اصبرهــم علــی تکشــف االمــور، و اصرمهــم عنــد ایضــاح الحکــم، ممــن 

ال یزدهیــه اطــراء و ال یشــتمیله اغــراء و اولئــک قلیــل «.)30(
ای مالــک، بــرای داوری بیــن مــردم برتریــن فــردی را کــه می شناســی برگزیــن، 
کســی کــه دشــواری کارهــا او را در تنگنــا نیفکنــد، و کشــمکش دادخواهــان او را بــه 
لجاجــت نینــدازد، و در لغــزش و خطــای خــود پافشــاری نــورزد، و چــون حــق را 
دریافــت، راحــت و بــا ســعه صــدر بــه ســوی آن بازگــردد  و نفســش را میــدان ندهــد 
و بــر پرتــگاه حــرص قــرار نگیــرد و بــه جــای دقــت نظــر، بــه فهــم انــدک اکتفــا نکنــد 
و از همــه بیشــتر در شــبهه ها درنــگ کنــد؛ آن کــه در اقامــه برهــان تواناتریــن و در 



139

مــعــارف

مراجعــات دادخواهــان صبورتریــن، بــرای روشــن شــدن امــور شــکیباترین  و پــس 
از تشــخیص حکــم قاطــع تریــن باشــد؛ کســی کــه نــه ســتایش های نابجــا او را بــه 
ــه هــر ســویش بکشــد و  ــکات مــردم او را منحــرف کنــد و ب ــه تحری غــرور افکنــد و ن

البتــه اینــان اندکنــد.)31(
5 - ناسخ و منسوخ

دربــاره وجــود ناســخ و منســوخ در احادیــث پیامبــر کــه موضــوع مهمــی در 
می فرمایــد: می باشــد،  خبریــن  تعــارض  و  واحــد  خبــر  حجیــت  مســاله 

»ان امــر النبــی)ص( مثــل القــرآن، منــه ناســخ و منســوخ و خــاص و عــام و 
ــه و جهــان و کالم عــام و  ــکالم ل ــد یکــون مــن رســول اهلل ال محکــم و متشــابه و ق

کالم خــاص مثــل القــرآن «.)32(
دســتورات پیامبــر هماننــد قــرآن ناســخ و منســوخ و خــاص و عــام و محکــم و 
متشــابه دارد و گاه ســخنی از رســول)ص( دارای دو جنبــه اســت و ســخنی عــام 

اســت و ســخنی خــاص اســت درســت مثــل قــرآن.

کتاب تجارت
مبارزه با احتکار، و نرخ گذاری

در کتــاب تجــارت و مســائل مربــوط بــه خــراج و بیت المــال و کســانی کــه حــق در 
بیت المــال دارنــد و چگونگــی جمــع آوری و مصــرف خــراج، ســخنان فراوانــی دارد 
کــه تنهــا بــه یــک مــورد آن در مســاله احتــکار کــه مخصوصــا فقیــه بــزرگ مرحــوم 
ــر آن تکیــه کــرده اســت اشــاره می کنــد در ایــن گفتــار، امــام  صاحــب جواهــر نیــز ب

می فرمایــد:
»فامنــع مــن االحتــکار، فــان رســول اهلل)ص( منــع منــه، ولیکــن البیــع بیعــا 
ســمحا بموازیــن عــدل و اســعار ال تجحــف بالفریقیــن مــن البائــع و المبتــاع، فمــن 

قــارف حکــرة بعــد نهیــک ایــاه فنــکل بــه، و عاقــب فــی غیــر االســراف «.)33(
و  او  بــر  و ســالم خداونــد  رســول خــدا - درود  کــه  گیــر  را جلــو  احتــکار  پــس 
خاندانــش - جلــوی آن را می گرفــت، و بــدان کــه خریــد و فــروش بایــد آســان، بــر 
اســاس موازیــن داد و بــه نرخــی منصفانــه باشــد کــه بــه هیــچ یــک از فروشــنده و 
خریــدار زیــان وارد نیایــد، و اگــر کســی پــس از اخطــار و نهــی تــو بــاز احتــکار ورزیــد، 
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کیفــرش ده و عادالنــه عقوبتــش کــن.)34(
فقیــه بــزرگ شــیعه مرحــوم صاحــب جواهــر هنگامــی کــه بــه حدیــث فــوق اشــاره 
می کنــد تعبیــرش ایــن اســت »فــی کتــاب االشــتر المــروی فــی نهج البالغــه «.)35(
ایــن تعبیــر نشــان می دهــد کــه او اهمیــت بســیاری بــرای ســند نهج البالغــه 

قائــل بــوده اســت، زیــرا ایــن نامــه را بــه علــی)ع( نســبت داده.
اســتنباط چندیــن حکــم مهــم  فــوق می تــوان در  از حدیــث  اینکــه  جالــب 

گرفــت. کمــک  اســالمی 
1 - تحریم احتکار

2 - نظــارت حکومــت اســالمی بــر نرخگــزاری بنحــوی کــه منافــع خریــدار و 
شــود تامیــن  فروشــنده، 

3 - واگذاری تعزیرات حکومتی به حاکم شرع
4 - لزوم تناسب میان تعزیر و جرم

آنچــه اشــاره شــد تنهــا بخشــی از مســائل مربــوط بــه بحــث مــا بــود کــه می توانــد 
ــدازه کافــی  ــه ان ــه هــرگاه ب ــه ای باشــد در زمینــه ابعــاد فقهــی نهج البالغــه ک نمون
پیرامــون آن کاوش شــود، می تــوان آنــرا بعنــوان موضوعــی مســتقل در کتابــی 

مســتقل تالیــف کــرد.
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کتاب القضا ابواب صفات القاضی باب 9. ک: به جلد 18 وسائل الشیعه  1 - ر. 
ح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، جلد 1، ص 205. 2 - شر

کتب  کتاب »وسائل الشیعه « تالیف محمد بن حسن)حر عاملی()م: 1104 ه(. در حال حاضر جامع ترین   - 3
کرده است. که هم نظام بسیار جالبی دارد و هم از منابع متقن و قابل مالحظه استفاده  حدیث شیعه است 

4و5 - وسائل الشیعه، جلد 6، صفحه 7، حدیث 16)نهج البالغه پارسی، حکمت 138، ص: 534(.
6 - وسائل الشیعه، جلد 6، صفحه 16، حدیث 25)نهج البالغه پارسی، حکمت 320، ص: 578(.

7 - وسائل الشیعه، جلد 6، صفحه 91، حدیث 7.
8 - نهج البالغه پارسی، نامه 25، ص 8 - 396.

9 - وسائل الشیعه، جلد 6، صفحه 257، حدیث 11)نهج البالغه حکمت 137 138(.
10و11 - وسائل الشیعه، جلد 6، صفحه 259، حدیث 20)نهج البالغه حکمت 258 ص 513(.

12 - نهج البالغه پارسی - دین پرور، سید جمال الدین.
13 - وسائل الشیعه، جلد 6، صفحه 309، حدیث 13)نهج البالغه حکمت 66 ص 479(.

14 - نهج البالغه پارسی - دین پرور، سیدجمال الدین.
15 - وسائل الشیعه، جلد 6، صفحه 312، حدیث 2)نهج البالغه، حکمت 427، ص 551(.

16 - نهج البالغه پارسی، دین پرور، سیدجمال الدین.
17 - وسائل الشیعه، جلد 6، صفحه 321، حدیث 16)نهج البالغه حکمت 53 ص 478(.

18 - نهج البالغه پارسی - دین پرور، سیدجمال الدین.
19 - وسائل الشیعه، جلد 11، صفحه 40، حدیث 5)نهج البالغه حکمت 6 ص 190(.

کالم 124 ص 181. 20 - نهج البالغه 
21 - توبه، 132.

کالم 61 ص 94(. کتاب الجهاد صفحه 63، حدیث 13)نهج البالغه،  22 - وسائل الشیعه، جلد 11، 
23 - وسائل الشیعه، جلد 11، صفحه 68، حدیث 3)نهج البالغه، حکمت 233(.

24 - نهج البالغه پارسی - دین پرور، سید جمال الدین.
25 - وسائل الشیعه، ص 406، حدیث 10)نهج البالغه، حکمت 375(.

26 - نهج البالغه پارسی - دین پرور، سید جمال الدین.
27 - نهج البالغه نامه 53.

28 - نهج البالغه پارسی - دین پرور، سید جمال الدین.
29 - نهج البالغه خطبه 18.

30 - وسائل الشیعه، جلد 18، صفحه 116 حدیث 18)نهج البالغه نامه 53(.
31 - نهج البالغه پارسی - دین پرور، سید جمال الدین.

32 - وسائل الشیعه، جلد 18، صفحه 153 حدیث 1)نهج البالغه نامه 53(.
33 - وسائل الشیعه، جلد 12، صفحه 315 حدیث 13)نهج البالغه نامه 53(.

34 - نهج البالغه پارسی - دین پرور، سید جمال الدین.
کتاب التجاره صفحه 479. کالم جلد 22،  35 - جواهر 

………………………………………………………………………
منبع : فصلنامه نهج البالغه، شماره 2 و 3 



142

کتــاب مــاه

نقشآفرینیبانوان
درتبلیغدین

کــه  بــود  پرارزشــی  و  علــی)ع( فرصــت مناســب  امــام  کوتــاه حکومــت  دوران 
معــارف نــاب دیــن و شــریعت بــرای مــردم شــرح شــود و مســلمانان بیــش از پیــش 
بــا ســنت و ســیرت اصیــل پیامبــر)ص( خــدا آشــنا گردنــد و پرده هــای تحریــف 
و وارونــه نمایــی از چهــره اســالم زدوده شــود. در عمــل بــه ایــن وظیفــه مهــم، 
افــزون بــر مــردان مؤمــن و مجاهــد، زنــان، بــه ویــژه بانــوان خانــواده پیامبــر)ص( 
ــاران  ــد و همســران ی ــه کوفــه هجــرت کردن ــه همــراه کاروان امــام از مدینــه ب ــه ب ک
ویــژه، کوشــا بودنــد و ارزش هــای دینــی را بــه مــردم می رســاندند و عراقیــان و 
ــد؛ چــه از دوران حکومــت  ــه راه و رســم رســول خــدا آگاه می کردن ایرانیــان)1( را ب
ساســانیان هنــوز زمانــی دراز نگذشــته بــود و هنــوز رســوب فرهنــگ طبقاتــی و 
عــادات جاهلــی در افــکار و اندیشــه مردمــان ایــن دیــار وجــود داشــت)2( و وجــود 
کارگــزاران نــا آشــنای بــا دیــن، ماننــد ولیــد بــن عقبــه در دوره خلیفــه ســوم، مانــع 
ــه مــردم ایــن منطقــه اســالم را بدرســتی بشناســند.)3( شــمه ای از  ــود ک از آن ب

ــرار اســت. ــوان متعهــد در دوره خالفــت علــی)ع( از ایــن ق عملکــرد بان

1. درس تفسیر قرآن
علــی)ع( بــه نشــر و قرائــت و تفســیر قــرآن اهمیــت فــراوان مــی داد و مــردم را 

به مناسبت  پنجم ماه جمادی االولی والدت حضرت زینب)س( 



143

مــعــارف

تشــویق می کــرد قــرآن بیاموزنــد و آن را بــه مــردم بیاموزاننــد. آن امــام همــام، 
بــا بیــان جایــگاه قرآنــی و حامــالن آن، مــردم را بــه احســان و همــکاری بــا علمــا و 

حامــالن قــرآن توصیــه می فرمــود.)4(
امــام و فرزنــدان او و یارانــی چــون ابــن عبــاس، در خطبه هــا مــردم را بــا معــارف 
قــرآن آشــنا می کردنــد و زنــان نیــز از برنامه هــای قرآنــی بهــره می بردنــد. و افــزون 
ــات  ــا موضوع ــن مجلس ه ــتند. در ای ــی داش ــژه قرآن ــل وی ــز محاف ــود نی ــر آن، خ ب
قرآنــی شــرح و بررســی می شــد و زینــب کبــری)س( مدیــر و مــدرس ایــن گونــه 
مجلس هــای قرآنــی بــود. زینــب، بانویــی فرزانــه، تیزهــوش و قــرآن شــناس بــود. 
در دامــن علــی)ع( و فاطمــه)س( پــرورش یافتــه و روح و جانــش از نــور معرفــت و 
دانــش آکنــده بــود. او، از خردســالی »فهیمــه« و نکتــه یــاب بــود. فضــای معنوی و 
آرامــش حاکــم بــر خانــواده پیامبــر، عواطــف پــاک وی را سرشــار و عقــل و خردش را 
شــکوفا کــرده بــود. ســخن های خردمندانــه و پرســش های پــر مغــز او نیــز از نبــوغ 

و بلــوغ فکــری آن زاده زهــرا حکایــت داشــت.
مورخــان نوشــته انــد: زینــب، در خردســالی از پــدر پرســید: آیــا مــا را دوســت 
ــه  ــدارم ک ــت ن ــما را دوس ــه ش ــود، چگون ــی)ع( فرم ــه عل ــس از آن ک ــی داری؟ و پ م
از آن خداســت و  شــما میوه هــای دل مــن هســتید، گفــت: محبــت حقیقــی 

شــفقت و مهربانــی از آن مــا.
و بــاز دربــاره زکاوت زینــب گفتــه انــد: روزی علــی)ع( او را در دامــن خــود نشــانده 
بــود و نــوازش می کــرد. بــه دختــرش گفــت: بگــو یــک. و او گفــت. ســپس فرمــود: 
دو. زینــب ســکوت کــرد و آن گاه کــه علــی)ع( از او پاســخ خواســت، زینــب گفــت: 
پدرجــان مــن بــا زبانــی کــه »یــک« گفتــه ام، نمی توانــم »دو« بگویــم. کــه اشــاره ای 
بــود لطیــف بــه توحیــد خداونــدگار، و پــدر او را در آغــوش کشــید و پیشــانی او 
را بوســه داد.)5( زینــب، در بزرگــی بــه »عالمــه« و »فهیمــه«، شــهره بــود. امــام 
ســجاد)ع( عمــه اش را »عالمــه غیرمتعلمــه« و »فهیمــه غیرمفهمه«،)6()دانــای 

مدرســه نرفتــه و فرزانــه اســتاد ندیــده( خوانــده اســت.

جایگاه قرآن و سنت در نگاه زینب
بنــا بــر حدیــث: »انــی تــارک فیکــم الثقلیــن کتــاب اهلل و عترتــی)7(، قــرآن و 
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از یکدیگــر جــدا  را  بهــا  گــران  گوهــر  قریــن همدیگــر می دیــد و آن دو  را  عتــرت 
نمی شــمرد و تفســیر و شــرح راز و رمزهــای قــرآن و تأویــل اشــارات آن را در شــأن 
ــاور دختــر علــی، قــرآن در میــان ایــن  ــگاه و ب ــد. در ن ــواده پیامبــر)ص( می دی خان
خانــواده نــازل شــده بــود و اهــل بیــت)ع(، نخســتین تــالوت گــران آن بودنــد. او، 
مــردم را تشــویق می کــرد کــه بــه قــرآن و عتــرت پیامبــر چنــگ زننــد و بــه ریســمان 
اســتوار والیــت و امامــت علــی)ع( بیاویزنــد و از پرتــو دانــش او راه جوینــد. در یکــی 

ــت: ــده اس ــن آم ــالم، چنی ــوی اس ــه آن بان ــوب ب ــروده های منس از س
تمسک بالکتاب و من تالهفاهل البیت هم اهل الکتاب

بهم نزل الکتاب و هم تالهو هم اهل الهدایه للصواب
امامی َوَحّد الرحمن طفلو آمن قبل تشدید الخطاب

علی کان صدیق البرایعلی کان فاروق العذاب
شفیعی فی القیامة عند ربینبیی و الوصی ابوتراب

و فاطمه البتول و سیدا، منیخلد فی الجنان من الشباب)8(
به قرآن و تالوت گران آن متوسل شو و بدان که اهل بیت، اهل قرآن اند.

کتــاب خــدا برآنــان نــازل شــده و ایشــان تــالوت گــر آن انــد و آنــان انــد کــه بــه 
راســتی هدایــت می کننــد. و  درســتی 

امام من ]علی[ از کودکی یکتاپرست بود و پیش از بلوغ ایمان آورده بود.
علی دوستدار آفریدگان خدا و علی دورکننده عذاب دوزخ است.

شــفاعت گــر مــن در قیامــت، پیامبــرم و وصــی او ابوتــراب باشــد. و نیــز فاطمــه 
بتــول و دو ســرور جوانــان اهــل بهشــت ]حســن و حســین[.

گروهــی از مــردان کوفــه نــزد امیرمؤمنــان آمدنــد و گفتنــد: اجــازه بــده زنــان مــا نــزد 
دختــرت آینــد و از او معــارف دیــن و تفســیر قــرآن بیاموزنــد. علــی)ع( اجــازه داد.
و زینب)س( به اشارت پدر برای بانوان کوفه درس تفسیر قرآن شروع کرد.

حــروف  بنی هاشــم،  عقیلــه  شــنید  و  شــد  خانــه  وارد  امیرمؤمنــان  روزی 
مقطعــه قــرآن را بــرای زنــان شــرح می دهــد، ســخن در آیــه نخســت ســوره مریــم 
بــود: »کهیعــص«؛ کاف، هــاء، یــاء، عیــن، صــاد. پــس از پایــان درس، علــی)ع( 
نــزد زینــب)س( رفــت و فرمــود: آیــا می دانــی ایــن حــروف رمــزی اســت دربــاره 
رویدادهایــی کــه در ســرزمین کربــال بــر تــو و بــرادرت حســین وارد خواهــد شــد؟)9(
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ــیر  ــرآن و تفس ــه ق ــد ب ــه من ــوان عالق ــز از بان ــری نی ــن بص ــادر حس ــن، م ام الحس
بــود. او نیــز بــرای زنــان مجلــس، درس و نقــل حدیــث داشــت.)10( او از ام ســلمه، 
همســر پیامبــر روایت هــای بســیاری را در تفســیر آیــات قــرآن شــنیده و بــرای 
بانــوان نقــل کــرده اســت. از جملــه آن هــا روایتــی اســت مفصــل، در تفســیر ســوره 

ــزارش می کنیــم: ــان بهشــتی کــه بخشــی از آن را گ ــه زن ــات مربــوط ب واقعــه و آی
از پیامبــر پرســیدم: از گفتــه خداونــد »ُعُربــًا اترابا«؛)11()دلباختــه همســران و هم 
ســن و ســال( مــرا خبــر ده! فرمــود: اینــان پیــر زنــان فرتــوت و روســوخته و ســفید 
موینــد کــه خداونــد در قیامــت آنــان را دوشــیزه، دلباختــه و هــم ســن و ســال 

ــد. همســر و دوســتدار و عاشــق و شــیفته یکدیگــر محشــور می فرمای
از پیامبــر)ص( پرســیدم: یــا رســول اهلل، آیــا زنــان دنیــا برترنــد یــا حورالعیــن؟ 
فرمــود: زنــان دنیــا برترنــد از حورالعیــن بــه برتــری روی پارچــه بــر آســتر. گفتــم: یــا 
ــام  ــه انج ــود: ب ــت؟ فرم ــن چیس ــر حورالعی ــا ب ــان دنی ــری زن ــل برت ــول اهلل، دلی رس
نمــاز و روزه و عبادت هــای آنــان. خداونــد بــه صورت هایشــان نــور و بــه انــدام آنــان 
ــام،  ــور زرد ف ــا زر و زی ــا لباس هــای ســبز، ب ابریشــم می پوشــاند، رنگشــان ســفید ب
ــه  ــن نغم ــتی چنی ــوان بهش ــن بان ــیم و زر. ای ــانه هایی از س ــی از ُدر و ش ــا عطردان ب
می ســرایند: بدانیــد مــا جاویــدان هســتیم و مرگــی در پیــش نیســت. مــا در نــاز و 
نعمتیــم و فقــر و تنــگ دســتی ســراغ مــا نیایــد ما ماندگاریــم و کوچی در کار نیســت. 
مــا خرســندیم و هیــچ گاه ناراضــی نشــویم. خــوش بــه حــال کســی کــه مــا از اوییــم و 
او از آن ماســت. پرســیدم: یا رســول اهلل از ما زنان کســی اســت که دو شــوهر یا ســه 
و یــا چهــار شــوهر کــرده پــس می میــرد و وارد بهشــت می شــود و همســران پیشــین 

او نیــز بهشــتی انــد، کــدام یــک از شــوهران، شــوی او در بهشــت انــد؟
ــوش  ــه خ ــان را ک ــدام از آن ــد و هرک ــی گزین ــوهر را برم ــلمه، او ش ــود: ای ام س فرم
ــوش  ــرد خ ــن م ــروردگارا، ای ــد: پ ــد و می گوی ــاب می کن ــد، انتخ ــوده ان ــر ب ــالق ت اخ
خلــق تریــن بــا مــن در دنیــا بــود. او را بــه ازدواج مــن درآور. ای ام ســلمه، حســن 

خلــق موجــب خیــر دنیــا و آخــرت اســت.)12(

جلسه پرسش و پاسخ بانوان
شــیخ ذبیــح اهلل محالتــی، از کتــاب بحــر المصائــب، شــیخ محمــد جعفــر تبریزی 
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گــزارش کــرده، یــک ســال پــس از ورود علــی)ع( بــه کوفــه، زنــان ایــن شــهر توســط 
همســران خــود بــه امیرمؤمنــان پیغــام دادنــد شــنیده و فهمیــده ایــم، زینــب 
ــی از  ــه یک ــداد ک ــا بام ــازه فرم ــت. اج ــه اس ــه و محدث ــرا، عالم ــادرش زه ــان م چون
اعیــاد اســت از او اســتفاده بریــم. امــام اجــازه داد. محفلــی آمــاده شــد. زنــان نــزد 
ــه  ــو ب ــد و پرســش های دینــی خــود را از او پرســیدند)13( آن بان زینــب)س( آمدن

همــه ســؤاالت آنــان جــواب داد.

2. دریافت و نشر حدیث
از دیگــر حرکت هــای مثبــت و تبلیغــی بانــوان در دوره امــام علــی)ع(، تلقــی 
روایت هــای پیامبــر)ص( و علــی)ص( و نشــر آن بــود. زنــان، در حــوزه معــارف 
دیــن، ارزش هــای مذهبــی، احــکام و شــریعت و ســیره اهــل بیــت)ع(، آموزه هــای 
پرمغــزی را بــه مــا منتقــل کــرده انــد کــه نشــان گــر نقــش پررنــگ ایــن گــروه در عرصه 

تبلیــغ دیــن و مکتــب اســت.

زینب)س( و نقل و تفسیر حدیث
زینــب کبــری، افــزون بــر قــرآن شناســی، حدیــث شــناس هــم بــود. و بر همــه راز و 
رمــز و نکته هــا و شــأن صــدور روایــات پیامبــر)ص( و فاطمــه)س( و امــام علــی)ع( 
آگاهــی داشــت. آن بانــوی اســالم، روایت هــای گوناگونــی را در زمینــه معــارف 
اســالمی، حقــوق زنــان و مــردان، امامــت و والیــت و... نقــل و شــرح کــرده اســت. 

بــه چنــد روایــت درایــن بــاره توجــه کنیــد:
دو،  آن  بــود.  نشســته  حســین)ع(  امــام  و  حســن)ع(  امــام  نــزد  زینــب)س( 
احادیــث پیامبــر را بــرای یکدیگــر بازگــو می کردنــد. زینــب بــه آنــان گفــت: شــنیدم 
کــه می گفتیــد، رســول خــدا فرمــوده: »الحــالل بّیــن و الحــرام بّیــن و شــبهات 

الیعلمهــا کثیــر مــن النــاس؛
حــالل بیــن و آشــکار و حــرام نیــز بیــن و آشــکار اســت ولــی شــبهات را بســیاری از 

مــردم نمــی شناســند.«
ســپس زینــب)س( حدیــث را ایــن چنیــن کامــل کــرد: هرکــس شــبهات را تــرک 
آبرویــش ســالم می مانــد و  و  ِعــرض  و  اصــالح می شــود  امــور دینــی اش  کنــد، 
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هرکــس بــه شــبهات پیونــد خــورد و در آن گرفتــار شــود و آن را دنبــال کنــد... مانند 
کســی خواهــد بــود کــه گوســفندش را نزدیــک مناطــق ممنوعــه بچرانــد و هرکــس 
چهارپایانــش را نزدیــک مناطــق ممنوعــه بچرانــد، نفســش او را وادار بــه چرانــدن 
در آن منطقــه می کنــد. آگاه باشــید کــه هــر پادشــاه و ملکــی َحَرمــی ]منطقــه 

ممنوعــه ای[ دارد و منطقــه ممنوعــه خــدا، محرمــات اوســت.
ــا در بــدن  دختــر زهــرا)س(، ســپس افــزود: »پیامبــر فرمــود، آگاه باشــید، همان
تکــه گوشــتی اســت کــه اگــر ســالم بمانــد، تمــام بــدن ســالم خواهــد بــود و اگر فاســد 
ــا  ــت... آی ــب اس ــت، قل ــاره گوش ــد آن پ ــود. بدانی ــد می ش ــدن فاس ــام ب ــود، تم ش
نشــنیده ایــد رســول خــدا، همــان کســی کــه خداونــد او را تربیــت کــرد چنــان کــه 
پیامبــر فرمــود: َاّدبنــی رّبــی فاحَســن تأدیبــی  فرمــوده: حــالل آن چیــزی اســت کــه 
خداونــد عّزوجــل در قــرآن کریــم، آن را حــالل کــرده و رســول خــدا آن را بیــان کــرده 
اســت کــه از جملــه حالل هــا، خریــد و فــروش، اقامــه نمــاز در وقــت آن، پرداخــت 
ــروف و  ــه مع ــر ب ــج، ام ــر ح ــای ب ــر توان ــدا ب ــه خ ــج خان ــان ح ــاه رمض زکات، روزه م
نهــی از منکــر، تــرک دروغ و نفــاق و خیانــت اســت و حــرام، آن چیــزی اســت کــه 
خداونــد آن را حــرام کــرده و در قــرآن از آن یــاد و رســول خــدا آن را بیــان کرده اســت 

و حــرام نقیــض حــالل اســت.«
امــا شــبهات، امــوری اســت کــه حــالل و حــرام آن معلــوم نباشــد و انســان مؤمــن 
هــرگاه ندانــد چیــزی حــالل اســت یــا حرام و خواهان ســعادت دو ســرا باشــد، بایســته 

اســت شــبهه ها را دنبــال نکنــد؛ چــرا کــه شــبهه ها او را بــه حــرام خواهــد کشــاند.«
در ایــن هنــگام امــام حســن)ع( بــه خواهــر گفــت: خداونــد بــر آراســتگی و فضایل 
تــو بیفزایــد. ســخن همــان اســت کــه گفتــی، همانــا تــو از درخــت نبــوت و از معــدن 

رسالت هســتی.)14(
و نیــز زینــب کبــری روایــت کــرده: جــدم محمــد مصطفــی، حقوقــی را بــرای مــا 
زنــان نســبت بــه همســرانمان مقــرر کــرد همــان طــور کــه حقوقــی را بــرای مــردان 

نســبت بــه زنــان واجــب کــرد.)15(
و نیــز جــدم، پیامبــر)ص( می فرمــود: هــرگاه زنــی نمازهــای پنــج گانــه را بــه 
جــای آورد و مــاه رمضــان را روزه گرفــت و آبرویــش را حفــظ کــرد و از همســرش 
ــت داری  ــه دوس ــت ک ــای بهش ــک از دره ــد: از هری ــه او می گوین ــود، ب ــت نم اطاع
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وارد بهشــت شــو.)16(
پیامبــر)ص(  از  دیگــری  گوناگــون  روایت هــای  زینــب)س(  حضــرت  از  نیــز  و 
دربــاره فرجــام شــیعیان علــی بــن ابــی طالــب)ع( حضــرت مهدی)عــج()17( و... 
نقــل شــده اســت. در گذشــته اشــاره شــد، راوی خطبــه پــر مغــز و بلیــغ فاطمــه 
زهــرا)ص( در مســجد البنــی، زینــب بــود کــه بــا همــه ویژگی هــا، همراهــان حضــرت 
زهــرا)س( و چگونگــی ورود بــه مســجد و بازتــاب آن در میــان مســلمانان توســط 

ــرد. ــزارش ک زینــب)س( آن را گ

فاطمه بنت علی)ع( روایت گر حدیث
از راویــان حدیــث در دوره امیرمؤمنــان)ع( و روزگار پــس از آن، فاطمــه دختــر 
امیرمؤمنــان)ع( بــود. وی بانویــی بــود روشــن اندیــش و بــا ایمــان و دانــا، و از 
جــدش پیامبــر و پــدرش امیرمؤمنــان)ع( روایت هــای بســیاری نقــل کــرده اســت. 

فاطمــه، همســر محمــد بــن أبــی ســعید بــن عقیــل بــود.)18(
مــردم بــه نــزد فاطمــه می آمدنــد و از مشــکالت دینــی و مســائل حــالل و حــرام از 

او می پرســیدند. نســائی در الخصائــص از موســی بــن عبــداهلل جهنــی نقــل کــرده:
»دخلــت علــی فاطمــة بنــت علــی فقــال لهــا رفیقــی ابومهــل، هــل عنــدک شــی 
ء مــن والــدک مثبــت؟ قــال: حدثتنــی اســماء بنــت عمیــس ان رســول اهلل قــال 

لعلــی: انــت منــی بمنزلة هــارون مــن موســی اال انــه ال نبــی بعــدی؛)19(
ــا  ــر علــی)ع( وارد شــدم. همــراه مــن، ابومهــل، از او پرســید: آی ــر فاطمــه دخت ب
روایــت ثابــت شــده ای دربــاره پدرت)علــی( بــه یــاد داری؟ گفــت: از اســماء دختــر 
عمیــس شــنیدم کــه پیامبــر خــدا)ص( بــه علــی)ع( گفــت: تــو در نــزد مــن همــان 
جایگاهــی را دارایــی که هــارون نــزد موســی داشــت، جــز ایــن کــه پــس از مــن 

ــدارد.« پیامبــری وجــود ن
و نیــز فاطمــه)س( روایــت مشــهور رّد الشــمس ]بازگشــت خورشــید[ را از اســماء 
بــرای مــردم نقــل می کــرد. افــراد گوناگونــی از مــردان و زنــان، ایــن ماجــرا را از زبــان 
فاطمــه بنــت علــی شــنیده انــد، از جملــه ابراهیــم بــن حســن از فاطمــه از اســماء 
نقــل کــرده اســت: ســر پیامبــر بــر دامــن علــی)ع( بــود و بــر او وحــی نــازل می شــد، 
علــی)ع( نمــاز عصــر را نخوانــده بــود و آفتــاب غــروب کــرد. پیامبر)ص( پــس از نزول 
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وحــی، بــه درگاه خداونــد چنیــن دعــا کــرد: خداونــدا اگــر علــی ولــی تــو و پیامبــرت 
اســت، خورشــید را ]بــرای ادای نمــاز عصــر[ بــرای او برگــردان. اســماء گفــت: مــن 

هــم غــروب خورشــید را دیــدم و هــم بازگشــت آن را پــس از غــروب.)20(
و نیــز فــردی گــزارش کــرده، نــزد فاطمــه بنــت علــی رفتــم، در دســتانش دســتبند 
و در انگشــتانش انگشــتر و گردنبنــدی از مهــره برگــردن داشــت. از آن پرســیدم. 

گفــت: زن نبایــد بــه مــردان شــبیه باشــد.)21(
بــه نظــر می رســد ایــن ماجــرا بایســتی مربــوط بــه دوران پیــری فاطمــه باشــد کــه 
آراستگی وی در سن کهنسالی، راوی را به شگفتی واداشته و از آن پرسیده است.
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دانــش و آگاهی،تعهدآفریــن اســت و کارهــا و مســؤولیت هایی بــردوش دانایــان 
می نهــد کــه ناآگاهــان و بــی خبــران تــاب پذیــرش آن را ندارنــد.

کــور  را می زدایــد، نقطه هــای  تاریکی هــا  کــه  اســت روشــنگر  دانــش، چراغــی 
از بیراهــه ســوا می کنــد. در میــان کاروان،  را  را نشــان می دهــد و راه  و پنهــان 
آن کــه چشــمانی دورنگــر دارد و پیــچ وخم هــا و منزلگاه هــا را بیــش از دیگــران 
می شناســد، در هدایــت و دورداشــت رهــروان از خطرهــا، مســؤولیتی غیردرخــور 

مقایســه بــا دیگــران دارد.
اســالم شــناس و آن کــه بــه معــروف و منکــر و صــالح و فســاد انســان و جامعــه 
داناســت و بــه خطرهــا و قرقگاههــای مســیر بشــریت آگاه اســت، بیــش از ناآگاهــان 
ــه سرچشــمه  ــذرگاه، کاروان بشــری را ب ــخ گوســت؛ کدامیــن گ ــر مــردم پاس در براب

نجــات رهنمــون ســاخته و کدامیــن رفتــار راه بــه باتــالق و تباهــی خواهــد بــرد.
عالمــان دیــن، ادامــه دهنــدگان خــط پیامبراننــد؛ چــه میــراث جــاودان آنــان در 
نــزد علماســت و هرکــس از دانشــمندان از ایــن بازمانــده، بهــره بیــش تــری بــرده 

باشــد، بــه پیــام آوران نزدیــک تــر و بــر دوش، وظیفــه ای فــزون تــر دارنــد.
علی)ع( می فرماید: »ان اولی الناس باالنبیاء اعلمهم بما جاؤا به.)1(

رسالت عالمان در پاسداری
از عدالت اجتماعی
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ثم یتلوا هذه اآلیه: ان اولی الناس بابراهیم الذین اتبعوه و هذا النبی.«)2(
ســزاوارترین مــردم بــه جانشــینی پیامبــران، آگاه تریــن مــردم بــه پیــام آنــان 
اســت. ســپس علــی)ع( ایــن آیــه را می خوانــد: ســزاوارترین مــردم بــه ابراهیــم 

کســانی هســتند کــه از او، و ایــن پیامبــر، پیــروی کردنــد.
از رســالت های بنیادیــن پیامبــران، گســتراندن عدالــت اجتماعــی اســت. ایــن 
وظیفــه مهــم را بایــد ســزاوارترین مــردم بــه جانشــینی آنــان، بــه انجــام رســانند کــه 

همانــا علمــا باشــند.
علمــا، کیاننــد و چــه ویژگی هایــی دارنــد کــه می تواننــد جانشــین پیامبــران 
ــر دوش کشــند؟ باشــند و پرچــم و رایــت ایــن وظیفــه مهــم و رســالت بــزرگ را، ب

رایــت بانــان ایــن رســالت بــزرگ، بایــد ویژگی هایــی داشــته باشــند و پیامبرانــه 
بــه تــالش برخیزنــد و گذرگاه هــا و گردنه هــای دشــوارگذری را پشــت ســر بگذارنــد، 

تــا بتواننــد بــه ایــن هــدف واال و زیبــا دســت یابنــد:
1. خودسازی

2. بصیرت در دین 
3. تفسیر مفاهیم: تفسیر مفهوم عدالت و تفسیر قضا و قدر

4. تالش در راه گسترش عدالت اجتماعی
5. تالش برای تشکیل نظام اسالمی

6. پاسداری از عدالت در نظام اسالمی

خودسازی
آن کــه در پــی گســتراندن عدالــت و داد اســت، خــود بایســتی دادور باشــد و 
درســتی و راســتی و نیــک رفتــاری در همــه زوایــای زندگی و خلــق و خویش نمایان.
و بــه واقــع، الگویــی کوچــک از آرمان هــای خــود را در زندگــی شــخصی جلــوه گــر 
باشــد علــی)ع( در وصــف دوســت داشــتنی تریــن بنــدگان خــدا کــه درد دیــن دارد 

و همــاره در راه اصــالح خــود و جامعــه ســراز پــا نمــی شناســد، می فرمایــد:
»قــد الــزم نفســه العــدل. فــکان اول عدلــه نفــی الهــوی عــن نفســه. یصــف الحــق 

و یعمــل بــه. التــدع للخیــر غایــة اال امهــا وال مظنــة اال قصدهــا.«)3(
داد را بــر خــود گماشــته و نخســتین نشــانه آن، ایــن کــه هــوی وهــوس را از دل 



153

مــعــارف

برداشــته.حق را ســتاید و کار بنــدد و کار نیکــی نیســت کــه ناکــرده گذاشــته، و در 
جایــی گمــان فایدتــی نبــرده، جــز کــه بــه رســیدن بــدان گماشــته.

در قرآن و سنت، مدعیان بی عمل به سختی نکوهش شده اند.
ــف  ــن وص ــه م ــوم القیام ــرة ی ــاس حس ــم الن ــد: »ان اعظ ــادق می فرمای ــام ص ام

ــی غیــره.«)4( عــدال ثــم یخالفــه ال
شــدیدترین عذاب هــا و بیــش تریــن افســوس ها در رســتاخیر، از آن کســانی 

اســت کــه از خوبی هــای دادورزی ســخن می گوینــد، ولــی بیدادگرنــد.
اینــان، یــا خــود اهــل سیاســت انــد و در هــرم قــدرت جــای دارنــد و از خوبی های 
گــران  از حکومــت  نــه،  یــا  بیدادگرنــد،  ولــی خــود  دادورزی ســخن می گوینــد، 
بــر  نــه داد را  نیســتند و از خوبی هــای دادورزی ســخن می گوینــد، امــا خــود، 
ــار  ــه داد رفت ــا دیگــران ب ــه ب خــود گماشــته و هــوی و هــوس را از دل برداشــته و ن
ــی  ــد، ول ــر می برن ــه س ــت ب ــاز و نعم ــینند، در ن ــن می نش ــفره رنگی ــر س ــد. ب می کنن

ــد. ــه ان ــر و فاق ــان، در فق ــایگان آن ــان و همس پیرامونی
ایــن کــه خــود در زندگــی چنیــن بیدادگرســت، در نبــرد داد و بیــداد، تســلیم 
ــه  ــرای او، ب ــان و نامــی در اردوگاه ســتم ب ــا پیــدا شــدن آب ون بیــداد می شــود، ب

آن جــا می پیونــدد.
»از عبدالرحمــن بــن ســلمی، از قــراء بــزرگ کوفــه، پرســیده شــد: بــه خــدا، چــرا از 

علــی)ع( رو گــردان شــدی؟
آیــا از زمانــی کــه علــی در تقســیم امــوال کوفــه، ســهمی ویــژه بــه تــو و خاندانــت 

نــداد، از او جــدا نشــدی؟
وی پاسخ داد: حال که به خدا سوگند دادی، آری.«)5(

پیامبــر)ص( درســتی و راســتی و حــق مــداری و دادورزی را در تمــام زوایــای 
زندگــی و خلــق وخــوی خویــش نمایانــده بــود و داد را بــر خــود گماشــته و هــوی 
وهــوس را از دل برداشــته بــود کــه چنــان کاخ بلنــدی از داد بنــا کــرد و جهانــی را 
بــه شــگفتی واداشــت و دیــن خــود را تــا دوردســت تریــن نقــاط جهــان، بــه اعمــاق 
قلب هــا، نفــوذ داد. او، نــه تنهــا کــه در برداشــت از بیت المــال، خــود را بســان 
یکــی از رعایــا و پیــروان می دیــد، در کار نیــز همیــن روش عادالنــه را داشــت. در 
ســال پنجــم هجــری کــه شــهر مدینــه بــه محاصــره دشــمن درآمــد، پیامبــر)ص( 
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ــه پیرامــون مدینــه  ــاران، پیشــنهاد ســلمان را در کنــدن خنــدق ب ــا ی ــا رایزنــی ب ب
ــا  ــه و قبیله ه ــردم مدین ــن م ــدق را بی ــدن خن ــد و کن ــه کار ش ــت ب ــت و دس پذیرف
و گروههــا تقســیم کــرد. در ایــن تقســیم، خــود نیــز ســهمی برداشــت و چــون 

دیگــران، زمیــن را حفــر می کــرد و خــاک آن را بــر دوش می کشــید:
»فلما نظر الناس الی رسول اهلل یحفر، اجتهدوا فی الحفر و نقلوا التراب.«)6(

مــردم، چــون پیامبــر را دیدنــد حفــر می کنــد، بــر تــالش خــود در کنــدن و بــردن 
خــاک افزودنــد.

ایــن، یعنــی داد را بــر خــود گماشــتن و هــوی وهــوس را از دل برداشــتن. ایــن، 
یعنــی هماهنگــی و هم ســویی گفتــار و رفتــار و هماهنــگ بــودن ظاهــر و باطــن، 
ــا را  ــت و دل ه ــر می گذاش ــوار اث ــخن آن بزرگ ــه س ــود ک ــن ب ــوت و... ای ــوت، جل خل

دگرگــون می کــرد و انســان ها را می ســاخت و می پرداخــت.
اگــر ســخن بــا عمــل هماهنــگ نباشــد، ســخن در فضــا گــم می شــود.این عمــل 

اســت کــه ســخن را مانــدگار می کنــد و اثــر می گــذارد.
ــاره مــرد  ــا درب ــد ت ــه مدینــه می آی ــم، ب ــن حات ــه بنــی طــی، عــدی ب رئیــس قبیل
شــگفت انگیــز تاریــخ بشــر و دیــن و آییــن نــو، بــه کنــدوکاو بپــردازد و آنچــه را از ایــن 
ســوی و از آن ســوی شــنیده بــود، خــود از نزدیــک ببینــد. صحنه هــای شــگفتی 
را می بینــد کــه حکایــت از آن دارد کــه پیامبــر داد را، پیــش از ایــن کــه در جامعــه 
پیــاده کنــد، در خــود پیــاده کــرده بــود و بــا ایــن انقــالب بــزرگ، چنــان شــخصیتی 
از خــود ســاخته بــود، کــه هــر بیننــده ای را والــه و شــیدای خــود می کــرد و برابــر آن 

همــه بزرگــی و جــالل، ســر بــه تعظیــم فــرود مــی آورد.
در وجــود عــدی بــن حاتــم، بــا دیــدن رفتــار پیامبــر)ص( چنیــن انقالبــی رخ داد 

و او در برابــر بزرگــی پیامبــر)ص( ســر تعظیــم فــرود آورد و بــه دیــن او، گــردن نهــاد:
»پیامبــر از مســجد بــه ســوی خانــه بــه راه افتــاد. در ایــن هنــگام پیرزنــی بــه 
پیامبــر)ص( رســید و او را نگهداشــت. مــدت طوالنــی بــا پیامبــر)ص( درددل کــرد 
و از نیــاز خــود بــا او ســخن گفــت. پیــش خــود گفتــم: ایــن مــرد، پادشــاه نیســت، 

پیامبــر خداســت.«)7(
علــی)ع( نیــز عدالــت را بــر وجــود خویــش حاکــم کــرده بــود، تــا توانســت رایــت آن 

را در جامعــه برافــرازد.



155

مــعــارف

علــی)ع( چنــان ســخت بــر خــود می گرفــت کــه از ســهم خــود از بیت المــال کــه بــه 
دســت خــود او بــه طــور عادالنــه تقســیم شــده بــود، اســتفاده نمــی کــرد و بــه کــم تر 
از آنچــه ســهم می بــرد، قناعــت می ورزیــد و باقــی را در بیــن فاقــه منــدان تقســیم 

می کــرد. ایــن روش، گاه مــورد اعتــراض یــاران قــرار می گرفــت.
حضــرت در پاســخ فرمــود: »ان اهلل جعلنــی امامــا لخلقه.ففــرض علــی التقدیــر 
فــی نفســی و مطعمــی و مشــربی کضعفــاء النــاس کــی یقتــدی الفقیــر بفقــری وال 

یطغــی الغنــی غنــاه.«)8(
خداونــد، مــرا پیشــوای بندگانــش قــرار داده اســت. بــر مــن واجــب اســت دربــاره 
خــودم و آب و نانــم، انــدازه نگهــدارم و چونــان ناتوانــان زندگــی کنــم کــه تهــی 

دســتان بــه مــن بنگرنــد و بــی نیــازی دارایــان را بــه سرکشــی وانــدارد.
پــس عدالــت، بــا شــعار پــا نمــی گیــرد و بــر زندگــی مــردم پرتــو نمــی افکنــد. بایــد 
فریادگــر عدالــت و مجــری آن، خــود، نخســتین فــرد باشــد کــه در کــوره عدالــت 
آبدیــده می شــود. بــدون ایــن آبدیدگــی، هــر نــوع شــعاری دربــاره عدالــت، ره بــه 

جایــی نخواهــد بــرد.

بصیرت دینی
معمــار عدالــت اســالمی، افــزون بــر شــناخت یــرف از کتــاب و ســنت و آشــنایی بــا 

زوایــای اســالم، می بایــد بــا روح اســالم، آشــنا و در دیــن بصیــر باشــد.
بصیــر در دیــن، از ظاهــر می گــذرد و بــه باطــن راه می یابــد و همیشــه و همــه 
ــد و  ــرو نمــی مان ــد و در باتــالق شــبهه ها ف گاه، جهــت گیری هــای دیــن را می دان
در گاه هجــوم شــبهه ها، راه را گــم نمی کنــد و در هنگامــه درگیــری حــق و باطــل و 

ــد. ــاز می شناس ــل ب ــاس حــق، حــق را از باط ــل در لب ــای باط جلوه گری ه
هــم پیامبــر)ص( گرفتــار بی بصیرتــان در دیــن بــود و هــم علــی)ع(. بــی بصیرتــان 
در دیــن، بــرای جامعــه اســالمی گرفتاری هــای بســیار پدیــد آوردنــد و جامعــه 
یک دســت اســالمی را بــه تفرقــه کشــاندند و مســلمانان را رودرروی یکدیگــر قــرار 
دادنــد و جنگ هــای خونیــن بــه پــا کردنــد، و باطــل را بــر کرســی اقتــدار نشــاندند 

و حــق را بــه انــزوا کشــاندند.
بــا بصیرتــی کــه در دیــن داشــت، جریــان مدعیــان بــی بصیــرت را  علــی)ع( 
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نقطــه  روی  کالبدشــکافی،  ایــن  در  امــام  کــرد.  ترســیم  یــاران  بــرای  به خوبــی 
ــر بــی بصیرتــان دســت بــه قــدرت  حساســی انگشــت می گــذارد و آ ن ایــن کــه: اگ

بیابنــد و بــر مــردم حاکــم شــوند، بیدادگــری پیشــه خواهنــد کــرد!
»فاتقــوا اهلل و قاتلــوا مــن حــاد اهلل و حــاول ان یطفــئ نــور اهلل. قاتلــوا الخاطئیــن 
الضالیــن القاســطین المجرمیــن الذیــن لیســوا بقــراء القــرآن وال فقهــاء فــی الدیــن 
ــوا  ــو ول ــالم و اهلل، ل ــابقه االس ــی س ــل ف ــر باه ــذا االم ــل وال له ــی التاوی ــاء ف وال علم

علیکــم لعملــوا فیکــم باعمــال کســری و هرقــل.«)9(
خــدای را پــاس داریــد و بجنگیــد بــا کســانی کــه بــا خداونــد دشــمنی کــرده و در 
صددنــد نــور خــدا را خامــوش کننــد. بجنگیــد با خطــاکاران گمراه منحــرف تبه کار، 
کســانی کــه نــه قــاری قــرآن و نــه فقیــه در دیــن و نــه آگاه بــه تأویــل هســتند. و نیــز 
ــر شــما  ــر ب ــان اگ ــه خــدا ســوگند، آن ــد. ب ســابقه حکومــت در گذشــته اســالم ندارن

چیــره شــوند، بســان کســرا و قیصــر بــر شــما فرمــان خواهنــد رانــد.
پــس بــی بصیرتــی در دیــن، خــود می توانــد عامــل بیدادگــری شــود و تبــه کاری و 
انحــراف را در جامعــه پدیــد آورد. درســت نفهمیدن پیــام دین، درک نکــردن ژرفای 
آموزه هــا، درنیافتــن فلســفه، احــکام، بیگانــه بــودن بــا روح اســالم و آگاه نبــودن بــه 
تاویــل و...بــرای هــر کــس بخواهــد بــرای معیارهــای دینــی زندگــی کنــد، فاجعــه آمیز 
اســت و ویرانــی دنیــا و آخــرت او را در پــی دارد و بــرای حاکمــان، بســیار فاجعــه بارتــر و 

ویــران گرتــر خواهــد بــود؛ هــم دیگــران را بــه تباهــی می کشــند و هــم خــود را.

تفسیر مفهوم عدل
عادالنــه،  جامعــه  بــه  رســیدن  بــرای  دینــی،  عالمــان  رســالت  تریــن  مهــم 
ــای عــدل  تعریــف روشــن از عــدل اســت. شــیعه ســابقه درخشــانی در بیــان زوای
و طرفــداری از عــدل دارد. و در راه پیــاده کــردن عــدل و گســتردن اندیشــه دالــت 
خواهــان خــود، جانفشــانی های بســیار کــرده اســت و صــف بنیادیــن در برابــر 

منکــران عــدل و غیرعدلیــه، بنیــاد گذاشــته اســت.
تاریــخ  در  غیرعدلیــه  و  عدلیــه  آرایی هــای  صــف  وگوهــا،  گفــت  درگیری هــا، 

روزگار ماســت. بــرای  بیدادگرانــه، مفیــد  و  آمــوز  نکتــه  بســیار  اســالم، 
عدلیــه می گفتنــد: همــه چیــز درنظــام تکویــن بــر معیــار عــدل اســت: »بالعــدل 



157

مــعــارف

قامــت الســموات واالرض « غیرعدلیــه می گفتنــد: »یفعــل مــا یشــاء و یحکــم مــا 
یریــد« آفرینــش، تابــع هیــچ میــزان و هیــچ قاعــده و قانونــی نمی توانــد باشــد. 
هــر چــه حضــرت بــاری انجــام دهــد، عــدل اســت، نــه ایــن کــه هــر چــه برابــر عــدل 

اســت، او انجــام می دهــد.
عدلیــه می گفتنــد: خداونــد در قیامــت برابــر معیارهــا و ترازهــای عــدل رفتــار 
می کنــد و برابــر حســاب و قاعــده، یکــی را بــه بهشــت می بــرد و دیگــری را به جهنم.
غیرعدلیــه می گفتنــد: خیــر ایــن طــور نیســت، هیــچ قانونــی نمی توانــد حاکــم بــر 
فعــل خداونــد باشــد. هــر قانونــی تابــع فعــل و امــر اوســت.عدل و ســتم هــم، تابــع 
فعــل اوســت. اگــر او فرمانبــردار را بــه جهنــم بــرد و نافرمــان را بــه بهشــت، بــاز هــم 

عــدل کــرده اســت.
این در نظام تکوین و در نظام تشریع هم، بین این دو گروه گفت وگویی هایی 

است، از جمله:
عدلیــه می گفتنــد: نظــام تشــریع، پیــرو معیــار عــدل اســت و عادالنــه وضع شــده 
و هــر حکمــی تابــع یــک حقیقــت و تابــع یــک مصلحــت و مفســده واقعــی اســت. 
یعنــی چــون خــوب، خــوب اســت، خداونــد بــه آن امــر کــرده و چــون بــد، بــد اســت 
خداونــد از آن نهــی کــرده اســت. غیــر عدلیــه می گفتنــد: خیــر ایــن گونــه نیســت. 
نظــام تشــریع، پیــرو معیــار عــدل نیســت. آنچــه را خداونــد بــه آن امــر کــرده خــوب 
و آنچــه را نهــی کــرده، بــد اســت. اگــر خداونــد، بــه دروغ و ســتم هــم امــر کــرده بــود، 
این هــا خــوب بودنــد و اگــر از راســتی و امانــت بــاز می داشــت، این هــا، بــد بودنــد.
عدلیــه می گفتنــد: در واقــع و نفــس االمــر حقــی هســت و ذی حقــی. ذی حــق 
بــودن و نبــودن، پیــش از آن کــه دســتور اســالم برســد، بــود. یکــی بــه حــق خویــش 
را  خــود  دســتورهای  و  برنامه هــا  اســالم،  می شــود.  محــروم  یکــی  و  می رســد 
ــق و  ــد. ح ــود برس ــق خ ــه ح ــی. ب ــب حق ــر صاح ــه ه ــامان داده ک ــه ای س ــه گون ب
عدالــت امــری اســت کــه اگــر از اســالم دربــاره آن هــا دســتوری نبــود، حقیقــت بــود 

و حقیقــت آن هــا طــوری نمــی شــد.
غیــر عدلیــه می گفتنــد: حــق و ذی حــق بــودن و نبــودن، عــدل و ســتم حقیقــت 

نــدارد، تابــع ایــن اســت کــه شــارع اســالم، چگونــه قانــون وضــع کنند.
بنــا بــه نظــر نخســت)عدلیه( عقــل و علــم در اســتنباط احــکام اســالمی، دخالت 
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دارد و بنابــر نظریــه دوم)غیرعدلیــه( بــه هیــچ روی بــرای عقــل و علــم در اســتنباط 
احــکام نقشــی وجود نــدارد.)10(

غیــر عدلیــه پیــروز شــدند و حکومت هــا آنــان را پیشــی دادنــد و زمینه را بــرای طرح 
دیدگاه هــای اینــان فراهــم آوردنــد و عدلیــه را بــه حاشــیه راندند و ســرکوب کردند.

کــم کــم، رســوبات تفکــر غیرعدلیه، به جامعه شــیعه که روزی افتخار برافراشــتن 
پرچــم عــدل را داشــت، راه یافــت و فاجعه هایــی آفریــد. ایــن گرفتــاری، امــروز نیــز 
وجــود دارد و بــر علمــای راســتین اســت کــه نگذارنــد ایــن پرچــم مقــدس کــه بــه 
دســت امــام خمینــی و یــاران او برافراشــته شــده، فــرو افتــد و اندیشــه ها و افــکار 
جامــد و خشــک غیــر عدلیــه و منکــران عــدل و قشــری گرایــان بــه حــوزه اســالم و 

تشــیع وارد شــود و زمینــه را بــرای حکمرانــی اهــل ســتم فراهــم آورد.
عــدل، بــا آن اهمیتــی کــه در اســالم و بــا آن جایــگاه ویــژه، خیلــی زود از گردونــه 
زندگــی اجتماعــی مســلمانان خــارج شــد و ســتم و ناعدالتــی جــای آن را گرفــت و 
ایــن عبــرت انگیــز اســت و بــرای مــا درســی اســت بــس بــزرگ کــه بایــد بــه چرایــی 

ایــن پدیــده، بیندیشــیم.
این گرفتاری بزرگ مسلمانان، شاید از دو علت ناشی شده باشد:

1. بــه اجــرا نگذاشــتن آن. هــر قانــون و اصــل بلنــدی اگــر اجــرا نشــود، کــم کــم از 
چرخــه زندگــی بــر کنــار می شــود و جــای آن را یــا هــرج ومــرج و یــا مــرام و رویــه ای 

ــف آن می گیــرد. صددرصــد مخال
عــدل، چــون پــس از پیامبــر)ص( مــورد بــی مهــری قــرار گرفــت و در زمــان خلیفــه 
ســوم، بــه کلــی از دســتگاه اجرایــی بــه کنــار گذاشــته شــد و مســلمانان، گرفتــار 

ســتم و بیــداد شــدند.
ــام  ــه ن ــادآور شــدیم، گروهــی ب ــه ی ــه ک ــد تفســیر شــدن عدالــت. همــان گون 2. ب
یــا تفســیری  و  کردنــد  انــکار  را  عــدل  بــی شــرمانه  عــدل و غیرعدلیــه  منکــران 
نادرســت و ناســازگار بــا روح اســالم از آن ارائــه دادنــد و عــوام، قشــری گرایــان، 
جموداندیشــان، اندیشــه و شــعار غیرعدلیــه را پســندیدند و پذیــرا شــدند و آن را 
بــا تعبــد و تســلیم و پیــروی بــی چــون و چــرا از فرمــان خداونــد، ســازگارتر یافتنــد و 
حکومت هــای ســتم هــم، ایــن اندیشــه و شــعار عــوام پســند را گرفتنــد و بــه ترویــج 
ــان را  ــرا ایــن تفکــر دســت آن آن پرداختنــد و صاحبــان ایــن تفکــر را نواختنــد. زی
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در تفســیر دلخــواه و هماهنــگ بــا سیاســت های ســتمکارانه خــود از اســالم، 
بــاز می گذاشــت. بــا پذیرفتــن ایــن اندیشــه، الزم نبــود برداشــتی کــه از اســالم 
می کننــد و برابــر آن سیاســت های خــود را پــی می گیرنــد، بــا عقــل و روح اســالم، 

ــر بــا ظاهــر نقــل باشــد، کافــی اســت. ســازگاری داشــته باشــد، همیــن کــه براب
افــزون بــر ایــن، عــوام و قشــری گرایــان هــم، ایــن گونــه اندیشــه و رفتــار را از 
ــر فرمــان خــدا و رســول، داشــت،  ــه نمــودی از تعبــد و تســلیم در براب حاکمــان، ک
می پســندیدند و چنیــن می پنداشــتند کــه اینــان از ســر تعبــد و تســلیم، می گوینــد: 

ــرای عقــل نیســت و بایــد تســلیم بــی چــون و چــرا بــود! در دیــن جایــی ب
همیــن کــه ایــن فکــر بــه دور از خــرد و ناســازگار بــا روح اســالم و هدف هــای 
بــا دسیســه  اســالمی،  اندیشــه  از حــوزه  عقــل  و  یافــت  گســترش  آن،  متعالــی 
حاکمــان و کــج فهمــی عالمــان قشــری و جمــود اندیــش، بیــرون رانــده شــد، 
ســتم، جفــا و جفاپیشــگی، پاگرفــت و کــران تــا بــه کــران دنیــای اســالم را فراگرفــت.

دربــاره مقولــه عدالــت، پرســش های بســیار مطــرح اســت کــه عالمــان دیــن، 
ــه درســتی و از منبــع درســت و مــورد  ــر پرســش ها ب ــه اگ ــو باشــند ک ــد پاســخ گ بای
اعتمــاد، پاســخ داده نشــود، کــژ فکــران و رهزنــان اندیشــه، در مقــام پاســخ گویــی 
کــه  از ســیری  را  فکــری  پاســخ هایی خواهنــد داد و جریــان  و  آمــد  برخواهنــد 
ــرداری  ــد و بــه ســود خــود از آن بهــره ب ــد باشــد و آن را بپیمایــد، بــه در می برن بای
می کننــد. در مثــل، بایــد بــه پرســش هایی از ایــن دســت پاســخ درســت داده 

شــود: عدالــت چیســت؟
تفاوت، اختالف و تبعیضی که نقطه مقابل عدالت است، چیست؟

ــت و  ــت اس ــف عدال ــد، مخال ــراد باش ــن اف ــه بی ــه در جامع ــاوت ک ــه تف ــا هرگون آی
الزمــه عدالــت مســاوات مطلــق اســت. ایــن کــه انســان ها در اســالم مســاوی انــد 

و برابــر، در چــه چیــز؟
آیــا عدالــت خواهــی فطــری اســت، یــا خیــر در نهــاد بشــر، چنیــن قــوه و نیرویــی 
ــر ایــن پندارنــد. آنــان  ــا ب وجــود نــدارد، همــان گونــه کــه بیــش تــر فیلســوفان اروپ

می گوینــد.
ــون و ضعیــف، وقتــی کــه  ــون اســت. مردمــان زب »عدالــت، اختــراع مردمــان زب
در مقابــل اقویــا قــرار گرفتنــد، چــون زور نداشــتند کــه بــا اقویــا مبــارزه کننــد، آمدنــد 
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کلمــه عدالــت را خلــق و اختــراع کردنــد کــه عدالــت خــوب اســت، انســان بایــد 
عــادل باشــد. این هــا، همــه حــرف مفــت اســت و دلیلــش هــم ایــن اســت کــه 
همیــن آدم طرفــدار عدالــت، اگــر خــودش زورمنــد شــود، همــان کاری را می کنــد 

کــه آن زورمنــد ســابق می کــرد.«)11(
نیچــه، فیلســوف معــروف آلمانــی می گویــد: »چقــدر زیــاد اتفــاق افتــاده کــه مــن 
ــد.  ــی می زنن ــت خواه ــت و عدال ــا، دم از عدال ــده ام ضعف ــی دی ــده ام، وقت خندی

ــد. ــت، چــون چنــگال ندارن ــه می گوینــد عدال ــگاه می کنــم، می بینــم این هــا ک ن
را  حرفــی  چنیــن  هرگــز  می داشــتی،  چنــگال  اگــر  تــو  بیچــاره!  ای  می گویــم: 

نمــی زدی.«)12(
بســیاری از فیلســوفان غــرب می گوینــد: نبایــد دنبــال عدالــت بــه عنــوان یــک 

آرزو هــم رفــت. بایــد دنبــال قــوه و زور رفــت.
شــماری می گوینــد: بایــد دنبــال عدالــت رفــت؛ اما، نــه به عنوان یــک امر مطلوب، 

بلکــه بــه عنــوان امــری کــه به ســود فــرد اســت و با منافــع فرد، جمع می شــود.
ــر  ــه آتــش کشــیده، عالمــان روشــن ضمی ــه جهــان را ب ــر ایــن اندیشــه، ک در براب
اســالم، بایــد اندیشــه نــاب اســالمی را طــرح کننــد و تــالش ورزنــد نگذارنــد کــه از 
ایــن بیــش تــر، دنیــا بــه خاطــر ایــن اندیشــه های خانمــان ســوز و ویرانگــر، بســوزد 
و ویــران شــود. و پرســش های دیگــری کــه اگــر روشــن شــوند، بســیار بــه رخشــانی 
و شــفافیت موضــع اســالم در برابــر عــدل کمــک خواهــد کــرد: آیــا فقــر در جامعــه، 

مســاله طبیعــی اســت، یــا زاییــده بــی عدالتی هــا؟
مرز فقر و غنا در چیست؟

آیا رودررویی فقر و غنا، رودررویی عدالت و بی عدالتی است؟
اگر چنین است، فقر چیست و فقیر کیست؟

آیــا فقــر، یعنــی نداشــتن حداقــل معــاش، یــا مفهومــی اســت نســبی در برابــر 
امکانــات روز و شــرایط زندگــی امــروزی.)13( رابطــه توســعه و عدالــت چگونــه 
اســت؟ آیــا راهــی بــرای توســعه اقتصــادی، بــدون گــذر از مســیر تکاثــر و بــی عدالتی 
وجــو ددارد؟ مــرز »کنــز« کــه در قــرآن، دارنــدگان آن تهدیــد به عذاب شــده اند)14(، 
کجاســت؟ آیــا کنــز، چنانکــه در قــرآن، یــاد شــده، احتــکار طــال و نقــره اســت، یــا طال 

و نقــره مصــداق بــارز آن اســت و هرگونــه تراکــم ثــروت را در بــر می گیــرد.
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تفسیر مفهوم قضا و قدر
ــی  ــتم، ب ــیار در توجیــه س ــیار بس ــه از آن بس ــدر از مقوله هایــی اســت ک ــا و ق قض
عدالتــی، زورگویــی، دســت انــدازی بــه حقــوق دیگــران و... اســتناد شــده اســت.

اندیشــه جبرگرایــی، بســان خــوره ای بــه بدنــه جامعــه اســالمی افتــاد، تــا آن را از 
پــای نینداخــت، از پای ننشســت.

اندیشــه جبرگرایــی، ویرانی هــا و تباهی هــا و ذلت هــای بســیار بــرای جامعــه 
اســالمی و مســلمانان، بــه بــار آورد. اندیشــه جبرگرایــی، مهــم تریــن، کارامدتریــن 
حربــه ای بــود کــه عدالــت اســالمی را بــه مســلخ برد. اندیشــه جبرگرایــی، همت ها 
را درهــم شکســت، توان هــا را فرســود و شــعله فطرت هــا را فســرد و جامعــه ای و 

انســان هایی، افســرده، رنجــور، بــی جــوش وخــروش، بــی انگیــزه پدیــد آورد.
در  پیشــه،  اســتبداد  زورگویــان، حکومت هــای ضدمردمــی،  بنــدان،  غــداره 
طــول تاریــخ اســالم، بــرای فروخوابانــدن عصیان هــا، انقالب هــا و شــورش ها، بــه 
مســلک جبــرروی آورده انــد و بــه تفســیر و تحلیــل و نشــر آن و فرهنــگ ســازی در 
ایــن بــاب پرداختــه انــد و بــه مردمــان زیــر یــوغ ســتم خــود چنیــن وانمودنــد کــه 
ــد چــون وچــرا کنــد.  ــرای او از طــرف خــدا مقــدر شــده، نبای ــر آنچــه ب بشــر در براب
ایــن کــه زیــر ســلطه جبابــره و طاغوت هــا قــرار گرفتــه، قســمت و سرنوشــت او ایــن 
گونــه بــوده اســت. ایــن کــه فقــر و فاقــه، طومــار زندگــی او را در هــم پیچیــده و ره بــه 
جایــی نمــی بــرد و محنــت و رنــج و درد، زندگــی او را در بــر گرفتــه، از ازل، در لــوح 

محفــوظ، بــرای او، زندگــی چنیــن رقــم خــورده و از آن گریــزی نیســت.
ایــن انســان هایی کــه شــکنجه می شــوند، ایــن کــه دربــه در می شــوند، ایــن کــه 
پشــته پشــته کشــته می شــوند و ایــن کــه اســیر دد و دیــو می شــوند، همــه و همــه 

تقدیــر الهــی اســت و موبــه مــو، ظهــور و بــروز نوشــته های لــوح محفــوظ اســت.
بشــر، هیــچ دســتی در ایــن امــور نــدارد، اگــر شــالق ســتم پیشــه بــر پشــت و 
او نیســت،  بــه اختیــار خــود  فــرود می آیــد،  پهلــوی ســتمدیده صفیــر کشــان 
نقشــی نــدارد، مامــوری اســت معــذور، چنیــن مقــدر شــده کــه او شــالق زن باشــد 

و آن بیچــاره دیگــر شــالق خــور!
اگــر می بینــی، شــماری ســیر ســیرند و شــماری گرســنه گرســنه، اگــر می بینــی 
شــماری از قــدرت و شــوکت و ســروری برخوردارنــد و شــماری، بهــره ای از جهــان، 
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جــز گرســنگی، دربــه دری، بردگــی و بیــگاری ندارنــد، بــدان، کــه ایــن بــازی، بــازی 
سرنوشــت اســت. پــس، دســت ها بســته اســت و در افتــادن بــا ســتم و پنجــه 
در پنجــه ســتمکاران در افکنــدن بیهــوده. ایــن تفکــر خانمان هــا برانداخــت، 
زندگی هــا ســوخت، کــرور کــرور انســان ها را بــه کام مــرگ فرســتاد و بــه دره تباهــی. 
ایــن تفکــر شــوم را بنــی امیــه بــه کاربســت و بــه آن آویخــت و جنایت هــا و خــون 

ــرد. ــه می ک ــی حوال ــه تقدیراله ــود را ب ــتارهای خ ــامی ها و کش آش
بــرای اختــالف، عقایــد، تمــام عوامــل  شــبلی نعمــان می نویســد: »اگــر چــه 
و اســباب، فراهــم بــود، لکــن آغــاز آن، از سیاســت و پولتیــک، یــا مقتضیــات 
مملکتــی بــوده. در زمــان امویــان، چــون بــازار ســفاکی رواج داشــت، قهــرا در 
طبایــع، شــورش پیــدا می شــد؛ لکــن هــر وقــت، کلمــه شــکایتی از زبــان کســی در 
ــرده و او را ســاکت و خامــوش  ــر ک ــه تقدی ــه ب می آمــد، طرفــداران حکومــت، حوال
می کردنــد کــه آنچــه می شــود، مقــدر و مرضــی خداســت و نبایــد هیــچ دم زد: آمنــا 

بالقــدر خیــره وشــره.«)15(
امویــان می گفتنــد: ایــن خداونــد بــود کــه فرزنــدان ابوســفیان و بنــی العــاص را 

بــه ثــروت و قــدرت رســاند و بنی هاشــم را بــه درویشــی انداخــت.
معاویــه، در توجیــه بــی رســمیهای خــود، آیــات را بــه ســود خــود تفســیر می کــرد 
کــه علــی)ع( در اعتــراض بــه او می نویســد: »فعــدوت علــی طلــب الدنیــا بتاویــل 

القــرآن... والــب عالمکــم، جاهلکــم و قائمکــم، قاعدکــم.«)16(
ســوی  از  مــن  می گفــت:  آشــکارا  بیت المــال،  میــل  و  حیــف  دربــاره  معاویــه 
ــق  ــی را ح ــم و کس ــتفاده کن ــال اس ــم از بیت الم ــه بخواه ــر چ ــار دارم ه ــدا اختی خ

نباشــد. واخواســت 
نوشــته انــد: »روزی معاویــه بــا پیرامونیــان، درکنــار شــاهراهی بــه تفــرج نشســته 

بــود کــه کاروانــی از زر و ســیم و غــالم و کنیــز، از آن او، از برابــرش می گذشــت.
ــا دنیــا پیونــدی نداشــت، امــا عمــر،  ــه ب او گفــت: خــدا ابوبکــر را رحمــت کنــد ک
دنیــا بــه ســراغش آمــد و او نرفــت، ولــی دنیــا در پــی عثمــان رفــت و او اســتقبال 
کــرد. ولــی مــا و دنیــا بــه هــم درآمیختیــم. بــه خــدا ســوگند، ایــن قدرتــی اســت کــه 

خداونــد آن را بــه مــا ارزانــی داشــته اســت.«)17(
ــالت  ــت، رس ــط اس ــت و ضب ــخ ثب ــه در تاری ــد و آنچ ــه آم ــه گفت ــگ در آنچ ــا درن ب
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عالمــان دیــن، به ویــژه ایــن کــه، ایــن اندیشــه و پنــدار واهــی و ویرانگــر، در بیــن 
الیه هایــی از مــردم شــیعه رواج دارد و کســانی هــم، خواســته و ناخواســته بــه 
آن دامــن می زننــد، بســی ســنگین اســت و بایــد بــه درســتی در ایــن آوردگاه 
توجیــه  بــرای  پیشــگان،  ســتم  انــدوزان،  ثــروت  نگذارنــد  و  بیابنــد  حضــور 
دســت یازی های خــود بــه مــال مــردم بــه بیت المــال و بینوایــان و تهــی دســتان 
بــرای آرامــش دادن بــه خــود و توجیــه بــی حرکتی هــا و بــی جنبشــی های خــود، 
از قضــا و قــدر برداشــت نادرســت بکننــد و از برقــراری عدالــت جلوگیــری کننــد.

حاکمــان ســتم افــزون بــر ایــن، بــرای دوام و بقــای خــود، دســت بــه تحریف هــا 
می زدنــد و شــگردهایی بــه کار بردنــد کــه بــه پــاره ای از آن ها در این جا اشــاره می کنیم:
1. تحریــف آیــه کنــز: از دیگــر رهزنیهــای فکــری در تحریــف مفهــوم عدالــت، 

تفســیر بــه رای آیــه کنــز اســت:
ــا ایهــا الذیــن آمنــوا ان کثیــرا مــن االحبــار و الرهبــان لیاکلــون امــوال النــاس  »ی
بالباطــل و یصــدون عــن ســبیل اهلل والذیــن یکنــزون الذهب والفضــه والینفقونها 

فــی ســبیل اهلل فبشــرهم بعــذاب الیــم.«)18(
ای مؤمنــان! بســیاری از عالمــان اهــل کتــاب و راهبــان، امــوال مــردم را بــه 
باطــل می خورنــد و آنــان را از راه خــدا بــاز می دارنــد و کســانی کــه طــال و نقــره 
مجــازات  بــه  نمی کننــد،  انفــاق  خــدا  راه  در  و  می ســازند  پنهــان  و  گنجینــه  را 

ده. بشــارت  دردناکــی 
در ایــن کــه خداونــد می فرمایــد: »آنــان کــه طــال و نقــره را گنجینــه می ســازند و 
در راه خــدا انفــاق نمی کننــد« منظــور همــان زکات اســت کــه اینــان نمی پردازنــد، 

یــا خیــر، میــان مفســران گفــت وگوســت.
اصــل تاسیســی بــودن مفاهیــم، نــه تاکیــدی بــودن آن،ایــن تفســیر را تقویــت 
می کنــد کــه: انفــاق کنــز، عنــوان مســتقل و جــدای از زکات اســت و روایاتــی هــم از 

معصومــان، آن را تاییــد می کننــد.
ــم  ــه ام ل ــد: »مــا زاد علــی اربعــة اآلف فهــو کنــز ادی زکات امــام علــی)ع( می فرمای

یــؤد ومادونهــا فهــو نفقــه.«)19(
طــال و نقــره، وســیله و ابــزار اصلــی داد و ســتد در آن روزگار بــوده اســت. روشــن 
اســت کــه گنجینــه ســاختن و احتــکار چنیــن وســیله و ابــزاری و بــه کار نینداختــن 
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آن در راه تولیــد و انفــاق نکــردن آن در راه پرکــردن خالهــای اقتصــادی و برطــرف 
ســاختن دشــواری های اقتصــادی جامعــه اســالمی و هزینــه کــردن آن در راه 
هــوا و هــوس و منافــع شــخصی، تــوازن جامعــه را بــه هــم زده و مــردم را بــه دو 
گــروه برخــوردار و بینــوا بخــش می کنــد و مفاســد اجتماعــی ناخواســته ای بــه بــار 
مــی آورد. ایــن خــود از نمونه هــای بــارز بــی عدالتــی اســت. از ایــن روی انفــاق 
و بــه کارگیــری مــازاد ثــروت در راه مصالــح مســلمانان و پرکــردن تهی گاه هــای 
اقتصــادی، ضــرورت دارد. بــه روزگار خلیفــه ســوم، گروهــی از طلقــاء)آزاد شــدگان 
بــه خلیفــه و  بــا نزدیــک شــدن  بــه دســت پیامبــر)ص( در زمــان فتــح مکــه( 
بیت المــال، بــه ثروت هــای هنگفتــی دســت یافتنــد و از زر و ســیم گنجینه هــا 
آکندنــد. زیدبــن ثابــت، چنــان دارایــی گــردآورد کــه افــزون بــر زمیــن و بــردگان، 
طالهایــی کــه بــه جــا گذاشــته بــود، بــا تبــر می شکســتند و ســهم هــر یــک از 

می دادنــد.)20( را  بازمانــدگان 
ایــن رفتــار ناپســند، طبیعــی بــود کــه بــا واکنــش مســلمانان و اســتناد بــه آیــات 
از شــماتت ها و اعتراض هــا و  بــرای رهایــی  گــروه  ایــن  قــرآن روبــه رو می شــد. 
از جملــه در  قــرآن رو می آوردنــد.  بــه تحریــف معنــوی و ظاهــری  عصیان هــا، 

تاریــخ آمــده اســت:
در وقــت نوشــتن قــرآن در زمــان خلیفــه ســوم، کســانی بــرای آن کــه آیــه کنــز 
»الذیــن یکنــزون الذهــب و الفضــه...« صفــت احبــار و رهبــان، در آیــه پیشــین، 
ــه  ــد ک ــذف کنن ــتند »واو« را ح ــرد، خواس ــر نگی ــلمانان را در ب ــود و مس ــمرده ش ش
چنیــن معنــی شــود: دانشــمندان اهــل کتــاب و راهبانــی کــه ثــروت می اندوزنــد، 

آن را درراه خــدا انفــاق نمی کننــد، بــه عــذاب خــدا گرفتــار می شــوند.)21(
امــوال  از  شــام  در  و  بــود  انــدوزان  ثــروت  تریــن  بــزرگ  از  خــود  کــه  معاویــه 
برابــر  را  »کنــز«  آیــه  بــود،  نهــاده  بنــا  قیصــر  و  کســرا  بســان  کاخــی  بیت المــال، 
هــوی و هــوس خــود، تفســیر می کــرد و می گفــت: آیــه، ویــژه اهــل کتــاب اســت و 

گیــرد.)22( نمــی  دربــر  را  مســلمانان 
ــه زکات  ــد ک ــش می کن ــانی را نکوه ــه کس ــد: آی ــتدالل می کردن ــر، اس ــی دیگ گروه
امــوال خــود را نمی پردازنــد و اگــر کســانی زکات خــود را بپردازنــد، هــر چنــد ســرمایه 

گنجینــه کننــد و زر و ســیم بیندوزنــد، اشــکالی نــدارد.
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ــر ایــن مــوج وســیع تحریف هــا و وارونــه گویی هــا، کــه عدالــت اجتماعــی  در براب
را هــدف قــرار داده بــود، عالمــان راســتین و همراهــان راســتگو و راســتین پیامبــر 
مقاومــت کردنــد و بــا افشــاگری ها و شــرح و تفســیر درســت آیــات قــرآن، بــر تحریــف 
راه بســتند. در برابــر حــذف »واو« از آیــه »والذیــن یکنــزون « گروهــی از صحابــه 
مقاومــت کردنــد و مانــع حــذف آن شــدند. یکــی از صحابــه، تهدیــد کــرد: اگــر واو 
ــرای آن شمشــیر خواهــم  را حــذف کنیــد و تحریفــی در کتــاب خــدا روی دهــد، ب

کشــید. نویســندگان وحــی »واو« را بــه جــای خــود بازگرداندنــد.)23(
پیامبــر  راســت پیشــه  یــار  ابــوذر،  قــرآن،  از  نابجــای معاویــه  تفســیر  برابــر  در 
ایســتادگی کــرد. ابــوذر در شــام، آیــه »کنــز« را در هــر کــوی و بــرزن می خوانــد و 
زندگــی اشــرافی و فرعونــی معاویــه و پیرامونیــان او را محکــوم می کــرد و فقــراء و 
تهیدســتان را بــه شــورش علیــه نظــام ســتمکارانه امویــان بــر می انگیخــت.)24(

مــا  و  اســت  کتــاب  اهــل  ویــژه  کنــز  آیــه  کــه می گفــت  برابــر معاویــه  ابــوذر، در 
مســلمانان در تکاثــر زر و ســیم، آزادیــم، می گفــت: آیــه عــام اســت و همــگان را در بــر 
می گیــرد.)25( معاویــه، کــه از ســخنان شــورانگیز ایــن یــار دیرین پیامبــر)ص( علیه 
زندگانــی افســانه ای خــود در شــام، احســاس خطــر می کــرد، نخســت تــالش کــرد او 
را آزمنــد ســازد؛ از ایــن روی، هــزار دینــار زر ســرخ بــرای ابــوذر هدیه فرســتاد کــه ابوذر 
آن را نپذیرفــت.)26( پــس از ناامیــد شــدن از خریــدن دیــن ابــوذر، معاویــه با اجازه 

خلیفــه، او را بــه شــیوه وحشــیانه ای روانــه مدینــه ســاخت.)27(
ابــوذر در مدینــه نیــز ســاکت نبــود و زندگــی را بــر افــراد افــزون خــواه و بیدادگــر تلــخ 
ســاخت و بــا خوانــدن آیــات قــرآن و اســتناد بــه ســیرت پیامبــر)ص( ثابــت می کــرد 

کــه آنــان راهــی بــه جــز ســیرت پیامبــر را در پیــش گرفتــه انــد.
تاریــخ نــگاران تعصــب ورز و دربــاری از همــان روزگار، تاکنــون در تکاپوینــد کــه 
ایــن حرکــت عدالــت خواهانــه ابــوذر را، کــه از متــن قــرآن و حدیــث بــر می خاســت، 
ــار مثبــت و انقالبــی آن را در میــان توده هــای مســلمان و نســل  تحریــف کننــد و آث
جــوان از بیــن ببرنــد. شــماری از مورخــان، حرکــت ابــوذر را انحرافــی دانســته و او را 
شــخصی تنــد و پرخاشــجو جلــوه داده انــد. اینــان بــر ایــن گمــان و پندارند کــه وی از 
وسوســه های شــخصی موهــوم بــه نــام عبــداهلل بــن ســبا، که هرگونــه ثــروت اندوزی 

را نــاروا می شــمرده، اثرپذیرفتــه و مــردم را علیــه معاویــه می شــورانده اســت.
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ــه  ــاذر اال تعجــب ان معاوی ــا اب ــاذر فقــال ی ــن الســوداء الشــام لقــی اب »لمــا ورد اب
دون  یحتجبــه  ان  یریــد  کانــه  هلل  ء  شــی  کل  ان  اال  اهلل  مــال  المــال  یقــول: 
المســلمین.«)28( چــون عبــداهلل بــن ســبا وارد شــام شــد، بــا ابــوذر دیــدار کــرد و 
بــه او گفــت: در شــگفت نمی شــوی کــه معاویــه می گویــد: مــال، مــال خداســت و 
همــه چیــز از آن اوســت. او، بــا ایــن کلمــه، می خواهــد ثروت هــا را از آن خــود کنــد 

و حــق مــردم را از آنــان دریــغ دارد.
شــمار دیگــر، اختــالف ابــوذر و معاویــه و کعــب بــن احبــار را برخاســته از اجتهــاد 
کــه  بــوده  بــاور  ایــن  بــر  ابــوذر  انــد:  پنداشــته  اســالم  از  گوناگــون  قرائت هــای  و 
ثروت انــدوزی و گنجینــه ســازی مــازاد، ثــروت حــرام اســت؛ ولــی دیــدگاه دیگــران 
آن بــوده کــه انفــاق ســیم وزر انباشــته شــده، مســتحب اســت، نــه واجــب و یــا آیــه 
کنــز مربــوط بــه مســلمانان نیســت. در نهایــت هــر دو گــروه بــر صــواب هســتند و 

نمی تــوان یکــی را محکــوم ســاخت.)29(
شــمار دیگــر، دیــدگاه ابــوذر را برخاســته از اندیشــه های غیــر اســالمی و اشــتراکی 
می داننــد و چنیــن می نمایاننــد کــه ایــن گفته هــا ربطــی بــه اســالم نــدارد. ابــوذر 
ترویــج  را  سوسیالیســتی  تفکــر  و  نبــوده  قائــل  احتــرام  فــردی  مالکیــت  بــرای 
می کــرده اســت.)30( همــه ایــن تحلیل هــا برخاســته از نشــناختن ابــوذر و یــا 

تحریــف آگاهانــه حرکــت انقــالب و اصالحــی اوســت.
ابوذر، چهارمین مسلمان بوده و پیامبر در حقش فرموده است:

»آسمان سایه نیفکنده بر کسی راستگوتر از ابوذر.«)31(
حاشــا کــه چنیــن کــس بــر پیغمبــر دروغ بنــدد. و مــروج اندیشــه های غیــر قرآنــی 

باشــد و یــا اثــر پذیرفتــه از وسوســه های شــیطانی.
ابــوذر، از سرچشــمه قــرآن ســیراب شــده و دســت پــرورده پیامبــر و علــی اســت. 
ــر گفته هــای عدالــت خواهانــه خــود، بــه آیــات صریــح قــرآن و ســنت شــفاف  او ب
رســول خــدا اســتدالل می کــرد. در برابــر ایــن منطــق، افــزون طلبــان، پاســخی 
نداشــتند و ناگزیــر بــاز پــس می نشســتند و بــرای خامــوش کردنــش بــه حربــه 

تهمــت و تهدیــد دســت می زدنــد.
2. تحریــف جایــگاه شــان: معاویــه بــرای توجیــه بــر افراشــتن کاخ ســبز و از 
دادن  نشــان  شــکوهمند  می گفــت:  محرومــان،  دســترنج  و  عمومــی  بودجــه 
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خالفــت اســالمی بســتگی دارد کــه دربــاری بــه ســبک دربــار شــاهان روم داشــته 
ــا زی و هیاتــی جــدای از ســیره  باشــیم. در ســفر خلیفــه دوم بــه شــام، معاویــه ب

ــت. ــرده گرف ــر او خ ــر ب ــد. عم ــواز آم ــه پیش ــالمی ب ــان اس حاکم
وی پاســخ داد: »در ایــن ســرزمین خبرچین هــای دشــمن بســیارند. مــا بــا ایــن 

روش و تجمــل عــزت اســالم را بــه رخ آنــان می کشــیم.«)32(
غافــل از آن کــه عــزت مســلمانان و شــکوه حکومــت در ســاده زیســتی و همراهــی 
حاکــم بــا رعیــت در شــیوه زندگــی نهفتــه اســت و عدالــت اجتماعــی و زندگــی 
یکســان فرماندهــان و ســربازان در روزگار پیامبــر و پــس از آن، در نبردهــای ایــران 
و روم، از علــل اساســی، پیــروزی ســپاه اســالم بــر دشــمنان. بــرای روشــن شــدن 

شــان و مــرز عدالــت، بایــد بــه چنــد نکتــه توجــه شــود:
الــف. توجــه بــه زمــان: عدالــت، مفهومــی اســت ثابــت و دگرگونــی ناپذیــر؛ ولــی 

ممکــن اســت مصــداق و شــاخص آن در هــر زمــان تفــاوت کنــد.
در دوره علــی)ع( موازنــه حاکــم و رعیــت ایجــاب می کــرد رهبــر لبــاس ســاده 
بپوشــد و از لبــاس و کفــش ارزان و گاه وصلــه دار اســتفاده کنــد و بــر زن و فرزنــد 
ــد،  ــده ان ــان مان ــه ای ن ــرای لقم ــه ب ــی ک ــا محرومان ــا ب ــد ت ــر باش ــخت گی ــود، س خ
ــر  ــبی ب ــاه نس ــردم از رف ــادق)ع( م ــام ص ــان ام ــی در زم ــد. ول ــرده باش ــدردی ک هم
خــوردار بودنــد و ایــن شــیوه زندگــی نــه تنهــا بــرای امــام پســندیده و برابــر عدالــت 
نبــود کــه خــرده گیــری دیگــران را در پــی داشــت. برخــی افــراد کــه بــه صوفــی و 
ــت و  ــیوه معیش ــه ش ــیدند و ب ــمین می پوش ــاس پش ــد و لب ــهره بودن ــایی ش پارس
لبــاس پوشــیدن امــام صــادق خــرده می گرفتنــد کــه: علــی، لبــاس خشــن بــه تــن 

می کــرد و پیراهــن ارزان قیمــت و شــما لبــاس نــرم.
حضــرت صــادق)ع( در پاســخ می فرمــود: »روزگار متفــاوت اســت. امیرمؤمنــان 
آن را در زمانــی می پوشــید کــه همــگان چنیــن بودنــد و کســی ایــن شــیوه را بــر 
ــرد. بهتریــن لبــاس، در هــر زمــان، لبــاس مردمــان  آن حضــرت نکوهــش نمــی ک
از  بــه برخــی  نیــز امــام رضــا)ع(  همــان عصــر اســت.«)33( چنیــن پاســخی را 

شــیعیان بــی بصیــرت داده اســت.)34(
ــر  ــز، در ه ــا نی ــر و غن ــت فق ــن اس ــا: روش ــر و غن ــوم فق ــول در مفه ــه تح ــه ب ب. توج
زمانــی مفهومــی ویــژه می یابــد. در روزگار پیامبــر و علــی)ع( آن هــا معنایــی دارنــد و 
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مصداق هایــی و در زمــان امــام صــادق)ع(، در مثــل، معنایــی و مصداق هــای دیگر.
مــردم،  اقتصــادی  نســبی  پیشــرفت  و  زمــان  بــه  توجــه  بــا  صــادق)ع(  امــام 
پیشــنهاد می کــرد: از بیت المــال بــه انــدازه ای بــه افــراد فــرو دســت داده شــود کــه 
ســطح زندگــی آنــان، همتــراز دیگــران گــردد؛ بتواننــد بخورند و بپوشــند، ســفر حج 

برونــد و آبــروداری کــرده و بتواننــد بــه دیگــران چیــزی ببخشــند.
گروهــی از یــاران امــام کــه متوجــه ایــن نکتــه و شــرائط زمــان نبودنــد، در دادن 

واجبــات مالــی بــه افــراد، ســخت گیــر بودنــد.
از  نیازمنــد  گــزارش دادم: پیرمــردی  امــام صــادق)ع(  بــه  ابوبصیــر می گویــد: 

یارانمــان بــه نــام عمــر، از عیســی بــن اعیــن چیــزی خواهــش کــرد.
عیسی گفت: از مال زکات پیش من هست؛ ولی به تو نمی دهم.

او گفت: چرا؟
گفــت: چــون دیــدم کــه تــو گوشــت و خرمــا خریــده ای گفــت: دو درهــم ســود 
بــردم دو دانــق گوشــت، دو دانــق خرمــا خریــدم و دو دانــق را بــرای نیــازی دیگــر 

در اختیــار دارم.
امام صادق از فرط اندوه، دست بر پیشانی گذاشت و فرمود:

»ان اهلل نظــر فــی امــوال االغنیــاء ثــم نظــر فــی الفقــراء فجعــل فــی امــوال االغنیــاء 
مایکتفــون بــه و لــو لــم یکفهــم لزادهــم، بلــی فلیعطــه مایــاکل ویشــرب ویکتســی 

ویتــزوج و یتصــدق و یحــج.«)35(
خداونــد در ثــروت دارایــان و در فقــراء نگریســت. پــس در دارایــی اغنیــاء بــه 
مقــداری کــه کافــی باشــد فقــرا را، اموالــی را واجــب کــرد و اگــر ایــن مقــدار بــس نبود، 
ــه مقــدار خــوردن و نوشــیدن و لبــاس  ــه او بدهــد، ب ــد ب افــزون می کــرد. بلــه. بای
پوشــیدن و نیــز بــه مقــداری کــه ازدواج کنــد و صدقــه دهــد و حــج بــه جــای آورد.

3. تحریــف شــخصیت پیامبــر: پیامبــر نازنیــن اســالم همیشــه و همــه گاه بایــد 
در کانــون توجــه عالمــان دیــن باشــد و کوچــک تریــن غبــاری را بــر شــخصیت آن 
وجــود مقــدس تــاب نیاورنــد و بــا منطــق و اســتدالل بــه روشــنگری بپردازنــد. 
ــه اصــل بلنــد عدالــت در اســالم  ــروه و جریانــی بخواهــد از ایــن راه ب ــر گ به ویــژه اگ
زندگــی  نــاروای خــود در  کارهــای  توجیــه  بــرای  وارد ســازد. شــماری  خدشــه 
مشــروعیت  بــرای  آنــان  انــد.  بــرده  ســؤال  زیــر  را  پیامبــر  عدالــت  خانوادگــی، 
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بخشــیدن بــه آزادی هــای افســار گســیخته خــود در ازدواج و طــالق و برخــی نیــز 
ــد  ــا جعــل گزارش هــای دروغ ایــن را القــا می کردن ــور ب ناشــیانه و از روی تعصــب ک
کــه: پیامبــر برخــی از زنــان خــود را بیــش تــر مراعــات کــرده و نســبت بــه برخــی دیگــر 

کــم اعتنــا بــوده اســت.
بــدارد،  پــاس  اینــان، وقتــی پیامبــر نتوانــد عدالــت را در خانــواده  بــه پنــدار 
تکلیــف از مــا برداشــته اســت. در شــان نــزول آیــه: »ولــن تســتطیعوا ان تعدلــوا 
ــو حرصتــم.«)36( شــما هــر چقــدر بکوشــید نخواهیــد توانســت  بیــن النســاء ول

عدالــت را میــان زنــان متعــدد برقــرار ســازید.
گفتــه انــد: آیــه دربــاره عایشــه نــازل شــده کــه حکایــت از آن دارد: پیامبــر او را از 

دیگــر زنــان بیــش تــر دوســت داشــته اســت.)37(
و یــا در شــان نــزول آیــه شــریفه: »وان امــراة خافــت مــن بعلهــا نشــوزا او اعراضــا 
فالجنــاح علیهمــا ان یصلــی بینهمــا صلحــا.«)38( اگــر زنــی از طغیــان و سرکشــی 

یــا رویگردانــی شــوهرش، بیــم داشــته باشــد، مانعــی نــدارد بــا هــم صلــح کننــد.
نوشــته انــد: »ســوده، چــون پیــر شــد، پیامبــر در اندیشــه بــود کــه او را طــالق دهــد. 
او در برابــر ایــن کــه پیامبــر از ایــن کار درگــذرد، حــق خــود را بــه عایشــه بخشــید.«)39(

ایــن افــراد ناآگاهانــه بــرای بــاال بــردن جایــگاه ام المؤمنیــن عایشــه، یــا غرضهــا و 
هدفهــای دیگــر، شــخصیت پیامبــر را هــدف گرفتــه انــد؛ غافــل از آن کــه پیامبــر، 
کــه مظهــر اخــالق نیکــو و تجســم عــدل بــود و در همــه ســویه های زندگــی فــردی و 
اجتماعــی، حتــی در نــگاه بــه افــراد دادور بــود، چگونــه میــان زنــان خــود عدالت را 
پــاس نمــی داشــت. زنــان پیامبــر در وصــف حضــرت گفتــه انــد: او در مســافرت ها 

نیــز بــا قرعــه کشــی از همســران را همــراه می بــرد و در دیگــر اوقــات:
»کان رسول اهلل یقسم بین نسائه فیعدل.«)40( 

پیامبر)ص( اوقات خود را به عادالنه بین زنانش تقسیم می کرد.
ازدواج هــای پیامبــر)ص( بــرای هــوی وهــوس نبــود کــه بــا پیــر شــدن زنــی از 
زنانــش، او را رهــا کنــد. افــزون بــر ایــن، پیامبــر)ص( خــود فرمــوده اســت: طــالق 
از روی هــوس،  نیســت  پســندیده  پیامبــر  بــر  و  تریــن حالل هاســت  ناســتوده 

گفته هــای خــود را بــا کــردارش درهــم شــکند.
نشــانه های گوناگــون از ســخن و ســیرت پیامبــر نشــان می دهــد، هــر دو شــان 
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نــزول آیــات فــوق بــا زندگــی پیامبــر همخوانــی نــدارد و دســت جعــل، بــه روشــنی 
در آن دیــده می شــود. امیرمؤمنــان در مقــام پاســخ از شــرع و نشــان نــزول آیــه 
»وان امــرة خافــت مــن بعلهــا... « هیــچ گونــه اشــارتی بــه نقــش پیامبــر)ص( در 

ایــن ماجــرا نکــرده اســت.)41(

تالش در راه گسترش عدالت اجتماعی
عالمــان، افــزون بــر روشــنگری مفهــوم عدالــت، وظیفــه دارند در عرصــه خارجی 
در راه گســترش عدالــت گام بردارنــد و بــا گفتــار و کــرداردر راه انجــام آن بکوشــند؛ 

زیــرا ایــن، از مصداقهــای بــارز امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت.
علــی)ع( در خطبــه ای خطــاب بــه علمــا، و دانشــمندان، دفــاع از حقــوق پــای 
مــال شــده محرومــان و افشــای ســتم ســتمکاران را از رســالت ها و وظیفه هــای 
بنیادیــن آنــان شــمرده اســت. حضــرت تاکیــد فرمــود: ســتم ســتیزی نقطــه اوج 
مبــارزه بــا منکــر اســت و ترویــج دادگــری از نمونه هــای روشــن و آشــکار فریضــه 
دیــن  قانون هــای  و  آیین هــا  دو،  ایــن  ســایه  در  زیــرا  معــروف.  بــه  امــر  بــزرگ 
پامی گیرنــد، صاحبــان حقــوق، بــه حقــوق خــود می رســند، ســتم از میــان مــی رود 
می شــوند.  هزینــه  خــود  شایســته  جایــگاه  در  عمومــی  امــوال  و  بیت المــال  و 

ــادآور شــده اســت: ــه علمــاء ی حضــرت در ادامــه ب
»مــردم از آن رو بــه شــما احتــرام می گذارنــد کــه بــه شــما امیــد دارنــد تــا در 
راه دیــن خــدا بپاخیزیــد، از حقــوق ناتوانــان و پــای مــال شــدگان دفــاع کنیــد 
و در ایــن راه از بــذل مــا و جــان دریــغ نداریــد... شــما بــه چشــم خــود دیدیــد 
کــه پیمان هــای خــدا شکســته شــد و شــما هــراس نمی کنیــد و شــما از نقــض 
پیمانهــای پدرانتــان بــه هــراس می افتیــد. اینــک، پیمان هــای خــدا بــی مقــدار 
ــان ترحــم  ــر آن شــده، کورهــا و الل هــا و زمیــن گیرهــا بــی سرپرســت رهــا شــده و ب
نمی شــود. شــما بــه انــدازه خــود و در خــور مســؤولیت بــرای دفــاع از مظلومــان کار 
نمی کنیــد و نــه از کســی کــه از محــروم دفــاع می کنــد حمایــت کــرده و بــه مســامحه 

و ســازش بــا ســتمکاران خــود را آســوده می داریــد.«)42(
امــام خمینــی)ره( در بحث هــای ارزش منــد والیــت فقیــه، بــا اشــاره بــه همیــن 
ــای  ــد: علم ــا، می فرمای ــتیزی حوزه ه ــتم س ــالت س ــرح رس ــی)ع( در ش ــه عل خطب
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ــر ســتمکاران ســکوت کننــد و بــی تفاوتــی پیشــه ســازند، مــورد  ــر در براب دینــی اگ
نکوهــش خداونــد قــرار می گیرنــد. ایــن دســتور مربــوط بــه گذشــته نیســت و همــه 
ــم را  ــت و ظل ــر می گیــرد. علمــاء می بایســت، عدال ــردا را در ب نســل های امــروز و ف
شــناخته و ســتم را در زوایــای اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی آشــکار کــرده و 

بــدون ســهل انــگاری و پــرده پوشــی در برابــر آن بایســتند.)43(
امامــان، بــا ســتم در افتادنــد و عالمــان و آگاهــان ســاکت نبودنــد. البتــه شــیوه 
بــوده  بازدارنده هــای موجــود گوناگــون  اقتضــای شــرائط و  بــه  آنــان  مبارزاتــی 
اســت. گاه شــرایط ایجــاب می کــرد کــه مســالمت جویانــه و بــا زبــان و قلــم بــه 
گســترش عدالــت بپردازنــد و گاه حــال و روز، بــه گونــه ای بــوده کــه بایــد راه مبــارزه 

ــد. ــش گیرن ــز را در پی قهرآمی
عدالــت  بــه  را  خــود  از  پیــش  خلفــای  نظام هــای  کــه  ایــن  بــا  علــی)ع( 
نمی شــناخت، چــون زمینــه دگرگونــی اساســی موجــود نبــود، بــه قــدر تــوان، برای 
نزدیــک ســاختن حاکمــان بــه عدالــت تــالش می کــرد. نمونه هــای فراوانــی از 
همــکاری علــی)ع( بــا خلفــا در راســتای کمــک بــه عدالــت عمومــی موجــود اســت. 
امــام در یــک جــا، ضــرورت ســاده زیســتی خلیفــه و زندگــی بســان توده هــای 
محــروم را بــه خلیفــه یــادآور می شــود)44( و در جــای دیگــر، نکته هایــی از شــیوه 

تعامــل اجتماعــی و عدالــت عمومــی را بــه خلیفــه دوم گوشــزد می کنــد:
»ثــالث ان حفظتهــن و علمتهــن کفتــک ماســواهن وان ترکتهــن لــم ینفعــن 
شــی ء ســواهن. قــال: ومــا هــن یــا ابــا الحســن؟  قــال اقامــة الحــدود علــی القریــب 
والبعیــد. والحکــم بکتــاب اهلل فــی الرضــا والســخط والقســم بیــن النــاس بالعــدل 

بیــن االحمــر و االســود. فقــال لــه عمــر: لعمــری لقــد اوجــزت وابلغــت.«)45(
علــی)ع( بــه عمــر گفــت: ســه چیــز اســت کــه اگــر آن هــا را بیامــوزی و پــاس داری از 
دیگــر دســتاویزها بــی نیــاز خواهــی بــود و اگــر نســبت بــه ایــن ســه کوتاهــی ورزی، 

دیگــر عوامــل تــو را ســود نخواهــد بخشــید. 
عمر گفت: آن ها کدامند ای ابوالحسن؟

امــام فرمــود: اجــرای حــدود خداونــد، نســبت بــه نزدیــکان و افــراد دور، عمل به 
قــرآن در حالــت خرســندی و ناخشــنودی و تقســیم عادالنــه میــان ســرخ و ســیاه، 

عمــر گفــت: بــه جانــم ســوگند، مختصــر و بلیــغ ســخن گفتــی.
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تاریــخ مــوارد بســیاری را ثبــت کــرده کــه علــی)ع( در برنامــه و رایزنی هــا، بــه خلفــا 
کمــک کــرده و آنــان را بــه راه عدالــت و دادگــری رهنمــون ســاخته اســت.

ــا ســتم را در شــکل مبــارزه منفــی و  پــس از علــی)ع( دیگــر امامــان نیــز مبــارزه ب
ــرای عدالــت خواهــی، عدالــت گســتری  ــد. بسترســازی ب ــرده ان مثبــت، دنبــال ک

و... از رســالت های مهــم و کلیــدی همــه امامــان بــوده اســت.
امامــان)ع( بــا بیــان و بنــان، چنان تصویری زشــت و هولناک از ســتم ورزی و بی 
عدالتــی و از بیــن بــردن حقــوق دیگــران ترســیم می کردنــد کــه افــراد از غصــب حــق 
دیگــران و همراهــی بــا ســتمکاران احســاس تنفــر و حقــارت می کردنــد و از نشســت 

و برخاســت و کمــک بــه ظالمــان، روی بــر می گرداندنــد و دوری می گزیدنــد.
امــام صــادق)ع( می فرمایــد: »چــون روز قیامــت فــرا رســد، فریادگــری صــدا 
می زنــد: کــو ســتمکاران و کمــک کننــدگان بــه ســتمکاران و هماننــد آنــان ؟ و 
کجاینــد آنــان کــه بــرای ســتمکاران قلمــی تیــز کــرده و یــا دواتــی را لیقــه نهــاده انــد. 

پــس، همگــی را در تابوتــی آهنیــن گــرد آورنــد و در آتــش افکننــد.«)46(
روشــن اســت کــه پیــروان اهــل بیــت بــه خــود اجــازه نمــی دادنــد بــا ســتمکاران 
و غاصبــان و صاحبــان ســیم و زر بــر ســر یــک ســفره نشــینند و علــم و دانــش و 
تقــوای خــود را در راه تحکیــم قدرتهــای شــیطانی هزینــه کننــد، بلکــه بــا بیــان و 
بنــان و برنامه هــا و طرحهــای کارســاز، چهــره کریــه ســتم پیشــگان را بــرای مــردم 
افشــا کــرده و گاه بــا جنایــت پیشــگان، بــه ســتیز برخاســته و در ایــن راه، شــربت 

شــهادت نوشــیده انــد.
امــام  بــود.  بیدادگــری  بــا  مبــارزه  حســین)ع(  امــام  قیــام  انگیزه هــای  از 
حســین)ع( در مکــه از پیامبــر نقــل می فرمایــد: »مــردم و ظیفــه دارنــد در برابــر 
پادشــاه ســتمکاری کــه حــالل و حــرام خداونــد را پــاس نمــی دارد، پیمــان خــدا 
را شکســته و بــه ســتم و گنــاه بــر مــردم فرمانروایــی می کنــد، بــه مبــارزه برخیزنــد.

اکنــون، امویــان راه خــدا را رهــا کــرده، راه شــیطان پیــش گرفتــه انــد، در زمیــن 
فســاد می کننــد و بــه حــدود و مرزهــای دیــن، توجهــی ندارنــد و امــوال بیت المــال 
چونــان ثــروت شــخصی در میانشــان دســت بــه دســت می گــردد و مــن بــه عنــوان 
وارث پیامبــر و آشــناترین فــرد بــه قــرآن و ســنت، ســزاوارترین کــس هســتم کــه در 

ایــن مبــارزه گام بــردارم.«)47(
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خونخواهــی  آهنــگ  بــه  کــه  نهضت هایــی  نیــز،  حســین  امــام  از  پــس 
سیدالشــهداء، آغــاز شــد و نیــز نهضت هــای ســادات علــوی همگــی در ایــن گرایش 
هم داســتان بودنــد کــه نظــام حاکــم ســتمکار و تبــه کار اســت و بایســتی حاکمــان 
راه علــی را دنبــال کننــد و روش اقتصــادی و اجتماعــی آن حضــرت، احیــاء گــردد.

در ماجــرای قیــام مختــار و حرکــت عبــداهلل بــن زبیــر، نماینــدگان گوناگونــی بــرای 
جــذب مــردم، از هــر دو گــروه، در کوفــه در رفــت وشــد بودنــد و برنامه هــای خــود را 

بــه مــردم اعــالن می داشــتند و خواســتار حمایــت مردمــی بودنــد.
گفــت:  کوفــه  مــردم  بــه  زبیــر،  ابــن  ســوی  از  مخزومــی  مطیــع  بــن  عبــداهلل 
»امیرمؤمنــان، عبــداهلل بــن زبیــر، مــرا فرمــان داد کــه روش اقتصــادی عمربــن 

بــه کار بنــدم.« بــن عفــان را در توزیــع غنائــم  خطــاب و عثمــان 
ســائب بــن مالــک از شــیعیان در پاســخ گفــت: »النرضــی اال ســیرة علــی بــن ابــی 

طالــب التــی ســار فــی بالدنــا والنریــد ســیرة عثمــان.«)48(
تنها به روش حکومتی علی)ع( خرسندیم و شیوه عثمان را نمی پسندیم.

و  امــوی  بــا حاکمــان  امامــان  انگیــزه اصلــی، درافتــادن و مخالفــت  از  یکــی 
عباســی، بــی عدالتــی و حیــف ومیــل بیت المــال بــوده اســت. عالمــان دیــن، 
همیــن رســالت را دارنــد و بایــد آن را در هــر زمــان و مکانــی، پــاس بدارنــد. چــون 
چنیــن اســت، عالمــان دیــن از آغــاز دوران غیبــت تاکنــون، پرچــم ایــن حماســه 

بــزرگ را، همیشــه برافراشــته نگهداشــته انــد.
تاریــخ گــواه اســت بــه تــالش گســترده و بنیادیــن علمــا، علیــه ســتم و بیــداد و بــر 
افراشــتن رایــت عــدل. در گاه رویارویــی ســتمگران و ســتمدیدگان، عالمــان دین، 
همــواره در کنــار مظلومــان جــای داشــته انــد. روحانیــت شــیعه حاکمــان جائــر را 
ــا  بــه رســمیت نمــی شــناخت و در هــر عرصــه ای کــه الزم می دانســت و مفیــد، ب

ســتم و ســتمکار، در می افتــاد.
دوران  در  و  الطوایفــی  ملــوک  محلــی،  حکومت هــای  عباســیان،  دوران  در 
صفویــه، مبــارزه بــا فســاد و گنــاه و پیش گیــری از ســتم بــه مــردم فرودســت، از 

برنامه هــای اساســی عالمــان بیــدار و شــجاع بــوده اســت.
عالمان دین، در بســیاری از برهه های سرنوشــت ســاز تاریخ، دســت ســتم را از 
دامــن مــردم کوتــاه کردنــد و مردمــان شــریر و خــون آشــام را از ســمند خودخواهــی 
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و کبــر و ســتم، فــرود آوردنــد. البتــه روش هــا، یکســان نبــوده و هــر عالمــی، بــه گونــه 
ای بــا ســتم در می افتــاده اســت؛ یکــی بــا بیــان و یکــی بــا بنــان و... گروهــی از 
عالمــان راســتین، در برابــر تباهی هــا، مبــارزه آرام و گام بــه گام را پیــش می گرفتنــد 
و بــا برنامــه ای کــه داشــتند، بــه پیروزی هایــی دســت می یافتنــد و شــماری دیگــر 
در برابــر بــی رســمی های شــاهان، بــه مبــارزه قهرآمیــز دســت مــی زده انــد و در ایــن 

راه شــهدایی را تقدیــم کــرده انــد.)49(
آشــنا کــردن مــردم بــا نهــج البالغــه، از برنامه هــای علمــا، در راه گســترش عدالــت 
در آن دوره بــود. در دوره صفــوی، ایــن کتــاب بارهــا و بارهــا بــه زبــان فارســی 
ترجمــه شــده.)50( شــرح کلمــات قصــار امیرمؤمنــان و پندهــا و اندرزهای سیاســی 

ــت. ــان آن روزگار اس ــا ارزش عالم ــای ب ــرت، از کاره ــری آن حض و روش دادگ
در روزگار ســیاه چیرگــی افاغنــه بــر ایــران و از هــم گسســتگی حوزه هــا و کشــتار و 
دربــه دری عالمــان دیــن، بــا آن همــه ســفاکی و خــون آشــامی افاغنــه و خفقــان 
و چتــر مرگــی کــه آنــان بــر فــراز آســمان ایــن بــر و بــوم گســترانده بودنــد، گروهــی از 
عالمــان شــجاع و بــی بــاک، مرعــوب نشــدند و قهرمانانــه در برابــر ایــن قــوم جــرار 

ایســتادند و بــرای بیــرون رانــدن آنــان بــه تــالش برخاســتند.
گروهــی از عالمــان بــر ایــن بــاور بودنــد: راه کوتــاه کــردن دســت ســتمکاران، 
اتفــاق کلمــه، گــوش جــان ســپردن بــه ســخنان علــی)ع( اســت. ســخنانی کــه بــه 
حوزه هــا و تــوده مــردم هشــدار مــی داد، کــه بــه خــود برگردنــد و امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر کننــد، بــا جنایــت پیشــگان ســازش نکننــد و بــا رهــا کــردن دنیــای 
پســت و ذلــت بــار بــا اهــل ســتم بســتیزند و عــزت از دســت رفتــه را بازیابنــد.)51(
ــه چشــم می خــورد. در دوره ناصرالدیــن  در دوره قاجــار نیــز، ایــن خیزش هــا ب
ــرده  ــل ک ــز تبدی ــول انگی ــی ه ــه زندان ــران را ب ــار ای ــوف قاج ــتبداد مخ ــه اس ــاه ک ش
بــود و رشــوه و فســاد و فــروش پســت های دولتــی و تــاراج بیت المــال، رواج کامــل 
داشــت و هرکــس در فکــر بســتن بــار خــود بــود)52(، ایــن عالمــان دیــن بودنــد کــه 
نــور می افشــاندند و بــا قیــام علیــه بــی عدالتی هــا، طلســم شــب را می شــکافتند.
آبــادی،  نجــم  شــیخ هادی  شــیرازی،  میــرزای  چــون:  عالمانــی  نــام  تاریــخ، 
مجتهــد بروجــردی، شــیخ عبدالحســین تهرانــی ســید علــی اکبــر فــال امیــری، 
میــرزای آشــتیانی، ســید جمــال اســدآبادی و صدهــا نفــر از بــزرگان حــوزه را در 
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خــود ثبــت کــرده اســت کــه در راه مبــارزه بــا ســتم و بــی رســمی ها و مذهــب 
ســتیزی های حاکمــان مســتبد هــوادار غــرب قاجــار، رنج هــا بردنــد و برخــی بــر 

ســر ایــن راه، از جــان مایــه گذاشــتند.)53(
علــی شــاه  بیدادگریهــای محمــد  بــا  مبــارزه  در  انقالبــی،  و  متعهــد  عالمــان 
رضاخــان  تازی هــای  یکــه  و  ســفاکی ها  و  قلدری هــا  بــا  مبــارزه  در  ســپس  و 
و کارگــزاران او و خان هــا و امیــران محلــی نیــز، کوتاهــی نکــرده و بــه بیدادگــری 

برخاســتند. مخالفــت  بــه  و  پرداختنــد 
اینــان، هیــچ گاه منافــع اســالم و مــردم را فــدای هوس هــای شــخصی نکرده انــد 

و زر و زور نتوانســت آنــان را وادارد کــه ســر بــر آســتان ســتمکاران فــرود آورنــد:
»امیــر اعظــم خــان، فرمانــروای مقتــدر دامغــان و شــاهرود می خواســت، آب 
رودخانــه »تــودروار« را بــرای مــزارع خــود، از مالــکان کشــاورز آن بــه ســتم بســتاند. 
ســندی جعــل کــرده از مــردم و علمــاء خواســت آن را تاییــد کننــد. علمــای محــل 

در راس، مالمحمــد کاظــم تــودرواری، بــه شــدت مخالفــت کردنــد.
فرمانــروا، مبلــغ ســی هــزار تومــان در برابــر مالمحمــد کاظــم نهاد و اســلحه اش را 
آمــاده کــرد و گفــت: یــا در برابــر ایــن پــاداش ســند را امضــا کــن و یــا بــرای مــرگ آمــاده 
باشــد. مالمحمــد کاظــم، ســینه اش را برهنــه کــرد و گفــت: گلولــه را در ســینه ام 

رهــا کــن. بــرای مــن اســتقبال از مــرگ ســرخ بهتــر اســت از دیــن فروشــی.
اکنون، آرامگاه این بزرگمرد در قریه)دروار« زیارتگاه عموم مردم است.«)54(

مالمحمــد کاظــم، قطــره ای اســت از دریــا. وجــود ایــن قله هــای بلنــد و اســتوار، 
مــردم ایــران زمیــن را در طــول قرن هــا در برابــر بــی عدالتی هــا، پشــتیبانی کــرده و 

مشــعل امیــد را در دل هــا زنــده نگهداشت هاســت.
در اصــل، یکــی از زمینه هــای جانــب داری سرتاســری مــردم از علمــای بیــدار 
دیــن، در مبــارزه بــا رژیــم ننگیــن پهلــوی، دادخواهــی و عدالــت جویــی آنــان بــود. 
آن روز جامعــه بــه دو قطــب اقلیــت مســتکبر و اکثریــت مســتضعف تقســیم شــده 
بــود و ســرمایه داران بــزرگ، در رأس آنــان خانــواده پهلــوی، بــر مــال و ثــروت ملــی 
دســت انداختــه بودنــد و هســتی مــردم را بــه یغمــا می بردنــد. در همــان حــال کــه 
بیــش تــر مــردم از ابتدایــی تریــن ابــزار زندگــی و معــاش محــروم بودنــد و گــروه گــروه 
از فقــر و فاقــه، در تنگنــا و فریــاد توده هــا از دسترســی نداشــتن بــه قــوت الیمــوت، 
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حتــی در شــهرها و روســتاهای نزدیــک بــه مرکــز، بلنــد بــود، شــاه و درباریــان ثــروت 
بــر ثــروت می افزودنــد و خانــواده پهلــوی افتخــار می کردنــد کــه:

»تــاج ملکــه بــا 1646 قطعــه المــاس، 14 میلیــون دالر و پیراهــن ملکــه مزیــن بــه 
چهــل هــزار المــاس و وان حمــام بلوریــن ملکــه، هفتــاد پنــج هــزار دالر و مخــارج 
درشــکه ای کــه بــا آن در موقــع تــاج گــذاری شــاه بــا آن رفــت و آمــد می کــرد. 

صدوپنجــاه هــزار دالر.«)55(
پیرامونیــان نیــز در ایــن خــوان یغمــا، از شــاه و ملکــه دنبــال نمــی ماندنــد و بــا 
غــارت نفــت و دیگــر درآمدهــای ملــی، مالیــات و... کاخ هــا برافراشــتند و بــا ذخیره 
پول هــا در بانک هــای داخــل و خــارج، بــرای خــود زندگــی شــاهانه ای ترتیــب 
داده بودنــد. وابســتگان شــاه، بــا پدیــدار شــدن طالیــه پیــروزی مــردم مســلمان 
و خداجــوی ایــران، عمــده ثروتهــای نقــدی را بــه امریــکا و اروپــا منتقــل کردنــد. از 
جملــه کارگــزاران یغماگــر فــالح اســت. وی کاخ خــود را بــا طــالی آب شــده تزییــن 
کــرده بــود. کارشناســان در ســال 1358، ارزش لوســترهای ایــن کاخ را بیــش از 
ســیصد میلیــون تومــان ارزیابــی کــرده انــد. ایــن یغماگــر بــی حمیــت پــس از فــرار 
از ایــران، یکــی از قصرهــای معــروف خانــدان ســلطنتی انگلیــس را بــه مبلــغ 1/2 

میلیــون پونــد خریــد.)56(
امــام خمینــی، بــا حماســه بــزرگ و ماندنــی خــود، مــردم را بــه مبــارزه علیــه 
و  برانگیخــت  بیت المــال،  یغماگــران  و  آمریــکا  نشــاندگان  دســت  بیدادگــری 
بــی عدالتی هــا را از بیــن بــرد و ریشــه درخــت عدالــت در ایــن ســرزمین اســتوار 
ســاخت. اینــک بــر علماســت کــه هوشــیارانه از ایــن نعمــت بــزرگ خــدا پــاس 
بدارنــد، هــر کجــا حکومــت گــر و کارگــزاری و یــا وابســتگان بــه آنــان، دســت بــه 
یغماگــری می زننــد، قهرمانانــه در برابرشــان بایســتند و نگذارنــد زحمت هــا و 
رنج هــای خمینــی بــزرگ، بــه دســت شــماری ســودجو و خیانتــکار بــی ثمــر شــود 
ــام دیگــری چپــاول شــوند و  و بهــره کافــی از آن تــالش بــرده نشــود و مــردم، بــه ن
از حــق طبیعــی خــود بازماننــد. امــروز رانــت خــواران، انحصارطلبــان، در جــای 
جــای ایــن ســرزمین در حــال گســتراندن پدیــده شــوم بــی عدالتــی انــد، بایــد بــه 

هــوش بــود، و همــه ســویه نگریســت.
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تشکیل نظام اسالمی
علــی)ع( در شــرح وظیفــه و رســالت عالمــان دیــن، بــه روشــنی فرمــوده: اگــر آنــان 
بتواننــد بــرای گســترش عدالــت اجتماعــی نظــام ســتمکارانه ای را براندازنــد و نظام 
عادالنــه بنــا نهنــد، بایــد چنیــن کننــد کــه بایســته اســت؛ زیــرا در ســایه نظــام الهــی، 
قانون هــای عادالنــه تدویــن می شــود و بــا در اختیــار داشــتن قــوای دادرســی و اجــرا  
و منابــع مالــی و حــق نظــارت و بررســی، زمینــه بیــش تــری بــرای عدالــت عمومــی 
بــرای  را  انگیــزه خــود  علــی)ع(  فراهــم می آیــد.  احقــاق حقــوق مســتضعفان  و 
ــت اجتماعــی  ــراری عدال پذیــرش مســؤولیت توان فرســای رهبــری حکومــت، برق
بــر عهــده عالمــان  را  کــه خداونــد آن  و اقتصــادی، اعــالم می کنــد. وظیفــه ای 
ــرآن و راه و رســم پیامبــر،  ــه ق ــه عنــوان داناتریــن مــردم ب دیــن نهــاده و علــی)ع( ب
نمی توانســت از برابــر آن بــی تفــاوت بگــذرد: »امــا والــذی فلــق الحبــه وبــرا النســمة 
لــوال حضــور الحاضــر وقیــام الحجــة بوجــود الناصــر، ومــا اخــذ اهلل علــی العلمــاء ان 
الیقــاروا علــی کظــة ظالــم والســغب مظلــوم اللقیــت حبلهــا علــی غاربهــا....«)57(
بــه خدایــی کــه دانــه را شــکافت و جــان را آفریــد، اگــر ایــن بیعــت کننــدگان 
نبودنــد و یــاران، حجــت را بــر مــن تمــام نمودنــد و خــدا از عالمــان پیمــان نگرفتــه 
بــود تــا ســتمکار شــکم باره را بــر نتابنــد و بــه یــاری گرســنگان ســتمدیده شــتابند، 

ایــن کار را از دســت می گذاشــتم.
عهــد و پیمان هــای خداونــد بــر بنــدگان، مســؤولیت آفریــن اســت و ناگزیــر. 
تفــاوت بگــذرد  بــی  برابــر آن  از  کــه  بــدان بســتگی دارد. آن  اقامــه دیــن خــدا 
و بــرای اقامــه عــدل و داد بــه پــا نخیــزد، پیمــان شــکنی کــرده و ســزاوار کیفــر 
پیمان شــکنان خواهــد بــود. علــی)ع( در ســایه اقتــدار نظــام اســالمی و در دســت 
داشــتن قــوای دادرســی و اجرایــی، بســیاری از شــکاف های طبقاتــی و اقتصــادی 
را از میــان بــرد. فرودســتان را بــاال کشــید و فــرا دســتانی کــه از راه هــای نامشــروع 
بــاال رفتــه و در طبقــه اشــراف جــای گرفتــه بودنــد و بــه ثــروت خویــش، کــه دســت 

ــر کشــید. ــه زی ــد، ب ــود، می نازیدن ــج مــردم بینــوا ب رن
امــام در برابرکســانی کــه عدالــت او را بــر نمــی تافتنــد، بــه روشــنی اعــالم کــرد: 
»والــذی بعثــه بالحــق لتبلبلــن بلبلــة و لتغربلــن غربلــة و لتســاطن ســوط القــدر 
حتــی یعــود اســفلکم اعالکــم و اعالکــم اســفلکم و لیســبقن ســابقون کانــوا قصــروا 
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ــبقوا.«)58( ــوا س ــباقون کان ــرن س ولیقص
بــه خدایــی کــه او ]پیامبــر[ را به راســتی مبعــوث کرد، به هــم خواهید درآمیخت 
و چــون دانــه در غربــال و یــا آنچــه در دیــک ریزنــد روی هــم خواهیــد ریخــت، تــا آن 
کــه در زیــر اســت زبــر شــود و فرادســتان بــه زیــر درآینــد و آنــان کــه واپــس مانــده اند، 

پیــش براننــد و آنــان کــه پیــش افتــاده انــد واپــس مانند.
روشــن اســت کــه بــدون وجــود حاکمیــت عمومــی نمی تــوان بــه چنیــن کارهــای 
بــزرگ دســت زد و بــا مترفــان و غارتگــران، پنجــه در پنجــه درافکنــد و محرومــان 
را بــه حقشــان رســانید. امــام در خطبــه دیگــر در بررســی انگیزه هــای خــود بــرای 
بــه دســت گرفتــن حکومــت، می فرمایــد: »خدایــا تــو می دانــی کــه آنچــه مــا انجــام 
ــرای  ــا نیســت. ب ــه دنی ــا رســیدن ب ــرای فرونشــاندن تشــنگی قــدرت و ی ــم ب دادی
ایــن اســت کــه دیــن تــو را بــر پــا داریــم و در ســرزمین تــو اصــالح کنیــم. بنده هــای 
ســتم دیــده ات را آســوده خاطــر کنیــم و بــه واجبــات و ســنن و احــکام تــو جامــه 

عمــل پوشــانیم.)59(
قیــام زیدبــن علــی، کــه مــورد تاییــد امامــان بــود، در راســتای بــه دســت گرفتــن 
حکومــت و گســترش عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی صــورت گرفــت. بنــی امیــه، 
غاصبانــه بــر اریکــه قــدرت تکیــه زده بودنــدو بیت المــال و درآمدهــای مســلمانان 
ــه محرومــان و  ــان توزیــع می شــد و توجهــی ب بســان امــوال شــخصی، در بیــن آن
صاحبــان اصلــی حکومــت و بیت المــال نداشــتند. بیــداد و ســتم علیــه خانــدان 
پیامبــر دو چنــدان بــوده جوانــان بنی هاشــم، یکــی پــس از دیگــری، ناجوانمردانه 
کشــته می شــدند و دســت و پاهــای پیــروان علــی)ع( بــه گمــان و تهمــت قطــع 
می شــد.)60( قیــام حضــرت زیدبــن علــی، چنــان کــه در خطبه هایــش، یــادآور 
شــده، بــرای دســت گرفتــن حکومــت و احیــای ســیرت امــام علــی صــورت گرفــت:

»مــا شــما را بــه کتــاب خــدا و ســنت پیامبــر و جهــاد بــا ســتمکاران و دفــاع از 
مســتضعفان و دادن حــق محرومــان و تقســیم غنائــم در میــان صاحبانــش، بــه 
عــدل، فــرا می خوانیــم و ایــن کــه مظالــم و اموالــی کــه بــه بیــداد ســتانده شــده بــه 

ــود.«)61( اهلــش رد ش
ــارزه  ــردم، در مب ــا م ــی ب ــن عل ــین ب ــه حس ــت نام ــا، در بیع ــن پیام ه ــد همی مانن
بــا عباســیان بــه چشــم می خــورد. او بــرای ایــن قیــام کــرد کــه در ســایه بــه دســت 



179

مــعــارف

گرفتــن حکومــت، قــرآن و ســنت را زنــده کنــد، عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی را در 
جامعــه بــر قــرار ســازد و بیت المــال را از دســت انــدازی افــراد ناصالــح، خــارج ســازد.
»مــن بــا شــما بــر عمــل بــه قــرآن و ســنت پیامبــر بیعــت می کنــم بــر ایــن کــه: بــر 
طبــق کتــاب و ســنت رفتــار شــود. حکومــت در دســت رضــا و فــرد پســندیده ای از 
فرزنــدان پیامبــر قــرار گیــرد و بــر ایــن کــه در میــان شــما برابــر قانــون خــدا و روش 
پیامبــر، در میــان مــردم بــه عدالــت و بیت المــال را عادالنــه توزیــع کنیــم.«)62(
بــه  بــود کــه امــام امــت، حوزه هــا را  بــرای احیــای دیــن و گســترش عدالــت 
تشــکیل نظــام اســالمی فــرا خوانــد و در ســایه حکومــت اســالمی بــود کــه امــام 
امــوال  کنــد،  کوتــاه  عمومــی  بیت المــال  از  را  غارتگــران  دســت  یافــت  توفیــق 
نامشــروع حرام خــواران را بــه ســود محرومــان مصــادره کنــد و از بیت المــال بــه 
ــه  ــود ک ــه، همــگان را بهــره منــد ســازد. و در ســایه حکومــت دینــی ب طــور عادالن
نهادهــای انقالبــی گوناگــون، بــه ســود محرومــان و اقشــار کــم در آمــد، ایجــاد شــد 
و دادرســان، ســتمکاران و حرامخــواران بــزرگ را بــه پــای میــز محاکمــه کشــاندند و 
مســتضعفان زمیــن و محرومــان، توانســتند بــزرگ تریــن پســت های کشــوری را در 

ــم کننــد. ــد عل ــزرگ تریــن قدرت هــای جهــان ق ــر ب ــد و در براب ــار بگیرن اختی

پاسداری از عدالت در نظام اسالمی
عدالــت قــوام و بنیــاد نظــام اســالمی اســت. نظــام و دولــت دینــی، بــدون اجــرا 
و اقامــه عــدل، نمی توانــد از دیــن پاســداری کنــد. وجــود نابرابــری در جامعــه 
دینــی و حکومــت مدعــی دیــن مــداری، دیگــر ارزش هــا را در ســایه قــرار می دهــد 
و زمینــه را بــرای پــاره ای ناهنجاری هــا، فراهــم می ســازد. حکومــت دینــی، بــا 
عــدل و داد و پیــاده کــردن عدالــت اجتماعــی، شــناخته می شــود. اگــر دیــن مایــه 
اصلــی و رکــن رکیــن، در حکومــت پرتوافکــن نباشــد،به هیــچ روی، حکومــت 
دینــی نخواهــد بــود. ایــن، رســالت عالمــان دیــن اســت کــه از ایــن شــالوده و پــی 
و بنیــاد، پاســداری کننــد و نگذارنــد گزنــدی بــه آن وارد آیــد کــه اگــر گزنــد ببینــد، 

ناگزیــر، ســقف آن فــرو خواهــد ریخــت.
امــروز، هیــچ کــس نمی توانــد بهانــه بیــاورد؛ نــه عالمانــی کــه در هــرم قــدرت قــرار 
دارنــد، نــه عالمانــی کــه اهــل بیــان و قلــم، دارای مســجد و محــراب و بــر مســند 
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تدریــس و فتواینــد. هرکــس در حــوزه نفــوذ خــود، می توانــد اجــرا کننــده عــدل 
و پاســدار حریــم آن باشــد. اینــان اگــر بــه وظیفــه خــود عمــل کننــد، هیــچ گاه 
شــاهد کــم رنــگ شــدن آرمــان عدالــت خواهــی نخواهیــم بــود. ایــن عالمــان دیــن 
ــا بیــان و بنــان و تــالش گســترده خــود، شــعله مقــدس  ــه می تواننــد ب هســتند ک
عدالــت خواهــی و عدالــت جویــی را همیشــه برافروختــه نگهدارنــد و کســانی کــه 
ــا برانگیختــن  ــان را ب ــازند و دستش ــوا س ــد، رس ــالش می ورزن ــان ت علیــه ایــن جری

ــاه کننــد. ــان، از پســت های کلیــدی کوت مــردم علیــه آن
شــماری از بداندیشــان دوران شــعار مقدس و بنیادین عدالت خواهی را پایان 
یافتــه می انگارنــد و یــا برآننــد کــه پایــان یافتــه بنمایاننــد و مــردم را بــه ناامیــدی 
بکشــند و از صــف انقــالب، بیــرون براننــد. اینــان بــه امــام، کیــن می ورزنــد و تــالش 
می کننــد کــه حرکــت رخشــان و مقــدس وی را از جلــوه بیندازنــد و از  هالــه تقــدس 
بــه درآورنــد و بــا آن اندیشــه واال و خدایــی، بســان اندیشــه بشــری بــر خــورد کننــد 

کــه افولــی دارد و پایانــی و زود گــذر اســت.
امــروز، اگــر عالمــان، علیــه بــی عدالتی هــا برنخیزنــد و بــا طبقــه جدید و نوکیســه، 
کــه انــگل وار، بــه خاطــر سیاســت های غلــط اقتصــادی بــه کمــک دســت های 
مرمــوز خیانتــکاران و جفاپیشــگان، ریشــه کــرده انــد و کل بــر جامعــه شــده انــد و 
زالــووار خــون مــردم را می مکنــد، شــجاعانه و بــی باکانــه برخــورد نکننــد، مــردم از 
اقامــه عــدل و برپایــی نظــام عادالنــه اجتماعــی و اقتصــادی در نظــام جمهــوری 
اســالمی ناامیــد می شــوند و ناامیــدی هــم بســیار خطرآفریــن اســت و هیــچ برنامه 
و طرحــی و هیــچ قانــون و آیینــی و هیــچ آرمــان و هــدف بلنــدی، در جامعــه ای بــا 

مردمــان ناامیــد، پــا نمــی گیــرد.
امــام، بــا امیــد دادن به محرومان و مســتضعفان و پرخاش علیه ســرمایه داران 
زالوصفــت و یغماگــر، نظــام عادالنــه اســالمی را پــی ریخــت. امــام ایــن مهــم را تنهــا 
بــا زبــان پــی نگرفــت کــه در عمــل، محرومــان را نواخــت و ســرمایه داران بــی درد 
ــه دور از میکرب هــا و انگل هــا  ــر برآنیــم جامعــه ای شــاداب و ب ــد. امــروز اگ را تاران
داشــته باشــیم، راهــی نداریــم جــز ایــن کــه امــام را الگــوی رفتــار خــود قــرار دهیــم.

عالمــان دیــن، بــا الگــو قــرار دادن امــام و بــا حضــور قــوی اجتماعــی و عرصــه 
داری شــجاعانه، بایــد هــم امیــد را بگســترانند و هــم بیــم را.
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بایــد هیــچ زرانــدوز از خــدا بــی خبــری، از زبــان و قلــم عالمــان راســتین و متعهــد 
ــد در جامعــه  ــری نبای ــدوز و چپاول گ و ســازه زیســت، در امــان نباشــد. هیــچ زران
اســالمی، احســاس آرامــش کنــد؛ بلکــه همیشــه بایــد احســاس کند، هــر آن امکان 
دارد بــا روشــنگری عالمــان، آنچــه را از راه ربــا، رشــوه، زدوبنــد، گران فروشــی، 
کم فروشــی، احتــکار، دزدی از بیت المــال و... بــه دســت آورده، از دســت بدهــد 

و بــه خشــم مــردم گرفتــار آیــد.
زبــان و قلــم عالمــان دیــن، هــم می توانــد بیــم دهــد و هــم انــدرز. بیــم از فــردای 

قیامــت و روز حســاب و از خشــم خــدا در دنیــا و آخــرت و از خیــزش مــردم.
عالمــان دیــن، بایــد بــه چپاولگــران و تروریســت های اقتصــادی، هشــدار دهنــد 
ــادآور  ــان ی ــه آن ــر را ب ــادی ویرانگ ــای اقتص ــت و فعالیت ه ــای کار نادرس و پیامده
ــر  ــردم ب ــم م ــعله خش ــر ش ــه اگ ــد ک ــز دهن ــردم پرهی ــورش م ــم و ش ــوند و از خش ش
افروختــه شــود، آنــان را بــا آنچــه اندوختــه انــد، خاکســتر خواهنــد کــرد و خــدا نیــز، 

بــا ســتمدیدگان، رنــج کشــیدگان و قربانیــان بــی عدالتی هاســت.
عالمــان دیــن و روحانیــان متعهــد و انقالبــی و دلســوز مســلمانان و نگــران 
ــه  ــند ک ــته باش ــق داش ــه دقی ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــان، بای ــاور آن ــده و ب ــرای عقی ب
بی عدالتی هــا، تنهــا فاصلــه طبقاتــی پدیــد نمــی آورد کــه عقیده هــا و باورهــای 
ــرار می دهــد، شــماری را از صــف دینــداران  ــی ق مــردم را نیــز، دســتخوش دگرگون
جــدا می کنــد و در ارکان اعتقــادی شــماری تزلــزل پدیــد مــی آورد. بــه طــور کلــی، 

ــت. ــی نیس ــم مصیبت ــه ک ــد ک ــاد می کن ــداری را کس ــازار دین ب
ــد، بیــش از پیــش  ــه قضیــه بنگرن ــه ب ــر حــوزه و عالمــان برجســته از ایــن زاوی اگ
نگــران خواهنــد شــد و بــه عمــق فاجعــه در جامعــه ای کــه بی عدالتــی در آن رخنه 

کــرده، پــی خواهنــد بــرد.
امــروزه، گرفتــار چنیــن بلیــه ای هســتیم. بــی عدالتــی، تبعیــض، دســت بــرد بــه 
بیت المــال و... افسارگســیخته می تازنــد و در ایــن تــازش، گــرد و غبــار انگیــزی و 
ــزار آن هــا  ــد و صــدای ضعیــف و ن هیاهوآفرینــی، نهادهــای مســؤول گــم شــده ان
ــاد علمــای راســتین  ــه فری ــه جایــی نمــی رســد. ایــن جــا، آن نکتــه ای اســت ک ب
می توانــد کارســاز باشــد و بــا تبلیغــات خالصانــه خــود و دامــن گیــری از دنیا)هــم 
خــود و هــم پیرامونیــان وفرزنــدان و وابســتگان( بــه بــی عدالتی هــا مهــار بزننــد و 
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گــرد و غبارهــا را فرونشــانند و نهادهــای مســؤول را یــاری کننــد، تــا گرفتــار عــذاب 
خــدا نشــویم و ایــن نعمــت بــزرگ را از دســت ندهیــم.

بــه  و  می گویــد  ســخن  نشــینان  زاغــه  از  بارهــا  خمینــی)ره(  امــام  کــه  ایــن 
دســت اندرکاران دســتور می دهــد کــه تمــام تــوان خــود را بــرای ســر و ســامان دادن 
ــد، از ایــن روی اســت کــه نگــران ناامیــدی  ــه کار بندن ــان، ب ــه وضــع معیشــتی آن ب
مســتضعفان اســت، همانــان کــه همــه بــار انقــالب را بــر دوش داشــته و دارنــد.

ــوش  ــد آن را خام ــی نمی توان ــچ قدرت ــه هی ــاری ک ــت، انفج ــار اس ــران انفج او نگ
کنــد از ایــن روی، دلســوزانه هشــدار می دهــد:

»اشــخاصی کــه ســرمایه دار  و کارخانــه دار بودنــد، مکــرر ایــن جــا  می آمدنــد... 
گفتــم، نمی شــود  یــک دســته ای آن طــور زندگــی بکننــد و آن طــور، حتــی بــرای 
سگ هایشــان اتومبیــل داشــته باشــند و یــک دســته دیگــر تــوی ایــن زاغه هــا 
باشــند؛ اصــال قابــل تحمــل نیســت  و مــن اعــالم خطــر کــردم: اگــر خدای نخواســته 
یــک وقــت مــردم، در متــن اســالم، انفجــار پیــدا بشــود؛ بــا یــأس از اســالم، هیــچ 
قدرتــی نمی توانــد خامــوش کنــد و ایــن خطــری اســت بــرای طبقــه ای کــه بــه فکــر 
نیســتند... حاالهــم بــه شــما نصیحــت می کنــم کــه شــما فکــر بکنیــد، بدانیــد 
کــه اگــر خــدای نخواســته، ایــن جمعیــت مایــوس بشــوند، انفجــار در آن هــا پیــدا 

بشــود، همــه، شــما، همــه مــا، از بیــن خواهیــم رفــت.«)63(
فــرا  بــه خیــزش  را  نیــز، چنیــن هشــدار می دهــد و همــگان  شــهید بهشــتی 
در  موجــود  اقتصــادی  مناســبات  و  بارونــد  مــا  اســالمی  »انقــالب  می خوانــد: 
جامعــه در معــرض خطــر و آســیب قطعــی اســت؛ چــرا کــه در ایــن بعــدش اســالمی 
نشــده اســت. مــردان و جوانــان و نوجوانــان انقــالب، امــروز بــا چشــم خودشــان 
می بیننــد کــه نزدیــک 15 مــاه از پیــروزی انقــالب می گــذرد؛ ولــی هنــوز در جامعــه 
بــا گرســنه ها و خیــل گرســنه ها در جامعــه دیــده  مــا ســیرها و خیــل ســیرها، 

می شــوند. تــا وقتــی چنیــن اســت جامعــه مــا اســالمی نیســت....
در ایــن روز و در ایــن مجمــع اعــالم می کنــم: همــه کســانی کــه دلشــان ماالمــال 
شــور و هیجــان انقــالب اســت و قلبشــان در محبــت انقــالب می تپــد، بایــد حرکــت 
ســریع و قاطــع و مؤثــر آغــاز کننــد و هــر چــه زودتــر بــه ایــن فاصلــه جهنمــی ســطح 

زندگــی درجامعــه جمهــوری اســالمی پایــان دهیــم.«)64(
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اکنــون، بایــد دیــد کــه رســالت بــزرگ پاســداری از عدالــت را چگونــه بایــد انجــام 
داد، تــا ثمــر دهــد و در قلب هــا اثــر بگــذارد و جامعــه را دگرگــون کنــد.

در آنچــه گفتیــم، اگــر دقــت شــود، ایــن نکتــه نیــز بــه دســت می آیــد؛ امــا بــرای ایــن 
کــه مطلــب روشــن تــر شــود، بــه پــاره ای از راه هــا و روش هــا اشــاره می کنیــم کــه اگــر 

بــا اخــالص، ســاده زیســتی و... همــراه شــوند، بــی گمــان اثــر خواهنــد گذاشــت:
ــوان در  ــه را می ت ــذار اســت. ایــن مقول ــده ای اثرگ ــر پدی ــر: هن 1. اســتفاده از هن
ــوراند و روح  ــتم ش ــه س ــان را علی ــا آن، مردم ــت و ب ــه کار گرف ــتیزی، ب ــتم س راه س

ــد. ــا دمی ــی را در کالبده ــت خواه عدال
هنرمنــدان، شــاعران، نمایشــنامه نویســان، فیلــم ســازان، خطیبــان، ادیبــان، 
رمــان نویســان و... اگــر از هنــر خــود در جهــت عریــان نشــان دادن چهــره کریــه 
فقــر و بــی عدالتــی و چهــره فســاد، اتــراف، تبعیــض ســود ببرنــد، بــی گمــان نبــرد 

قهرمانانــه ای بــا ســتم و ســتمگری کــرده انــد.
هنــر می توانــد عدالــت خواهــی را فرهنــگ کنــد و ســتم را ضــد فرهنــگ و عدالــت 
را چنــان سرنوشــت ســاز، حیاتــی، ضــروری زندگــی، زیبــا و پرجاذبــه و دوســت 
داشــتنی نشــان دهــد و آن را بــه عنــوان عالــی تریــن و پرشــکوه تریــن آرمــان 
انســانی بنمایانــد کــه انســان ها بــه راحتــی در پــای رایــت آن جــان نثــار کننــد و 
ســتم را چنــان زشــت و نفــرت انگیــز و ضــد فطــرت و ضــد انســانیت و تبــاه کننــده 

ــد و از صفحــه روزگار بزداینــدش. ــا خیزن ــه پ زندگــی، کــه مــردم علیــه آن ب
ایــن کــه می بینیــم، در بســیاری از جامعه هــا ســتم پاگرفتــه و عدالــت از صحنــه 
خــارج شــده، بدیــن خاطــر اســت کــه هنرمنــدان، ســتم را بــزک کــرده و چهــره کریــه 
و تنفرانگیــز آن را زیبــا جلــوه گــر ســاخته انــد و بــه چهــره عدالــت، بــا آن همه زیبایی 
و دل انگیــزی، غبــار افشــانده انــد، تــا جلــوه گــری نکنــد و کــم کــم از صحنــه خــارج 
شــود. هنــر می توانــد بســان ســد پوالدیــن، راه را بــر ســتم ببنــدد و ســتم پیشــه را 
ــر عرصــه بیــاورد و شــور عدالــت  ــه نشــین کنــد و مــردم را ب از اجتمــاع خــارج و خان

خواهــی را در آنــان برانگیــزد و نگــذارد ایــن آرمــان بلنــد انســانی از جلــوه بیفتــد.
بنابراین اصل بلند است که امام خمینی درباره هنر متعهد می گوید:

نــاب  اســالم  دهنــده  صیقــل  کــه  اســت  قــرآن  قبــول  مــورد  هنــری  »تنهــا 
محمــدی)ص( اســالم ائمــه هــدی)ع( اســالم فقــراء دردمنــد، اســالم پابرهنــگان، 
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تلــخ و شــرم آور محرومیت هــا باشــد. اســالم تازیانــه خــوردگان تاریــخ 
هنــری زیبــا و پــاک اســت کــه کوبنــده ســرمایه داری مــدرن و کمونیســم خــون 
اســالم ســازش و  التقــاط،  اســالم  رفــاه و تجمــل،  اســالم  نابودکننــده  و  آشــام 
فرومایگــی، اســالم مرفهیــن بــی درد و در یــک کلمــه، اســالم آمریکایــی باشــد.

هنــر، در عرفــان اســالمی، ترســیم روشــن عدالــت و شــرافت و انصــاف و تجســیم 
تلخکامــی گرســنگان مغضــوب قــدرت و پــول اســت. «)65(

علــی)ع( بــا هنــر بیــان خویــش و بالغت ممتاز و بی همتای خــود، زیبایی عدالت، 
و زشــتی ســتم را نمایانــد. اگــر نبــود آن خطبه هــای رســا، شــیوا، اســتوار و انگیزاننــده 
امــام علــی)ع( صــدای عدالــت خواهــی بــه گــوش جــان جهانیــان نمی رســید و 
چنیــن از بــی عدالتی هــای دوران خلیفــه ســوم و یغماگری هــای پســران امیــه، پــرده 
برداشــته نمــی شــد و رســوای عــام و خــاص نمــی شــدند و علــی بــا ســخن شــورانگیز 
خــود، کــه اوج ســخن بشــری اســت، عدلــی ترســیم کــرد کــه تــا جهــان جهــان اســت، 
بــر تــارک آن خواهــد درخشــید. امــروز، ایــن رســالت حوزه هاســت کــه خــود را بــه هنــر 

ســخن، هنــر ادب بیاراینــد و از عــدل، ســخن بگوینــد.
ــا زبــان هنــر در طــول تاریــخ پیام هــای  خطیبــان و شــاعران و ســخن ســرایان ب
علــوی را پراکنــده انــد و از ســینه ملــت و قومــی بــه ســینه ملــت و قومــی دیگــر 

ــیده اســت. ــل امــروز رس ــه نس ــا ب ــد، ت ــال داده ان انتق
امــروز نیــز، زبــان هنــر نقــش اثرگــذاری می توانــد در پدیــد آوردن فرهنــگ ســتم 
ســتیزی و عدالــت جویــی داشــته باشــد و زیبایی هــا را بــه نســل های دیگــر ســرازیر 

کنــد و پــرده از چهــره زشــتی ها بــردارد، تــا آینــدگان فریــب نخورنــد.
رمــان بینوایــان، شــاهکار ویکتورهوگــو، کــه تاکنــون بــه بیــش تــر زبان هــای زنــده دنیا 
ترجمــه شــده، آثــار زیبانبــار فقــر و بی عدالتــی را درجامعــه آن روز به نمایش می گــذارد.

بــدون تردیــد، ادبیاتــی کــه از انقــالب روســیه اثرپذیرفتــه بودنــد، توانســته اند در 
رواج فرهنــگ مبــارزه بــا فقــر و فاقــه و فســاد نظــام ســرمایه داری، نقــش بیافرینند 
و اثرمانــدگار از خــود بــه جــای بگذارنــد. مســاله فقــر و غنــا، عدالــت و بــی عدالتــی، 
بایســتی دراندیشــه هنرمنــدان جــای گیــرد و هنرمنــدان از قالب هــای تصنعــی و 
ــا احســاس درد و  ســرگرمی خــارج شــوند، بــه میــان توده هــای محــروم برونــد و ب

رنــج آنــان، و بازتابانــدن آن در آثــار خــود، اثــری مانــدگار از خــود بیافریننــد.
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ناجــی العلــی، کاریکاتــور مشــهور فلســطینی، کــه خــود آواره بــود و درد فقــر، 
ــود  ــرده ب ــا تمــام وجــود حــس ک ــه دری و ســتم را ب ــی و درب تبعیــض، بــی خانمان
و بــا رنــج و درد بــزرگ شــده بــود، توانســت در آثــار خــود، تابلوهــای شــگفتی از 
ــه  رنــج و بدبختــی مــردم فلســطین و ســتم صهیونیســت جهانــی ترســیم کنــد ک
همیشــه بــرای مــردم محــروم فلســطین و آوارگان ارض قــدس، پیــام داشــته 

باشــد و رخــوت را از جانشــان بــه در کنــد.
وظیفــه علمــا، تنهــا در بیــان  بــه تدویــن برنامه هــای عادالنــه:  2. کمــک 
مفهــوم و احــکام کلــی خالصــه نمی شــود، بلکــه در مــواردی عالمــان بایســتی 
کوشــش  نیــز  مصداق هــا  و  موضــوع  زوایــای  دقیــق  بیــان  و  روشــنگری  راه  در 
کننــد. بســیاری از شــبهه ها و پرســش های مربــوط بــه حکــم، از شــفاف نبــودن 
موضــوع، سرچشــمه می گیرنــد و فقیــه بــرای روشــن کــردن حکــم، بایــد موضــوع را 

بشناســد، تــا بتوانــد بــه پرســش ها پاســخ دهــد.
در کتاب هــای روائــی و فقهــی، موارد بســیاری وجــود دارد که امامان و فقهاءبرای 
آســان کــردن کار بــر مــردم، موضــوع را نقــد و بررســی کــرده انــد. افــزون بــر ایــن، ایــن 
مســاله کــه فقیــه را بــا موضــوع چــه کار و او تنهــا در احــکام کلــی فتــوا می دهــد، کــه 
اگــر درســت باشــد و آن را بپذیریــم، مربــوط بــه روزگاری اســت کــه فقــه پیونــدی 
ــا  ــه طــور مســتقیم ب ــی امــروزه کــه حــوزه و علمــا، ب ــا حکومــت نداشــته اســت، ول ب
ــه صحنــه آمــده  ــا تمــام وجــود ب ــد و اســالم ب حکومــت و نیازهــای آن ســروکار دارن
اســت، شایســته نیســت حــوزه در ایــن بــاره تماشــاگر باشــد، بلکــه حوزویــان بــه قــدر 

توانایــی، بایســتی در صحنــه باشــند و گــره از کار بســته مــردم بگشــایند.
حــوزه ظرفیت هــا و اســتعدادهای نهفتــه بســیاری را در خــود جای داده اســت؛ 
محققانــی کــه می تواننــد بــا کمــک دانــش قرآنــی، فقــه، تاریــخ و... در بخش هــای 
اقتصــادی نظــام کار فکــری کننــد، اســتادان و مدرســانی کــه توانایــی دارنــد بــا 
درســهای ژرف و کالبــد شــکافانه بــه تفســیر مفهــوم عدالــت بپردازنــد و زوایــای آن 

را بنمایاننــد و طرح هایــی بــرای اجــرای آن ارائــه کننــد.
و فقیهانــی کــه بــا پ یوهشــهای خــود در منابــع اســالمی و درنــگ در آیــات و 
روایــات، اقتصــاد متعالــی، انســانی و عادالنــه اســالمی را ارائــه دهنــد و راه هرگونــه 

بهــره کشــی ناعادالنــه، تبعیــض، انحصــار و... را ســد کننــد.
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ــن  ــد: »ای ــالمی می دان ــوزه اس ــده ح ــر عه ــزرگ را ب ــالت ب ــن رس ــام خمینی،ای ام
بــرای  بــر عهــده علمــای اســالم و محققــان و کارشناســان اســالمی اســت کــه 
جایگزیــن کــردن سیســتم ناصحیــح اقتصــاد حاکــم بــر جهــان اســالم، طرحهــا و 
برنامه هــای ســازنده و دربرگیرنــده منافــع محرومیــن و پابرهنه هــا را ارائــه دهنــد 

و جهــان مســتضعفین را از تنگنــا و فقــر معیشــت درآورنــد.«)66(
دولت هــا،  اقتصــادی  برنامه هــای  بــا  چقــدر  حــوزه،  بزرگــوار  اســاتید  و  علمــا 
قانون هــا،  آیــا می داننــد چــه مصوبه هــا،  آشــنایند؟  انقــالب  بیســت ســال  در 
ــره از  ــرده و گ ــت اجتماعــی کمــک ک ــه عدال برنامه هــا، طرح هــا و سیاســت هایی ب
کار بســته مــردم محــروم گشــوده و دســت غارتگــران را بســته و چــه مصوبه هــا، 
قانونهــا و برنامه هــا و طرحهــا و سیاســتهایی، راه را بــر ســرمایه داران بــی درد 
در  انــد  برافراشــته  ســدهایی  و  افــزوده  طبقاتــی  فاصله هــای  بــر  و  گشــوده 

اجتماعــی؟ برابرعدالــت 
همــان گونــه کــه علمــا و کارشناســان اســالمی وظیفــه دارنــد، بــا طرح هــای 
و  نظــام  کارگــزاران  کننــد،  کمــک  اجتماعــی  بــه عدالــت  فقهــی خــود  و  علمــی 
فقهــی  علمــی،  دیدگاه هــای  از  دارنــد  وظیفــه  هــم  و...  مجلــس  نماینــدگان 
ــا  ــینند، ت ــی بنش ــه رایزن ــان ب ــا آن ــد و ب ــتفاده کنن ــا، اس ــا و فقه ــانه علم و کارشناس
جامعــه ســامان یابــد و گره هــای بســته گشــوده گــردد و مــردم محــروم از رنــج و 

یابنــد. گرفتــاری رهایــی 
از ایــن روی، حضــرت امیــر)ع( بــه مالــک اشــتر دســتور می دهــد: »اکثــر مدارســة 

العلمــاء و مناقشــة الحکمــاء، فــی تثبیــت مــا صلــح علیــه امــر بــالدک.«)67(
بــا دانشــمندان، فــراوان گفــت وگــو کــن و باحکیمــان فــراوان ســخن درمیــان نــه، 

در آنچه شــهرهایت را اســتوار دارد.
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َعــن جابــر بــن یزیــد الُجعفــی َعــن ابــی جعفــٍر محمدبن علــٍی الباقــر)ع( قــال َمــن 
دًا َیحَتِســُبُهم ِعنــَداهلل)۱(

َ
َم َاوال

َ
َقــّد

»َیحَتِســُبُهم ِعنــَداهلل« یعنــی جــوری ایــن فرزنــدان را، ایــن اوالد را بــار بیــاورد کــه 
بتوانــد آن هــا را بــه حســاب خــدا بگــذارد. طبعــًا فرزنــدی را انســان می توانــد بــه 
حســاب خــدا بگــذارد کــه او تربیــت الهــی پیــدا کــرده باشــد؛ متدّیــن باشــد؛ اهــل 
فســق و فجــور و تضییــع اوقــات و این هــا نباشــد. ایــن ]فرزنــد[ را انســان می توانــد 
 اگــر یــک فرزنــدی بــود کــه انســان یــا او را بــد تربیــت 

ّ
بــه حســاب خــدا بگــذارد و اال

کــرد -کمــا اینکــه بعضی هــا فرزنــدان خودشــان را بــد تربیــت می کننــد؛ از اّول ایــن 
بّچــه را اهــل دنیــا و اهــل اشــرافیگری و اهــل شــهوات و این هــا بــار می آورنــد. در 
محیــط خانــواده، پــدر و مــادر، مشیشــان بــرای فرزنــد یــک سرمشــق اســت. اگــر 
ــدر و  ــد. فــرض کنیــد پ ــار می آی ــد ب ــدی باشــد، بّچــه ب ایــن سرمشــق، سرمشــق ب
مــادر متقّلــب ]باشــند[، دروغگــو ]باشــند[، بــه همدیگــر رحــم نمی کننــد، بــه 
همدیگــر خیانــت می کننــد؛ این هــا را هــم بّچــه میبینــد جلــوی چشــمش؛ ]پــدر 
ــه روزه.  ــاز، ب ــه نم ــض، ب ــه فرائ ــد؛ ب ــت نمی دهن ــی اهّمّی ــائل دین ــه مس ــادر[ ب و م
بّچــه ]هــم[ همین جــور بــار می آیــد. ایــن تربیــت بــد اســت- ]یــا[ گاهــی هســت کــه 

شرح حدیث
در بیان مقام معظم رهبری
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انســان تربیــت بــد هــم نمی کنــد بّچــه را، لکــن رهــا می کنــد، رهــا می کنــد؛ خیلــی 
ــا  ــه، ام ــم، ن ــت کنی ــد تربی ــه را ب ــه بّچ ــه اینک ــتیم؛ ن ــا هس ــن معن ــار ای ــا گرفت از ماه
رهایــش می کنیــم؛ احســاس مســئولّیتی َکأّنــه نســبت بــه او نداریــم. گاهــی اوقــات 
بــرای درس خوانــدن و مشــق نوشــتنش صــرف وقــت می کنیــم امــا بــرای نمــاز 
ــه، هیــچ انســان  ــا مســائل دینــی، ن ــا قــرآن، ب ــرای آشــنا شــدنش ب خواندنــش، ب
وقتــی نمی گــذارد. ایــن رهــا کــردن بّچــه اســت. این هــا را نمی شــود انســان بــه 
حســاب خــدا بگــذارد؛ یعنــی بگویــد خدایــا ایــن بّچــه را مــن تربیــت کــردم بــرای 

ــو؛ نمی شــود. ــو، در حســاب ت ت
آن فرزنــدی را می شــود انســان بــه حســاب خــدا بگــذارد کــه او را رهــا نکنــد و 
تربیــت خــوب هــم بکنــد. البّتــه توّجــه داشــته باشــید و توّجــه داریــد کــه تربیــت 
فرزنــدان این جــور نیســت کــه انســان هــر یک یــک بّچه هــا را بخواهــد ]کــه[ مثــل 
یــک شــاگرد معّینــی جلــو ]بیاینــد[، دعوتشــان کنــد، بهشــان حــرف بزنــد ]و[ 
تربیتشــان کنــد؛ نــه. بعضی هــا می گوینــد کــه شــما می گوییــد فرزنــد زیــاد ]داشــته 
نمی توانیــم  تربیتشــان  خانــه،  در  شــدند  زیــاد  ]فرزنــدان[  اگــر  خــب  باشــید[، 
بکنیــم؛ ایــن حــرف غلــط اســت. تربیــت فرزنــدان، تربیــت تک تــک فرزنــدان 
ــود، چــه  ــواده کــه خــوب ب ــواده اســت. محیــط خان نیســت، تربیــت محیــط خان
ــا باشــد، فرقــی نمی کنــد، خــوب تربیــت می شــوند.  بّچــه یکــی باشــد چــه پنــج ت

به طــور طبیعــی، به طــور غالــب خــوب تربیــت می شــوند.
هســت،  شــریف  حدیــث  ایــن  در  کــه  ِعنــَداهلل«  »َیحَتِســُبُهم  بنابرایــن  پــس 
معنایــش ایــن اســت کــه بّچــه را جــوری تربیــت کنــد کــه بتوانــد او را پــای خــدا 

کنــد. حســاب 
دًا َیحَتِســُبُهم ِعنــَداهلل«، اگــر ]انســان[ تقدیــم کنــد 

َ
َم َاوال

َ
حــاال، اگــر »َمــن َقــّد

اوالدی را -تقدیــم کنــد یعنــی بــار بیــاورد، پــرورش بدهــد، ارائــه بدهــد فرزندانــی 
ــای خــدا حســاب بکنــد، ــا را پ ــد آن ه ــه بتوان را- ک

َوَجل اِر ِبِإذِن اهلل َعّزَ َحَجُبوُه ِمَن الّنَ
ایــن فرزنــدان، او را از آتــش الهــی، از عــذاب الهــی دور نگــه می دارنــد، مانــع 
مــا  بــه  متعــال  خــدای  اســت.  مهــم  چیزهــای  ایــن  از  یکــی  ایــن  می شــوند. 
می گویــد کــه عمــل صالــح کنیــد تــا پیــش خــدای متعــال مأجــور باشــید، از عــذاب 
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الهــی مأمــون باشــید؛ امــا بــه ایــن اکتفــا نمی کنــد؛ می فرمایــد اگــر چنانچــه نســل 
بعــد از خودتــان را هــم تربیــت کردیــد، ایــن هــم یــک حســنه ای اســت، یــک عمــل 

ــد. ــش باش ــب از آت ــما را حاج ــد ش ــه می توان ــت ک ــی اس صالح
۱( االمالی شیخ صدوق، صفحه ی ۶۳۴

َعــن جابــر بــن یزیــد الُجعفــی َعــن ابــی جعفــٍر محمدبن علــٍی الباقــر)ع( قــال َمــن 
َوَجــل ــاِر ِبــِإذِن اهلل َعّزَ دًا َیحَتِســُبُهم ِعنــَداهلل َحَجُبــوُه ِمــَن الّنَ

َ
َم َاوال

َ
َقــّد

هــر کــس فرزندانــی را تربیــت کنــد کــه آن هــا را بــرای خــدا بــه حســاب بیــاورد، ایــن 
فرزنــدان، بــه اذن خداونــد، او را از عــذاب آتــش مانــع می شــوند.
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تأثیرقیامتباوری
برزندگیدنیوی

کالم در موعظه هــای جبرئیــل بــه پیغمبــر اکــرم)ص( بــود، بنــا بــه خواســت خــود 
رســول الهــی پنــج مطلــب را بــه حضــرت عــرض کــرد »عــش مــا شــئت فانــک میــت، 
و احبــب مــا شــئت فانــک مفارقــه، و اعمــل مــا شــئت فانــک مالقیــه، شــرف 
المؤمــن صالتــه باللیــل و عــزه کفــه عــن اعــراض النــاس« ایــن متنــی اســت کــه 
بیــش از هــزار ســال قبــل عالــم بــزرگ مکتــب اهل بیــت حســن بــن شــعبۀ حرانــی 

در کتــاب یــک جلــدی »تحف العقــول« نقــل کــرده اســت.

تفاوت دیدگاه غرب و اسالم در مورد مرگ
ــن،  ــی ک ــی زندگ ــه می خواه ــه ای ک ــر گون ــه ه ــت؛ ب ــن اس ــۀ اول روش ــی جمل معن
بــه هــر شــکلی کــه می خواهــی در ایــن دنیــا رفتــار کــن، ولــی یقینــًا پایــان ایــن 
جــادۀ رفتــار و کــردار و عمــل مــرگ اســت. بایــد ایــن جملــه توضیــح داده شــود کــه 
مــرگ چیســت؟ خارجی هــا فکــر می کننــد مــرگ بــرای همیشــه پایــان راه اســت و 
خاموشــی اســت، فــرو رفتــن در نیســتی اســت و در عــدم، لــذا بــه فکــر مــردن و بعــد 

از مــردن نیســتند چــون جاهــل بــه حقیقــت مــرگ هســتند. 
کســی کــه اعتقــادش ایــن اســت مــرگ پایــان کار اســت و بــا مــرگ آدم بــه کلــی 

استاد حاج شیخ حسین انصاریان. تهران. پاییز 1398. دهۀ سوم صفر
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ــش  ــر کاری دل ــش دارد، ه ــدی روی ــی ب ــر منف ــی اث ــر روان ــن از نظ ــود، ای ــام می ش تم
چــون  می شــود،  مرتکــب  می خواهــد  دلــش  گناهــی  هــر  می کنــد،  می خواهــد 
اعتقــادش ایــن اســت کــه بعــد از مــردن خبــری نیســت، وقتــی اعتقادش این اســت 
کــه بعــد از مــردن هیــچ خبــری نیســت بــه پــاداش فکــر نمی کنــد کــه تشــویق شــود، 
عمــرش را در کار خیــر بــه ســر ببــرد چــون اعتقــاد دارد خبــری نیســت و جریمــه ای 

ــاز اســت.  وجــود نــدارد و بــه قــول قــرآن مجیــد جــاده اش بــرای هــر گناهــی ب
ایــن مطلــب در قــرآن اســت کــه وقتــی معتقــد اســت مــن مــردم خــاک می شــوم، 
تمــام ایــن اعتقــاد مشــرکین دوران هــای تاریــخ بــوده و اولیــن بــار وقتــی انبیــا بــه 
ــا ُتَراًبــا  ِإَذا ِمْتَنــا َوُکّنَ

َ
آن هــا می گفتنــد بعــد از مــردن زنــده می شــوید می گفتنــد کــه »أ

ــا َلَمْبُعوُثوَن«)صافــات، 16( مــا بمیریــم و خــاک بشــویم مــا دوبــاره زنــده 
َ
ِإّن

َ
َوِعَظاًمــا أ

می شــویم؟ چــه حرفــی اســت می زنیــد؟ از بــس کــه شــرک ارزش هــای وجودشــان 
را کشــته بــود، باورشــان نمی شــد.

داستان سفر از خاک تا آدم
وقتــی پیغمبــر اکــرم در مکــه مســئلۀ معــاد و زنــده شــدن مــردگان را در قیامــت 
در پایــان ســورۀ یــس مطــرح کردنــد، یــک مــردی از یــک قبــر خــراب شــدۀ کهنــه ای 
ــود را آرام برداشــت در دســت گرفــت،  ــده ب ــه مان یــک تکــه اســتخوان مــرده ای ک
ــتفاده  ــه اس ــی از آی ــب، یعن ــا تعج ــرد ب ــاز ک ــتش را ب ــرم، مش ــر اک ــش پیغمب ــد پی آم
می شــود کــه ایــن بدبخــت بــه شــدت گرفتــار تعجــب و شــگفتی بــود، اســتخوان 
آن مــرده را نشــان داد گفــت »َمــن ُیْحِیــي اْلِعَظــاَم« چــه می گویــی؟ مــرده روز 
بعــد زنــده می شــود چــه کســی می توانــد ایــن اســتخوان را زنــده کنــد و بعــد بــا 
انگشــت هایش اســتخوان را فشــار داد، پــوک شــده بــود خاکســتر شــد و گفــت 
دوبــاره  را  خاکســتر  ایــن   )78 َرِمیٌم«)یــس،  َوِهــَي  اْلِعَظــاَم  ُیْحِیــي  َمــن  »َقــاَل 
تبدیلــش می کنــد بــه یــک انســان زنــده کــه همــۀ اعضــا و جــوارح را دارد؟ چــه 

کســی ایــن کار را می کنــد؟
اگــر در آیــه دقــت کنیــد معنیــش ایــن اســت کــه هیچ کــس نمی توانــد چنیــن 
کاری کنــد کــه مــرده را زنــده کنــد. ببینیــد حــاال پــروردگار چقــدر نــرم جــواب ایــن 
آدم را داده، آدمــی کــه مــرگ را مــرگ پایانــی می دانســته یعنــی تمــام شــد، خــاک 
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شــد، بعــدی نــدارد، چقــدر نــرم خــدا جــواب داده اســت. ایــن آدم عصبانــی اســت 
ــاَل َمــن ُیْحِیــي اْلِعَظــاَم«. ایــن آیــه  و از آیــه پیداســت کــه مســخره کــرد و گفــت »َق
ــردگان  ــدن م ــده ش ــه زن ــا را ب ــاد م ــی اعتق ــت، یعن ــی اس ــی عال ــم خیل ــا ه ــرای م ب

قــوی می کنــد. 
ٍة َوُهــَو ِبــُکِلّ  َل َمــّرَ ّوَ

َ
َها أ

َ
نَشــأ

َ
ــِذي أ

َ
حبیــب مــن بــه ایــن عــرب بگــو »ُقــْل ُیْحِییَهــا اّل

َخْلــٍق َعِلیٌم«)یــس، 79( ایــن اســتخوان یــک روزی یــک انســان زنــده ای بــوده و 
ســرپا بــوده و ســالم بــوده، ایــن آدم قبلــش چــه بــوده؟ جنیــن بــوده داخــل رحــم، 
ــد، ایــن  ــا مــادرش ازدواج نکــرده بودن ــوده؟ هنــوز پــدرش ب قبــل از جنیــن چــه ب
ــات هــم در  ــود، بعــد روی آن خاک هــا را کاشــتند، حیوان ــود؟ ایــن خــاک ب کجــا ب
همیــن علف هــای بیــرون آمــده چریدنــد، پــدر و مــادر ایــن ازدواج کردنــد و از آن 
ســبزی ها و میوه هایــی کــه از خــاک درآمــده بــود و از آن گوشــت گوســفند و شــتر 
ــه  ــل ب ــه تبدی ــاک را ک ــن آن خ ــد و م ــود خوردن ــده ب ــد ش ــف تولی ــه از عل و گاوی ک
ســبزیجات و میوه جــات و گوشــت کــردم نطفــه بیــرون کشــیدم، نطفــه را هــم در 
رحــم تربیــت کــردم بــه صــورت یــک انســان کامــل آمــد بیــرون؛ مــن کــه یــک دفعــه 
خــاک مــرده را تبدیــل بــه انســان زنــده کــردم بــار دوم ناتوانــم؟ بــار دوم عاجــزم؟ 

مــن کــه یــک بــار ایــن کار را کــردم بــرای بــار دوم کــه عاجــز و ناتــوان نیســتم. 
ٍة َوُهــَو ِبــُکِلّ َخْلــٍق َعِلیــٌم« بگــو پــروردگار بــه  َل َمــّرَ ّوَ

َ
َها أ

َ
نَشــأ

َ
ــِذي أ

َ
»ُیْحِییَهــا اّل

آفریــدن هــر آفریــده ای دانایــی دارد. خداونــد بلــد اســت چطــور خــاک دوم را 
انســان کنــد. خــاک اول بــرای آن وقتــی اســت کــه مــا خــاک بودیــم، هنــوز نبودیــم، 
آن خــاک اول اســت. بــه او بگــو دانایــی دارد کــه ایــن خــاک دوم را مثــل خــاک اول 
ٍة« چقــدر  ــّرَ َل َم ّوَ

َ
َها أ

َ
نَشــأ

َ
ــِذي أ

َ
تبدیــل بــه یــک انســان زنــده کنــد »ُقــْل ُیْحِییَهــا اّل

ــٍق َعِلیــٌم«. ــُکِلّ َخْل ایــن آیــه جالــب اســت و چقــدر دقیــق اســت »َوُهــَو ِب
اعتقــاد بــه بعــد از مــرگ کــه ایــن اعتقــاد را صــد و بیســت و چهــار هــزار پیغمبــر 
راســتگو، صــد و چهــارده کتــاب نــازل شــدۀ بــر حــق ایــن اعتقــاد را انتقــال بــه مــردم 
دادنــد، یعنــی پشــتوانۀ زنــده شــدن بعــد از مــرگ صــد و بیســت و چهــار هــزار 
پیغمبرنــد، صــد و چهــارده کتــاب اســت. قــرآن نزدیــک بــه هــزار آیــه راجع بــه زنــده 

شــدن مــردگان دارد، ایــن اعتقــاد را بــه هــر کــس توانســتند انتقــال بدهنــد. 
مــرد و زن و جمعیــت و خانــواده باورشــان شــد کــه بعــد از مــرگ زنــده می شــوند 
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و زنــده شدن شــان هــم در یــک ســرزمینی اســت بــه نــام قیامــت، آنجــا هــم یــک 
بخــش قیامــت بهشــت اســت بــرای نیکــوکاران مؤمنــان، یــک بخشــش هــم 
جهنــم اســت بــرای مجرمــان. وقتــی صــد و بیســت و چهــار هــزار پیغمبــر و صــد 
و چهــارده کتــاب ایــن اعتقــاد حــق را انتقــال دادنــد، آن هایــی کــه گرفتنــد و بــاور 
کردنــد و قبــول کردنــد پایشــان بــرای گنــاه جلــو نمی رفــت و پایشــان بــرای عبــادت 
ــر اعتقــاد بــه زنــده شــدن مــردگان کار کــرد در  و کار خیــر شــل نبــود، یعنــی ایــن اث

باورکننــدگان و خیلــی خــوب هــم کار کــرد.

نگرانی شیخ عباس قمی در برزخ
مــا چنــد ســال بــا فرزنــد مرحــوم حــاج شــیخ عبــاس قمــی همســایه بودیــم. 
حــاج شــیخ عبــاس دوتــا پســر داشــت کــه یکی شــان در تهــران جــزو منبری هــای 
ردۀ اول بــود، خیلــی هــم عمــرش طوالنــی نشــد، یکی شــان هــم چنــد ســال 
ــم  ــه یــک عال ــود ب پیــش از دنیــا رفــت، یــک دختــر هــم داشــت کــه شــوهر داده ب
بســیار بزرگــواری کــه مــن آن عالــم را دیــده بــودم، بســیار بزرگــوار و دانشــمند بــود. 
بــرادران ایــن مســئله واســطه  بــا او همســایه بودیــم.  ایــن فرزندشــان کــه مــا 
نخــورده، مــن خــودم بــا دو گــوش خــودم از ایشــان شــنیدم. من بیشــتر روزهــا داخل 
کوچــه او را می دیــدم، می آمــد خریــد و مــن هــم می رفتــم بــرای خانــۀ پــدرم خریــد 
کنــم، هنــوز خانــۀ آن هــا زندگــی می کــردم، ازدواج نکــرده بــودم. گاهــی در آن مغــازه یا 

ــرای مــن آقایــی می کــرد و مطالبــی را می گفــت.  ــا ایشــان ب مــن می پرســیدم ی
ــوار« مجلســی یــک کار بســیار زیبایــی  مرحــوم حــاج شــیخ عبــاس روی »بحاراالن
کــرد کــه می شــود اســمش را گذاشــت فهرســت جامعــی بــر بحــار، بیســت ســال طــول 
کشــید ایــن کتــاب کــه دو جلــد اســت، یعنــی قبــاًل دو جلد چاپ شــد زمان خــودش و 

االن تبدیلــش کردنــد بــه هشــت جلــد، خیلــی خــوب هــم چــاپ شــده اســت. 
مرحــوم حــاج شــیخ علــی نمــازی از علمــای بــزرگ مشــهد ایشــان هــم روی 
همیــن »ســفینۀ« حــاج شــیخ عبــاس کار کردنــد تکمیلــش کردنــد و شــد ده جلــد، 
پنــج هــزار صفحــه اســت. حــاج شــیخ عبــاس ایــن کتــاب را مشــهد نوشــته و یکــی 
ــه او مــی داد مرحــوم حــاج محقــق  ــه در نوشــتن ایــن کتــاب کمــک ب از کســانی ک
خراســانی بــود کــه تهــران زیــاد منبــر می رفــت. پســر حــاج شــیخ عبــاس می گفــت 
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»بحاراالنــوار« بیســت و چهــار جلــدی بــوده، یعنــی چــاپ تقریبــًا اواخــر قاجاریــه 
بــود، خیلــی بــزرگ و پــر ورق بــود بعــد مرحــوم آقــا شــیخ محمــد آخونــدی کــه مــن 
ــار« را  ــران، »بح ــید در ای ــی زحمــت کش ــم، ایــن خیل ــی پیــش او می رفت ــم خیل ه
چــاپ کــرد صــد و ده جلــد شــد، آن بیســت و چهــار جلــد بــزرگ قطــور شــد صــد 

و چهــار جلــد. 
ــه مــرگ اســت.  ــوط ب ــان هــم مرب ــًا ایــن جری ــه مــرگ اســت، اتفاق بحثــم راجع ب
ایشــان می گفتنــد پــدرم یــک وقــت در نجــف نیــاز بــه یــک جلــد از ایــن بحــار پیــدا 
کــرد، آن کتــاب نوشــته شــده بــود تمــام شــده بــود، کتــاب را گرفــت حــاال مــا هــم 
خبــر نداریــم ایــن کتابــی کــه امانــت گرفتــه دیگــر عمــر بابــا خیلــی کفــاف نمی دهــد، 
پــدر مــرد و مــا هــم اصــاًل خبــر نداشــتیم کــه ایشــان از یکــی از علمــای نجــف یــک 

جلــد »بحــار« را امانــت گرفتــه اســت. 
ــدر  ــم و خیلــی معطــل نشــد. یکــی دو شــب بعــد مــن پ ــا را دفــن کردی گفــت باب
را خــواب دیــدم. ایــن را کــه دیگــر نمی شــود انــکار کــرد، ایــن یــک چیــز اتفــاق 
افتــاده ای اســت، کمونیســت ها هــم ایــن مســائل مــا را هیــچ طــوری نمی تواننــد 
حــل کننــد، یعنــی می ماننــد، آن هــا اعتقادشــان اســت بعــد از مــرگ هیــچ خبــری 
نیســت ولــی ایــن خبرهایــی کــه شــیعه از بعــد از مــرگ دارد بــه صــورت آیــه و روایــت 

و خواب هــای بــزرگان شــیعه این هــا را نمی تواننــد حــل کننــد. 
گفــت بابــا بــه مــن گفــت یــک جلــد »بحــار« کــه روی طاقچــه اســت بــرای فــالن 
عالــم اســت، ایــن را بــردار ببــر بــه او بــده کــه مــن بــرزخ نگــران نباشــم، نگفــت گیــرم 
گفــت نگــران نباشــم، دیگــر خــدا کــه بــه مثــل حــاج شــیخ عبــاس گیــر نمی دهــد کــه 
یــک زمینــه فراهــم می کنــد حــاج شــیخ عبــاس بیایــد خــواب بچــه اش بگویــد ایــن 
کتــاب مــردم را ببــر پــس بــده. خــدا بــه کافــر و مشــرک گیــر می دهــد، بــه مــن و شــما 

خیلــی گیــر نمی دهــد یقینــًا. 
ایشــان می گویــد مــن صبــح بیــدار شــدم رفتــم آن طاقچــه را دیــدم، و دیــدم 
و چهــار  بیســت  آن  بغلــم. هنــوز  زیــر  گذاشــتم  آنجاســت،  »بحــار«  یــک جلــد 
ــه خــط خــود  ــا را ب ــۀ آســتان قــدس اســت، هــم چندت جلدی هــا هــم در کتابخان
مجلســی کتابخانــۀ مرحــوم آیــت اهلل مرعشــی در قــم دارنــد، عیــن خــط خــود 
مجلســی، چــه زحمتــی بــرای حفــظ ایــن دیــن کشــیدند. صــد و ده جلــد کــه ایــن 
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یــک کتــاب مجلســی اســت، شــصت و نه تــا دیگــر کتــاب دارد کــه یکــی ســی جلــد 
ــال  ــا خی ــا ب ــاال م ــه ح ــد ک ــن کندن ــن دی ــرای ای ــی ب ــه جان ــد چ ــما ببینی ــت. ش اس
راحــت داخــل یــک حســینیۀ آبــاد نورانــی بیاییــم بنشــینیم و مســائل الهــی را از 
طریــق ایــن کتاب هــا بشــنویم. هیــچ می شــود شــکر علمــای شــیعه را انجــام داد؟ 
علمــای بــزرگ شــیعه نعمتــی هســتند کــه محــال اســت بشــود شــکر وجودشــان 

را انجــام داد.
گفــت ایــن کتــاب بــزرگ زیــر بغلــم بــود، در خانه مــان کــه نجــف آمــدم بیــرون 
پایــم گیــر کــرد و خــوردم زمیــن، کتــاب از دســتم افتــاد داخــل کوچــه بلنــد شــدم و 
کتــاب را برداشــتم و بــا عبایــم خاک مالــی بودنــش را پــاک کــردم و بــردم در خانــۀ 
آن عالــم. گفتــم: مــا کــه نمی دانســتیم ایــن جلــد از بحــار پیــش ماســت، دیشــب 
بابــا بــه مــن گفــت. آن عالــم گفــت: حــاال نمی آوردیــد هــم مــن راضــی بــودم یــا 
می آمــدم بــه شــما می گفتــم، حــاال آقــا شــیخ عبــاس زودتــر بــه شــما گفــت. رضــوان 
اهلل تعالــی علیــه، تمــام شــد. ایشــان بــه مــن گفــت همــان شــب بعــد دوبــاره بابــا را 
خــواب دیــدم گفــت: علــی جــان! مــن ایــن کتــاب را کــه گرفتــم جلــدش ســالم بــود، 
ــه خــوردی زمیــن کتــاب پــرت شــد روی جلــدش یــک خــراش خــورده،  صبــح ک

ایــن را بــرو از صاحبــش رضایــت بگیــر.
ٍة َخْیــًرا  ایــن قــرآن اســت خبــر از آن طــرف می دهــد »َفَمــن َیْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذّرَ
ا َیَرُه«)زلزلــه، 7 و 8( یــک خــراش »َوَمــن َیْعَمــْل  ٍة َشــّرً ــَرُه َوَمــن َیْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذّرَ َی
ا َیــَرُه« ایــن یــک ذره خــراش. دوبــاره بلنــد شــدم رفتــم در خانــۀ آن  ٍة َشــّرً ِمْثَقــاَل َذّرَ

عالــم گفتــم داســتان اینطــور شــده. گفــت: راضــی ام.
پایــم حســاب  را  یــک خــراش کتــاب  کــه  بــه قیامــت باشــم  اگــر معتقــد  مــن 
می کننــد، چطــور تــوان دارم رو بــه زنــا بــروم؟ چطــور تــوان دارم رو بــه ظلــم بــروم؟ 
چطــور تــوان دارم رو بــه ریختــن آبــروی مــردم بــروم؟ چطــور تــوان دارم رو بــه ســه 
از بیت المــال مســلمان ها  پنــج هــزار میلیــارد روز روشــن دزدی  هــزار میلیــارد 
بــروم؟ شــما یقیــن بدانیــد گنهــکاران حرفــه ای این هایــی کــه در بدنــۀ دولــت 
دزد هســتند اختــالس می کننــد، حقــوق مــردم را می برنــد، بدانیــد بــه آیــات 
ــی و پــوک هســتند،  قــرآن قســم یــک ذره بــه خــدا و قیامــت ایمــان ندارنــد، خال
ٍة َخْیــًرا َیــَرُه«  امــا آن کســی کــه ایمــان بــه قیامــت دارد بــا »َفَمــن َیْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذّرَ
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نمی گــذارد هیــچ خیــری از او فــوت شــود، آن کســی کــه ایمــان بــه قیامــت دارد بــر 
ــَرُه« نمی گــذارد پرونــده اش را بــا گنــاه پــر  ا َی ٍة َشــّرً اســاس »َوَمــن َیْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذّرَ

کننــد، پایــش جلــو نمــی رود، نمی توانــد، نمی شــود.

زن زیبا و درخواست گناه در خلوت
اعتقــاد بــه معــاد و بــاور کــردن بعــد از مــرگ کــه چــه خبرهایــی اســت، ایــن وزنــش 
بــه انــدازۀ اعتقــاد بــه توحیــد اســت. چطــور مــرد و زنــی کــه خــدا را بــاور دارنــد در 
ایــن فضــای بــاور مواظــب خودشــان هســتند. مــن چندتــا کتــاب ایــن داســتان را 
دیــدم. در ایــن شــهر بلــخ یــک خانمــی جــوان زیباچهــره شــوهرش می میــرد، دو 
ســه تا بچــه یتیــم داشــت، ایــن از نظــر اقتصــادی در مضیقــۀ کامــل قــرار می گیــرد. 
و  قــوم  در  شــود  خبــر  وقتــی  دارد  اعتقــاد  قیامــت  و  خــدا  بــه  کــه  کســی  آن 
ــم  ــکل دارد، در ه ــر مش ــک نف ــل ی ــکل دارد، در مح ــر مش ــک نف ــش ی خویش های
هیئتی هــا یــک نفــر جهیزیــۀ دختــرش لنــگ اســت، ایمــان بــه خــدا آدم را بــه 
طــرف خیــر هــول می دهــد و از شــر نگــه مــی دارد. یعنــی ایمــان بــه خــدا و قیامــت 
یــک ترمــز اســت، ایمــان بــه خــدا و قیامــت گاز اســت کــه آدم را بــا ســرعت می بــرد 
بــه طــرف کارهــای نیــک و یــک ترمــز اســت کــه نمی گــذارد آدم بیفتــد در شــر و در 

ــاه.  ــاد و در گن فس
ایــن خانــم آمــد داخــل بــازار بلــخ پیــش یــک آهنگــری کــه وضعــش خــوب بــود، 
گفــت مــن شــوهرم از دنیــا رفتــه دو ســه تا بچــۀ یتیــم دارم، بــه قــول مــا تهرانی هــا 
کفگیــرم بــه تــه دیــگ خــورده، یــک کمکــی بــه مــا بکــن. گفــت: اگــر یــک روز بیایی با 
مــن باشــی کمــک حســابی بــه تــو می کنــم. گفــت: قبــول اســت کجــا بیایــم؟ گفــت: 
مــن دوتــا خانــه دارم، یــک خانــه زن و بچــه ام زندگــی می کننــد و یــک خانــه هــم 
کارهایــم را مهمانی هــا و رفــت و آمدهایــم آنجاســت، ایــن آدرســش فــردا بیــا آنجــا. 
فــردا ایــن خانــم رفــت، گفــت ایــن اتــاق و ایــن تختخــواب و ایــن رختخــواب 
ــرزه افتــاد، گفــت چــه شــده اســت؟ گفــت: ببیــن  ــه ل ــد بــدن زن ب آمــاده شــو، دی
دیــروز در مغــازه مــن و تــو بــا هــم قــرار گذاشــتیم کــه ایــن کار را در یــک جــای خلــوت 
انجــام بدهیــم، تــو چــرا عهــدت را شکســتی؟ گفــت: مــن چــه عهدشــکنی کــردم؟ 
ــه ای مگــر زن؟ کــدام  ــه پنــج نفــر هســتند. گفــت: دیوان ــو ک ــۀ ت گفــت: داخــل خان
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ــند و االن  ــو را می نویس ــال ت ــه اعم ــن ک ــرام کاتبی ــتۀ ک ــا فرش ــت: دوت ــر؟ گف ــج نف پن
بــا تــو هســتند، دوتــا بــا مــن هســتند، پنجمی شــان هــم پــروردگار اســت، مــن 

ــه.  ــا را بیــرون کــن از ایــن خان ــو ایــن پنج ت حاضــرم کــه خودفروشــی کنــم امــا ت
آهنگــر گفــت کــه خانــم مــن خــواب بــودم بیــدارم کــردی، بلنــد شــو برویــم بیرون. 
آمدنــد دوتایــی بیــرون بــه ایــن خانــم گفــت کــه مــن بــروم کارهــای ثــروت و ملــک و 
مغــازه ام را بکنــم، نصــف همــۀ ثروتــم را بــه نــام تــو و بچه هــای یتیمــت کنــم. ایــن 

ایمــان بــه خــدا یعنــی بــاور خیلــی کار می کنــد. 

قتل عام هیتلر
ــت را و  ــه قیام ــت، ن ــول داش ــدا را قب ــه خ ــاًل ن ــر اص ــد هیتل ــا مانن ــن خارجی ه ای
راحــت دوازده میلیــون انســان را کشــت. در جنــگ دوم یــک نفــر بــه خواســتۀ 
او بــه شــهوت او بــه کبــر او بــه فرعونیــت او دوازده میلیــون بی گنــاه کشــته شــدند 
بــه  اتریشــی ها چــه  بــه  بــود،  آلمــان  کــه بدبخت هــا جنگــی نداشــتند. هیتلــر 
لهســتانی ها چــه بــه شــوروی ها در یــک مملکــت دیگــر بــود هجــوم کــرد، از اتریــش 
گرفــت بــه قتــل عــام تــا موســکو بیســت میلیــون نفــر را کشــت، یعنــی نوشــتند 
هفــده میلیــون لیتــر خــون از گلــوی مــردم بــدون گنــاه ریخــت روی زمیــن، چــرا؟ 

ــول نداشــت.  ــون قیامــت را قب چ
هیتلــر نظــرش ایــن بــود مــرگ آخریــن جــاده اســت، آخریــن مرحلــه اســت، 
ــد و  ــد ص ــدا و ض ــد خ ــرف ض ــن ح ــت. ای ــری نیس ــچ خب ــری هی ــت بمی ــام اس تم
بیســت و چهــار هــزار پیغمبــر و ضــد ائمــۀ طاهریــن و ضــد عقــل و ضــد وجــدان 
اســت، چطــور بایــد زیــر بــار ایــن حــرف خــراب و خــالف خرافــی کــه ضــد همــۀ 
ارزش هاســت رفــت؟ چطــور بــاور کنــم همــۀ انبیــا و کتاب هــا در اینکــه می گوینــد 
بعــد از مــردن آدم زنــده می شــود دروغ اســت ولــی فــالن رقاصــۀ خارجــی، فــالن 
فرعــون خارجــی و هیتلــر و فــالن موســیو کــه می گویــد قیامــت دروغ اســت ایــن را 

ــی نیســت، خردمنــدی نیســت، عقــل نیســت.  ــاور کنــم؟ ایــن وجدان ب
چــه کســانی می گوینــد قیامــت وجــود نــدارد؟ هــر چــه آدم کثیــف اســت. شــما 
در منکریــن قیامــت یــک آدم حســابی پیــدا نمی کنیــد، یــک آدم خــوب پیــدا 

ــتند.  ــی هس ــه آدم های ــرف چ ــن ط ــا ای ــد، ام نمی کنی
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تأثیر باور قیامت بر بازاری ها
شــما بعضی هــا یادتــان اســت، کامــاًل مثــل مــن یادتــان اســت، در همیــن بــازار 
تهــران، بــازار مشــهد، بــازار اصفهــان، بــازار قــم هــم بــود، آن زمــان مــن تبریــز و 
شــیراز و خیلــی جاهــا را ندیــده بــودم. مــن بچــه مدرســه ای بــودم، گــذرم بــه قــم 
می افتــاد، زیارتــی بــود و پــدرم مــا را می بــرد. یــک بــار زمانــی کــه دبیرســتان بــودم 
ــج  ــل و پن ــم چه ــیراز را ه ــان و ش ــی ام اصفه ــم کالس ــتان ه ــا دوس ــب ب ــه ش دو س

شــش ســال پیــش دیــدم، شــما هــم کــه یادتــان اســت. 
ــد داخــل پاکــت  ــازار تهــران این هایــی کــه جنــس می فروختنــد ناچــار بودن در ب
ــی در  ــما می رفت ــود. ش ــذی ب ــت کاغ ــت پاک ــده آن وق ــتیک آم ــاال پالس ــد، ح بریزن
ــت  ــه پاک ــک دان ــده، اول ی ــکر ب ــو ش ــی دو کیل ــران می گفت ــازار ته ــار در ب ــازۀ عط مغ
و  می ریخــت  شــکر  را  دوم  پاکــت  بعــد  تــرازو  طــرف  ایــن  می گذاشــت  خالــی 
می گذاشــت ایــن طــرف تــرازو، می گفــت: ایــن مشــتری بــه مــن گفــت شــکر بــده، 

ــا کاغــذ.  نــه شــکر ب
همیــن میــدان تهــران کــه حــاال نیســت، آن میــدان را دیــده بودیــد نزدیــک 
شــوش از انبــار گنــدم بــه پاییــن میــدان تره بــار بــود و میــدان ســبزی بــود و میــدان 
میوه فروش هــا، ایــن را کــه می گویــم مــن دیــده بــودم. در محــل مــا یــک میدانــی 
بــود اســمش آقــا شــیخ اســماعیل بــود، مرحــوم آیــت اهلل لنگــرودی کــه یــک مدتــی 
ــاز  ــح نم ــاج ابوالفت ــجد ح ــن مس ــت، در ای ــاله داش ــود و رس ــع ب ــود، مرج ــران ب ته
می خوانــد کــه آن وقت هــا آنجــا را می گفتنــد میــدان شــاه، هــر وقــت آیــت اهلل 
ــه ایــن میدانــی می گفــت مــن  ــرود دو ســه روز ب لنگــرودی ســفری می خواســت ب

دو ســه روز نیســتم بــه جــای مــن بــرو داخــل محــراب نمــاز بخــوان. 
ــه طــور مرتــب، هــر  ــه ب مــن چنــد ســال نمازهــای ظهــر و مغــرب و عشــایم را، ن
وقــت کــه پیــش می آمــد بــا یقیــن بــه اینکــه ایــن نمــازم قبــول می شــود آنجــا 
ــد  ــه از اولیــای خــدا بودن ــم ک می خوانــدم. چنــد ســال مــن و یــک تعــداد از رفقای
نمازمــان را بــه یــک راننــده اقتــدا می کردیــم، ولــی چــه راننــده ای؟ اصــاًل در نمــاز 
ــم  ــی اس ــی وقت ــرد، یعن ــود بمی ــک ب ــد نزدی ــارج می ش ــان خ ــودش چن ــال خ از ح
پــروردگار یــا ابی عبــداهلل)ع( را می بــرد کل صــورت خیــس می شــد ولــی راننــده 

بــود. 
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ایــن میدانــی کــه پشــت ســرش نمــاز می خواندیــم فقــط پیــاز و ســیب زمینی 
ــی برایــش می آمــد  ــز دیگــری نمی فروخــت. کامیون می فروخــت، یعنــی هیــچ چی
پــر از ســیب زمینی بــود، داخــل گونــی کامیــون پــر از پیــاز بــود. دوتــا شــاگرد داشــت، 
وقتــی کامیــون خالــی می کــرد و می رفــت، خــودش بــا ایــن دوتــا شــاگردهایش 
ــی کنیــد کــود کنیــد، تمــام پیازهــا  می گفــت تمــام گونی هــای ســیب زمینی را خال

را هــم خالــی کنیــد. 
می گفــت: ســیب زمینی های درشــت را ســوا کنیــد، پیازهــای گندیــده را دور 
بریزیــد. بــا یــک دســتمال پیازهــا و ســیب زمینی ها را دانــه دانــه بتکانیــد کــه 
خــاک و گل خشــکش بریــزد، مــردم از مــن پیــاز و ســیب زمینی می خرنــد نــه پیــاز 
بــه عــالوۀ گل خشــک، نــه ســیب زمینی بــه عــالوۀ گل خشــک، نــه پیــاز گندیــده، 
بــا پــول ایــن پیــاز و ســیب زمینی  نــه ســیب زمینی گندیــده، مــن می خواهــم 
پیراهــن بخــرم بــا آن نمــاز بخوانــم، می خواهــم بــروم غســل جنابــت کنــم، فــردای 
ــو  ــت، ت ــود داش ــی وج ــت خراب ــه در پول ــن ک ــه م ــدا ب ــد خ ــر بده ــد گی ــت نبای قیام
ســیب زمینی فروختــی بــا گل، پیــاز فروختــی بــا گل و مــردم گل نمی خواســتند کــه 

پیــاز و ســیب زمینی می خواســتند. 
بــا  نــدارد  بــاور  را  قیامــت  کــه  کســی  آن  اســت.  قیامــت  بــاور  نتیجــۀ  این هــا 
چهارتــا رفیق هایــش در یــک وزارتخانــه یــا در یــک اداره سندســازی می کننــد و 
ــاور  ــت را ب ــه قیام ــی ک ــد، واال آدم ــد و می رون ــن می دزدن ــارد در روز روش ــد میلی ص
دارد دزد می شــود؟ آن کســی کــه قیامــت را بــاور دارد عابــد می شــود، آن کســی 
ــا تقــوا  کــه قیامــت را بــاور دارد زاهــد می شــود، آن کســی کــه قیامــت را بــاور دارد ب

می شــود نــه دزد، نــه مــال مردم خــوار، نــه اینکــه جیــب مــردم را بزنــد.

فرزندان پاک از یک رباخوار
ــوان  ــن نوج ــود، م ــوی ب ــی ق ــوار خیل ــن نزول خ ــا ای ــل م ــود در مح ــی ب ــک کس ی
بــودم او را می دیــدم، بیشــتر روزهــا او را می دیــدم. او خیلــی نزول خــوار بــدی 
بــود، این قــدر بــد و ســختگیر بــود کــه در محلــۀ مــا یــک اســم رویــش گذاشــته 
بودنــد بــه او می گفتنــد کــه حاجــی فــالن ســگی، یعنــی تشــبیهش می کردنــد بــه 

ســگ و می گفتنــد در پــول نــزول دادن هــار اســت. 
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ــش  ــه صحیح ــدر نزول)البت ــد چق ــدا می دان ــرد، خ ــود م ــالش ب ــتاد س ــن هش ای
رباســت چــون زبــان مــردم نــزول اســت مــن می گویــم نــزول، نــزول کــم کــردن 
اســت و ربــا اضافــه گرفتــن اســت( خــورده اســت. ایــن مــرد، تشــییع جنــازه اش هم 
ــودم، این هــا  ــا رفیــق ب ــا ایــن دوت ــا پســر داشــت مــن ب ــد. ایــن دوت خیلــی نیامدن
جداگانــه کاســب بودنــد و اصــاًل کاری بــه پــول پــدر نداشــتند. خیلــی هــم عجیــب 

ــا بچــه اش مقــدس و متدیــن و پــاک بودنــد.  بــود کــه یــک نزول خــوار ایــن دوت
ایــن دو پســر پــدر را کــه دفــن کردنــد، ختمــش برگــزار شــد، آمدنــد دفترهــای 
ــا  ــد آن ه ــه بودن ــزول گرفت ــه ن ــی ک ــام آن های ــد، از تم ــش آوردن ــدر را از اول جوانی پ
را شناســایی کردنــد، کیســه کیســه پــول بابــا را برداشــتند و بردنــد هــر کــس نــزول 
داده بــود گفتنــد طبــق ایــن دفتــر تــو بــه پــدر مــا این قــدر نــزول دادی، ایــن 
پولــت. آن هایــی هــم کــه مــرده بودنــد رفتنــد در خانــۀ ورثه شــان گفتنــد پــدر 
شــما این قــدر نــزول بــه پــدر مــا داده بــود، اینکــه خــودش مــرده ایــن پولــی کــه از 
شــما پــدر مــا نــزول گرفتــه بــود. این هــا تــا یــک ریــال آخــر مــردم را پــاک کردنــد و از 
پــدر هــم هیــچ چیــز برنداشــتند، گفتنــد شــاید در عالــم بــرزخ و در قیامــت مــا کــه 
پول هــا را پــس دادیــم خــدا بــه پــدر مــا رحــم کنــد. ببینیــد ایــن ایمــان بــه قیامــت 
ــی دارد و  ــش را برنم ــک ریال ــی ی ــد ول ــدر آدم می مان ــان از پ ــا توم ــت، میلیارده اس

ــا پــول نجــس چــه کار کنــم؟ ــد مــن ب می گوی
برگردیــم بــه روایــت جبرئیــل »یــا رســول اهلل، عــش مــا شــئت« هــر طــوری دلــت 
می خواهــد زندگــی کــن »فانــک میــت« یعنــی می افتــی در یــک عالمــی بــه نــام 

ــت.  ــی و اعمال ــو می مان ــرزخ و قیامــت، ت ب
بنــدۀ  محبوب تریــن  و  عظیم تریــن  کــه  اســالم  پیغمبــر  حقیقــت  بــه  خدایــا 
توســت ایمــان بــه خــودت و ایمــان بــه قیامــت را در مــا پابرجــای ابــدی قــرار بــده. 
ایمــان بــه خــدا گاز اســت و آدم را می بــرد بــه طــرف خوبی هــا، ایمــان بــه قیامــت 

ــگاه مــی دارد. ترمــز اســت و آدم را از افتــادن در پلیــدی ن
)امــان روزی کــه قاضــی مــون خــدا بــو/ ســر پــل صراطــم ماجــرا بــو/ بــه نوبــت 

بگذرنــد پیــر و جوانــان/ امــان وقتــی کــه نوبــت آن مــا بــو(
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سوگواره
روز شــنبه اســت متعلــق بــه رســول خداســت، خــوش بــه حالتــان کــه هفته تــان 
را داریــد بــا گریــۀ بــه اهل بیــت و شــرکت در مجلــس علــم شــروع می کنیــد، یقیــن 

بدانیــد هفتــۀ پــر برکتــی برایتــان خواهــد بــود. 
در زد، در زدنــش هــم این طــور بــود می آمــد روبــه روی در بــا یــک دنیــا ادب و 
محبــت می گفــت: »الســالم علیکــم یــا اهل بیــت نبــوة و معــدن الرســالۀ و مختلــف 
المالئکــۀ« تــا زهــرا صــدای بابــا را می شــنید دوان دوان می آمــد در را بــاز می کــرد، 
در را کــه بــاز می کــرد یــا آن وقتــی کــه در را بــاز کــرد فرمــود عزیزدلــم امــروز آمــدم 

پیــش شــما بمانــم. 
آمــد داخــل اتــاق چهــار نفــری روبه رویــش نشســتند؛ امیرالمؤمنیــن)ع( و زهــرا 
و حســن و حســین، یــک مقــدار چهره هــای این هــا را نــگاه کــرد و بلنــد شــد رفــت 
گوشــۀ اتــاق دو رکعــت نمــاز خوانــد، ســر بــه ســجده گذاشــت، طوالنــی کــرد ســجده 

را، بعــد از ســالم نمــاز زار زار گریــه کــرد. 
فاطمــه زهــرا می فرمایــد: از بیــن مــا چهارتــا حســین بلنــد شــد رفــت کنــار پیغمبــر 
و گفــت: بابــا مگــر مهمانــی نیامدیــد، چــرا گریــه می کنیــد؟ فرمــود: حســین مــن! 
نشســته بــودم چهــرۀ شــما چهارتــا را می دیــدم و بعــد از خــودم را هــم می دیــدم، 
بیــن در و دیــوار صــدای نالــۀ مادرتــان بلنــد می شــود، می دیــدم در محــراب 
ــار حــرم مــن  ــرادرت را کن ــدن ب ــدم ب ــان را می شــکافند، می دی مســجد فــرق پدرت
ــا عبــداهلل« امــا حســین مــن هیــچ  ــا اب جســارت می کننــد، امــا »الیــوم کیومــک ی
روزی در ایــن عالــم ماننــد روز تــو نیســت کــه بیــن دو نهــر آب هفتــاد و دو نفــر شــما 
را بــا لــب تشــنه ســر می برنــد، ســرهایتان را بــاالی نیــزه می زننــد، بــا زن و بچــه ات 

شــهر بــه شــهر دیــار بــه دیــار می گرداننــد.
»اللهم اغفرلنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا«
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قرآندرمانی

درمان اضطراب و افسردگی
ــه  ــع ب ــد راج ــر می خواه ــی مفس ــیر وقت ــا در تفس ــت ام ــالک نیس ــرت م ــر کث در تدب
نمــاز تفســیر بنویســد بایــد همــه آیــات مربــوط بــه نمــاز را ببینــد؛ مثــاًل راجــع به قصه 
یوســف می خواهــد بنویســد بایــد همــه آیــات مربوطــه را ببینــد ولــی در تدبــر ایــن 

گونــه نیســت...
ُکْم َوِشــَفاء  ّبِ

ــن ّرَ ْوِعَظــٌة ّمِ ــاُس َقــْد َجاءْتُکــم ّمَ َهــا الّنَ ّیُ
َ
»َقــاَل اهلُل َتَبــاَرَک َو َتَعاَلــی: »َیــا أ

ْلُمْؤِمِنیَن«.]1[ ــُدوِر َوُهــًدى َوَرْحَمــٌة ّلِ َمــا ِفــی الّصُ ّلِ
درمــان  اســت.  اجتماعــی  و  روحــی  بیماری هــای  درمــان  دربــاره  مــا  بحــث 
ناهنجاری هایــی کــه در درون انســان و جامعــه اســت یــا همــان قــرآن درمانــی. 

در روایت داریم:
»اْلُقرآُن َحّیُ ال َیُموَت«

قــرآن هرگــز زوال و مــرگ نمــی پذیــرد و همــواره زنــده اســت. ایــن کتابــی اســت کــه 
خــودش می گویــد:

ْقَوُم«]2[؛
َ
ِتی ِهَی أ

َ
»ِیْهِدی ِلّل

به استوارترین و محکم ترین راه ها هدایت می کند.

حجت االسالم و المسلمین رفیعی
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 خــودش می گویــد: مــن موعظــه ام، شــفایم، مــن بیــان همــه امــورم، هدایتــم، 
ــم؛ ــا می ده ــا و نورانیت ه ــه بصیرت ه ــتم ک ــی هس ــن کتاب ــم، م رحمت

َقْوِم ُیوِقُنوَن«.]3[ اِس َوُهًدى َوَرْحَمٌة ّلِ »َهَذا َبَصاِئُر ِللّنَ
ایــن ادعــای قــرآن اســت. یکــی از مفســرین معاصــر کتابــی نوشــته اســت بــه نــام 
ــرده،  ــه در قــرآن، قــرآن را معرفــی ک ــی ک »قــرآن در قــرآن«.]4[ ایشــان مجموعــه آیات
ــات متعــدد ایــن ادعــا را  جمــع آوری نمــوده اســت. خــود قــرآن چندیــن جــا در آی
مطــرح می کنــد و معتقــد اســت کــه ســینه مــا هــر درد درونــی داشــته باشــد، قــرآن 
شــفا می دهــد. نــه اینکــه دارو باشــد، زیــرا دارو همیشــه شــفا نمی دهــد. شــفاء غیــر 
از دارو اســت؛ یعنــی رفــع می کنــد، پــاک ســازی و تخلیــه می کنــد. ایــن ادعــای قــرآن 

اســت. روایــات مــا هــم بــر ایــن مطلــب تأکیــد دارد.

ِشکوه قرآن
خداوند در قرآن فرموده: چرا به این قرآن بی توجهی می کنید؟

ْدِهُنوَن«.]5[ نُتم ّمُ
َ
َفِبَهَذا اْلَحِدیِث أ

َ
»أ

دربــاره آیــه مفصــل صحبــت کــردم. آیــا در قــرآن ادهــان می کنیــد؟ تســاهل و 
تهــاون می کنید؟یکــی دیگــر از جاهایــی کــه خداونــد گلــه کــرده در ســوره الحاقــه 

اســت کــه می فرمایــد:
 ُتْبِصُروَن«.]6[

َ
ْقِسُم ِبَما ُتْبِصُروَن* َوَما ال

ُ
»َفاَل أ

گمــان نمــی کنــم قســمی از ایــن جامــع تــر داشــته باشــیم. قســم بــه هــر چــه کــه 
ــر؟ مــا چــه می بینیــم؟ هــر  ــه نمــی بینیــد؛ دیگــر از ایــن باالت می بینیــد و هــر چــه ک
چــه می بینیــم، انســان، عالــم، درخــت، ســتاره و... اگــر در قــرآن قســم بــه خورشــید و 
مــاه خــورده مــوردی اســت. ایــن جــا می فرمایــد: قســم بــه هــر آن چــه کــه می بینیــد و 
هــر آن چــه کــه نمــی بینیــد. مــا چــه نمــی بینیــم؟ غیــب، شــهود، قیامــت. ایــن َقســم 
بــه شــهود و غیــب اســت کــه نمــی بینیــد، قســم بــه مــاورای طبیعــت، ذات اقــدس 
خداونــد، فرشــته ها، عقــل و خــرد اســت. در اینجــا خداونــد چــه می خواهــد بگویــد 
کــه چنیــن قســم بــا عظمتــی می خــورد؟! قســم بــه آنچــه کــه می بینیــد و آنچــه کــه 

نمــی بینیــد؛
ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َکِریٍم«.]7[

َ
»ِإّن



207

سـوژه سـخـن

قرآن کالم خداست و پیامبر واسطه انتقال این کالم است.
آن گاه خداوند در سوره واقعه دو گله می کند و می فرماید:

ُروَن«]8[
َ
»َقِلیاًل َما ُتْؤِمُنوَن * َقِلیاًل َما َتَذّک

گله اول: گروهی ایمان نمی آورند.
گله دوم: گروهی دیگر ایمان آورده اند لکن تذکر نمی گیرند. درس نمی گیرند.

عزیــزان! عــرض کــردم تنهــا قرائــت کافــی نیســت؛ چــرا کــه بســیاری هــم قــرآن 
می خواننــد؛ بلکــه حفــظ هــم بــه تنهایــی کافــی نیســت، تدبــر باالتریــن و کامــل 

ــت: ــرآن اس ــا ق ــاط ب ــوع ارتب ــن ن تری
ُروَن اْلُقْرآَن«.]9[ َفاَل َیَتَدّبَ

َ
»أ

ــر از تفســیر اســت.  ــر غی ــر از لفــظ اســت، حتــی تدب ــر از قرائــت اســت، غی ــر غی تدب
برخــی گمــان کــرده انــد تفســیر، تدبــر در قــرآن اســت و تدبــر در قــرآن یعنــی تفســیر در 

قــرآن. نــه، ایــن چنیــن نیســت. میــان تفســیر و تدبــر فــرق اســت.

فرق تدبر و تفسیر
فــرق اول: تفســیر کار فکــر اســت. آدم متفکــر می نشــیند آیــات را بــا عقــل و گرایــش 

خویــش -حــاال یــا کالمــی یــا فلســفی یــا عرفانــی- تنظیــم می کنــد.
امــا تدبــر کار فکــر و دل اســت؛ هــم بایــد بیاندیشــی و هــم اثــر پذیــر باشــی. تغییــر در 

شــما ایجــاد بشــود واال بعضــی از مســیحی ها تفســیر قــرآن نوشــته انــد؛
ْفِسیِر اإلْسالِمَیِة«. »گلد زیهر« کتابی درباره قرآن نوشته به نام: »مذاِهُب الّتَ

همچنین »بالشر« مسیحی درباره قرآن کتاب نوشته است.
ده هــا شــخصیت غیــر مســلمان کتــاب نوشــته انــد و حتــی یهودی هــا نیــز کتــاب 

نوشــته انــد. این هــا تفســیر کــرده و واژه هــا را توضیــح داده انــد.
در تفســیر هــم اگــر مبانــی قــرآن رعایــت نشــود، تفســیر بــه رأی می شــود.اگر رعایــت 
شــود تفســیر خوبــی می شــود، مفســر بــا لغــت، بــا آیــات، روایــات و بــا فهــم خــودش 

تفســیر می کنــد.
می کردنــد.  تفســیر  را  قــرآن  کــه  بودنــد  خیلی  هــا  صــادق )ع(  امــام  دوران  در 
کنــار مکتــب امــام صــادق)ع( دکان بــاز کــرده بودنــد و تفســیر می گفتند.امــا تدبــر 
نبــود اگــر تدبــری بــود بایــد بــه والیــت و امامــت منجــر می شــد. اگــر تدبــر بــود امــام 
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صــادق)ع( را از صحنــه کنــار نمی زدنــد. تدبــر کار فکــر و دل اســت، ایــن یــک فــرق 
تدبــر و تفســیر اســت.

فــرق دوم: کســی کــه تفســیر می نویســد هــم خــودش و هــم دیگــران می خواننــد.
امــا تدبــر فــردی اســت، عالمــه طباطبایــی تفســیر نوشــته اســت همــه جــا هســت، 
و بــه زبان هــای گوناگــون هــم ترجمــه شــده اســت و مــردم اســتفاده می کننــد. 
بنابرایــن تفســیر عــام اســت امــا تدبــر خــاص اســت. ممکــن اســت یــک نفــر بنشــیند 
در یــک آیــه تدبــر کنــد و مثــل فضیــل مســیرش عــوض شــود، ایــن تدبــر می شــود.

فــرق ســوم: در تدبــر کثــرت مــالک نیســت امــا در تفســیر وقتــی مفســر می خواهــد 
راجــع بــه نمــاز تفســیر بنویســد بایــد همــه آیــات مربوط بــه نمــاز را ببیند؛ مثــاًل راجع 
ــی در  ــات مربوطــه را ببینــد ول ــد همــه آی ــه قصــه یوســف می خواهــد بنویســد بای ب

تدبــر ایــن گونــه نیســت.
مردی خدمت رسول خدا)ص(آمد و عرض کرد:

َمِنی ِمّما َعّلمَک اهلل َعّلِ
از آنچه خداوند به تو تعلیم داده به من نیز بیاموز. 

ــا قــرآن را بــه او تعلیــم دهــد و  پیغمبــر اکــرم)ص( او را بــه یکــی از یارانــش ســپرد ت
ــا بــه ایــن آیــه رســید: ــا بــه آخــر بــه او تعلیــم داد. ت ْرُض« را ت

ْ
ــِت األ او ســوره »اذا ُزلِزَل

ا َیَرُه« ٍة َشّرً ٍة َخْیًرا َیَرُه َوَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذّرَ »َفَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذّرَ
آن مرد از جا برخاست و گفت:
یا رسول اهلل! کفاِنی َهِذِه االَیُة

همین آیه مرا بس است. در روایت دیگر آمده:
َتْکِفیِنی هِذِه االَیِة

همین یک آیه مرا کفایت می کند.
ــه حــال خــود بگــذار کــه مــرد فقیهــی شــد! و  ــد: او را ب پیغمبــر اکــرم)ص( فرمودن

طبــق روایتــی فرمــود:
»َرَجَع َفِقیهًا«

او فقیه شد و بازگشت!]10[
ــل  ــه فضی ــک آی ــا ی ــرود. ب ــرد و ب ــه پیامــش را بگی ــک آی ــر در ی ممکــن اســت متدب

دســت از کارش »راهزنــی« برداشــت.
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بــا یــک آیــه ســعدبن ناجیــه مســلمان شــد. در تدبــر الزم نیســت دایــره اش هــم 
قــرآن باشــد. یــک مثــال بزنــم. ایــن آیــه شــریفه آیــه عجیبــی اســت و روایــت داریــم 
کــه امــام باقــر)ع( تمــام خطبه هــای نمــاز جمعــه اش را بــا ایــن آیــه تمــام می کــرد. در 

تفســیر آمــده وقتــی ایــن آیــه را می خواندنــد دعایــی هــم می کردنــد:
ْکری«]11[

َ
َر َفَتْنَفَعُه الّذ

َ
ْن َتَذّک ُهّمَ اْجَعْلَنا ِمّمَ

َ
»الّل

خدایا! ما را از کسانی قرار ده که اندرزها را می شنوند و به حالشان مفید است.
آیــه ایــن اســت: آیــه 90 ســوره نحــل، صاحــب تفســیر مجمــع البیــان در ایــن بــاره 
ــه در قــرآن از  ــد: پیغمبــر خــدا)ص( فرمــود: جامــع تریــن و کامــل تریــن آی می فرمای

نظــر تقــوا همیــن آیــه اســت.

اصول تربیتی در یک آیه
در ایــن آیــه تمــام اصــول تربیتــی جمــع شــده اســت و امــام باقــر)ع( در پایــان خطبــه 

دوم نمــاز جمعــه آن را می خوانــد و قصــه ای دارد کــه عــرض می کنــم.
اْلَفْحَشــاء  َعــِن  َوَیْنَهــی  اْلُقْرَبــی  ِذی  َوِإیَتــاء  َواإِلْحَســاِن  ِباْلَعــْدِل  ُمــُر 

ْ
َیأ اهلَل  »ِإّنَ 

َواْلَبْغــِی«.]12[ َواْلُمنَکــِر 
قرآن کریم می فرماید:ای مردم! سه امر و سه نهی به شما می کنم. 

بــرادران، خواهــران! در روایــت دارد کــه یــک وقــت ولیدبــن مغیــره ایــن آیــه را 
شــنید، تــکان خــورد و گفــت:

»َما ُهَو َقوُل الَبَشر«؛
سخن بشر نیست

ُه َیعُلوا َو اَل ُیعَلی علیه«؛
َ
»ِاّن

این کالم بلند است، هیچ چیز نمی تواند بر او حاکم شود.]13[
حکایت ابو حاتم سجستانی

ابــو حاتــم سجســتانی نقــل می کنــد: مســلمانی بــه راهبــی گفــت: مــرا نصیحــت 
می شــود  می کننــد  فکــر  بعضی هــا  می گفــت.  اخــالق  درس  راهــب  کــن. 
ــت  ــه االن هس ــا ک ــان علم ــی از آقای ــک کس ــنید. ی ــخن ش ــت و س ــر رف ــای دیگ جاه
ــا او  ــی ب ــن خیل ــود. م ــده ب ــتان آم ــی از هندوس ــش مرتاض ــال پی ــد س می گفت:چن
نشســت و برخاســتم دیــدم کارهــای عجیبــی می کنــد، تصرفاتــی دارد. روزی یکــی 
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از بــزرگان حــوزه مــرا دیــد و گفــت: ایــن راه هــا را کنــار بگــذار آن چــه هســت در قــرآن 
اســت. این هــا عرفــان کاذب اســت.

درمــان  و  نگرانی هــا  رفــع  بــرای  شــیوه   90 بــود:  نوشــته  اطالعیــه  خانمــی 
بیماری هــا. یکــی از آن هــا شــیوه موســیقی و شــیوه ســماع بــود. یکــی دیگــر بــه ایــن 
طلســم ها متوســل می شــود و همچنیــن روش هــای دیگــری کــه هــر روز دو یــا چنــد 
تــا از ایــن گروه هــا گیــر می افتنــد و پول هــای زیــادی بــه جیــب می زننــد و مــردم هــم 
ــز  نمــی داننــد. چــرا بچــه ام ایــن طــور اســت؟ چــرا خــودم ایــن طــور هســتم؟ عزی

مــن! قــرآن می گویــد:
ُدوِر«. َما ِفی الّصُ »َوِشَفاء ّلِ

آقای راهب!
»ِعْظِنی«،

آقا مرا موعظه کن. راهب نگاهی کرد و گفت:
د)ص(؛ أِعُظُکْم َو ِفیُکُم القرآَن َو ِمنُکم ُمَحّمَ

مــن تــو را موعظــه کنــم در حالــی کــه قــرآن در میان شماســت، پیامبر از شماســت؛ 
چــه موعظــه کنم؟!

جاذبه قرآن
همیــن آیــه را مشــرکی بــه نــام »اکثــم بــن سیفی«شــنید. او کــه خــودش هــم شــاعر 

بــود و هــم اهــل فهــم و نظــر، قومــش را جمــع کــرد و گفــت:
»کونوا فیه اواًل وال تکونوا فیه آخرًا«

شــتاب کنیــد! از اولیــن کســانی باشــید کــه مســلمان می شــوید. ایــن دیــن بــا ایــن 
آیــه، چیــزی بــرای اصــول اخالقــی کــم نگذاشــته و همــه اخــالق را آورده اســت؛

»تکوُنوا فی هذا االمِر ُرُؤسًا َو ال تکوُنوا فیِه َاذنابًا«]14[
به اسالم بگروید که اسالم حرف اول و آخر را می زند. همین آیه را ببینید:

ُمُر ِباْلَعْدِل َو اإِلْحساِن«.
ْ
»ِإّنَ اهلَل َیأ

ــا ایــن آیــه مســلمان شــدند  قصه هــای زیــادی هســت، چــه بســیار افــرادی کــه ب
و چــه بســیار افــرادی کــه تغییــر و تحــول عمیقــی در آن هــا ایجــاد شــد، خدمــت 

ــدند. ــلمان ش ــنیدند و مس ــه را ش ــن آی ــد ای ــر آمدن پیغمب
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کتاب جاذبه قرآن
یکی از عزیزانمان کتابی نوشته که نامش »جاذبه قرآن« است.

ایشــان مجموعــه  ای از داســتان هایی را ذکــر کــرده کــه چگونــه بــا همیــن آیــه 
عــده  ای مســلمان شــدند.

عبدالــرزاق نوفــل در کتــاب »القــرآن والعلــم الحدیــث« می گویــد: آمــار کســانی کــه بــا 
شــنیدن قــرآن مســلمان شــده  اند قابل شــمارش نیســت.

حضــرت آیــة اهلل امینــی زیــد عــّزه می  فرمودنــد: در یکــی از ســال هایی کــه لنــدن 
بــودم، دیــدم در آنجــا تعــدادی از مــدارس آمــوزش قــرآن می دهنــد. پرســیدم: 
خواننــدگان  -از  بــوده  خواننــده  کــه  خانمــی  گفتنــد:  کیســت؟   مــال  این هــا 
سرشــناس فرانســه - یــک نــوار زیبــا از قــرآن بــه دســت ایشــان می  رســد. گــوش 
می کنــد، خــودش هــم خواننــده بــوده، آشــنا بــا موســیقی، الحــان، آهنــگ و نظــم 
کلمــات بــوده اســت، آن چنــان تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد - بــا آنکــه عربــی هــم 
ــذارد و مســلمان می شــود، و تمــام  ــار می گ ــاء و موســیقی را کن نمــی فهمیــده- غن
درآمــدی کــه داشــته و پولــی کــه بــه دســت آورده بــود، دســتور می دهــد مدارســی 

ــد. ــرآن بدهن ــوزش ق ــا آم ــه بچه ه ــا ب ــود ت ــه ش تهی
خــدا بــه شــما بــه عــدل، احســان و عطــا کــردن بــه خویشــاوندان فرمــان می دهد. 

چــون عــدل بــه تنهایــی پاســخگو نیســت و نیــاز به احســان دارد.

فرق بین عدل و احسان
امیرالمؤمنین علی)ع( فرمودند:

ُل «]15[
ّ

َفُض ْحَساُن الَتّ ِ
ْ

ْنَصاُف َو اإل ِ
ْ

» اْلَعْدُل اإل
ــد و یــک نظــم خــاص داشــته باشــد.خون  عــدل ایــن اســت کــه نبــض شــما بزن
اعضــای  بیــن  تنظیــم  یعنــی  اســت؛  قلــب شــما و خــواب شــما عدالــت  شــما، 
مختلــف. امــا همیــن بــدن بیمــار می شــود، چشــم نمــی خوابــد، هشــت ســاعت 

خــواب کــه از وظایفــش بــوده، خــواب نمــی رود.
احســان غیــر از عــدل اســت. جامعــه تنهــا بــا عــدل ســاخته نمی شــود بلکــه گاهــی 
ــاری را از روی  ــا ب ــوند ت ــع ش ــه جم ــت هم ــه هس ــرایطی ک ــه ش ــا هم ــد ب ــا بای وقت ه

دوش مــردم بردارنــد.
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عدل، احسان و ایتاء ذی القربی)بستگان( این سه مورد امر است.
اما سه مورد نهی:

1. »َیْنهی َعِن اْلَفْحشاِء«
خداونــد شــما را از فحشــا نهــی می نمایــد. در روایــات و تفاســیر داریم»فحشــاء« 
یعنــی گناهــان پنهانــی، گناهانــی کــه کســی نیســت ببینــد. خــودت و خانــه خالــی، 

خــودت و اینترنــت. گناهانــی کــه منشــأ آن شــهوت اســت فحشــاء می شــود.
2. »َو اْلُمْنَکِر«:

گناهان آشکار، گناهانی که در سطح جامعه واقع می شود.
3. »َواْلَبْغِی«؛

)ظلم( حد را زیر پا گذاشتن.
امام باقر)ع(در همه خطبه ها این آیه را می خواندند و دعا می کردند:

ْکری«.]16[ َر َفَتْنَفَعُه الّذِ
َ
ْن َتَذّک ُهّمَ اْجَعْلَنا ِمّمَ

َ
»الّل

خدایــا مــا را از کســانی قــرار بــده کــه از ایــن آیــه تذکــر می گیرنــد کــه تذکر مفید اســت. 
ــرد. خــود پیغمبــر  ــه چقــدر آدم هــا را جــذب ک ــِر در یــک آی ــر می شــود. تدب ایــن تدب
گرامــی اســالم)ص(اول شــخصیت جهــان بشــریت می فرمایــد: »خداونــد مــرا بــا 

قــرآن آمــوزش داد و بــا قــرآن تربیــت کــرد«.

عمل به قرآن
در قرآن آمده:

َک َلَعلی ُخُلٍق َعِظیٍم«؛]17[
َ
»َوِإّن

ای پیغمبر! تو اخالق عظیمی داری«.
امــام صادق)ع(فرمــود: خداونــد زمانــی ایــن آیــه را بــه پیغمبر)ص(نــازل کــرد کــه 

پیامبــر بــه دســتور خــدا عمــل کــرد.
ای پیغمبر! سه کار را انجام بده:

1- »ُخِذ اْلَعْفَو«
بگذر، گذشت داشته باش، اگر گذشت در جامعه نباشد کار انسان گیر می کند.

ُمْر ِباْلُعْرِف«
ْ
2- »َوأ

آگاهی بده، کسی که نمی  داند یادش بده.
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ْعِرْض َعِن اْلجاِهلیَن«]18[
َ
3- »َو أ

اگــر کســی  نمــی فهمــد، جاهــل و نــادان اســت، ســر به ســرش نگــذار رد شــو. باالخره 
مــردم یــا نــادان و ناآگاهنــد یــا خطاکارنــد. خطاکار را ببخــش، نــاآگاه را آگاهی بده.

اگــر نــادان اســت ســر بــه ســرش نگــذار، بیشــتر از ایــن ظرفیــت نــدارد. امــام 
کــرد خداونــد فرمــود: آیــه عمــل  ایــن  بــه  صــادق)ع( فرمــود: وقتــی پیغمبــر 

َک َلَعلی ُخُلٍق َعِظیٍم«.
َ
»ِإّن

حتی خلق عظیم پیغمبر)ص( هم با تربیت قرآن است.
قــرآن چگونــه می خواهــد دردهــای مــا را درمــان کنــد؟ بایــد بــرای بیماری هــای 
فــردی و روحــی و اجتماعــی درمــان پیــدا کنیــم. مــن یــک بیمــاری را کــه امــروزه بــه 

آن مبتــال هســتیم شــرح می دهــم.

بیماری اضطراب و افسردگی
کــم  پیــدا می کنیــم.  قــرآن  از  را  افســردگی  و  ببینیــم چطــور درمــان اضطــراب 
آقــا، جــوان،  مــا مراجعــه می کننــد.در جامعــه خانــم،  بــه  کــه  نیســتند کســانی 
دانشــجو، مهنــدس و محصــل بــه مــا مراجعــه می کننــد و می گوینــد آقــا، اضطــراب 

دارم، نگرانــم، دنبــال آرامشــم، افســردگی دارم چــه کنــم؟
مــن یــک گــزارش از شــصت بیمــار مبتــال بــه زخــم معــده خوانــدم، پنجــاه مــوردش 
گفتنــد: منشــأ آن اضطــراب، نگرانی هــا و بهــم ریختگی هــای اخالقــی بــوده اســت. 

عزیــزان بدانیــد اضطــراب و نگرانــی الزامــًا در شــرایط ســخت بــروز نمی کنــد.
گاهــی می بینیــد دو نفــر در یــک شــرایط هســتند، مثــاًل صبــح می خواهنــد دو 
زندانــی را اعــدام کننــد یکــی آرام و دیگــری نگــران اســت. پــس آرامش یک احســاس 
درونــی اســت. اضطــراب هــم یــک بیمــاری درونــی اســت و ربطــی بــه بیــرون نــدارد.
در معانــی االخبــار شــیخ صــدوق، روایــت بســیار عجیبــی اســت: روز عاشــورا وقتــی 
دشــمن حملــه مــی  آورد، بعضی هــا نگــران می شــدند، رنگشــان می  پریــد. نــگاه بــه 

چهــره امــام حســین)ع( می کردنــد همیــن کــه نــگاه می کردنــد، می گفتنــد:
»اْنُظُروا اَلُیَباِلی ِباْلَمْوِت«؛

ــگاه کنیــد ببینیــد از مــرگ نمی  ترســد. چقــدر آرام اســت.  ــه امــام حســین)ع( ن ب
رنگــش عــوض نشــده! شــرایط مســاوی بود.هــر دو بــه شــهادت می رســیدند. 
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حملــه بــه هــر دو بــود امــا می بینیــد امــام حســین)ع( آرام اســت. ایــن همــان اســت 
ــردم.]19[ ــه عــرض ک ک

بیمار شدن پیامبر)ص( در هر سال
ــردم: شــما هــر ســال یــک بیمــاری  ــه پیغمبــر)ص( عــرض ک ام ســلمه می گوید:ب
ســخت می گیریــد. در روایــت اســت کــه پیامبــر در طــول ســال یــک مرتبــه - دو 

مرتبــه بیمــاری ســختی می گرفــت.
ــا رســول اهلل! می بینــم هــر ســال یــک مرتبــه بیمــاری ســخت می گیریــد  گفــت: ی
امــا خیلــی آرام هســتید. چــرا؟ فرمــود: ُاّمِ ســلمه، هــر مصیبتــی کــه بــرای مــا پیــش 

می آیــد خداونــد در تقدیــر نوشــته و در لــوح الهــی دیــده شــده اســت.
بنابرایــن چــون می داننــد ایــن مصیبــت چــاره پذیــر نیســت مثــاًل بایــد دار فانــی 
را وداع گوینــد لــذا آرام انــد. مســأله آرامــش و اضطــراب بحــث بیــرون نیســت بحــث 
درون اســت. ممکــن اســت دو نفــر در شــرایط عــادی باشــند مثــاًل هــر دو مصیبــت 
دیــده انــد، هــر دو فــردا اعــدام بشــوند، و یــا هــر دو یــک حادثــه دیــده انــد، امــا یکــی 
آرام و دیگــری مضطــرب باشــد. عزیــزان مــن! آرامــش یــک میــل طبیعی اســت. هم 

در قــرآن و هــم در روایــت بــه آن اشــاره شــده اســت.

درخواست آرامش از خداوند
در زیارت امین اهلل می خوانیم:

ًة ِبَقَدِرَک«، »َفاْجَعْل َنْفِسی ُمْطَمِئّنَ
یکی از سیزده حاجتی که از خداوند می خواهیم اطمینان است. 

اما باقر)ع( این دعا را زیاد می  خواندند:
ِکیَنة« ْنِزْل َعَلّیَ ِمْنَک الّسَ

َ
ٍد َو أ ٍد َو آِل ُمَحّمَ ُهّمَ َصّلِ َعَلی ُمَحّمَ

َ
»الّل

خداوندا! بر پیغمبر و آل او درود بفرست و بر من آرامش و سکینه نازل کن.
این یک میل طبیعی است. امام علی)ع(می فرمایند:

ِکیَنُة ُعْنَواُن اْلَعْقِل«.]20[ »الّسَ
آرامــش، کاربــرد عقــل و تأثیــر انســان را در زندگــی بیشــتر می کنــد. آرامــش عمــر 

انســان را طوالنــی می کنــد.
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سه اصل پیرامون آرامش
بــه قــول مــا طلبه هــا خیلــی دقیــق اســت، اصــول موضوعــه اســت. ســه اصلــی را 

کــه بحــث اضطــراب و نگرانــی الزم دارد بشناســیم.
یــک بچــه  از  اگــر  بــا واقعیــات باشــد.  بایــد مطابــق  انتظــارات مــا  اصــل اول: 
دبســتانی انتظــار یــک دانــش آمــوز دبیرســتانی را داشــته باشــی ایــن اشــتباه اســت. 
واقعیــت ایــن اســت کــه او کالس پنجــم ابتدایــی اســت. انتظــار شــما از وی نبایــد 
بــه انــدازه کالس نهــم باشــد  و یــا از یــک دانــش آمــوز انتظــار یــک دانشــجو را داشــته 

باشــی، ایــن اشــتباه اســت. ایــن مســأله بســیار مهمــی اســت.
عزیــز مــن، بچــه شــما در رتبــه کنکــور از ایــن بیشــتر نمــی کشــد، بــا توجــه بــه ایــن 
ظرفیتــی کــه شــما داریــد، بیــش از ایــن از او بــر نمــی آیــد. ایــن گیــر عمــده ای اســت 

کــه در جامعــه داریــم.
پیغمبر گرامی اسالم فرمودند: »اَل َتْطُلَب َما اَل ُیْدَرک«

عجــب روایتــی اســت! ای مــردم، چیــزی کــه آفریــده نشــده از خــدا نخواهیــد. 
از  از خداونــد حورالعیــن بخواهیــد؟! حورالعیــن  کــه در دنیــا  تاکنــون شــده  آیــا 

اســت. آخــرت  نعمت هــای 
آیــا تاکنــون شــده در دنیــا از خداونــد بهشــت بخواهیــد؟! بهشــت ســرای جهــان 

دیگــر اســت. پیغمبر)ص(فرمودنــد: »ال َتْطُلــَب َمــا اَل ُیْخَلــق«
ــُوا  چیــزی کــه آفریــده نشــده از خــدا نخواهیــد. امــام صــادق هــم فرمــود: »اَل َتَتَمّنَ

اْلُمْســَتِحیَل«]21[؛ از خــدا چیــز محــال را نخواهیــد.

راحتی محض در دنیا نیست
از پیغمبــر و هــم از امــام باقر)ع(ســؤال شــد: چیــزی کــه محــال اســت چیســت؟ 

ــا«، ْنَی
ُ

ــی الّد اَحــَة ِف فرمــود: »الّرَ
راحتی محض در دنیا آفریده نشده است.

نَساَن ِفی َکَبٍد«]22[؛ ِ
ْ

»َلَقْد َخَلْقَنا اإل
بــروی، پاییــن بیایــی پیــری،  بــاال  بــا ســختی همــراه اســت.  در دنیــا انســان 
بیمــاری، نگرانــی، مــرگ، افســردگی، فقــر و مشــکالت اســت، انبیــا و اولیــاء هــم 

مشــکالت داشــتند. از ســلیمان بــا آن عظمتــش همــه چیــزش گرفتــه شــد.
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َلْســُتْم 
َ
ْنُتــْم أ

َ
ــی اْلُمْســَتِحیَل؛ َفَقــاَل: أ ــُوا اْلُمْســَتِحیَل؛ َقالــوا َو َمــْن َیَتَمّنَ »ال َتَتَمّنَ

ْنَیــا 
ُ

الّد ِفــی  ِلْلُمْؤِمــِن  اَحــُة  الّرَ َفَقــاَل:  َقالوا:َبَلــی.  ْنَیــا؛  
ُ

الّد ِفــی  اَحــَة  الّرَ ــْوَن  َتَمّنَ
]23 ُمْســَتِحیَلة«.]

واقعیــت ایــن اســت کــه راحتــی محــض در دنیــا نیســت. انتظــارش را هــم نداشــته 
باشــیم، ایــن یــک اصــل اســت.

بــا  مســاوی  مشــکالت  و  ســختی  اســت.  همــه  بــرای  گرفتــاری  دوم:  اصــل 
نارضایتــی نیســت. ســختی و مشــکالت در زندگــی همــه اســت. بــزرگان مــا ســختی 

می دیدنــد امــا راضــی بودنــد. مــن یــک مثــال بزنــم، قــرآن هــم می فرمایــد:
ُه ُکْرهًا«]24[ ّمُ

ُ
»َحَمَلْتُه أ

در آن دورانــی کــه مــادر بــه ســختی بچــه را حمــل می کنــد آیــا ناراضــی اســت؟ 
نــه، بلکــه لــذت هــم می بــرد. شــب خــواب نــدارد، روز هــم خــواب نــدارد، از طرفــی 
آرامــش هــم نــدارد، بایــد شــب از خــواب برخیــزد امــا ایــن ســختی همــراه بــا رضایــت 

اســت. گاهــی فکــر می کنیــم ســختی مســاوی بــا نارضایتــی اســت.

سرگذشت شش معلم قرآن
داســتانی را نقــل کنــم: عــده ای خدمــت پیغمبــر گرامــی اســالم)ص(آمدند و 
گفتنــد: تعــدادی در قبیلــه مــا مســلمان شــده انــد چنــد مربــی قــرآن می خواهیــم تــا 
بــه مــردم قــرآن آمــوزش بدهنــد. پیغمبر)ص(هــم شــش نفــر از معلمیــن برجســته را 

انتخــاب نمــود از جملــه: زیــد، ُخَبیــب، مرثــد و چنــد نفــر دیگــر.
حضــرت فرمــود: این هــا را بــا خــود ببریــد تــا قــرآن را بــه قبیلــه شــما آمــوزش 
دهنــد. ایــن داســتان مربــوط بــه ســال چهــارم هجــرت بــود. چهــار ســال از حضــور 
پیغمبــر در مدینــه گذشــته بــود، شــش معلــم قــرآن را برداشــتند و آمدنــد، شــب بــه 
قبیلــه هذیــل رســیدند آنجــا ایــن معلمــان خوابیدنــد. یــک وقــت مردانــی مســلح 
از قبیلــه هذیــل بــاالی سرشــان آمدنــد و آن هــا را تهدیــد بــه قتــل کردنــد ســه 
نفرشــان را بــه شــهادت رســاندند و ســه نفــر دیگــر را هــم اســیر گرفتنــد. آن هــا را بــه 
طــرف مکــه حرکــت دادنــد. یکــی دیگــر از این هــا هــم میــان راه درگیــر شــد و کشــته 
شــد. دو نفــر دیگــر زیــد و ُخَبیــب بودنــد کــه این هــا را مکــه آوردنــد و بــه مشــرکین 
فروختنــد. این هــا هــم خوشــحال شــدند کــه دو صحابــی پیغمبــر، دو معلــم قــرآن و 
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دو مســلمان بــه دستشــان افتــاده و حســابی می تواننــد روی آن هــا مانــور بدهنــد.
دو چوبــه دار آویختــه شــد. یکــی بــرای زیــد و دیگــری بــرای ُخَبیــب. زیــد را آوردنــد 
گفتنــد: اگــر کافــر شــوی و بــه پیغمبــر توهیــن کنــی آزادت می کنیــم. اگــر از رســالتش 
برائــت بجویــی آزاد می شــوی. گفــت: حاضــر نیســتم یــک خــار بــه پــای پیغمبــر 
بــرود ولــی خــودم حاضــرم قطعــه قطعــه شــوم. ابــدًا هیــچ راهــی نــدارد، آن  را هــم 
ــت  ــد دو رکع ــازه بدهی ــت: اج ــد، گف ــه دار آوردن ــای چوب ــب را پ ــد. ُخَبی ــدام کردن اع
نمــاز بخوانــم. دو رکعــت نمــاز خوانــد و فرمــود: اگــر فکــر نمی کردیــد کــه ترســیدم دلــم 
می خواســت نمــاز را طوالنــی بخوانــم، ولــی نمــاز را زود خوانــدم تــا به شــما بفهمانم 
کــه نترســیدم. دســتانش را بلنــد کــرد و گفــت: خدایــا مــن وظیفــه ام را انجــام دادم 
ایــن خبــر را بــه پیغمبــر برســان کــه رســول اهلل)ص(بدانــد. گفت:آمــاده ام. بــا آرامش 
کامــل او را بردنــد و بــه شــهادت رســاندند.]25[ شــش معلــم قــرآن را ایــن گونــه بــه 
شــهادت رســاندند.عرض مــن دربــاره آخــری اســت. یــک آرامشــی ُخَبیــب داشــت.
 اصــل دوم ایــن اســت کــه ســختی مســاوی با نارضایتی نیســت. امام حســین)ع(

در اوج بالیــای کربــال فرمودند:
ْهَل اْلَبْیت«؛ما راضی هستیم به رضای خدا.]26[

َ
»ِرَضی اهلِل ِرَضاَنا أ

جواب امام سجاد)ع(در مقابل یزید
امــام ســجاد)ع( در اوج گرفتــاری و بــال زمانــی کــه وارد مجلــس یزیــد شــد، یزیــد رو 

کــرد بــه امــام ســجاد)ع( و گفــت:
ْیِدیُکم«؛)سوره شوری، آیه 30 (

َ
صاَبُکْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبما َکَسَبْت أ

َ
»َو ما أ

هر بالیی که سر شما آمده تقصیر خود شماست.
امام فرمود: نخیر این آیه درباره ما نیست؛

»َما َنَزَلت ِفیَنا«.]27[
درباره ما این آیه را بخوان:

 َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُکْم«
َ

َسْوا َعَلی َما َفاَتُکْم َوال
ْ
»ِلَکْیاَل َتأ

ــم و ناراحــت نیســتم شــهادت  ــر آنچــه از دســت داده ایــم غصــه نمــی خوری مــا ب
کرامــت ماســت.]28[ ایــن اصــل دوم اســت.

اصل سوم: حوادث دو قسم است
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1- حوادث چاره پذیر
2- حوادث چاره ناپذیر.

یــا  و  بیمــاری دارد  بچــه ســرماخورده،  مثــاًل  اســت،  پذیــر  یــک حادثــه چــاره 
می شــود. خــوب  و  می برنــد  دکتــر  را  او  دارد  مشــکل  چشــمش 

امــا یــک وقــت ســرطان خــون گرفتــه همــه دکترهــا می گوینــد دیگــر چــاره نــدارد، 
لــذا ســر و صــدا فایــده نــدارد.

فرمایش موال علی)ع( در مورد باها
امیرالمؤمنین)ع(فرمود:

»اذا َنَزَل ِبَک َمْکُروٌه« اگر مکروهی بر تو نازل شد و چاره دارد
»فال َتْعَجُز« کوتاهی نکن اگر راه دارد دنبالش برو.

همه تالشت را بکن که پیش نیاید، اما اگر چاره ندارد
»فــال َتْجــَزُع« فریــاد نکــن، جــزع نکــن، ناراحتــی نکــن، خــودت را بــه هم نریــز.]29[

ایــن هــم اصــل ســوم این نکتــه دقیق اســت.
اشــعث بــن قیــس پســرش از دنیــا رفــت. امیرالمؤمنین)ع(بــه او تســلیت گفــت. 
خیلی عبارت زیباســت. آقا وارد شــد بر کســی که داغ پســر دیده. امیرالمؤمنین)ع(
فرمودنــد: پســر تــو از دنیــا رفتــه و ایــن حادثــه اتفــاق افتــاده، اگــر صبــر نکنــی پســرت 

زنــده نمی شــود. فرقــش ایــن اســت:
»ِإْن َجِزْعَت«؛ اگر جزع کنی

زوٌر«؛ تو گناه کرده ای
ْ
ْنَت َمأ

َ
»أ

و»ِإْن َصَبْرَت َجَری«؛ اگر تحمل کردی ممدوح خدا شامل حالت می شود.]30[
ِر الّصاِبِریَن«]31[ آن گاه »َو َبّشِ

شامل حالت می شود. در هر دو صورت
»َجَری َعَلْیَک اْلَقَدُر« اتفاق افتاده.

اگر این سه اصل را در زندگی مراعات کنیم یعنی:
1. انتظاراتمــان مطابــق بــا واقعیــت باشــد. باالخــره عمــر انســان تمام می شــود. 

بیمــاری، زلزلــه و حادثــه هــم بــرای انســان رخ می دهــد.
ــا ناراضایتــی نیســت. بســیاری از افــراد در اوج  2. همیشــه حادثــه مســاوی ب

ــد. مصیبــت آرام بودن
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سـوژه سـخـن

3. اگــر حــوادث چــاره ناپذیــر باشــد نبایــد عنــان از کــف بدهیــم و اگــر چــاره 
ــم. ــاش کنی ــد ت ــت بای ــر اس پذی

مریضی فرزند حضرت صادق)ع(
امــام صادق)ع(فرزنــدش مریــض بــود. ایشــان تــالش می کــرد کــه بــه گونــه ای 
فرزنــدش بهبــودی پیــدا کنــد ولــی بچــه از دنیــا رفــت. دیدنــد امــام صــادق)ع(

نشســت. چــه شــد یــا ابــن رســول اهلل؟ فرمودنــد:
ــِة«؛ مــا اهــل بیــت پیــش از مصیبــت  ــَل اْلُمِصیَب ــا َنْجــَزُع َقْب َم

َ
ــِت ِإّن ــَل اْلَبْی ْه

َ
ــا أ

َ
»ِإّن

تــالش می کنیــم تــا حادثــه ای پیــش نیایــد.
ْمِرِه«]32[؛

َ
ْمَنا أِل

َ
ْمُر اهلِل َرِضیَنا ِبَقَضاِئِه َو َسّل

َ
»َفِإَذا َوَقَع أ

و زمانی هم که پیش آمد راضی به رضای خدا هستیم.
تــالش  بایــد  تــو  اســت.  مانــده ذهنــی  مــن عقــب  بچــه  بعضی هــا می گوینــد: 
می کــردی کــه چنیــن نشــود ولــی حــاال بــه هــر دلیــل شــده اســت. بچــه ام ناقــص 
متولــد شــده اســت. زنــم فــالن مریضــی را گرفتــه. خــودم بــا فــالن مشــکل مواجــه 
هســتم. باالخــره در زندگــی مشــکالت هســت. خیلی هــا بــا زندگــی مشــکل دارنــد 
ایــن خیلــی بــد اســت. در زندگــی مشــکل داشــتن بــد نیســت، کســی نیســت کــه در 
زندگــی مشــکل نداشــته باشــد. اهــل بیــت)ع(در زندگــی مشــکالتی داشــتند امــا بــا 
زندگــی مشــکل نداشــتند خودشــان را بــا زندگــی تطبیــق می دادنــد. باالخــره ایــن 
واقعیــت و مشــکل زندگــی مــن اســت و بایــد بــا آن کنــار بیایــم. پــس توجــه شــود کــه 

ــت.  ــول اس ــن اص ــدم درک ای ــا ع ــا و اضطراب ه ــمه نگرانی ه ــی سرچش گاه
خدایــا! بــه همــه مــا توفیــق غلبــه بــر نگرانی هــا، اضطراب هــا و توفیــق طمأنینــه و 

آرامــش عنایــت بفرما.
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