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به مناسبت سیزدهم رجب والدت امام علی)ع(
ــود و  ــا وج ــه ب ــخنش، بلک ــه و س ــا اندیش ــا ب ــه تنه ــه، ن ــت ک ــی اس ــی کس »... عل
زندگــی اش، بــه همــه دردهــا و نیازهــا و همــه احتیاج هــای چندگونــه بشــری، در 

همــه دوره هــا، پاســخ می دهــد...«
»... هرکــه علــی وار زندگــی کنــد و علــی وار کار کنــد و علــی وار ســخن بگویــد و 

بگریــزد...« علــی وار  محتــوم  سرنوشــت  از  نمی توانــد  بیندیشــد،  علــی وار 
همــه  و  می نمایــد  بی مقــدار  برابــرش  در  ارزش هــا  همــه  کــه  علــی...   ...«
می آیــد...« نظــر  بــه  حقــارت  و  ضعــف  قیاســش  در  عظمت هــا  و  قدرت هــا 

»...ارزش هــای علــی در بی نیازتــر بودنــش از دیگــران نیســت، بلکــه در احســاس 
کــردِن نیازهــای بلندتــر و متعالی تــر اوســت نســبت بــه دیگــران و همچنیــن در 
احســاس نیازمندتــر بــودن و احســاس کمبــود بیشــتر کــردن او در هســتی اســت؛ 

کــه دیگــران چنیــن احساســی را ندارنــد...«
»... علــی، مظهــر توحیــد و انســانی کــه رســالت تاریخــی تمامــی پیامبــران در او 
ــی  ــت و گرداب ــدی اس ــای توحی ــه انقالب ه ــر هم ــودش جوه ــه و وج ــم یافت تجس
اســت کــه تمامــی  رودهایــی کــه در طــول تاریــخ عدالــت و آزادی و برابــری بشــری از 
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انقالب هــا و نهضت هــا سرچشــمه گرفتــه و بــا جــور و جبــر و تبعیــض در کشــاکش 
ــوده اســت در او می ریــزد...« ب

ــر  ــد ســخن ب ــه عنــوان یــک مــن علــی وار: یــک روح در چنــد بعــد: خداون »... ب
ــکار در  ــد پی ــن، خداون ــد کار در زمی ــراب، خداون ــتش در مح ــد پرس ــر، خداون منب
صحنــه، خداونــد وفــا در کنــار محمــد، خداونــد مســئولیت در جامعــه، خداونــد 
قلــم در نهج البالغــه؛ خداونــد پارســایی در زندگــی، خداونــد دانــش در اســالم، 
و  پــدری  خداونــد  حکومــت،  در  عــدل  خداونــد  زمــان،  در  انقــالب  خداونــد 

انســان پروری در خانــه و... بنــده خــدا در همه جــا ودر همــه وقــت!...«
»... ســخن گفتــن دربــاره علــی)ع( بی نهایــت دشــوار اســت زیــرا بــه عقیــده مــن، 
علــی)ع( یــک قهرمــان یــا یــک شــخصیت تاریخــی تنهــا نیســت. هــر کــس دربــاره 
علــی)ع( از ابعــاد و جهــات مختلــف بررســی کنــد، خــود را نــه تنها در برابــر یک فرد، 
یــک فــرد برجســته انســانی در تاریــخ می بینــد، بلکــه خــود را در برابــر معجــزه ای و 
حتــی در برابــر یــک مســاله علمــی، یــک معمــای علمــی » ایــن خلقــت« احســاس 
می کنــد. بنابرایــن دربــاره علــی)ع( ســخن گفتــن برخــالف آنچــه کــه در وهلــه اول 
بــه ذهــن می آیــد، دربــاره یــک شــخصیت بــزرگ ســخن گفتــن نیســت، بلکــه 
دربــاره معجــزه ای اســت کــه بــه نــام انســان و بــه صــورت انســان در تاریــخ متجلــی 

شــده اســت.
بزرگتریــن  مــن  نظــر  بــه  کــه  اســت  بزرگــی  شــخصیت های  از  یکــی  علــی)ع( 
شــخصیت انســانی اســت )پیغمبــر)ص( را بایــد جــدا کــرد کــه رســالت خاصــی 
کــه  اســت  بدشــناخته تر  می بــود،  ناشــناخته  امــروز  وقــت،  همــه  از  کــه  دارد( 

می شــناختند. بــار  اولیــن  بــرای  را  او  محققیــن  کیســت، 
ــوی  ــوی ایــن جنگ هــا یــک قهرمــان شمشــیرزن اســت، ت ــه ت گاه علــی)ع( را ک
ــدر و یــک  ــوی زندگــی یــک پ شــهر یــک سیاســتمدار پرتــالش حســاس اســت و ت
همســر بســیار مهربان و بســیار دقیق اســت و یک انســان زندگی اســت و در همه 
ابعــادش می بینیــم، تاریــخ می گویــد، تنهــا در نیمــه  شــب ها، تــوی نخلســتانهای 
اطــراف مدینــه می رفتــه و نــگاه می کــرده کــه کســی نبینــد و نشــوند و بعــد ســر 
در حلقــوم چــاه فــرو می بــرده و می نالیــده! هرگــز، مــن نمی توانــم قبــول کنــم 
کــه رنج هــای مدینــه و رنج هــای عــرب و جامعــه عــرب و حــق جامعــه اســالمی 

ابــتــدا
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کتــاب مــاه

و حتــی یارانــش، ایــن روحــی را کــه از همــه ایــن آفرینــش بزرگ تــر اســت وادار بــه 
چنیــن نالیدنــی بکنــد، هرگــز!

درد علــی)ع( خیلــی بزرگ تــر اســت و آن درد خیلــی بایــد درد نیرومنــدی باشــد، 
کــه ایــن روح را ایــن انــدازه بی تــاب بکنــد! مســلما ایــن همــان درد انســانی اســت 
کــه خــود را در ایــن عالــم زندانــی می بینــد، انســانی اســت کــه خــود را بیشــتر از ایــن 

عالــم می بینــد و احســاس خفقــان در ایــن عالــم می کنــد.
مســلما هر کســی که انســان تر اســت، پیش از آنچه هســت در خود نیاز احســاس 
می کنــد، انســان اســت، ایــن اســت کــه می بینیــم علــی)ع( قهرمــان متعالــی ســخن 
گفتــن و زیبــا ســخن گفتــن و پــاک ســخن گفتــن اســت، نمونــه اعــال و متعالــی 
شــهامت و گســتاخی در جنــگ اســت، نمونــه عالــی پاکــی روح در حــد اســاطیر 
و تخیــل فرضــی انســان در طــول تاریــخ اســت، نمونــه اعــالی محبــت و رقــت و 
لطافــت روح اســت، نمونــه عالــی دوســت داشــتن در حــد نمونه هــای اســاطیری 
اســت، نمونــه عالــی عــدل خشــک دقیقــی اســت کــه حتــی برای مــرد خوبــی مانند 
عقیــل -بــرادرش- قابــل تحمــل نیســت، نمونــه اعــالی تحمــل اســت در جایی که 
تحمــل نکــردن، خیانــت اســت و نمونــه اعــالی همــه زیبایی هایــی اســت و همــه 

فضایلــی اســت کــه انســان همــواره نیازمنــدش بــوده و ندانســته.
علــی)ع( نــه تنهــا امــام اســت، در طــول تاریــخ هیــچ شــخصیتی بــا ایــن امتیــاز 
ــواده اســاطیری اســت،  ــواده امــام)ع( اســت، یعنــی خان ــه یــک خان را نداشــته ک
خانــواده ای کــه پــدر علــی)ع( اســت، مــادر زهــرا )س( اســت، پســر آن خانــواده 

حســین)ع( ]و حســن)ع([ اســت و دختــر آن خانــواده زینــب )س( اســت.
چهره هایــی کــه می خواهــم، در قــرن بیســتم، بــه عنــوان ســمبل و تجســم 
یــک ایدئولــوژی مطــرح و عنــوان کنــم، دارای ایــن خصوصیــات اســت. البتــه ایــن 

کامل تریــن خصوصیاتــش نیســت، امــا اساســی ترین آن هاســت
علــی)ع( نخســتین نســل در انقــالب اســالمی، علــی)ع( در خانــه پســرعمو، 
رهبــری  و  جهــاد  مظهــر  علــی)ع(  علــی)ع(،  و  پیغمبــر)ص(  متقابــل  رابطــه 
کار  مــرد  علــی)ع(  اجتماعــی،  مســؤولیت  و  سیاســت  علــی)ع(،  مــرد  جنــگ، 
یــدی، کشــاورزی و تولیــد، علــی)ع(  مظهــر نثــر و شــعر علــی)ع( بهتریــن ســخنور و 
ســخنگو، علــی)ع(  فیلســوف، علــی)ع( مظهــر بینش هــا و ابعــاد متضــاد، علــی)ع( 
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 زهــد انقالبــی و عبــادت،  تکیــه بــر عدالــت، علــی)ع( تســاوی در مصــرف، علــی)ع( 
امــام و مظهــر حقیقت هــا و ارزش هــا، علــی)ع( نفــی مصلحــت بــه خاطــر حقیقت، 

ــخصیت، ــی ش نف

علی)ع(وانساندوستی
مــا ملتــی کــه افتخــار بــزرگ انتصــاب بــه علــی)ع( و مکتــب علــی)ع( را داریــم 
باالخــره  و  بنــازد  بــدان  کــه می توانــد  اســت  تاریخــی  افتخــار  بزرگتریــن  ایــن  و 
بزرگتریــن ســرمایه، امیــدی اســت کــه می توانــد بــه وســیله آن نجــات پیــدا کــرده، 
 بــه آگاهــی، بیــداری، حرکــت و رهایــی برســد، امــا در عیــن حــال می بینیــم کــه بــا 

داشــتن علــی)ع( و بــا داشــتن »عشــق بــه علــی« هــم نرســیده ایم!
در صورتــی کــه »شــیعه علــی)ع( بــودن« از »چــون علــی)ع( عمــل کــردن« شــروع 

می شــود و ایــن مرحلــه ای اســت پــس از شــناخت و پــس از عشــق.
بنابرایــن مــا یــک ملــت »دوســتدار علی)ع(«  هســتیم، اما نه »شــیعه علــی)ع(« ! 
چراکــه شــیعه علــی)ع( همچنــان کــه گفتــم علــی  وار بــودن، علــی  وار اندیشــیدن، 
علــی  وار احســاس کــردن در برابــر جامعــه،  علــی  وار مســؤولیت احســاس کــردن 
و انجــام دادن و در برابــر خــدا و خلــق،  علــی  وار زیســتن، علــی  وار پرســتیدن و 

علــی  وار خدمــت کــردن اســت...«

علی،حقیقتیبرگونهاساطیر
و  زیبایی هــا  قداســت ها،  عظمت هــا،  گوناگــون  انــواع  رب النــوع  علــی،   ...«
ــه  ــواره دغدغ ــر هم ــه بش ــی ک ــه مطلق های ــت. ازآن گون ــق اس ــاس های مطل احس
دیــدن و پرســتیدنش را داشــته، وهرگــز نبــوده، ومعتقــد شــده کــه ممکــن نیســت 

درکالبــد یــک انســان تحقــق پیــدا کنــد، و ناچــار، می ســاخته اســت.
علــی در همــان حــد مطلقــی کــه پرومتــه در اســاطیر، روح تشــنه و محتــاج 
انســان را از فــداکاری اشــباع می کــرده، و دموســتنس از قــدرت و صداقــت و لطــف 
ســخن، و هرکــول از قــدرت و نیرومنــدی جســم، و خدایــان دیگــر از نهایــت رقــت و 
محبــت و لطافــت روح، همــه را در یــک رب النــوع جمــع می کنــد. علــی، نیازهایــی 
ــه ســاختن  ــی، و ب ــه خلــق نمونه هــای خیال ــه در طــول تاریــخ، انســان ها را ب را ک
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ــد. ــباع می کن ــروز اش ــخ ام ــانده، در تاری ــی می کش ــای فرض ــا و رب النوع ه الهه ه
و  اســطوره ها  در  ناچــار  مــا  کــه  را  مطلقــی  فضایــل  همــه  شــگفت  همــه  از  و 
رب النــوع، حتــی فرضــی، قابــل جمــع نیســت، در یــک انــدام عینــی جمــع کــرده 
اســت. جنگ هایــش را مالحضــه می کنیــم و او را ماننــد یــک رب النــوع اســاطیری 
می یابیــم کــه بــا خــون ریــزی و بــی باکــی و نیرومنــدی شــدید در حــد مطلــق پیــکار 
می کنــد. بــه طــوری کــه نیــاز انســان را بــه داشــتن و بــودن یــک احســاس قــدرت 
مطلــق بشــری، ســیراب می کنــد و در کوفــه،در برابــر یــک یتیــم، چنــان ضعیــف 
و چنــان لــرزان و چنــان پریشــان می شــود کــه رفیــق تریــن احســاس یــک مــادر را 
بــه صــورت اســاطیری نشــان می دهــد. و در مبــارزه بــا دشــمن چنــان بــی باکــی و 
خشــونت بــه خــرج می دهــد. کــه مظهــر خشــونت شمشــیر اســت. و شمشــیرش 
)ذوالفقــار( مظهــر برندگــی و خــون ریــزی و بــی رحمــی نســبت به دشــمن در مبارزه 
اســت. و در داخــل، از ایــن نرمتــر، و از صمیمــی تــر، و از ایــن پرگذشــت تــر پیــدا 

نمی شــود.
در جــای دیگــر، علــی وقتــی می بینــد اگــر بخواهــد بــه خاطــر احقــاق حقــش 
شمشــیر بکشــد. مرکــز خالفــت و قــدرت اســالمی متالشــی می شــود. و وحــدت 
مســلمین بــر بــاد مــی رود، ناگزیــر صبــر می کنــد، یــک ربــع قــرن صبــر می کنــد و بــا 
ــه زنجیــر  شــرایطی و در وضعــی زندگــی می کنــد کــه دســت احســاس پرومتــه ی ب
کشــیده را در انســان بــه وجــود مــی آورد. امــا علــی، بــه خاطــر انســان، ایــن زنجیــر را 
خــود بــر اندامــش می پیچــد. یــک ربــع قــرن خاموشــی از طــرف روحــی کــه همــواره 
بــی قــرار اســت و از ده ســالگی وارد نهضــت اســالم شــده، بــه تعبیــر خــودش صبری 
با طعم احســاس انســانی اســت که »خار در چشــم و اســتخوان در گلو« اســت...«

چهرهعلی)ع(
مــن،  و  تــو  بــه  اســت.  خدایــی  و  زیبــا  روشــنایی،  در  »علــی«  چهــره ی   ...«

داده انــد...« نشــان  تاریکــی  در  را  دو،علــی  هــر  مذهبــی،  و  بی مذهــب 

دردعلی)ع(
»... درد علی دو گونه است:
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یــک درد. دردی اســت کــه از زخــم شمشــیر ابــن ملجــم در فرق ســرش احســاس 
ــه  می کنــد. و درد دیگــر دردی اســت کــه او را تنهــا در نیمه شــب های خامــوش ب

دل نخلســتان های اطــراف مدینــه کشــانده... و بــه نالــه در آورده اســت.
ــاس  ــرق اش احس ــم در ف ــن ملج ــیر اب ــه از شمش ــم ک ــر دردی می گریی ــا ب ــا تنه م
ــه در  ــه نال می کنــد. امــا، ایــن درد علــی نیســت. دردی کــه چنــان روح بزرگــی را ب

آورده اســت،تنهائی اســت. کــه مــا آن را نمی شناســیم!!
بایــد ایــن درد را بشناســیم... نــه آن درد را... کــه علــی درد شمشــیر را احســاس 

نمی کنــد و...مــا... درد علــی را احســاس نمی کنیــم...«
»... مگــر بــا کلمــات می تــوان از علــی ســخن گفــت؟ بایــد بــه ســکوت گــوش فــرا 

ــا علــی آشــناتر اســت...« ــا از او چه هــا می گویــد؟ او ب داد ت

علیمن...
ــه  ــه شــما وصفــش می کنیــد همــان رســتم خودمــان اســت ک ــی ک »... ایــن عل
آرایــش اســالمی اش کرده ایــد! ایــن علــی شــما بــه درد صوفی هــا و پهلوان هــا 

می خــورد و ســمبل زورخانــه و خانقــاه شــده اســت!
ــه در  ــه او معتقــدم، علــی مــن آن علــی اســت ک ــه مــن ب ایــن علــی ای نیســت ک
درون جامعــه اســالمی، بــا منافــق ســتمکار، خواجــه بــرده فــروش و پارچه ورمــال 
و اســتثمارگر، هــر چنــد مســلمان هــم باشــد، بــه خاطــر اســالم مبــارزه می کنــد. و 
او مــردی اســت کــه چهــار هــزار نفــر مقــدس دعاخــوان نــاالن در پیشــگاه خداونــد 
را، کــه جــای ســجده در پیشانی شــان نمایــان اســت و در میان شــان حافــظ قــرآن 
بســیار، یــک جــا بــا شمشــیر نابــود می کنــد. چــه کســی جرئــت ایــن کار را داشــت 

و دارد؟!...«
ــو ای علــی! ای شــیر! مــرد خــدا و مــردم، رّب النــوع عشــق و شمشــیر!  »... و ت
مــا شایســتگی »شــناخت تــو« را ازدســت داده ایــم. شــناخت تــو را از مغز هــای 
ــش، در  ــدان خوی ــق وج ــم روزگار، در عم ــو« را، علی رغ ــق ت ــا »عش ــد، ام ــا برده ان م
پــس پرده هــای دل خویــش، هم چنــان مشــتعل نــگاه داشــته ایم، چگونــه تــو 
عاشــقان خویــش را در خــواری رهــا می کنــی؟ تــو ســتمی را بــر یــک زن یهــودی، 
کــه در ِذّمــه حکومــت ات می زیســت، تــاب نیــاوردی، و اکنــون، مســلمانان را در 

ابــتــدا
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ذمــه ی یهــود ببیــن. و ببیــن کــه بــر آنــان چــه می گــذرد! ای صاحــب آن بــازو، کــه 
یــک ضربــه اش از عبــادت هــر دو جهــان برتــر اســت، ضربــه ای دیگــر!...«

»... امــام علــی را بایــد از دوالشــاپلی پرســید کــه دوازده ســال اســت شــب و 
روز دربــاره او می اندیشــد و نهج البالغــه اش را بزبــان خــود تدویــن کــرده و افــکار 
و حــاالت و زندگــی و رنج هــا و دردهــا و گرفتاری هایــش را در ایــن کوفــه پلیــد 
صحنــه  خشــمگین  »خونریــز  ایــن  کــه  می دانــد  و  می دانــد  پســت  پردشــمن 
پیــکار« چــه شــد کــه »ســوخته خامــوش خلــوت محــراب« شــد ؟ ایــن شــیر خــدا 
در ایــن نخلســتان خامــوش چــرا تنهــا می نالــد ؟ چــرا ســر در حلقــوم چــاه بــرده 
اســت ؟ دردش چیســت ؟ نــه از آن عربــی کــه تولیــت حــرم او را دارد و هــر روز 
ضریحــش را گردگیــری می کنــد و آب و جــارو و گالب و فــرش و پــرده و نــذر و نــذور 

و شــمع و ُمهــر و تســبیح و...«
اســت  آگاهی هــا  از  انبــوه فشــرده ای  کــه ســینه اش  انســان شــگفتی  آن   ...«
و اندیشــه اش بــه راه هــای آســمان آشــناتر اســت از راه هــای زمیــن او اســت کــه 
و ســینه اش خفقــان  نیمه هــای شــب می گریــزد  نــرِم خانــه،  بســتر  از  ناگهــان 
می گیــرد و بــه نخلســتان های حومــه ی شــهر پنــاه می بــرد و در دل شــب، از درد 
و حیــرت و هــراس در برابــر ملکــوت، عظمــت وجــود و جمــال و جاذبــه ی خــدا و 

حقــارت و نیــاز خویــش، نالــه برمــی دارد و از هــوش مــی رود...«
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مرور کلی بر ماه رجب

1. همــه روزهــای مــاه رجــب، شــریف اند و مکــرم، چــون اولیــن مــاه از أشــهر 
حــرم اســت و رویدادهــای مهــم چــون والدت امــام باقــر و امــام جــواد و امــام 
علــی علیهم الســالم و شــهادت امــام هــادی و امــام هفتــم علیهم الســالم و وفــات 
حضــرت زینــب کبــری )س( را دارد و طلیعــه نهضــت حســینی و تبــری از یزیــد 
امــوی و هجــرت بــه مکــه را بــا خــود دارد ولــی شــگفت  انگیزتــر از همــه والدت 
خانــه زاد کعبــه، امــام علــی )ع( ابوتــراب و بعثــت رســول اکــرم )ص( را بــا خــود دارد 
کــه در ســوره فتــح می خوانیــم »هــو الــذی أرســل بالهــدی و دیــن الحــق لیظهــره 
علــی الدیــن کلــه و کفــی بــاهلل شــهیدا«. همانگونــه در ســوره رعــد می خوانیــم 
»ویقــول الذیــن کفــروا لســت مرســال قــل کفــی بــاهلل شــهیدا بینــی و بینکــم و مــن 

عنــده علــم الکتــاب«.
2. همراهــی و هماهنگــی و همــکاری و همدلــی پیامبــر اعظــم )ص(  و امــام علی 
علیهم الســالم در تاریــخ رویدادهــا و حــوادث و احادیــث و انبــاء و قصــص جهانــی 
ماالمــال اعتقــاد و اخــالق و ایمــان و ایثــار و امــداد اســت. هــر دو برادرنــد و هــر دو 
ــوا  ــی أب ــا و عل ــد »أن ســید و ســرورند »ســیداالنبیاء و ســیداألوصیاء«. هــر دو پدرن

هــذه األمــه« و هــر دو کفــو و هماننــد می باشــند.

حجتاالسالموالمسلمینسیدرضااکرمی



12

کتــاب مــاه

3. محمد و احمد که 5 بار در قرآن آمده اســت ســتوده و ســتاینده و ستایشــگر 
و سپاســگو می باشــد و شایســته هــر تحســین و تکریــم و تجلیــل و تعظیــم اســت 
کــه خداونــد بــه وجــود ایشــان ســوگند یــاد نمــود و بــه صــدر و قلــب و ظهــر و جان و 
همــه وجــود ایشــان اشــارت داشــت و مــدال »و إنــک لعلــی خلــق عظیــم« و فضــل 

عظیــم »و کان فضــل اهلل علیــک عظیمــًا« داد.
4. اولیــن منشــور بعثــت نبــوی »إقــرأ باســم ربــک الــذی خلــق، خلــق األنســان 
ــم یعلــم«  مــن علــق، إقــرأ و ربــک األکــرم، الــذی علــم بالقلــم، علــم األنســان مــا ل
همــه  مفتــاح  کــه  خوانــدن  و  انســان  خلقــت  و  خالــق  خــدای  از  کــه  اســت 
خواســته ها و آرمان هــا اســت و از تعلیــم قلــم تــا فراخنــای دانــش می گویــد، ایــن 
منشــور در همــه زمــان و همــه زمیــن و همــه زمینه هــا کاربــرد دارد، خداونــد اکــرم 
اســت و انســان پــر ظرفیــت »و علــم آدم األســماء کلهــا ثــم عرضهــا« و دارای ابــزار 
جامــع »وجعــل لکــم الســمع و األبصــار و األفئــده لعلکــم تشــکرون« گوش و چشــم 
و دل کــه ببینــد و بشــنود و بیاندیشــد و بگویــد »علمــه البیــان« و می توانــد در 
اقطــار آســمانها و درون زمیــن نفــوذ نمایــد و جهــان و جهانیــان را زیــر و رو کنــد.

5. انقــالب اســالمی در ایــن چهــار دهــه پیــروزی، نمونــه ای از بعثــت و امامــت 
اســت کــه ســوادآموزی 47 درصــدی را بــه 98 درصــد رســاند و در آمــوزش پزشــکی 
رتبــه اول را در منطقــه دارد و از مونتــاژی بــه تولیــد و تحقیــق اورانیــوم هســته ای 
و ســلول بنیــادی و بیوتکنولــوژی و ســاخت پاالیشــگاه و پژوهشــگاه رویــان و ســد 
و نیــروگاه و ماهــواره فضایــی و پهبــاد و هواپیمــا و موشــک نقطــه زن و لوکوموتیــو 
و آلومینیــوم و فــوالد، رســیده اســت و صــد البتــه هنــوز در آغــاز راه اســت و موانــع 
بــه برکــت بعثــت و  ایــران اســالمی  بســیاری در ســر راه دارد کــه نمی خواهنــد 
امامــت بــه خودکفایــی و خودگردانــی و اســتقالل برســد و نیازمنــدان را امــداد 

نمایــد و بــه اقتــدار و مستشــاری بــه مســتضعفان برســد.
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ماه رجب، آغاز پرفضیلت ترین ســه ماه ســال اســت)رجب، شــعبان و رمضان( 
ــو  ــد. گ کــه هــر ســه مــاه از مقــام واالیــی در میــان دیگــر ماه هــای ســال برخوردارن
ایــن کــه ایــن مــاه، حتــی در جاهلیــت نیــز مــورد احتــرام زیــادی بــوده و آن را حــرام 
ــاروا وممنــوع می دانســتند.  ــز در ایــن مــاه ن ــرا جنــگ و کارزار را نی ــد زی می نامیدن
ــر زمیــن گذاشــته می شــد،آن را  ــه احتــرام مــاه رجــب، تمــام ســالح ها ب و چــون ب

»اصــم« نیــز نــام گــذاری کــرده انــد.
رجــب  ان  »اال  می فرمایــد:  چنیــن  مــاه  ایــن  فضیلــت  در  اکــرم)ص(  رســول 
شــهر اهلل االصــم و هــو شــهر عظیــم و انمــا ســمی االصــم النــه الیقارنــه شــهر مــن 

الشــهورحرمه و فضــال عنــد اهلل تبــارک و تعالــی«.
»اال ان رجب و شعبان شهرای و رمضان شهر امتی«.

»اال و مــن صــام مــن رجــب یومــا ایمانــا و احتســابا اســتوجب رضــوان اهلل االکبــر 
واطفــی صومــه فــی ذلــک الیــوم غضــب اهلل«.

ای مــردم بدانیــد کــه مــاه رجــب مــاه »اصــم« خداونــد اســت و همانــا ماهــی 
ــه »اصــم« ایــن اســت  ــام گــذاری ایــن مــاه ب ــزرگ و علــت ن اســت بــس عظیــم و ب
کــه هیــچ ماهــی از ماه هــای ســال از نظــر فضیلــت و حرمــت نــزد خــدای تبــارک و 

فضیلت ماه رجب
و مناسبت های مهم آن
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تعالــی، بــه آن نمــی رســد.
هان! ماه رجب و ماه شعبان دو ماه من اند و ماه رمضان ماه امتم.

هــان! هــر کــه یــک روز از مــاه رجــب را بــا ایمــان و بــرای رضــای خــدا روزه بــدارد، 
بــه نعمــت رضــوان بــزرگ الهــی نایــل آیــد، و روزه اش در آن روز خشــم خداونــد را 
ــت،  ــزوده اس ــاه اف ــن م ــرام ای ــت و احت ــر عظم ــر ب ــه بیش ت ــاند و آن چ ــرو می نش ف
مناســبت های آن اســت کــه درراءس آن هــا عیــد بــزرگ مبعــث رســول اکــرم)ص( 
)27 رجــب( وعیــد میــالد امیرالمومنیــن مــوالی متقیــن علــی بــن ابــی طالــب 

علیــه افضــل الصــاله والســالم )13رجــب( می باشــد.

سیزدهم رجب
والدتامیرالمومنین)ع(

حضــرت امیرالمومنیــن روز13 رجــب و33 ســال قبــل از هجــرت در کعبــه خانــه 
خــدا بــه دنیــا آمــد. او نخســتین و آخریــن کســی اســت کــه در کعبــه زاده می شــود.

حافظ گنجی شافعی در الکفایه خود در این باره می گوید:
امیرالمومنیــن علــی بــن ابــی طالــب در مکــه در بیــت اهلل الحــرام، شــب جمعــه 
13 رجب،33ســال پــس از عــام الفیــل، متولــد شــد. هیــچ کــس جــز او در خانــه خدا 
بــه دنیــا نیامــده ونخواهــد آمــد و همیــن بــرای تعظیــم مقــام واالیــش کافــی اســت.

شیخ صدوق در مورد والدت امام علی)ع( چنین می گوید:
یزیــد بــن قعنــب می گویــد: مــن همــراه بــا عبــاس بــن عبدالمطلــب و گروهــی از 

بنــی عبدالعــزی در برابــر خانــه خــدا نشســته بودیــم.
ناگهــان فاطمــه بنــت اســد بــه کنــار خانــه خــدا آمــد، در حالــی کــه 9 مــاه از مــدت 
حمــل اوبــه علــی بــن ابــی طالــب می گذشــت. درد زایمــان بــر او عــارض شــد، 

دســت ها را بــه دعــا بلنــد کــردو بــا خــدای خــود چنیــن مناجــات نمــود:
»پــروردگارا! مــن بــه تــو و پیامبــران و کتاب هایــی کــه از ســوی تــو نــازل شــده 
ــم؛  ــی می ده ــل را گواه ــم خلی ــرت ابراهی ــدم حض ــخن ج ــان دارم و س ــت ایم اس
همــان کســی کــه ایــن بیــت عتیــق را ســاخت، پــس بــه حــق آن کــس کــه ایــن خانــه 
ــر مــن آســان فرمــا.«  را بنــا کــرد و بــه حــق جنینــی کــه در شــکم دارم، زایمــان را ب

ــد بــن قعنــب ادامــه می دهــد: یزی
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ــه  ــه درون خان ــد ب ــد و فاطمــه بنــت اس ــم پشــت کعبــه شــکافته ش ــاگاه دیدی ن
خــدا وارد شــد واز دیدگانمــان پنهــان مانــد، ســپس دیــوار خانــه بــه هــم آمــد! 
رفتیــم کــه قفــل را بــاز کنیــم تــا از حقیقــت قضیــه آگاه گردیــم ولــی قفــل خانــه خــدا 

بــاز نشــد کــه نشــد. دانســتیم کــه ایــن امــری اســت الهــی.
ســه روز بــر ایــن منــوال گذشــت، در روز چهــارم مــادر علــی)ع( در حالــی کــه او را بــر 

دســت خــود گرفتــه بــود، از خانــه خــارج شــد و چنیــن گفــت:
»انــی فضلــت علــی مــن تقدمنــی من النســاء الن آســیه بنــت مزاحم عبــدت اهلل 
عزوجــل ســرافی موضــع الیحــب ان یعبــداهلل اال اضطــرارا و ان مریــم بنــت عمــران 
هــزت النخلــه الیابســه بیدهــا حتــی اءکلــت منهــا رطبــا جنیــا و انــی دخلــت البیــت 
الحــرام فاکلــت مــن ثمــار الجنــه واوراقهــا فلمــا اردت ان اخــرج، هتــف بی هاتــف: 
یــا فاطمــه! ســمیه علیــا فهــو علــی واهلل العلــی االعلــی یقــول: انــی شــققت اســمه 
مــن اســمی و اءدبتــه بادبــی و وقفتــه علــی غامــض علمــی و هــو الــذی یکســر 
االصنــام فــی بیتــی و هــو الــذی یــوذن فــوق ظهــر بیتــی و یقدســنی و یمجدنــی 

فطوبــی لمــن احبــه و اءطاعــه و ویــل لمــن ابغضــه و عصــاه«.
همانــا بــر بانوانــی کــه پیــش از مــن بودنــد، برتــری دارم زیــرا آســیه دختــر مزاحــم 
درپنهانــی و در جایــی کــه نبایــد خــدا را عبــادت کننــد، بــه پرســتش و عبــادت خدا 
ــا از آن  ــکان داد ت ــا را ت ــر عمــران، درخــت خشــک خرم ــم دخت می پرداخــت ومری
رطــب تــازه بچینــد و بخــورد،و امــا مــن در خانــه خــدا وارد شــدم )و مهمــان او 
گشــتم( و از میوه هــا و برگ هــای بهشــتی تنــاول کــردم و هنگامــی کــه خواســتم 
از خانــه بیــرون آیم، هاتفــی مــرا نــدا داد کــه: ای فاطمــه! فرزنــدت را »علــی« نــام 
گــذار چــرا کــه او علــی و بــزرگ اســت و خــدای علــی اعلــی می فرمایــد: مــن نــام او را 
از نــام خــود برگرفتــم و او را بــه آداب خــود ادب کــردم و برپنهانی هــای علمــم آگاه 
ســاختم. او کســی اســت کــه بت هــا را در خانــه ام می شــکند. او کســی اســت کــه 
ــتایش و  ــیار س ــرا بس ــه م ــت ک ــی اس ــد. او کس ــه ام اذان می گوی ــام خان ــت ب ــر پش ب
تمجیدمی کنــد. پــس خوشــا بــه حــال کســانی کــه او را دوســت داشــته باشــند و 
ــد. ــش نماین ــته و مخالفت ــمن داش ــه او را دش ــانی ک ــد و وای برکس ــش کنن اطاعت

)امالــی صــدوق ص 80(
نــه تنهــا شــیعیان بــر ایــن مطلــب اتفــاق نظــر دارنــد، کــه بســیاری از مورخــان و 
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محدثــان و علمــای اهــل ســنت نیــز بــر ایــن مطلــب اذعــان می نماینــد و گواهــی 
می دهنــد کــه علــی زاده کعبــه اســت و جــز او کســی در خانــه خــدا متولــد نشــده و 

نخواهــد شــد.
ایــن فضیلــت ماننــد بســیاری از فضایــل دیگــر، مخصــوص علــی اســت و هیــچ 
کــس در آن هــا شــریک نمــی باشــد، چــه او نــور خــدا و کلمــه خــدا و پرچــم هدایــت 
خــدا اســت. او مظهــر حــق تعالــی اســت در جهــان دنیــا و جامــع تمــام کمــاالت و 
فضایــل معنــوی اســت. او برتریــن و بافضیلــت تریــن انســان روی زمیــن پــس از 

رســول خــدا)ص( اســت.
ابــن عبــاس گویــد: روزی رســول خــدا)ص( بــا مــردم ســخن می گفــت، در ضمــن 
ســخنانش فرمــود: ای مــردم! کیســت کــه ســخنش از ســخن خــداو نــد بهتــر و 
درســت تــر باشــد؟ ای مــردم! هماناخداونــد بــه مــن دســتور داده اســت کــه علــی 
را بــه عنــوان پیشــوا، امــام، خلیفــه و وصــی خودبــه شــما معرفــی کنــم و او را بــرادر 
و وزیــر خــود قــرار دهــم. ای مــردم! علــی پــس از مــن بــاب هدایــت و دعــوت کننــده 
مــردم بــه ســوی خداونــد می باشــد. علــی، پارســاترین و برگزیــده تریــن مومنــان 
اســت »و مــن اءحســن قــوال ممــن دعــا الــی اهلل وعمــل صالحــا و قــال اننــی مــن 
المســلمین« و چــه کســی ســخنش ارزشــمندتر اســت از آن کــس کــه مــردم را بــه 
ــد: مــن  ــد و کارهــای شایســته انجــام می دهــد و می گوی ســوی خــدا فــرا می خوان
ازمســلمانانم. ای مــردم! علــی از مــن اســت. فرزنــدان علی فرزندان من هســتند، 
و او همســر دختــر عزیــزم اســت. فرمــان او فرمــان مــن و نهــی او نهــی مــن اســت. 
پــس ای مــردم، بــر شــما بــاد بــه طاعــت وفرمــان بــرداری از او و زنهــار از نافرمانــی 
و مخالفتــش چــرا کــه اطاعتــش، اطاعــت مــن ونافرمانیــش، نافرمانــی مــن اســت. 
ای مــردم! علــی صدیــق ایــن امــت و فــاروق آن اســت. و علــی محــدث و ســخن 
گــوی ایــن امــت اســت.علی هارون، یوشــع، آصــف و شــمعون امــت اســت. علــی 
الگــوی هدایــت و کشــتی نجــات و طالــوت امــت و ذوالقرنین آن اســت. ای مردم! 
علــی آزمایــش خداونــد بــر مــردم اســت و علــی حجــت بــزرگ پــروردگار اســت. علــی 
آیــت عظمــای الهــی و پیشــوای هدایــت و عــروه الوثقــی دیــن اســت. ای مــردم! 

علــی بــا حــق و حــق بــا علــی اســت و علــی زبــان گویــای حــق اســت. 
ای مــردم! علــی قســیم الجنــه والنــار )قســمت کننــده بهشــت و دوزخ( اســت. 
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هیــچ یــک ازشــیعیان و پیروانــش بــه جهنــم نمــی رونــد و هیــچ یــک از دشــمنانش 
ره  بهشــت  بــه  دشــمنانش  از  یــک  هیــچ  وهمانــا  شــوند  نمــی  رهــا  جهنــم  از 

نمی یابنــد و هیــچ یــک از پیروانــش از بهشــت دورنمــی شــوند.
ــون  ــم اکن ــتم و ه ــما هس ــواه ش ــح و خیرخ ــن ناص ــن! م ــاب م ــاران و اصح ای ی
رســالت و پیغــام خدایــم را بــه شــما رســاندم ولــی چــه کنــم کــه شــما ناصحــان را 

دوســت نمــی داریــد.

اول رجب
کــه  اســت  باقــر)ع(  محمــد  امــام  حضــرت  پنجــم،  پیشــوای  والدت  ســالروز 
درنخســتین روز از مــاه رجــب ســال 57 هجــری در مدینــه منــوره بــه دنیــا آمــد. آن 
حضــرت چهــار ســال از عمــر مبارکــش را بــا جــد بزرگــوارش امــام حســین)ع( گذرانــد 
ــدر، 18 ســال زندگــی  ــا پــدرش امــام ســجاد)ع(. و پــس از شــهادت پ و35 ســال ب

ــه مــدت امامــت آن حضــرت را تشــکیل می دهــد. ــرد ک ک
امــام باقــر)ع( در روز هفتــم ذی حجــه از ســال 114 هجــری در ســن 57 ســالگی 

بــه شــهادت رســید.

دوم رجب
ــن محمــد الهــادی)ع(، دهمیــن امــام و پیشــوای شــیعیان درروز  امــام علــی ب
دوم رجــب یــا پنجــم رجــب از ســال 212 یــا 214 هجــری در روســتایی بــه نــام 
»بصریــا« نزدیــک مدینــه منــوره بــه دنیــا آمــد. و طبــق برخــی روایــات در روز ســوم 
رجــب یــا25 جمــادی الثانــی از ســال 254 هجــری در ســامرا بــه شــهادت رســید.
امام هــادی)ع( 6 ســال و 5 مــاه همــراه بــا پــدر زندگــی کــرد و پــس ازشــهادت 

پــدر33 ســال زیســت کــه مــدت امامتــش می باشــد.

دهم رجب
امــام نهــم، حضــرت محمــد بــن علــی الجــواد)ع( در روز جمعــه دهــم مــاه رجــب 
از ســال 195 هجــری بــه دنیــا آمــد. آن حضــرت در ســن 8 یــا9 ســالگی بــه امامــت 
رســید و 17 ســال مــدت امامتــش بــه طــول انجامیــد، یعنــی عمــر مبارکــش از 
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26ســال تجــاوز نمی کنــد ولــی بــه هــر حــال ســن و ســال بــرای آن بزرگــواران و 
ــدگان خداینــد و از  ــه آن هــا برگزی پیشــوایان معصــوم مطــرح نیســت، چــه ایــن ک

ــد، انســان کامــل هســتند)و آتینــاه الحکــم صبیــا(. آغــاز تول
امــام جــواد روز ششــم ذی حجــه یــا بــه قولــی در روز آخــر مــاه ذی قعــده ازســال 

220 هجــری بــه شــهادت رســید.

بیست و پنجم رجب
در ایــن روز، هفتمیــن اختــر تابنــاک آســمان امامــت و والیــت حضــرت امــام 
موســی کاظم)ع( در ســن 55 ســالگی در ســال 183 در زندان ســندی بن شــاهک 
لعنــه اهلل علیــه و بــه دســتور هارون الرشــید عباســی لعنــه اهلل علیــه بــه شــهادت 

رســید.
مــدت عمــر  اســت 55 ســال  الحوائــج  بــاب  بــه  کــه معــروف  کاظــم)ع(  امــام 

اســت. امامتــش  دوران  آن  ســال   25 کــه  می باشــد  مبارکــش 

بیست و هفتم رجب
یکــی از بــزرگ تریــن اعیــاد اســالمی اســت. روزی اســت کــه رســول خــدا بــه 
پیامبــری مبعــوث شــد و وحــی بــر آن حضــرت نــازل گشــت. امــروز روز والدت 
اســالم اســت و روزی اســت کــه مــردم از ظلمــات بیــرون آمدنــد و به نور پیوســتند، 
لــذا بــر امــت اســت کــه امــروز را درسراســر جهــان جشــن بگیرنــد و شــادمانی کننــد؛ 

جشــنی بــزرگ کــه ســزاوار ایــن روزبســیار بــزرگ باشــد.
»هــو الــذی بعــث فــی االمییــن رســوال منهــم یتلــو علیهــم آیاتــه و یزکیهــم و 

یعلمهــم الکتــاب والحکمــه و ان کانــوا مــن قبــل لفــی ضــالل مبیــن«.
حضرت امیرالمومنین)ع( دوران بعثت را چنین تعریف می کند:

و  آشــوب ها  و  فتنه هــا  در  مــردم  کــه  شــد  برانگیختــه  حالــی  در  »پیامبــر 
ســرگردانی های دوران جاهلیــت گرفتــار بودنــد، همــان فتنه هــا کــه طنــاب خانــه 
دیــن را می گسســت و ســتون های ســاختمان یقیــن را درهــم می ریخــت. در 
اصــل دیــن اختــالف افتــاده و مطلــب بــر مــردم مشــتبه شــده بود، آن ســان کــه راه 
رهایــی از آن حیرت هــا و ســردرگمی ها تنــگ شــده و مصــدر هدایــت وراهنمایــی 
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ــود. ــده ب ــی مان ــان مخف از دیدگانش
ــد و  ــود. خداون ــت، جهــان را فراگیــر شــده ب ــوری ضالل پــس راه حــق گمنــام و ک
را  الهــی  از رحمــت  نافرمانــی می کردنــد و شــیطان دور شــده  پــروردگار خــودرا 
اطاعــت می نمودنــد. ایمــان ازمیــان رفتــه بــود و ســتون هایش درهــم ریختــه 
و نشــانه هایش ناشــناخته مانــده و راه هایــش فرســوده و جاده هایــش برطــرف 

ــود. شــده ب
شــیطان را فرمــان می بردنــد و در راه هایــش گام می نهادنــد و بــه آبخورهایــش 
ــرد. در  ــان برافراشــته می ک ــدو شــیطان پرچم هــای خــود را توســط آن ســر می زدن
ــار آمــده  ــه مــردم راپایمــال نمــوده و همگــی در آن ســرگردان و گرفت فتنه هایــی ک
بودند...«)نهــج البالغــه، خطبــه 2( ایــن روز بســیار فرخنــده و عیــد ســعید را بــه 
عمــوم مســلمین بــه ویــژه بــرادران وخواهــران مســلمان ایــران کــه افتخــار پیــروی 

صادقانــه از رســول اهلل را دارنــد، تبریــک و تهنیــت فــراوان عــرض می کنیــم.
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مقدمه
قــرآن، بــه عنــوان اصــل و بنیــاد مکتــب توحیــدی اســالم، از بــدو توّلــد خویــش 
تــا بــه امــروز، در آوردگاهــی بی همــاورد، چنــان در عمــق جــان حقیقت جویــان 
ــه پنــاِه  رخنــه کــرده کــه هنــوز هــم پــس از گذشــت چهــارده قــرن، همچنــان یگان
خداجویــان و تشــنگان کالم وحــی اســت؛ دریایــی کــه از اقیانــوس بیکــران وحــی 
بهره منــد اســت. کــدام روح جســتجوگر و زیبــا طلبــی می توانــد خــود را از گنج هــای 
نهــان و نعمت هــای آشــکار آن، بــی نیــاز ببینــد و تنــی بــر ایــن آبــی بیکــران، بــر آب 

نزنــد؟
در ایــن نوشــتار، چگونگــی بسترســازی حاکمیــت دینــی و هدایــت قرآنــی و 
نخســتین اصــول نظــری آرمــان شــهر اســالمی، بررســی می شــود. از آن جــا کــه 
در مکتــب نبــوی)ص(، اســالم و قــرآن، کامــاًل بــر هــم منطبــق انــد، پــس می تــوان 
ــی« اســت.  ــه منظــور از »جامعــه اســالمی«، همــان »جامعــه قرآن چنیــن گفــت ک
ــه پیشــینه حضــور دیــن در جوامــع غربــی و کیفیــت اســتقبال  در آغــاز نوشــته، ب
زمامــداران غربــی از آن میپردازیــم و ســپس بــه تعریــف جامعــه قرآنــی و تعییــن 

اصــول بنیادیــن آن خواهیــم پرداخــت.

آرمان شهر قرآنی
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رویارویی دین و دنیای مدرن
هنگامــی کــه اروپاییــان، داشــتند از عصــر رنســانس خداحافظــی می کردنــد، 
در همــان حــال، دیــن نیــز بــه طــور کامــل، از عرصــه زندگــی اجتماعــی آن هــا کنــار 
گذاشــته شــد. کســانی، صالحیــت آن را بــرای اداره زندگــی اجتماعــی انــکار کردنــد 
ــأن  ــاع را در ش ــت در اداره اجتم ــر، دخال ــه ای محترمانه ت ــه گون ــر، ب ــانی دیگ و کس
دیــن نمی دانســتند. بــا حــذف دیــن از میــدان زندگــی اجتماعــی، مکتب هــا و 
بــه زندگــی  بــرای ســامان دادن  و  ایدئولوژی هــای بشــری، میــدان دار شــدند 
تاریــخ قرن هــای جدیــد  بــه رقابــت پرداختنــد.  بــا هــم  اجتماعــی انســان ها، 
افتــادن فلســفه ها و مکتب هــای سیاســی و  فــرو  برآمــدن و  در غــرب، شــاهد 
اجتماعــی گوناگونــی اســت کــه یکــی پــس از دیگــری، بــا هــدف درافکنــدن طرحــی 
نــو، بــه عرصــه می آمدنــد و بــه محــک تجربــه آزمــوده می شــدند و کنــار می رفتنــد. 
غــرب جدیــد، آزمایشــگاه بزرگــی شــد بــرای آزمــون عملــی فلســفه ها و مکتب هــای 
بــا اّدعــای آوردن بهتریــن شــیوه  کــه هــر یــک  سیاســی و اجتماعــی نوبنیــاد، 
ــی  ــان، برخ ــن می ــد. در ای ــده بودن ــدان آم ــه می ــود، ب ــان خ ــرای هم نوع ــی ب زندگ
ناکــرده،  طلــوع  و  می آمدنــد  بیــرون  آزمایــش  از  نــاکام  به ســرعت،  مکتب هــا  از 
غــروب می کردنــد. برخــی دیگــر، دوران هــای درازی از آزمایــش را گذراندنــد؛ ولــی 
در پایــان، بــا ناکامــی کنــار رفتنــد. برخــی نیــز پــس از فــراز و فرودهایــی، ســرانجام 
بــه درجــه ای از پختگــی و کمــال رســیدند کــه بتواننــد مانــدگاری خــود را تاکنــون 
حفــظ کننــد. در همیــن زمــان و در بخــش دیگــری از جهــان کــه آن را حــوزه 

ــود. ــان ب ــر در جری ــه ای دیگ ــه گون ــخ، ب ــم، تاری ــالم می نامی ــی اس تمّدن
کــه مرزبنــدی مشــّخصی میــان دنیــا و آخــرت وجــود  در آموزه هــای اســالم 
ــد و دنیوی تریــن کارهــا  ــر دنیــوی دارن ــدارد و ُاخروی تریــن اعمــال، جهــت و اث ن
بــا دیــن زندگــی  اثــر ُاخــروی داشــته باشــند، مــردم،  نیــز می تواننــد جهــت و 
می کردنــد و حضــور و نفــوذ دیــن در تمــام زوایــای زندگــی ایشــان محســوس بــود، 
بــه طــوری کــه در عرصه هــای حقــوق و اخــالق، دیــن، حاکمیــت مطلــق داشــت. 
بــرای حــّل مرافعــات و مســائل حقوقــی، قانــون دیگــری بــه غیــر از قانــون دیــن 
نبــود و بــرای ســنجش و ارزش گــذاری رفتارهــا نیــز هیــچ معیــار دیگــری بجــز 
ــر  ــم اگ ــاد ه ــت و اقتص ــای سیاس ــت. در عرصه ه ــود نداش ــی وج ــای دین ارزش ه
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چــه وضــِع موجــود نظام هــای سیاســی و اقتصــادی، بــا وضــع مطلــوب و مــورد 
ــی، نظــام سیاســت و اقتصــاد  ــا به طــور کّل ــه بســیار داشــت، اّم نظــر دیــن، فاصل
جامعــه، متأّثــر از دیــن بــود و در موضع گیری هــای خــود، همــواره مالحظــه دیــن 
را داشــت و می کوشــید تــا دســت کــم، ســازگاری ظاهــری خــود را بــا دیــن حفــظ 
کنــد. خالفــت عثمانــی و حکومــت صفــوی، نمونه هــای تاریخــی آشــکاری از ایــن 

گونــه نظام هــای سیاســی اند.
غــرب،  جدیــد  اجتماعــی  مکتب هــای  و  اندیشــه ها  از  برخاســته  امــواج 
رقیــب  بــا  این جــا  اّمــا در  نیــز رســیدند؛  اســالمی  تمــّدن  بــه حــوزه  ســرانجام، 
نیرومنــدی رو بــه رو شــدند. اســالم کــه بــا جهت گیری هــای دنیایــی خــود در 
عرصــه زندگــی اجتماعــی انســان، ســخن ها بــرای گفتــن داشــت، عرصــه را بــرای 
اندیشــه ها و مکتب هــای تــازه رســیده، خالــی نکــرد؛ بــه تعبیــر دیگــر، اندیشــه ها و 
مکتب هــای سیاســی و اجتماعــی جدیــد کــه در غــرب موّفــق شــدند تــا دیــن را بــه 
طــور کامــل از عرصــه حیــات اجتماعــی مــردم عقــب براننــد، در ایــن جــا موّفــق بــه 
ایــن کار نشــدند. ایــن اندیشــه ها اگــر چــه نفــوذ انحصــاری دیــن را در اداره زندگــی 
اجتماعــی شکســتند، اّمــا نتوانســتند آن را حــذف کننــد. تاریــخ غــرب جدیــد، در 

ــا دقیقــًا تکــرار نشــد. ایــن بخــش از جهــان تأثیــر گذاشــت؛ اّم
ــرد کــه در  ــازه نفســی پیــدا ک در ایــن جــا، هــم دیــن در عرصــه اجتمــاع رقیــب ت
غــرب، بــر کلیســا و مســیحیت پیــروز شــده بــود و هــم، اندیشــه ها و مکتب هــای 
ــا دیــِن دنیاگــرای سرســختی رو بــه رو شــدند کــه ســاختاری  اجتماعــی جدیــد، ب
متفــاوت بــا مســیحیت داشــت و بــه آســانی نمــی توانســتند از میــدان، بیرونــش 
کننــد. ســتیز دو رقیــب بــر ســر اداره حیــات اجتماعــی مــردم، از همین جــا آغــاز 
شــد. تحــّوالت بــزرگ دو قــرن اخیــر در جهــان اســالم، گــواه رویارویــی و رقابــت 
اندیشــه های اجتماعــی نوبنیــاد غربــی، بــا اندیشــه دینــی و ُبــرد و باخت هــای 

ــان در عمــل بــوده اســت. متنــاوب آن

مفهوم و ماهیت جامعه قرآنی
در ایــن میــان، بحث هــای گســتردهای دربــاره نظام های اجتماعــی دین مطرح 
شــده و می شــود و اندیشــمندان دینــی، بــه منظــور رویارویــی بــا مکتب هــای 
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رقیــب، کوشــیده اند و می کوشــند تــا بــا تکیــه بــر منابــع دینــی، نظریه هــای مدّونــی 
در زمینــه دولــت اســالمی، نظــام اقتصــادی اســالم و دیگــر مقوله هایــی که بــه اداره 
زندگــی اجتماعــی مربــوط اســت، عرضــه کننــد. اگــر چــه نظریه هــای مطــرح شــده، 
همســو هســتند، ولــی هماهنــگ نیســتند، بــه طــوری کــه اختــالف برداشــت ها و 
تفــاوت فهم هــا، بــه انــدازه ای اســت کــه جمــع کــردن میــان آن هــا تقریبــًا ناممکــن 
اســت. هــر چنــد ایــن ناهماهنگــی و اختــالف نظرهــای گســترده، ناشــی از عّلت هــا 
و عامل هــای گوناگونــی اســت، اّمــا در عیــن حــال نیــز حکایــت از آن دارد کــه در 
سلســله ایــن بحث هــا، حلقــه مفقودهــای هســت کــه غفلــت از آن، مــا را بــه 
ــا کمبــود، رو بــه رو کــرده اســت. ایــن حلقــه گــم شــده، مبحــث »آرمــان  گونــه ای ب
شــهر دینــی« یــا بــه اصطــالح دقیق تــر »آرمــان شــهر قرآنــی« اســت کــه در بحــث 

جامعــه و دیــن، بایــد آن را موضــوع اصلــی بــه شــمار آورد.
ــازگار  ــی، س ــه قرآن ــک جامع ــاختار ی ــا س ــط ب ــی، فق ــت دین ــه دول ــت ک ــّلم اس مس
اســت و ســاختار جامعــه قرآنــی، نیــاز بــه تعریــف و تبییــن دقیــق علمــی دارد. ایــا 
ــا ماهیــت  ــرادی دینــدار؟ ی ــا اف ــی اســت ب ــی، واقعــًا یــک جامعــه مدن جامعــه قرآن
ــا جامعــه قرآنــی را  ــا جامعــه مدنــی متفــاوت اســت؟ ای جامعــه قرآنــی، از ریشــه، ب
می تــوان بــا نهادهایــی کــه الزمــه جامعــه مدنــی هســتند، اداره کــرد؟ و بالعکــس، 
آیــا جامعــه مدنــی را می تــوان بــا حفــظ تمــام لــوازم آن، بــر اســاس آموزه هــای دیــن 
اداره کــرد؟ پــس از روشــن شــدن ایــن مبانــی، بایــد بــه دنبــال طــرح مســئله دولــت 
دینــی رفــت. بــه طــور کلــی، تــا درک روشــن و صحیحــی از مفهــوم جامعــه قرآنــی و 
معیارهــای دینــی بــودن یــک جامعــه نداشــته باشــیم، نمی توانیــم تصویر روشــنی 
از چهــره دولــت دینــی یــا مدیریــت دینــی یــا نظــام اقتصــادی دینــی ترســیم کنیــم.

ایــن مقالــه، خــود را فقــط مّدعــی طــرح مســئله میدانــد و نــه بیشــتر؛ اّمــا در 
ضمــن، دو پرســش پایــه ای را در بــاب جامعــه دینــی نیــز در میــان افکنــده و 
ــه  ــه چ ــی، ب ــه قرآن ــه جامع ــت آن ک ــد: نخس ــخ ده ــا پاس ــا بدانه ــت ت ــیده اس کوش

معناســت؟ دوم آن کــه، ایــا تأســیس جامعــه قرآنــی، از اهــداف دیــن اســت؟

جامعه قرآنی)دینی( به چه معناست؟
اصطــالح جامعــه قرآنــی، در نــگاه اّول، روشــنتر از آن بــه نظــر می رســد کــه نیــازی 

قــرآن
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بــه تعریــف داشــته باشــد؛ اّمــا در واقــع، ایــن چنیــن نیســت.
بایــد دانســت کــه درک مــا از جامعــه قرآنــی، بــر ایــن مــدار می چرخــد کــه قرآنــی 
بــودن را چگونــه معنــا کنیــم. ایــا هــر جماعــت مســلمانی را می تــوان یــک جامعــه 
قرآنــی نامیــد؟ یــا ایــن کــه چنیــن جامعــه ای، ویژگی هایــی دارد که در هــر جماعت 
مســلمانی یافــت نمی شــود؟ بــه عبــارت دیگــر، ایــا وجــود جماعتــی از دینــداران 
بــرای تحّقــق یــک جامعــه دینــی، کافــی اســت؟ یــا ایــن کــه بــرای تحّقــق چنیــن 

جامعــه ای، بــه چیــزی بیــش از یــک جمــع مســلمان نیــاز داریــم؟
بــه طــور کّلــی، می تــوان چنیــن گفــت کــه وجــود جماعتــی دینــدار، خــود بــه 
خــود، بــه معنــای تشــکیل یــک جامعــه دینــی نیســت؛ زیــرا بــا ِصــرف تجّمــع 
گروهــی از انســان ها، جامعــه انســانی بــه وجــود نمیایــد؛ بلکــه بــر اســاس تعاریــف 
جامعــه شناســان، هــرگاه میــان گروهــی انســانی، شــبکه ای از روابــط اجتماعــی 
پایــدار شــکل گرفــت، آن گاه جامعــه انســانی تشــکیل خواهــد شــد. جامعــه قرآنــی 
نیــز جامعــه ای انســانی اســت و تمــام اجــزا و عناصــر جامعــه انســانی را داراســت؛ 
ــا ویژگــی خاّصــی، آن را از دیگــر جامعه هــای انســانی، متمایــز کــرده  ــا صفــت ی اّم

ــا ویژگــی، همــان »قرآنــی بــودن« آن اســت. اســت. ایــن صفــت ی

ویژگی های جامعه قرآنی
حــال، نکتــه ای کــه بــر آن اصــرار داریــم، ایــن اســت کــه ایــن ویژگــی قرآنــی بــودن 
جامعــه، بیــش از آن کــه بــه عنصــر انســان ها مربــوط باشــد، بــه عنصــر روابــط 
اجتماعــی مربــوط اســت. بــه عبــارت دیگــر، اگــر جامعــه را بــه معنــای دقیــق 
علمــی و اصطالحــی آن در نظــر بگیریــم، آنچــه تعییــن کننــده قرآنــی بــودن یــا 
نبــودن یــک جامعــه اســت، محتــوای روابــط اجتماعــی آن اســت، نــه ویژگی هــای 
فــردی انســان های عضــو آن؛ اّمــا اگــر جامعــه را برخــالف تعریــف علمــی آن، صرفــًا 
حاصــل جمــع عــددی انســان ها بدانیــم، دینــی بــودن یــا نبــودن آن، وابســته بــه 

ــا نبــودن افــراد آن اســت. مســلمان بــودن ی
و جامعــه غیردینــی  نــوِع جامعــه دینــی  بــه دو  را می تــوان  انســانی  جوامــع 
)الئیــک( تقســیم کــرد. آنچــه در ایــن میــان اهمیــت بســیار دارد، ایــن اســت کــه 
ــوان  ــر چــه اساســی می ت ــرای ایــن تقســیم وجــود دارد؟ و ب چــه معیــار و مالکــی ب
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جامعــه ای را دینــی دانســت و جامعــه دیگــری را غیردینــی؟
بــرای ایــن کــه تشــخیص دهیــم جامعــه ای قرآنــی هســت یــا نــه، ابتــدا بایــد 
ببینیــم افــراد آن، بــه دســتورهای کالم وحــی، پایبنــد هســتند یــا نــه؟ حــال، چــه 
شــاخصی بــرای ســنجش درجــه پایبنــدی افــراد یــک جامعــه بــه کتــاب آســمانی 
وجــود دارد؟ و چگونــه می تــوان در مقیــاس اجتماعــی، بــه مؤمن بــودن یا نبودن 
افــراد بــه ایــات قــرآن کریــم پــی ُبــرد؟ شــاخص های حّســی و ظاهــری، فقــط 
ظواهــر حــال افــراد را نشــان می دهنــد و بــرای ســنجش امــور معنــوی و درونــی، 
ــا و  ــا جهــان معن ــًا ب ــه دیــن اســالم، قوی ــی ک ــد. در حال ــرد ندارن ــه حــّد کافــی کارب ب
درون انســان پیونــد دارد. اگــر بــرای تشــخیص قرآنــی بــودن جامعــه ای کــه طبــق 
ــه شــاخص های حّســی و ظاهــری  ــودن افــراد اســت، ب تعریــف، همــان دینــدار ب
اکتفــا کنیــم، بایــد براســاس مشــّخصات اســمی و رســمی و یــا آداب و عــادات 
مذهبــی متعــارف، بــه دینــی بــودن یــا نبــودن آن جامعــه، ُحکــم کنیــم. پیداســت 
کــه چنیــن داوری ای، چــه قــدر ظاهربینانــه خواهــد بــود؛ اّمــا اگــر به شــاخص های 
ظاهــری اکتفــا نکنیــم و دینــدار بــودن افــراد را نــه در مشــّخصات ظاهــری و آداب 
رســمی، بلکــه در اعمــاق درون آن هــا بســنجیم، بایــد بــه روانــکاوی عمیــِق تــک 
تــک افــراد جامعــه بپردازیــم کــه ایــن کار، مقــدور نیســت و در ایــن مــورد، نمونــه 
گیــری نیــز بی فایــده اســت؛ زیــرا تجربه هــای باطنــی افــراد، قابــل تعمیــم نیســتند 

و هــر تجربــه ای، منحصــر بــه فــرد صاحــِب تجربــه اســت.
در تعریــف دیگــری از جامعــه قرآنــی، آمــده اســت: جامعــه قرآنــی، جامعــه ای 
ــا کتــاب  ــراد، خودشــان را همیشــه ب ــرآن باشــد و اف ــا ق ــه در آن »داوری ب اســت ک
آســمانی مــوزون کننــد«. عباراتــی از قبیــل: »داوری بــا دیــن باشــد« یــا »افــراد، 
خودشــان را همیشــه بــا دیــن مــوزون کننــد«، بســیار کّلــی و تــا انــدازه ای هــم 
بــر  را در  از زندگــی بشــر  امــوری  تــا کجاســت؟ و چــه  انــد. داوری دیــن  مبهــم 
می گیــرد؟ مــردم بایــد چــه چیــز خــود را بــا دیــن مــوزون کننــد؟ طبیعــت خــود را، 

عقایــد خــود را، یــا نظــام زندگــی اجتماعــی خــود را؟
بــر اســاس ایــن تعریــف، دیــن، نقــش فّعالــی در هدایــت رفتارهــای جمعــی 
بی اقتــداری  داور  فقــط  بلکــه  نــدارد؛  اجتماعــی  روابــط  شــبکه  جهت دهــی  و 
اســت کــه اگــر افــراد، کردارهــای خــود را بــر او عرضــه کننــد، او هــم خطــا یــا صــواب 
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و  اســت  انــدرز  و  توصیــه  حــّد  در  دیــن  دخالــت  مــی دارد.  اعــالم  را  بودنشــان 
ــت  ــر و قناع ــه صب ــد ک ــدرز می ده ــر، ان ــه فقی ــاری، ب ــوی باوق ــون نصیحت گ همچ
پیشــه کنــد و بــه غنــی، توصیــه می کنــد کــه خّســت نــورزد و از مالــش انفــاق کنــد؛ 
ــت؛  ــرت اس ــذاب آخ ــم و ع ــم، جهّن ــت ظل ــه عاقب ــد ک ــدار می ده ــتمگر هش ــه س ب
مظلــوم را توصیــه می کنــد کــه ســتم را بــر خــود نپذیــرد. حضــور چنیــن چهــره ای 
از دیــن، نمی توانــد جامعــه را بــه یــک جامعــه دینــی تبدیــل کنــد؛ بلکــه حداکثــر، 
یــک جماعــت دینــدار می ســازد. یعنــی افــراد جامعــه را بــه افــراد دینــداری تبدیــل 

ــت. ــی نیس ــی، کاف ــه دین ــق جامع ــرای تحّق ــن، ب ــد و ای می کن
از تحلیــل نارســایی های دو تعریــف گذشــته، می تــوان بــه تعریــف درســتی از 
جامعــه قرآنــی، دســت یافــت. مفهــوم »روابــط اجتماعــی« در بحــث مــا، مفهومــی 
کلیــدی اســت کــه اگــر بــه درســتی فهمیــده نشــود، نمی تــوان درک درســتی از 
مفهــوم جامعــه داشــت. اگــر وجــود انســان را بــه منزلــه جســم بــرای جامعــه 

بگیریــم، روابــط اجتماعــی، بــه منزلــه روح آن اســت.
ــل:  ــود، از قبی ــبت داده می ش ــه نس ــه جامع ــه ب ــی ک ــاف و حالت های ــام اوص تم
بــودن،  یــا غیردینــی  بــودن و دینــی  یــا بســته  بــاز  بــودن،  یــا ســّنتی  صنعتــی 
درواقــع، مربــوط اســت بــه همیــن شــبکه روابــط و رفتارهــای متقابــل اجتماعــی 
کــه در آن جامعــه وجــود دارد. مثــاًل بــاز یــا بســته بــودن جامعــه، اوصافــی هســتند 
کــه بــه ســاختار روابــط اجتماعــی مربــوط انــد. جامعــه بســته، جامعــه ای اســت 
ــه  ــدارد و فقــط ب ــه در آن، فــرد، هیــچ اســتقاللی از خــود ن ــا ســاختار قبیلــه ای ک ب
عنــوان عضــوی از پیکــره جمــع، مطــرح اســت. ســاختار جامعــه بســته، بــا تســلیم 
ــه ای  ــاز، جامع ــه ب ــت. جامع ــراه اس ــاحرانه، هم ــی و س ــای جادوی ــر نیروه در براب
اســت بــا ســاختار متحــرک کــه قــدرت انتقــاد آدمــی را آزاد می کنــد و افــراد در آن، 
ــا  ــا تصمیم هــای شــخصی رو بــه رو هســتند. همچنیــن اســت حکایــت دینــی ی ب

غیــر دینــی بــودن جامعــه.
تدیــن افــراد جامعــه بــه یــک دیــن، بــه خــودی خــود، موجــب دینــی شــدن آن 
ــط و  ــوع رواب ــده ن ــن کنن ــن، تعیی ــه ای، دی ــر در جامع ــه اگ ــود؛ بلک ــه نمی ش جامع

کردارهــای اجتماعــی باشــد، آن جامعــه، جامعــه ای دینــی اســت.
بــر ایــن اســاس، بــا توّجــه بــه جایــگاه مهــم شــبکه روابــط اجتماعــی در جامعــه 
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ــا نبــودن جامعــه ای را  ــوان چنیــن گفــت کــه: آنچــه قرآنــی بــودن ی انســانی، می ت
ــا نبــودن روابــط اجتماعــی آن جامعــه اســت،  تعییــن می کنــد، اســالمی بــودن ی
نــه صــرف مســلمان بــودن یــا نبــودن افــراد آن. قرآنــی شــدن روابــط اجتماعــی، 
مســتقاًل  کــه  اســت  دیگــری  مقولــه  خــود،  افــراد،  بــودن  مســلمان  از  جــدای 
موضوعیــت دارد و تحّقــق آن، نیازمنــد ابزارهــا و اهرم هــای ویــژه ای اســت؛ جــدا 

از ابزارهــا و اهرم هایــی کــه بــرای مســلمان شــدن افــراد، الزم اســت.
بایــد گفــت کــه جوامــع غربــی امــروز را نمی تــوان جوامــع دینــی نامیــد، هرچنــد 
بســیاری از افــراد آن، کــم و بیــش، دارای معتقــدات دینــی هســتند و ایمــان 
مســیحی خــود را حفــظ کرده انــد و در آداب و اخــالِق فــردی خــود، آن را بــه 
ــر نظــام روابــط اجتماعــی  ــا مســیحیت، دیگــر تســّلطی ب ــد؛ اّم نمایــش می گذارن
بــر  مبتنــی  آن جوامــع،  در  اجتماعــی  روابــط  و  نــدارد  اجتماعــی  نهادهــای  و 

باورهــای دینــی نیســت.
اســت، آن  افــراْد موجــود  کــه در میــان  انفــرادی  ایمــان  رغــم  بــه  رو،  ایــن  از 
ــر  ــوان جامعــه دینــی بــه شــمار آورد. به عکــس ایــن حالــت، اگ جامعه هــا را نمی ت
ــن  ــد و دی ــی باش ــم دین ــر تعالی ــی ب ــی، مبتن ــط اجتماع ــبکه رواب ــه ای ش در جامع
در ســاخت و ســازمان روابــط اجتماعــی دخیــل باشــد، آن جامعــه دینــی اســت، 

ــند. ــن نباش ــه آن دی ــن ب ــراد آن، مؤم ــه اف ــد هم هرچن
تاکنــون، بــه تکــرار و بــا تأکیــد بــر مفهــوم روابــط اجتماعــی گفته ایــم کــه جامعــه 
دینــی، جامعــه ای اســت کــه روابــط اجتماعــی آن، دینــی باشــد؛ اّمــا هــم روابــط 

اجتماعــی، مفهومــی کّلــی اســت و هــم دینــی بــودن آن، پرابهــام اســت.

اهرم های اصلی در گذار به سوی جامعه قرآنی
الف.روابطاجتماعی

روابــط  کــه  اســت  جامعــه ای  قرآنــی،  جامعــه  کــه  شــد  گفتــه  ایــن،  از  پیــش 
اجتماعــی آن، مبتنــی بــر دســتورهای قرآنــی اســت. اینــک می پرســیم: قرآنــی 
بــودن روابــط اجتماعــی، بــه چــه معناســت؟ پاســخ بــه ایــن پرســش، مــا را یــک 
گام دیگــر، بــه درک مفهــوم جامعــه قرآنــی، نزدیــک می کنــد. مقصــود از قرآنــی 
ــودن جامعــه انســانی، ایــن  ــه دنبــال آن، اســالمی ب ــط اجتماعــی و ب ــودن رواب ب
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نیســت کــه روابــط و نهادهــای موجــود در یــک جامعــه، ذات و ماهیــت قرآنــی 
دارنــد و از طریــق وحــی بــه وجــود آمــده انــد؛ بلکــه بــه ایــن معناســت کــه قــرآن، 
و  معیارهــا  برابــر  را  اجتماعــی  نهادهــای  ســاختار  و  اجتماعــی  روابــط  شــبکه 
آموزه هــای خــود، نظــم و جهــت می دهــد کــه از ایــن نظــم و جهت دهــی، در زبــان 

ــت. ــده اس ــر ش ــت« تعبی ــه »هدای ــی ب دین
ــط اجتماعــی،  ــراد، در هدایــت نهادهــا و رواب ــِت رفتارهــای اجتماعــی اف هدای
مؤّثــر اســت؛ اّمــا بــا آن، یکــی نیســت و به هیچ وجه، مــا را از هدایت و جهت دهی 
نهادهــا و روابــط اجتماعــی، بــه صــورت جداگانــه، بی نیــاز نمی کنــد. از ســوی 
دیگــر، هدایــت نهادهــا و روابــط اجتماعــی در هدایــت رفتارهــای اجتماعــی 
افــراد، مؤّثــر اســت؛ اّمــا ایــن نیــز بــا آن یکــی نیســت و مــا را از هدایــت رفتارهــای 
اجتماعــی افــراد، بی نیــاز نمی کنــد. در چنیــن چرخــه ای، دیــن بــرای ایــن کــه 
بتوانــد بــه هدایــت شــبکه روابــط و نهادهــای اجتماعــی بپــردازد، ناچــار اســت که 
رفتارهــای اجتماعــی افــراد را مــورد توّجــه قــرار دهــد؛ یعنــی افــراد را در رفتارهــای 
اجتماعی شــان هدایــت کنــد. از ســویی دیگــر، بــرای ایــن کــه بتوانــد بــه هدایــت 
رفتارهــای اجتماعــی افــراد بپــردازد، ناچــار اســت کــه شــبکه روابــط و نهادهــای 
اجتماعــی را مــورد توّجــه قــرار دهــد و بــرای هدایــت آن نیــز برنامــه داشــته باشــد. 
ــا دیگــری  ســاز و کار )مکانیســم( هدایــت در هــر یــک از دو ســوی ایــن چرخــه، ب

متفــاوت اســت.
ــه ســراغ  ــه طــور مســتقیم، ب ــد ب ــراد، بای ــت رفتارهــای اجتماعــی اف ــرای هدای ب
ارزش هــا،  فــردی،  شــخصیت  )یعنــی  اجتماعــی  عمــل  چهارگانــه  پایه هــای 
عمــل  می تــوان  پایه  هــا  ایــن  در  نفــوذ  و  تأثیــر  بــا  رفــت.  نمادهــا(  و  هنجارهــا 
ــه پیــش از ایــن نیــز  ــه ک ــرد. همانگون ــت ک اجتماعــی را در جهــت مطلــوب، هدای
اشــاره شــد، در میــان ایــن پایه هــای چهارگانــه، شــخصیت فــردی و ارزش هــا، 
دارای اهمیــت اساســی اســت؛ چــون بــا محتوای عمــل اجتماعی، ســر و کار دارد، 
برخــالف هنجارهــا و نمادهــا کــه بیشــتر، بــه قالــب عمــل مربــوط اســت. درک کّلــی 
ــه  ــه اصطــالح »جهان بینــی« او، هــم القــا کننــده ارزش هــا ب انســان از هســتی و ب
انســان اســت و هــم در تکویــن شــخصیت فــردی او تاثیــر فــراوان دارد و دیــن نیــز 

در عامتریــن تعریــف خــود، یــک نــوع جهان بینــی و هستی شناســی اســت.
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ب.دینیشدنروابط
بــا گزینــش جهان بینــی دینــی، طبعــًا دیــن، تعییــن کننــده نــوع ارزش هــا و در 
مــواردی حّتــی تعییــن کننــده هنجارهــا و نمادهــا نیــز خواهــد بــود و بــه شــخصیت 
ــا تعییــن  ــژه ای می دهــد. بدیــن ترتیــب، دیــن، ب فــردی هــم، محتــوا و جهــت وی
نــوع جهان بینــی انســان، می توانــد بــر تمــام عوامــل شــکل گیری یــک رفتــار یــا 
پدیــده اجتماعــی، اثــر بگــذارد و در نتیجــه، عمــل اجتماعــی را بــه ســمت مطلــوب 
خــود جهــت دهــد. برخــی از جامعــه شناســان برجســته، بــر ایــن نظرنــد کــه فهــم 
رفتارهــای اجتماعــی انســان، بــدون فهــم جهان بینــی او، اصــاًل ممکــن نیســت. بــه 
نظــر ماکــس ِوِبــر، رفتــار آدمیــان در جوامــع گوناگــون، فقــط وقتــی قابــل درک اســت 
کــه در چارچــوب جهان بینــی آنــان یــا دریافــت کلــی آنــان از هســتی قــرارداده شــود و 
البتــه احــکام و آداب و َمناســک دینــی آن هــا نیــز جزئــی از ایــن جهان بینــی اســت.

بــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت کــه دیــن، بــه عنــوان یــک نــوع جهان بینــی، نــه 
فقــط معیــار و داور رفتارهــای فــردی و جمعــی انســان اســت، بلکــه در عین حال و 
بــه طریقــی دیگــر، در اصــل شــکل گیری رفتارهــای انســان نیــز مؤّثــر اســت؛ زیــرا اگــر 
کردارهــای اجتماعــی انســان را تحلیــل کنیــم، می بینیــم کــه قویتریــن مؤّلفه هــای 
آن، بــه طــور مســتقیم، از نــوع جهان بینــی انســان سرچشــمه گرفته انــد و در ایــن 

جــا مفــروض مــا ایــن اســت کــه دیــن، نوعــی جهان بینــی اســت.
ــر ســاختمان  ــا تأثیرگذاشــتن ب ــه دیــن، ب ــه ایــن نتیجــه رســیدیم ک ــا ایــن جــا ب ت
ــه میخواهــد،  ــد آن هــا را در مســیری ک ــی رفتارهــای اجتماعــی افــراد، می توان درون
هدایــت کنــد. هدایــت در ایــن ســطح، بــا ابــالغ پیــام دیــن و آموختن آموزه هــای آن 
و التــزام بــه دســتورهای آن، حاصــل می شــود و بــرای تحّقــق هدایــت، بــه ابــزاری 
غیــر از تعلیــم و ِانــذار و تبشــیر، نیــازی نیســت؛ اّمــا ایــن، فقط یک روی ســّکه اســت؛ 
زیــرا رفتارهــای اجتماعــی افــراد، تحــت تأثیــر یــک عامــل نیرومنــد بیرونــی نیــز قــرار 

دارد و آن، ســاختمان روابــط اجتماعــی اســت کــه روی دوم ســّکه اســت.
از ایــن رو، هدایــت رفتارهــای اجتماعــی افــراد، بــدون هدایــت ایــن عامــل 
نیرومنــد بیرونــی )یعنــی روابــط اجتماعــی( ممکــن نیســت. هدایــت ایــن نظام هــا 
و بــه تعبیــر دیگــر، دینــی شــدن ایــن نظام هــا بــه عنــوان یــک عامــل مســّلط 
بیرونــی، در دینــی شــدن کردارهــای اجتماعــی افــراد، تأثیــر تعییــن کننــده ای 
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دارد. این جاســت کــه بــه مــوازات چرخــه عّلــت و معلولــی ای کــه میــان کردارهــای 
اجتماعــی افــراد و روابــط اجتماعــی حاکــم بــر جامعــه برقــرار اســت، بــرای دینــی 
شــدن جامعــه، بــه چرخــه ای از هدایــت دینــی نیــاز خواهــد بــود. ایــن چرخــه 
هدایــت نیــز در دو ســطح: هدایــت کردارهــای اجتماعــی افــراد و هدایــت روابــط 
اجتماعــی حاکــم برجامعــه، بایــد برقــرار باشــد و هدایــت هر یک، مســلتزم هدایت 
ــردن روابــط  ــود. البتــه هدایــت در ســطح دوم، یعنــی دینــی ک دیگــری خواهــد ب
اجتماعــی )سیاســت، اقتصــاد، حقــوق و اخــالق( بــه ابزارهایــی غیــر از ابزارهایــی 
کــه در ســطح اّول، مــورد احتیــاج بــود، نیــاز دارد. در ایــن جــا ِصــرف تعلیــم و انــذار 
و تبشــیر، کارســاز نیســت؛ بلکــه در ایــن ســطح، مــا بــا واقعیت هــای خارجــی 
ســروکار داریــم کــه هــر یــک، بــه گونــه ای از اقتــدار اجتماعــی برخوردارنــد و بــا تکیــه 
بــر اقتــدار خــود، در منش هــا و کنش هــای افــراد جامعــه دخالــت می کننــد. بــرای 
مهــار کــردن ایــن واقعیت هــای مقتــدر و جهــت دادن بــه آن هــا در عمــل، ناچــار 
از الــزام و اجبــار و اعمــال قــدرت متقابــل هســتیم. بــرای جهــِت دینــی دادن بــه 
نظــام سیاســی یــا اقتصــادی یــک جامعــه، القــای ارزش هــای دینــی و تبییــن خیــر 
و شــر، بــه تنهایــی کافــی نیســت و توســِن سیاســت و اقتصــاد، در میــدان عمــل، با 
انــدرز و نصیحــت مهــار نمی شــود؛ بلکــه گریــزی از دخالــت عملــی و اعمــال قــدرت 

نیســت؛ زیــرا قــدرت را در عمــل، جــز بــا قــدرت نمی تــوان مهــار کــرد.
ــزاب،  ــل: اح ــد )مث ــی قدرتمن ــای مدن ــود نهاده ــرورت وج ــه ض ــت ک ــن جاس ای
تشــّکل های صنفــی، انجمن هــای علمــی، ســازمان های غیــر دولتــی اجتماعــی 
و فرهنگــی و...( و نیــز رســانه های آزاد و مســتقل، بــرای تأثیرگــذاری بــر دولــت 
و دیگــر نهادهــای قدرتمنــد اجتماعــی )مثــل بــازار و حوزه هــای دینــی( آشــکار 
نیــز  بــر بخش هــای مختلــف حاکمیــت و  بتــوان از طریــق آن هــا،  تــا  می شــود 
قوانیــن و نظــام اداری و تشــکیالت قضایــی و فرهنــگ عمومــی و رهبــران جامعه، 
تأثیــر گذاشــت و ارزش هــای دینــی و قرآنــی را حاکــم ســاخت و در ســطوح بــاالی 

اجتماعــی، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر انجــام داد.

ج.آزادیاندیشه
اصــواًل توّقــع ایــن کــه میــزان قرآنــی شــدن )یا بــه تعبیر دیگــر: مســلمانی و ایماِن( 
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ــی، در یــک ســطح و یکســان باشــد، توّقعــی  همــه شــهرونداِن یــک جامعــه قرآن
ــودن  ــر تدریجــی ب ــه در جــای جــای آن، ب ــم اســت ک ــر خــالف قــرآن کری باطــل و ب
کمــاالت معنــوی انســان های و تفــاوت َمراتــب ایمــان مؤمنــان )حّتــی پیامبــران، 
مثــل ابراهیــم و خضــر و موســی(، تأکیــد و اشــاره شــده اســت کــه خداونــد بــر ایمان 

مؤمنــان می افزایــد.1
بــه عــالوه، پیامبــر)ص(، بــه تفــاوت درجــه ایمــان مــردم و حّتــی اصحــاب خــود، 
توّجــه داشــتند، تــا جایــی کــه می فرمودنــد: »اگــر ابــوذر بدانــد کــه در قلــب ســلمان 
مــورد  در  همچنیــن  ایشــان  می شــمارد«.2  کافــر  یــا  می ُکشــد  را  او  چیســت، 
اختــالف فهم هــا و دیدگاه هــا در میــان اّمــت خویــش و بویــژه عالمــان اّمــت، 

ــت مــن، رحمــت اســت«.3 ــالف اّم ــد: »اخت ــوده ان فرم
همچنیــن نگاهــی بــه »نهــج البالغــه« نشــان می دهــد کــه زبــان و بیــان امــام 
علــی)ع(، در گفتگــو بــا اصحــاب ویــژه اش، یکــی نیســت. بــا ُکمیــل، بــه زبــان عرفانی 
و از مباحــث توحیــد و معــاد، ســخن می گویــد و بــا حــارث همدانــی، بــه زبــان تربیت 

و تهذیــب اخــالق و بــا مالــک اشــتر، بــه زبــان حکمــت سیاســی و عملــی.
پــس حّتــی مؤمــن تریــن انســان ها نیــز ظرفیت هــای متفــاوت و دریافت هــای 
متفاوتــی از مفاهیــم و تعالیــم قرآنــی دارنــد و در نتیجــه، جامعــه قرآنی، جامعه ای 
متنــّوع و در حــال گفتگــو و تعلیــم و تعّلــم و تعالــی تدریجــی و عرصــه تضــارب آرا و 
افــکار و سرشــار از بردبــاری مذهبــی و آزادی بیــان و بــه دور از تعّصــب و تنــدروی 

دینــی و تحمیــل و تفتیــش عقایــد اســت.
اساســًا یکــی از اقتضائــات عدالــت قرآنــی، برابــری شــهروندان در »حــّق دانســتن 
و پرســیدن و پاســخ دادن و پاســخ گرفتــن« اســت؛ چیــزی کــه ناگزیــر، بــه گــروه 
بندی هــای فکــری می انجامــد. بدیــن ترتیــب، آزادی هــای سیاســی-اجتماعی، 
ضــرورت می یابنــد و این هــا البتــه، الزمــه یــک جامعــه قرآنــی انــد کــه عدالــت 

اجتماعی-اقتصــادی و نیــز آزادی معنــوی را هــدف گرفتــه اســت.

پایان سخن
حاصــل کالم، آن اســت کــه جامعــه قرآنــی، جامعــه ای اســت کــه نظــام روابــط 
اجتماعــی آن، مبتنــی بــر ضوابــط قرآنــی اســت. بــه عبارتــی مشــخصتر، جامعــه 
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قرآنــی، جامعــه ای اســت کــه در آن، زمــام چهــار عرصــه زندگــی اجتماعــی انســان 
)یعنــی سیاســت، اقتصــاد، حقــوق و اخــالق( در دســت دیــن باشــد و هــدف و 
جهــت قرآنــی داشــته باشــد. چنیــن جامعــه ای، یــک جامعــه اســالمی اســت؛ 

ــر یکایــک افــراد آن، متدیــن بــه دیــن اســالم نباشــند. ــی اگ حّت

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

]1[. سوره مجادله، ایه 11.

]2[. الکافی، ج1، ص401.
]3[. تفسیر القرآن الکریم، ]ایة اهلل[ سید مصطفی خمینی، ج4، ص182؛ کنز الفوائد، ص298ـ301.

منابع:
1. اسالم و مقتضیات زمان، مرتضی مطهری، تهران: صدرا، نهم، 1377، جلد دوم.

2. جامعهشناسی دین، مالکوم همیلتون، محسن ثالثی، تهران: تبیان، اّول، 1377.
کام، تهران: دفتر نشر معارف، اّول، 1377. 3. جامعه مدنی و اندیشه دینی، محمدرضا مجیدی و علی دژا

4. فلسفه تاریخ، مرتضی مطهری، تهران: صدرا، نهم، 1377، جلد اّول.
5. قرآن شناخت، بهاء الدین خرمشاهی، تهران: طرح نو، دوم، 1375.

6. محّمد و قرآن، جان دونپورت، سید غالمرضا سعیدی، تهران: اقبال، دوم، 1335.
………………………………………………………………………………………………………

مجله حدیث زندگی آذر و دی 1386، شماره 38



35

مــقــاالت

والذیــن اذا فعلــوا فاحشــة او ظلمــوا انفســهم ذکــروا اهلل فاســتغفروا لذنوبهــم 
ومــن یغفــر الذنــوب اال اهلل ولــم یصــروا علــی مــا فعلــوا وهــم یعلمــون اولئــک 
جزآؤهــم مغفــرة مــن ربهــم وجنــات تجــری مــن تحتهــا االنهــار خالدیــن فیهــا 

ونعــم اجــر العاملیــن« )ســوره آل عمــران - آیــات 135 و 136(
و آنــان کــه کار زشــت و گنــاه کبیــره ای مرتکــب شــوند و یــا بــه خویشــتن ســتم روا 
دارنــد، همانــا اگــر خــدا را یــاد کننــد و بــرای گناهانشــان از او طلــب آمــرزش کنند - و 
کیســت جــز خــدا کــه گناهــان را بیامــرزد - و اصــرار و پــا فشــاری بــر گنــاه خــود نکننــد 
در حالــی کــه آگاه هســتند، پاداششــان آمــرزش از ســوی پروردگارشــان اســت و 
بوســتان هائی کــه از زیــرش جوی هــای روان جــاری اســت، در آن جاودانــه انــد و 

چــه نیکــو اســت پــاداش اقــدام کننــدگان.

فاحشه
هــر عمــل زشــت و قبیحــی را فاحشــه نامنــد هرچنــد بیشــتر اطــالق بــر زنــا 
می شــود ولــی چــون در ایــن آیــه در کنــار فاحشــه، واژه ظلــم بــه نفــس آمــده 
ــه  ــی ک ــود در حال ــالق ش ــره ای اط ــاه کبی ــر گن ــر ه ــه ب ــت فاحش ــن اس ــت، ممک اس

دانستنی هایی از قرآن 
استغفار
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ظلــم بــه نفــس اشــاره بــه گناهــان صغیــره باشــد.
ــرده شــده مثــال در مــورد  ــه کارب فاحشــه در قــرآن مجیــد در مــواردی مختلــف ب

شــرک نیــز ایــن کلمــه اســتعمال شــده اســت.
در سوره اعراف می فرماید: 

»واذا فعلــوا فاحشــة قالــوا وجدنــا علیهــا آباءنــا« و اگــر مرتکــب شــرک بــه خــدا 
شــوند می گوینــد مــا پــدران خــود را بــر ایــن عمــل یافتیــم.

و در جای دیگری اطالق بر زنا شده است، می فرماید:
»والالتــی یاتیــن الفاحشــة مــن نســآئکم فاستشــهدوا علیهــن اربعــة منکــم« آن 
زنانــی از شــما کــه عمــل قبیــح زنــا را مرتکــب می شــوند، چهــار نفــر از خودتــان را بــر 

آنــان گــواه و شــاهد بگیریــد.
ــران  ــق دیگ ــه ح ــاوز ب ــه تج ــاره ب ــه اش ــه فاحش ــه کلم ــن آی ــت در ای ــن اس و ممک
باشــد اعــم از زنــا یــا قتــل یــا ســرقت و یــا هــر گنــاه دیگــری کــه تجــاوز بــه حــق دیگران 
اســت و اثــرش بــه غیــر منتقــل می شــود کــه در مقابــل آن ظلــم بــه نفــس یــاد شــده 
و آن گناهــی اســت کــه اثــرش فقــط بــه شــخص گنــاه کننــده می رســد، حــال چــه 

گنــاه کبیــره باشــد و چــه صغیــره.
نکتــه دیگــری کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه اصــرار بر گنــاه هرچند 

کوچــک باشــد آن را در جملــه گناهــان بــزرگ قــرار می دهد.

ذکروا اهلل
بــه ســوی  بازگشــت  و  آمــرزش  بهتریــن وســیله  یــاد خــدا  و  گمــان ذکــر  بــی   
معبــود اســت ولــی معنایــش ایــن نیســت کــه تنهــا اســتغفار زبانــی، گنــاه را بکلــی 
می پوشــاند بلکــه مقصــود همــواره بــه یــاد خــدا بــودن و غفلــت نکــردن از اوســت 
کــه عالــم همــه محضــر الهــی اســت و انســان بایــد پیوســته خــدا را ناظــر و حاضــر بــر 
اعمــال و گفتــار و کــردار خــود بدانــد و بدینســان در او ملکــه ای ایجــاد می شــود کــه 

او را از گنــاه کــردن بــاز مــی دارد.
ــا  ــد ب ــوأم باش ــد ت ــی بای ــت ول ــر اس ــم مؤث ــوب و ه ــم خ ــی ه ــتغفار لفظ ــه اس البت
اســتغفار قلبــی و درونــی یعنــی چنانکــه در زبــان اســتغفار می کنــد اصــرار بــر گنــاه و 
عصیــان پــروردگار نداشــته باشــد و در ایــن آیــه نیــز اشــاره بــه آن شــده و فرمــوده 
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اســت: »ولــم یصــروا علــی مــا فعلــوا و هــم یعلمــون« آگاهانــه اصــرار بــر گنــاه نورزنــد. 
اینجــا اســت کــه اگــر انســان در ضمــن اصــرار بــر گنــاه خــدا را نیــز یــاد کنــد، نــه تنهــا 
اثــر نــدارد بلکــه شــاید توهیــن بــه مقــام قــدس الهــی باشــد و در آن صــورت، 
گناهــش بزرگتــر و کیفــرش افزون تــر اســت. پــس تنهــا لقلقــه زبــان کافــی نیســت، 

بلکــه حضــور قلــب و عــدم اصــرار بــر گنــاه، الزمــه آمــرزش آن اســت.
در تفســیر عیاشــی از امــام باقــر)ع( روایــت شــده کــه در ذیــل جملــه »و لــم یصــروا 
علــی مــا فعلــوا« فرمــود: »االصــرار ان یذنــب الذنــب فــال یســتغفر اهلل و ال یحــدث 
نفســه بتوبــة فذلــک االصــرار« اصــرار معنایــش ایــن اســت کــه انســان، گناهــی را 
مرتکــب شــود، نــه از خــدا طلــب آمــرزش کنــد و نــه نفــس خــود را مالمــت نمایــد و 

آن را وادار بــه توبــه کنــد.
در مــورد گناهــان صغیــره از امــام صــادق)ع( روایــت شــده کــه فرمــود: هیــچ 
گناهــی هرقــدر هــم کوچــک باشــد، در صــورت اصــرار بــر انجامــش، صغیــره نیســت 
ــره نیســت. ــد، کبی و هیــچ گناهــی در صــورت اســتغفار و طلــب آمــرزش از خداون

در تفســیر الــدر المنثــور از ابوســعید خــدری نقــل شــده کــه رســول خــدا)ص( 
فرمــود: ابلیــس بــه خداونــد عــرض کــرد: بــه عزتــت قســم کــه تــا وجــود دارم، نســل 

ــا زنــده انــد، بــه گمراهــی وا مــی دارم و بــه ضاللــت ســوق می دهــم. آدم را ت
خداونــد در جــواب او فرمــود: بــه عزتــم ســوگند کــه مــادام آنــان از مــن طلــب 

مغفــرت و آمــرزش می کننــد، مــن هــم آن هــا را می آمــرزم.
در کتــاب مجالــس از امــام صــادق)ع( روایــت شــده کــه فرمــود: وقتــی ایــن آیــه 
مبارکــه نــازل شــد، ابلیــس بــر فــراز یکــی از کوه هــای مکــه بــه نــام »جبــل ثــور« بــاال 
رفــت و فرزنــدان و شــاگردان خــودرا صــدا کــرد. وقتــی آنــان گردآمدنــد و پرســیدند 
کــه از آن هــا چــه می خواهــد، گفــت: ایــن آیــه نــازل شــده، خواســتم ببینــم کــدام 

یــک از شــما می توانــد آن را خنثــی نمایــد.
یکــی از عفریت هــا برخاســت و گفــت: مــن حریــف آن هســتم. ابلیــس گفــت: 
نــه، تــو توانائــی آن را نــداری! دیگــری برخاســت، بازهــم ابلیــس او را ســر جایــش 
نشــاند، تــا آنکــه عفریتــی بــه نــام »وســواس خنــاس« برخاســت و گفــت: مــن آن را 
خنثــی می کنــم و بــر آن توانائــی دارم. پرســید: چگونــه؟ گفــت: مــن بــه فرزنــدان 
آدم وعــده می دهــم و تشــنه گناهــان می کنــم تــا آن را بــه جــای آورنــد، پــس از آن، 
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توبــه و اســتغفار را از یادشــان می بــرم تــا فرصــت توبــه پیــدا نکننــد.
ــه حــق توانائــی آن را داری و بدین ســان مأموریتــش  ــو ب ابلیــس گفــت: آری ! ت
داد کــه تــا روز موعــود همچنــان بــه کار خــود ادامــه دهــد. واضــح اســت کــه تنهــا 
کســانی گرفتــار وســواس خنــاس می شــوند کــه تســلیم او گردنــد و بــا او همــکاری 
کننــد و از او اطاعــت نماینــد ولــی مــردان بــا ایمان و هشــیار که کامــال مراقب اوضاع 
و احــوال خــود هســتند و خــدا را پیوســته ناظــر بــر کــردار و رفتــار خویــش می داننــد 
و هــر گاه از روی جهالــت گناهانــی از آنــان ســر زد بــال فاصلــه بــه درگاه خداونــد غفــار 
ــا راز و نیــاز و اســتغفار و مناجــات و اظهــار پشــیمانی و ندامــت  ــد و ب روی می آورن
ــد  ــازند، اینان ان ــاک می س ــاه پ ــی گن ــان را از تاریک ــویند و قلبش ــود را می ش ــاه خ گن
کــه پاداش شــان از ســوی خداونــد مهربــان -بــی گمــان- مغفــرت و رســیدن بــه 
بهشــت بریــن اســت کــه رودهــای روان در زیــر آن جــاری اســت و خوشــا بــه حــال 
عامــالن و کار نیکوکنــان نــه افــراد تنبــل کــه حتــی از اســتغفار نیــز شــانه خالــی 

ــد. می کننــد و از خــدای خــود غفلــت می ورزن
خداوند ما را جزء استغفار کنندگان قرار دهد آمین رب العالمین.

مجله پاسدار اسالم دی 1380، شماره 241
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»الذیــن ینقضــون عهــداهلل مــن بعــد میثاقــه و یقطعون مــا امر اهلل بــه ان یوصل 
و یفســدون فــی االرض اولئــک لهــم اللعنــه و لهم ســوءالدار« )ســوره رعــد، آیه 25(

آنــان کــه پــس از بســتن پیمــان بــا خــدا، آن را شکســتند و آنچــه را کــه خــدا 
امــر کــرده بــود بــه پیونــد آن، پــاک بگسســتند و در روی زمیــن فســاد و فتنــه 
برانگیختنــد، لعنــت و نفریــن خــدا بــر آنــان بــاد و هماناآنــان را بد منزلگاهی اســت.

چه وقت مردم با خدا پیمان بستند؟
اخــذ میثــاق و گرفتــن پیمــان از مــردم، چنانچــه از تفاســیر اســتفاده می شــود 

دو مرحلــه دارد:
1. در عالــم ذر کــه آن را روز »الســت« می نامنــد، بــه اعتباراینکــه خداونــد در آن 
جهان)عالــم ذر(از ذرات انســان ها پیمــان گرفــت وفرمــود: »اءلســت بربکــم؟ قالــوا 
بلــی« آیــا مــن پروردگارتــان نیســتم؟ گفتنــد: آری! در آنجــا خداونــد بــا مــردم عهــد 

بســت کــه پرســتش وعبادتــش کننــد و جــز او را نپرســتند.
ــه عهــد الهــی توســط پیامبــران و  ــا اســت ک ــه دوم همیــن جهــان دنی 2. مرحل
رســوالن صــورت می گیــرد. در ایــن دنیــا 124 هــزار پیامبــر آمدنــد کــه مــردم را بــه 

دانستنی هایی از قرآن 
لعنت بر مفسدان
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ــر دهنــد و از  ــه آن هــا گوشــزد نماینــدو تذک همــان پیمــان الهــی دعــوت کننــد و ب
پرســتش غیــر خــدا بــاز دارنــد. ایــن هــم پیمــان دیگــری اســت کــه انســان بــا خــدا 
بســته اســت هرچنــد گاهــی نادیــده می گیــرد و ازآن چشــم می پوشــد و آن را انــکار 
می نمایــد کــه در چنــان حالــی قطعامســتوجب لعنــت و دوری از رحمــت واســعه 

خداونــدی اســت.

نقض عهد
 نقــض عبــارت اســت از تفرقــه و جدایــی بیــن دو چیــز بــه هــم پیوســته ماننــد 
ویــران کــردن و نقــض عهــد یعنــی عمــل کــردن بــر خــالف آن. پیمــان خــدا همــان 
عمــل کــردن بــه حــق اســت در آنچــه واجــب نمــود و میثــاق عهــد یعنــی محکــم 
ــر آن. پــس قطــع نقیــض وصــل اســت چنانکــه افســاد نقیــض  نمــودن و تاکیــد ب

اصــالح اســت.

فساد در زمین
مظاهر فساد در زمین بسیار است از جمله می توان به مواردی اشاره کرد:

1. یاری دادن ستمگران و کمک به ظالمان.
2. برانگیختن فتنه و ایجاد فساد و آشوب در میان امت.

3. به گمراهی کشاندن ساده اندیشان و عوام.
4. اشاعه فحشا و ترویج منکرات.

5. پخش و تبلیغ از مظاهر فساد و تباهی های سمعی و بصری.
6. ایجاد بلوا و تفرقه میان مردم.

و  می کننــد  تفرقــه  ایجــاد  مســلمان،  ملــت  میــان  در  کــه  کســانی  بنابرایــن 
فتنه گــری می نماینــد و وحــدت ملــی و عقیدتــی را بــه هــم می زننــد و مــردم را بــه 
گمراهــی می کشــانند و ایجــاد حالــت ســردرگمی در میــان مســلمانان می کننــد و از 
راه تبلیغ هــای ســمعی یــا بصــری و توســط روزنامه هــا ومجــالت و ســخنرانی های 
کــه  بازی هایــی  خــط  وبــه  می اندازنــد  یکدیگــر  جــان  بــه  را  مــردم  انحرافــی، 
از  اینــان  نــدارد، دامــن می زننــد قطعــا  آشــوب  و  بلــوا  و  نتیجــه ای جــز فســاد 
مظاهــر بــارز مفســدین در زمیــن هســتند)چه برخــی را خــوش آیــد و چــه ناخــوش 



41

قــرآن

آیــد( و طبــق آیــه شــریفه یــاد شــده اینــان ازرحمــت خــدا بدورنــد و چــه بدبخــت 
ــه خــدا  ــان کــه مســتوجب لعنــت ونفریــن الهــی می باشــند. ب گروهــی هســتند آن
ــراف و  ــد و از انح ــت کن ــت هدای ــه راه راس ــارا ب ــم م ــم و از او می خواهی ــاه می بری پن
فســاد دور نمایــد تارحمــت گســترده او شــامل حــال مــا نیــز شــود و از غضــب ذات 

مقدســش رهایــی یابیــم.
ــان  ــه کارش ــکنان، نتیج ــان ش ــه پیم ــود ک ــتفاده می ش ــریفه اس ــه ش ــا از آی ضمن

فســاد در زمیــن اســت و در نتیجــه فســاد، دوری از رحمــت خــدا اســت.
پــس بــرای اینکــه گرفتــار عــذاب و لعنــت خــدا نشــویم بایــد رابطه هــا رابــا خــدا و 
بــا اولیــای خــدا و پیشــوایان دیــن و رابطــه را بــا خویشــان وبــا بنــدگان خــدا محکم 
کنیــم و بــی گمــان یکــی از مهمتریــن مــوارد وصــل کــه خداونــد نیــز بــا مــا پیمــان بــر 
آن گرفتــه اســت والیــت علــی)ع(و فرزنــدان معصومــش اســت کــه بایــد تــا آخــر عمــر 

بــر ایــن والیــت پابرجــا باشــیم و آن را قطــع نکنیــم.
در تفســیر قمــی آمــده اســت عن ابی الحســن)ع(قال: »ان رحــم آل محمد)ص(

معلقــه بالعــرش یقــول: اللهــم صــل مــن وصلنــی و اقطــع مــن قطعنــی و هــی 
تجــری فــی کل رحــم و نزلــت هــذه االیــه فــی آل محمــد و مــا عاهدهــم علیــه و 
مــا اخــذ علیهــم مــن المیثــاق فــی الــذر مــن والیــه امیرالمؤمنیــن و االئمــه علیهــم 

الســالم بعــده«.
اســت می گویــد:  آویــزان  عــرش خــدا  بــه  آل محمــد  قرابــت  و  خویشــاوندی 
خدایــا هــر کــه مــرا گرامــی بــدارد او را گرامــی بــدار و هــر کــه از مــن دوری جویــد او را 
از رحمتــت دور کــن و همانــا ایــن آیــه دربــاره آل محمــد نــازل شــده اســت و همــان 
چیــزی اســت کــه در عالــم ذر از مــردم پیمــان گرفــت کــه آن والیــت امیرالمؤمنیــن 

و امامــان پــس از او اســت کــه درود خداونــد بــر آنــان بــاد
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بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. و العصــر. إن االنســان لفــی خســر. إال الذیــن آمنــوا و 
عملــوا الصالحــات و تواصــوا بالحــق و تواصــوا بالصبــر.

در ایــن ســوره کوتــاه مطالــب بســیار ارزشــمندی گنجانــده شــده کــه بــه برخــی از 
آن هــا فهرســت وار إشــاره می شــود.

خداونــد در قــرآن کریــم بــه بعضــی از مخلوقــات و آفریده هایــش بنــا بــه اهمیتــی 
کــه دارنــد و یــا بــه خاطــر اقتضــای مقــام، ســوگندخورد. در ایــن ســوره مبارکــه بــه 

»عصــر« ســوگند خــورده اســت.

عصر چیست؟
مفســرین در ایــن کلمــه توجیهــات و تأویــالت بســیار دارنــد کــه مهمتــر از آن هــا 

چنــد چیــز اســت:
ــه معنــای دهــر و زمــان اســت.و ایــن قــول ابــن عبــاس می باشــد کــه  1. عصــر ب
ــرای خردمنــدان  ــه زمــان و دوران قســم می خــورد زیــرا دهــر و زمــان ب ــد ب خداون
بســیار ارزشــمند اســت کــه از آن عبــرت می گیرنــد. و چــه بســا بــا ســایر آیــات ســوره 
نوعــی ســازگاری و تناســب داشــته باشــد چــه بحــث از زیــان و ضــرر انســان اســت 

دانستنی هایی از قرآن 
همه انسان ها زیان کارند
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کــه پیوســته عمــرش می گــذرد و کمتــر عبــرت می گیــرد.
چاشــت  و  عصــر  وقــت  مقصــود  کــه  انــد  گفتــه  مفســران  از  دیگــر  برخــی   .2
ــه  ــه هــر حــال ب ــه آخریــن ســاعات روز در ایــن زمــان ســپری شــود و ب می باشــد ک
قــدرت و ســلطنت خداونــد بــاز می گــردد کــه زمــان را بــا اختــالف شــب و روز آفریــد 
تــا عظمــت خــود را در ایــن اختیــار مناســب و ظریــف نشــان دهــد. و هنــگام عصــر 
ــرو  ــی ف ــرده تاریک ــه پشــت پ ــروغ ب ــور و ف ــا آن همــه ن ــاب ب ــه آفت ــی اســت ک هنگام

ــه ــد ب ــرای ســلطان شــب بگشــاید.. و چنانکــه خداون ــا جــا را ب مــی رود ت
ضحــی کــه اول روز است-قســم یــاد کــرده بــه عصــر نیــز، کــه آخــر روز اســت-

قســم یــاد می کنــد کــه ایــن دو هنــگام مهــم را در حرکــت شــبانه روز گوشــزد کنــد. 
و اهمیــت ایــن دو زمــان بیشــتر می شــود وقتــی بنگریــم روایــات در فضیلتشــان 

ــتجاب اســت. ــا در ایــن دو وقــت مس ــده و دع ــاد آم زی
3. بیشــتر مفســران آن را بــه نمــاز عصــر تفســیر کــرده انــد. و نمــاز عصــر کــه 
ــا اهمیــت اســت و در قــرآن و حدیــث از آن  ــام دارد بســیار ب »الصــالة الوســطی« ن
بــه بزرگــی یــاد شــده اســت و دارای فضیلــت بــی شــمار اســت. در روایتــی از رســول 
اکــرم)ص( نقــل شــده کــه فرمــود: »مــن فاتتــه صــالة العصــر فکأنمــا وتــر أهلــه و 
مالــه« کســی کــه نمــاز عصــر از او فــوت شــود ماننــد کســی اســت کــه از اهــل و مــال 

خــود جــدا شــده و بــی کــس و بــی مــال شــده اســت.

ان االنسان لفی خسر
 ایــن جــواب قســم اســت کــه یــک ســنت الهــی اســت. همانــا انســان بــه تحقیــق 
در حــال خســران و زیــان اســت. دو تأکیــد در ایــن جملــه وجــود دارد یکــی »إن« 
و دیگــری »الم تأکیــد« کــه هــر دو مطلــب را تأکیــد می کنــد. و الــف و الم انســان 
بــرای جنــس اســت یعنــی جنــس انســان در حــال زیــان اســت. پــس شــامل حــال 

همــه می شــود.
خــدا  عبــادت  بــه  أوقاتــش  از  کمتــر  انســان  و  می گــذرد  همچنــان  عمــر  زیــرا 
می گذرانــد، پــس انســان در هــر حــال در حــال گذرانــدن عمــر، زیــان کار اســت. 
ــال  ــدا در ح ــای خ ــی اولی ــردم حت ــه م ــت هم ــه روز قیام ــت ک ــده اس ــی آم در روایت
حســرت و ندامــت انــد و لــذا قیامــت را یــوم الحســره می خواننــد کــه همــه بــدون 

قــرآن
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می کردیــم  عبــادت  بیشــتر  و  بهتــر  کاش  ای  کــه  پشــیمانند  روز  آن  در  اســتثنا 
و اوقاتمــان را بــه بطالــت و کســالت نمــی گذراندیــم. و ایــن ســان انســان ها در 
همــه ادوار بــا ضــرر و زیــان دســت بــه گریباننــد کــه هــر چــه از ســرمایه عمــر کاســته 
می شــود ذخیــره و توشــه آخــرت کمتــر می گــردد. فخــر رازی در تفســیر خــود از 
یکــی از بــزرگان گذشــته نقــل می کنــد کــه می گفــت: معنــای آیــه را از یــک مــرد یــخ 
فــروش فهمیــدم. او فریــاد مــی زد: »ارحمــوا مــن یــذوب رأس مالــه« بــه کســی کــه 
ســرمایه اش دارد آب می شــود رحــم کنیــد. او گویــد: پیــش خــود گفتــم ایــن اســت 
معنــای »اّن االنســان لفــی خســر« زیــرا عمــر انســان ماننــد آن یخهــا آب می شــود 

ــدوزد. ــی ان ــتن نم ــرای خویش ــی رود و ســرمایه ای ب و از بیــن م
در روایتــی از امام هــادی)ع( نقــل شــده کــه فرمــود: »الدنیــا ســوٌق ربــح فیهــا 
قــوم و خســر آخــرون« دنیــا ماننــد بــازاری اســت کــه برخــی در آن ســود می کننــد 

و برخــی ضــرر.

إال الذین آمنوا
ســرانجام زیــان کاران را اســتثنائی هســت. نخبگانــی هســتند کــه از ایــن قاعــده 
أهــل  »اســتثنی  می فرمایــد:  روایتــی  طــی  صــادق)ع(  امــام  مســتثنایند.  کلــی 

صفوتــه مــن خلقــه« در میــان آفریدگانــش، نخبــگان را اســتثنا کــرده اســت.
ــن  ــر المؤمنی ــة أمی ــوا بوالی ــد: »آمن ــه ده ــرت ادام ــد؟ حض ــانی ان ــه کس ــا چ آن ه
و تواصــوا بالحــق مــن بعدهــم ذراریهــم و مــن خلقــوا بالوالیــة و تواصــوا بالصبــر 
امیــر  بــه  کــه  آنــان  علیهــا«  صبــروا  و  بهــا  تواصــوا  و  بالوالیــة  أهلهــم  وصــوا  أی 
المؤمنیــن)ع( ایمــان آوردنــد و بــه حــق کــه والیــت او و فرزندانــش اســت پــس از 
خــودش ســفارش کردنــد و فرزنــدان خــود را بــه ایــن والیــت و بــه صبــر و تحمــل 
ســختی ها در ایــن راه توصیــه کردنــد؛ اینــان نخبگانــی هســتند کــه روز رســتاخیز 

زیــان کار نخواهنــد بــود.
بــه هــر حــال اســتثنا شــامل حــال مؤمنانــی می شــود کــه نــه تنهــا در زبــان و قلــب 
ــا دو  ــز ایمانشــان محــرز و ثابــت اســت، و اینــان ب ــا عمــل نی ــد بلکــه ب ایمــان دارن
خاصیــت مهــم از دیگــران جداینــد و آن ســفارش کــردن خــود و دیگــران بــه حــق 
و پذیــرش آن در هــر زمــان و مــکان، در خوشــی و ســختی و در ســّراء و ضــّراء و 
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ســفارش دوم ســفارش بــه صبــر اســت کــه صبــر از عزائــم امــور می باشــد و بســیار 
ــر از آن چیــزی نیســت. اهمیــت دارد بلکــه باالت

بــرای خــدا صبــر کنــد و تمــام زورگوئیهــا و  انســان مؤمــن بایــد در هــر حــال 
شــکنجه ها و ســختی ها و شــدت ها و گرســنگی ها و ناأمنی هــا را در راه حــق و در 
راه تحقــق آن تحمــل کنــد. چنیــن انــد نخبــگان و اولیــای خــدا کــه امیــد اســت بــا 
طلــب توفیــق از او مــا را بــه راه آنــان هدایــت کنــد و بــا آنــان محشــور فرمایــد. آمیــن 

رب العالمیــن.
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قــرآن ریشــه اصلــی تفکــر سیاســی در اســالم اســت، و قــرآن ضمــن طــرح و شــرح 
مبانــی اندیشــه های سیاســی، اعتقــاد و عمــل بــه ایــن مبانــی و اندیشــه ها را 
جزئــی از قلمــرو وســیع ایمــان و بخشــی از مجموعــه تعالیــم اســالم و گوشــه ای از 
حیــات یــک مســلمان می شــمارد، بطــوری کــه در تفکــر قرآنــی تفکیــک اندیشــه و 

عمــل سیاســی از ایمــان و اســالم و زندگــی مســلمان امــکان پذیــر نیســت.
قــرآن بعنــوان  کــه تفکــر سیاســی در  کــرد  را نبایــد فرامــوش  ایــن نکتــه  ولــی 
هســته مرکــزی حیــات سیاســی یــک مســلمان متعهــد، بســی از مفهــوم تحــزب 
)حــزب گرائــی( فراتــر اســت، و از قیــود منفــی کــه معمــوال دامنگیــر احــزاب سیاســی 

مبراســت. می گــردد 
مســلمان صرفــا بــه دلیــل ایمانــش و تعهــدی کــه در برابــر اســالم و خــدا و فرامین 
او دارد بــه اندیشــه و عمــل سیاســی می گــرود و نســبت بــه آن احســاس تعهــد 
می نمایــد و خــود را در تحقــق بخشــیدن بــه آرمانهــای سیاســی اســالم مســئول 
بــر  در  را  اســالمی  جامعــه  قشــرهای  همــه  سیاســی،  پوشــش  ایــن  می بینــد. 
ــرز  ــت« از م ــم« و »حکمی ــة قلوبه ــون »مؤلف ــی چ ــاس مقررات ــر اس ــرد و گاه ب می گی

اســالم نیــز فراتــر مــی رود.

مبانی تفکر سیاسی در قرآن
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ــی اســت  ــرآن، کلیــد کلیــه بحث هائ ــی اندیشــه های سیاســی در ق بررســی مبان
ــالم  ــت در اس ــت و حکوم ــش سیاس ــژه بخ ــی و بوی ــه سیاس ــوان فق ــت عن ــه تح ک
مطــرح می گــردد. از ایــن رو در آغــاز بررســی نظــام سیاســی اســالم الزم اســت بــا 
و  نظــام سیاســی  را در ســاختار  آن  کاربــرد  و  آشــنا شــویم  مبانــی  ایــن  کلیــات 

حکومــت اســالمی جســتجو نمائیــم.

1. خالفت الهی
از دیــدگاه قــرآن، انســان خلیفــه خــدا در زمیــن و عهــده دار اســتقرار حاکمیــت 
اســت  موظــف  است.انســان  آن  در  حکومــت  و  زمیــن  نهائــی  وارث  و  خــدا 
ــد و از  ــب نمای ــزرگ کس ــئولیت ب ــن مس ــراز ای ــرای اح ــرائط الزم را ب ــص و ش خصائ
همــه امکانــات مــادی و معنــوی کــه خــدای جهــان در اختیــار وی نهــاده اســت 
بهــره بگیــرد. اگــر قــرآن از مســخر بــودن جهــان در دســت انســان ســخن می گویــد 
بــرای آن اســت کــه بــه انســان تفهیــم کنــد کــه او توانائــی بــه دوش کشــیدن چنیــن 
مســئولیت بــزرگ را دارد و امکانــات الزم نیــز در صورتــی کــه او بخواهــد و اراده 
کنــد در اختیــارش نهــاده شــده اســت. ایــن بینــش و اعتقــاد، مســئولیت و عمــل 
را  کــه قلمــرو آن  ایجــاب می کنــد  را در زندگــی مســلمان  سیاســی گســترده ای 

ــت: ــر دریاف ــات زی ــه آی ــا مالحظ ــوان ب می ت
الــف: آنــگاه کــه پــروردگار تــو خطــاب بــه فرشــتگان گفــت: مــن اراده کــرده ام که در 

روی زمیــن خلیفــه ای بنهم )1(
ــان  ــه در می ــد ک ــم بای ــرار دادی ــه ق ــن خلیف ــرا در روی زمی ــا ت ــان ای داود م ب: ه

ــی )2( ــت کن ــق حکوم ــردم بح م
ج: خداونــد بــه آن هــا کــه ایمــان آورنــد و عمــل صالــح بجــا آورند وعده داده اســت 

کــه آن هــا را خلیفــه در زمیــن قــرار دهــد همانطور که پیشــینیان را چنان کــرد )3(

2. امت واحد
 قــرآن انســان ها را -علــی رغــم عوامــل اختــالف انگیــز و تمایزهــا و تفاوتهــای 
و  همگــون  و  همگــرا  ای  مجموعــه  حکمفرماســت-  آن هــا  بیــن  کــه  گوناگونــی 
ــه ســوی مصــرف واحــد،  متشــکل، و چــون کاروانــی منســجم و در حــال حرکــت ب
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تلقــی می کنــد و او را بــه یــک ســازماندهی فراگیــر دعــوت می کنــد، و ایــن حالــت را 
کیفیــت نخســتین جامعــه بشــری و شــکل مطلــوب و معقــول آینــده بشــر می دانــد:

الــف: مــردم )در نخســتین روزهــای حیــات اجتماعــی( امــت واحــد بودنــد، از آن 
پــس خداونــد انبیــاء را برانگیخــت. )4(

ب: انسان ها، جز امت واحد نبودند از آن پس اختالف نمودند. )5(
ج: ایــن اســت امتتــان کــه امــت واحــده اســت و مــن نیــز پروردگارتــان، پــس مــرا 

عبــادت کنیــد. )6(
و  وحــدت  کــه  اســت  موظــف  مســلمان  اعتقــاد،  و  بینــش  ایــن  اســاس  بــر 
و  ببخشــد  تحقــق  اســالم  جهــان  کوچکتــر  جامعــه  در  نخســت  را  یکپارچگــی 

دهــد. گســترش  بشــری  جامعــه  سراســر  بــه  را  آن  ســرانجام 

3.امامت و رهبری
از  جزئــی  خداونــدی  الیــزال  قــدرت  و  حکمــت  بــا  هســتی  جهــان  هدایــت 
مجموعــه تعالیــم توحیــدی قــرآن اســت و در ایــن راســتا هدایــت انســان و رهبــری 
وی بــه ســوی ســعادت مطلوبــش در تمامــی ابعــاد و بخشــهای زندگــی او توســط 
ــر برانگیختــه می شــوند انجــام  ــد حکیــم و علیــم و قدی ــه از طــرف خداون انبیــاء ک
می گیــرد. امامــت و رهبــری انســان بــه دلیــل پیچیدگــی آفرینــش انســان و مســائل 
مربــوط بــه هدایــت و ســعادت او، جــز از طریــق گزینــش الهــی امــکان پذیــر نیســت.

ایــن برگزیــدگان الهــی هســتند کــه کاروان امــت بشــری را ســازمان می دهنــد و بطور 
حکیمانــه آن را بــه ســوی ســعادت حقیقــی اش راهبــری می کننــد:

الــف: آنــگاه کــه خداونــد ابراهیــم را بــه ســخنانی )طــرق مختلــف( آزمــود و او ایــن 
آزمایش هــا را بــه اتمــام رســانید خداونــد گفــت: مــن تــرا بــرای مــردم امــام قــرار دادم.)7(

ب: ما پیامبران را امامان قرار دادیم که به امر ما هدایتگری دارند. )8(
ج: ما مستضعفان را امامان قرار خواهیم داد و آنان را وارث زمین )9(

در فرهنــگ سیاســی قــرآن، امامــت بــه دو گونــه آمــده اســت، امامت انســان های 
پــاک و متقــی کــه بــر عهــده انبیاء و برگزیدگان آن ها و مســتضعفان بــا ایمان و عمل 
صالــح اســت، وامامــت بــدکاران کــه از آن هــا بــه ائمــه کفــر )10( تعبیــر شــده اســت: 
روزی فــرا می رســد کــه هــر گروهــی از انســان ها را بــا امامشــان فــرا می خوانیــم. )11(
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4. آزادی توام با مسئولیت انسان
کــه در  برابــر هدایــت حکیمانــه اش  را در  انســان  قــرآن،  دیــدگاه  از  خداونــد 
بعثــت انبیــا تجلــی کــرده اســت آزادی عطــا کــرده اســت، بــه ایــن معنــی کــه او در 
عیــن موظــف و مســئول بــودن در برابــر آینــده اش، در انتخــاب آن آزاد اســت، 
زیــرا انســان موجــودی اســت بــا ادراک و قــدرت تشــخیص، از ایــن رو مســئولیت 

ــد: ــاب باش ــاس انتخ ــر اس ــد ب ــی از او بای خواه
الــف: مــا انســان را هدایــت کردیــم، حــال او یــا سپاســگزار ایــن نعمــت اســت و یــا 

کافــر بــه آن. )12(
ب: هر کس خواست ایمان آورد و هر کس بخواهد کفر بورزد. )13(

ج: خداونــد وضعیــت هیــچ قــوم و گروهــی از انســان ها را دگرگــون نمی کنــد مگــر 
آنکــه خــود بخواهنــد. )14(

بــه ایــن ترتیــب انســان حاکــم بــر سرنوشــت خــود قــرار داده شــده اســت، کــه باید 
بــا مســئولیتی کــه در برابــر خــدا دارد راه آینــده ســاز خویــش را بــر اســاس تعقــل و 
حکمــت برگزیند.ایــن بینــش در حیــات سیاســی مســلمان نقــش بســیار مهمــی 

ایفــا می نمایــد.

5.حقوق انسان
مراعــات کلیــه حقــوق ناشــی از کرامــت انســانی و کار و تــالش وی در زندگــی، از 
ــل  ــش قاب ــه بخ ــت ک ــه پیداس ــد دارد، و ناگفت ــر آن تاکی ــرآن ب ــه ق ــت ک ــی اس اصول

ــه ایــن اصــل بســتگی دارد: توجهــی از حیــات سیاســی انســان ب
الــف: مغــز انســانی )از نظــر ارزش و مســئولیت و سرنوشــت( در گــرو عمــل خویش 

است. )15(
ب: ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم. )16(

ج: من هرگز تالش و کار هیچ انسان عاملی را ضایع و بی بهره نمی گذارم. )17(
د: مردان سهم کار خویش را دارند و زنان نیز بهره مند از کسب خود )18(

6.عقل و تجربه سیاسی
از آن جملــه سیاســت و حکومــت، تعقــل و  کلیــه فعالیت هــای حیاتــی،  در 
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تجربــه دو پایــه اساســی اندیشــه و عمــل اســت کــه انســان های مؤمــن در پرتــو 
وحــی و قوانیــن الهــی از ایــن دو موهبــت اســتفاده وافــر می برنــد.

قــرآن در بهــره گیــری انســان از ایــن دو شــیوه ادراکــی، ســختگیر اســت، و بارها به 
گونه هــای مختلــف و در مناســبت های گوناگــون بــه آن اشــاره دارد، و تجربیــات 

حاصــل از زندگــی دیگــران را ســرمایه بــزرگ دانــش و تعقــل انســان می دانــد:
الف: چرا تعقل نمی کنید؟ )19(

ب: خداونــد آن هــا را کــه از میــان شــما دارای ایمــان و علمنــد ارتقــا می دهــد و 
رتبــه رفیــع می بخشــد. )20(

ج: آیــا بــه راه نمــی افتنــد تــا دلــی پیــدا کننــد تــا بــدان وســیله عقلشــان را بــه راه 
اندازنــد؟ )21(

د: در جریان زندگی برای صاحبان عقل عبرت های فراوان وجود دارد. )22(

7.کار شورایی
ــر اســاس  ــا ایمــان را حرکــت و عمــل ب ــارز جامعــه ب قــرآن یکــی از خصلت هــای ب
تبــادل و شــور و تصمیــم گیــری مشــترک معرفــی می کنــد، و پیامبــر را نیــز دعــوت 
می کنــد کــه در کارهــای اجتماعــی از ایــن شــیوه پیــروی نمایــد تــا بــه فکــر همــگان 
احتــرام نهــاده شــود و همــه در تصمیــم گیری هــای اجتماعــی مشــارکت کننــد 
و در مســئولیت پذیــری آمادگــی بیشــتری از خــود نشــان دهنــد و مشــکالت و 

دشــواری اطاعــت از رهبــری از میــان برداشــته شــود:
الف: مؤمنان امورشان را بر اساس شور و تبادل نظر انجام می دهند. )23(

.ب: پیامبر! در تصمیم گیری های همگانی با مردم مشورت کن. )24(

8.مسئولیت همگانی
نقــش هــر مســلمان در تعییــن سرنوشــت جامعــه اش و بازتابــی کــه اعمــال 
مســئولیتهای  پذیــرش  در  بایــد  کــه  تعهــدی  و  دارد  او  سرنوشــت  در  دیگــران 
ــوری  ــه ام ــب هم ــر و مراق ــه وی ناظ ــد ک ــاب می کن ــد، ایج ــته باش ــی داش اجتماع

باشــد کــه در اطــراف او در جامعــه اش اتفــاق می افتــد.
ایــن اصــل را قــرآن تحــت عنــوان امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، جزئــی از فرائض 
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ــی اندیشــه سیاســی و ارکان حیــات سیاســی  ــرار داده و یکــی از مبان اجتماعــی ق
مســلمان تلقــی کــرده اســت.

ایــن اصــل قرآنــی موجــب شــده اســت کــه فعالیــت سیاســی، جزئــی غیــر قابــل 
ــد و او را در  ــلمان باش ــر مس ــی ه ــی اجتماع ــهای زندگ ــه تالش ــک از مجموع تفکی

تعییــن سرنوشــت جامعــه شــریک ســازد:
الــف: مــردان و زنــان مؤمــن از یکدیگرنــد، دیگــران را بــه عمــل پســندیده و 

بــاز می دارنــد. )25( ناپســند  اعمــال  از  و  وامــی دارنــد  ســودمند 
ب: شــما بهتریــن امت هــا بــوده ایــد کــه دیگــران را بــه اعمــال پســندیده وا 

)26( می داریــد.  بــاز  ناپســند  اعمــال  از  و  می داریــد 
ج: ســرانجام، مســتضعفان را بــر سرنوشت شــان حاکــم و آن هــا را امامــان و 

وارثــان زمیــن خواهیــم کــرد. )27(

9.ظلم زدائی
 قــرآن در تاکیــد بــر ضــرورت ظلــم زدائــی از جامعــه بشــری و صحنــه فعالیت های 
اجتماعــی انســان ها، از خــدا آغــاز می کنــد و خــدا را مبــرا از ظلــم می دانــد و بــرای 
ظلــم هیچگونــه جائــی در نظــام آفرینــش قائــل نمــی شــود، و ظلــم زدائــی از 
جامعــه بشــری را مســئولیت اجتنــاب ناپذیــر انســان و بــر عهــده خــود او می نهــد، 
و نــه تنهــا ظلــم کــردن را منــع می کنــد، بلکــه پذیــرش ظلــم و تــن بــه ظلــم دادن را 
نیــز محکــوم می کنــد، و بــرای آن مجازاتــی ســخت قائــل می شــود، و ظلــم زدائــی 
را شــامل همــه قلمروهــای حیــات بشــری، از جملــه قلمــرو رابطــه انســان بــا خــدا 

و بــا خویشــتن و بــا دیگــران و جامعــه می دانــد:
الف: نباید ظلم کنید و نباید به ظلم تن در دهید. )28(

ب: ظالمــان آنــگاه کــه عــذاب الهــی را می بیننــد متوجــه می شــوند کــه همــه 
قــدرت در دســت خداســت. )29(

ج: این آبادیها را نابود کردیم چون ظلم کردند. )30(
د: به آن ها که ظلم پیشه اند تکیه نکنید که آتش آن شما را نیز فرا می گیرد. )31(

.در قــرآن متجــاوز از دویســت و پنجــاه آیــه در زمینــه ظلــم زدائــی و محکــوم 
نمــودن ظلــم و بیــان آثــار و پیامدهــای آن آمــده اســت.
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10.برپائی و گسترش عدالت
چــه بیانــی رســاتر از ایــن کــه قــرآن اســتقرار عدالــت و گســترش آن را یکــی از دو 
هــدف اساســی و فلســفه بعثــت انبیــا ذکــر کــرده و آن را از صفــات الهــی و بارزتریــن 

خصیصــه آفرینــش و نیکوتریــن خصلــت انســان معرفــی نمــوده اســت:
الــف: مــا رســوالن را بــا براهیــن روشــن بــه ســوی انســان ها فرســتادیم و بــه آن هــا 

کتــاب و میــزان دادیــم تــا عدالــت را برپــا ســازند. )32(
ب: من مامورم که عدالت را در میان شما بر پا سازم. )33(

ج: عدالــت را پیشــه خــود ســازید زیــرا کــه عدالــت بــه تقــوا و پاکــی انســان نزدیکتــر 
اســت. )34(

د: هرگاه در میان مردم حکم می کنید باید بر اساس عدالت باشد. )35(
ه: خداوند به عدالت پیشگی فرمان می دهد. )36(

11.مساوات و نفی تبعیض
قــرآن خلقــت انســان ها را همگــون، و ریشــه همــه انســان ها را از یــک پــدر و 
مــادر می دانــد، و تفاوت هــای صــوری را امــری خــارج از کرامــت مشــترک انســانی 
را در صحنــه حیــات  تفــوق طلبــی  و  افتخــار  و  تمایــز  گونــه  هــر  و  می شــمارد، 
و  تقــوا  را  امتیــاز  کســب  راه  تنهــا  و  می کنــد،  تلقــی  عدالــت  از  بــدور  اجتماعــی 

می دانــد: فضیلــت 
الــف: خداونــد شــما را از یــک جــان آفریــد و از آن همســرش را و از آن دو مــردان 

زیــاد و زنــان را آفریــد. )37(
ب: اختالفــات شــکلی در رنــگ و زبــان بخاطــر آن اســت کــه همدیگــر را بهتــر 
بشناســید.بزرگوارترین و ارزشــمندترین شــما نــزد خــدا بــا تقواتریــن اســت )38(.

ج: امتیــاز طلبــان می گفتنــد مــا چــون ثــروت فــراوان و فرزنــدان زیــاد داریــم هرگــز 
دچــار مجــازات نمی شــویم. )39(

12.در مبارزه مداوم حق و باطل، سرانجام حق پیروز است
 قــرآن در مبــارزه مــداوم حــق و باطــل، انســان را بــه جانبــداری و پاســداری 
و  و مشــکالت  بهانه هــا  مبــادا  کــه  فــرا می خوانــد، و هشــدار می دهــد  از حــق 
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ــان در  ــا انس ــد، و ی ــتبه کن ــان مش ــر انس ــر را ب ــکار ام ــن پی ــانی در ای ــای نفس هواه
صــدد چنیــن اشــتباه کاری بــر آیــد و بــر حــق لبــاس باطــل بپوشــاند و یــا بــه باطــل 

پوشــش حــق بدهــد.
حــق بایــد اســتقرار یابــد و باطــل زدوده شــود هــر چنــد کــه بــر خــود شــخص و 
یــا دیگــران گــران آید.اصــوال قــرآن خــدا را حــق و بجــز آن را باطــل می شــمارد، 
بــا حــق می دانــد، و ســرانجام باطــل را زوال  بــا خــدا بــودن را همراهــی  و راه 
پذیــر و حــق را جاویــدان ترســیم می کنــد، و حــق را معیــار اصلــی سنجشــها و 

می کنــد. تلقــی  ارزشــگذاری ها 
حتــی افــکار عمومــی هــرگاه از محــور حــق منحــرف شــود، ارزش خــود را از دســت 
می دهــد، و بزرگتریــن ظلم هــا را تکذیــب حــق می شــمارد و متجــاوز از ســیصد آیــه 

در قــرآن ســخن از حــق و باطــل زدائــی دارد:
الــف: بلکــه حــق را بــر باطــل می زنیــم تــا باطــل را از میــان بــردارد، در ایــن هنــگام 
اســت کــه ایــن حقیقــت آشــکار می گــردد کــه باطــل رفتنــی و زائل شــدنی اســت)40(

ب: از خواســته های باطــل و هواهــای نفســانی آن هــا پیــروی مکــن کــه بــا آنچــه 
بــر تــو حــق نــازل شــده معــارض اســت. )41(

ج: بگــو اینــک حــق آمــد و باطــل از میــان رفــت زیــرا کــه باطــل نابــود شــدنی 
)42( اســت. 

د: چــه کســی ظالمتــر از آن اســت کــه بــه خــدا افتــرا ببنــدد و یــا حــق را تکذیــب 
کنــد در حالــی کــه حــق بــه او عرضــه شــده اســت. )43(

13.نفی استکبار و وابستگی به آن
قــرآن، خــود بــزرگ بینــی و ســلطه جوئــی و بــه یــوغ کشــیدن دیگــران را گناهــی 
ــد  ــم ض ــم و جرائ ــکاب ظل ــا ارت ــود و منش ــرک آل ــال ش ــه اعم ــرک، و ریش ــد ش در ح

انســانی و طغیــان و رودرروئــی بــا خــدا و خلــق می شــمارد.
اســتکبار از دیــدگاه قــرآن خصلتــی اســت کــه در هــر فــرد و جامعه ای بــروز کند، آن 
را - علــی رغــم شایســتگی ها و ارزش هــای واالئــی کــه دارد - بــه ضــد خــدا و دشــمن 
خلــق و ارزش منفــی تبدیــل می کنــد، و اســتکبار هیچــگاه موضــع حــق نــدارد، و 

همــواره از هواهــای نفســانی و خواســته های شــیطانی سرچشــمه می گیــرد.
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1. و اذ قال ربک للمالئکة انی جاعل فی االرض خلیفة )بقره، آیه 30(.
ک خلیفة فی االرض فاحکم بین الناس بالحق )ص، آیه 26(. 2. یا داود انا جعلنا

3. وعد اهلل الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنکم فی االرض کما استخلف الذین من قبلکم )نور آیه 24(.
کان الناس امة واحدة فبعث اهلل النبین )بقره، آیه 213(.  .4
کان الناس اال امة واحدة فاختلفوا )یونس، آیه 19(. 5. و ما 

6. و ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون )فاتقون( )انبیا، آیه 92، مؤمنون، آیه 52(.
7. و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما )بقره، آیه 124(.

8. و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا )انبیا، آیه 73(.
9. ونجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین )قصص، آیه 5(.

10. فقاتلوا ائمة الکفر انهم ال ایمان لهم لعلهم ینتهون )توبه، آیه 12(.
کل اناس بامامهم )اسراء، آیه 71(. 11. یوم ندعوا 

کفورا )دهر، آیه 3(. کرا و اما  12. انا هدیناه السبیل اما شا
13. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر )کهف، آیه 29(.

14. ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم )رعد، آیه 11(.
کسبت رهینة )مدثر، آیه 38(. کل نفس بما   .15

کرمنا بنی آدم )اسراء، آیه 70(. 16. و لقد 
17. انی ال اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی )آل عمران، آیه 195(.

کتسبن )نساء، آیه 32(. کتسبوا و للنساء نصیب مما ا 18. للرجال نصیب مما ا

بزرگتریــن خطــر اســتکبار در حیــات سیاســی ملتهــا ظاهــر می گــردد، و آبادیهــا 
پــا گــذاردن  بــا زیــر  را خشــک و ویــران، و نســل انســان ها را تبــاه می ســازد، و 
حــق، و بــا زورگوئــی، تمامــی امکانــات و نیروهــا و ارزش هــای بشــری را در خدمــت 
هواهــای نفســانی و خواســته های شــیطانی فــرد و یــا گــروه خــاص قــرار می دهــد، 

و مــردم تــوان گرفتــه شــده را بــه اطاعــت خــود می کشــاند.
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19. افال تعقلون )بقره آیه 44 و 76(.
20. یرفع اهلل الذین امنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات )مجادله، آیه 11(.

21. افلم یسیروا فی االرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها )حج، آیه 46(.
کان فی قصصهم عبرة الولی االلباب )یوسف، آیه 111(. 22. لقد 

23. و امرهم شوری بینهم )شوری، آیه 38(.

24. و شاورهم فی االمر )آل عمران، آیه 159(.
25. والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر )توبه، آیه 71(.

کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر )آل عمران، آیه 110(.  .26
27. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین )قصص، آیه 5(.

28. ال تظلمون و ال تظلمون )بقره، آیه 279(.
29. ولو یری الذین ظلموا اذا یرون العذاب ان القوة هلل جمیعا )بقره، آیه 165(.

30. و تلک القری اهلکناهم لما ظلموا )کهف، آیه 59(.
31. وال ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار )هود، آیه 113(.

32. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط )حدید، آیه 25(.
33. و امرت ال عدل بینکم )شوری، آیه 15(.

34. اعدلوا هو اقرب للتقوی )مائده، آیه 8(.
35. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل )نساء، آیه 58(.

36. ان اهلل یامر بالعدل )نحل، آیه 90(.
کثیرا و نساء )نساء، آیه 1(. 37. الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجاال 

کرمکم عند اهلل اتقیکم  کم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان ا کم من ذکر و انثی و جعلنا 38. یا ایها الناس انا خلقنا
)حجرات، آیه 13(.

کثر امواال و اوالدا و ما نحن بعذبین )سبا، آیه 35(. 39. و قالوا نحن ا
40. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق )انبیاء آیه 18(.

41. و ال تتبع اهوائهم عما جاءک من الحق )مائده، آیه 48(.
کان زهوقا )اسراء، آیه 81(. 42. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل 

کذب بالحق لما جاءه )عنکبوت، آیه 68(. کذبا او  43. و من اظلم ممن افتری علی اهلل 
.…………………………………………………………………………………………………

منبع: فقه سیاسی، ج 2 , عمید زنجانی، عباسعلی
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 اهدناالصراط المستقیم
خدایا ما را به شاهراه استوار هدایت فرما.

بــرای اینکــه صــراط مســتقیم کامــال روشــن گــردد بایســتی چنــد مطلــب را بیــان 
کنیــم:

1. همــه موجــودات در یــک ســیر تکاملــی و غیــر اختیــاری کــه الزمــه نامــوس 
هســتی اســت بــه ســوی خداونــد در حرکــت و صیــر و تنــد اال الــی الــه تصیــر االمــور. 
و ان الــی ربــک المنتهــی. انســان بــه عنوان یکــی از موجــوات و مخلوقات محکوم 

بــه ایــن حکــم اســت. یــا ایهااالنســان انــک کادح الــی ربــک کدحــا فمالقیــه.
2. در میــان راه هــای یــک راه اســت کــه راه مســتقیم و شــاهراه اســت و راه 

ســعادت و راه اختیــاری یعنــی راهــی اســت کــه انســان بایــد آن را برگزینــد.
3. بــه دلیــل ایــن کــه انســان آنچــه بــر می گزینــد از نــوع راه راســت؛ پــس انســان 
نوعــی حرکــت و طــی طریــق بــه ســوی مقصــدی را بــر می گزینــد و بــه عبــارت دیگــر 
بــه ســوی کمــال خــود می خواهــد حرکــت کنــد پــس انســان یــک موجــود تکامــل 
یابنــده اســت و معنــی اهدنــا الصــراط المســتقیم ایــن اســت کــه خدایــا مــا را بــه راه 

راســت تکامــل هدایــت فرمــا.

مختصری درباره
 صراط مستقیم
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نظریــه  برخــالف  کردنــی  اختــراع  نــه  اســت  کردنــی  کشــف  تکامــل  راه   .4
اگزیستانسیالیســم کــه مدعــی اســت هیــچ راهــی و هیــچ مقصــدی وجــود نــدارد 
و انســان خــود بــرای خــود مقصــد و ارزش می آفرینــد و راه می آفرینــد و انســان 
ــودن  آفریننــده مقصــد و آفریننــده راه و آفریننــده کمــال یعنــی آفریننــده کمــال ب
ــودن ارزش هــای خــود اســت. از نظــر قــرآن مقصــد و راه و کمــال  کمــال و ارزش ب
بــودن مقصــد و ارزش بــودن ارزش هــا در متــن خلقــت و آفرینــش هســتی تعیــن 
پیــدا کــرده و انســان بایــد آن هــا را کشــف کنــد و مقصــد را بجویــد و راه را بپیمایــد.
5. راه مســتقیم راهــی اســت کــه از اول جهــت مشــخص دارد برخــالف راه هــای 
غیــر مســتقیم از قبیــل راه منحنــی یــا راه پیــچ در پیــچ و روی خطــوط منکســر کــه 
فرضــا درنهایــت امــر انســان را بــه مقصــد برســاند بــا تغییــر جهت هــای متعــدد یــا 
مــداوم اســت پــس راه انســان بســوی کمــال از نــوع عبــور از میــان اضــداد و نوســان 

از ضــدی برضــد دیگــر نیســت آنچنانکــه معمــوال دیالکتیســین ها می گوینــد.
ــی،  ــداع کردن ــی و اب ــه خلــق کردن ــه راه تکامــل کشــف شــدنی اســت ن 6. ایــن ک
بــه معنــی ایــن نیســت کــه ماننــد راه هــای مکانــی قبــال در خــارج از وجــود راه 
رونــده جــاده ای کشــیده شــده اســت و او بایــد در آن جــاده قــدم بگــذارد بلکــه بــه 
معنــی ایــن اســت کــه در متــن وجــود راه رونــده راهــی بــه ســوی کمــال حقیقــی او 
کــه رســیدن بــه بــارگاه قــرب حــق اســت وجــود دارد یعنــی در متــن وجــود انســان 
اســتعداد فطــری بــرای رســیدن بــه کمــال حقیقــی وجــود دارد آنچنانکــه مثــال در 

هســته خرمــا اســتعداد درخــت شــدن وجــود دارد.
7. انســان درعیــن ایــن کــه مجهــز بــه اســتعدادی فطــری اســت نیازمنــد بــه 
راهنمــا و  هــادی اســت زیــرا انســان بــا همــه موجــودات دیگــر کــه اســتعدادی 
طبیعــی بــرای کمــاالت خــود دارنــد یــک تفــاوت اساســی دارد و آن ایــن اســت 
کــه موجــودات دیگــر همــه راهشــان در طبیعــت مشــخص شــده و هرکــدام بیــش 
از یــک راه نمــی تواننــد داشــته باشــند ولــی انســان اینطــور نیســت. و بــه اصطــالح 
فلســفی امــروزی می گوینــد: هرموجــودی واجــد طبیعــت اســت، مگــر انســان کــه 

فاقــد طبیعــت اســت.
 اگزیستانسیالیســت ها روی ایــن قضیــه اصــرار دارنــد کــه می گوینــد انســان یــک 
ــا ایــن مطلــب را در جــای  ــی طبیعــت اســت. و البتــه م ــی ماهیــت و ب موجــود ب
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خــود مفصــل بحــث کــرده ایــم و ثابــت نمــوده ایــم کــه مطلــب بــه آن شــکلی کــه 
ــان می گوینــد صحیــح نیســت. آن

انســان دارای طبیعت هــای متضــاد و مختلــف اســت و راه خــودش را از میــان 
انتخــاب  دیگــر  کنــد. حیوانــات  انتخــاب  بایــد  و ســفلی  علــوی  طبیعت هــای 
ــر  ــگ و...ه ــه، س ــفند، گرب ــب، گوس ــه اس ــت بلک ــده س ــته نش ــان گذاش ــده آن بعه
کــدام بــا غرائــزی آفریــده شــده انــد کــه آن غرائــز راه آنــان را مشــخص کــرده اســت و 
لــذا می بینیــم همــه آن هــا در سراســر تاریــخ جهــان هــر کــدام دارای خلــق و خــوی 
بخصــوص بخــود هســتند و همــه یــک جــور اعمــال و رفتــار دارنــد زنبــور عســل 
ــی  ــه و غــذا ماننــد همنــد و تغییــر و تحول و مورچــگان همــه و همــه در تهیــه خان
در کار آن هــا دیــده نمــی شــود. ولــی انســان صدهــا راه در مقابــل او نهــاده شــده 
ــد هــر کــدام آن هــا را انتخــاب کنــد. در ســوره و اللیــل می فرمایــد:»ان  کــه می توان
ســعیکم لشــتی« شــما بنــی آدم کوشــش هایتان مختلــف و متفــرق اســت و البتــه 

ایــن مطلــب از کمــال انســان اســت نــه ضعــف انســان.
حــال ببینیــم ایــن مطلــب آیــا مســتلزم آن اســت کــه بگوئیــم انســان به کلــی 
بــی راه اســت؟ اگــر مادییــن به خصــوص اگزیس هــا چنیــن می پندارنــد ولــی قــرآن 
آن را قبــول نــدارد. آنچــه کــه قــرآن می فرمایــد ایــن اســت کــه: خــط ســیری از 
انســان تــا خــدا کشــیده شــده کــه آن را مشــخص کمــال انســان اســت النهایــة در 
برابــر انســان مثــال هــزار راه نهــاده شــده، کــه تنهــا یکــی از آن هــا راه مســتقیم یعنــی 
همــان شــاهراهی اســت کــه بســوی خــوا مــی رود و به خــدا منتهــی می گــردد. ولــی 
ــاب  ــر آن راه را انتخ ــت و اگ ــار اس ــا مخت ــن راه ه ــدام از ای ــر ک ــاب ه ــان در انتخ انس
ــه راه هــای دیگــر همگــی نادرســت و غلــط اســت و ایــن اســت  کنــد درســت و گرن
معنــای حدیــث معروفــی کــه روزی رســول اکــرم در جائــی نشســته بودنــد و گروهــی 
در گــرد ایشــان بودنــد، حضــرت شــروع کردنــد خطوطــی بــر زمیــن ترســیم کردنــد 
کــه یکــی از آن خطــوط مســتقیم بــود و خطــوط دیگــر کجــو معــوج و غیر مســتقیم. 
و ســپس فرمــود ایــن یــک راه، راه مــن اســت و باقــی دیگــر هیچکــدام راه مــن 

نیســتند.
راز ایــن کــه در قــرآن همــواره ظلمــت بصــورت جمــع آمــده و نــور بصــورت مفــرد 
نیــز همیــن اســت. اهلل ولــی الذیــن آمنــوا یخرجهــم مــن الظلمــات الــی النــور کــه راه 
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گمراهــی گوناگــون اســت ولــی راه حــق تنهــا یکــی اســت.
در اینجاســت کــه نیــاز بــه هدایــت انبیاء روشــن می گــردد. زیرا آن راه مســتقیمی 
را کــه بشــر را بــه کمــال نهائــی می رســاند، انســان نمــی توانــد بــدون هدایــت آنــان 

تشــخیص دهــد. بلکــه بایســتی فرســتادگان الهــی او را رهنمــون گردنــد.
در اینجــا نکتــه ای اســت کــه در تفســیر المیــزان بیــان شــده اســت کــه می گوینــد: 
ــا صــراط  ــی معنــای آن ب ــرده شــده ول ــکار ب ــه معنــی راه ب در قــرآن کلمــه ســبیل ب
ــراط  ــی ص ــده ول ــتعمال ش ــع اس ــورت جم ــا بص ــبیل احیان ــذا س ــاوت دارد. و ل تف
ــی  ــراه اصل ــه ب ــت ک ــی اس ــای فرع ــبیل آن راه ه ــای س ــت. معن ــرد اس ــه مف همیش

ــی اســت. ــردد. و معنــای صــراط همــان راه اصل ــی می گ منته
ممکــن اســت بــرای رفتــن بــه نقطــه ای، یــک راه اصلــی بیشــتر نباشــد ولــی 
راه هــای فرعــی کــه از اطــراف و اکنــاف می آیــد. متعــدد باشــند و باالخــره همــه بــه 

آن راه منتهــی گردنــد.
راه  کمــال در  کــه در مســیر  کاروانــی می مانیــم  انســان ها همچــون  مــا  همــه 
هســتیم ولــی بایــد بــرای رســیدن بــه  کمــال نهائــی از شــاه  راه اصلــی عبــور کنیــم 
ولــی ممکــن اســت هــر کــدام از مــا از یــک طریــق فرعــی خودمــان را بــه آن راه 
اصلــی برســانیم. اگــر هــر کــس در هــر پســت و مقامــی قــرار دارد بــه وظیفــه انســانی 
اخالقــی و شــرعی خــود عمــل کنــد در حقیقــت راهــی را انتخــاب کــرده که ســرانجام 
او را بــه راه اصلــی می رســاند گرچــه راه هــا بــا یکدیگــر در ابتــدای امــر تفــاوت کنــد. 
یعنــی یکــی مثــال طبیــب اســت و دیگــری کارگــر، دیگــری بــازرگان و... این هــا 
همــه ســبیل هایی هســتند کــه انســان می توانــد بــا طــی آن هــا خــود را بــه صــراط 

مســتقیم نزدیــک گردانــد.

صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الالضالین
انســان ها از ایــن نظــر کــه در مقــام عبودیــت چــه چیــز بدســت بیاورنــد، و در 

انتخــاب راه چــه راهــی را انتخــاب کننــد بــه ســه نــوع تقســیم می شــوند.
یــک دســته انســان هائی هســتند کــه راه عبودیــت را طــی می کننــد و به طوریکــه 
در ذیــل کلمــه »الرحیــم« گفتیــم مشــمول رحمــت خاصــه پــروردگار هســتند 
و انعــام بعــد از انعــام علــی الــدوام شــامل حالشــان می گــردد و گوئــی احســاس 
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می کننــد کــه دســتی از غیــب آن هــا را می کشــاند. ایــن دســته همان مقربــان درگاه 
الهــی می باشــند کــه در درجــه اول انبیــاء و اولیــا و ســپس افــراد کامــل انســان ها 
هســتند. و انســان بایــد همیشــه آن هــا را جلــوی راه قــرار دهــد و بدنبــال آنــان 

ــد طلــب می کنــد. ــان را از خداون ــه اول انســان راه راه آن ــردارد. و در جمل قــدم ب
دســته دوم در مقابــل دســته اولنــد و بجــای خــدا غیــر خــدا را پرســتش کرده انــد 
ــری در  ــد از دیگ ــی بع ــان یک ــز آثاراعمالش ــان نی ــد، این ــوده ان ــان نم ــدا را عصی و خ
وجودشــان ظهــور کــرده و همچــون دســتی آنــان را از راه راســت دائمــا دورتــر 
ــورد  ــد و م ــاال رون ــد ب ــوی خداون ــه س ــروه اول ب ــد گ ــه مانن ــای آنک ــازد. و بج می س
انعام هــای پــی در پــی پــروردگار قــرار گیرنــد مــورد خشــم و غضــب الهــی قــرار 
گرفتــه و بکلــی راه کمــال از دستشــان در رفتــه و بــه دره هولنــاک شــقاوت ســقوط 
می کننــد و مــن یحلــل علیــه غضبــی فقــد هــوی این هــا در حقیقــت انســان هائی 
هســتند کــه بجــای ایــن کــه راه انســانیت را طــی کننــد، بــه راه هــای حیوانــی 
می رونــد انســانیت شــان مســخ گردیــده و بجــای آن کــه پیــش برونــد عقــب گــرد 

می کننــد. قــرآن از این هــا بــه »المغضــوب علیهــم« تعبیــر می کنــد.
در ایــن میــان گــروه ســومی هســتند، مذبذبیــن بیــن ذلــک الالــی هــوالء و 
االالــی هــوالء، راه معیــن و مشــخصی در پیــش ندارنــد، متحیــر و ســرگردانند، هــر 
لحظــه راهــی را پیــش گرفتــه و بجائــی نمــی رســند. قــرآن از این هــا بــه »الضالیــن« 

ــد. ــاد می کن ی
ــم،  ــت علیه ــن انعم ــراط الذی ــتقیم، ص ــراط المس ــا الص ــم اهدن ــه می گویی ــا ک م
غیرالمغضــوب علیهــم و الالضالیــن، یعنــی: بــار خدایــا! راه راســتت را بمــا بنمــای، 
آن راهــی کــه راه اولیــاء و راســتان و پــاکان درگاه توســت، آنانکــه همــواره مشــمول 
انعامهای پی در پی تو هســتند نه راه بندگانی مســخ شــده و از انســانیت بیگانه 
گشــته کــه مــورد عضــب تــو قــرار دارنــد و نــه راه مردمیکــه حیــران و ســرگردانند و هــر 

لحظــه بشــکلی درآمــده و بــا گروهــی در می آمیزنــد.

منبع: آشنائی با قرآن جلد دوم , مطهری، مرتضی
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ــود  ــه پیامبــر اســالم)ص( بنیانگــذار آن ب ــرای بدســت آوردن ارزش نهضتــی ک ب
ــا اوضــاع دو محیــط آشــنا شــویم: ــو در حــد اجمــال ب الزم اســت و ل

1. محیطی که اسالم در آنجا پیدا شد و رشد و نمو کرد.
2. محیط بیرون از جهان اسالم.

در رابطــه بــا محیــط دوم تاریــخ ایــران و روم را بــه عنــوان درخشــانترین نقــاط 
آنــروز عالــم بــه مــا معرفــی می کنــد و مــا در ایــن قســمت پیرامــون ایــران بــه بحــث 
می پردازیــم و بحــث راجــع بــه اوضــاع روم و شــبه جزیــره عربســتان را در عناویــن 

دیگــر پــی می گیریــم.
ظهــور اســالم و بعثــت پیامبــر اکــرم)ص( )611 میــالدی( بــا دوران پادشــاهی 
پیامبــر  پرویــز  خســرو  زمــان  در  و  بــود  م(مصــادف  پرویــز)590-628  خســرو 
اســالم)ص(از مکــه بــه مدینــه هجــرت فرمــود)روز آدینــه 16 ژوئیــه 622(و ایــن 

واقعــه مبــدء تاریــخ مســلمانان گردیــد.
بــر  ایــران ساســانی(  و  نیرومنــد)روم شــرقی  و  بــزرگ  ایــام دو دولــت  ایــن  در 
قســمت اعظــم دنیــای متمــدن آن روز حکمرانــی داشــتند.از دیــر بــاز برای تســلط 

وضع عمومی ایران
مقارن ظهور اسالم
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ــد. )1( ــتیز بودن ــگ و س ــر در جن ــا یکدیگ ــان ب ــی جه و حکمران
بــا رومیــان از دوران ســلطنت انوشــیروان)589- جنگهــای ممتــد ایرانیــان 

531م( آغــاز شــد و تــا زمــان خســرو پرویــز ادامــه داشــت و مــدت بیســت و چهــار 
ــه طــول انجامیــد. ســال ب

جنگ هــا  ایــن  در  روم  و  ایــران  کــه  هنگفتــی  مخــارج  و  ســنگین  خســارات 
متحمــل شــده بودنــد هــر دو دولــت را از کار انداخــت و جــز شــبحی از ایــن دو 

بــود. قــدرت نیرومنــد باقــی نمانــده 
بــرای اینکــه اوضــاع ایــران را از جهــات مختلــف بخوبــی مــورد بررســی قــرار 
دهیــم الزم اســت وضــع حکومت هــا را از پایــان ســلطنت انوشــیروان تــا آغــاز ورود 

ــرار دهیــم: ــه اختصــار مــورد مطالعــه ق مســلمانان ب

تجمل پرستی در دوران ساسانیان
دربــار  بودنــد.  پرتشــریفات  و  پرســت  تجمــل  عمومــا  ساســانی  پادشــاهان 

می ســاخت. خیــره  را  چشــم ها  آن  بــرق  و  زرق  و  ساســانی  پرطمطــراق 
ــه  ــام »درفــش کاویانــی« ک ــه ن در عهــد ساســانیان ایرانیــان پرچمــی داشــتند ب
یــا در جشــنهای پرتشــریفات  معمــوال در میــدان جنــگ برافراشــته می شــد و 
ساســانیان بــر فــراز کاخ آن هــا نصــب می گردیــد و ایــن پرچــم بــا جواهــرات بســیار 
اشــیاء  از نویســندگان:»جواهرات و  یکــی  قــول  بــه  بــود.  تزییــن شــده  گرانبهــا 
گرانبهــای ایــن پرچــم بــی همتــا را بــه 1200000 درهــم یــا)30000 پوند(تخمیــن 
کــرده انــد« )2(. در کاخ هــای افســانه ای ساســانیان از بــس جواهــرات و اشــیاء 
نفیــس و قیمتــی نقشــه ها و تصویرهــای حیــرت انگیــز فراهــم گردیــده بــود کــه 
دیــده بیننــدگان را خیــره می کــرد. اگــر بخواهیــم غرائــب و عجائــب ایــن کاخ هــا را 
بدانیــم کافــی اســت فقــط نظــر خــود را بــه یــک قالــی ســپید و بزرگــی بیاندازیــم کــه 
در تــاالر یکــی از کاخ هــا انداختــه بودنــد بــه نــام »بهارســتان کســری«.»این قالــی 
را زمامــداران ساســانی بــرای ایــن تهیــه کــرده بودنــد کــه موقــع عیــش و عشــرت 
ســر حــال باشــند و همیشــه مناظــر زیبــا و فــرح انگیــز فصــل را تماشــا کننــد« )3(.

بــه طــوری کــه می نویســند:»این قالــی دارای یکصــد و پنجــاه ذراع طــول و 
هفتــاد ذراع عــرض و تمــام تــار و پــود آن زربفــت و جواهــر نشــان بــود«. )4(

مــقــاالت
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در میــان پادشــاهان ساســانی خســروپرویز بیــش از همــه بــه تجمــالت عالقمند 
ــه چندیــن  ــدگان حرمســرای او ب ــان و کنیــزان و خواننــدگان و نوازن بود.شــمار زن

هــزار تــن بالــغ می شــد.
پرویــز  خســرو  تجمــالت  االرض«  ملــوک  »ســنی  کتــاب  در  اصفهانــی  حمــزه 
رابدینگونــه شــرح داده اســت: »خســرو پرویــز ســه هــزار زن داشــت و دوازده 
هــزار کنیــزک ســاز زن و بازیگــر و شــش هــزار مــرد پاســبان او بودنــد 8500 اســب 
مخصــوص ســواری او بــود 960 فیــل 12000 اســتر مخصــوص بــردن بنــه و هــزار 

شــتر داشــت« )5(.
ســپس »طبری«اضافــه می کند:»ایــن پادشــاه بیــش از هــر کــس بــه جواهــرات و 

ظــروف و اوانــی گرانبهــا و امثــال آن عالقــه داشــت« )6(.

وضعاجتماعیایران
وضــع  از  بهتــر  وجــه  هیــچ  بــه  ساســانیان  زمــان  در  ایــران  اجتماعــی  وضــع 
سیاســت و دربــار نبود.حکومــت طبقاتــی کــه از دیــر زمــان در ایــران وجــود داشــت 

در عهــد ساســانیان بــه شــدیدترین وجهــی درآمــده بــود.
ــد. تمامــی  طبقــات اشــراف و روحانیــان کامــال از طبقه هــای دیگــر ممتــاز بودن
پســت ها و شــغل های حســاس اجتماعــی مخصــوص آنــان بود.پیشــه وران و 
دهقانــان از تمــام مزایــای حقوقــی اجتماعــی محــروم بودند.بــه جــز پرداخــت 

ــتند. ــری نداش ــه دیگ ــا وظیف ــرکت در جنگه ــات و ش مالی
»نفیســی« در بــاره ی امتیــازات »طبقاتــی ساســانی«می نــگارد: »...چیــزی کــه 
بیــش از همــه در میــان مــردم ایــران »نفــاق« افکنــده بــود »امتیازات طبقاتی« بســیار 
خشــنی بــود کــه ساســانیان در ایــران برقــرار کــرده بودنــد.و ریشــه آن در تمدن هــای 

پیشــین بــوده امــا در دوره ی ساســانی بــر ســخت گیــری افــزوده بودنــد«.
در درجــه اول هفــت خانــواده ی اشــراف و پــس از ایشــان طبقــات پنجگانــه 
بودند.تقریبا»مالکیــت«  محــروم  آن  مــردم«از  ی  داشــتند.و»عامه  امتیازاتــی 
انحصــار بــه آن هفــت خانــواده داشــت.ایران ساســانی...در حدود»صــد و چهــل 
ــدان را  ــت خان ــک از هف ــر ی ــراد ه ــماره اف ــر ش ــت اگ ــته اس ــون جمعیت«داش میلی
صــد هــزار تــن بگیریــم شــماره مجمــوع آن هــا بــه »هفــت صــد هزار«مــی رســد.و اگــر 
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فــرض کنیــم کــه مرزبانــان و مالــکان کــه ایشــان نیــز تــا انــدازه ای از حــق مالکیــت 
بهــره منــد بــوده انــد نیــز هفتصــد هــزار بگیریــم تقریبــا از ایــن صــد و چهــل میلیــون 
»یــک میلیــون و نیم«حــق مالکیــت داشــته و»دیگــران همــه«از ایــن حــق طبیعی 

خداداد»محــروم بــوده انــد«. )7(
ــار  ــی ب ــد ول ــروم بودن ــی مح ــای حقوق ــام مزای ــه از تم ــاورزان ک ــه وران و کش پیش
ســنگین مخــارج اعیــان و اشــراف را بــر دوش داشــتند در حفــظ ایــن اوضــاع 
ــذا بســیاری از کشــاورزان و طبقــات پســت و پائیــن  ســودی گمــان نمــی بردند.ل
اجتمــاع کارهــای خــود را تــرک کــرده و بــرای فــرار از مالیاتهــای کمرشــکن بــه دیرهــا 

پناهنــده می شــدند. )8(
مؤلــف کتــاب »ایــران در زمــان ساســانیان« پــس از آنکــه از بدبختــی کشــاورزان 
و کارگــران ایــران می نویسد:ســپس از قــول یکــی از مورخــان غــرب بــه نــام »امیــان 
زمــان  در  ایــران  کارگــران  و  می کند:کشــاورزان  نقــل  چنیــن  مارســیلینوس« 
موقــع  می بردنــد.در  بســر  بدبختــی  و  خــواری  و  ذلــت  نهایــت  در  ساســانیان 
جنــگ پیــاده از عقــب لشــکر حرکــت می کردند.طــوری آنــان را خــوار و بــی ارزش 
می شــمردند کــه گویــا بردگــی بــرای آنــان بــرای همیشــه نوشــته شــده اســت و 

هیــچ اجــر و مــزد در مقابــل کار خــود دریافــت نمــی کردنــد. )9(
در امپراطــوری ساســانی تنهــا اقلیتــی کمتــر از یــک و نیــم درصــد از جمعیــت 
صاحــب همــه چیــز بــوده انــد ولــی بالــغ بــر نــود و هشــت درصــد مــردم ایــران 

هماننــد بــردگان حــق حیــات نداشــتند.

حقتحصیلویژهطبقاتممتازبود
حــق  نعمــت  و  جــاه  خانــدان  و  توانگــران  اطفــال  تنهــا  ساســانیان  دوره  در 
تحصیــل علــم داشــتند.توده و طبقــات متوســط از دانــش و کســب فضیلــت 
ــح  ــدری واض ــه ق ــتان ب ــران باس ــگ ای ــزرگ در فرهن ــب ب ــن عی ــد. ای ــروم بودن مح
ــه  ــا اینک ــان« ب ــاهنامه نویس ــه پردازان«و»ش ــی »خداینام ــه حت ــت ک ــن اس و روش

هــدف آن هــا حماســه ســرائی اســت بــه آن نیــز تصریــح کــرده انــد.
»فردوســی« حماســه ســرای معــروف ایــران در»شــاهنامه« داســتانی آورده اســت 
کــه بهتریــن شــاهد ایــن مطلــب اســت. ایــن داســتان در زمــان انوشــیروان اتفــاق 

مــقــاالت
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افتــاده یعنــی درســت در زمانــی کــه امپراطــوری ساســانی دوران طالئــی خــود را 
می گذرانــده اســت و ایــن داســتان نشــان می دهــد کــه در دوره او نیــز اکثریــت قریــب 
ــه اتفــاق مــردم حــق تحصیــل نداشــتند و حتــی انوشــیروان دانش دوســت هــم  ب

حاضــر نبــود بــه طبقــات دیگــر مــردم حــق تحصیــل علــم بدهــد.
»فردوســی«می گویــد: کفشــگری حاضــر شــد بــرای مصــارف جنــگ ایــران و روم 
گنــج ســیم و زر نثــار کنــد بــا آنکــه در آن زمــان انوشــیروان بــه کمــک مالــی احتیــاج 
بیشــتری داشــت زیــرا حــدود ســیصد هــزار ســپاهی ایــران دچــار کمبــود غــذا 
و اســلحه بودنــد داد و فغــان از لشــکریان برمــی خیــزد جریــان را بــه خــود شــاه 
می رسانند.انوشــیروان از ایــن وضــع پریشــان خاطــر می گــردد و بــر فرجــام خویش 
بــرای چــاره  را  اندیشــمند خــود  وزیــر  »بزرگمهــر«  بیمنــاک می شــود.بالفاصله 
جوئــی فــرا می خوانــد و دســتور می دهــد هــم اکنــون بایــد بــه ســوی مازنــدران رود 
و هزینــه جنــگ را فراهــم کند.ولــی »بزرگمهر«مــی گوید:خطــر نزدیــک اســت بایــد 
فــوری چــاره کــرد. آنــگاه بزرگمهــر قرضــه ی ملــی پیشــنهاد می کنــد، انوشــیروان 
پیشــنهاد او را می پســندد و دســتور می دهــد هــر چــه فــوری اقــدام شــود. بزرگمهــر 
بــه نزدیــک تریــن شــهرها و قصبــات مامــور می فرســتد و جریــان را بــا توانگــران آن 

ــذارد. محــل در میــان می گ
کفشــگری حاضــر می شــود تمــام هزینــه جنــگ را بپــردازد. فقــط توقعــی کــه دارد 
ــل داده  ــازه تحصی ــل اســت اج ــتاق تحصی ــه مش ــه پســر او ک ــه یگان ــه ب اینســت ک
بشــود. بزرگمهــر درخواســت او را نســبت بــه عطــای او کوچــک می شــمارد بــه 
پیشــگاه خســرو می شــتابد و آرزوی پیــر کفشــگر را بــه شــاه می رساند.انوشــیروان 
خشــمگین می شــود و بــه وزیــر خــود بزرگمهــر پرخــاش می کنــد و می گویــد: ایــن 
چــه تقاضائــی اســت کــه تــو می کنــی؟ و ایــن کار مصلحــت نیســت زیــرا بــا خــروج 
او از طبقــه بنــدی ســنت طبقــات مملکــت بــر هــم می خــورد و زیــان آن بیــش از 

ــه او می دهــد. ارزش ایــن ســیم و زری اســت ک
سپس فردوسی از زبان انوشیروان به تشریح »فلسفه ماکیاولی«او می پردازد:

چو بازارگان بچه گردد دبیر هنرمند و با دانش و یادگیر
چو فرزند ما بر نشیند به تخت دبیری ببایدش پیروز بخت

هنر یابد ار مرد موزه فروش سپارد بدو چشم بینا و گوش
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بدست خردمند مرد نژاد نماند جز از حسرت و سرد باد...
پــس  را  مــرد کفشــگر  بــه فرمــان »خســرو دادگــر!!« درم هــای  ترتیــب  بدیــن 
و شــبانگاه دســت  افســرده خاطــر می گــردد  بــی چــاره«  می فرستند.»کفشــگر 
تظلــم وزاری کــه عــادت مظلومــان اســت از ایــن همــه ســتمکاری و حــق کشــی بــر 
درگاه داور بــی پناهــان بلنــد می کنــد و زنــگ عــدل الهــی را بــه صــدا در مــی آورد.

...فرستاده برگشت و شد با درم دل کفشگر زان درم پر زغم
شب آمد غمی شد ز گفتار شاه خروش جرس خواست از بارگاه )10(

بــا همــه این هــا دســتگاه عریــض و طویــل تبلیغاتــی انوشــیروان وی را عــادل 
قلمــداد نمــوده و بــه جامعــه ایرانــی تحمیــل کــرده اســت.ولی ایــن شــاه بــه 
اصطــالح عــادل نــه تنهــا گــره اساســی را در جامعــه ایــران آن روز نگشــود بلکــه 
ســبب شــد بدبختیهــای اجتماعــی زیــادی دامنگیــر ایرانیــان گردد.تنهــا در غائلــه 
مــزدک هشــتاد هــزار و بــه قولــی صــد هــزار ایرانــی را زنــده بگــور کــرد )11( تــا بــه خیال 
خــود ایــن فتنــه را از ریشــه برکند!غافــل از اینکــه ایــن »فتنه«ریشــه کــن نگردیــد.

زیــرا ایــن گونــه مجازات هــا از بیــن بــردن »معلول«اســت نــه »علــت« بــه اصطــالح 
مبــارزه بــر ضــد بزهــکار اســت نــه جرم!!ریشــه فتنــه نابســامانی اجتمــاع و اختالف 
طبقاتــی و احتــکار ثــروت و مقــام در دســت طبقــه خــاص و محرومیــت اکثریــت 
قاطــع مــردم و مفاســد دیگــری بــود و او بــا کمــک ســرنیزه و فشــار می خواســت تــا 

مــردم خــود را راضــی جلــوه دهنــد.
می دهنــد  انوشــیروان  بــه  کــه  عدالــت  نســبت  مــورد  در  بــراون«  »ادوارد 
بــر ضد»زنادقه«بــه عمــل آورد و موافقــت  می نویســد:»اقدامات شــدیدی کــه 
ــه دســت همیــن  ــرد و تواریــخ ملــی نیــز ب ــدان مجــوس را جلــب ک و ســتایش موب
ــدان تنظیــم شــد...« )12( در همیــن تواریــخ رســمی انوشــیروان پادشــاهی  موب
نمونــه ی عــدل و انســانیت معرفــی شــده اســت حکایاتــی نقــل کــرده انــد از قبیــل 
اینکــه: زنجیــری در بیــرون بــارگاه شــاهی آویختــه بــود تــا مظلومــان دســت بــر آن 

زننــد و بــا صــدای زنــگ شــاه را بــه داوری فراخواننــد. )13(
زنــگ  ایــن  پیــری  االغ  مــدت طوالنــی هیــچ مظلومــی جــز  ایــن  شــگفتا!در 
را بــه صــدا درنیــاورد. البتــه معلــوم اســت االغ جــرم شــهامت و جرئــت خــود را 

نمی دانســته و گرنــه هرگــز بــه ســیم عدالــت نزدیــک نمــی شــد.

مــقــاالت
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و نیــز می گویند:»ســلطان روم ســفیری بــه جانــب ســلطان عجــم انوشــیروان 
می فرســتد.چون چشــم ســفیر بــر عظمــت ســلطان عجــم و بزرگــی طــاق کســری 
می افتــد مــی بینــد ســلطان بــر ســریر نشســته و ملــوک در خدمــت او حاضرنــد 
در  می بینــد  شــکوه  بــا  خیلــی  را  ایــوان  می انــدازد  ایــوان  اطــراف  بــه  نگاهــی 
او  بــه  را می پرســد  ایــوان اعوجــاج و کجــی اســت.از درباریــان جریــان  اطــراف 
می گویند:ایــن کجــی را کــه مالحظــه می کنــی بــرای ایــن اســت کــه در ایــن جــا 
ــد.آن زن  ــوان نمای ــل ای ــرد و داخ ــت آن را بخ ــاه خواس ــه ش ــود ک ــی ب ــه پیرزن خان
حاضــر بــه فــروش نشــد انوشــیروان هــم او را مجبــور نکرد.لــذا خانــه آن پیــرزن 
باعــث اعوجــاج و کجــی ایــن ایــوان گردیــد.آن ســفیر قســم خــورد کــه ایــن کجــی 

بهتــر از راســتی اســت. )14(
واقعــا شــگفت انگیــز اســت کســی کــه می خواهــد همچــو بنــا و ایــوان بــا شــکوهی 
ــا قبــال نقشــه آن را تهیــه نمی کنــد و بــدون نقشــه و زمیــن کافــی اقــدام  بســازد آی
بــه ســاختن چنیــن ســاختمانی می کنــد؟!و در نتیجــه کاخ بــه صــورت بنــای کــج 

درمــی آیــد آیــا ایــن مطلــب بــاور کردنــی اســت؟
بعیــد نیســت ایــن نــوع داســتانها را درباریــان و موبــدان بــه پــاس خدمــات 
گرانبهائــی کــه خســرو بــا نابــود کــردن مزدکیــان بــه آن هــا کــرده بــه نفــع خســرو 
جعــل کــرده باشــند. بــه قــول مؤلــف کتــاب »ایــران و اســالم« از این هــا عجیب تــر 
ایــن اســت کــه برخــی بــرای آنکــه عدالــت او را شــرعی و مســتند جلــوه دهنــد 
ــان رســول گرامــی و پیشــوایان اســالم در ایــن بــاب ســاخته  ناچــار احادیثــی از زب
انــد. ماننــد آن حدیــث معــروف »ولــدت فــی زمــن الملــک العــادل« )15( »مــن 
در زمــان شــاه دادگــر چشــم بــه جهــان گشــودم« پیامبــر افتخــار می کنــد کــه در 
زمــان پادشــاه عــادل انوشــیروان بــه دنیــا آمــده اســت غافــل از اینکــه عدالــت او 

ــر دارد. ــه پیامب ــی ب ــه ربط چ
در خبــر دیگــر آمــده اســت:علی »ع«بــه مدائــن تشــریف آورد و در ایــوان کســری 
فــرود آمــد و انوشــیروان را زنــده کــرد و از حــال او پرســید او بــه امیــر مؤمنــان خبــر 
داد بــه خاطــر کفــر خــود از بهشــت محــروم اســت ولــی بــه جهــت عــدل در جهنــم 
هــم معــذب نیســت )16(.اکنــون ببینیــم ساســانیان چــه ظلمهائــی می کردنــد؟
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یکــی دیگــر از کارهــای ظالمانــه و دیوانــه وار او رفتــار بــا بزرگمهــر معــروف بــود 
کــه در دربــار انوشــیروان ســیزده ســال خدمــت کــرد و باعــث حســن شــهرت او 
شــد تــا ســرانجام خســرو پرویــز او را بــه زنــدان افکنــد.وی نامــه ای بــه بزرگمهــر در 
زنــدان چنیــن نوشــت:»بهره دانــش و خردمنــدی تــو ایــن شــد کــه تــو را کشــتنی 
ســاخت«.بزرگمهر در پاســخ نوشــت:»تا بخــت یــار مــن بــود از خــرد خــود بهــره 
می بــردم اکنــون کــه نیســت از شــکیبائی خــود بهــره منــد می گــردم. اگــر نیکــوکاری 
بســیاری از دســت مــن رفتــه از بدکاری هــای بســیار نیــز آســوده شــده ام. اگــر 
ــت  ــن دس ــز از م ــتمکاری آن نی ــج س ــت رن ــده اس ــلب ش ــن س ــب وزارت از م منص

کشــیده پــس مــرا چــه بــاک اســت؟«
بینــی و لب هــای  بــه دســت خســرو پرویــز رســید فرمــان داد  نامــه  ایــن  تــا 
بزرگمهــر را ببرنــد. هنگامــی کــه ایــن فرمــان را بــه او گفتنــد پاســخ داد:آری لبهــای 
مــن بیــش از ایــن ســزاوار است.خســرو گفــت از چــه رو؟گفــت از آن رو کــه نــزد 
خــاص و عــام تــو را بــه صفاتــی ســتودم کــه دارای آن نبــودی و دلهــای رمیــده را 
ــو ســزاوار آن نبــودی.ای  ــه ت ــردم ک ــو پخــش ک ــی از ت ــو نمــودم و خوبی هائ ــه ت رو ب
ــا آنکــه یقیــن بــر پاکــی و نیکــی مــن داشــتی مــرا بــه گمــان  بدکارتریــن خســروان ب
بــد می خواهــی بکشــی؟پس کــه را بــه دادگــری تــو امیــدی توانــد بــود و بــه گفتــه 

ــد بســت؟ ــو دل توان ت
خسرو پرویز از این سخن برآشفت و فرمان داد بزرگمهر را گردن زدند. )17(

مؤلــف کتــاب »تاریــخ اجتماعــی ایــران« کــه خــود از پیشــتازان ناسیونالیســم 
اســت آنجــا کــه از علــل انحطــاط و آشــفتگی و نابســامانی عصــر ساســانی ســخن 
چنیــن  ممتــاز  طبقــات  بــرای  را  پــرورش  و  آمــوزش  انحصــاری  حــق  می گویــد 

می کنــد: ترســیم 
بــه  انحصــار  متــداول  علــوم  فراگرفتــن  و  تربیــت  و  تعلیــم  دوره  ایــن  »...در 
موبــدزادگان و نجیــب زادگان داشــته و اکثریــت نزدیــک بــه اتفــاق فرزنــدان ایــران 

از آن محــروم بــوده انــد«. )18(
کــه  ایــن ســنت جاهلــی به قــدری در نظــر ساســانیان اهمیــت داشــت  آری 
نمی خواســتند بــه هیــچ عنوانــی از زیــر بــار آن شــانه خالــی کننــد. از ایــن رو بــه 

مــقــاالت
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خاطــر تامیــن هوس هــای خــام و نابجــای ایــن اقلیــت نــاز پــرورده اکثریــت مــردم 
ــد. ــروم بودن ــی مح ــوق اجتماع ــایر حق ــم و س ــل عل ــق تحصی ــران از ح ای

داوری تاریخ درباره پادشاهان ساسانی
حکمرانــان ساســانی غالــب و در حکومــت خــود سیاســت خشــنی پیــش گرفتــه 

و بــه زور شمشــیر می خواســتند مــردم را مطیــع خــود ســازند.
مالیاتهــای بســیار ســنگین و کمرشــکن از مــردم می گرفتنــد از ایــن نظــر مــردم 
ایــران عمومــا ناراضــی بودنــد ولــی از بیــم جــان خــود نمــی توانســتند ســخنی 
بگویند.حتــی مردمــان مطلــع و اشــخاص کاردان نیــز در دربــار ساســانیان ارزشــی 
نداشــت. زمامــداران ساســانی بقــدری مســتبد و خــودرای بودنــد کــه هیــچ کــس 

قــدرت اظهــار نظــر در هیــچ کاری نداشــت.
ــود  ــف می ش ــدرت و زور تحری ــان ق ــیله صاحب ــه وس ــه ب ــه همیش ــا اینک ــخ ب تاری
ولــی بســاط ظلــم آنچنــان گســترده بــود کــه در گوشــه و کنــار تاریــخ از ظلــم و بــی 

ــد. ــرده ان دادگــری ســتمگران داســتانهایی نقــل ک
قســاوت قلــب خســرو پرویــز بــه حــدی بــود کــه ثعالبــی می نویسد:خســرو را 
ــه  ــاه بالفاصل ــد پادش ــل ورزی ــم تعل ــه درگاه خواندی ــران را ب ــالن حکم ــه ف گفتند:ک
ــی از  ــه جزئ ــدن دشــوار اســت مــا ب ــه تمــام ب ــر آمــدن او پیــش مــا ب ــه اگ ــرد ک امــر ک
تــن او اکتفــا می کنیــم تــا کار بــر او آســانتر شــود.بگویید:فقط ســر او را بــه درگاه مــا 

بفرســتند )19(!

آشفتگیدرحکومتساسانی
در اواخــر دوران ساســانیان چیــزی کــه نبایــد از ذکــر آن غافــل شــد موضــوع 
آشــفتگی حکومــت رواج خودکامگــی و دسیســه بــازی و هــرج و مــرج در رژیــم 

دولــت ساســانی بــود.
ــد و  ــاده بودن ــم افت ــان ه ــه ج ــپاه ب ــرداران س ــراف و س ــان و اش ــاهزادگان اعی ش
هــر دســته شــاهزاده ای را برمــی گزیــد و دســته دیگــر او را از میــان بــر می داشــت و 

ــرد. کســی دیگــر را انتخــاب می ک
هنگامــی کــه مســلمانان عــرب بــه فکــر تصــرف ایــران افتادنــد خاندان ســلطنتی 
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ساســانی بــه منتهــی درجــه ضعــف رســیده و گرفتــار نفــاق شــده بودنــد.
در مــدت چهــار ســال از موقــع کشــته شــدن خســرو پرویــز و جلوس »شــیرویه« تا 
جلــوس آخریــن پادشــاه ساســانی »یزدگــرد« عــده ای کــه شــماره آن هــا را از شــش 

تــا چهــارده تــن نوشــته انــد بــر تخــت پادشــاهی تکیــه زده بودنــد.
بدیــن ترتیــب در مــدت چهــار ســال چهــارده بــار یــا کمتــر ســلطنت ایــران دســت 
بــه دســت گشــته بود.معلــوم اســت در مملکتــی کــه در مــدت 4 ســال 14 بــار کودتــا 
شــود و هــر بــار یکــی را بکشــند و دیگــری را بــه جــای او بنشــانند آن مملکــت بــه 

چــه وضعــی در می آیــد.
هــر زمامــداری کــه روی کار می آمــد کســانی کــه مدعــی ســلطنت بودنــد همــه 
آن هــا را از بیــن می بــرد و بــرای همــوار ســاختن ســلطنت بــرای خــود چــه کارهائــی 
کــه انجــام نمــی دادند!پــدر پســر را می کشــت و پســر پــدر خــود را نابــود می کــرد 

ــرد. ــرادران خــود را از بیــن می ب ــرادر ب ب
»شــیرویه« بــرای رســیدن بــه ســلطنت پــدر خــود را کشــت )20( و چهــل نفــر از 

پســران خســرو پرویــز یعنــی بــرادران خــود را نابــود کــرد. )21(
»شــهربراز« از هــر کــس کــه مطمئــن نبــود او را کشت.ســرانجام تمــام کســانی 
بــه ســلطنت رســیده بودنــد همــه چــه مــرد و چــه زن و چــه بــزرگ و چــه کوچــک 
نزدیــکان خــود یعنــی شــاهزادگان ساســانی را از بیــن می بردنــد تــا کســی مدعــی 

ســلطنت نباشــد.
خالصــه در دوران ساســانی کار هــرج و مــرج چنــان بــاال گرفتــه بــود کــه کــودکان 
و زنــان را بــر تخــت می نشــاندند و پــس از چنــد هفتــه می کشــتند و دیگــری را 
بجــای او می نشــاندند. بدیــن ســان دولــت ساســانی علیرغــم شــکوه و جلــوه 

ظاهــری کــه داشــت بســختی روی بــه پســتی و پریشــانی و نابــودی می رفــت.

آشفتگیاوضاعایرانساسانیازنظرمذهب
مهمتریــن ســبب آشــفتگی اوضــاع ایــران در دوره ساســانیان تشــتت و اختــالف 

آراء دینــی بــوده اســت.
ســر سلســله ساســانیان »اردشــیر بابکان«چــون خــود موبــدزاده بــوده و بــه 
یــاری روحانیــان دیــن زرتشــت بــه ســلطنت رســیده بــود لــذا بــه هــر وســیله ای کــه 
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بــود دیــن نیــاکان خــود را در ایــران انتشــار مــی داد.
ــود  ــران آئیــن زردشــتی ب در زمــان ساســانیان دیــن رســمی و عمومــی ملــت ای
و چــون ســلطنت ساســانیان بــا پشــتیبانی موبــدان صــورت گرفتــه بــود از ایــن 
جهــت روحانیــان زردشــتی از طــرف دربــار ساســانی کامــال حمایــت می شــدند.

ــران را  ســرانجام روحانیــان زردشــتی در عهــد ساســانی مقتدرتریــن طبقــه ی ای
می دادنــد. تشــکیل 

حکمرانــان ساســانی همیشــه دســت نشــانده موبــدان بودنــد و اگــر یکــی از آنــان 
از روحانیــان اطاعــت نمــی کــرد بــا مخالفــت سرســخت آنــان روبــرو می شــد.از ایــن 
رو پادشــاهان ساســانی بیــش از هــر طبقــه بــه روحانیــان توجــه داشــتند و در 
ــه  ــه روز ب نتیجــه حمایــت و طرفــداری ساســانیان از موبــدان شــماره آن هــا روز ب

فزونــی می رفــت.
ساســانیان بــرای تحکیــم ســلطنت خــود از وجــود روحانیــون بیشــتر اســتفاده 
می کردنــد و در اطــراف و اکنــاف مملکــت پهنــاور ایــران آتشــکده های مفصلــی بــر 

پــا نمــوده و در هــر آتشــکده تعــداد زیــادی موبــد جــای داده بودنــد.
آنجــا  آتشــکده ای ســاخت و 12 هزار»هیربــد«در  مــی نویسند:خســرو پرویــز 
گماشــت کــه ســرود مذهبــی و نمــاز بخواننــد )22(.بدیــن ترتیــب دیــن زردشــتی 
کــه طبقــات  قــدرت خــود می کوشــیدند  بــا تمــام  آئیــن دربــاری بود.موبــدان 
مــردم  کــه  کننــد  طــوری  و  دارنــد  نگــه  آرام  را  جامعــه  زحمتکــش  و  محــروم 

نکننــد. را حــس  بدبختیهــای خــود 
فشــار و اختیارات نامحدود موبدان مردم را از آئین زردشــتی گریزان می ســاخت.و 

تــوده مــردم می خواســتند دینــی غیر از دین اشــراف بــرای خود بیابند.
مؤلــف »تاریــخ اجتماعــی ایران«مــی نویســد:»...ناچار مــردم ایــران از فشــار 
ایــن نامالیمــات خــود را  گــران  بــار  از زیــر  کــه  اشــراف و موبــدان می کوشــیدند 
بیــرون آورند.بــه همیــن جهــت در مقابــل طریقــه رســمی »مزدیســتی زرتشــتی« 
کــه مذهــب دولــت و دربــار بــود و بــه آن »بهدین«مــی گفتنــد دو طریقــه ی دیگــر 

در میــان زرتشــتیان پیــدا شــده بــود...« )23(
آری در نتیجــه فشــار و ســخت گیریهــای اشــراف و موبــدان بــود کــه در ایــران 
ساســانی مذاهــب مختلــف یکــی بعــد از دیگــری پیــدا می شــد.»مزدک«و پیــش 
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از او»مانــی« )24( بــرای آنکــه تحولــی در اوضــاع روحانــی و دینــی پدیــد آورنــد خــود 
کوشــش کردنــد امــا نتیجــه یــی نگرفتنــد.

مالکیــت  کرد.لغــو  »مزدک«قیــام  کــه  بــود  میــالدی   497 ســال  حــدود  در 
انحصــاری و نســخ رســم چنــد همســری و تشــکیل حرمســرا را در ســرلوحه برنامــه 
اصالحــی خــود قــرار داد.وقتــی طبقــات محــروم از ایــن برنامــه اطــالع پیــدا کردنــد 
پروانــه وار بــه گــرد او هجــوم آوردنــد و بــه رهبــری »مــزدک« انقــالب بزرگــی بــه راه 
انداختند.ایــن قیام هــا و جنبش هــا بــرای آن بــود کــه مــردم بــه حــق مشــروع 
ــا مقاومــت روحانیــان و مخالفــت  خــداداد خــود برسند.ســرانجام کار»مــزدک« ب

ــران گشــت. ســپاهیان مواجــه شــد و موجــب فتنــه و تباهــی اوضــاع ای
و همچنیــن در اواخــر عهــد ساســانی آئیــن زردشــتی کامــال حقیقــت خــود را از 
دســت داده بــود. کار مقــدس شــمردن آتــش بــه جائــی رســیده بــود کــه پتــک زدن 
بــه آهــن گداختــه را کــه در پرتــو مجــاورت بــا آتــش طبیعــت آن را بــه خــود گرفتــه 
نــاروا می دانســتند.و اصــول و عقایــد زردشــت را بیشــتر خرافــات و افســانه ها 
تشــکیل مــی داد و در ایــن دوره حقایــق ایــن دیــن جــای خــود را بــه یــک مشــت 
شــعائر پــوچ و بــی روح و بیهــوده ای داده بــود کــه موبــدان پیوســته بــرای تقویــت 
خــود بــر تشــریفات آن می افزودند.افســانه ها و خرافــات دور از عقــل بــه انــدازه ای 
در ایــن دیــن راه یافتــه بــود کــه حتــی خــود روحانیــان را نیــز نگــران می ســاخت.و 
در بیــن موبــدان هــم کســانی بودنــد کــه از اول بــی مغــزی شــعائر و عقایــد زردشــتی 

را فهمیــده بودنــد و از زیــر بــار آن هــا شــانه خالــی می کردنــد.
از طــرف دیگــر از زمــان انوشــیروان بــه بعــد راه تفکــر در ایــران بــاز شــده بــود و در 
ــا  نتیجــه نفــوذ فرهنــگ یونانــی و هنــدی و همچنیــن تمــاس عقایــد زردشــتی ب
عقایــد مســیحیت و مذهبهــای دیگــر بیــش از پیــش ایــن امــر را تقویــت نمــود و 
ســبب بیــداری مــردم ایــران می گشــت و لــذا بیشــتر از هــر وقــت دیگــر از خرافــات و 

مطالــب واهــی و بــی اســاس آئیــن زردشــتی رنــج می بردنــد.
باالخــره فســادی کــه در جامعــه روحانیــت زرتشــتی پدیــد آمــده بــود و خرافــات 
و افســانه های دور از عقــل و خــرد کــه در آئیــن زردشــتی راه یافتــه بــود همــه ســبب 
تشــتت و اختــالف در عقایــد و آراء ملــت ایــران گشــت.با بــروز ایــن اختــالف و 
شــیوع مذاهــب گوناگــون روح شــک و تردیــد در بیــن طبقــه متفکــر پدیــد آمــد و 
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از ایشــان نیــز رفتــه رفتــه بــه دیگــران ســرایت نمــود.در نتیجــه تــوده مــردم ایمــان 
قطعــی و اعتقــاد کاملــی کــه قبــال داشــتند بــه کلــی از دســت دادنــد.

بدیــن ترتیــب هــرج و مــرج و بــی دینــی و الابالیگــری سراســر ایــران را فــرا گرفــت. 
چنانکــه »برزویــه« طبیــب معــروف عهــد ساســانی نمونــه کاملــی از اختــالف عقایــد و 
آشــفتگی اوضــاع ایــران ساســانی را در مقدمــه »کلیله و دمنه«ترســیم نموده اســت.

جنگ های ایران و روم
»بزرگمهــر« کــه مــردی مدبــر و هوشــیار بــود و در راس دســتگاه انوشــیروان قــرار 
داشــت.وی بــا تدبیــر کامــل و تجربیــات خــود در بســیاری از اوقــات کشــور ایــران را 
ازخطــرات بــزرگ نجــات مــی داد ولــی گاهــی بازیگــران و ســخن چینــان روابــط وی 
را بــا انوشــیروان تیــره می کردنــد و او را بــر ضــد وی تحریــک نمــوده حکــم توقیــف 

او را صــادر می نمودنــد.
همیــن فتنــه جویــان ذهــن انوشــیروان را نســبت بــه امپراطــور روم مشــوب 
کردنــد و او را تحریــک کردنــد کــه بــرای گســترش مرزهــای کشــور و تضعیــف رقیــب 
خطرنــاک خــود »پیمــان صلــح جاویــد«را نادیــده بگیــرد و بــه رومیــان حملــه کند.

ــران  ــربازان ای ــی س ــبتا کوتاه ــدت نس ــد و در م ــعله ور ش ــگ ش ــش جن ــره آت باالخ
ســوریه را فتــح کردنــد و انطاکیــه را آتــش زدنــد و آســیای صغیــر را تــاراج نمودنــد.

پــس از بیســت ســال جنــگ و خونریــزی هــر دو ســپاه قــدرت و امکانــات خــود را 
از دســت دادنــد و پــس از تلفــات زیــاد دو مرتبــه پیمــان صلــح بســتند و مرزهــای 
خــود را ماننــد ســابق معیــن نمودنــد بــه ایــن شــرط کــه دولــت »روم« ســالی 

معــادل بیســت هــزار دینــار بــه دولــت ایــران بپــردازد.
ناگفتــه پیــدا اســت یــک چنیــن جنگهــای طوالنــی آن هــم در نقــاط دور از مرکــز 
تــا چــه انــدازه بــر ثــروت و صنعــت یــک ملــت ضرباتــی ســنگین وارد می ســازد.
مرمــت آثــار یــک چنیــن جنــگ طوالنــی بــا در نظــر گرفتــن وســائل آن روز بــه زودی 
ممکــن نبود.ایــن جنــگ و تاخــت و تــاز مقدمــات ســقوط حتمــی دولــت ایــران 

را فراهــم آورد.
هنــوز لطمه هــای ایــن جنــگ جبــران نشــده بــود کــه بــار دگــر جنــگ هفــت 
اورنــگ  بــر  آنکــه  از  پــس  روم  امپراطــور  باریــوس«  گردید.»تــی  آغــاز  ســاله ای 
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ســلطنت تکیــه زد بــه منظــور انتقــام بــا حمــالت شــدید خــود اســتقالل ایــران را 
تهدیــد نمود.هنــوز وضــع دو ســپاه روشــن نگشــته بــود کــه انوشــیروان از جهــان 
رفــت و پســر او»خســرو پرویــز« زمــام امــور را بــه دســت گرفــت.وی نیــز در ســال 
در  و  تاخــت  رومیــان  بــه  و مجــددا  آورد  بــه دســت  بهانه هائــی  میــالدی   614
اولیــن حملــه شــام و فلســطین و آفریقــا را فتــح کــرد و»اورشــلیم«را غــارت نمــود 
و کلیســای قیامــت و مــزار مســیح را آتــش زد و شــهرها را ویــران ســاخت و پــس از 
ریختــه شــدن خــون نــود هــزار مســیحی جنــگ بــه نفــع ایرانیــان پایــان پذیرفــت.

بیدادگــری  و  جنــگ  آتــش  در  روز  آن  متمــدن  جهــان  کــه  موقــع  چنیــن  در 
نــدای  بــه رســالت گردیــد و  می ســوخت پیامبــر اســالم در ســال 610 مبعــوث 
جانفــزای توحیــد را بــه گــوش عالمیــان رســاند و مــردم را بــه صلــح و صفــا و نظــم 
و آرامــش دعــوت نمود.مغلــوب شــدن رومیــان خداپرســت بــه دســت ملــل آتــش 
پرســت ســبب شــد کــه بــت پرســتان مکــه ایــن شکســت را بــه فــال نیــک بگیرنــد 
ــا خــود بگوینــد مــا هــم بــه ایــن نزدیکــی خداپرستان)مســلمانان(را ســرکوب  و ب

ــدند. ــران ش ــخت نگ ــر س ــن خب ــنیدن ای ــلمانان از ش ــاخت مس ــم س خواهی
ــاد  ــه مضمــون ی ــه ای ب ــا اینکــه آی ــود ت پیامبــر اســالم)ص(منتظر وحــی الهــی ب
شــده در زیــر نــازل گردید:»رومیــان در ســرزمینی نزدیکــی عربســتان شکســت 

خوردنــد ولــی آنــان باالخــره پــس از چنــد ســالی پیــروز خواهنــد شــد« )25(.
پذیرفــت  تحقــق  میــالدی   627 ســال  در  رومیــان  دربــاره  قــرآن  پیشــگوئی 
و»هرقل«بــا یــک حملــه »نینــوا«را گرفت.هــر دو رقیــب آخریــن دقایــق عمــر خــود 
را می گذراندنــد و در صــدد تجدیــد نیــرو بودنــد ولــی چــون اراده حتمــی ایــزد یکتــا 
بــر ایــن تعلــق گرفتــه بــود کــه ایــن دو ســرزمین بــا نــور یکتــا پرســتی روشــن گــردد و 
ــا نســیم روح افــزای اســالم زنــده شــود.چیزی  روح افســرده ایرانیــان و رومیــان ب
نگذشــت کــه خســرو پرویــز بــه دســت فرزنــد خــود شــیرویه کشــته شــد و فرزنــد نیــز 
ــرج  ــرج و م ــان ه ــن دوران آنچن ــت.در ای ــدر درگذش ــرگ پ ــاه از م ــت م ــس از هش پ
ایــران را فــرا گرفــت کــه پــس از شــیرویه در مــدت چهــار ســال زمامــداران متعــددی 
در میــان آن هــا حکومــت کردنــد کــه چهــار نفــر آن هــا زن بــود تــا اینکــه ســپاه اســالم 
بــا حمــالت خــود بــه ایــن اوضــاع خاتمــه داد و ایــن کشــمکش های پنجــاه ســاله 

بــه پیشــرفت فتوحــات اســالمی کمــک شــایان کــرد.
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کریستن سن/267. 1. »تاریخ علوم و ادبیات در ایران«،دکتر صفا/3-4،و»ایران در زمان ساسانیان«، 
گنج دانش،به  کتاب  2 و 3 و 4. »پیامبر«،رهنما،ج 42/1-43 محمد تقی خان حکیم »معتمد السلطان«،در 

کرده است. مناسبت تحقیق درباره ایوان کسری قالی نگارستان را بطور دقیق ترسیم 
5. »سنی ملوک االرض و االنبیاء«/420.

کریستن سن/327. 6. »تاریخ طبری«،به نقل 
7. »تاریخ اجتماعی ایران«،ج 24-6/2.

8. »لما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمین«/71-70
9. »ایران فی عهد الساسانیین«/424.
10. »مروج الذهب«،ج 264-263/1.

11. »تاریخ اجتماعی ایران«/618.
12. »تاریخ ادبی ایران«،ج 246/1.

13. »تاریخ اجتماعی ایران«،ج 618/1.
13. »مروج الذهب«،ج 264/1.

14. همان مدرک.
الزوائد  نیز»مجمع  الموضوعه«،سیوطی،و  الموضوعات«،»اللئالی  کتابهای:»تذکرة  به  باره  این  در   .15

هیتمی«مراجعه فرمائید.
آورده  روم  و  ایران  جنگ  مناسبت  به  انوشیروان  وقایع  شاهنامه،در  فردوسی،در  را  داستان  این   .17
رهبری«،بطور  بر  ای  کتاب »دیباچه  در  الزمانی  است.»شاهنامه«،ج 260/6-257،و همچنین دکتر صاحب 
جالبی این داستان را تجزیه و تحلیل نموده است.»به دیباچه ای بر رهبری«/258-262 و نیز»گزارش نامه 

ایران«،مهدیقلی خان هدایت/232 مراجعه بفرمائید.
18. »تاریخ اجتماعی ایران«،ج 26/2.
19. »ایران در زمان ساسانیان«/318.

20. »مروج الذهب«،ج 281/1.
21. »تاریخ اجتماعی ایران«،ج 19-15/2.

22. »تاریخ تمدن ساسانی«،ج 1/1.
23. »تاریخ اجتماعی ایران«،ج 20/2.

24. مذهب مانی،آئین زرتشت آمیخته با مسیحیگری بود،و از دو مسلک بومی و بیگانه،مسلکی را اختراع نمود.
25. الم،غلبت الروم فی ادنی االرض و هم من بعد غلبهم سیغلبون،سوره روم،آیه 1.

…………………………………………………………………………………………
منبع: فروغ ابدیت ج 2 , سبحانی، جعفر
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دربــاره تاریــخ بعثــت رســول خدا)ص(در روایــات و احادیــث شــیعه و اهــل ســنت 
اختــالف اســت و مشــهور میــان علمــاء ودانشــمندان شــیعه آن اســت کــه بعثــت 
آن حضــرت در بیســت وهفتــم رجــب ســال چهلــم عــام الفیــل بوده،چنانچــه 
مشــهور میــان علمــاءو محدثیــن اهــل ســنت آن اســت کــه ایــن ماجــرا در مــاه 
مبــارک رمضــان آن ســال انجــام شــده کــه در شــب و روز آن نیزاختــالف دارند،کــه 
برخــی هفــده رمضــان و برخــی هیجدهــم و جمعــی نیــز تاریــخ آن را بیســت 
نیــز  روایــات شــیعه  از  پــاره ای  البتــه در  و   )1( انــد.  مــاه دانســته  آن  و چهــارم 
بعثــت رســول خدا)ص(درماه رمضــان ذکــر شــده ماننــد روایــت عیــون االخبــار 

صدوق)ره(کــه متــن آن اینگونــه اســت کــه:
ــام فضــل از امــام رضــا)ع( می پرســدکه چــرا روزه فقــط در  ــه ن وقتــی شــخصی ب
مــاه مبــارک رمضــان فــرض شــد و در ســایرماهها فــرض نشــد؟امام)ع( در پاســخ 

او فرمــود:
»الن شهر رمضان هو الشهر الذی انزل اهلل تعالی فیه القرآن...«

تــا آنجــا کــه میفرمایــد:»...و فیــه نبــی محمــد)ص(« یعنــی بــدان جهــت کــه مــاه 
رمضــان همــان ماهــی اســت کــه خــدای تعالــی قــرآن را در آن نــازل فرمــود...و 

تاریخ و زمان بعثت
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همــان ماهــی اســت کــه محمــد)ص(در آن بــه نبــوت برانگیختــه شــد... )2( کــه 
چــون مخالــف بــا روایــات دیگــر شــیعه در اینبــاره بــوده اســت.

مرحــوم مجلســی احتمــال تقیــه در آن داده،و یــا فرمــوده کــه بایــد حمــل بــر 
ــی دیگــری جــز معنــای بعثــت اصطالحــی شــود،زیراتاریخ بیســت و  برخــی معان
هفتــم مــاه رجــب بنظــر آن مرحــوم نــزد علمــای امامیــه مــورد اتفــاق و اجمــاع 

بــوده و گفتــه اســت:»...و علیــه اتفــاق االمامیــة«.
و امــا نــزد محدثیــن و علمــای اهــل ســنت همانگونــه کــه گفتــه شدمشــهور 
همــان مــاه رمضــان اســت )3(،اگــر چــه در شــب و روز آن اختــالف دارنــد،و در برابــر 
آن نیــز برخــی از ایشــان دوازدهــم مــاه ربیــع االول و یــا دهــم آن مــاه،و برخــی نیــز 
ــد. )4( و بدیــن  ماننــد شــیعه بیســت و هفتــم رجــب را تاریــخ بعثــت دانســته ان

ــاره تاریــخ والدت آن حضــرت بدیــن شــرح اســت: ترتیــب اقــوال درب
1. بیســت و هفتــم مــاه رجــب و ایــن قــول مشــهور و یــا مــورد اتفــاق علمــای 

شــیعه و برخــی از اهــل ســنت اســت )5(.
2. مــاه رمضــان)17 یــا 18 یــا 24 آن مــاه(و ایــن قــول نیــز مشــهور نزدعامــه و اهــل 

ســنت اســت )6(.
3. مــاه ربیــع االول)دهــم و یــا دوازدهــم آن مــاه(و ایــن قــول نیــز ازبرخــی از اهــل 

ســنت نقــل شــده )7(.
و امــا مــدرک ایــن اقوال:مــدرک شــیعیان در ایــن تاریــخ یعنــی 27 رجب،روایاتی 
ــه در کتــاب  ــی ک ــه از اهــل بیــت عصمــت و طهــارت رســیده ماننــد روایات اســت ک
شــریف کافــی از امــام صــادق)ع( و فرزنــد بزرگــوارش حضــرت موســی بــن جعفــر)ع( 
روایــت شــده،و نیــز روایتــی کــه در امالــی شــیخ)ره(از امــام صــادق)ع( نقــل شــده 
اســت )8( و از آنجــا کــه »اهــل البیــت ادری بمــا فــی البیت«گفتــار ایــن بزرگــواران 

بــرای مــا معتبرتــر از امثــال عبیــد بــن عمیــر و دیگــران اســت.
و امــا اهــل ســنت کــه عمومــا مــاه رمضــان را تاریــخ بعثــت دانســته انــد مــدرک 
آن هــا در ایــن گفتــار اجتهــادی اســت کــه از چنــد نظرمخــدوش و مــورد مناقشــه 
اســت،و آن اجتهــاد ایــن اســت کــه فکــر کــرده انــد بعثــت رســول خدا تــوام بــا 
نــزول قــرآن بــوده،و نــزول قــرآن نیزطبــق آیــه کریمه:شــهر رمضــان الــذی انــزل فیــه 
ــا ایــن دو مقدمــه نتیجــه  القــرآن... )9( در مــاه مبــارک رمضــان انجــام شــده،و ب



79

گیــری کــرده و گفتــه اند:بعثــت رســول خدا در مــاه رمضــان بــوده اســت، در صورتــی  
کــه هــر دو مقدمــه و نتیجــه گیــری مــورد خدشــه اســت زیــرا:

اوال-ایــن گونــه آیــات کــه بــا لفــظ »انزال«آمــده بگفتــه اهــل تفســیر و لغــت 
مربــوط بــه نــزول دفعــی قــرآن کریــم اســت-چنانچه مقتضــای لغــوی آن نیــز 
همیــن اســت-نه نــزول تدریجــی آن،و دراینکــه نــزول دفعــی آن بــه چــه صورتــی 

بــوده و معنــای آن چیســت.
اقــوال بســیاری وجــود دارد کــه نقــل و تحقیــق در اینبــاره از بحــث تاریخــی 
بعثــت  مســئله  بــه  ربطــی  کــه  اســت  آن  مشــهور  قــول  اســت.و  خــارج  مــا 
رســول خدا)ص(که بگفتــه خــود آن هــا بیشــتر از چنــد آیــه معــدود بــر پیغمبــر 
ــر بیــت المعمــور  ــه نــزول دفعــی قــرآن ب ــازل نشــد نــدارد،و مربــوط اســت ب اکــرم ن
و یــا آســمان دنیا-چنانچــه ســیوطی ودیگــران در ضمــن چنــد حدیــث در کتــاب 
در المنثــور و اتقــان از ابــن عبــاس نقــل کــرده انــد-و عبــارت یکــی از آن روایــات 
کــه ســیوطی آن را در در المنثــور در ذیــل همیــن آیــه از ابــن عبــاس روایــت کــرده 

اینگونــه اســت کــه گفتــه اســت:
»شــهر رمضــان و اللیلــة المبارکــة و لیلــة القــدر فــان لیلــة القــدر هــی اللیلــة 
المبارکــة و هــی فــی رمضان،نــزل القــرآن جملــة واحــدة مــن الذکــر الــی البیــت 
المعمــور،و هــو موقــع النجــوم فــی الســماء الدنیا،حیــث وقــع القرآن،ثــم نــزل علــی 

محمد)ص(بعــد ذلــک فــی االمــر و النهــی و فــی الحــروب رســال رســال« )10(.
یعنــی مــاه رمضــان و شــب مبــارک و شــب قــدر کــه شــب قدرهمــان شــب مبــارک 
اســت کــه در مــاه رمضــان اســت و قــرآن در آن شــب یکجــا از مقــام ذکــر بــه بیــت 
المعمــور یعنــی محــل وقــوع ســتارگان در آســمان دنیــا نــازل شــد و ســپس تدریجــا 

پــس از آن در مــورد امــر و نهــی و جنگهــا بــر محمد)ص(فــرود آمــد.
و به این مضمون حدود ده روایت از او نقل شده است.

و متــن روایــت دیگــری کــه از طریــق ضحــاک از ابــن عبــاس روایــت کــرده چنیــن 
اســت:

»نــزل القــرآن جملــة واحــده مــن عنــد اهلل مــن اللــوح المحفــوظ الــی الســفرة 
الســفرة علــی جبرئیــل عشــرین  الدنیــا فنجمــه  الســماء  فــی  الکاتبیــن  الکــرام 

لیلــة،و نجمــه جبرئیــل علــی النبــی عشــرین ســنة« )11(.

مــقــاالت
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یعنــی قــرآن یکجــا از نــزد خــدای تعالــی از لــوح محفــوظ بــه سفیران)فرشــتگان(
گرامــی و نویســندگان آن در آســمان دنیانــازل گردیــد و آن ســفیران در بیســت 
شــب تدریجــا آن را برجبرئیــل نــازل کردنــد،و جبرئیــل نیــز در بیســت ســال آن را 

بررســول خــدا نــازل کــرد.
این درباره اصل نزول قرآن در ماه مبارک رمضان و شب قدر.

و ثانیــا-در مــورد قســمت دوم اســتدالل ایشــان کــه نــزول قــرآن راتــوام بــا بعثــت 
رسول خدا)ص(دانســته انــد.آن نیــز مخالــف بــا گفتار خودشــان بــوده و مخدوش 
اســت،زیرا عمــوم مورخیــن و محدثیــن اهــل ســنت معتقدنــد کــه نبــوت و بعثــت 
رســول خدا در آغــاز بصــورت رؤیــا ودر عالــم خــواب بــوده و پــس از گذشــت مدتهــا 
کــه برخــی آن را شــش مــاه و برخــی ســه ســال و برخــی کمتــر و بیشــتر دانســته انــد 
در عالــم بیــداری بــه آن حضــرت وحــی شــد و جبرئیــل بــر آن بزرگــوار نــازل گردیــدو 

قــرآن را آورد.
و ایــن جــزء نخســتین حدیثهــای صحیــح بخــاری اســت کــه ازعایشــه نقــل کــرده 

ــه گوید: ک
اول مــا بــدی ء بــه رســول اهلل)ص(مــن الوحــی الرؤیــا الصادقــه فــی النــوم و کان 
ال یــری رویــا اال جــاءت مثــل فلــق الصبح،ثــم حبــب الیــه الخــالء فــکان یخلــو 
ــی اهلــه و یتــزود  بغــار حــراء فیتحنــث فیــه اللیالــی ذوات العــدد قبــل ان ینــزع ال
الــی خدیجــه فیتــزود لمثلها،حتــی جائــه الحــق و هــو فــی  لذلک،ثــم یرجــع 

فقال:اقــرا... الملــک  غارحراء،فجــاءه 
و البتــه مــا در آینــده روی ایــن حدیــث و ترجمــه آن مشــروحا بحــث خواهیــم 
کــرد،و ایــن مطلــب را تذکــر خواهیــم داد کــه در ایــن حدیــث جــای ایــن ســئوال 
گوینــده  آیــا  و  کــرده  نقــل  از چــه کســی  را  ایــن حدیــث  آیــا عایشــه  کــه  هســت 
حدیــث رســول خدا)ص(بوده یــا دیگری،زیــرا خــود عایشــه کــه در هنــگام نبــوت 
ــل  ــری نق ــت را از دیگ ــن روای ــا ای ــود و قاعدت ــده ب ــول خدا)ص(هنوز بدنیانیام رس

کــرده اســت،ولی در اینجــا از او نــام نبــرده...!
مگــر اینکــه بگویند:ایــن اجتهــاد و نظریــه خــود ایشــان بوده کــه در اینبــاره اظهار 
کــرده انــد کــه در اینصــورت ایــن روایــت خــود عایشــه اســت و نظریــه او اســت کــه در 
اینبــاره اظهــار داشــته و از بــاب حجیــت روایــت خــارج شــده و ماننــد نظــرات دیگــر 
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می شــود کــه البــد بــرای امثــال بخــاری کــه کتــاب خــود را بــا امثــال آن افتتــاح و آغاز 
کــرده حجیــت داشــته...و بهــر صــورت پاســخ ایــن ســئوال را بایــد آن هابدهند!

ولــی ایــن مطلــب بخوبــی از ایــن حدیــث معلــوم می شــود کــه میــان نــزول وحــی 
بــر رســول خــدا و نــزول قــرآن فاصلــه زیــادی وجــود داشــته وتــوام بــا یکدیگــر نبــوده 
و در نهایــه ابــن اثیــر در مــاده »جــزء«در ذیــل حدیــث »الرؤیــا الصالحــة جــزء مــن 

ســبعین جــزء مــن النبــوة« )12( آمــده اســت کــه گویــد:
»و کان فــی اول االمــر یــری الوحــی فــی المنــام و دام کذلــک نصــف ســنة،ثم رای 

الملــک فی الیقظــة«. )13(
و نظیر این گفتار را سیوطی در کتاب اتقان ذکر کرده )14(.

و بلکــه برخــی از ایشــان فاصلــه میــان بعثــت رســول خدا)ص(ونزول قــرآن را 
چنانچــه گفتیــم ســه ســال دانســته و بــه ایــن مطلــب تصریــح کــرده اند،کــه یکــی 
از آن هــا روایــت زیــر اســت کــه ابــن کثیــرآن را صحیــح و معتبــر دانســته و آن روایــت 

امــام احمــد بــن حنبــل اســت کــه بســند خــود از شــعبی روایــت کــرده کــه گویــد:
ــه  »ان رســول اهلل)ص(نزلــت علیــه النبــوة و هــو ابــن اربعیــن ســنة،فقرن بنبوت
اســرافیل ثــالث ســنین،فکان یعلمــه الکلمــة و الشــی ءو لــم ینــزل القرآن،فلمــا 
مضــت ثــالث ســنین قــرن بنبوتــه جبرئیل،فنــزل القــرآن علــی لســانه عشــرین 
سنة،عشــرا بمکــة و عشــرابالمدینة،فمات و هــو ابــن ثــالث و ســتین ســنة« )15(.

و نظیر همین گفتار از دیگران نیز نقل شده )16(.
و البتــه مــا اکنــون در مقــام بحــث کیفیــت نــزول قــرآن کریــم ونــزول دفعــی و 
تدریجــی و تاریــخ نــزول و بحث هــای دیگــری کــه مربوطبــه نــزول قــرآن اســت 
نیســتیم،و اساســا آن بحث هــا از بحــث تاریخــی ماخــارج اســت،و مرحــوم عالمــه 
طباطبائــی و دیگــران در اینبــاره تحقیــق و قلمفرســائی کــرده انــد کــه می توانیــد به 
کتــاب المیــزان وکتابهــای دیگــر مراجعــه نمائیــد )17( و تنهــا در صــدد پاســخگوئی 
بــه ایــن اســتدالل بودیــم کــه بعثــت رســول خدا)ص(مقارن بــا نــزول قــرآن نبــوده 

ــت آورد. ــول خدا)ص(را بدس ــت رس ــخ بعث ــوان تاری ــن راه نمی ت و از ای
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کثیر ج 1 ص 393. 1-بحار االنوار ج 18 ص 190 و سیرة النبویة ابن 
2-عیون اخبار الرضا)ع( ص 361.بحار االنوار ج 18 ص 190.

کثیر ج 1 ص 392. 3-سیرة النبویة ابن 
کثیر ج 1 ص 392. 4-بحار االنوار ج 18 ص 190 و ص 204-205 سیرة النبویة ابن 

5-بحار االنوار ج 18 ص 190 و تاریخ الخمیس ج 1 ص 280 و 281.
کثیر ص 392. 6-و)7(سیرة النبویة ابن 

8-بحار االنوار ج 18 ص 189 و 190.
9-سوره بقره آیه 185،البته آیات دیگری هم مانند آیه انا انزلناه فی لیلة القدروانا انزلناه فی لیلة مبارکه درباره 

تاریخ نزول قرآن وجود دارد ولی صراحتی درمورد نزول آن در ماه رمضان ندارد...
10-در المنثور ج 1 ص 189.

11-االتقان ج 1 ص 69.
12-خواب خوب جزئی از هفتاد جزء نبوت است.

کشید،سپس فرشته را در بیداری مشاهده  کار وحی را در خواب میدید و این جریان ششماه طول  13-و در آغاز 
کرد...

14-االتقان ج 1 ص 71-70.
کثیر ج 1 ص 388. 15-سیره نبویه ابن 

16-الصحیح من السیرة ج 1 ص 194.
17-المیزان ج 2 ص 28-12.

..………………………………………………………………………………………………………
منبع: درسهایی از تاریخ تحلیلی اسالم ج2 , رسولی محالتی، سید هاشم
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ســال  های طوالنــی  ای بــود کــه مــردم جهــان بــه خصــوص مــردم جزیــره العــرب 
از نــور مســتقیم خورشــید نبــّوت دور شــده بودنــد، و در تاریکی  هــای جهــل و 
گمراهــی و خرافــات غوطــه مــی  خوردنــد. آنــان همچــون گّلــه بــی  چوپــان در کــوه 
و دشــت، در برابــر دّرنــدگان خــون آشــام، حیــران و ســرگردان بودنــد، بالهــای 
را مــی  ســوزانید؛ بالهایــی ماننــد: امتیــازات  تــار و پودشــان  خانمــان ســوزی 
طبقاتــی و قبیلگــی، ناامنــی و جنــگ، انحــراف جنســی و بــی  عّفتــی، دخترکشــی 
ــوده  ــات و بیه ــتی، خراف ــت  پرس ــان، ب ــه زن ــاب ب ــی  حس ــم ب ــی، ظل ــان  کش و انس
 گرایــی، پوچــی و بــی  محتوایــی زندگــی، لجاجــت و یکدندگــی، بهــره  کشــی و 
تبعیــض و انــواع جنایــات و نامردمی  هــا، کــه هــر کــدام ضربــه ســختی بــر انســانّیت 

ــود. ــاخته ب ــانی وارد س ــه انس و جامع
امیرمؤمنان علی)ع( اوضاع جاهلّیت را این گونه توصیف می  فرماید:

ْیُف؛ »َثَمُرَها اْلِفْتَنُه َو َطعاُمَها اْلِجیَفُه َو ِشعاُرَها اْلَخْوُف، َو ِدثاُرَها الّسَ
میــوه درخــت جاهلّیــت، فتنــه و آشــوب بــود، غــذای مــردم آن، مــردار گندیــده 

بــود، لبــاس زیرینشــان تــرس، و لبــاس رویینشــان شمشــیر بــود.«  )1(

بعثت یا طلوع خورشید اسالم
محّمدمحّمدیاشتهاردی
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وضعّیت عربستان پیش از بعثت
گرچــه همــه نقــاط جهــان ماننــد چیــن، روم، ایــران، مصــر و هنــد در لجنزارهای 
جهــل، خرافــات و گمراهی  هــا غوطــه  ور بودنــد، ولــی در عیــن حــال هــر یــک از 
آن هــا از تمــّدن نســبی برخــوردار بودنــد اّمــا مردم جزیــره العرب هیــچ گونه تمّدنی 
نداشــتند، مثّلــث شــوم ناامنــی، دخترُکشــی و بــی  عّفتــی در ســطح وســیع، منشــأ 
تباهی  هــای فراوانــی شــده بــود بــه طــوری کــه از انســانّیت تنهــا نامــی وجــود 
ــر و پســت   ــده و شــهوت خــو، بدت ــات دّرن داشــت، و زندگــی بشــر از زندگــی حیوان
تــر شــده بــود. امیرمؤمنــان علــی)ع( در بیــان وضعّیــت جهــان، بــه ویــژه جزیــره 
ُســِل، َو ُطــوِل َهْجَعــٍه ِمــَن   العــرب می  فرمایــد: َاْرَســَلُه َعلــی ِحیــِن َفْتــَرٍه ِمــَن الّرُ
ْنیــا 

ُ
ــَن اْلُحــُروِب، َوالّد ــّظٍ ِم ــوِر، َو َتَل ــَن ااُلُم ــِن، َو ِاْنِتشــاٍر ِم ــَن اْلِفَت ــزاٍم ِم ااُلَمــم، َواْعِت

ــوِر، ظاِهــَرُه اْلُغــُروِر، َعلــی ِحیــَن اْصِفــراٍر ِمــْن َوَرِقهــا، َو ِایــاٍس ِمــْن َثَمِرهــا،  کاِســَفُه الّنُ
دی؛ هنگامــی  ــّرِ ــالُم ال ــَرْت َاْع ــْد َدَرَســْت َمنــاُر اْلُهــدی، َو َظَه ــْن مائهــا، َق ــواٍر ِم َو ِاْغ
خداونــد مقــام رســالت را بــر عهــده محّمــد)ص( نهــاد کــه مّدت  هــای طوالنــی 
ــود، مّلت  هــا در خــواب عمیقــی فــرو رفتــه  از بعثــت پیامبــران پیشــین گذشــته ب
مــردم  میــان  در  تباهی  هــا  بــود،  گرفتــه  فــرا  را  جهــان  فســاد،  و  فتنــه  بودنــد، 
ــر از نیرنــگ و  ــه مــی  کشــید، دنیــا تاریــک و پ گســترش یافتــه، و آتــش جنــگ زبان
فریــب گشــته بــود، برگ  هــای درخــت زندگــی بــه زردی گراییــده، و از ثمــره زندگــی 
خبــری نبــود، آب حیــات انســانی در زمیــن فرورفتــه، منارهــای هدایــت فرســوده 

ــود.« )2( ــی آشــکار گشــته ب ــره  بخت ــای هالکــت و تی ــده، و پرچم  ه و کهنــه ش
و در گفتــار دیگــر مــی  فرمایــد: »شــما ای گــروه عــرب، در زمــان جاهلّیــت، زشــت 
 تریــن مــرام را داشــتید و در بدتریــن وضــع بــه ســر می بردیــد، در میــان زمین  هــای 
ــوده  ــذای آل ــامیدید، غ ــیاه می آش ــن و س ــر، آب لج ــای پرزه ــان ماره ــنگالخ، می س
می خوردیــد، خــون یکدیگــر را مــی  ریختیــد، و از خویشــان دوری مــی  کردیــد، 
بت  هــا در میــان شــما نصــب شــده بودنــد، غــرق در فســاد بودید که خداوند توّســط 
پیامبــر اکــرم)ص( شــما را از آن همــه انحرافــات و گمراهی  هــا رهایــی بخشــید«. )3(

نمونههاییازاوضاععربستانقبلازبعثت
بــرای نمونــه، ده نــوع از خرافــات و اعتقادهــای بیهــوده جاهلّیــت را یــادآور 
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می  شــویم، تــا بــه حکــم »ُیعــَرف االشــیاء ِبَاضداِدهــا؛ هــر چیــزی بــا مقایســه بــا 
ضــّدش شــناخته مــی  شــود«، نعمــت عظیــم بعثــت پیامبــر اســالم)ص( را بهتــر 

بشناســیم.
بــا بعثــت پیامبــر اســالم، هــم خورشــید اســالم طلــوع کــرد، و هــم شــخصّیت 
ــر از  ــد شــد، در سراســر زندگــی پیامبــر)ص( روزی مبارک ت عظیــم پیامبــر)ص( متوّل
روز بعثــت نبــود، روز توّلــد آن حضــرت بیانگــر توّلــد جســم او بــود، گرچه مبــارک بود، 

ولــی روز بعثــت، روز توّلــد شــخصیت پیامبــر)ص( بــود کــه بســیار مبــارک  تــر بــود.
۱ـ مــردم جاهلّیــت اعتقــاد داشــتند در یمــن مــردی بــه نــام »َاســاف« عاشــق زنــی 
بــه نــام »نائلــه« شــد، هــر دو بــه قصــد زیــارت کعبــه آمدنــد، اطــراف کعبــه را خلــوت 
دیدنــد، داخــل کعبــه رفتنــد و در همان جــا بــا هــم عمــل منافــی عّفــت )زنــا( 
انجــام دادنــد، روز بعــد زائــران، آن دو را جامــد و مســخ شــده دیدنــد، بــرای عبــرت 
مــردم، آن دو جمــاد را در میــان کعبــه نهادنــد، و بــه عقیــده ســخیف آن هــا، پــس 

از مّدتــی آن دو جمــاد خــدا شــدند، و ســزاوار پرســتش گشــتند! )4(
ــرس  ــت، و ت ــرس و وحش ــی از ت ــع نگران ــر دف ــه خاط ــتا ب ــه روس ــگام ورود ب ۲ـ هن
از بیمــاری وبــا و گزنــد دیــو، در برابــر دروازه ورودی روســتا، ده بــار صــدای االغ 
در می  آوردنــد و گاهــی ایــن کار را بــا آویختــن اســتخوان روباهــی بــه گــردن خــود، 

انجــام مــی  دادنــد.
۳ـ اگــر دنــدان فرزنــد آنــان می  افتــاد، آن را بــا دو انگشــت بــه ســوی خورشــید 
پرتــاب کــرده و خطــاب بــه خورشــید بــا عجــز و البــه مــی  گفتنــد: » ای خورشــید! 

دندانــی بهتــر از ایــن بــده.«
وارونــه  را  خــود  پیراهــن  شــدند،  مــی   گــم  هولنــاک  بیابــان  در  هــرگاه  ۴ـ 

بجوینــد. را  راه  وســیله  بدیــن  تــا  می پوشــیدند، 
۵ـ هنــگام مســافرت، بــرای کســب اطمینــان در مــورد حفــظ زنــان از خیانــت و 
بــی  ناموســی، نخــی را بــر ســاقه یــا شــاخه درختــی می  بســتند، هنــگام بازگشــت، 
اگــر آن نــخ بــه حــال خــود باقــی بــود اطمینــان می  یافتنــد کــه زن آن هــا خیانــت 

نکــرده، و اگــر بــاز یــا مفقــود مــی  گردیــد، زن را بــه خیانــت مّتهــم می  نمودنــد.
۶ـ زنــی کــه بچــه  اش نمــی  مانــد، معتقــد بودنــد کــه اگــر او هفــت بــار بــر روی 
جنــازه شــخص بزرگــی بایســتد و آن را زیــر پــا قــرار دهــد، بچــه  اش باقــی مــی  مانــد.
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۷ـ بــه گــردن مــار گزیــده و عقــرب زده زیــور آالت طالیــی می  آویختنــد، و معتقــد 
بودنــد کــه اگــر بــه جــای طــال، مــس و قلــع همــراه خــود داشــته باشــد مــی  میــرد.

۸ـ اگــر شــخصی مــی  مــرد بــه احتــرام او شــتری را بــا شــیوه بســیار دردناکــی بــا طــرز 
بــی  رحمانــه در کنــار قبــر او زنــده بــه گــور مــی  کردنــد. )5(

ــه گــور می کردنــد )6( و هــر گاه  ۹ـ دختــران را بــه جــرم ایــن کــه دخترنــد، زنــده ب
کســی بــه آن هــا خبــر مــی  داد کــه همســرت دختــر زاییــده، از شــّدت ناراحتــی، 

چهــره  اش ســیاه می  شــد. )7(
۱۰ـ بــی  رحمــی بــه جایــی رســیده بــود کــه فرزنــدان خــود از پســر و دختــر را از ترس 

فقــر می  کشــتند. )8(

وضع زنان در جزیره العرب
در عصــر جاهلیــت، در جهــان بــه ویــژه در عربســتان، زن موجــودی بیــن انســان 
و حیــوان بــه شــمار مــی  آمــد، و آن چنــان بــا زنــان بدرفتــاری مــی  شــد، کــه هرگــز 
بــا حیوانــات چنیــن رفتــار نمــی  شــد، حیوانــات را زنــده در گــور نمــی  کردنــد، ولــی 
چنــان کــه خاطــر نشــان شــد، دختــران نــوزاد و کــودک را زنــده بــه گــور مــی  کردنــد، 
و وقتــی مــی  شــنیدند کــه همسرشــان دارای دختــر شــده، چهــره  شــان از شــّدت 

شــرم و ناراحتــی، ســیاه مــی  شــد.
صعصعــه بــن ناجیــه )جــّد فــرزدق، شــاعر اهــل بیــت( مرد شــریف و نجیبــی بود، 
در عصــر جاهلّیــت بــا بســیاری از عادت  هــای مــردم جاهلــی مخالفــت می کــرد، او 
۳۶ دختــر را خریــد و از زنــده بــه گــور نمــودن، نجــات داد، پــس از طلــوع اســالم، او 
کــه اســالم را بــا جــان و دل پذیرفتــه بــود، ماجــرای خریــدن دختــران را بــه عــرض 
پیامبــر اکــرم)ص( رســانید، و در ضمــن توضیــح گفــت: دو ناقــه )شــتر مــاده( از مــن 
گــم شــد، بــرای پیــدا کــردن آن هــا ســوار بــر َجَمــل )شــتر نــر( شــدم، در بیابانــی آن ها 
را پیــدا کــردم، هنــگام بازگشــت، دو خانــه نظــرم را جلــب کــرد، بــه آن خانه  هــا 
نزدیــک شــدم، دیــدم در یــک اتــاق پیــر مــردی نشســته اســت، بــا او گــرم صحبــت 
بودیــم، ناگهــان از اتــاق دیگــر زنــی صــدا زد: »زاییــد زاییــد!« پیــر مــرد پرســید: چــه 
زاییــد؟ زن پاســخ داد: دختــر زاییــده اســت. پیــر مــرد گفــت: او را در خــاک دفــن 
کنیــد، گفتــم او را نکشــید مــن جــان او را می خــرم، ســپس دو ناقــه و یــک َجَمــل 
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را کــه بــر آن ســوار بــودم دادم، تــا آن دختــر را نکشــند، و در همــه دوران عمــرم ۳۶ 
دختــر، هــر کــدام را بــا دوناقــه و یــک َجَمــل خریــدم و نجــات دادم. پیامبــر)ص( 
فرمــود: »بســیار کار بزرگــی انجــام داده  ای، اجــرش در نــزد خــدا محفــوظ اســت.« 

)9(
گوســتاولبون مستشــرق فرانســوی مــی  نویســد: »شــیوع عــادت دخترکشــی 
ــا  در جاهلیــت را از مصاحبــه ذیــل کــه بیــن قیــس، رئیــس طایفــه بنــی  تمیــم، ب

حضــرت محّمــد)ص( اّتفــاق افتــاد مــی  توانیــد بفهمیــد:
روی  را  خــود  دختــران  از  یکــی  پیامبــر)ص(  دیــد  )بن عاصــم(  قیــس  »روزی 
زانــو نشــانده اســت، از او پرســید: ایــن گوســفند بّچــه چیســت کــه ایــن چنیــن 
او را می  بویــی؟ فرمــود: ایــن دختــر مــن اســت. قیــس گفــت: ســوگند بــه خــدا 
مــن دخترهــای زیــادی داشــتم و همــه را زنــده بــه گــور کــردم و هیــچ یــک را ایــن 
ــو! خــدا رحــم را از دل  ــر ت ــاد زد: وای ب ــه نبوییــدم. حضــرت محّمــد)ص( فری گون
تــو خــارج ســاخته و قــدر بهتریــن نعمت  هایــی را کــه خداونــد بــه انســان عنایــت 

کــرده نشــناختی.« )10(

ضرورت و اهمّیت بعثت
شــماری  ثانیــه   هدایــت،  خورشــید  طلــوع  بــرای  جاهلّیــت،  تاریــک  جهــان 
می کــرد، همــه چیــز بیانگــر ضــرورت بعثــت و نیــاز بــه وجــود آییــن ســازنده و 
رهایــی  بخــش، و رهبــر بــزرگ، مدّبــر، نجــات دهنــده و دلســوز بــود. در چنیــن 
وضــع نابســامانی، لطــف خــدا شــامل حــال انســان  های آن عصــر و نســل  های 
آینــده شــد، کــه محّمــد بــن عبــداهلل)ص( را بــرای رهایــی مــردم بــه پیامبــری 
مبعــوث فرمــود. پیامبــری کــه آخریــن پیامبــر بــود، و کامل تریــن آییــن را آورد، و 
همــه پیامبــران پیشــین در انتظــار او بودنــد تــا او بیایــد و آییــن توحیــد و نجــات  
بخــش خــدا را کامــل نمایــد و همــه بشــرّیت را از لجنزارهــای آلودگــی، گنــاه و 

انحــراف، رهایــی بخشــد.
بــا بعثــت پیامبــر اســالم، هــم خورشــید اســالم طلــوع کــرد، و هــم شــخصّیت 
ــر  ــی پیامبــر)ص( روزی مبارک ت ــد شــد، در سراســر زندگ عظیــم پیامبــر)ص( متوّل
از روز بعثــت نبــود، روز توّلــد آن حضــرت بیانگــر توّلــد جســم او بــود، گرچــه مبــارک 
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ــر  ــود کــه بســیار مبارک ت ــد شــخصیت پیامبــر)ص( ب ــی روز بعثــت، روز توّل ــود، ول ب
بــود. و اگــر روز هجــرت پیامبــر)ص( از مّکــه بــه مدینــه بســیار مهــم بــود، و بــه 
همیــن خاطــر بــه پیشــنهاد حضــرت علــی)ع( آغــاز تاریــخ مســلمانان گردیــد، 
)11( مهــم بــودن هجــرت از ایــن رو بــود کــه آرمــان  هــای بعثــت پــس از پشــت 
سرگذاشــتن ســختی  ها، توّلــد نــو یافــت، و آمــاده اجــرا و بــروز و ظهــور و تعمیــق و 
گســترش گردیــد. بنابرایــن بایــد گفــت: خورشــید شــخصّیت پیامبــر اســالم)ص( 

ــت. ــد یاف ــن روزی توّل ــز در چنی نی
ــوم  ــا و مفه ــه معن ــه ب ــت ک ــی اس ــت آن، کاف ــت و عظم ــرورت بعث ــرای درک ض ب

ــم: ــه کنی ــالم، توّج ــت در اس بعث
ــی و  ــری و عقیدت ــراف فک ــرک و انح ــه ش ــا هرگون ــارزه ب ــرآغاز مب ــی: س ــت یعن بعث

عملــی، و هرگونــه خرافــات.
بعثــت یعنــی: رســتاخیز و بــه پاخاســتن بــرای نجــات انســان  هــا از زیــر یــوغ 

اجتماعــی. و  سیاســی  فکــری،  اســارت  های 
بعثــت یعنــی: طاغــوت زدایــی، شــرک زدایــی، تنــش  زدایــی و زدودن هرگونــه 

عوامــل و پیشــینه  هایی کــه موجــب ســقوط و عقــب  گــرد خواهــد شــد.
متراکــم  ظلمت  هــای  میــان  در  الهــی  درخشــان  نــور  انفجــار  یعنــی:  بعثــت 

گوناگــون.
بعثــت یعنــی: تجّلــی حــق، در برابــر باطــل و باطــل  پرســتی، و نابــودی هرگونــه 

باطــل و بیهــوده  گرایــی.
و  تبهــکاران  بــر خرمــن مفســدان،  فــرود صاعقــه  ای ســوزان  یعنــی:  بعثــت 
نیرنگ بــازان، و برانــدازی دام  هــای شــیطان، و عوامــل و طرفــداران شــیطان.
بعثــت یعنــی: تثبیــت توحیــد نــاب در تمــام ابعــادش، تثبیــت وحــی الهــی و 

نبــّوت.
ــه ظلــم،  ــا هرگون ــت فــردی و اجتماعــی، و پیــکار ب بعثــت یعنــی: برقــراری عدال

تبعیــض و بهــره  کشــی  های ظالمانــه.
بعثــت یعنــی: برافراشــتن پرچــم حــّق در همــه نقــاط جهــان، و واژگــون ســازی 

پرچم  هــای باطــل.
بعثــت یعنــی: همــان عــروه الوثقــی نجــات و پیــروزی کــه بــه تعبیــر قــرآن در دو چیز 
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ــزرگ؛ )12( همــان عــروه  ــه خــدای ب خالصــه مــی  شــود: تکفیــر طاغــوت و ایمــان ب
الوثقــی  ای کــه در تســلیم در برابــر حــق، و انجــام کار نیــک خالصــه می شــود. )13(

بعثــت پیامبــر اســالم)ص( یعنــی تبییــن تمــام اهــداف پیامبــران و کتاب  هــای 
آســمانی، و اجــرای آن اهــداف بــه طــور کامــل.

دورنمایی از آغاز بعثت
چهــل ســال از عمــر پــاک پیامبــر)ص( مــی  گذشــت، آن حضــرت قبــل از پیامبری 
در هــر مــاه، چندیــن بــار، در شــب و روز، و در هــر ســال همــه مــاه رمضــان بــر فــراز 
کــوه ســر بــه فلــک کشــیده ِحــرا )کــه در شــش کیلومتــری شــمال شــرقی کعبــه قــرار 
گرفتــه بــود( داخــل غــاری کــه بــر فــراز آن کــوه بــود، بــه عبــادت و مناجــات و راز و 
نیــاز بــا خــدا مــی  پرداخــت، او آثــار عظمــت خــدا را در آن جــا مشــاهده می  کــرد، و 

همــواره بــه تفّکــر و تأّمــل و عبــادت خــدا مشــغول بــود. )14(
روز ۲۷ رجــب ســال چهلــم عــام الفیــل فــرا رســید، پیامبــر)ص( بــر فــراز کــوه حــرا 
در میــان غــار مخصــوص آن جــا، مشــغول مناجــات بــا خــدا بــود، نــاگاه پیــک 
ــازل شــد و ایــن آیــات آغــاز ســوره علــق را  ــر آن حضــرت ن وحــی، جبرئیــل امیــن ب

ــد: ــرای آن حضــرت خوان همــراه مــژده رســالت، ب
ــذی َخَلــَق * َخَلــَق ااِلْنســاَن 

َ
ــَک اّل حیــِم * ِاْقــَرْء ِباْســِم َرّبِ ْحمــِن الّرَ ِبْســِم اهلِل الّرَ

ــَم ااِلْنســاَن مــا َلْم َیْعَلــْم؛
َ
ــَم ِباْلَقَلــِم * َعّل

َ
ــذی َعّل

َ
ــَک ااَلْکــَرُم * َاّل  َو َرّبُ

ْ
ِمــْن َعَلــٍق * ِاْقــَرأ

» بخــوان بــه نــام پــروردگارت کــه جهــان را آفرید، همــان کس که انســان را از خون 
بســته  ای خلــق کــرد، بخــوان کــه پــروردگارت از همــه بزرگوارتــر اســت، همــان کســی 

کــه بــه وســیله قلــم تعلیــم داد، و بــه انســان آن چــه را نمــی  دانســت، آموخت.«
ــا نــام خــدا و بــا خوانــدن و قلــم و علــم و  بــه ایــن ترتیــب آغــاز وحــی و بعثــت، ب
آمــوزش آمیختــه بــا توحیــد، شــروع شــد و ایــن واژه  هــای زّریــن وحــی، بیانگــر آن 

اســت کــه بعثــت یعنــی:
- ســرآغاز مبــارزه بــا هرگونــه شــرک و انحــراف فکــری و عقیدتــی و عملــی، و 

خرافــات. هرگونــه 
- رســتاخیز و بــه پاخاســتن بــرای نجــات انســان  ها از زیــر یــوغ اســارت  های 

فکــری، سیاســی و اجتماعــی.
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- طاغــوت زدایــی، شــرک زدایــی، تــن ش زدایــی و زدودن هرگونــه عوامــل و 
پیشــینه  هایی کــه موجــب ســقوط و عقب گــرد خواهــد شــد.

- رســتاخیز معنــوی، و انقــالب در همــه امــور، کــه اســاس آن انقالب هــا، انقــالب 
فرهنگــی، و آگاهــی بخشــی در همــه زمینه  هاســت.

پیامبــر)ص( فرمــود: پــس از آن کــه آیــات آغازیــن ســوره علــق بــر مــن نــازل شــد، 
از فــراز کــوه حــرا بــه ســوی خانــه حرکــت کــردم، در مســیر راه در وســط کــوه ِحــرا، 
ــُد َاْنــَت َرُســوُل اهلِل َو  صدایــی را از جانــب آســمان شــنیدم کــه مــی  گفــت: »یــا ُمَحّمَ

َاَنــا ِجْبَرئیــُل؛ ای محّمــد! تــو رســول خدایــی و مــن جبرئیــل هســتم.«
ــراز  ــر ف ــت، ب ــتوار و ثاب ــور اس ــه ط ــه ب ــدم ک ــل را دی ــتم، جبرئی ــمان نگریس ــه آس ب
افــق ایســتاده اســت، همچنــان بــه او چشــم دوختــه بــودم تــا ناپدیــد شــد.« )15(
از آن جــا کــه پیامبــر اکــرم)ص( دوبــار جبرئیــل را دیــد، و وحــی الهــی را از آن 
امیــن وحــی دریافــت کــرد، همیــن دو حادثــه موجــب فشــار روحــی ســنگین بــرای 
آن حضــرت گردیــد، بــا ایــن کــه او از نظــر روحــی، بســیار قــوی و نیرومنــد بــود کــه 
شایســتگی تحّمــل مســؤولّیت وحــی را یافتــه بــود، ولــی چــون آغــاز کار بــود، وقتــی 
کــه جبرئیــل را بــه صــورت اصلــی  اش دیــد، اضطــراب و خســتگی فــوق  العــاده  ای 
در خــود احســاس کــرد، از ایــن رو بــه ســوی خانــه آمــد، وقتــی بــه خانــه رســید، بــه 
همســرش حضــرت خدیجــه)س( فرمــود: »َدّثِرِینــی؛ مــرا بپوشــان.« خدیجه)س( 
هنــگام  همیــن  در  رفــت.  فــرو  خــواب  در  اندکــی  پیامبــر)ص(  پوشــانید،  را  او 
ــر را نــازل کــرد، کــه ســه آیــه  جبرئیــل نــزد آن حضــرت آمــد و آیــات آغــاز ســوره مّدّث
ْر؛ ای در بســتر  َک َفَکّبِ ــْر * ُقْم َفَاْنــِذْر * َو َرّبَ ّثِ

َ
َهــا اْلُمّد نخســت آن چنیــن اســت: »یــا َاّیُ

ــروردگارت را  ــده( و پ ــدار ب ــان را هش ــن )و جهانی ــذار ک ــز و ان ــده، برخی ــواب آرمی خ
بــزرگ بشــمار.« پیامبــر)ص( برخاســت و بــه ابــالغ مأموریــت خــود پرداخــت. )16(
ــف  ــرای همســرش خدیجــه)س( تعری ــی را ب پیامبــر)ص( ماجــرای بعثــت و وح
کــرد.«  خواهــد  یــاری  را  تــو  »خــدا  گفــت:  و  شــد  خشــنود  خدیجــه)س(  کــرد، 
خدیجــه)س( ماجــرا را بــه عمــو زاده  اش »ورقــه بــن نوفــل« کــه از دانایــان عــرب و از 
مســیحیان و سرشــناس بــود بازگــو کــرد، و گفتــار پیامبــر)ص( را برای او بیــان نمود، 
ــذی َنْفــُس َوَرَقــٍه ِبَیــِدِه َلِئــْن ُکْنــِت َصَدقِتینــی یــا 

َ
وٌس، َواّل

ُ
وٌس ُقــّد

ُ
ورقــه گفــت: ُقــّد

َخِدیَجــُه، َلَقــْد جاَئــُه الّناُمــوُس ااَلْکَبــُر...؛ خداونــد پــاک و منــّزه اســت، ســوگند بــه 
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کســی کــه جــان ورقــه در دســت او اســت، اگــر مــرا ای خدیجــه، تصدیــق می کنــی، 
ــر او نــازل مــی  شــود، کــه بــر موســی)ع( نــازل  نامــوس اکبــر )فرشــته بــزرگ وحــی( ب

می  شــد، او پیامبــر ایــن اّمــت اســت، بــه او بگــو ثابــت و اســتوار بــاش.
خدیجــه)س( بــه خانــه بازگشــت و گفتــار ورقــه را بــه رســول خــدا)ص( ابــالغ 

)17( نمــود. 

نگاهی به انگیزه  ها و اهداف بعثت
بــا بررســی آیــات قــرآن و روایــات پیامبــر)ص( و امامــان)ع( بــه دســت مــی  آیــد کــه 

انگیــزه بعثــت و اهــداف آن در دو پایــه خالصــه می شــود:
۱ـ نفی معبودهای باطل و عوامل سقوط.

۲ـ پیمــودن راه هــای تکامــل در ابعــاد گوناگــون کــه اســاس آن اعتقــاد بــه یکتایی 
و بــی  همتایی خداســت.

ولــی در پرتــو تجزیــه و تحلیــل آیــات و روایــات، مــی  تــوان بــه ده انگیــزه و هــدف 
از اهــداف و انگیزه  هــای بعثــت اشــاره کــرد کــه عبارتنــد از:

۱ـاتمامحّجت
ــریَن َو ُمْنِذریــَن ِلَئــاّل  چنــان کــه در آیــه ۱۶۵ ســوره نســاء می خوانیــم: »ُرُســاًل ُمَبّشِ
ُســِل؛ پیامبرانــی کــه بشــارت دهنــده و بیــم  ــٌه َبْعــَد الّرُ َیُکــوَن ِللّنــاِس َعَلــی اهلِل ُحّجَ
دهنــده بودنــد، تــا بعــد از ایــن پیامبــران، حّجتــی بــرای مــردم بــر خــدا باقــی نماند 

)و بــر همــه اتمــام حّجــت شــود(.

۲ـرفعاختالف
ــًه واِحــَدًه َفَبَعــَث  چنــان کــه در آیــه ۲۱۳ ســوره بقــره می خوانیــم: »کاَن الّنــاُس ُاّمَ
ْنــَزَل َمَعُهُم اْلِکتاَب ِباْلَحــّقِ ِلَیْحُکَم َبْیَن الّناِس  ــِریَن َو ُمْنِذریــَن َو اَ ِبییــَن ُمَبّشِ اهلُل الّنَ
فَیمــا اْخَتَلُفــوا ِفیــِه؛ مــردم در آغــاز یــک دســته بودنــد و تضــادی در میانشــان وجود 
نداشــت، بــه تدریــج جوامــع و طبقــات پدیــد آمــد، و اختالفــات و تضادهایــی در 
میــان آن هــا رخ داد در ایــن حــال خداونــد پیامبــران را برانگیخــت، تــا مــردم را 
ــا  بشــارت و بیــم دهنــد، و کتــاب آســمانی کــه بــه ســوی خــود دعــوت مــی  کــرد، ب



92

کتــاب مــاه

آن هــا نــازل نمــود، تــا در میــان مــردم در آن چــه اختــالف داشــتند، داوری کنــد.

۳ـقیامبهعدالت
نــاِت َو َاْنَزْلنــا  چنــان کــه در آیــه ۲۵ حدیــد می  خوانیــم: »َلَقــْد َاْرَســْلنا ُرُســَلنا ِباْلَبّیِ
َمَعُهــُم اْلِکتــاَب َواْلِمیــزاَن ِلَیُقــوَم الّنــاُس ِباْلِقْســِط؛ مــا رســوالن خــود را بــا دالیــل 
روشــن فرســتادیم، و بــا آن هــا کتــاب )آســمانی( و میــزان )شناســایی حــق از باطــل 

و قوانیــن عادالنــه( نــازل کردیــم، تــا مــردم قیــام بــه عدالــت کننــد.

۴ـآزادیوآزادگیورهاییازاموربیهودهوخرافات
ُســوَل  ِبُعــوَن الّرَ ِذیــن َیّتَ

َ
چنان کــه در آیــه ۱۵۷ ســوره اعــراف مــی  خوانیــم: »َاّل

تــی کاَنــْت َعَلْیِهــْم؛ کســانی کــه از 
َ
... َو َیَضــُع َعْنُهــْم ِاْصَرُهــْم َو ااَلْغــالَل اّل ِبــّیَ الّنَ

ــه بارهــای ســنگین  فرســتاده خــدا پیامبــر)ص( پیــروی می  کننــد... پیامبــری ک
و زنجیرهایــی را کــه بــر آن هــا بــود )از دوش و گردنشــان، برمــی  دارد.« منظــور از 
زنجیــر در این جــا عبــارت اســت از: زنجیــر جهــل و نادانــی، بــت  پرســتی و خرافات، 
انــواع تبعیضــات و بــی  عدالتی  هــا، قوانیــن نادرســت، و اســارت و اســتبداد در 

چنــگال طاغوت  هــا اســت.

۵ـهدایت
ــه  ــه معــروف و نهــی از منکــر و رهایــی از ظلمت  هــا و کشــیدن انســان  ها ب امــر ب
ســوی نــور، چنان کــه در آیــه ۱ و ۵ ابراهیــم، و ۱۶ مائــده و ۱۷۵ اعــراف آمــده، از 
جملــه در آیــه یــک ســوره ابراهیــم مــی  خوانیــم: »الـــر * ِکتــاٌب َاْنَزْلنــاُه ِاَلْیــَک ِلُتْخــرَج 
ــوِر؛ ایــن کتابــی اســت کــه بــر تــو ای پیامبــر نــازل  ُلمــاِت ِاَلــی الّنُ

ّ
الّنــاَس ِمــَن الُظ

ــه ســوی روشــنایی  ــا مــردم را از تاریکی  هــای )شــرک و ظلــم و جهــل( ب ــم، ت کردی
ــان درآوری.« ــان پروردگارش ــه فرم ــی( ب ــدل و آگاه ــان، ع )ایم

۶ـآموزشکتابوحکمت
ــذی َبَعــَث ِفــی ااُلِمّییــَن 

َ
چنــان کــه در آیــه ۲ ســوره جمعــه مــی  خوانیــم: »ُهــَو اّل

ُمُهــُم اْلِکتــاَب َواْلِحْکَمــَه؛ خداونــد  َرُســواًل ِمْنُهــْم َیْتُلــوا َعَلْیِهــْم آیاِتــِه َو ُیَزّکیِهــْم َو ُیَعّلِ
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خودشــان  از  رســولی  نخوانــده،  درس  جمعّیــت  میــان  در  کــه  اســت  کســی 
برانگیخــت کــه آیاتــش را بــر آن هــا مــی  خوانــد، و آن هــا را تزکیــه مــی  کنــد، و بــه آنــان 

کتــاب )قــرآن( و حکمــت مــی  آمــوزد.«

۷ـتهذیبوپاکسازی
چنان که در آیه ۲ جمعه )آیه قبل( همین مطلب ذکر شده است.

۸ـآزادیانسانهااززیریوغطاغوتهاواستکبار
ــواًل َاِن  ــٍه َرُس ــی ُکّلِ ُاّمَ ــا ِف ــْد َبَعْثن ــم: »َو َلَق ــی  خوانی ــل م ــه ۳۶ نح ــه در آی چنان ک
ــوا الّطاُغــوَت؛ مــا در هــر اّمتــی رســولی برانگیختیــم کــه خــدای  ــُدواهلَل َواْجَتِنُب اْعُب

ــد.« ــاب کنی ــوت اجتن ــتید و از طاغ ــا را بپرس یکت

۹ـتقویتوارتقاءتفّکرواندیشهصحیحوواال
ــی ِعبــاِدِه ِااّل  ــَلُه ِال ــُه َو ُرُس ــَث اهلُل َاْنِبیاَئ ــه امــام کاظــم)ع( فرمــود: »ماَبَع چنــان ک
ــد  ــَرِه؛ خداون ْنیــا َواآلِخ

ُ
ــی الّد ــًه ِف ــْم َدَرَج ــاًل َاْرَفُعُه ــْم َعْق ــِن اهلِل... َوَاْکَمُلُه ــوا َع ِلَیْعِقُل

پیامبــران و رســوالن را بــه ســوی بندگانــش مبعــوث نکــرد، مگــر ایــن کــه از جانــب 
خــدا تعّقــل کننــد و بیندیشــند و از ایــن ســو، بــر معلومــات و ارتقــاء فکــری خــود 

بیفزاینــد.« )18(

۱۰ـتکمیلوارتقاءارزشهایاخالقی
ــَم َمــکاِرَم ااَلْخــالِق؛ همانــا  مــا ُبِعْثــُت اُلَتّمِ

َ
چنــان کــه رســول اکــرم)ص( فرمــود: »ِاّن

بــه پیامبــری برانگیختــه شــده  ام تــا ارزش  هــای اخالقــی را بــه کمال برســانم.« )19(
ــَم ُحْســَن ااَلْخــالِق؛ همانــا مبعــوث  مــا ُبِعْثــُت اُلَتّمِ

َ
و در ســخن دیگــر فرمــود: »ِاّن

شــده  ام تــا نیکــی اخــالق را بــه درجــه عالــی و کمــال برســانم.« )20(
امیــد کــه در پرتــو بعثــت از تمــام فرهنگ  هــای بیگانــه، رهایــی یابیــم و جســم و 
جــان خــود را بــا تعالیــم انبیا-خصوصــا پیامبــر بــزرگ اسالم-شســت و شــو دهیم.
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۱ و ۲ و ۳ ( نهج البالغه خطبه ۸۹ و ۲۶.
۴ ( سید محسن امین، ابوذر الغفاری، ص۹.

۵ ( جعفر سبحانی، فروغ ابدّیت، ج۱، ص۳۵-۴۱ )به طور اقتباس(
۶ و ۷ و ۸ ( اقتباس از آیه ۸ تکویر، و ۵۸ نحل، و ۱۵۱ انعام و ۳۱ اسراء.

۹ ( عالمه شوشتری، قاموس الّرجال، ج۵، ص۱۲۷.
گوستاولبون، تمّدن اسالم و عرب، ترجمه سید هاشم حسینی، ص۵۰۳.  ) ۱۰

۱۱ ( محّمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ج۲، ص۲۵۳.
۱۲ و ۱۳ ( بقره )۲( آیه ۲۵۶؛ لقمان )۳۱( آیه۲۲.

ح نهج البالغه، ج۱۳، ص۲۰۸؛ عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج۱۷، ص۳۰۹. ۱۴ ( ابن ابی الحدید، شر
۱۵ ( ابومحمد، عبدالملک بن هشام، سیره ابن هشام، ج۱،ص۲۵۳.

۱۶ ( فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج۳۰، ص۱۸۹ )یکی از روایات(.
۱۷ ( سیره ابن هشام، ج۱، ص۲۵۴.

کافی، ج۱، ص۱۶. کلینی، اصول  ۱۸ ( شیخ محمد بن یعقوب 
کنز العّمال، حدیث ۵۲۱۷ و ۵۲۱۸. ۱۹ و ۲۰ ( 

.……………………………………………………………………………………………
http://www.hajij.com/fa/islamic-events/item/839-1391-03-28-12-41-36
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آیا گرایش به شر در سرشت انسان وجود دارد؟
دربــاره گرایــش یــا عــدم گرایــش انســان بــه شــرور، دیدگاه هــای متفاوتــی مطــرح 

شــده کــه عبارتنــد از:
1. برخــی معتقدنــد کــه انســان گرایــش بــه خیــر و کمــال مطلــق دارد و هرچنــد 
خداونــد فجــور و تقــوا را بــه او الهــام کــرده، امــا تمایــل او بــه تقواســت و او بــه 
نیکی هــا گرایــش دارد؛ مگــر آن کــه محیــط خانــواده و تربیــت غلــط، او را بــه ســمت 
فجــور بکشــانند کــه ایــن، نوعــی انحــراف از فطــرت و حقیقــت اســت. بنابرایــن، 
انســان فطرتــًا متمایــل بــه حــق اســت و گرایــش بــه باطــل، تحــت تأثیــر شــرایط بــر 

او عــارض می شــود.1
طبــق ایــن دیــدگاه، اگــر انســان تحــت تربیــت غلــط قــرار نگیــرد و محیــط و 
راه خیــر و  بــه طــور فطــری،  انســان  بــه ســمت فجــور نکشــند،  را  او  خانــواده 

گزیــد. برخواهــد  را  نیکی هــا  همــواره  و  کــرد  خواهــد  طــی  را  ســعادت 
انســان گرایــان )ماننــد مازلــو و راجــرز( می گوینــد: انســان، اســتعداد خــوب بــودن 
و خــوب شــدن را دارد و اگــر نیازهــای اجتماعــی یــا تصمیم هــای نادرســت او 

سرشت انسان؛ خیر یا شر؟
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دخالــت نکننــد، خوبــی او، خــود را نشــان خواهــد داد.2
رمانتیســت ها )ماننــد روســو( نیــز معتقدنــد: انســان از بــدو تولــد، صاحــب یــک 
خوبــی طبیعــی اســت و هــر عمــل بــدی کــه انجــام می دهــد، ناشــی از شــرایط 

ــه ناشــی از چیــزی در ذات خــود او.3 اجتماعــی مخــّرب اســت، ن
2. عــده ای دیگــر معتقدنــد کــه هرچنــد انســان مــورد تکریــم خداونــد اســت، 
امــا بــا ایــن حــال، خداونــد او را موجــودی هلــوع، جــزوع، منــوع، ضعیــف و 
عجــول نامیــده اســت و ایــن اوصــاف، ذاتــی انســان هســتند و نــه عــارض بــر او؛ 
زندگــی، اجتمــاع و محیــط، ایــن اوصــاف را در او ایجــاد نمی کننــد؛ بلکــه او ایــن 
گونــه آفریــده شــده اســت. اینــان، عــالوه بــر آیــات قــرآن، ســیر تاریــخ طبیعــی 
انســان را گــواه مدعــای خــود می داننــد و می گوینــد: تاریــخ نشــان می دهــد کــه 
پرونــده انســان، پــر از ســیاهی، تباهــی، کــج روی و مخالفــت و عصیــان در برابــر 

حــق می باشــد.
از ســوی دیگــر، گرایــش بــه حــق، فــداکاری، عدالــت خواهــی و عشــق بــه نیکی ها 
نیــز همــواره در نهــاد انســان وجــود داشــته اســت. بــا ایــن وصــف، نمــی تــوان همه 
بدی هــای انســان را معلــول محیــط، خانــواده و جامعــه دانســت و معتقــد شــد 
ــوده  ــم می شــود؛ امــا جامعــه او را آل ــاک و فرشــته خــو وارد ایــن عال ــه انســان، پ ک
می ســازد؛ زیــرا جامعــه، چیــزی جــز انســان ها نیســت و تاریــخ، عرصــه تجلــی 

طبایــع انســانی اســت؛ هــم در جنبــه نیکی هــا و هــم در جنبــه شــرور.4
ــور، انســان دارای دو نــوع گرایــش می باشــد؛ گرایش هــای  مطابــق دیــدگاه مزب
متعالــی و گرایش هــای پســت و بــه عبــارت دیگــر، گرایــش بــه شــر و گرایــش بــه 

خیــر.5
برخــی از اندیشــمندان نیــز انســان را دارای دو »مــن«، یکــی »َمــن« متعالــی 
ــای  ــاس، گرایش ه ــن اس ــر همی ــد و ب ــی( می دانن ــت )حیوان ــن« پس ــری »م و دیگ
انســان را بــه دو قســم گرایش هــای مقــّدس و گرایش هــای بــا محوریــت »مــن« 
خیــر،  خوبــی،  بــه  میــل  همــان  را  مقــّدس  گرایش هــای  می کننــد.  تقســیم 
فضیلــت، پرســتش، حقیقــت و زیبایــی می داننــد و گرایش هــای بــا محوریــت 
ایــن  در  می داننــد.  حیــوان  و  انســان  میــان  مشــترک  غرایــز  همــان  را  »مــن« 
تقســیم بنــدی، هیــچ کــدام از گرایش هــای منفــی و ضــدارزش وجــود ندارنــد.6
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رفتارگرایــان )ماننــد واتســن و اســکینر( معتقدنــد: انســان دارای شــخصیتی 
خنثــی می باشــد و ذاتــًا خــوب یــا بــد نیســت؛ بلکــه محیــط او را می ســازد.

یــا  خــوب  اساســًا  انســان،  می گوینــد:  ســارتر(  )ماننــد  اگزیستانسیالیســت ها 
بــد نیســت و هــر عملــی کــه انســان انجــام می دهــد، بــر جوهــِر سرشــت او اثــر 
می گــذارد. از ایــن رو، اگــر همــه آدم هــا خــوب باشــند، سرشــت انســان نیــز خــوب 

اســت و بــه عکــس.7
3. امــا دیــدگاه کامــال متفاوتــی نیــز در مــورد انســان مطــرح شــده اســت. در ایــن 
دیــدگاه، انســان موجــودی منفعــت طلــب، لــذت جــو، شــرور و در نهایــت، گــرگ 
معرفــی شــده اســت. غرایــزی مثــل غریــزه جنســی و پرخــاش گــری بــه او سرشــتی 
اهریمنــی داده اســت و تنهــا قراردادهــای اجتماعــی و زنجیــر قانــون، تــوان مهــار 

کــردن او را دارنــد.8
در ایــن دیدگاه هــای متضــاد، دالیــل مدعــا عبارتنــد از: مشــاهدات تجربــی و 
تاریخــی )در انســان تجربــی(، دریافت هــای شــهودی و عقلی )در انســان شناســی 

عرفانــی و فلســفی( و متــون مقــّدس )در انســان شناســی دینــی(.

سرشت و شخصیت
بحــث از طبیعــت و شــخصیت انســان، از مباحــث مهــم، جالــب و گــره گشــا در 
معــارف انســانی اســت. همچنیــن اثبــات و تبییــن تفــاوت سرشــت ها، عــالوه بــر 
حــالوت و جذابیــت خــاص خــود، نتایــج علمــی و عملــی ســودمندی در بســیاری 

از شــاخه های علــوم انســانی دارد.
ایــن مباحــث در انســان شناســی عرفانــی و فلســفی، تحــت عنــوان »طینــت« و 
در انســان شناســی تجربــی، بــا عنــوان »شــخصیت«، از آن یــاد می شــود. بیــن آن 
چــه روان شناســان تحــت عنــوان »شــخصیت« ذکــر می کننــد و طینــت و سرشــت 
مطــرح شــده در متــون دینــی و فلســفی، تفاوت هایی وجود دارد. روان شناســان 
بیشــتر بــه ســطوح بیرونــی روح آدمــی کــه همــان پدیده هــای روانــی ماننــد ذهــن و 
توانایی هــای آن اســت، می پردازنــد و صفــات شــخصیتی ماننــد هیجــان پذیــری 
و مــردم آمیــزی را مــورد مطالعــه قــرار می دهنــد؛ امــا آن چــه در متــون دینــی و 
فلســفی تحــت عنــوان »طینــت« مطــرح می گــردد، زوایــای عمیــق تــر روح انســانی 
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اســت کــه بــا کمــال و نقــص او و احیانــًا بــا ســعادت و شــقاوت او در ارتبــاط اســت؛ 
ماننــد کمــال خواهــی، گرایــش بــه حــق، پرســتش و گرایــش بــه خیــر. شــخصیت 
ــر،  ــاوت دیگ ــد. تف ــت می باش ــازل طین ــه ن ــی، مرتب ــه در روان شناس ــورد مطالع م
ایــن اســت کــه ابــزار شــناخت در روان شناســی تجربــی، همــان رفتــار پیــدا و نیمــه 
پیــدای آدمــی اســت؛ امــا طریقــه راه یابــی بــه طینــت در مباحث دینی و فلســفی، 

اندیشــه عقالنــی و شــهود عرفانــی و وحیانــی اســت.

اختالف سرشت ها
از یــک منظــر، مجموعــه خصوصیــات انســان ها بــه ســه دســته زیــر تقســیم 

می شــوند:
الــف( خصوصیــات جســمی؛ ماننــد قــد، وزن، رنــگ مــو و پوســت و اســتخوان 

بنــدی.
ب( خصوصیــات روانــی؛ ماننــد ادراک، اســتدالل، هــوش، ســرعت واکنــش، 
برابــر عوامــل  دقــت، فعالیــت پذیــری، هیجــان پذیــری، میــزان مقاومــت در 
اســتعدادهای  و  آمیــزی  مــردم  تیزبینــی،  حــدس،  اراده،  خارجــی،  و  داخلــی 

خــاص؛ مثــل نقاشــی و خــط.
ج( خصوصیــات روحــی؛ مثــل حقیقــت جویــی، کمــال خواهــی، گرایــش بــه خیر 

و فضیلــت و فضایــل اخالقــی؛ مثــل صــدق، وفــا، عفــو، احســان و جــود.
ایــن خصوصیــات ســه گانــه، تمــام تفاوت هــا و شــباهت های مــا انســان ها 
هســتند و بــه عبــارت دیگــر، همــه آن چــه را کــه مــا در آن هــا بــا همدیگــر مشــترک 
هســتیم، در همان هــا نیــز از یکدیگــر متمایزیــم؛ مثــال مــا در داشــتن وزن، هــوش، 
اراده و گرایــش بــه خیــر، مشــترک هســتیم، در عیــن حــال، تفــاوت و تمایــز مــا هــم 

بــه میــزان بهــره منــدی از ایــن عوامــل اســت.
همــان گونــه کــه مــا در میــزان قــد و حافظــه بــا هــم متفــاوت هســتیم، در میــزان 
بهــره منــدی از اراده، حقیقــت خواهــی و گرایــش بــه خیــر نیــز متفــاوت هســتیم. 
در برخــی افــراد، پدیــده نظــارت »مــن«، قــوی تــر اســت. از ایــن رو، نیــروی اختیــار 
در آن هــا قــوی تــر اســت و کمتــر تحــت تأثیــر عوامــل مکانیکــی درونــی و برونــی 
واقــع می شــوند و در افــرادی نیــز میــزان نظــارت »مــن« کمتــر اســت و افعــال 
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اختیــاری آن هــا کمتــر و بــی اهمیــت ترنــد و انفعــال بیشــتری از عوامــل درونــی 
و برونــی دارنــد.9 در فرهنــگ اســالمی نیــز درجــه کمــال انســان ها بــا میــزان بهــره 
ــر باشــد،  منــدی از اراده، ارتبــاط بســیار دارد. از ایــن رو، هــر قــدر انســان کامــل ت

میــزان تأثیرپذیــری او از عوامــل مــادی کمتــر اســت.
ــراد تأکیــد شــده اســت.  ــر تفــاوت سرشــت و طینــت اف ــز ب ــات نی ــرآن و روای در ق
تفــاوت افــراد در گرایــش بــه هدایــت یــا ضاللــت و تفــاوت در بهــره منــدی از عقــل 
و ایمــان، در روایــات اهــل بیــت علیهــم الســالم بــه طــور مکــّرر ذکــر شــده اســت.

بــر ایــن اســاس، در پاســخ بــه ســوءال »گرایــش یــا عــدم گرایــش انســان بــه 
ــوان گفــت: کــه انســان ها در میــزان ایــن گرایــش، متفاوتنــد و نمــی  شــرور«، می ت
ــود دور  ــی خ ــی و ملکوت ــد اله ــان از بع ــدر انس ــرد. هرق ــان ک ــی بی ــی کل ــوان حکم ت
شــود و بــه بعــد حیوانــی خــود نزدیــک گــردد، گرایــش او بــه شــرور، نمــود بیشــتری 

ــود. ــد ب ــی نخواه ــر ملکوت ــد آن گوه ــاز فاق ــی ب ــد؛ ول ــدا می کن پی

عوامل اختالف سرشت ها
چــه عواملــی موجــب اختــالف انســان ها در خصوصیــات ســه گانــه می باشــند؟ 
در ابتــدای ظهــور علــم روان شناســی، بــه مــدت چنــد دهــه، مســئله »وراثــت و 
محیــط«، یکــی از بحــث انگیزتریــن موضوعــات ایــن علــم بــود. افــرادی ماننــد 
انســان  وراثــت در  کامــل  تأثیــر  اثبــات  بــه  فراوانــی  و پیرســون، عالقــه  گالتــون 
داشــتند و اثــرات محیــط را جزئــی و کــم اهمیــت جلــوه می دادنــد. پیرســون 
می گفــت: »مــا خلــق و خــو، وجــدان، کــم رویــی، توانایــی والدینمــان و حتــی 

قامــت، ســرپنجه و فراخنــای ســینه آن هــا را بــه ارث می بریــم.12
از ســوی دیگــر، عــده ای ماننــد اســکینر، تنهــا محیــط را عامــل تعییــن کننــده 
روان  اینــک  تفریــط،  و  افــراط  دهــه  چنــد  از  پــس  می دانســتند.  شــخصیت 
شناســان بــه کنــش متقابــل عوامــل وراثتــی و محیطــی در رفتــار و صفــات آدمــی 
ــه صــورت یــک اصــل مســّلم درآمــده اســت. ــد و ایــن مســئله، امــروزه ب معتقدن
امــروزه بــه اثبــات رســیده اســت کــه عــالوه بــر خصوصیــات جســمی کــه اساســًا 
در هنــگام بســته شــدن نطفــه تعییــن می گردنــد، هــوش و بعضــی اســتعدادهای 
خــاص، ماننــد اســتعداد موســیقی و هنــر نیــز تــا حــد زیــادی بــه وراثــت بســتگی 
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دارنــد و شــواهد روزافــزون نشــان می دهنــد کــه ممکــن اســت تفــاوت آدمیــان از 
لحــاظ پاســخ دهــی بــه هیجــان نیــز وابســته بــه وراثــت باشــد.

البتــه در میــزان تأثیــر هــر کــدام از محیــط و وراثــت، اظهــار نظــر قطعــی مشــکل 
اســت. روان شناســان بــا بررســی میــزان همبســتگی هــوش در افــراد دوقلــوی 
یــک تخمکــی و افــراد بــدون رابطــه خویشــاوندی، میــزان تأثیــر وراثــت را از 50 تــا 

ــد.13 حتــی 90 درصــد تخمیــن زده ان
بــه نظــر می رســد اثبــات ایــن مطلــب کــه انســان ها بــا خصوصیــات روحــی 
متفاوتــی متولــد می شــوند، چنــدان مشــکل نیســت. همچنیــن ایــن عقیــده 
ــا صعــود درجــات روحــی انســان تأثیــر دارد، قابــل  کــه محیــط بیرونــی در تنــّزل ی
انــکار نمــی باشــد؛ امــا گــره اساســی و کــور مســئله ایــن جاســت کــه نقــش هــر کــدام 
و میــزان تأثیرگــذاری محیــط و فطــرت، چگونــه اســت؟ چگونــه تفــاوت طینت هــا 
ــا اختیــار و تأثیــر محیــط و عوامــل تربیتــی جمــع  ــی را ب و ســعادت و شــقاوت ذات
کنیــم و اساســًا در خصوصیــات روحــی خــود، تــا چــه انــدازه مدیــون طینــت الهــی 

ــا کجــا محصــول تــالش و مجاهــدت خــود ماســت؟ خــود هســتیم و ت
اخیــرًا روان شناســان نظریــه جالــب و مقــرون بــه واقعــی در مــورد چگونگــی تأثیر 
و تعامــل محیــط و وراثــت بــر افــراد، ارائــه کــرده انــد. طبــق ایــن نظریــه، وراثــت، 
دامنــه توانایی هــا و خصوصیــات شــخصی را تعییــن می کنــد و محیــط، مــکان 
قــرار گرفتــن شــخص در ایــن دامنــه را و بــه عبــارت دیگــر، وراثــت، نــه نــوع خــاص 
رفتــار، بلکــه گســتره پاســخ ها و رفتارهــای احتمالــی شــخص را معّیــن می کنــد؛ 
بــرای مثــال، در مــورد میــزان هوشــبهر افــراد، می تــوان چنیــن گفت: ژن هــا دو حد 
بــاال و پاییــن هــوش یــا دامنــه توانایــی ذهــن را تعییــن می کنند و تأثیــرات محیط، 
یعنــی آن چــه در جریــان رشــد یــک فــرد روی می دهــد، تعییــن خواهنــد کــرد کــه 
ــا  ــود؛ مثــال، فــردی ب هوشــبهر یــک فــرد، در چــه بخشــی از ایــن دامنــه خواهــد ب
دامنــه هــوش بیــن 90 تــا 110 متولــد می شــود و محیــط مناســب یــا نامناســب، او 
را در نقطــه ای از ایــن فاصلــه قــرار خواهــد داد. دالیــل فراوانــی ایــن مســئله را در 
مــورد خصوصیــات روحــی نیــز اثبــات می کنــد. بنابرایــن، می تــوان گفــت: تکویــن 
و خلقــت اولیــه سرشــت انســان، دو حــّد بــاال و پاییــن توانایــی روحــی اشــخاص را 
معّیــن می کنــد و اراده و اختیــار فــرد و تأثیــرات محیــط، جایــگاه او در ایــن دامنــه 
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را تعییــن خواهــد کــرد. بســیاری از روایــات و آیــات فراوانــی از قــرآن کریــم، بــر ایــن 
نکتــه تأکیــد دارنــد کــه بخشــی از توانایی هــای روحــی انســان، غیراکتســابی و 

بخشــی نیــز اکتســابی می باشــند.
هنــوز ایــن ســوءال باقــی اســت کــه چــرا انســان ها دارای اســتعدادهای متفاوتــی 
در بدو خلقت هســتند. روان شناســان این تفاوت ها را در خصوصیات جســمی 
ــن  ــی از والدی ــل ژن های ــانی، حام ــر انس ــد. ه ــرده ان ــه ک ــت توجی ــا وراث ــی، ب و روان
می باشــد کــه دارای صفــات ارثــی از والدیــن هســتند. بــرای تبییــن تفاوت هــای 
افــراد، بایــد دانســت کــه فیــض وجــودی خداونــد، بــه مقــدار اســتعداد و قابلیــت 
مــواد اســت؛ زیــرا کــه بیــن مــاده و صــورت، نوعــی ترکیــب اتحــادی برقــرار اســت و 
مــاده نمــی توانــد صورتــی کامــل تــر و لطیــف تــر از مقتضــی اســتعداد خــود قبــول 
تشــکیل  غذاهــای  تفــاوت  نطفه هــا،  اختــالف  و  مــواد  اختــالف  منشــأ  و  کنــد 
ــدورت، مختلفنــد و نطفه هــای  دهنــده نطفــه اســت؛ چــون غذاهــا در صفــا و ک
حاصلــه نیــز در صفــا و کــدورت متفاوتنــد. نطفه هــای لطیــف صــورت انســانی 
ــه منشــأ لطافــت  ــات آمــده اســت ک ــر عکــس. در روای لطیــف، قبــول می کننــد و ب
و کــدورت غذاهــا، برخــی تکوینــی اســت و برخــی بــر اثــر اعمــال اختیــاری انســان 

اســت.
یکــی دیگــر از دالیــل اختــالف صورت هــا و نفس هــای انســانی، بــه مســائلی 
ماننــد مراعــات آداب نــکاح، مقاربــت، بــارداری، شــیردهی و... بــاز می گــردد و 
پــس از ایــن عوامــل، والدیــن، مرّبــی، محیــط، معلم، همنشــین، علــوم و ادراکات 

گوناگــون، همــه در اختــالف نفــوس تأثیــر دارنــد.

ثبات شخصیت
شــخصیت،  همســانی  هرچنــد  اســت.  شــخصیت  ثبــات  دیگــر،  مســئله 
موضوعــی اســت کــه روان شناســان بــر ســر آن بحث هــای فراوانــی دارنــد، امــا 
ــه اســاس بیشــتر نظریه هــای شــخصیت می باشــد، ایــن  ــی از فرضیه هایــی ک یک
همســانی  رفتارهــای  گوناگــون،  زمان هــای  و  موقعیت هــا  در  مــردم  کــه  اســت 
دارنــد و بــه نوعــی، دارای ثبــات شــخصیت می باشــند. آنــان دســته ای از صفــات 
را برمی شــمرند کــه بــه طــرز نســبتًا پایــدار و همســانی، در اشــخاص، متفاوتنــد و 
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ــای  ــا و واکنش ه ــات، رفتاره ــن صف ــاس ای ــر اس ــون، ب ــرایط گوناگ ــان ها در ش انس
شــخصی از خــود نشــان می دهنــد؛ صفاتــی ماننــد پرخــاش گــری یــا آرام بــودن، 
ــا دوســتی. ــا آرامــش و خصومــت ی ــا هیجــان پذیــر بــودن، اضطــراب ی محتــاط ی

در یــک پژوهــش گســترده، بیــش از یــک صــد آزمودنــی طــی 35 ســال مــورد 
ــراد  ــن اف ــخصیتی در ای ــانی ش ــدت، همس ــن م ــول ای ــد. در ط ــرار گرفتن ــی ق بررس
ــا دســت کــم، وقتــی  ــگاه می کننــد ی ــه خودشــان ن مشــاهده شــد. مــردم وقتــی ب
بــزرگ ســال می شــوند، می بیننــد کــه در درازمــدت، دارای همســانی شــخصیت 
بــوده انــد. البتــه بعضــی در ســنین پاییــن بــه ثبــات شــخصیت می رســند و برخــی 
حتــی تــا میــان ســالی هــم تغییــرات چشــم گیــری دارنــد. بــه هــر حــال، بــه نوعــی 
ثبــات و یکســانی در صفــات روحــی افــراد مشــاهده می شــود؛ بــه ویــژه در ســنین 
پــس از نوجوانــی و در میــان ســالی. از ایــن رو، اگــر در مــوارد متعــددی، از شــخصی 
ــه طــور  ــده باشــیم، می توانیــم ب ــا و دیگــر صفــات مثبــت روحــی دی صداقــت، وف
تقریبــی، پیــش بینــی کنیــم کــه ایــن صفــات، در سراســر عمــر او نمایــان خواهنــد 

بــود. در پایــان ایــن نوشــتار، ذکــر دو نکتــه زیــر ضــروری اســت:
از  آن هــا  منــدی  بهــره  میــزان  و  اولیــه  سرشــت  در  انســان ها  تفــاوت   .1
خصوصیــات مثبــت یــا منفــی روحــی، هیــچ منافاتــی بــا اختیــار نــدارد؛ زیــرا اختیــار 

می باشــد. اســتعدادها  و  منــدی  بهــره  محــدوده  همــان  در  تکلیــف،  و 
2. تمــام آن چــه در مــورد تفــاوت سرشــت ها بیــان شــد، تحــت قانــون »بــداء« 
قــرار دارد و ایــن قانــون، بــر همــه آن هــا حاکــم اســت. از ایــن رو، همــان گونــه 
ــراد  ــخصیت اف ــده در ش ــی نش ــش بین ــی و پی ــرات ناگهان ــان تغیی ــه روان شناس ک
ــه  ــد، هرگون ــا زوال اســتعدادها را پذیرفتــه ان و افزایــش و کاهــش و حتــی ایجــاد ی
تغییــر ناگهانــی در طبیعــت و سرشــت انســان ها و افزایــش یــا کاهــش توانایی هــای 
روحــی افــراد، امــری ممکــن اســت. در متــون دینــی نیــز از ایــن تغییــرات ســخن 
بــه میــان آمــده و بیــان شــده کــه حتــی یــک انســان شــقی بــه انســانی ســعادتمند 

مبــّدل می گــردد و سرشــت او دگرگــون می شــود.
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روش تربیت در نهج البالغه

پرهیز از طمع
خلــق دیگــری را کــه بایــد پــدر و فرزنــد پایــه ریــزی نمــوده پــرورش دهــد، اجتناب 
و پرهیــز از طمــع اســت. طمــع باعــث ذّلــت و خــواری انســان می شــود، طمــع 
گریــزی بخواهــد در انســانی ایجــاد شــود، بایــد روحیــه تــوّکل بــر خداونــد و یــأس و 
ناامیــدی از مــردم در انســان تقویــت شــود، بــه ایــن جهــت علــی)ع( بــرای ایجــاد 
و تقویــت ایــن روحیــه در فرزنــدش می فرمایــد: »قدیکــون الیــأس ادراکًا اذا کان 
الّطمــع هــالکًا؛)1( گاهــی ناامیــدی)از آنچــه در دســت مــردم اســت( خــود رســیدن 
ــد  ــه طمــع ورزی هالکــت باشــد« البتــه ایــن نکتــه از دی ــه هــدف اســت، آنجــا ک ب
کســی پنهــان نیســت کــه پــدر فقــط بــا توصیــه بــه پرهیــز از طمــع و یــأس از مــردم 
نمــی توانــد فرزنــد را درســت تربیــت کنــد بلکــه آن گاه توصیه هــای او کار ســاز اســت 
کــه خــود نیــز عمــاًل اهــل طمــع ورزی نباشــد، و علــی)ع( از ایــن پــدران اســت کــه 
هرگــز طمــع در زندگــی او راه نیافــت، بــه ایــن جهــت بــا تمــام وجــودش می گویــد: 
»و اّیــاک ان توجــف بــک مطایــاء الطمــع فتــوردک مناهــل الهلکة، و ان اســتطعت 
 یکــون بینــک و بیــن اهلل ذونعمــٍة فافعــل...؛)2( دوری کــن از ایــن کــه مرکــب 

ّ
اال

طمــع ورزی تــو را بــه ســوی هالکــت بــه پیــش رانــد، و اگــر توانســتی کــه بیــن تــو و 
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خــدا صاحــب نعمتــی قــرار نگیــرد، ایــن کار را انجــام بــده، زیــرا تــو، روزی خــود را 
دریافــت می کنــی و ســهم خــود برمــی داری و مقــدار اندکــی کــه از طــرف خــدای 
ســبحان بــه دســت مــی آوری، بــزرگ و گرامــی تــر از )مــال( فراوانــی اســت کــه از 
دســت بنــدگان دریافــت مــی داری، گرچــه همــه از طــرف خداســت هــرگاه نیــاز 
ــد، و  ــاده روی نکن ــش زی ــود دارد در مصرف ــه خ ــع آنچ ــدن طم ــرای میران ــت ب اس
ــت درخواســت از دیگــران  ــا اســیر ذّل ــه روی حرکــت کنــد ت ــا برنامــه ریــزی و میان ب
نشــود. امیرمؤمنــان)ع( در ادامــه می فرمایــد: »و حفــظ مــا فــی یدیــک احــّب الــّی 
مــن طلــب مــا فــی یــدی غیــرک و مــرارة الیــأس خیــٌر مــن الّطلــب الــی الّنــاس؛)3( 
و نگهــداری آنچــه کــه در دســت داری، پیــش مــن بهتــر اســت از آن کــه چیــزی از 
دیگــران بخواهــی و تلخــی ناامیــدی بهتــر از درخواســت کــردن از مــردم اســت.«

سکوت و حفظ اسرار
خصلــت دیگــری را کــه امیــر بیــان بــه فرزنــدش توصیــه می کنــد و او را بــر آن 
صفــت تربیــت می کنــد ســکوت و کــم حــرف زدن و حفــظ اســرار اســت کــه ایــن 
هــر دو مــالزم یکدیگرنــد، حضــرت می فرمایــد: »و تالفیــک مــا فــرط مــن صمتــک 
ایســر مــن ادراک مافــات مــن منطقــک و حفــظ مــا فــی الوعــاء بشــّد الــوکاء؛)4( 
ــا ســخن از دســت  ــر از آن اســت کــه ب ــا ســکوت از دســت می دهــی آســان ت آنچــه ب
بــرود، چــرا کــه نگهــداری آنچــه در مشــک اســت بــا محکــم بســتن دهانــه آن امکان 
پذیــر اســت.« انســان تــا ســخن نگفتــه ســخن درگــرو اوســت وقتــی کــه ســخن گفت 
انســان در گــرو حــرف اســت. و دربــاره حفــظ اســرار فرمــود: »والمــرء احفــظ لســّره 
ورّب ســاٍع فیمــا یضــّره مــن اکثــر اهجــر و مــن تفّکــر ابصــر؛)5( مــرد بــرای پنهــان نــگاه 
داشــتن اســرار خویــش ســزاوار اســت، چــه بســا تــالش کننــده ای )در حــرف گفتــن 
و آشــکار نمــودن اســرار( بــه زیــان خــود می کوشــد، هرکــس پرحرفــی کنــد یــاوه 
ــد روش  ــی بای ــی و جوان ــا شــود.« از نوجوان ــه بیندیشــد بین ــد، و آن کــس ک می گوی
حــرف زدن و تفّکــر و اندیشــه را بــه فرزنــدان آموخــت و آن هــا را ایــن گونــه بــارآورد.

رفاقت با خوبان و اجتناب از بدان
فرزنــد  فکــری  روانــی  و  روحــی  بقــای ســالمت  والدیــن ضامــن  تربیــت  تنهــا 
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نیســت، بلکــه در درون تربیــت ایــن نکتــه نیــز گنجانــده شــود و بــه فرزنــد آموختــه 
شــود کــه بــرای حفــظ دیــن و ســالمت اندیشــه خــود از دوســتان نابــاب و رفقــای 
ــح  ــتان صال ــاک و دوس ــان های پ ــال انس ــه دنب ــد ب ــا می توان ــد و ت ــز کن ــوده پرهی آل

باشــد چــرا کــه:
از ره پنهان صالح و کینه ها می رود از سینه ها در سینه ها 

صحبت طالح تو را طالح کند صحبت صالح تو را صالح کند 
بــا توّجــه بــه ایــن نکتــه تربیتــی اســت کــه مــوالی متقیــان علــی)ع( بــه فرزنــدش 
ــم؛)6(  ــن عنه ــّر تب ــل الّش ــن اه ــم و بای ــن منه ــر تک ــل الخی ــارن اه ــد: »ق می فرمای
بــه نیــکان نزدیــک شــو و از آنــان بــاش و از بــدان دور شــو تــا از آن هــا جداگــردی )و 
جــزء بــدان نباشــی( و گاه تذکــر می دهــد کــه رفاقــت بــا برخــی افــراد هیــچ ســودی 
نــدارد: »الخیــر فــی معیــن مهیــٍن والفــی صدیــٍق ظنیــٍن؛)7( خیــری در یــاری 

دادن انســان پســت وجــود نــدارد، و نــه در دوســتی بــا دوســت مّتهــم.«

دوری از لقمه حرام
بــرای تربیــت صحیــح فرزنــد هــم بایــد خــود غــذای حــالل بخــورد و از  پــدر 
خــوردن حــرام پرهیــز نمایــد، و هــم بــرای عیــال و فرزنــدان خویــش لقمــه حــالل 
تهیــه نمایــد و هــم بــه نوجــوان و جوانــش تعلیــم و تلقیــن کنــد از خــوردن لقمــه 
حــرام بــه شــّدت پرهیــز نمایــد در همیــن راســتا اســت کــه علــی)ع( بــه فرزنــد 
دلبنــدش فرمــود: »بئــس الّطعــام الحــرام و ظلــم الّضعیــف افحــش الّظلــم؛)8( 
بدتریــن غذاهــا، لقمــه حــرام، و بدتریــن ســتم ها، ســتمکاری بــه ناتــوان اســت« 
و ایــن نکتــه را هــم گوشــزد می کنــد کــه روزیهــای حــرام، انســان خــود بــه دنبالــش 
مــی رود، خداونــد در ابتــدا بــرای کســی روزی حــرام قــرار نمــی دهــد ایــن خــود 
انســان اســت کــه بــا اختیــار خویــش بــه دنبــال آن مــی رود اّمــا روزی حــالل بــه 
دنبــال انســان می آیــد، چنــان کــه علــی)ع( فرمــود: »یــا بنــّی اّن الــرزق رزقــان: 
رزٌق تطلبــه، و رزٌق یطلبــک، فــان انــت لــم تأتــه اتــاک؛)9( پســرم! بــدان کــه روزی 
دوقســم اســت، یکــی آن کــه تــو آن را می جویــی، و دیگــر آن کــه او تــو را می جویــد، 
و اگــر تــو بــه ســوی آن نــروی، خــود بــه ســوی تــو خواهــد آمد،...همانــا ســهم تــو از 

ــا آن ســرای آخــرت را اصــالح کنــی.« ــود کــه ب دنیــا آن انــدازه خواهــد ب
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فرصت را غنیمت شمردن
»بــادر الفرصــة قبــل ان تکــون غّصــًة؛)10( پیــش از آن کــه فرصــت از دســت بــرود، 
و انــده ببــار آورد، از فرصت هــا اســتفاده کــن.« بــه نوجــوان و جــوان بایــد تفهیــم 
شــود کــه عمــر همچــون ابــری بهــاری و آبــی در جــوی می گــذرد، و اگــر لحظــه ای از 

آن غافــل گــردی خســارت جبــران ناپذیــری در پــی خواهــد داشــت.

مراعات حقوق دوستان
زندگــی اجتماعــی انســان جــدای از دیگــران نیســت یقینــًا هــر انســانی از جملــه 
نوجوانــان و جوانــان بــا عــده ای بعنــوان رفیــق و دوســت و یــا آشــنا و فامیــل 
ارتبــاط دارنــد، بلکــه ارتبــاط جوانــان بــا همنوعــان خویــش بیــش از دیگــران 
اســت، بــر پــدر و مربیــان جامعــه اســت کــه بــه آن هــا بیاموزنــد کــه حقــوق دوســتان 

ــد. ــات نماین ــنایان را مراع و آش
علــی)ع( در همیــن راســتا بــه فرزنــدش می فرمایــد: »چــون برادر)دینــی ا(ت از 
تــو جــدا گــردد، تــو پیونــد دوســتی را برقــرار کــن. و اگــر روی برگردانــد تــو مهربانــی 
کــن، و چــون بخــل ورزد تــو بخشــنده بــاش، هنگامــی کــه دوری می گزینــد تــو 
ــه هنــگام گناهــش عــذر  ــو آســان گیــر و ب نزدیــک شــو و چــون ســخت می گیــرد، ت
او را بپذیــر، چنــان کــه گویــا بنــده او می باشــی و او صاحــب نعمــت تــو می باشــد، 
ــا بــا انســان هایی  مبــادا دســتورات یــاد شــده را بــا غیردوســتانت انجــام دهــی، ی
ــا  ــا ب ــر ت ــه ســزاوار آن نیســتند بجــا آوری، دشــمن دوســت خــود را دوســت مگی ک
دوســتت دشــمنی نکــرده باشــی، در پنــد دادن دوســت بکــوش، خــوب باشــد 
یــا بــد، و خشــم را فــرو خــور کــه مــن جرعــه ای شــیرین تــر از آن ننوشــیدم و پایانــی 
گواراتــر از آن ندیــدم. بــا آن کــس کــه بــا تــو درشــتی کــرده نــرم بــاش کــه امیــد اســت 
ــی  ــوی، جای ــدا ش ــرادرت ج ــتی از ب ــر خواس ــود... اگ ــرم ش ــو ن ــر ت ــه زودی در براب ب
ــد،  ــردد بتوان ــو بازگ ــوی ت ــه س ــت ب ــر روزی خواس ــا اگ ــذار، ت ــی گ ــتی باق ــرای دوس ب
ــه  ــرادرت را ب ــز حــق ب ــرده او را تصدیــق کــن، و هرگ ــو گمــان نیــک ب ــه ت کســی کــه ب
ــع  ــش را ضای ــه حّق ــس ک ــرا آن ک ــن، زی ــع نک ــا او داری ضای ــه ب ــتی ک ــاد دوس اعتم
ــا تــو بــرادر نخواهــد بــود؛... و بــه کســی کــه بــه تــو عالقــه ای نــدارد دل  می کنــی ب
مبنــد، مبــادا بــرادرت بــرای قطــع پیونــد دوســتی، دلیلــی محکــم تــر از برقــراری 
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پیونــد بــا تــو داشــته باشــد، و یــا در بــدی کــردن، بهانــه ای قــوی تــر از نیکــی کــردن 
ــزرگ جلــوه  ــو ســتم می کنــد در دیــده ات ب ــه ت ــو بیــاورد، ســتمکاری کســی کــه ب ت
نکنــد، چــه او بــه زبــان خــود و ســود تــو کوشــش دارد و ســزای آن کــس کــه تــو 
ــا  ــاد شــده در جوانــی و ی ــر اوصــاف ی را شــاد می کنــد بــدی کــردن نیســت.«)11( اگ
نوجوانــی بــا تــالش پــدر بعنــوان یــک تربیــت اخالقــی ریشــه دار بوجــود آیــد، آینــده 
ــن  ــت ای ــرای اهمی ــد، ب ــم می زن ــی او رق ــی اجتماع ــرای زندگ ــنی را ب ــوب و روش خ
مســأله حضــرت در ادامــه بــا تذکــر برخــی نشــانه های دوســتان خــوب بــه ایــن 
نکتــه توجــه می کنــد کــه نداشــتن دوســتان خــوب نشــانه ضعــف انســان اســت، 
»یــار و همنشــین چونــان خویشــاوندان اســت، دوســت )خــوب( آن اســت کــه در 
نهــان آییــن دوســتی را مراعــات کنــد، هواپرســتی هماننــد کــوری اســت، چــه بســا 
دور کــه از بســتگان نزدیــک تــر اســت. و چــه بســا نزدیــک کــه از دور دورتــر اســت، 
»و الغریــب مــن لــم یکــن لــه حبیب؛)12()غریــب آن نیســت کــه از وطــن خویــش 

دورباشــد( غریــب کســی اســت کــه دوســتی نداشــته باشــد.«

پند پذیری
بحســاب  جوانانــش  و  فرزنــدان  بــرای  خــوب  مرّبــی  آنــگاه  خــوب  پــدر  یــک 
ــد لنــگ  ــا نبــود او فرزن ــه ب ــه او را فقــط اســیر پندهــای خویــش نکنــد ک ــد، ک می آی
بمانــد. بلکــه او را بــه گونــه ای بــارآورد، کــه از هــر پنــد و موعظــه خیرخــواه پنــد 
آمــوزد و از هــر کســی بــرای هدایــت خویــش، ره توشــه برگیــرد. لــذا علــی)ع( بــه 
 اذا بالغــت فــی ایالمــه فــاّن 

ّ
فرزنــدش فرمــود: »والتکونــّن ممــن التنفعــه العظــة اال

 بالّضــرب؛)13( از کســانی 
ّ

العاقــل یتعــظ بــاآلداب و البهائــم )والجاهــل( التتعــظ اال
ــا انــدرز و  ــا آزردن فــراوان، زیــرا عاقــل ب مبــاش کــه انــدرز سودشــان ندهــد، مگــر ب

آداب پنــد گیــرد و حیوانــات )نســخه بــدل جاهــل( بــا زدن.«

توّجه به یاد مرگ و فلسفه آن
برخــی بــر ایــن باورنــد کــه بــرای شــادابی فرزنــد مخصوصــًا جــوان و نوجــوان 
از مــرگ و آخــرت و فلســفه آن در تربیــت آن هــا ســخن بــه میــان نیایــد، ولــی 
امیرمؤمنــان)ع( بــر عکــس می اندیشــند از امــوری کــه در ضمــن روش تربیتــی 
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خویــش قــرار داده اســت و فرزنــدان را بــر آن تربیــت و نمــو و رشــد داده اســت 
ــذا فرمــود: »بــدان راهــی  ــاد آخــرت و مــرگ و بیــان فلســفه معــاد اســت، ل ــر ی تذک
پرمشــقت و بــس طوالنــی در پیــش روی داری، و در ایــن راه بــدون کوشــش 
ــاه،  ــار گن ــردن ب ــبک ک ــه و س ــری زاد و توش ــدازه گی ــراوان، و ان ــالش ف ــته، و ت بایس
موفــق نخواهــی شــد. بیــش از تحّمــل خــود بــار مســؤولیت ها بــر دوش منــه، کــه 
ــه توشــه  ــه ک ــدی ک ــتمندی را دی ــر مس ــذاب آور اســت اگ ــو ع ــرای ت ــنگینی آن ب س
ات را تــا قیامــت می بــرد، و فــردا کــه نیــاز داری بــه تــو بــاز می گردانــد، کمــک او 
را غنیمــت بشــمار، و زاد و توشــه را بــر دوش او بگــذار، و اگــر قــدرت مالــی داری 
بیشــتر انفــاق کــن، و همــراه او بفرســت، زیــرا ممکــن اســت روزی در رســتاخیز 
در جســتجوی چنیــن فــردی باشــی و او را نیابــی، بــه هنــگام بــی نیــازی اگــر 
کســی از تــو وام و قــرض بخواهد)بــه او بــده و( غنیمــت بشــمار، تــا در روز ســختی 
و تنگدســتی بــه تــو بازگردانــد، بــدان کــه در پیــش روی تــو، گردنه هــای صعــب 
العبــوری وجــود دارد، کــه حــال ســبکباران بــه مراتــب بهتــر از ســنگین بــاران اســت 
ــده می باشــد. و ســرانجام حرکــت،  ــر از شــتاب گیرن ــه کنــد رود حالــش بدت و آن ک
بهشــت و یــا دوزخ اســت. پــس بــرای خویــش قبــل از رســیدن بــه آخــرت وســائلی 
مهّیــا ســاز، و جایــگاه خــود را پیــش از آمدنــت آمــاده کــن، زیــرا پــس از مــرگ عــذری 

پذیرفتــه نمــی شــود، و راه بازگشــتی وجــود نــدارد.)14(
و از آن جــا کــه جــوان منطــق پذیــر اســت حضــرت فلســفه توّجــه بــه قیامــت را 
بیــان می کنــد، و بــه او تفهیــم می کنــد کــه هــدف از آفرینــش انســان در واقــع ایــن 
ــّی  ــا بن ــم ی ــود: »واعل ــذا فرم ــد ل ــدی کار کن ــرت و دار اب ــرای آخ ــان ب ــه انس ــت ک اس
اّنــک اّنمــا خلقــت لآلخــرة اللّلدنیــا و للفنــاء الللبقــاء و للمــوت الللحیــاة...؛)15( 
پســرم بــدان تــو بــرای آخــرت آفریــده شــدی نــه دنیا،بــرای رفتــن از دنیــا، نــه پایــدار 
مانــدن در آن، بــرای مــرگ، نــه زندگــی جاودانــه در دنیــا، کــه هــر لحظــه ممکــن 
اســت از دنیــا کــوچ کنــی و بــه آخــرت)و عالــم بــرزخ( درآیــی، و تــو شــکار مرگــی 
هســتی کــه فــرار کننــده آن نجاتــی نــدارد، و هــر کــه او را بجویــد بــه آن می رســد، و 
ســرانجام او را مــرگ می گیــرد. پــس از مــرگ بتــرس! نکنــد زمانــی ســراغ تــو را گیــرد 
کــه در حــال گنــاه یــا در انتظــار توبــه کــردن باشــی و مــرگ مهلــت ندهــد و بیــن تــو و 

توبــه فاصلــه انــدازد کــه در ایــن حــال خــود را تبــاه کــرده ای.«
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از آنجــا کــه یــاد مــرگ آثــار تربیتــی فراوانــی دارد دوبــاره تأکیــد می کنــم کــه پســرم: 
»اکثــر مــن ذکــر المــوت و ذکرماتهجــم علیــه و تفضی بعــد الموت الیــه، حّتی یأتیک 
و قــد اخــذت منــه حــذرک و شــددت لــه ازرک و الیأتیــک بغتــًة فیبهــرک؛)16( 
فــراوان بیــاد مــرگ بــاش و بــه یــاد آنچــه کــه بــه ســوی آن مــی روی، و پــس از مــرگ 

در آن قــرار می گیــری، تــا هنــگام مالقــات بــا مــرگ از هــر نظــر آمــاده باشــی.«

امید دهی به جوان
یــک مربــی خــوب همچــون طبیــب عمــل می کنــد کــه در مجمــوع داروهایــی را 
تجویــز می کنــد کــه مفیــد باشــد و زیــان آور نباشــد، در تربیــت هــم چنیــن اســت 
وقتــی از مــرگ و یــاد مــرگ ســخن بــه میــان می آیــد ممکــن اســت انســان از زندگــی 
دنیــا و تــالش بــرای آن ناامیــد شــود، یــک مربــی همــه ســونگر در کنــار یــاد مــرگ 
و فلســفه خلقــت بــه فرزنــد امیــد می دهــد کــه در دنیــا تــالش کنــد و از ســعی بــاز 
نایســتد لــذا فرمــود: »و اعلــم اّن اّلــذی بیــده خزائــن الّســماوات و االرض قــد اذن 
لــک فــی الدعــاء...و امــرک ان...تســترحمه لیرحمــک...؛)17( بــدان خدایــی کــه 
گنج هــای آســمان و زمیــن در دســت اوســت، بــه تــو اجــازه داده... و فرمــان داده 
کــه درخواســت رحمــت کنــی تــا ببخشــاید و خداونــد بیــن تــو و خــودش کســی را 
قــرار نــداده تــا حجــاب و فاصلــه ایجــاد کنــد، و تــو را مجبــور نســاخته کــه بــه شــفیع 
ــرده  ــدود نک ــه را مس ــاه در توب ــکاب گن ــورت ارت ــری، و در ص ــاه بب ــطه ای پن و واس
اســت، در کیفــر تــو شــتاب نداشــته و در توبــه و بازگشــت بــر تــو عیب نگرفته اســت، 
در آنجــا کــه رســوایی ســزاوار توســت، رســوا نســاخته، و بــرای بازگشــت بخویــش 
شــرایط ســنگینی مطــرح نکــرده اســت، در گناهــان تــو را بــه محاکمــه نکشــید: »و 
لــم یؤیســک مــن الّرحمــة...؛)18(و از رحمــت خویــش ناامیــدت نکــرده، بلکــه 
بازگشــت تــو را از گناهــان نیکــی شــمرده اســت، هرگنــاه تــو را یکــی، و هــر نیکــی تــو را 
ده بــه حســاب آورده و راه بازگشــت و توبــه را بــه روی تــو گشــوده اســت.« قبــاًل در 
بخــش آثــار توبــه توضیــح داده شــد کــه جمــالت فــوق سراســر امیــد و خوشــبینی 
بــه خــدا و نظــام هســتی و آینــده اســت. و جوانــی کــه بــه هســتی و خالــق آن و 
آینــده امیــد داشــته باشــد و خوشــبین باشــد بیشــترین تــالش را بــرای اصــالح 

خــود و جامعــه و رســیدن بــه اهــداف عالــی انجــام خواهــد داد.
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اّمــا ایــن نکتــه را هــم تذکــر می دهــد کــه اگــر بــه برخــی از امیدهــا و آرزوهایــی کــه 
داشــتی نرســیدی ناامیــد نشــو، چــرا کــه اینگونــه نیســت کــه انســان در ایــن دنیــا 
بــه تمــام آرزوی خویــش برســد، چنــان کــه فرمــود: »واعلــم اّنــک لــن تبلــغ املــک 
ولــن تعــدو اجلــک، و اّنــک فــی ســبیل مــن کان قبلــک، فخّفــض فــی الّطلــب 
قــد جــّر الــی حــرٍب فلیــس کّل طالــٍب بمــرزوق، و الکّل مجمــٍل بمحــروٍم؛)19( بــه 
یقیــن بــدان کــه تــو بــه همــه آرزوهــای خــود نخواهــی رســید و تــا زمــان مرگ بیشــتر 
زندگــی نخواهــی کــرد، و بــر راه کســی مــی روی کــه پیــش از تــو می رفــت، پــس در بــه 
ــه دســت آوردی نیکــو عمــل  دســت آوردن دنیــا آرام بــاش، و در مصــرف آنچــه ب
کــن زیــرا چــه بســا تــالش بــی انــدازه بــرای دنیــا کــه بــه تــاراج رفتــن امــوال کشــانده 
شــد. پــس هــر تالشــگری بــه روزی دلخــواه نخواهــد رســید، و هــر مــدارا کننــده ای 

محــروم نخواهــد شــد.«

تشویق به دعا
دعــا مکتــب بــزرگ و وســیع تربیتــی اســت کــه مــردان بــزرگ را در دامــن خویــش 
تربیــت و پــرورش داده اســت، انبیــاء، اولیــاء، عرفــا صالحــان و پــاکان همــه از 
ــه کــوی دوســت راهیافتــه انــد، قــرآن دعــا را بــه عنــوان مهمتریــن  مکتــب دعــا ب
ــای  ــان را در دع ــته)20( و ارزش انس ــدا دانس ــا خ ــان ب ــاط انس ــن ارتب و محکمتری
ــد  ــاح و مقالی ــح النج ــا مفاتی ــه: »الّدع ــم ک ــت می خوانی ــد.)21( و در روای او می دان
و  اســت.«  رســتگاری  گنجینه هــای  و  پیــروزی  کلیدهــای  دعــا  الفــالح؛)22( 
دانشــمندان دربــاره آثــار تربیتــی دعــا ســخنان نغــزی گفتــه انــد از جملــه دیــل 
و  مــی دارد  وا  کوشــش  و  کار  بــه  را  انســان  نیایــش  و  »دعــا  می گویــد:  کارنگــی 

نخســتین گام بــه ســوی عمــل اســت.«)23(
و الکســیس کارل می گویــد: »فقــدان نیایــش در میــان مّلتــی برابــر بــا ســقوط آن 
ملــت اســت! اجتماعــی کــه احتیــاج بــه نیایــش را در خــود کشــته اســت معمــواًل از 

فســاد و زوال مصــون نخواهــد بــود...«)24(
در ادامــه می گویــد: »نیایــش در همیــن حــال کــه آرامــش را پدیــدآورده اســت در 
فعالیت هــای مغــزی انســان یــک نــوع شــکفتگی و انبســاط باطنــی و گاهــی روح 

قهرمانــی و دالوری را تحریــک می کنــد.

مــقــاالت
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نیایــش خصائــل خویــش را بــا عالمــات بســیار مشــخص و منحصربــه فــرد نشــان 
می دهــد، صفــای نــگاه، متانــت رفتــار، انبســاط و شــادی درونــی، چهــره پــر از 
یقیــن، اســتعداد هدایــت، و نیــز اســتقبال از حــوادث، این هــا اســت کــه از وجــود 
یــک گنجینــه ای پنهــان در عمــق روح مــا حکایــت می کنــد، و تحــت ایــن قــدرت 
حتــی مــردم عقــب مانــده و کــم اســتعداد نیــز می تواننــد نیــروی عقلــی و اخالقــی 
خویــش را بهتــر بــه کار بندنــد و از آن بیشــتر بهــره گیرنــد، اّمــا متأســفانه در دنیــای 
مــا کســانی کــه نیایــش را در چهــره حقیقیــش بشناســند بســیار کمنــد.«)25( بــه 
جهــت ایــن آثــار شــگرف تربیتــی اســت کــه امیرمؤمنــان مربــی انســان، در تربیــت 
فرزند دلبندش او را ســخت به دعا و نیایش ســفارش و آثار و فوائد گرانســنگ آن 
را بیــان مــی دارد و می فرمایــد: »قــد اذن لــک فــی الّدعــاء و تکّفــل لــک باالجابــة و 
امــرک ان تســأله لیعطیــک... فــاذا نادیتــه ســمع نــداک و اذا ناجیتــه علــم نجــواک 
فافضیــت الیــه بحاجتــک...؛)26( بــدان خــدا... بــه تــو اجــازه درخواســت و دعــا 
داده، و اجابــت آن را بــه عهــده گرفتــه اســت، تــو را فرمــان داده کــه از او بخواهــی تــا 
عطــا کنــد... هــرگاه او را بخوانــی، ندایــت را می شــنود، و چــون بــا او راز دل گویــی 
راز تــو را می دانــد، پــس حاجــت خــود را بــا او بگــوی، و آنچــه در دل داری نــزد او 
بازگــوی، غــم و انــدوه خــود را در پیشــگاه او مطــرح کــن، تــا غم هــای تــو را برطــرف 

کنــد و در مشــکالت تــو را یــاری رســاند.«
ــار اجابــت دعــا و راز عــدم اجابــت برخــی دعاهــا پرداختــه ســفارش  آنــگاه بــه آث
می کنــد کــه مبــادا تأخیــر در اجابــت دعــا ناامیــدت کنــد، لــذا فرمــود: »و ســألته مــن 
خزائــن رحمتــه ماالیقــدر علــی اعطائــه غیــره، مــن زیــادة االعمــار و صّحــة االبــدان 
وســعة االرزاق ثــّم جعــل فــی یدیــک مفاتیــح خزائنــه بمــا اذن لــک فیــه مــن 
مســألته...؛)27( و از گنجینه هــای رحمــت او چیزهایــی را درخواســت کــردی کــه 
جــز او کســی نمــی توانــد عطــا کنــد، ماننــد عمر بیشــتر، تندرســتی بدن، و گشــایش 
در روزی، ســپس خداونــد کلیدهــای گنجینه هــای خــود را در دســت تــو قــرار داده 
کــه بــه تــو اجــازه دعــا کــردن داد، پــس هــرگاه اراده کــردی می توانــی بــا دعــا درهــای 
نعمــت خــدا را بگشــایی تــا بــاران رحمــت الهــی بــر تــو ببــارد. هرگــز از تأخیــر اجابــت 
دعــا ناامیــد مبــاش زیــرا بخشــش الهــی بــه انــدازه نّیــت اســت گاه در اجابــت دعــا 
تأخیــر می شــود تــا پــاداش درخواســت کننــده بیشــتر و جــزای آرزومنــد کامــل 
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تــر شــود، گاهــی درخواســت می کنــی اّمــا پاســخ داده نمــی شــود، زیــرا بهتــر از 
ــا بــه  ــا در وقــت مشــخص، بــه تــو خواهــد بخشــید، ی آنچــه خواســتی بــه زودی ی
جهــت اعطــاء بهتــر از آنچــه خواســتی، دعــا بــه اجابــت نمــی رســد، زیــرا چــه بســا 
خواســته هایی داری کــه اگــر داده شــود مایــه هالکــت دیــن تــو خواهــد بــود. پــس 
ــو را تأمیــن، و رنــج و  ــه ای باشــد کــه جمــال و زیبایــی ت ــه گون ــو ب خواســته های ت
ســختی را از تــو دور کنــد. پــس نــه مــال دنیــا بــرای تــو پایــدار، و نــه تــو بــرای مــال 

دنیــا باقــی خواهــی مانــد.«

معّرفی اهل دنیا
یــک راهنمــای خــوب آن اســت کــه هــم راه نشــان دهــد و هــم چــاه را، یــک 
طبیــب حــاذق آن اســت کــه هــم دارو نشــان دهــد و هــم خطــر ســم را گوشــزد 
نمایــد، و یــک مربــی خــوب آن اســت کــه هــم الگوهــای ســالم و مطلــوب را معرفــی 
نمایــد و هــم الگوهــای ناســالم را بــا نشــانه های آن بشناســاند، در همیــن راســتا 
علــی)ع( در بخش هــای قبلــی بــه معرفــی صالحــان و پــاکان بــه عنــوان الگوهــای 
صحیــح پرداخــت و در ایــن بخــش بــه معرفــی اهــل دنیا که ســخت بایــد نوجونان 

و جوانــان از نزدیــک شــدن و همســانی بــا آن هــا پرهیــز نماینــد می پــردازد:
»اّیــاک ان تغتــر بماتــری مــن اخــالد اهــل الّدنیــا الیهــا، و تکالبهــم علیهــا، فقــد 
نّبــأک اهلل عنهــا و نعــت هــی لــک عــن نفســها، و تکّشــفت لــک عــن مســاویها؛)28( 
ــو را  مبــادا دلبســتگی فــراوان دنیاپرســتان، و تهاجــم حریصانــه آنــان بــه دنیــا، ت
ــرده،  ــا آگاه ک ــو را از حــاالت دنی ــد ت ــه خداون مغــرور ســاخته و فریــب دهــد، چــرا ک
و دنیــا نیــز از وضــع خــود تــو را خبــر داده و از زشــتی های روزگار پــرده برداشــته 
اســت.« مهــم شــناخت نشــانه های اهــل دنیــا اســت، چــرا کــه خیلی هــا اّدعــای 
زهــد دارنــد ولــی در واقــع اهــل دنیــا هســتند، بــرای ایــن کــه جــوان بــه دام چنــان 
می کنــد:  معرفــی  چنیــن  ایــن  را  نشــانه ها  امیــر)ع(  حضــرت  نیفتــد،  افــرادی 
»فاّنمــا اهلهــا کالب عاریــة و ســباع ضاریــٌة یهــّر بعضهــا علــی بعــٍض و یــأکل عزیزهــا 
ذلیلهــا و یقهــر کبیرهــا صغیرهــا نعــٌم معّقلــٌة...؛)29( همانــا دنیــا پرســتان چونــان 
بــه  برخــی  شــتابند،  در  صیــد  دریــدن  بــرای  عوعوکنــان  درنــده،  ســگ های 
برخــی دیگــر هجــوم آورنــد، و نیرومندشــان، ناتــوان را می خــورد، و بــزرگ ترهــا 
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ــته، و  ــای بس ــا پ ــی از آن ه ــه برخ ــتند ک ــترانی هس ــان ش ــا چون ــا را، و ی کوچک تره
برخــی دیگــر در بیابــان رهــا شــده، کــه راه گــم کــرده و در جاّده هــای نامعلومــی 
در حرکتنــد، و در وادی پــر از آفت هــا، و در شــنزاری کــه حرکــت بــا کنــدی صــورت 
ــه کارشــان برســد، و نــه چراننــده ای  ــد کــه ب ــد، نــه چوپانــی دارن می گیــرد گرفتارن
کــه بــه چراگاهشــان ببــرد، دنیــا آن هــا را بــه راه کــوری کشــاند. و دیدگانشــان را از 
چــراغ هدایــت بپوشــاند، در بیراهــه ســرگردان، و در نعمت هــا غــرق شــده انــد کــه 
نعمت هــا را پــروردگار خــود قــرار دادند)بــه جــای خــدا( هــم دنیــا آن هــا را بــه بــازی 
گرفتــه، و هــم آن هــا بــا دنیــا بــه بــازی پرداختــه، و آخــرت را فرامــوش کــرده انــد.«

پرهیز از غیرت بی جا
ــا نوجوانــی و آغــاز  تربیــت یــک پــدر دلســوز فقــط منحصــر بــه دوران کودکــی و ی
جوانــی نمــی شــود بلکــه بــا تربیــت صحیــح آینــده او را نیــز تضمیــن می کنــد و 
روش صحیــح زندگــی مشــترک را نیــز بــه او تعلیــم می دهــد، در ایــن بــاره حضــرت 
امیــر)ع( نکاتــی را یــادآور می شــود، از جملــه دوری از غیــرت بــی جــا، اجتنــاب 
از تحمیــل بیــش از قــدرت نســبت بــه زنــان، و در گرامــی داشــتن زیــاده روی 
نکــردن... چنــان کــه فرمــود: »و ال تملــک المــرأة مــن امرهــا ماجــاوز نفســها، 
فــاّن المــرأة ریحانــٌة و لیســت بقهرمانــة و التعــد بکرامتهــا نفســها، و التطمعهــا 
فــی ان تشــفع لغیرهــا، و اّیــاک و الّتغایــر فــی غیــر موضــع غیــرٍة فــاّن ذلــک یدعــوا 
الصحیحــة الــی الّســقم و البریئــة الــی الّریــب؛)30( کاری کــه برتــر از توانایــی زن 
نــه پهلوانــی ســخت کــوش،  بــه او وامگــذار، کــه زن گل بهــاری اســت،  اســت 
مبــادا در گرامــی داشــتن زن زیــاده روی کنــی کــه او را بــه طمــع ورزی کشــاند بــرای 
دیگــران بــه نــاروا شــفاعت کنــد) نقــد تفکــر فمینیســم و اصالــت دادن بــه زن و زن 
ســاالری( بپرهیــز از غیــرت نشــان دادن بــی جــا کــه درســتکار را بــه بیمــار دلــی، و 
پاکدامــن را بــه بدگمانــی رســاند.« نکتــه دیگــری را کــه در مســائل خانوادگــی بــه 
عنــوان تربیــت بــه فرزنــدش یــادآور می شــود احتــرام بــه خویشــاوندان اســت. 
لــذا فرمــود: »واکــرم عشــیرتک فاّنهــم جناحــک اّلــذی بــه تطیــر، و اصلــک اّلــذی 
الیــه تصیــر و یــدک اّلتــی بهــا تصــول؛)31( خویشــاوندانت را گرامــی دار، زیــرا آن هــا 
پروبــال تــو می باشــند، کــه بــا آن پــرواز می کنــی و ریشــه تــو هســتند کــه بــه آن هــا بــاز 
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می گــردی، و دســت نیرومنــد تــو می باشــند کــه بــا آن حملــه می کنــی.«

نظم در کارها
از جملــه امــوری کــه بایــد فرزنــدان بــر آن تربیــت یابنــد و پــدر و مــادر نســبت 
بــه فراگیــری و مراعــات آن حســاس باشــند مراعــات نظــم در کار و زندگــی اســت. 
یــک مربــی دلســوز بــا گفتــار و رفتــار خویــش افــراد تحــت تربیــت خویــش را بــا 
ــار مــی آورد، چــرا کــه اســاس هســتی، موفقیــت و پیشــرفت ها اســتفاده از  نظــم ب
فرصت هــا... بســتگی بــه نظــم دارد،لــذا علــی)ع( بــر ایــن امــر تأکیــد، در یــک جــا 
فرمــود: »اوصیکمــا و جمیــع ولــدی و اهلــی و مــن بلغــه کتابــی، بتقــوی اهلل و نظم 
امرکــم؛)32( شــما )حســن)ع( و حســین)ع(( و تمــام فرزنــدان و خاندانــم را، و هــر 
کســی کــه ایــن نامــه مــن بــه او می رســد بــه تقــوی و تــرس از خــدا، و نظــم در امــور 
زندگــی... ســفارش می کنــم« و در بخــش پایانــی نامــه 31 بــه حســنش)ع( فرمــود: 
 یتواکلــوا فــی 

ّ
»واجعــل لــکّل انســان مــن خدمــک عمــاًل تأخــذ بــه فاّنــه احــری اال

خدمتــک؛ کار هــر کــدام از خدمتکارانــت را )بــا نظــم دقیــق( معّیــن کــن کــه او را در 
ــود  ــبب می ش ــت کار س ــم( درس ــیم)و تنظی ــه تقس ــی، ک ــئول بدان ــر آن کار مس براب

کارهــا را بــه یکدیگــر وانگذاریــد، و در خدمــت سســتی نکننــد.«

تربیت تمام شدنی نیست
خیلــی از پــدر و مادرهــا بــر ایــن باورنــد، کــه تــالش بــر تربیــت فرزنــدان و نظــارت 
تربیتــی بــر رفتــار آن هــا و پنــد و انــدرز تربیتــی نســبت بــه آن هــا مخصــوص دوران 
کودکــی و حداکثــر تــا دوران بلــوغ اســت و بعــد از بلــوغ و مخصوصــًا بعــد از ازدواج 
کار تربیتــی را تمــام شــده می داننــد و ایــن زبانحــال و قــال همــه اســت کــه »ماشــاء 
ــا بــه دختــرش می گویــد: »ماشــاء اهلل زن و خانمــی شــده«  اهلل مــردی« شــده و ی
و فرزنــدان نیــز بــر ایــن باورنــد کــه بــا بــزرگ شــدن و یــا ازدواج کــردن والدیــن حــق 
ــذا گاه در جــواب برخــی تذکــرات  تذکــرات تربیتــی، و نظــارت تربیتــی را ندارنــد، ل
می گوینــد: »آغــا جــون! پــدر جــون مــن دیگــه مــردی شــده ام و...« ایــن اندیشــه 
در دو ســو، ســخت بــر اشــتباهند، چــرا کــه تعلیــم و تربیــت باهمنــد و رفیــق جــدا 
نشــدنی از هــم، اگــر گفتــه شــد کــه: »زگهــواره تــا گــور دانــش بجــوی« بایــد گفــت: »که 
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زگهــواره بلکــه پیــش از گهــواره تــا گــور تربیــت طلــب« بــه همیــن جهــت اســت کــه 
ــه فرزندانــش خوردســالند  امیــر موّحــدان و مؤمنــان و مربیــان علــی)ع( آن روز ک
نصیحــت و موعظــه و پنــد می دهــد، و آن روز کــه حســنش)ع( جوانــی »حــدث« 
اســت بــا نامــه سراســر تربیتــی او را هدایــت می کنــد و آن روز هــم کــه در شــرف 
شــهادت قــرار می گیــرد در ســال چهــل هجــری در حالــی کــه حســنش)ع( حــدود 
37 ســال و حســینش 36 ســال دارد، و مردانــی کامــل شــده انــد، آنهــم حســنینی 
بــا  را  آنــان  و  تربیتــی می نویســد  نامــه  بازهــم وصّیــت  پــاک،  و  کــه معصومنــد 
تأکیــدات زیــاد و تکــرار دوبــار اســم »اهلل« در هــر فقــره و هــر مطلــب بــه اصــالح گــری 
بیــن مــردم، کمــک بــه یتیمــان، رســیدگی بــه همســایگان، عمــل بــه قــرآن، اقامــه 
نمــاز، شــرکت در جهــاد بــا مــال و جــان و عــدم تــرک امــر بــه معــروف و نهــی از منکر، 

ســفارش می نمایــد.)33(
بــا تأســی بــه امیــر مؤمنــان اســت کــه همیشــه علمــاء، بــزرگان، عرفــا و ســالکان 
راه حــق، در طــول زندگــی نامه هــای فــراوان تربیتــی بــرای فرزنــدان خویــش، 
حتــی در ســّن بــاال داشــته انــد )کــه جمــع آوری ایــن نامه هــا، کتابــی حجیــم، بلکــه 

کتابهایــی خواهــد شــد مفیــد( تــا بگوینــد کــه تربیــت تمــام شــدنی نیســت.
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آسیب شناسی جامعه و
حکومت اسالمی در نهج البالغه

مقالــه حاضــر بــه برخــی از موانعــی می پــردازد کــه از منظــر نهــج البالغــه، بــه 
ــداوم حرکــت بالنــده جامعــه و حکومــت اســالمی  ــات و آســیب ها، از ت ــوان آف عن
تفرقــه و گسســتگی  را  ایــن آســیب ها  از  یکــی  امــام علــی  جلوگیــری می کننــد. 
اجتماعــی معرفــی می کنــد کــه بــه بنیان هــای ثبــات یــک سیســتم لطمــه وارد 

می ســازد و اســتمرار آن را دچــار مشــکل می کنــد.
ــا ایجــاد  ــه ب تجمــل گرایــی، تملــق و چاپلوســی دومیــن آســیب و آفــت اســت ک
شــکاف و فاصلــه میــان رهبــران و مــردم و فریــب و غفلــت دســت انــدرکاران از 
واقعیت هــای موجــود، بــه تدریــج پایــگاه اجتماعی نظام را تضعیف و مشــروعیت 
آن را کمرنــگ می ســازد. آســیب ســوم، فــدا کــردن حــق )دیــن( بــه پــای مصلحــت 
و دیــن را قربانــی حکومــت کــردن اســت کــه ایــن آفــت ثبــات حکومــت اســالمی را 
خدشــه دار می کنــد. آخریــن مــورد از آفــات، فقــر و محرومیــت اجتماعــی اســت.

اقتصــادی اســت  نامســاعد اجتماعــی و  نیــز شــرایط  ایــن آســیب  محصــول 
ــی آورد و  ــود م ــه وج ــت را ب ــه حکوم ــردم ب ــاداری م ــریع در وف ــر س ــه تغیی ــه زمین ک

مشــروعیت نظــام سیاســی را از بیــن می بــرد.
واژه های کلیدی: مشروعیت، حق، حکومت، جامعه.
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مقدمه
اصــوال هــر نظــام سیاســی ممکــن اســت پــس از شــکل گیــری بــا آســیب های 
مختلــف مواجــه گــردد کــه نــه فقــط از کارایــی آن می کاهنــد، بلکــه رفتــه رفتــه 
اســاس آن را تهدیــد می کننــد؛ از ایــن رو الزم اســت دربــاره جامعــه و حکومــت 
بــه آســیب شناســی پرداخــت. آســیب ها کــه بــه گفتــه فرهنگنامــه آکســفورد از 
ــت در  ــد نخس ــد )1( بای ــی می گردن ــری ناش ــاختاری و فک ــالل س ــی و اخت ــی نظم ب
ابعــاد گوناگــون شــناخته شــوند و ســپس در صــورت بــروز، بــدون اتــالف وقــت بــرای 
زدودن آن هــا اقــدام معقــول صــورت پذیــرد. جامعــه شناســان فونکسیونالیســت 
تعــادل میــان حــوزه ارزش هــا و محیــط اجتماعــی را مبنــای ثبــات یــک سیســتم 
سیاســی می داننــد و معتقدنــد در صــورت بــروز یــا ورود آســیب بــه یکــی از ایــن دو 
حــوزه، ثبــات و تعــادل سیســتم دچــار خدشــه می گــردد. گرچــه ایــن آســیب ها 
در نظام هــای مختلــف می توانــد گوناگــون باشــد، امــا در ایــن نوشــتار بــا توجــه 
بــه ســخنان حضــرت علــی)ع( در خطبه هــا، نامــه و حکمت هــای نهــج البالغــه 
)2( چهــار نمونــه از ایــن آســیب ها کــه هــر جامعــه و حکومتــی، از جملــه جامعــه و 

ــد. ــد گردی ــل خواه ــف و تحلی ــد، توصی ــد می کن ــالمی را تهدی ــت اس حکوم

1. تفرقه و گسستگی اجتماعی
یکــی از عواملــی کــه ثبــات و تعــادل جامعــه و حکومــت را خدشــه دار می ســازد، 
ــر  ــوده ای تعبی ــه جامعــه ت ــه برخــی از آن ب ــه و گسســتگی اجتماعــی اســت ک تفرق
می کننــد )3( کــه در برابــر جامعــه مدنــی قــرار دارد. امیــل دورکیــم )1858 - 1917م( 
جامعــه شــناس مشــهور فرانســوی چنیــن آســیبی را کــه بعضــی از نویســندگان آن 
را مهــم تریــن آســیب و آفــت بــرای جامعــه و حکومــت می داننــد. )4( محصــول 
قواعــد و هنجارهــای غیــر عادالنــه حاکــم بــر جامعــه یــا وجــود وضعیــت انومــی )بــی 
هنجــاری( در جوامــع می دانــد. انومــی بــه معنــای فقــدان همبســتگی در یــک 
جامعــه اســت کــه موجــب کشــمکش اجتماعــی و ســرگردانی فــردی و منازعــه برای 
قــدرت و ثــروت می شــود. وقتــی نیروهــای گسســتگی بــر عوامــل همبســتگی چیــره 
شــوند و پیدایــش وجــدان مشــترک بــه کندی صــورت گیرد، رفتار اجتماعی ناشــی 
از وضعیــت انومــی افزایــش می یابــد و کشــاکش و ســتیز اجتماعــی رخ می نمایانــد. 
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دورکیــم در حقیقــت میــان خشــونت، جنایــت، کــج رفتــاری اجتماعــی و رفتــار 
سیاســی جمعــی ســنخیتی مشــاهده می کنــد و همــه آن هــا را بــر خاســته از آســیب 

خطرنــاک تفرقــه و گسســتگی اجتماعــی می دانــد. )5(
هشــدار علــی)ع( در خطبــه قاصعــه )خطبــه 192( بــه اجتنــاب از تفــرق و تشــتت 
ایــن  از بیــان  پــس  ملــت از همیــن آســیب اجتماعــی حکایــت دارد. امــام)ع( 
کــه تاریــخ بــه عنــوان یــک منبــع شــناخت تجربــی از ضابطــه و قانــون برخــوردار 
اســت، قوانیــن حاکــم بــر آن را ثابــت و قابــل تطبیــق بــر مــوارد مشــابه می دانــد و 
ــا رعایــت  رمــز تــداوم عــزت و عظمــت جامعــه و حکومــت را در رابطــه مســتقیم ب
بــه  العــزة  لزمــت  امــر  ایــن قوانیــن می دانــد و می فرمایــد: »فالزمــوا کل  دقیــق 
شــانهم... مــن االجتنــاب للفرقــه و اللــزوم لاللفــه »یعنــی الزمــه عــزت و ســربلندی 
یــک جامعــه و حفــظ شــؤون اجتماعــی یــک ملــت، دوری از تفرقــه و گسســتگی 
ــه اتحــاد و همبســتگی اســت. حضــرت در جــای دیگــر ایــن خطبــه،  و اهتمــام ب
خطــر ایــن آســیب را بــه عنــوان اصلــی عمومــی و قانونــی کلــی بــا تاکیــد بیشــتر مورد 
ــد:  ــد و می فرمای ــرا می خوان ــه اجتنــاب از آن ف ــرار می دهــد و همــگان را ب توجــه ق
آنچــه ســتون فقــرات یــک ملــت و یــک جامعــه را خــرد می کنــد و قــدرت و توانــش 
را از بیــن می بــرد، تفرقــه، پشــت کــردن بــه یکدیگــر و عــدم یــاری همدیگــر اســت: 
ــاحن  ــوب و تش ــن القل ــن تضاغ ــم م ــن منته ــم اوه ــر فقرته ــر کس ــوا کل ام و اجتنب

الصــدور و تدابــر النفــوس و تخــاذل االیــدی.
معمــوال کشــاکش های سیاســی نوعــی رفتــار جمعــی هســتند کــه در شــرایط 
فقــدان همبســتگی و وجــدان جمعــی پدیــد می آینــد و جامعــه را از توســعه در 
ابعــاد گوناگــون بــاز می دارنــد. امــام)ع( می فرمایــد: حفــظ همبســتگی و اتحــاد در 
راه حــق، هــر چنــد ناخوشــایند شــما باشــد، از اختــالف کلمــه و جدایــی طلبــی در 
مســیر باطــل، کــه مــورد پســند واقــع گــردد، بهتــر اســت و بــه طــور قطــع خداونــد 
در گذشــته و آینــده جهــان هیــچ ملتــی را بــا تفرقــه و گسســتگی بــه ســعادت و 
ــاه نرســانده و نخواهــد رســاند. )6( در تبییــن بیشــتر ایــن آســیب اجتماعــی،  رف
امــام در خطبــه 25 نهــج البالغــه تصریــح می کنــد کــه قانــون مذکــور چنــان عــام و 
قطعــی اســت کــه حــق بــا تفرقــه و گسســتگی شکســت می خــورد و باطــل بــا اتحــاد 

ــه پیــروزی می رســد: و همبســتگی ب
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واهلل الظــن ان هــوالء القــوم ســیدالون منکــم باجتماعهــم علــی باطلهــم و 
تفرقکــم عــن حقکــم؛ بــه خــدا ســوگند: گمــان می کنــم بــه زودی آنــان )ارتــش 
معاویــه( بــر شــما چیــره شــوند، چــرا کــه در باطــل خــود اتحــاد و همبســتگی دارنــد 

ــتید. ــالف هس ــه و اخت ــار تفرق ــق دچ ــما در ح و ش
آنچــه در ایــن ســخنان امــام جالــب توجــه می نمایــد ایــن اســت کــه امــام پیــروزی 
و رفــاه و ســعادت را در داشــتن ارتــش قــوی یــا اقتصــاد غنــی و امثــال آن نمــی دانــد 
و همچنیــن عامــل شکســت و ناکامــی جوامــع و حکومت هــا را ضعــف سیاســی 
یــا فرهنگــی و اقتصــادی معرفــی نمی کنــد، بلکــه در یــک جملــه، علــت پیــروزی و 

موفقیــت را »همبســتگی« و راز شکســت را »گسســتگی« ذکــر می کنــد. )7(
بدیهــی اســت کــه امــام نمــی خواهــد نقــش قــدرت نظامــی، سیاســی، فرهنگــی 
ــا در  ــداوم حیــات جوامــع و نظام هــای سیاســی و ی و اقتصــادی را در پیــروزی و ت
شکســت آن هــا نادیــده بگیــرد یــا نفــی کنــد، بلکــه مقصــود، بیــان نقــش بنیــادی و 
اصیــل »اتحــاد« و »اختــالف« در تــداوم و شکســت بــه عنــوان اصلــی کلــی و ســنت 
الیتغیر الهی اســت. )8( در ســایه اتحاد، همدلی و همبســتگی، دیگر موفقیت ها 
نیــز بــه دســت می آیــد؛ امــا بــه دنبــال تفرقــه و گسســتگی، موفقیت هــای موجــود 
هــم از دســت مــی رود؛ البتــه الزمــه اتحــاد و دوری از تفرقــه، تحمــل یکدیگــر و 
احتــرام بــه اندیشــه هایی اســت کــه همگــی در چارچــوب اصــول پذیرفتــه شــده در 

جامعــه تولیــد می شــوند و تامیــن منافــع ملــی را دنبــال می کننــد.

2. تجمل گرایی، تملق و چاپلوسی
از دیگــر آســیب هایی کــه جامعــه و حکومــت را تهدیــد می کنــد، تجمــل گرایــی، 
تملــق و چاپلوســی اســت. تجمــل گرایــی شــکاف و فاصلــه میــان رهبــران و مــردم 
ــتولی  ــر جامعــه مس ــی را ب ــج یــک حاکمیــت الیگارش ــه تدری ــد و ب را افزایــش می ده
می ســازد کــه نــه تنهــا بــه منافــع ملــی و حقــوق مردم نمــی اندیشــد، بلکه همــواره در 
صــدد تامیــن منافــع شــخصی و گروهــی خــود اســت. ابــن خلــدون، از اندیشــمندان 
مســلمان، تجمــل گرایــی و غــرق شــدن در اســراف و تبذیــر را خطرنــاک تریــن عامــل 
بــرای فروپاشــی یــک نظــام سیاســی می دانــد کــه زمینــه را بــرای ظهــور یــک عصبیــت 

)حاکمیــت( جدیــد و کنــار رفتــن حاکمیــت ســابق فراهــم مــی آورد. )9(

مــقــاالت
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حضــرت علــی نیــز حــدود چهــارده قــرن قبــل و پیــش از همــه، ایــن آســیب 
ــن  ــریح ب ــد ش ــر دادن ــام خب ــه ام ــه ب ــی ک ــت. هنگام ــرده اس ــزد ک ــاک را گوش خطرن
حــارث )قاضــی امــام( خانــه ای بــه هشــتاد دینــار خریــده، او را احضــار کــرد و پس از 
نــگاه خشــم آلــود بــه وی فرمــود: ایــن کار، تــو را از عــزت و قناعــت خــارج کــرده و بــه 
خواری و دنیاپرســتی کشــانده و در محله نابودشــوندگان و کوچه هالک شــدگان 
قــرار داده اســت. امــام در ادامــه می فرمایــد: ایــن خانــه )اقــدام( بــه چهــار جهــت 
منتهــی می گــردد: یــک ســوی آن آفت هــا و بالهــا، ســوی دوم مصیبت هــا، ســوی 
ــده  ــراه کنن ــیطان گم ــارم ش ــوی چه ــده و س ــت کنن ــای سس ــوا و هوس ه ــوم ه س
قــرار دارد و در خانــه بــه روی شــیطان گشــوده اســت. )10( امــام در برخــورد بــا 
ــی اشــراف بصــره  ــی تجمالت ــه در میهمان ــدار بصــره، ک ــن حنیــف، فرمان عثمــان ب

حاضــر شــده بــود فرمــود:
ــو  ــد کــه مــردی از ســرمایه داران بصــره ت ــزارش دادن ــه مــن گ ای پســر حنیــف، ب
ــا  ــتافتی ت ــوی آن ش ــه س ــرعت ب ــه س ــو ب ــده و ت ــرا خوان ــش ف ــی خوی ــه میهمان را ب
خوردنی هــای رنگارنــگ بــرای تــو آوردنــد و کاســه های پــر از غــذا پــی در پــی جلــو 
تــو نهادنــد. گمــان نمــی کــردم میهمانــی مردمــی را بپذیــری کــه نیازمندانشــان بــا 
ســتم محــروم شــده و ثروتمندانشــان بــر ســر ســفره دعــوت شــده انــد. اندیشــه کن 
در کجایــی؟ و بــر ســر کــدام ســفره تنــاول می کنــی؟ آگاه بــاش کــه هــر پیــرو را امامــی 
اســت کــه از او پیــروی کنــد و امــام شــما از دنیــای خــود بــه دو جامــه فرســوده و دو 
قــرص نــان رضایــت داده اســت. ســوگند بــه خــدا، مــن از دنیــای شــما طــال و نقــره 
ای نیندوختــه و از غنیمت هــای آن چیــزی ذخیــره نکــرده ام. بــر دو جامــه کهنــه 

ام جامــه ای نیفــزودم و از زمیــن دنیــا یــک وجــب در اختیــار نگرفتــم. )11(
همچنیــن وقتــی کــه امــام پــس از جنــگ بصــره بــر یکــی از یــاران خــود بــه نــام عــالء 
بــن زیــاد وارد می شــود و خانــه بســیار بــزرگ و مجلــل او را می بینــد، بــا تعجــب 
فــراوان از او می پرســد کــه تــو بــا ایــن خانــه بــزرگ در دنیــا چــه می کنــی و می فرمایــد: 
ــغ  ــاس کی الیتبی ــة الن ــهم بضعف ــدروا انفس ــدل ان یق ــة الع ــی ائم ــرض عل ان اهلل ف
ــه خــود را  ــرده ک ــر پیشــوایان حــق و عــدل واجــب ک ــد ب بالفقیــر فقــره؛ )12( خداون
بــا مــردم ناتــوان و بــی بضاعــت همســو کننــد تــا فقــر و نــداری، انســان تنگدســت 
را بــه اعتــراض و طغیــان نکشــاند و نظــام سیاســی را بــا بــی ثباتــی رو بــه رو نســازد.
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در حکمــت 355 نهــج البالغــه نیــز آمــده اســت کــه وقتــی یکــی از کارگــزاران امــام 
خانــه بــا شــکوهی ســاخت، امــام بــه او فرمــود: »اطلعــت الــورق رؤوســها! ان البنــاء 
یصــف لــک الغنــی؛ )13( ســکه های طــال و نقــره ســر برآورده خود را آشــکار ســاختند. 
همانــا ســاختمان مجلــل، بــی نیــازی و ثروتمنــدی تو را می رســاند«. علــی)ع( خود 
بــه مــردم کوفــه می فرمــود: اگــر جــز بــا مرکــب خویــش و وســائل شــخصی ام کــه حمل 

می کنــد و غالمــم از نــزد شــما رفتــم، بدانیــد خیانــت کــرده ام. )14(
بنابرایــن زندگــی مــادی و شــخصی رهبــران و مدیــران بایــد بــه دور از تجمــل 
و هماننــد زندگــی مــردم ضعیــف باشــد. در ایــن صــورت بینــش صحیــح و واقــع 
گرایانــه ای از جامعــه پیــدا کــرده و تصمیمــات و سیاســت هایی اتخــاذ می کننــد 
ــاه اقتصــادی نســبی را در جامعــه ایجــاد کننــد. حتــی در صــورت  ــه بتواننــد رف ک
عــدم امــکان تامیــن رفــاه بــرای مــردم، صــرف ایــن رفتــار، تحمــل فقــر و مشــکالت 
را بــرای مــردم آســان می ســازد و از آثــار منفــی روانــی و فرهنگــی جلوگیــری کــرده و 

ــد. )15( ــظ می کن ــام را حف ــروعیت نظ مش
تملــق و چاپلوســی نیــز از جملــه آســیب هایی اســت کــه بــر پیکــر یــک نظــام 
سیاســی لطمــه وارد می ســازد و جامعــه را بــه جــای رشــد و توســعه بــه مســیر قهقــرا 
می کشــاند. ایــن ویژگــی موجــب می شــود کــه خــوب و بــد، درســت و نادرســت، 
الیــق و ناالیــق، شــریف و دنــی و حــق و باطــل همــواره مشــتبه شــود و افــراد منافق، 
چاپلــوس و متملــق تــا حــد ممکــن از این وضعیــت، بهره برداری شــخصی و گروهی 
کننــد. در چنیــن جامعــه ای عرصــه بــر افــراد شایســته تنــگ می گــردد و میــدان 
بــرای افــراد بــی لیاقــت بــاز می شــود. نخبــگان سیاســی هیــچ گاه واقعیت هــا را 
درســت درک نمی کننــد، شــخصیت خــود را بســیار باالتــر از آنچــه هســت می بیننــد 
ــان  ــد. )16( امیرمؤمن ــت می پندارن ــه هس ــر از آنچ ــم ت ــر و مه ــود را فرات ــای خ و کاره
علــی)ع( در چندیــن مــورد خطــر ایــن آســیب را یــادآور شــده و همــگان را بــه شــدت 

از آن بــاز داشــته اســت کــه در ایــن جــا بــه برخــی از آن هــا اشــاره می کنیــم.
حــال  در  شــخصی  می کــرد.  ســخنرانی  صفیــن  در  حضــرت  روزی  الــف( 
ســخنرانی، حضــرت را ســتود و درود فــراوان بــه ایشــان فرســتاد. آن گاه امــام پــس 
از بیــان ایــن کــه از پســت تریــن حــاالت زمــام داران نــزد صالحــان ایــن اســت کــه 

گمــان برنــد آن هــا دوســتدار ستایشــند، می فرمایــد:

مــقــاالت
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ــاء و  ــتماع الثن ــراء و اس ــب االط ــی اح ــم ان ــی ظنک ــال ف ــون ج ــت ان یک ــد کره ق
لســت بحمــد اهلل کذلــک؛ مــن خــوش نــدارم در خاطــر شــما بگــذرد کــه مــن 
ســتایش را دوســت دارم و خواهــان شــنیدن آنــم. ســپاس خــدای را کــه چنیــن 
نبــودم. در ادامــه امــام می فرمایــد: فالتثنــوا علــی بجمیــل ثنــاء، الخراجــی نفســی 
الــی اهلل و الیکــم مــن التقیــة فــی حقــوق لــم افــرغ مــن ادائهــا و فرائــض البــد مــن 
امضائهــا. مــن از شــما می خواهــم کــه مــرا بــا ســخنان زیبــای خــود مســتایید )18( 
تــا از عهــده وظایفــی کــه نســبت بــه خــدا و شــما دارم بــر آیــم و حقوقــی را کــه مانــده 
اســت بپــردازم و واجباتــی کــه بــر عهــده مــن اســت و بایــد انجــام گیــرد را ادا کنــم. بــا 
مــن آن گونــه کــه بــا پادشــاهان ســرکش ســخن می گوییــد حــرف نزنیــد و بــا ظاهــر 

ســازی )تملــق و چاپلوســی( بــا مــن رفتــار نکنیــد.
مــی بینیــم کــه حضــرت، تملق و چاپلوســی را مانع انجام یافتــن صحیح وظایف 
رهبــران و مدیــران جامعــه می دانــد، چــرا کــه آنــان بــه خــود مغــرور می شــوند و غــرور 

و خودبینــی مانــع پرداختــن صحیــح بــه امور مــردم و جامعــه می گردد.
ب( حضــرت در بیــان اصــول روابــط اجتماعــی رهبــران و مدیــران جامعــه در 
نامــه مالــک اشــتر می فرمایــد: »و الصــق باهــل الــورع و الصــدق، ثــم رضهــم علــی 
اال یطــروک فــان کثــرة االطــراء تحــدث الزهــو و تدنــی مــن الغــرة«؛ تــا می توانــی بــه 
پرهیــزکاران و راســتگویان بپیونــد و آنــان را چنــان پــرورش ده کــه تــو را فــراوان 
نســتایند کــه ســتایش بــی انــدازه خــود پســندی مــی آورد و انســان را بــه سرکشــی 

وا مــی دارد.
»اطــراء« کــه بــه معنــای مبالغــه در مــدح و ســتایش اســت، چهــار مرتبــه در نهــج 
البالغــه ذکــر شــده اســت. یــک مــورد در خطبــه 216 و ســه مــورد در نامــه حضــرت 

بــه مالــک اشــتر آمــده اســت.
ج( امــام در حکمــت 347 می فرمایــد: »الثنــاء باکثــر مــن االســتحقاق ملــق؛ 
محســوب  چاپلوســی  و  تملــق  نوعــی  اســت،  ســزاوار  آنچــه  از  بیــش  ســتودن 
و  مــدح  از  را  مــردم  فقــط  نــه   216 خطبــه  در  حضــرت  همچنیــن  می گــردد«. 
ســتایش رهبــران و مدیــران جامعــه بــاز مــی دارد، بلکــه آنــان را ترغیــب می کنــد کــه 
بــه جــای مــدح و ســتایش، انتقــاد کننــد و آنچــه را حــق می بیننــد آزادانــه مطــرح 
ســازند و مســائلی کــه بــرای اصــالح امــور بــه نظــر آنــان می رســد گوشــزد ســازند تا در 
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حکمرانــی خطایــی رخ ندهــد. )19( اگــر چــه چاپلوســی و تملــق آســیبی خطرنــاک 
و مهلــک در بیــن ســطوح مختلــف مــردم اســت، امــا ایــن نخبــگان هســتند کــه 
ــروری  ــرای رشــد چاپلوســان و متملقــان آمــاده می کننــد. چاپلــوس پ زمینــه را ب
کــه محصــول آن فریــب و غفلــت دســت انــدرکاران از واقعیت هــای موجــود اســت. 
مــآال نظــام سیاســی را بــه پوچــی و ســقوط می کشــاند. از آن جــا کــه افــراد چاپلوس 
و تملــق گــو واقعیت هــا را از دیــد رهبــران مســتور می دارنــد و باعــث تلبیــس حــق 
ــرار  ــردم ق ــدا و م ــن خ ــن ونفری ــورد لع ــد م ــرآن مجی ــد، )20( در ق ــل می گردن و باط
گرفتــه انــد: »ان الذیــن یکتمــون مــا انزلنــا مــن البینــات و الهــدی مــن بعــد مــا بینــا 

للنــاس فــی الکتــاب اولئــک یلعنهــم اهلل و یلعنهــم الالعنــون«. )21(

3. فدا کردن حق )دین( به پای مصلحت
ســومین آســیب، فــدا کــردن حــق )دیــن( بــه پــای مصلحــت اســت. حاکــم 
ــق  ــت ح ــن و حاکمی ــرای دی ــت را ب ــا حکوم ــه آی ــازد ک ــوم س ــود معل ــرای خ ــد ب بای
حکومــت  بــرای  را  دیــن  حاکمــی  اگــر  حکومــت.  بــرای  را  دیــن  یــا  می خواهــد 
ــی  ــد، دیــن و حــق را قربان ــرار گیرن بخواهــد، هــر جــا دیــن و ریاســت در تعــارض ق
می کنــد؛ امــا اگــر ریاســت و حکومــت بــرای دیــن باشــد، هنــگام تعــارض، آنچــه فــدا 
می شــود ریاســت و حکومــت اســت؛ چنــان کــه حضــرت علــی)ع( بعــد از رحلــت 
رســول خداصلــی اهلل علیــه وآلــه بــا آن کــه جانشــینی بعــد از پیامبــر را حــق مســلم 
ــول  ــه رس ــه توصی ــرد و ب ــر ک ــاس خط ــن احس ــرای دی ــون ب ــا چ ــد، ام ــود می دان خ
ــه نمــی خواســت در امــر حکومــت کار بــه جــدال و خــون  خداصلــی اهلل علیــه وآل

ــرد. )22( ــکوت ک ــود، س ــیده ش ــزی کش ری
ــی،  ــت سیاس ــای موق ــدای پیروزی ه ــد ف ــرایطی نبای ــچ ش ــی در هی ــول گرای اص
ــیله  ــه وس ــه و توجی ــان اباح ــن هم ــرا ای ــود، زی ــادی ش ــی و اقتص ــی، فرهنگ نظام
بــرای رســیدن بــه هــدف و فــدا کــردن حــق بــرای مصلحــت اســت. انحــراف 
از اصــول گرایــی و حــق مــداری بــه خاطــر مصلحــت اندیشــی های نابــه جــا و 

روبنایــی، جــز بــه ظلــم، بــی عدالتــی و تبعیــض منجــر نمــی شــود.
در زمــان خالفــت امــام، برخــی دوســتان مصلحــت اندیــش نــزد امــام آمدنــد و 
تقاضــا کردنــد کــه حضــرت نیــز چــون معاویــه هدایــا و پول هــای زیــادی بــه اشــراف 
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بپــردازد تــا حمایــت آن هــا را جلــب کنــد. امــام)ع( در پاســخ بــه آن هــا فرمــود:
اتامرونــی ان اطلــب النصــر بالجــور...؛ می گوییــد پیــروزی و تثبیــت حکومتــم را 
بــه قیمــت تبعیــض و ســتمکاری بــه دســت آورم؟ بــه خــدا ســوگند هرگــز چنیــن 
کاری نخواهــم کــرد و عدالــت را بــه پــای سیاســت و ســیادت قربانــی نخواهــم 
ســاخت. اگــر همــه ایــن امــوال عمومــی از آن خــودم بــود و می خواســتم میــان 
مــردم تقســیم کنــم، هرگــز تبعیــض روا نمــی داشــتم تــا چــه رســد کــه مــال، مــال 
خداســت و مــن امانــت دار خدایــم. آگاه باشــید کــه بخشــیدن مــال بــه آنانــی کــه 
اســتحقاق ندارنــد، زیــاده روی و اســراف اســت؛ اگــر چــه در دنیــا ممکــن اســت 
مقــام بخشــنده آن را بــاال ببــرد و مــردم گرامــی اش بدارنــد، امــا در آخــرت پســت و 

ــود. )23( در پیشــگاه خــدا خــوار و ذلیــل خواهــد ب
آری، امــام بــه خوبــی می دانــد کــه اگــر قــدری انعطــاف نامعقــول و غیرصحیــح 
ــه طــور موقــت، مســتقر خواهــد ســاخت،  نشــان دهــد، حکومــت را، هــر چنــد ب
امــا چــون در ایــن صــورت از اصــول پذیرفتــه شــده اســالم فاصلــه می گیــرد، هرگــز 

ــد: ــری می فرمای ــای دیگ ــان در ج ــد. ایش ــول نمی کن ــنهادی را قب ــن پیش چنی
انــی لعالــم بمــا یصلحکــم و یقیــم اودکــم و لکنــی الاری اصالحکــم بافســاد 
نفســی؛ مــن خــوب می دانــم کــه راه اصــالح شــما چیســت و چگونــه می شــود 
ــرای چنیــن کاری هیــچ  ــی ب کجی هــا و انحرافــات جامعــه را ســامان بخشــید، ول
گاه خــود را بــه فســاد و تباهــی نمــی کشــم )و بــرای دنیــای دیگــران، آخــرت خــود 

را از بیــن نمــی بــرم(. )24(
ــن از  ــظ دی ــرای حف ــه را ب ــد آنچ ــد: بدانی ــز می فرمای ــه 173 نی ــرت در خطب حض
دســت می دهیــد بــه شــما زیانــی نخواهــد رســاند و آنچــه را بــا تبــاه ســاختن دیــن 

بــه دســت می آوریــد ســودی بــه حالتــان نخواهــد داشــت.
ــد کــه چــرا جایــگاه ویــژه ای  ــه امــام اعتــراض کردن هنگامــی کــه طلحــه و زبیــر ب
بــرای آنــان قائــل نشــده و هماننــد دیگــران بــا آن هــا رفتــار می کنــد، امــام فرمــود:

و امــا مــا ذکرتمــا منــی امــر االســوة فــان ذلــک امــر لــم احکــم انــا فیــه برایــی و ال 
ــه رســول اهلل؛ امــا اعتــراض  ــا و انتمــا مــا جــاء ب ــل وجــدت ان ولیتــه هــوی منــی ب
شــما کــه چــرا بــا همــه بــه تســاوی رفتــار کردیــم؛ ایــن روشــی نبــود کــه بــه رای خــود 
ــا بــه خواســته دل خویــش انجــام داده باشــم، بلکــه مــن و شــما می دانیــم کــه  ی
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ایــن گونــه رفتــار را رســول خــدا بــه مــا آموختــه اســت. )25(
معاویــه  فریبکارانــه  و  دروغیــن  سیاســت  مــورد  در   200 خطبــه  در  امــام)ع( 
می فرمایــد: واهلل مــا معاویــة بادهــی منــی ولکنــه یغــدر و یفجــر و لــوال کراهیــة الغــدر 
ــه  لکنــت مــن ادهــی النــاس و لکــن کل غــدرة فجــرة و کل فجــرة کفــرة؛ ســوگند ب
ــر و خیانــت کار اســت.  ــر نیســت؛ او حیلــه گ ــه از مــن سیاســت مدارت خــدا، معاوی
اگــر نیرنــگ و عــوام فریبــی ناپســند نبــود، مــن زیــرک تریــن افــراد بــودم، ولــی هــر 

نیرنگــی گنــاه و هــر گناهــی نوعــی کفــر و انــکار اســت.
بــه ایــن ترتیــب، آن چیــزی کــه امــام را بــرای دســت زدن بــه هــر کاری بــرای 
حفــظ قــدرت و حاکمیــت بــاز مــی دارد، اصــول گرایــی امــام و پــای بنــدی حضــرت 
بــه اســالم اســت، چــون در غیــر ایــن صــورت، اســاس دیــن آســیب می بینــد و 
دیــن در جامعــه تضعیــف می گــردد. واضــح اســت کــه بــه قــول شــهید مطهــری، 
وقتــی مــردی کــه کشــتی سیاســت را ناخــدا گردیــده و زمامــداری کشــور را عهــده دار 
شــده، دشــمن تبعیــض، رفیــق بــازی، باندســازی و دهان هــا را بــا لقمه هــای 
بــزرگ بســتن و دوختــن اســت و مبــارزه بــا سیاســت بــازی و فریــب کاری را اســاس 
آرایــی  صــف  او  مقابــل  در  مخالفانــی  و  معانــدان  داده،  قــرار  خویــش  هــدف 
می کننــد، دســت بــه خــراب کاری می زننــد و دردســرهایی فراهــم می آورنــد. )26(

4. فقر و محرومیت اجتماعی
فقــر نیــز بــال و آفتــی اســت کــه بــر عقیــده و ایمــان، اخــالق و رفتــار، فکــر و اندیشــه 
فــرد و خانــواده و اجتمــاع تاثیــر می گــذارد و مســیر حرکــت جامعــه را از اعتــدال 
ــر در  ــوص اگ ــه خص ــت - ب ــر و محرومی ــل فق ــه دلی ــر ب ــان فقی ــد. انس ــارج می کن خ
کنــار او ثروت هــای زیــاد انباشــته شــده باشــد - بــه عدالــت الهــی شــک می کنــد و 
بــه تدریــج پایه هــای اعتقــادی و اخالقــی او سســت می گردد.)مــن المعــاش لــه ال 
معــاد لــه(. صوفــی مصــری )ذوالنــون( می گویــد: کافرتریــن مــردم فقیــری اســت کــه 
صبــر او لبریــز شــده باشــد، )27( و جــای تعجــب نیســت کــه پیامبــر اکــرم صلــی اهلل 
علیــه وآلــه بفرمایــد: »کاد الفقــر ان یکــون کفــرا«، از شــر فقــر بــه خداونــد پنــاه ببــرد: 
»اللهــم انــی اعوذبــک مــن الفقــر و القلــة« و علــی نیــز بفرمایــد: »اللهــم صــن وجهــی 

بالیســار و التبــذل جاهــی باالقتــار« )28(.
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بســیاری از بحران هــای اجتماعــی، مفاســد و ناامنی هــا، محصــول فقــری اســت 
کــه نهــان یــا آشــکار در جوامــع وجــود دارد. از ابــوذر غفاری منقول اســت: »عجبت 
لمــن الیجــد القــوت فــی بیتــه کیــف الیخــرج علــی النــاس شــاهرا ســیفه؛ متعجبــم 
ــر مــردم  ــه شمشــیر خــود را ب ــه او پیــدا نمــی شــود چگون ــه غــذا در خان از کســی ک
نمــی کشــد؟« در حکمــت 319 آمــده اســت: »فــان الفقــر منقصــة للدین، مدهشــه 
للعقــل و داعیــة للمقــت؛ فقــر بــه دیــن انســان زیــان و نقصــان می رســاند، عقــل 
ــی  ــود«. وقت ــازد و باعــث کینــه و دشــمنی می ش ــی را ســرگردان می س و خــرد آدم
کــه دیــن و ایمــان و کمــاالت معنــوی در انســان افــول کــرد، اصــول اخالقــی و 
ارزش هــای انســانی در او کمرنــگ می شــود و انحــراف، کــج روی و کــج اندیشــی 
در او راه می یابــد. بــا عقلــی مدهــوش و ســرگردان )29( چگونــه می تــوان مســائل 
و مشــکالت فــردی و اجتماعــی را حــل و راه هــای رشــد و توســعه را طــی کــرد. 
ســرانجام ایــن کــه بــا بــودن عــداوت و دشــمنی در بیــن مــردم، آســایش، آرامــش 
و امنیــت از جامعــه رخــت بــر می بنــدد و رفتــه رفتــه جامعــه در جهــل و عقــب 

ــردد. ــه ور می گ ــی غوط ماندگ
حفــظ گوهــر شــخصیت، عــزت و مناعــت طبــع انســان ها از رؤوس برنامه هــای 
ــزرگ )30( می نامــد و قبــر را از  ــود. شــاید ایــن کــه امــام فقــر را مــرگ ب امــام علــی ب
فقــر برتــر می شــمارد بــه دلیــل ایــن باشــد کــه در قبــر انســان دچــار ذلــت و خــواری 

نمی شــود، ولــی فقــر بدتــر از آن را نیــز بــه دنبــال دارد. )31(
ــزل  ــی و تزل ــی ثبات برخــی از نظریه هــای جامعــه شناســی سیاســی در تحلیــل ب
نظام های سیاســی به ســازمان اقتصادی جامعه نظر دارند و منازعات سیاســی 
را ناشــی از اختــالف طبقاتــی و شــکاف عمیــق میــان توانگــران و تهیدســتان 
می داننــد. ارســطو یکــی از خطرهــای تهدیــد کننــده پایــداری نظام هــای سیاســی 
را افزایــش نامتناســب فقــرا بــا توانگــران می دانــد کــه بــه تجزیــه کامــل دولــت بــه دو 
قطــب توانگــران و تهــی دســتان می انجامــد. آن گاه بــا کشــمکش طبقاتــی میــان 
ایــن دو، نظــام سیاســی بــا بــی ثباتــی مواجــه می شــود و از پیمودن مســیر توســعه 
بــاز می مانــد. )32( برخــی نظریــه پــردازان انقــالب، بحران هــای اقتصــادی و 
قیمت هــا و مالیات هــای فزاینــده را از علــل انقالبــات بــه شــمار می آورنــد. آنچــه 
مســلم اســت شــرایط نامســاعد اقتصــادی زمینــه تغییــر ســریع در وفــاداری مــردم 
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بــه حکومــت را فراهــم مــی آورد و بــه نارضایتــی عمومــی یــا نارضایتــی بخش هــای 
عمــده ای از مــردم می انجامــد. )33( پژوهش هــا نشــان می دهــد کــه در بعضــی 
کشــورها، منازعــات سیاســی در شــرایط نامناســب اقتصــادی افزایــش می یابــد. 
ناگهانــی،  اقتصــادی، همچــون کمبودهــای  یــک پژوهــش، عوامــل  براســاس 
وقــوع  بــا  نزدیکــی  پیونــد  دســتمزدها  کاهــش  و  قیمت هــا  افزایــش  بیــکاری، 
ــالب  ــد انق ــی، مانن ــیار متفاوت ــای بس ــی در زمینه ه ــی ثبات ــی و ب ــونت سیاس خش
فرانســه، شــورش های طبقــات پاییــن در مکزیــک و انگلســتان در قــرن هفدهــم، 
شــورش های غذایــی در انگلســتان قــرن هجدهــم، خشــونت ماشــین شــکنان 
)34( در انگلســتان قــرن نوزدهــم، آشــوب های کارگــری امریــکا در قــرن نوزدهــم و 

بیســتم داشــته اســت. )35(
ــرط الزم  ــه ش ــد ک ــاد دارن ــت اعتق ــد لیپس ــی مانن ــمندان سیاس ــی از اندیش برخ
و اساســی وجــود یــک نظــام مــردم ســاالر و دارای پایــگاه اجتماعــی مســتحکم، 
وجــود اقتصــادی شکوفاســت؛ اقتصــادی کــه در آن اکثــر قریــب بــه اتفــاق جامعــه 
از رفــاه نســبی برخــوردار و معتقــد باشــند کــه اقتصــاد اساســا بــا ثبــات اســت؛ 
ــاور اســت کــه نــه فقــط بهبــود اقتصــاد شــهروندان  ــر ایــن ب بــه عبــارت دیگــر، او ب
مهــم اســت، بلکــه اطمینــان آن هــا از ایــن کــه پایــگاه اقتصــادی شــان را از دســت 
نخواهنــد داد یــا تغییــرات ناگهانــی اقتصــادی بــر آن تاثیــر نخواهــد گذاشــت نیــز 

دارای اهمیــت اســت. )36(
از ایــن رو علــی)ع( در ســفارش بــه مالــک اشــتر، نــه تنهــا توجــه بــه نیازمنــدان 
کــه  توصیــه می کنــد  بــه وی  بلکــه  را ســفارش می کنــد،  آن هــا  رفــع حوایــج  و 
راهــکاری بــرای حــل ریشــه ای فقــر از جامعــه در پیــش گیــرد، بــه طــوری کــه اگــر 
ــر توانایــی  افــراد نیازمنــد قــادر بــه کارنــد کاری مناســب بــه آنــان واگــذار شــود و اگ
انجــام کار ندارنــد تحــت پوشــش دولــت قــرار گیرنــد تــا بتواننــد بــا اطمینــان خاطــر 
ــه  ــام ب ــر ام ــد. )37( اگ ــی بپردازن ــای زندگ ــه دیگــر برنامه ه ــتمری خویــش ب از مس
گرفتــن مالیــات ســفارش می کنــد، اصــالح نابــه ســامانی های اقتصــادی جامعــه 
و بهبــود وضــع رفاهــی مــردم را هــم مــد نظــر دارد: »و تفقــد امــر الخــراج بمــا یصلــح 
اهلــه فــان فــی صالحــه و صالحهــم صالحــا لمــن ســواهم الن النــاس کلهــم عیــال 

علــی الخــراج«. )38(
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امــام)ع( در نامــه ای بــه فرماندهــان ارتــش یــادآور می شــود کــه فلســفه ســقوط 
حکومت هــای پیشــین ایــن بــود کــه در آن هــا، مــردم بــه آســانی قــادر به اســتیفای 
حقــوق خویــش نبودنــد و حقــوق حقــه آنــان را حــکام زیــر پــا می گذاشــتند و 
بــا ایــن سیاســت ســوء، مــردم بــه راه باطــل و انحــراف از مســیر صحیــح ســوق 
داده می شــدند: »فانمــا اهلــک مــن کان قبلکــم انهــم منعــوا النــاس الحــق... و 

اخذوهــم بالباطــل«. )39(

نتیجه گیری
در مســیر تولــد و رشــد هــر پدیــده ای ممکــن اســت آســیب ها و آفت هایــی بــروز 
کنــد و از تحقــق یــا اســتمرار آن جلوگیــری نمایــد؛ از ایــن رو اگــر پدیــده ای بخواهــد 
ایجــاد گــردد یــا تــداوم پیــدا کنــد بایــد مقتضــی آن موجــود و مانعــش مفقــود 
باشــد. موانــع همــان آســیب ها و آفت هایــی هســتند کــه اگــر زدوده نشــوند، ادامــه 
حیــات آن پدیــده را بــا مشــکالت جــدی رو بــه رو می ســازند. جامعــه و حکومــت 
ــر بــه آســیب زدایــی و آفــت زدایــی توجــه کافــی نکنــد، آســیب ها  اســالمی هــم اگ
و موانــع، حرکــت تکاملــی و رو بــه توســعه آن را ســد می کننــد و تحقــق اهــداف 
آن را بــه تاخیــر می اندازنــد یــا ناممکــن می ســازند. شــاید بــه تعــداد اهدافــی 
ــد. در  ــع را دی ــیب ها و موان ــوان آس ــد بت ــال می کن ــت دنب ــه و حکوم ــر جامع ــه ه ک
ایــن مقالــه بــا توجــه بــه ســخنان امــام علــی)ع( در نهــج البالغــه، چهــار نمونــه از 
آســیب های اساســی را تجزیــه و تحلیــل کردیــم. هــر یــک از ایــن آســیب ها ممکــن 
اســت ابعــاد مختلــف سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی را در برگیــرد و 
منشــئی درونــی و ارگانیــک یــا برونــی و مکانیــک یــا ترکیبــی از هــر دو داشــته باشــد.
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برخی از عوامل گمراهی های 
سیاسی از نگاه امیرالمؤمنین)ع(

ســعادت  بــه  را  انســان  کــه  مســیری  کــردن  طــی  بــرای  راهیابــی  و  هدایــت 
برســاند، بــه طــور فطــری در انســان وجــود دارد. در کنــار ایــن امــر فطــری عوامــل 
زیــادی وجــود دارد کــه می توانــد مایــه گمراهــی او گــردد. حضــرت امیــر)ع( بــه 
مناســبت های گوناگــون عوامــل گمراهــی انســان ها را بیــان کــرده اســت. شــناخت 
ایــن عوامــل بــرای افــراد بــا ایمــان و هوشــیار، مایــه تکامــل و ســبب اســتواری 

مبانــی دینــی و اخالقــی می گردنــد.
در ایــن نوشــته برآنیــم تــا از منظــر برتریــن مرزبــان هدایــت، عوامــل تهدیــد 

کننــده هدایــت جامعــه را بیــان کنیــم.

1. هوای نفس
غرایــز و احساســات مایــه بقــاء زندگــی انســانند بــه طوری کــه اگر از زندگی انســان 
ــد توجــه  ــا ایــن حــال بای ــودی کشــیده می شــود. ب ــه ناب ــد، انســان ب حــذف گردن
ــرای آن هــا مشــخص  ــز تعدیــل نشــوند و حــد و مــرزی ب ــر ایــن غرای ــه اگ داشــت ک
بســوی  گیــرد،  قــرار  خویــش  ناپذیــر  ســیری  غرایــز  بازیچــه  انســان  و  نگــردد، 
نابــودی قــدم برمــی دارد. در حقیقــت هــوی و هــوس همــان غرایــز و احساســات 



134

کتــاب مــاه

زندگــی  بقــاء  مایــه  گــردد،  محــدود  معقولــی  طریــق  از  اگــر  کــه  اســت  حیوانــی 
انســان اســت و اگــر لجــام گســیخته گــردد انســانیت انســان را نابــود می کنــد. از 
دیــدگاه امیرالمؤمنیــن)ع( تنهــا وســیله ای کــه می توانــد هــوای نفــس را مهــار 
کنــد، »تقــوای الهــی« اســت. علــی)ع( دربــاره ایــن عامــل گمراهــی و راه نجــات از 
آن می فرماینــد: »اوصیکــم بتقــوی اهلل الــذی اعــذر بمــا انــذر واحتــج بمــا نهــج 
ــل واردی،  ــا فاض ــی اآلذان نجی ــث ف ــا ونف ــدور خفی ــی الص ــذ ف ــدوا نف ــم ع وحذرک
ووعــد فمنــی وزیــن ســیئات الجرائــم وهــون موبقــات العظائــم حتــی اذا اســتدرج 
قرینتــه، واســتغلق رهینتــه، انکــر مــا زیــن واســتعظم مــا هــون وحــذر مــا امــن )1(؛ 
ــذار خــود راه عــذر را  ــا ان ــه ب ــه تقــوا و پرهیــز از خدایــی ک توصیــه می کنــم شــما را ب
]بــر شــما [ مســدود ســاخته و بــا دلیــل روشــن حجــت را تمــام کــرده و شــما را بــر 
حــذر داشــته از دشــمنی کــه مخفیانــه در ســینه های شــما راه می یابــد و آهســته 
در گوش هــا می دمــد، گمــراه و پســت می ســازد و نویــد می دهــد و انســان رابــه 
خواهــش وا مــی دارد، گناهــان و جرایــم زشــت را نیکــو جلــوه می دهــد و گناهــان 
بــزرگ را ســبک می شــمرد تــا بــه تدریــج پیــروان خــود را فریــب داده، در ســعادت 
رابــه روی گرونــدگان خــود می بنــدد، زیبــا را زشــت نشــان می دهــد، آســان را 

مشــکل و ایمنــی را ترســناک جلــوه می دهــد.«
امــام)ع( در توصیــه بــه مهــار کــردن نفــس ســرکش فرمودنــد: امــرؤ الجــم نفســه 
بلجامهــا، وزمهــا بزمامهــا، فامســکها بلجامهــا عــن معاصــی اهلل، وقادهــا بزمامهــا 
الــی طاعــة اهلل )2(؛ انســان بایــد نفــس ســرکش خــود را زمــام کنــد و آن را در اختیــار 

گرفتــه، از گناهــان نــگاه دارد و زمــان آن را بــه ســوی اطاعــت خداونــد بکشــاند.«

2. کوته فکری و سبک عقلی
جمعیتــی از ســاکنان بصــره، بــه تشــویق طلحــه و زبیــر و امثــال آن هــا، کانونــی 
بــرای آشــوب و تفرقــه افکنــی بــه وجــود آورده و در زمان هــای بعــد نیــز پایگاهــی 
بــرای دودمــان خیانــت پیشــه بنــی امیــه شــدند و ضربه هایــی بــه اســالم زدنــد و 
باعــث گمراهــی جامعــه اســالمی شــدند. امــام علــی)ع( بــا اشــاره بــه کوتــه فکــری 
ایــن جمعیــت کــه عامــل گمراهــی آنــان شــد، فرمودنــد: »خفــت عقولکم وســفهت 
لنابــل واکلــة آلکل وفریســة لصائــل )3(؛ عقل هایتــان  حلومکــم فانتــم غــرض 
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ســبک و افــکار شــما ســفیهانه اســت، پــس هــدف خوبــی بــرای تیرانــدازان و لقمــه 
چربــی بــرای مفتخــوران و صیــدی بــرای صیــادان هســتید.«

3. بی احتیاطی در شبهات
عمــل کــردن در مــوارد یقیــن و احتیــاط و دســت نگــه داشــتن در مــوارد شــبهه، 
در  نهــادن  قــدم  و  احتیاطــی  بــی  اســت.  دینــی  بــزرگان  توصیه هــای  از  یکــی 
مســیری کــه محــل شــبهه و تردیــد اســت، باعــث گمراهــی فــرد و جامعــه خواهــد 
شــد. امــام علــی)ع( در نامــه ای کــه بــه فرزنــدش امــام مجتبــی)ع( نوشــتند، 
در ایــن بــاره فرمودنــد: »ودع القــول فیمــا ال تعــرف والخطــاب فیمــا لــم تکلــف 
وامســک عــن طریــق اذا خفــت ضاللتــه، فــان الکــف عنــد حیــرة الضــالل خیــر 
مــن رکــوب االهــوال )4(؛ در مــورد آنچــه نمــی دانــی ســخن مگــو، در آنچــه موظــف 
ــرس گمراهــی در آن داری قــدم  ــه ت نیســتی کســی را مخاطــب نســاز و در راهــی ک
ــه  ــت ک ــر از آن اس ــی بهت ــم از گمراه ــگام بی ــه هن ــود داری ب ــه خ ــه اینک ــذار، چ مگ

انســان خــود را در مســیرهای خطرنــاک بیفکنــد.«
آن حضــرت در بخــش دیگــری از ســخنانش می فرمایــد: »فاعلــم انــک انمــا 
تخبــط العشــواء وتتــورط الظلمــاء ولیــس طالــب الدیــن مــن خبــط او خلــط 
واالمســاک عــن ذلــک امثــل )5(؛ بــدان کــه در طریقــی کــه ایمــن از ســقوط نیســتی 
گام بــر مــی داری و در دل تاریکی هــا قــدم می زنــی و آن کســی کــه در اشــتباه یــا در 
حــال تحیــر و تردیــد اســت، طالــب دیــن نیســت و ]در چنیــن موقعــی [ امســاک و 

خــودداری از چنیــن راه هایــی بهتــر اســت.«

4. پیروی از شیطان و لشکریانش
امــام علــی)ع( شــیطان را مایــه انحــراف از دین دانســته و مؤمنیــن را از پیروی او 
بــاز مــی دارد. آن حضــرت وسوســه ها و دشــمنی های شــیطان را چنیــن تشــریح 
ــه  ــتفزکم بندائ ــه وان یس ــم بدائ ــدو اهلل ان یعدیک ــاداهلل ع ــذروا عب ــد: »فاح می کن
الوعیــد،  لقــد فــوق لکــم ســهم  وان یجلــب علیکــم بخیلــه ورجلــه. فلعمــری 
واغــرق الیکــم بالنــزع الشــدید، ورماکــم مــن مــکان قریــب )6(؛ ای بنــدگان خــدا! از 
دشــمن خــدا پرهیــز کنیــد، مبــادا شــما را بــه بیمــاری خــود مبتــال ســازد و بــا نــدای 

مــقــاالت
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کتــاب مــاه

ــه حرکــت در آورد و بوســیله لشــکرهای ســواره و پیــاده اش شــما  خــود شــما را ب
را جلــب نمایــد. بــه جــان خــودم ســوگند! او تیــری خطرنــاک بــرای شــکار کــردن 
شــما بــه چلــه کمــان گذاشــته و آن را بــا قــدرت و فشــار تــا ســر حــد توانایــی کشــیده 

و از نزدیــک تریــن مــکان بــه ســوی شــما پرتــاب کــرده اســت.«
آن حضــرت در بخــش دیگــری از بیانــات خــود، شــیطان را بزرگتریــن خطــر بــرای 
دیــن و دنیــا دانســته و بــه قطــع ارتبــاط بــا او توصیــه می کنــد: »... فاصبــح اعظــم 
فــی دینکــم حرجــا واوری فــی دنیاکــم قدحــا مــن الذیــن اصبحتــم لهــم مناصبیــن 
وعلیهــم متالبیــن. فاجعلــوا علیــه حدکــم )7(؛ ]شــیطان بزرگتریــن مشــکل بــرای 
دینتــان و زیانبارتریــن و آتــش افروزتریــن بــرای دنیــای شــما اســت ]. او خطرناکتــر[ 
از کســانی اســت کــه دشــمن ســر ســخت آنانیــد و بــرای در هــم شکستنشــان کمــر 

بســته ایــد، پــس آتــش خشــم خویــش را در برابــر او بــه کار اندازیــد.«

5. هم صدایی با منافقین
منافقیــن، ایــن غده هــای چرکیــن جوامــع اســالمی کــه در طــول ســال های 
متمــادی چهــره ننگیــن خــود را نشــان داده انــد، همیشــه و در همــه بحران هــا، 
بــوق تفرقــه و جدایــی بــه صــدا در می آورنــد و افــراد زیــادی را فریــب می دهنــد 
می گرداننــد.  تفرقــه  دام  گرفتــار  کــرده،  منحــرف  اســالمی  و  الهــی  مســیر  از  و 
منافقــان معاصــر مــا نیــز همچــون منافقــان دوره هــای مختلــف، در صــدد آلــوده 
جوانــان  مخصوصــا  و  مــردم  گمراهــی  عامــل  و  جامعــه  فکــری  فضــای  کــردن 
می باشــند. چــه زیباســت چهــره واقعــی ایــن عامــالن گمراهــی را از دیــد و تصویــر 
امــام علــی)ع( نظــاره کنیــم کــه حضرتــش فرمودنــد: »احذرکــم اهــل النفــاق، 
فانهــم الضالــون المضلــون، والزالــون المزلــون، یتلونــون الوانــا، ویفتنــون افتنانــا 
ویعمدونکــم بــکل عمــاد ویرصدونکــم بــکل مرصــاد، قلوبهــم دویــة وصفاحهــم 
نقیــة، یمشــون الخفــاء ویدبــون الضــراء )8(؛ شــما را از منافقــان بــر حــذر مــی دارم. 
ــه خطــا کاری تشــویق کننــده  ــد، خطــا کار و ب منافقیــن، گمــراه و گمــراه کننــده ان
ــه قیافه هــا و زبان هــای متعــدد  ــون بیــرون می آینــد و ب ــه رنگ هــای گوناگ ــد، ب ان
شکســتن  درهــم  و  فریفتــن  بــرای  ای  وســیله  هــر  از  می کننــد،  خودنمایــی 
می نشــینند،  شــما  کمیــن  بــه  کمینگاهــی  هــر  در  و  می کننــد  اســتفاده  شــما 
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قلب هایشــان بیمــار و ظاهرشــان آراســته اســت، در پنهانــی راه می رونــد و از بــی 
می کننــد.« حرکــت  راهه هــا 

6. رهبران ناصالح فکری
همــان گونــه کــه عالمــان راســتین، ســنگربان مرزهــای عقیــده و ایمــان بــوده و 
مــردم را در مســیر رشــد و تعالــی و هدایــت الهــی قــرار می دهنــد، عالــم نمایــان 
تزویــر پیشــه مهــم تریــن عوامــل انحــراف جوامــع می باشــند. اگــر چنیــن افــرادی 
زمــام رهبــری جمعیتــی را بــه دســت گیرنــد، بــه یقیــن آن هــا را از مســیر هدایــت 
خــارج خواهنــد ســاخت. امــام علــی)ع( در بیــان ویژگی هــای چنیــن افــرادی 
جهــال،  مــن  جهائــل  فاقتبــس  بــه  ولیــس  عالمــا  تســمی  »قــد  می فرماینــد: 
واضالیــل مــن ضــالل ونصــب للنــاس اشــراکا مــن حبائــل غــرور وقــول زور، قــد 
حمــل الکتــاب علــی آرائــه وعطــف الحــق علــی اهوائــه، یؤمــن النــاس مــن العظائم 
ــزل  ــول: اعت ــع ویق ــا وق ــد الشــبهات وفیه ــف عن ــول: اق ویهــون کبیــر الجرائــم. یق
البــدع وبینهــا اضطجــع، فالصــورة صــورة انســان والقلــب قلــب حیــوان، الیعــرف 
بــاب الهــدی فیتبعــه والبــاب العمــی فیصــد عنــه وذلــک میــت االحیــاء )9(؛ 
عالــم خوانــده می شــود در صورتــی کــه عالــم نیســت، یــک سلســله نادانی هــا 
را از جمعــی نــادان فــرا گرفتــه و مطالبــی گمــراه کننــده از گمراهانــی آموختــه، 
دام هایــی از طناب هــای غــرور و گفته هــای دروغیــن بــر ســر راه مــردم افکنــده، 
قــرآن را بــر امیــال و خواســته های خــود تطبیــق می دهــد و حــق رابــه هوس هــا و 
خواهش هــای دلــش تفســیر می کنــد. مــردم را از گناهــان بــزرگ ایمــن می ســازد و 
جرایــم بــزرگ را ]در نظرهــا[ ســبک جلــوه می دهــد. می گویــد از ارتــکاب شــبهات 
اجتنــاب مــی ورزم، در حالــی کــه در آن هــا غوطــه ور اســت. می گویــد از بدعت هــا 
کنــاره گرفتــه ام، در حالــی کــه در آن هــا غلــت می زنــد، پــس چهــره ]او[ چهــره 
انســان اســت و قلبــش قلــب حیــوان، راه هدایــت را نمــی شناســد کــه از آن طریــق 
ــاز دارد، پــس او مــرده ای اســت در  ــا از آن ب ــا پــی نبــرده ت ــه طریــق خط ــرود و ب ب

ــدگان.« ــان زن می
بدیهــی اســت کــه اگــر چنیــن افــرادی رهبــری فکــری جامعــه را بــه دســت گیرنــد، 

جامعــه بــه انحــراف کشــیده خواهد شــد.

مــقــاالت
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7. رهبران ناصالح سیاسی
از دیــدگاه امــام علــی)ع( اگــر رهبــران سیاســی جامعــه افــراد ناصالحــی باشــند، 
بــه گمراهــی و انحــراف خواهنــد کشــاند. آن حضــرت، انســان های  جامعــه را 
بخیــل و جاهــل و ســتمکار و ظالــم و رشــوه خــوار و تعطیــل کننــده ســنت پیامبــر 
ــک از  ــر ی ــت ه ــدم صالحی ــل ع ــد و دلی ــی دان ــت نم ــته حکوم ــرم)ص( را شایس اک
آنــان را در خطبــه 131 نهــج البالغــه بیــان می کنــد. امــام علــی)ع( در بیــان عــدم 
صالحیــت جاهــل، ایــن نکتــه را یــادآور می شــود کــه جاهــل بــا جهــل خــود مــردم 
را گمــراه خواهــد کــرد، آنجــا کــه می فرمایــد: »ال ینبغــی ان یکــون الوالــی علــی 
الفــروج والدمــاء والمغانــم واالحــکام وامامــة المســلمین... الجاهــل فیضلهــم 
بجهلــه؛ ســزاوار نیســت کــه والــی بــر نامــوس و جــان و غنیمت هــا و احــکام و 
امامــت مســلمانان، نــادان باشــد، زیــرا بــا نادانــی خــود مســلمانان رابــه گمراهــی 

می کشــاند.«
همچنیــن آن حضــرت زمامــداران بیمــار دل و گناهــکار را مرکب هــای راهــوار 
شــیطان بــرای هجــوم بــه مــردم و گمــراه کــردن آنــان دانســته و می فرمایــد: »وال 
تطیعــوا االدعیــاء الذیــن شــربتم بصفوکــم کدرهــم، وخلطتــم بصحتکــم مرضهــم 
وادخلتــم فــی حقکــم باطلهــم وهــم اســاس الفســوق واحــالس العقــوق. اتخذهم 
ابلیــس مطایــا ضــالل وجنــدا بهــم یصــول علــی النــاس وتراجمــة ینطــق علــی 
الســنتهم، اســتراقا لعقولکــم ودخــوال فــی عیونکــم ونفثــا فــی اســماعکم. فجعلکم 
مرمــی نبلــه وموطــی ء قدمــه وماخــذ یــده )10(؛ از فرومایــگان اطاعــت نکنیــد، 
آنــان کــه تیرگــی شــان را بــا صفــای خــود نوشــیدید و بیماریشــان را با ســالمت خود 
در هــم آمیختــه ایــد، و باطــل آنــان را بــا حــق خویــش مخلــوط کــرده ایــد در حالــی 
کــه آنــان ریشــه همــه فســق ها و انحرافــات و همــراه انــواع گناهاننــد. شــیطان 
ــان لشــکری  ــرار داده، و از آن ــردن مــردم، مرکب هــای رام ق ــرای گمــراه ک آن هــا را ب
بــرای دزدیــدن عقل هــای شــما و داخــل  بــه مــردم ســاخته، و  بــرای هجــوم 
شــدن در چشــم های شــما و دمیــدن در گوش هــای شــما، آنــان را ســخنگوی 
ــد. پــس شــما را هــدف تیرهــای خویــش و پایمــال قدم هــای خــود و  خــود برگزی

دســتاویز وسوســه های خــود گردانیــد.«
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8- افراط و تفریط در گرایش ها
امــام علــی)ع(  افــراط و تفریــط در گرایش هاســت.  از عوامــل گمراهــی،  یکــی 
ضمــن تقســیم بنــدی مــردم بــه ســه گــروه می فرماینــد: »الیمیــن والشــمال مضلــة 
والطریــق الوســطی هــی الجــادة، علیهــا باقــی الکتــاب وآثــار النبــوة، ومنهــا منفــذ 
الســنة والیهــا مصیــر العاقبــة )11(؛ ]انحــراف بــه[ راســت و چــپ گمراهــی و ضاللــت 
اســت، و راه میانــه، همــان جــاده ]وســیع حــق[ اســت. قــرآن و آثــار نبــوت، همیــن 
طریــق را توصیــه می کننــد و گــذرگاه ســنت پیامبــر اســت و ســرانجام بازگشــت 
فرمایــش  ایــن  از  کــه  ای  نکتــه  تریــن  صریــح  می باشــد.«  ســو  بــدان  ]همــه[ 
امیرالمؤمنیــن)ع( اســتفاده می شــود ایــن اســت کــه افــراط و تفریــط موجــب 
اعتقــادی، اخالقــی،  گرایش هــای  و در  اســت.  از مســیر حــق  انســان  گمراهــی 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی بــرای پرهیــز از گمراهــی بایــد راه وســط را کــه 
همــان راه قــرآن و اهــل بیــت علیهــم الســالم اســت انتخــاب نمــود. پایبنــدی و 
تعبــد محــض نســبت بــه قــرآن کریــم و روایــات معصومیــن علیهــم الســالم و الهــام 
گرفتــن از ایــن دو ثقــل گرانبهــا درتمــام عرصه هــای زندگــی، راهگشــا و نجــات 
دهنــده همــه مؤمنیــن در جــو پــر التهــاب و پــر تالطــم دوران معاصــر خواهــد بــود.
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لزوم برپایی حکومت اسالمی
از دیدگاه های مختلف

یکــی از علــل عمــده انقــالب اســالمی، آرمــان تشــکیل حکومــت اســالمی بــود کــه 
ــة اهلل نائینــی  ــوری و آی ــران توســط شــیخ فضــل اهلل ن ــر ای طــرح آن در تاریــخ اخی

ریختــه شــد و بــه وســیله امــام خمینــی ره تکمیــل گشــت امــام فرمــود:
»یکی از علل این نهضت آرزوی ما برای یک حکومت اسالمی بود«. )1(

گــر چــه بــا مطالعــه و دقــت در ماهیــت قوانیــن اســالم و آیــات قــرآن لــزوم تشــکیل 
حکومــت اســالمی یــک مســأله کامــال بدیهــی اســت کــه نیــاز بــه اســتدالل نــدارد، 
امــا بــرای تشــکیل اتقــان بیشــتر و دفــع برخــی شــبهاتی کــه در ایــن زمینــه وجــود 

دارنــد بــه بیــان چنــد دلیــل می پردازیــم.

1. لزوم استمرار اجرای قوانین اسالم و ماهیت آن
زندگــی  و رســم جنبه هــای مختلــف  راه  ترســیم  بــه منظــور  اســالم  مقــررات 
بشــر وضــع شــده انــد و هــر دلیلــی کــه مســتلزم ضــرورت وضــع قانــون باشــد عینــا 
ضــرورت اجــرای آن را نیــز داللــت خواهــد داشــت و گرنــه، وضــع قانــون کاری 
بیهــوده بــوده و ارتــکاب آن از ســوی هــر عاقلــی قبیــح خواهــد بــود. از ســویی 
دیگــر، مقــررات اســالم از یــک ســری ویژگی هایــی برخوردارنــد کــه جــز بــا تشــکیل 
حکومــت قابلیــت اجــرا نخواهنــد داشــت. بــه عبــارت دیگــر، بیشــتر مقــررات 
ــا  ــا زمینــه ســاز و پشــتوانه یــک حکومــت نیرومنــد و مقتــدر هســتند و ی اســالم ی
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تنهــا بــا داشــتن اقتــدار و حکومــت قابلیــت اجــرا خواهنــد داشــت از قبیــل: احــکام 
مالیاتــی اســالم، قوانیــن جزایــی، مقــررات مربــوط بــه دفــاع ملــی و ماننــد آن. )2(

2. لزوم تشکیل حکومت اسالمی از دیدگاه عقال
انســان ها، خــواه بــر اســاس فطــرت یــا بــرآوردن نیازهــای فطــری، یــا بــه دلیــل 
تأمیــن  و  قــرار داد  مبنــای  بــر  یــا  و  از دیگــران  کشــی  بهــره  و  اســتخدام  غریــزه 
نیازهــای متقابــل، )حســب اختــالف دیدگاههــا( )3( لزومــا بــه صــورت اجتماعــی 
زندگــی می کننــد. از ســویی، جامعــه متشــکل از افــراد فــراوان بــا ســلیقه های 
و  افزونخــواه  انســان های  اینکــه  بــه  مضافــا  اســت،  متضــاد  بعضــا  و  گوناگــون 
زیــاده طلــب کــه هیــچ گاه بــه حقــوق خــود قانــع نیســتند فــراوان وجــود دارنــد. 
شــکی نیســت بــرآوردن همــه ایــن نیازهــا بــه صــورت آزاد و بــدون حــد و مــرز، نــه 
ــه هــرج و مــرج و  ــه حقــوق ضعفــا خواهــد شــد، بلکــه ب تنهــا مســتوجب تجــاوز ب
ــه ضــروری تریــن نیازهــای خــود  ــه نهایتــا هیــچ کــس ب بــی نظمــی می انجامــد ک
دســت نخواهــد یافــت. بــر ایــن اســاس، زندگــی ســالم اجتماعــی نیازمنــد داشــتن 
مقــررات و چارچوبهــا است.پیداســت کــه قانــون هــر چنــد کامــل و مترقــی باشــد 
ــاد شــده و رفــع مشــکل کارســاز نخواهــد بــود.  ــرای تأمیــن هــدف ی بــه تنهایــی ب
لــذا اجــرای قانــون نیازمنــد داشــتن ضمانــت اجــرای قــوی و نیرومنــد اســت کــه 
همــان حکومــت و دولــت باشــد. از ســویی دیگــر، هــر گاه قانــون را خــود انســان 
وضــع کنــد، مجــری آن را نیــز می توانــد خــود تعییــن نمایــد امــا اگــر قانــون توســط 
ــون نیــز  ــه تناســب حکــم و موضــوع حاکــم و مجــری قان ــد تشــریع شــود ب خداون
بایــد از ســوی خداونــد تعییــن گــردد و یــا شــرایط آن در شــرع بیــان شــود کــه هــر 
کــس واجــد شــرایط یــاد شــده بــود، بــه انتخــاب یــا انتصاب، زمــام امور را در دســت 
گیــرد. شــکی نیســت ایــن امــر در زمــان حضــور بــر عهــده پیامبــر یــا امــام معصــوم 

ــود. )4( اســت و در زمــان غیبــت فقیــه جامــع الشــرایط عهــده دار آن خواهــد ب

3 سیره پیامبر اکرم و ائمه اطهار)ع( 
ــان  ــار)ع( نش ــه اطه ــرم و ائم ــر اک ــی پیامب ــی و عمل ــیره و روش سیاس ــی س بررس
می دهــد کــه آن بزرگــواران اهتمــام ویــژه ای بــه امــر حکومــت داشــتند؛ عــالوه بــر 
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ــن و  ــرای قوانی ــه اج ــه و ب ــت پرداخت ــکیل حکوم ــه تش ــدا ب ــول خ ــود رس ــه خ آنک
حــدود الهــی و عــزل و نصــب قضــات و والت و فرماندهــان اقــدام می کــرد، بــرای 
پــس از خــود نیــز بــه فرمــان خداونــد حاکــم و جانشــین تعییــن کــرده اســت. )5( 
و حضــرت علــی)ع( نیــز مدتــی نســبتا طوالنــی عهــده دار اداره حکومــت اســالمی 
ــواران  ــا حــکام جــور و غاصــب و شــهادت آن بزرگ ــارزات ائمــه اطهــار ب ــد. مب بودن
نیــز در همیــن راســتا قــرار می گیرنــد. از ســویی دیگــر، مســأله تشــکیل حکومــت 
ــه علــی  ــود ک ــرای مســلمانان صــدر اســالم آن چنــان بدیهــی و بیــن ب اســالمی ب
رغــم ســؤاالتی کــه آنــان در زمینه هــای گوناگــون و بعضــا جزیــی مطــرح می کردنــد 
در ایــن خصــوص هیــچ شــبهه ای نداشــتند، و پــس از رســول خــدا نیــز اختــالف 
مســلمانان در خصــوص حاکــم و خلیفــه بــود و گرنــه، در اصــل حکومــت اســالمی 

کمتریــن اختالفــی بــا هــم نداشــتند.

4. ضرورت تشکیل حکومت اسالمی از دیدگاه روایات
امــام رضــا)ع( در یــک ارزیابــی کلــی در مــورد ضــرورت تشــکیل حکومــت و تبعیت 

از رهبــر بــه ســه دلیــل اشــاره فرمود:

ضمانتاجرایقوانینوجلوگیریازهرجومرج
»منهــا ان الخلــق لمــا وقعــوا علــی حــد محــدود و امــروا ان ال یتعــدوا ذلــک الحــد 
لمــا فیــه مــن فســاد هــم لــم یکــن یثبــت ذلــک و ال یقــوم اال بــان یجعــل علیهــم 
فیــه امینــا یمنعهــم مــن التعــدی و الدخــول فیهــا حضــر علیهــم النــه ان لــم یکــن 
ذلــک لــکان احــد ال یتــرک لذتــه و منفعتــه لفســاد غیــره فجعــل علیهــم قیمــا 

یمنعهــم مــن الفســاد و یقیــم فیهــم الحــدود و االحــکام«.
پــس از آنکــه بــرای حفــظ و نگهــداری جامعــه از فســاد و هــرج و مــرج و ظلــم و 
تعــدی قوانینــی تعییــن شــده اســت کــه بایــد در محــدوده آن قوانیــن نگهداشــته 
شــوند و مــردم نیــز خــود بخــود در چارچوبــه قوانیــن قــرار نمــی گیرنــد. پــس الزم 
اســت شــخص امینــی بــر مــردم گماشــته شــود کــه عهــده دار اجــرای قوانیــن باشــد 
و نگــذارد مــردم از مــرز قانــون تجــاوز کننــد و گرنــه هیچکــس حاضــر نیســت از لذتها 
و منافــع خویــش گذشــت نمایــد. در آنجــا کــه موجــب فســاد و تباهــی دیگــری 
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می شــود. لــذا بــرای مــردم قیــم و نگهبانــی قــرار داد تــا مانــع شــود آنــان را از فســاد. 
و حــدود و احــکام را در بیــن آن هــا جــاری ســازد.

چنانکــه مالحظــه می شــود در ایــن فــراز از بیــان امــام، فلســفه حکومــت، شــرط 
حاکــم و قلمــرو اختیــار او بیــان شــده اســت کــه عبــارت باشــد از جلوگیــری از هــرج و 
مــرج و اجــرای قانــون توســط شــخص امیــن در مــواردی کــه منتهــی بــه اصطــکاک 

و درگیــری می شــود )نــه در امــور فــردی(.

تأمیننیازهایدینیودنیوی
حیات و بقای هر ملتی بستگی به وجود حکومت و زمامدار دارد.

»و منهــا انــا ال نجــد فرقــة مــن الفــرق و ال ملــة مــن الملــل بقــوا و عاشــوا اال بقیــم 
ــم  ــة الحکی ــی حکم ــز ف ــم یج ــا فل ــن و الدنی ــر الدی ــن ام ــم م ــد له ــا الب ــس لم و رئی
ــون  ــه فیقاتل ــم اال ب ــوام له ــه و ال ق ــم من ــد له ــه الب ــم ان ــا یعل ــق مم ــرک الخل ان یت
بــه عدوهــم و یقســمون بــه فیئهــم و یقیــم لهــم جمعتهــم و جماعتهــم و یمنــع 
و  زمامــدار  بــدون  کــه  یابیــم  نمــی  را  ملتــی  هیــچ  مظلومهــم«.  مــن  ظالمهــم 
سرپرســت باقــی بماننــد و بــه زندگــی اجتماعــی خــود ادامــه دهنــد زیــرا بــرای 
دیــن و دنیــای آن ملــت وجــود چنیــن مقامــی ضــروری اســت و حکمــت خداونــد 
ایجــاب نمــی کنــد کــه جامعــه را در ایــن امــر ضــروری رهــا کنــد بــا اینکــه می دانــد 
ــتگی  ــت بس ــت مل ــات و موجودی ــخصی و حی ــن ش ــود چنی ــد از وج ــا ناچارن آن ه
بــه او دارد تــا در پرتــو رهبــری او بتواننــد بــا دشــمنان بجنگنــد و امــوال عمومــی را 
عادالنــه تقســیم کننــد و عبــادات اجتماعــی چــون نمــاز جمعــه و جماعــت را برپــا 
ــاه نماینــد. ــم حقــوق مظلومــان کوت ــد و دســت ســتمگران جامعــه را از حری دارن

حفظاصولوفروعدینازفرسودگی،بدعتوتحریف
»و منهــا انــه لــو لــم یجعــل لهــم امامــا قیمــا امینا حافظا مســتودعا لدرســت الملة 
ــزاد فیــه المبتدعــون و نقــص منــه  و ذهــب الدیــن و غیــرت الســنة و االحــکام و ل
الملحــدون و شــبهوا ذلــک علــی المســلمین الناقــد وجدنــا الخلــق منقوصیــن 
محتاجیــن غیــر کاملیــن مــع اختالفهــم و اختــالف اهوائهــم و تشــتت انحائهــم 
فلــو لــم یجعــل لهــم قیمــا حافظــا لمــا جــاء بــه الرســول لفســدوا علــی نحــو مــا بینــا 
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و غیــرت الشــرایع و الســنن و االحــکام و االیمــان و کان فــی ذلــک فســاد الخلــق 
اجمعیــن«. اگــر بــرای ملــت امــام و رهبــری امین و پاســداری امانت دار قــرار ندهد، 
دیــن و احــکام اســالمی بــه فرســودگی کشــیده خواهــد شــد و کــم کــم از میــان 
مــی رود و ســنن و احــکام الهــی تغییــر می یابــد؛ از یــک ســو، بدعتگــزاران بــرای 
منافعشــان در دیــن زیــاد می کننــد و رنــگ دینــی بــه آن می دهنــد، از جانــب دیگــر، 
بــی دینــان و ملحــدان مســائلی را از دیــن کــم می کننــد و در نتیجــه هــم بــر آن 
مطالبــی زیــاد شــده و هــم از آن کــم و کاســت می گــردد و ایــن موجــب می شــود کــه 
امــر بــر مســلمین مشــتبه گــردد و اســالمی راســتین را نیابنــد، زیــرا مــردم از نظــر علم 
و شــناخت نســبت بــه مســائل نیــاز بــه تعلیــم و یــاد گرفتــن دارنــد و کامــل نیســتند 
کــه خــود از راهنمــا بــی نیــاز باشــند و از طرفــی دارای افــکار گوناگونــی هســتند و 
ــد )و در نتیجــه آراء و برداشــت های  ــی دارن خواســته ها و هواهــا و حــاالت گوناگون
متفاوتــی خواهنــد داشــت( پــس اگــر نگهبانــی بــرای اســالم و احــکام آن کــه پیامبــر 
ــرار ندهــد هــم مــردم فاســد می شــوند و هــم ســنن و احــکام الهــی  آورده اســت ق

تغییــر می کنــد و نتیجــه ایــن دگرگونی هــا تباهــی همــه بشــر اســت.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

1 آیین انقالب اسالمی، گزیده ای از اندیشه ها و آراء امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373، 
ص.155
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قانون از دیدگاه اسالم و غرب

از دیــدگاه اســالم هــم قانونگــذاری بایــد به خداوند انتســاب داشــته باشــد و هم 
متصــدی اجــرای قانــون، یعنــی، قانــون را یــا خداونــد مســتقیما و از طریــق وحــی 
ــت  ــده آن هاس ــان کنن ــی بی ــن اجتماع ــه قوانی ــع ب ــات راج ــه آی ــد - ک ــان می کن بی
ــا آن قوانیــن در بیانــات پیامبــر و ائمــه معصومیــن علیهــم الســالم در تبییــن  - ی
ــه بخشــی از ســنت را تشــکیل می دهند.بخشــی از  ــات بیــان شــده ک و تفســیر آی
ایــن قوانیــن همیشــگی و ثابــت و تغییــر ناپذیرنــد و بخشــی هــم قوانیــن متغیــر 
هســتند کــه تابــع شــرایط زمانــی و مکانــی می باشــند و در عصــر غیبــت اختیــار 
تعییــن آن هــا بــه کســانی داده شــده کــه هــم از نظــر آشــنایی بــه مکتــب و هــم 
ــه امــام معصــوم  ــح جامعــه ب ــه مصال ــت و هــم از نظــر آگاهــی ب از نظــر تقــوا و عدال
نزدیکتــر هســتند.در بخــش اجرایــی خداونــد خــود متصــدی اجــرا نیســت و ایــن 
کار بایــد توســط فــردی انجــام گیــرد کــه مســؤول اجــرای قانــون باشــد و آن شــخص 
در درجــه اول شــخص پیامبــر)ص( و ســلم و ســپس امــام معصــوم علیــه الســالم و 
در درجــه ســوم کســی اســت کــه از طــرف پیامبــر و یــا امــام، بــه طــور خــاص و یــا بــه 

طــور عــام، تعییــن شــده باشــد.
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نظریــه فــوق مبتنــی اســت بــر یــک سلســله اصــول موضوعه.اولیــن اصــل عبــارت 
بــود از ضــرورت قانــون بــرای جامعــه، دومیــن اصــل عبــارت بــود از ایــن کــه قانــون 
بایــد الهــی باشــد، پــس از ایــن دو مرحلــه بــه مســاله مجــری قانــون پرداختــه 
ــند و مســلمان و  ــول را پذیرفتــه باش ــه آن اص ــانی ک ــرای کس ــود.بی شــک ب می ش
معتقــد بــه مبانــی اســالمی باشــند، اثبــات آن نظریــه، بــا رعایــت نظــم درون دینــی 
در بحــث، دشــوار نیســت.اما بــرای کســانی کــه بــه آن اصــول و مبانی اســالم معتقد 
نیســتند و یــا ایــن کــه تمایــل دارنــد مســائل را عمیــق تر بررســی کنند تا پاســخگوی 

مخالفــان باشــند، بایــد هــر یــک از اصــول بــه صــورت مبســوط تری بیــان شــود.

1. ضرورت بحث از قانون در مقطع کنونی
در ایــن عصــر کــه مــا مواجــه بــا گرایشــهای گوناگونــی در زمینــه مســائل سیاســی 
هســتیم، بایــد بــه مباحــث نظــری حکومــت و سیاســت از دیــدگاه اســالم بیشــتر 
توجــه شــود تــا مــا در مقابــل نظریه هــای مخالــف بتوانیــم نظریــه اســالم را بــا اتقان 
و اســتحکام عرضــه کنیــم، بخصــوص بــا توجــه بــه تالشــهای بــی وقفــه ای کــه از 
ســوی اســتکبار جهانــی بــرای مخــدوش کــردن نظریــه اســالم در بــاب حکومــت 
انجــام می گیرد.عــالوه بــر آن، اکنــون مــا در عصــر انقــالب و در دورانــی زندگــی 
می کنیــم کــه نظــام تثبیــت شــده اســت و بــرای تبییــن دیدگاه هــای اســالم بایــد از 
ابزارهــای منطقــی و علمــی اســتفاده کرد.بــا توجــه بــه ایــن کــه از طــرف مســؤولین 
محتــرم کشــور شــعار قانونمنــدی و قانــون مــداری مطــرح می شــود، مــردم بایــد 
بیشــتر بــه مســاله قانــون و اســاس و اعتبــار و محــدوده آن توجــه داشــته باشــند و 
بداننــد کــه چــرا و تــا چــه حــد بایــد مــا تابــع قانــون باشــیم؟ این هــا عواملــی اســت 
کــه در ایــن زمــان ضــرورت بررســی مســائل سیاســی و حکومتــی اســالم را مضاعــف 
می ســازد، از ایــن رو مــا بایــد تــا حــدی بحــث را بــه صــورت علمــی و آکادمیــک 

دنبــال کنیــم.

2. دو دیدگاه متضاد در تعیین دامنه قوانین
بــه  مــا  اگــر  و  کثــرت قوانیــن  و  تنــوع  بــا  اســت  امــروز بشــری مواجــه  جامعــه 
ــده  ــته ش ــون نگاش ــاب قان ــو در ب ــن س ــه ای ــش ب ــال پی ــاه س ــه از پنج ــی ک کتابهای
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بنگریــم، در می یابیــم کــه افزایــش حجــم آن کتابهــای تقریبــا بصــورت تصاعــد 
هندســی اســت و تعــداد قوانینــی کــه در آن زمــان وجــود داشــته، در مقایســه 
بــا قوانینــی کــه امــروز وجــود دارد انــدک است.ســپس مخصوصــا بــا توجــه بــه 
بخشــنامه ها و آییــن نامه هــا و مقــررات اجرایــی و اداری، هــر روز بــر تعــداد قوانیــن 
افــزوده می شــود و جامعــه نیــاز بیشــتری بــه مقــررات جدیــد احســاس می کنــد و 
ــوان  مســؤولین نیــز در مقــام وضــع ایــن قوانیــن و اجــرای آن هــا تمــام تــالش و ت
خــود را بــه کار می گیرنــد.در اینجــا ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه آیــا افزایــش 
حجــم قانــون بــرای جامعــه ضــرورت دارد؟ و اگــر ضــرورت نــدارد آیــا مفیــد اســت، 
یــا بهتــر اســت کــه تعــداد قوانیــن محدودتــر باشــد؟ ایــن ســؤال در نــگاه اول ســاده 
و عوامانــه جلــوه می کنــد و موجــه بــه نظــر نمــی رســد، زیــرا روشــن اســت کــه 
جامعــه هــر روز بــا مســائل جدیدتــری روبــرو می شــود و نیــاز بیشــتری بــه قوانیــن 
جدیــد دارد کــه وضــع و اجــرا شــوند. امــا در محافــل علمــی جهــان ایــن ســؤال بــه 
صــورت خیلــی جــدی مطــرح اســت کــه آیــا در تدویــن قوانیــن اجتماعــی بایــد بــه 
حداقــل و ضــرورت اکتفــا کــرد، یــا قوانیــن اجتماعــی بایــد فراگیــر باشــد و تمــام امــور 
زندگــی مــردم را قانونمنــد کنــد؟ ایــن مســاله در »فلســفه سیاســت« و در »فلســفه 
حقــوق« در محافــل علمــی و در عالــی تریــن ســطح مــورد بحــث قــرار می گیــرد و در 

ایــن رابطــه دو گرایــش متضــاد در مقابــل یکدیگــر قــرار دارنــد.
از یــک ســو، گروهــی معتقدنــد کــه مــردم بایــد در فعالیت هــای خــود آزاد باشــند 
و دســتگاه قانونگــذاری بایــد در حداقــل ممکــن قانــون وضــع کنــد و بیــش از حــد 
ضــرورت فعالیت هــای مــردم را محــدود نکند.ایــن همــان گرایــش لیبرالیســتی 
اســت و روح آن ایــن اســت کــه هــر فــردی، در جامعــه، بایــد بــه همــان شــکل 
کــه خــود می خواهــد رفتــار کنــد و تنهــا در حــد ضرورت هایــی کــه پیــش می آینــد 
ــا فعالیت هــای افــراد در حــد ضــرورت محــدود گــردد  بایــد مقرراتــی وضــع کــرد، ت
ــد پیوســته در کار و زندگــی  ــه بیــش از آن، و دســتگاه قانونگــذاری و دولــت نبای ن
مــردم دخالــت کننــد و مرتــب قانــون وضــع کننــد.در مقابــل گرایــش فــوق، گرایــش 
تمامیــت گرایــی وجــود دارد کــه معتقــد اســت همــه چیــز بایــد قانونمنــد شــود و 
تمــام رفتارهــای انســان، در بعــد اجتماعــی، سیاســی و اقتصادی و...بایــد دارای 
مقــررات دقیــق و مشــخص باشــد و دولــت هــم بایــد در مقــام اجــرای آن هــا بــر 
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آید.مالحظــه شــد کــه ســؤال فــوق ســاده و عامیانــه نیســت و ســؤالی اســت بســیار 
دقیــق دربــاره حــد و مــرز قانــون، ایــن کــه دســتگاه قانونگــذاری چــه نــوع قوانینــی 
و از نظــر کمیــت، تــا چــه حــد و چــه قلمــروی از زندگــی مــردم را بایــد تحــت تاثیــر 

قانــون قــرار دهــد؟

3. خاستگاه قانون در نظام های دموکراتیک
مکاتــب  بــه  می گــردد  مربــوط  قوانیــن  قلمــرو  و  محــدوده  از  ســؤال  اساســا 
و  ایده هــا  آن هــا  در  و  دارد  وجــود  قانونگــذاری  فلســفه  بــاب  در  کــه  گوناگونــی 
نگرشــهای متفاوتــی در ارتبــاط بــا حــق قانونگــذاری و تبییــن معیــار بــرای آن 
مطــرح گردیــده اســت.در بیــن گرایشــهای موجــود دربــاره ایــن مطلــب چــه کســی 
حــق قانونگــذاری دارد و چــه معیــاری بــرای حــق قانونگــذاری می شــود تعییــن 
کــرد، گرایــش معروفــی کــه امــروزه در دنیــا پذیرفتــه شــده، ایــن اســت کــه کســانی 
حــق دارنــد بــرای مــردم قانــون وضــع کننــد کــه از طــرف خــود مــردم انتخــاب 
شــده باشــند.پس درواقــع حــق قانونگــذاری بــه خــود مــردم تعلــق دارد و آن هــا 
هســتند کــه بــرای خویــش قانــون وضــع می کننــد، نظــام سیاســی کــه بــر اســاس 

ایــن گرایــش شــکل می گیــرد دموکراســی نامیــده می شــود.
پــس از پذیــرش نظــام دموکراســی و ایــن کــه حــق قانونگــذاری و وضــع قانــون بــر 
عهــده نماینــدگان منتخــب مــردم نهــاده شــده، ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه 
آیــا هرچــه خواســت و مــورد موافقــت اکثریــت نماینــدگان - یعنــی 50%بــه اضافــه 
یــک - بــود قانــون معتبــر محســوب می شــود، یــا بــرای قانونگــذاری نیــز مقــررات 
دیگــری مــورد نیــاز اســت و از پیــش بایــد قوانینــی وضــع کــرد کــه محــدوده عمــل 
نماینــدگان در عرصــه قانونگــذاری را مشــخص کنــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه قلمــرو 
و حــق قانونگــذاران را قانــون اساســی تعییــن می کنــد، یعنــی، قانــون اساســی 
بــر قوانیــن عــادی و موضوعــه حاکــم اســت و در مــورد حــد و مــرز قانونگــذاری 

قضــاوت می کنــد.
در اینجــا ســؤال دیگــری مطــرح می شــود و آن ایــن کــه کشــورهای گوناگــون 
از قوانیــن اساســی متفاوتــی برخوردارنــد کــه کــم و بیــش در معــرض تغییــر قــرار 
بــا تغییــر رژیــم و نظــام قانــون اساســی هــم تغییــر می کنــد  می گیرنــد و گاهــی 
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و گاهــی مجلــس مؤسســان تشــکیل می شــود و متمــم و مکملــی بــرای قانــون 
ــه در  ــی ک ــه تصرفــات و تغییرات ــا توجــه ب ــه هــر حــال، ب اساســی تدویــن می کند.ب
قانــون اساســی انجــام می پذیــرد، آیــا نهــادی فــوق قانــون اساســی وجــود دارد کــه 
حــدود قانــون اساســی را معیــن کنــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه فــوق قانــون اساســی 
نهــاد حقــوق بشــر قــرار دارد کــه گاهــی از آن بــه قوانیــن طبیعــی و حقــوق طبیعــی 
انســان ها تعبیــر می شــود کــه بــر قانــون اساســی حاکــم اســت و قلمــرو آن را تعییــن 
ــه دلخــواه خــود در  ــد هــر چیــزی را ب ــرا مجلــس مؤسســان نمــی توان می کنــد، زی

قانــون اساســی بگنجانــد، چــه برســد بــه قوانیــن عــادی.

4. مبنای اعتبار حقوق بشر
بــار دیگــر ســؤال دیگــری مطــرح می شــود و آن ایــن اســت کــه ایــن قانــون حاکــم 
بــر قانــون اساســی را کــه قلمــرو و حــدود قانــون اساســی را مشــخص می کنــد و 
بــر اســاس آن می تــوان تغییــر و تصــرف در قانــون اساســی ایجــاد کــرد، چــه کســی 
وضــع کــرده اســت؟ حقــوق بشــری کــه در »اعالمیــه حقــوق بشــر« یــا در کتابهــای 
فلســفه حقــوق ذکــر شــده، توســط چــه کســی تعییــن گردیــده اســت و اعتبــارش 
از کجاســت؟ پاســخ داده می شــود کــه از نظــر عــرف بیــن المللــی اعتبــار آن بــه 
امضــای کســانی اســت کــه ایــن اعالمیــه را امضــاء کــرده انــد و چــون ایــن اعالمیــه 
ــا کســی  مــورد تصویــب همــه دولتهــای دنیاســت اعتبــار دارد.ســؤال می شــود آی
کــه ایــن اعالمیــه را امضــا نکــرده آن قوانیــن بــرای او اعتبــار دارد یــا خیــر؟ اگــر اعتبــار 
نــدارد، کســی حــق نــدارد کســانی را کــه اعالمیــه را امضــا نکــرده انــد و از عمــل بــه آن 
ســرباز می زننــد محکــوم کنــد کــه حقــوق بشــر را رعایــت نمــی کنند.جــواب دیگــر 
ــه حقــوق و قوانیــن ترســیم شــده در اعالمیــه حقــوق بشــر قوانیــن  ایــن اســت ک
وضعــی نیســتند کــه پــس از وضــع بــا امضــای دیگــران اعتبــار پیــدا کنــد، بلکــه 
آن هــا قوانیــن واقعــی هســتند کــه عقــل انســان ها کشــف می کنــد و چــه مــردم 
بپذیرنــد و چــه نپذیرنــد اعتبــار دارد.البتــه در ایــن زمــان افــراد معــدودی چنیــن 
گرایشــی دارنــد و حقــوق بشــر را امــور واقعــی و غیــر اعتبــاری می داننــد، و بطــور 
قطــع اکثریــت فیلســوفان حقــوق و سیاســت چنیــن نظــری را ندارنــد و معتقدنــد 
کــه اعتبــار ایــن قوانیــن، کنوانســیون ها، اعالمیه هــا و منشــورها ناشــی از امضــای 
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نماینــدگان دولتهاســت و چــون نماینــدگان دولتهــا آن هــا را امضــاء کــرده انــد، 
اعتبــار جهانــی پیــدا کــرده انــد.

باالخــره ایــن ســؤال و اشــکال جــدی مطــرح می شــود کــه چــه الزامــی وجــود 
دارد کــه همــه دولت هــا آن قوانیــن را بپذیرنــد و نســبت بــه کســانی کــه امضــاء 
نکــرده انــد چــه حجتــی وجــود دارد؟ بــه هــر حــال، ریشــه اشــکال و ســؤال برکنــده 
نمــی شــود و از ایــن جهــت در »فلســفه حقــوق« ایــن بحــث مطــرح اســت کــه 
ریشــه اعتبــار قوانیــن بــه کجــا می انجامــد؟ امــا بــرای مــا کــه معتقــد بــه دیــن، 
اســالم، خــدا و قــرآن هســتیم پاســخ ســاده ای وجــود دارد، زیــرا وقتــی می گوییــم 
قوانیــن بــر اســاس حکــم خــدا شــکل گرفتــه انــد، مطلــب تمــام می شــود و جــای 
پرســش باقــی نمــی ماند.امــا کســانی کــه ایــن راه را پــی نمــی گیرنــد و می خواهنــد 
ــرا  ــند، زی ــت می رس ــن بس ــه ب ــت ب ــد، در نهای ــن کنن ــرارداد تبیی ــا ق ــز را ب ــه چی هم
ریشــه اعتبــار هــر قانــون را حقــوق بشــر می داننــد کــه بایــد دلیــل اعتبــار آن را نیــز 
جســتجو کرد.عــالوه بــر ایــن، چــرا اعالمیــه حقــوق بشــر تقریبــا در 30 مــاده تدویــن 
ــا بیشــتر نیســت؟ این هــا ســؤاالت جــدی  شــده اســت و چــرا مــوارد آن کمتــر و ی
اســت کــه بــرای ژرف اندیــش تریــن فیلســوفان حقــوق دنیــا مطــرح اســت و هنوز از 

طــرف آنــان جــواب قانــع کننــده ای داده نشــده اســت.
ــر شــد، در زمــره مباحــث فنــی و آکادمیــک و در ســطح اندیشــمندان  آنچــه ذک
برجســته دنیــا مطــرح می شــود و اگــر جامعــه مــا بخواهــد ســطح فرهنــگ عمومــی 
خویــش را ارتقــاء بخشــد، بایــد کــم و بیــش بــا ایــن مطالــب و مفاهیــم آشــنا گــردد.

وقتــی مــا می گوییــم قانونمــدار و تابــع قانون هســتیم، باید بدانیم اعتبــار قانون از 
کجاســت و چــرا و تــا چــه حــد بایــد تابــع قانــون باشــیم؟ امــروز بحث های بســیاری 
در ایــن قلمــرو در ســخنرانی ها، مطبوعــات و روزنامه هــا مطــرح می شــود و قشــر 
تحصیلکــرده مــا و بخصــوص قشــر دانشــگاهی و کســانی کــه در علــوم انســانی بــه 
تعلیــم و تعلــم می پردازنــد و باالخــص کســانی کــه در »فلســفه حقــوق« و »فلســفه 
ــا ایــن ســؤاالت مواجــه هســتند، لــذا مــا بــرای ایــن  سیاســت« صاحــب نظرنــد ب
کــه ســطح فرهنــگ جامعــه خــود را بــاال ببریــم، ناچاریــم در حــد مقــدور حاصــل 
آن تحقیقــات را بــه صــورت روان و ســاده بیــان کنیم.زیــرا اگــر بخواهیــم دقیــق و 
مفصــل بــه ایــن مباحــث بپردازیــم، بایــد حــد اقــل از چهــار رشــته از علــوم انســانی 
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یــا چهــار شــاخه از فلســفه، یعنــی، جامعــه شناســی فلســفی، فلســفه حقــوق، 
فلســفه اخــالق و فلســفه سیاســت مــدد جوییــم و اگــر بخواهیــم ایــن موضــوع 
ــه معرفــت  ــا برســد ب ــم ت ــه فلســفه های دیگــر هــم بپردازی ــد ب را دنبــال کنیــم، بای
ــه عنــوان مــادر تمــام ایــن فلســفه ها محســوب  ــه ب شناســی و اپیســتومولوژی ک
می گردد.بدیهــی اســت کــه اشــاره بــه دســتاوردهای ایــن علــوم و ارتباطــی کــه 
بیــن ایــن مباحــث وجــود دارد، بــرای قشــر تحصیلکــرده و مــردم فهیمــی کــه در 

دامــان انقــالب و فرهنــگ آن پــرورش یافتــه انــد بســیار مفیــد اســت.

5. قوانین واقعی و تکوینی و جایگاه اختیار انسان
الزم بــه ذکــر اســت کــه واژه قانــون دو اصطــالح متفــاوت دارد: اصطــالح اول در 
علــوم تجربــی، علــوم دقیقــه و ریاضــی رایــج اســت و منظــور از قانــون در این علوم، 
رابطــه واقعــی بیــن پدیده هاســت.به عنــوان مثــال، قوانیــن واقعــی پدیده هــا 
مشــخص می کنــد کــه آب در چــه شــرایطی تبدیــل بــه بخــار می شــود و در چــه 
درجــه حرارتــی جــوش می آیــد و یــا در چــه شــرایطی یــخ می بنــدد و نقطــه ذوب 
فلــزات چیســت؟ پــس نظیــر ایــن مطلــب کــه وقتــی دمــای آب بــه صفــر رســید آب 
یــخ می بنــدد و یــا وقتــی بــه درجــه صــد رســید بــه جــوش می آیــد، واقعیتــی اســت 
کــه در پدیده هــای طبیعــی وجــود دارد و بشــر بایــد ســعی کنــد ایــن واقعیت هــا و 
قوانینی را که در شــیمی و ســایر علوم تجربی وجود دارد بشناســد.بدیهی اســت 
کــه ایــن قوانیــن ثابــت انــد و میــل بــه بــی نهایــت دارنــد و قابــل شــماره نیســتند 
و بــا پیشــرفت علمــی بشــر، قوانیــن بیشــتری کشــف می شــوند و بــا هــر کشــف 
ــرح  ــؤال مط ــش و س ــا پرس ــرد، صده ــورت می پذی ــی ص ــر علم ــه در ه ــدی ک جدی
ــا بــه آن ســؤاالت  می شــود و بایــد بــه همــان تعــداد قانــون جدیــد کشــف گــردد ت
پاســخ گویــد وبــه همیــن نســبت روز بــه روز ســؤاالت افزایــش می یابنــد و بشــر 
ــه عبــارت  ــر می آید.ب ــرای حــل آن ســؤاالت ب در صــدد کشــف قوانیــن بیشــتری ب
دیگــر، مــا در عالــم در قلمــرو مجموعــه ای از قوانیــن بــی شــمار قــرار داریــم: قوانیــن 
مربــوط بــه عناصــر، ترکیبــات شــیمیایی و موجــودات زنــده، تــا قوانیــن فضایــی و 

چیزهــای دیگــری کــه هنــوز عقلمــان بــه وجــود آن هــا پــی نبــرده اســت.
اکنــون ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه اگــر مــا، در ایــن عالــم، در حصــار چنیــن 
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قلمــرو تنــگ و فشــرده ای از قوانیــن بــی شــمار قــرار داریــم، پــس جایــگاه اختیــار و 
انتخــاب مــا کجاســت؟ ایــن ســؤال بــه صــورت جــدی مطــرح اســت و از ایــن رو، در 
انســان شناســی فلســفی مطــرح شــده کــه حقیقــت انســان چیســت؟ آیــا او صد در 
صــد مجبــور اســت یــا کامــال مختــار اســت و یــا اختیــار مشــروط و محــدودی دارد؟ 
و اگــر اختیــار او محــدود و مشــروط اســت، حــدود آن چیســت؟ همچنیــن امــروز 
هــم در محافــل فلســفی دنیــا، مســاله قضــا و قــدر، جبــر و تفویــض و مســائلی از 
ایــن قبیــل بــه صــورت جــدی مطــرح اســت و بحــث دربــاره آن هــا کمــاکان ادامــه 
دارد.در ایــن بیــن، گروهــی گرایــش اگزیستانسیالیســتی دارنــد و معتقدنــد کــه 
انســان دارای آزادی نامحــدود اســت و هــر کاری کــه بخواهــد می توانــد انجــام 
دهــد، چنانکــه ژان پــل ســارتر می گفــت: اگــر اراده کنــم، جنــگ ویتنــام تمــام 
می شــود! یعنــی بشــر از چنــان قدرتــی برخــوردار اســت کــه یــک فــرد می توانــد 
اراده کنــد جنــگ خانمــان ســوزی کــه میلیون هــا انســان را بــه نابــودی کشــانده 
متوقــف گردد.البتــه ایــن ســخن اغــراق آمیــز اســت، ولــی چنیــن گرایشــی کــه بــرای 

انســان اراده و قــدرت نامحــدود قائــل اســت وجــود دارد.
در مقابــل گرایــش فــوق، گروهــی اختیــار انســان را خیالــی خــام می داننــد و 
معتقدنــد کــه انســان در چارچوبــه مجموعــه ای از قوانیــن جبــری بســر می بــرد 
و او خیــال می کنــد کــه اختیــار دارد.باالخــره گرایشــهای مذهبــی نیــز وجــود دارد 
کــه متوســط بیــن ایــن دو گرایــش هســت و بــرای انســان اختیــاری را قائــل اســت 
ــر مــا از  ــم حاکــم انــد، یعنــی، اگ ــر عال ــه قوانیــن گوناگونــی اســت کــه ب کــه محــدود ب
مجمــوع قوانینــی کــه بــر نظــام هســتی حاکــم انــد دایره هایی را رســم کنیــم، اختیار 
انســان ها در محــدوده و درون آن دایره هــا قابــل اعمــال اســت، نــه فراتــر از آن هــا.
پــس از آن کــه روشــن گردیــد مــا از نظــر تکوینــی تحــت ســیطره مجموعــه ای از 
قوانیــن قــرار داریــم، ایــن ســؤال خــود می نمایانــد کــه آیــا مــا قــدرت بــر شکســتن 
آن قوانیــن و طغیــان علیــه آن هــا را داریــم و می توانیــم طبیعــت را مســخر خویــش 
ســازیم و قوانیــن و مرزهایــش را فــرو ریزیــم و چنــان زندگــی کنیــم کــه قوانیــن 
ــه تصــور فــوق خیــال خــام و  ــر مــا حاکــم نباشــند؟ پاســخ ایــن اســت ک طبیعــی ب
نســنجیده ای اســت، زیــرا تســخیر طبیعــت مســتلزم کشــف قانــون دیگــری از 
ــر در پزشــکی مــا موفــق شــویم بیمــاری ای را مهــار  خــود طبیعــت اســت.مثال اگ
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از  قانــون دیگــری  مــدد کشــف  بــه  کــن ســازیم،  را ریشــه  بکلــی آن  یــا  و  کنیــم 
طبیعــت و بــه کار بســتن آن چنیــن توفیقــی می یابیــم.در حقیقــت مــا نتوانســته 
ــت  ــری را از طبیع ــون دیگ ــه قان ــازیم، بلک ــود س ــون خ ــور قان ــت را مقه ــم طبیع ای
ــال  ــی مح ــن تکوین ــرو قوانی ــروج از قلم ــس خ ــرده ایم.پ ــتفاده ک ــف و از آن اس کش
اســت و زندگــی کــردن یعنــی شــناختن و بهــره بــردن از قوانیــن تکوینــی، همــان 
ــت  ــا خــروج از عبودی ــرار داده اســت و خــروج از آن ه ــم ق ــدا در عال ــه خ ــی ک قوانین
تکوینــی انســان اســت.بله چنانکــه عــرض کردیــم انســان در ســطح محــدودی در 
درون دایره هایــی کــه مجموعــه قوانیــن تکوینــی تشــکیل داده انــد امــکان مانــور 
دارد و در میــان قوانیــن گوناگــون علمــی و قوانیــن تکوینــی بــرای انســان فضاهــای 
محــدودی بــرای گزینــش و اعمــال اختیــار وجــود دارد کــه بتوانــد از قانــون بــه نفــع 
خــود و در مقابلــه بــا قانــون دیگــر اســتفاده کنــد و ایــن فضاهــای محــدود قلمــرو 

اختیــار انســان را تشــکیل می دهنــد.

6. قوانین تشریعی و الهی ضامن سعادت و کمال انسان
آیــا انســان در محــدوده ای کــه قــدرت انتخــاب و اختیــار دارد، از نظــر ارزشــی هــر 
طــور بخواهــد می توانــد رفتــار کنــد، یــا بایــد حــدود و مرزهایــی را رعایــت کنــد؟ آیــا 
در ایــن محــدوده نیــز قوانینــی وجــود دارد کــه اجــرای آن هــا بر انســان الزم اســت؟ 
جــواب ایــن اســت کــه در آن محــدوده نیــز قوانینــی وجــود دارد، امــا نــه از ســنخ 
قوانیــن تکوینــی، بلکــه از ســنخ قوانیــن تشــریعی و اعتبــاری و یــا قوانیــن ارزشــی 
و بــه تعبیــری کــه قدمــا از هــزاران ســال پیــش مطــرح کــرده انــد، قوانینــی کــه در 
محــدوده عقــل عملــی هســتند - در مقابــل قوانیــن واقعــی کــه در محــدوده عقــل 
نظــری هســتند - یعنــی در آنچــه مربــوط بــه رفتــار اختیــاری انســان اســت، عقــل 
ــه اجــرای  ــه کار بســتن قوانیــن تشــریعی ک ــی شــک ب ــد قضــاوت کند.ب ــی بای عمل
ــه مقصــد و هــدف  ــرار داده شــده موجــب دســتیابی ب آن هــا در اختیــار انســان ق
نهایــی، یعنــی، کمــال مطلــوب اســت و ســرپیچی از آن هــا موجــب ســقوط، بلکــه 
پســت تــر شــدن انســان از هــر جانــوری می گــردد، قــرآن نیــز چنیــن ســیری را تاییــد 

می کنــد و می فرمایــد:
لقــد خلقنــا االنســان فــی احســن تقویم.ثــم رددنــاه اســفل ســافلین.اال الذیــن 
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ــن  ــان را در بهتری ــا انس ــون. )1( م ــر ممن ــر غی ــم اج ــات فله ــوا الصالح ــوا و عمل آمن
صــورت و نظــام آفریدیم.ســپس او را بــه پاییــن تریــن مرحلــه بازگرداندیم.مگــر 
کســانی کــه ایمــان آوردنــد و اعمــال صالــح انجــام داده انــد کــه بــرای آن هــا پاداشــی 

تمــام نشــدنی اســت.
انســان اوجــی دارد کــه می توانــد، بــا اســتفاده از اســتعدادهای بــی شــماری کــه 
خــدا در وجــود او قــرار داده اســت، بــه قــرب الهــی و جــوار خــدا برســد و همســایه 
ــر علیــه قوانیــن الهــی  ــا مخالفــت و عصیــان ب ــد ب خــدا شــود، از آن طــرف می توان
تــا حــدی ســقوط کنــد کــه از هــر حیوانــی نیــز پســت تــر گردد.پــس تبعیــت از 
ــدا و  ــت خ ــن: اطاع ــان دی ــه زب ــی و ب ــاری و ارزش ــن اعتب ــریعی و قوانی ــن تش قوانی
نیــز ســرپیچی ازآن قوانیــن و مبــارزه بــا آن هــا همــه در قلمــرو و محــدوده اختیــار 
انســان اســت.اگر انســان تبعیــت کــرد و آن قوانیــن را پذیرفــت، بــه تعالــی و آرامــش 
و ســالمتی روحــی و معنــوی می رســد، در غیــر ایــن صــورت ســقوط می کند.نظیــر 
قوانیــن و دســتورات بهداشــتی کــه علــم پزشــکی بــه مــا توصیــه می کنــد و رعایــت 
آن هــا تامیــن کننــده ســالمت ماســت و عــدم رعایــت آن هــا موجــب بیمــاری و بــه 

خطــر افتــادن ســالمتی و جــان انســان اســت.
ــتی  ــتورات بهداش ــه آن دس ــار اســت ب ــان مخت ــه انس ــه ایــن ک ــا توجــه ب ــال ب ح
ــت و  ــش اس ــالمتی خوی ــان س ــر خواه ــد، اگ ــل نکن ــا عم ــد و ی ــل کن ــکی عم و پزش
می خواهــد کمــاکان نیرومنــد و بــا نشــاط باقــی بمانــد بایــد بــه آن قوانیــن عمــل 
کنــد و اگــر نخواســت ســالم بمانــد و بــه بیمــاری رضایــت داد، آن قوانیــن را رعایــت 
نمــی کند.پــس واقعیــت ایــن اســت کــه ســالمتی بــدون رعایــت قوانیــن بهداشــتی 
میســر نیســت، البتــه چنیــن امــری موجــب جبــر نیســت، چــون از آن ســو رعایــت 
ــا نادیــده گرفتــن آن هــا در اختیــار خــود  قوانیــن بهداشــتی و تامیــن ســالمتی و ی
انســان اســت و او بــه اختیــار خویــش یــا آن قوانیــن را رعایــت می کنــد و در نتیجــه 
ســالم می مانــد و یــا از رعایــت آن هــا ســرباز می زنــد و خطــر و بیمــاری را بــه جــان 

می خــرد.
آنچــه دربــاره تــن و جســم گفتــه شــد، دربــاره روح و روان نیــز صــادق اســت و 
چنانکــه تــن ســالمتی و بیمــاری دارد، روح نیــز می توانــد از ســالمت و یــا بیمــاری 
برخــوردار شود.ســعادت و ســالمت روح هــم بســتگی بــه رعایــت قواعــد و قوانینــی 
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دارد و رعایــت آن قوانیــن و ارزش هــای معنــوی کمــال و آرامــش و ســالمتی روح 
انســان را تضمیــن می کنــد، در غیــر ایــن صــورت روح انســان بیمــار می گــردد، 
ــد: فــی قلوبهــم مــرض فزادهــم اهلل مرضــا... )2( ــاره می فرمای ــد در ایــن ب خداون

ســرعت  و  شــتاب  بــا  چنــان  می توانــد  دارد،  قــرار  سراشــیبی  در  کــه  انســانی 
بــدود کــه نتوانــد خــودرا کنتــرل کنــد کــه در نتیجــه ســقوط می کنــد و جــان از 
کــف می دهــد، امــا او اگــر بخواهــد ســالم بمانــد بایــد بــا احتیــاط حرکــت کنــد و 
چنــان خــود را کنتــرل کنــد کــه اگــر در هنــگام حرکــت و فــرود از بلنــدی بــه نقطــه 
خطــر رســید توقــف کنــد.در مســائل معنــوی نیــز ضوابــط و روابــط واقعــی وجــود 
دارد و در پرتــو رعایــت قوانیــن الهــی انســان بــه ســالمت روح و ســعادت ابــدی 
می رســد و نمــی تــوان بــدون رعایــت آن قوانیــن واقعــی بــه ســعادت ابــدی دســت 
یافت.البتــه انســان آزاد و مختــار اســت و می توانــد بگویــد مــن نمــی خواهــم بــه 
ســعادت برســم و می خواهــم بــه جهنــم بــروم، کســی مانــع او نمــی شــود و آزادی 
ــه ســعادت  ــر بخواهــد ب ــرای او همــوار ســاخته اســت.اما اگ تکوینــی انتخــاب را ب
و قــرب خــدا برســد، بایــد تابــع حکــم خــدا باشــد و نمــی توانــد بــه خواســت دل 
ــی  ــب گمراه ــس موج ــوای نف ــت دل و ه ــروی خواس ــون پی ــد، چ ــل کن ــود عم خ
ــم و  ــی عل ــه اهلل عل ــواه و اضل ــه ه ــذ اله ــن اتخ ــت م ــت: افرای ــق اس ــراف از ح و انح
ختــم علــی ســمعه و قلبــه و جعــل علــی بصــره غشــاوة فمــن یهدیــه مــن بعــد اهلل 
افــال تذکــرون. )3( آیــا دیــدی کســی را کــه معبــود خــود را هــوای نفــس خویــش قــرار 
داده اســت و خداونــد او را بــا آگاهــی گمــراه ســاخته، بــر گــوش و قلبــش مهــر زده، 
ــد غیــر از  ــا ایــن حــال چــه کســی می توان ــر چشــمش پــرده ای افکنــده اســت؟ ب ب

خــدا او را هدایــت کنــد؟ آیــا متذکــر نمــی شــوید؟
و  می گــردد  کــور  و  کــر  شــد،  دل  خواســت  و  نفــس  هواهــای  تابــع  کــه  کســی 
نمی توانــد واقعیــت و حقیقــت را درک کنــد و حتــی اگــر انبوهــی از معلومــات را 
کســب کــرده باشــد، پــرده ای بــر چشــم او می افتــد و حقایــق را از او می پوشــاند.
در ایــن زمینــه، داســتان بلعــم باعــورا بــرای همــه مــا آموزنــده و عبــرت آور اســت 
کــه چســان بــا آن مقامــات علمــی کــه کســب کــرد و در زمــان خــود دارای باالتریــن 
درجــات علمــی و ســرآمد دانشــمندان بــود، بــه چنــان انحطــاط و فرجامــی رســید 

ــاره او فرمــود: کــه خداونــد درب
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و اتــل علیهــم نبــا الــذی ءاتینــاه ءایاتنــا فانســلخ منهــا فاتبعــه الشــیطان فــکان 
مــن الغاوین...فمثلــه کمثــل الکلــب ان تحمــل علیــه یلهــث او تترکــه یلهــث...)4(

ــی  ــم، ول ــه او دادی ــود را ب ــات خ ــه آی ــی را ک ــت آن کس ــوان سرگذش ــا بخ ــر آن ه و ب
)ســرانجام( خــود را از آن تهــی ســاخت و شــیطان او را در پــی آورد و از گمراهــان 
شــد...مثل او همچــون ســگ )هــار( اســت کــه اگربــه او حملــه کنــی، دهانــش را بــاز 
و زبانــش را بیــرون مــی آورد و اگــر او را بــه حــال خــود واگــذاری، بــاز همیــن کار را کنــد.
ایــن حــد  تــا  بــه انســان داده می توانــد  کــه خداونــد  بلــه در پرتــو آزادی ای 
ســقوط کنــد، امــا اگــر انســان خواهــان ســعادت اســت بایــد یــک سلســله قوانیــن 
را رعایــت کنــد و ایــن قوانیــن در یــک حــوزه جــای نمــی گیرنــد، بلکــه بــه چنــد 
حــوزه و چنــد نــوع قابــل تقســیم اند.بــر ایــن اســاس، ضــرورت دارد بــرای آگاهــان 
بــه فرهنــگ اســالمی و عالقــه منــدان بــه ارتقــای فرهنگــی تبییــن شــود کــه مــا در 

زندگــی خویــش بــه چنــد نــوع قانــون نیــاز داریــم.

7. تفاوت قوانین حقوقی با قوانین اخالقی
منظــور از آنچــه بــه نــام قانــون در بیــن مــا معــروف اســت قوانیــن حقوقــی اســت.

آن قوانیــن عبــارت انــد از یــک سلســله مقرراتــی کــه از طــرف منبــع معتبــری وضــع 
ــه )دولــت( ضامــن اجــرای آن هــا می شــود  ــام قــوه مجری ــه ن می شــود و قــوه ای ب
ــر مــردم تحمیــل  ــه آن قوانیــن را ب ــه قــوه قهری ــا توســل ب و در صــورت ضــرورت، ب
می کنــد و جلــوی متخلفــان را می گیرد.قوانیــن حقوقــی بــه معنــای عــام شــامل 
قوانیــن کیفــری نیــز می شــود کــه در علــم حقــوق بیــان می گــردد.در اینجــا اگــر 
ــه مــردم توصیــه  ــون را ب ــد کــه وظیفــه دولــت تنهــا ایــن اســت کــه قان کســی بگوی
کنــد، بــه آن هــا بگویــد دزدی نکنیــد و بــه نامــوس مــردم تجــاوز نکنیــد، امــا 
نمی توانــد متخلــف را مجــازات کنــد، زیــرا ایــن کار بــا آزادی انســان منافــات دارد، 
مســلما کســی از او نمــی پذیرد.معنــای ایــن ســخن کــه »چــون انســان آزاد اســت، 
اگــر بــا قوانیــن حقوقــی مخالفــت کــرد نبایــد کســی او را تعقیــب کنــد« ایــن اســت 
ــودی  ــفه وج ــه فلس ــی ک ــان اســت، در حال ــی یکس ــود قوانیــن حقوق ــود و نب ــه ب ک
قوانیــن حقوقــی ایــن اســت کــه ضامــن اجــرا داشــته باشــد و فــرق اساســی آن هــا 
ــا قوانیــن اخالقــی در همیــن اســت، گرچــه فرقهــای دیگــری نیــز دارند.مثــال در  ب
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اخــالق آمــده اســت کــه: »امانــت را رعایــت کنیــد و در آن خیانــت نکنیــد.« ایــن 
ــر کســی در امانــت خیانــت کــرد، بــه عنــوان  یــک دســتور اخالقــی اســت، حــال اگ
فعالیــت ضــد اخالقــی مجــازات و یــا زندانــی نمــی شــود، امــا بــه عنــوان مخالفت با 
قانــون حقوقــی تحــت تعقیــب قــرار می گیــرد و روانــه زنــدان می گــردد. بــه عنــوان 
کالهبــردار، بــا توجــه بــه قوانیــن کیفــری، مجــازات خاصــی بــر او اعمــال می شــود.

پــس بایــد نیــروی قاهــره ای باشــد کــه بــا متخلفــان برخــورد کنــد و بــه زور قوانین را 
در حــق آنــان بــه اجــرا درآورد و اعمــال زور الزمــه قوانیــن حقوقــی اســت کــه بــا نبــود 
ــی معناســت.اما قوانیــن اخالقــی چنیــن نیســت و  آن وجــود قوانیــن حقوقــی ب

نیازمنــد قــوه قهریــه نیســت، مگــر ایــن کــه بعــد حقوقــی داشــته باشــد.
بــدون شــک در دیــن یــک سلســله احــکام الهــی وجــود دارد کــه مربــوط بــه 
ارتبــاط انســان بــا خداســت، مثــل قانــون نمــاز، روزه، حــج و امثــال آن هــا. ایــن 
ــان مطــرح می شــوند.در اینجــا ایــن ســؤال مطــرح می شــود  احــکام فقــط در ادی
کــه آیــا دیــن می توانــد قوانیــن حقوقــی نیــز داشــته باشــد، یــا دیــن تنهــا بایــد 
تبییــن کننــده رابطــه انســان بــا خــدا باشــد؟ ایــن شــبهه و ســؤالی اســت کــه امروزه 
در ســطح گســترده، در دانشــگاهها و مطبوعــات، مطــرح اســت و همــه عزیــزان، 
چــه طیــف دانشــگاهی کــه مســتقیما بــا ایــن مســائل ســر و کار دارنــد و چــه پــدران 
و مــادران و بســتگان آن هــا، بایــد بــه ایــن شــبهات توجــه داشــته باشــند.چه 
ایــن کــه ایــن ســخنان باالخــره از طریــق دانشــجویان و قشــر تحصیلکــرده بــه 
ســایر اقشــار جامعــه راه می یابــد و فرهنــگ عمومــی مــا را تحــت تاثیــر خــود قــرار 
می دهد.باالخــره روزی همیــن دانشــجویان جــوان جــای پــدران و مــادران را 
می گیرنــد و بــه عنــوان نیروهــای مؤثــر، اقشــار اصلــی جامعــه را تشــکیل خواهنــد 
داد.حــال اگــر فرهنــگ ایــن طیــف وســیع دگرگــون شــود، پــس از نســلی فرهنــگ 
جامعــه مــا بکلــی تغییــر خواهــد کرد.پــس بایــد مــا بهــوش باشــیم و بدانیــم و 
مواظــب باشــیم کــه چــه فرهنگــی در حــال شــکل گیــری و رواج در جامعه ماســت.

8. تفاوت گرایش اسالم با گرایش لیبرالیسم
یکــی از مســائلی کــه امــروزه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه در وضــع قانــون بایــد 
ــه حــد اقــل اکتفــا کرد.ایــن یــک گرایــش لیبرالیســتی اســت کــه در حــال حاضــر  ب
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در دنیــا مطــرح اســت و در بــاب آن بحث هــای زیــادی صــورت گرفتــه و کتابهــای 
ــد  ــانی معتقدن ــش، کس ــن گرای ــاس همی ــت.بر اس ــده اس ــر درآم ــه تحری ــی ب فراوان
کــه قانونگــذار و دولــت نبایــد در ســطح گســترده در زندگــی و امــور مــردم دخالــت 
کننــد، چــون هــر چــه دخالــت دولــت کمتــر باشــد، جامعــه رشــد بیشــتری خواهــد 
داشــت.البته ایــن گرایــش تبعــات و لوازمــی دارد کــه بــه ســایر شــؤون اجتمــاع نیــز 

ســرایت خواهــد کــرد.
گرایــش فــوق ریشــه جامعــه شــناختی دارد و مبتنــی بــر یکــی از دو دیدگاهــی 
اســت کــه در جامعــه شناســی مطــرح اســت: در دیــدگاه اول، اصالــت بــا جامعــه 
اســت، بــر ایــن اســاس قوانیــن بایــد فراگیــر باشــد و همــه عرصه هــای زندگــی 
بشــر را فراگیــرد و آزادی فــرد بایــد بــه حــد اقــل برســد.در دیــدگاه دوم، اصالــت بــا 
فــرد اســت و بــر اســاس آن فــرد بایــد از حــد اکثــر آزادی برخــوردار گــردد و قوانیــن 
اجتماعــی بایــد بــه حــد اقــل برســند تــا کمتــر انســان را محــدود کنند.آنچــه امــروزه 
در جامعــه غربــی حاکــم اســت همیــن گرایــش فــرد محــوری و فردگرایــی اســت 
کــه لیبرالیســم هــم از آن نشــات گرفتــه اســت، گرایشــی کــه معتقــد اســت قوانیــن 
بــه حــد اقــل برســد و مــردم از حــد اکثــر آزادی بهــره منــد گردنــد و هــر گونــه کــه 
خواســتند رفتــار کنند.قبــل از بیــان دیــدگاه و نگــرش اســالم ذکــر ایــن نکتــه را 
ــه  ــر ب ــد اکث ــون ح ــا قان ــل و ی ــد اق ــون ح ــه قان ــش ب ــوع گرای ــه موض ــم ک الزم می دان
چنــد بخــش از شــاخه های علــوم انســانی ارتبــاط پیــدا می کنــد، ماننــد: جامعــه 
ــرای پــی  ــت فــرد(، فلســفه اخــالق، ب ــا اصال ــت جامعــه ی شناســی فلســفی )اصال
بــردن بــه ایــن کــه مــالک ارزش هــا چیســت؟ آیــا اخــالق و ارزش هــا بــر قانــون حاکــم 
انــد و یــا ارزش هــا را قانــون تعییــن می کنــد؟ همچنیــن فلســفه حقــوق و باالخــره 

فلســفه سیاســت.
ــا سرنوشــت نهایــی او ارتبــاط  از دیــدگاه اســالم، همــه شــؤون زندگــی انســان ب
دارد، یعنــی، هــر گونــه تالشــی در ایــن زندگــی در ســعادت ابــدی و یــا شــقاوت 
ابــدی مــا تاثیــر خواهــد داشــت.بینش اســالمی عبــارت اســت از ایــن کــه: »الدنیــا 
مزرعــة االخــرة« یعنــی هــر چــه انســان در دنیــا مــی کارد و هــر رفتــاری کــه دارد، 
ــا موجــب ســعادت او خواهــد شــد  نتیجــه اش در آخــرت ظاهــر خواهــد شــد و ی
ــا  ــم، آی ــرار بدهی ــل ق ــش را اص ــن بین ــا ای ــر م ــقوط او.اگ ــقاوت و س ــب ش ــا موج و ی
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ــد کــه نیازمنــد قانــون نباشــد؟ در اینجــا،  در زندگــی انســان چیــزی باقــی می مان
ــا  نیازمنــد قانــون بــودن، یعنــی قانــون نشــان بدهــد کــه انســان از چــه راهــی و ب
گزینــش چــه روش و شــیوه ای بــه هــدف می رســد.یعنی اگــر جامعــه امنیــت 
می خواهــد، نبایــد کســی بــه مــال و نامــوس مــردم تجــاوز کنــد و اال بــه مــال و 
نامــوس او نیــز تجــاوز می شــود، چنــان نباشــد کــه: ببــری مــال مســلمان و چــون 

ــه مســلمانی نیســت ــرآری ک ــاد ب ــد داد و فری ــت ببرن مال
طبــع انســان منفعــت طلــب اســت و تنهــا بــه منافــع خویــش می اندیشــد و در 
ایــن راه از هیــچ کوششــی دریــغ نــدارد، امــا وقتــی منافعــش در خطــر قــرار گرفــت 
ــاون و  ــاد تع ــات و ایج ــا و تزاحم ــع تضاده ــرای رف ــاه می آورد.پــس ب ــون پن ــه قان ب
امنیــت در جامعــه، بایــد قانــون وجــود داشــته باشــد کــه مــا را از تجــاوز و ظلــم 
ــم در  ــاز دارد و حقــوق هرکــس را بیــان کنــد و محــدوده عــدل و ظل ــه دیگــران ب ب
آن مشــخص شــود و بــر اســاس آن مــردم بداننــد چــه کاری ظالمانــه و چــه کاری 
منطبــق بــر عــدل اســت.در غیــر ایــن صــورت، هرکــس بــه حقــوق دیگــران تجــاوز 
می کنــد و دیگــران نیــز بــه حقــوق او تجــاوز می کننــد و در نتیجــه، نــه امنیتــی 
باقــی می مانــد و نــه آرامــش و آســایش و نــه ســعادت اخــروی و هیــچ کــس بــه 

خواســته های فطــری خــود نمــی رســد.
بنابرایــن، در بینــش اســالمی همــه حــرکات و ســکنات مــا چــه در بعــد زندگــی 
ــی دارای  ــن الملل ــط بی ــی رواب ــی و حت ــی اجتماع ــه زندگ ــی و چ ــردی و خانوادگ ف
نظــام و مقــررات اســت و اســالم بــرای همــه شــؤون زندگــی بشــر قانــون دارد، کــه 
از جملــه آن هــا قوانیــن حقوقــی و اجتماعــی است.اســالم حتــی دربــاره خطــورات 
ــی در  ــه می خواه ــر چ ــداری ه ــق ن ــد: ح ــون دارد و می گوی ــز قان ــان نی ــی انس ذهن
دلــت بگذرانــی و هــر خیالــی را بــه ســرت راه دهــی و گمــان بــد بــه دیگــران ببــری:

ان بعــض الظــن اثــم. )5( بــه همــان میــزان کــه عــدم رعایــت مقــررات بهداشــتی 
باعــث بیمــاری و بــه خطــر افتــادن ســالمت فــرد و جامعــه می شــود، از عــدم 

ــد. ــان می بین ــه زی ــالم جامع ــررات اس ــت مق رعای
ــدوده  ــارج از مح ــان خ ــی انس ــؤون زندگ ــک از ش ــچ ی ــه هی ــد - ک ــه ش ــه گفت آنچ
قوانیــن اســالمی نیســت و انســان حتــی بایــد دل و خیــال و فکــرش را نیــز کنتــرل 
اســتفاده درســت  راه  بلکــه  نیســت،  انســان  آزادی  معنــای ســلب  بــه   - کنــد 
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تــا بتوانــد اســتفاده  از آزادی را در اختیــار او می نهــد و چراغــی فــرا راه اوســت 
شایســته از آزادی بکند.البتــه ایــن قوانیــن تــا آنجــا کــه بــه زندگــی اجتماعــی 
انســان مربــوط نمــی شــود، کیفــر دنیــوی نــدارد و تنهــا کیفــر اخــروی دارد: کســی 
کــه بــه بــرادر مؤمنــش ســوء ظــن می بــرد، در دنیــا مجــازات نمــی شــود و در آخــرت 
کیفــر می بیند.امــا اگــر بــا مقــررات و قوانیــن اجتماعــی مخالفــت شــد و مصالــح 
اجتماعــی زیــر پــا نهــاده شــد، کیفــر دنیــوی در نظــر گرفتــه می شــود و در واقــع کیفــر 
دنیــوی الزمــه همــه قوانیــن حقوقــی اســت و منحصــر بــه قوانیــن حقوقــی اســالم 
ــی  ــام اجتماع ــم و نظ ــظ نظ ــرای حف ــد ب ــه بخواه ــی ک ــتگاه قانون ــت.هر دس نیس
مقــررات  ســرپیچی ها  و  تخلفــات  بــرای  کــه  اســت  ناچــار  کنــد،  وضــع  قانــون 
تنبیهــی در نظــر بگیرد.حاصــل آن کــه زندگــی اجتماعــی بــدون قوانیــن محــدود 
کننــده آزادی هــا بــه ســامان نمــی رســد و هــر قــدر روابــط اجتماعــی بیشــتر و 
گســترده تــر شــود، نیــاز بیشــتری بــه قوانیــن اجتماعــی و ضمانــت اجــرای آن هــا 

خواهــد داشــت.
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اُن  َثَنــا الَحَســُن بُن َعِلــّیٍ الَقّطَ
َ

خَبَرَنــا الَخَلــِدّیُ َقــاَل: َحّد
َ
خَبَرَنــا ابــُن َمخَلــٍد َقــاَل: أ

َ
أ

ــو ِإســَماِعیَل ِإبَراِهیــُم بــُن  ُب
َ
ــا أ َثَن

َ
ــاَل: َحّد ــّیُ َق ِل ــاُد بــُن ُموَســی الُخّتَ ــا َعّبَ َثَن

َ
ــاَل: َحّد َق

ــاٍس  ُب َعــن َعبــِد اهلِل بــِن ُمســِلٍم َعــن َســِعیِد بــِن ُجَبیــٍر َعــِن ابــِن َعّبَ ُســَلیَماَن الُمــَؤّدِ
ُکُل َعَلــی 

ْ
ــی اهلُل َعَلیــِه َو آِلــه( َیجِلــُس َعَلــی األرِض َو َیــأ

َ
َقــاَل: َکاَن َرُســوُل اهلِل )َصّل

ــِعیِر.)۱(
َ

ــاَة َو ُیِجیــُب َدعــَوَة الَممُلــوِک َعَلــی ُخبــِز الّش
َ

األرِض َو َیعَتِقــُل الّش
َعن ابن عّباس قال: َکاَن َرُسوُل اهلِل)ص( َیجِلُس َعَلی األرض

]پیامبــر[ دنبــال ایــن نبــود کــه یــک فرشــی، چیــزی داشــته باشــد؛ در مســجد، 
در مالقــات بــا یــک نفــری کــه در بیــن راه بــا ایشــان برخــورد می کــرد، و میخواســت 

دو کلمــه حــرف بزنــد، روی زمیــن می نشســت.

ُکُل َعَلی األرض
ْ
َو َیأ

گاهــی غذایــش را هــم همیــن طــور کــه روی زمیــن نشســته بــود، میخــورد. 
کاســه ای،  بشــقابی،  یــک  حــاال  و  تشــکیالتی  و  آدابــی  و  بیندازنــد  ســفره ای 
چیــزی مثــاًل؛ نــه، همیــن طــور روی زمیــن می نشســتند و غــذای ســاده ای میــل 

می کردنــد.

شرح حدیث
در بیان مقام معظم رهبری

سیرهمردمیپیامبراعظم)ص(
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اة
َّ

 الش
ُ

َو َیعَتِقل
میگرفتنــد.  دستشــان  را  گوســفند  ریســمان  داشــتند،  فرضــًا  گوســفندی 
»َیعَتِقــل« از »ِعقــال کــردن« اســت دیگــر، یعنــی آن را نگــه داشــتن، گوســفند را 
ــر باشــیم، حــاال  نگــه میداشــتند. خــب، ایــن خــالف شــأن اســت دیگــر؛ ماهــا اگ
یــک گوســفندی هــم داشــته باشــیم، دســتمان نمیگیریم تــوی خیابــان و کوچه. 

ایــن بزرگــوار می کردنــد ایــن کار را.

ِعیر
َّ

بِز الش
ُ

ی خ وِک َعلَ  الَمملُ
َ

َو ُیِجیُب َدعَوة
گاهــی یــک غالمــی مثــاًل نشســته بود یک جایــی روی زمین و داشــت نان جوی 
میخــورد؛ حضــرت عبــور می کردنــد، تعــارف می کــرد، آقــا! بفرماییــد؛ می نشســتند 
حضــرت پهلــوی او. نمیگفتنــد شــأن مــا نیســت، نمی شــود، مناســب نیســت.

اینکــه مــا ایــن قــدر میگوییــم و میشــنویم کــه بایــد مردمــی باشــیم، یعنــی ایــن. 
مردمــی بــودن بــه اّدعاکــردن نیســت. بــا مــردم، بــا زندگــِی مــردم کنــار بیاییــم، مثــل 
مــردم زندگــی کنیــم، بــا طبقــات مختلــف مــردم انــس بگیریــم. ایــن، معنــای مردمــی 
بــودن اســت. بعضــی از ماهــا کــه حــاال معّمــم هســتیم، اگــر مثــاًل یــک آدم ذی شــأنی، 
آدم محترمــی باشــد، خــب، ســالم علیــک میکنیــم، گــرم میگیریــم، اگــر کاری بــا مــا 
داشــته باشــد گــوش میکنیــم، آقــا! یــک اســتخاره ای بکنیــد، قــرآن را درمی آوریــم و 
یــک اســتخاره ای برایــش ]میگیریــم[. اگــر یــک آدم فرودســتی باشــد، یــک آدم مثــاًل 
]ســطح[ پائینی باشــد؛ نه، اعتنا و اهتمامی نمیکنیم! این، خالف ســیره ی رســول 
ــا فقــرا و بــا ضعفــا و ماننــد این هــا کنــار  اهلل اســت. ســیره ی پیغمبــر ایــن اســت کــه ب
می آمــد. بــه شــئون ظاهــری و آن چیزهایــی کــه بــه حســب ظاهــر موجــب جــالل و 
شــوکت و ایــن چیزهــا اســت، اهّمّیتــی نمیــداد. وضــع زندگــی پیغمبــر ایــن طــور بــود؛ 
ایــن بــرای مــا واقعــًا درس اســت. حــاال مــا البّتــه نــه توّقــع داریــم، نــه می شــود توّقــع 
داشــت کــه مثــل آن بزرگــوار یــا مثــل امیرالمؤمنیــن رفتــار کنیــم؛ نــه، خــب، وضــع 
آن هــا وضــع دیگــری اســت، جایگاهشــان جایــگاه دیگــری اســت اّمــا آن را بایســتی 
مــالک قــرار بدهیــم. آن را مثــل یــک نشــانه ای ]قــرار دهیــم[؛ شــما فــرض کنیــد از یــک 
دامنــه ی کوهــی داریــد میرویــد بــاال، آن قّلــه مــورد نظرتــان اســت، بــه قّلــه نمیرســید 

اّمــا بــه طــرف قّلــه میرویــد، حرکــت بــه آن ســمت میکنیــد؛ بایــد اینجــوری باشــد.
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گوید: پیامبر خدا )صّلی اهلل علیه و آله( بر زمین  ۱( امالی طوسی، مجلس چهاردهم، ص ۳۹۳؛ »ابن عّباس 
جوین  نان  به  را  برده ای  دعوت  و  میگرفت،  دستشان  به  گوسفند  و  میخورد،  غذا  زمین  بر  و  می نشست، 

میپذیرفت .«
......................

.KHAMENEI.IR 



165

شرح حدیث
در بیان آیت اهلل مظاهری

ُمــوِر 
ُ
ِبأ َیْهَتــُم    

َ
ال ْصَبــَح  

َ
أ »َمــْن   می فرماینــد:  روایتــی  در  اکــرم)ص(  پیامبــر 

اْلُمْســِلِمیَن َفَلْیــَس ِبُمْســِلٍم«]1[؛ یعنــی هرکــه صبــح کنــد و اهتمامــی بــه امــور 
نیســت. مســلمان  باشــد،  نداشــته  مســلمان ها 

ــد  ــاوت باش ــدا بی تف ــق خ ــه خل ــع ب ــه راج ــی ک ــرای کس ــّددی، ب ــات متع در روای
ــا اینکــه تــوان دارد، کمــک و گره گشــایی  و هنــگام احتیــاج و گرفتــاری دیگــران، ب

نکنــد، گناهــان بزرگــی بــار شــده اســت.
ــون دارد؛  ــار، دو قان ــه یــک اعتب ــز ب ــالم عزی ــه اس ــود ک ــتفاده می ش ــات اس از روای

ــات«. ــون »مواس ــری قان ــاوات« و دیگ ــون »مس ــی قان یک
معنــای قانــون »مســاوات« ایــن اســت کــه همــه در برابــر قانــون یکســانند؛ 
ــر گفته انــد: نمــاز بخوانیــد، همــۀ مســلمان ها و از جملــه شــخص پیامبــر  مثــاًل اگ
اکــرم)ص( بایــد نمــاز بخواننــد و در ایــن خصــوص تفاوتــی بیــن اشــخاص نیســت.

قانــون »مواســات«، غیــر از »مســاوات« اســت و معنــای آن بــرادری، اّتحــاد 
اهــل  روایــات  کریــم و در  قــرآن  آیــات  قانــون، در  ایــن  اســت.  و دیگــر خواهــی 
قانــون،  ایــن  اســاس  بــر  دارد.  فراوانــی  اهمّیــت  بیت»ســالم اهلل علیهم« 
مســلمان ها بایــد بــه فکــر یکدیگــر باشــند و حوائــج همدیگــر را بــرآورده ســازند و در 

اهتمامبهامورمسلمانها،شرطمسلمانی
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گرفتاری هــا بــه یــاری هــم بشــتابند. بــه قــول قــرآن شــریف: »ِلُیْنِفــْق ُذو َســَعٍة ِمــْن 
ــا آتــاُه اهلُل«]2[ َســَعِتِه َو َمــْن ُقــِدَر َعَلْیــِه ِرْزُقــُه َفْلُیْنِفــْق ِمّمَ

روایــات  و  آیــات  از  اســتفاده  بــا  ســعدی  کــه  اســت  همــان  مواســات  قانــون 
: یــد می گو

بنی آدم اعضای یکدیگرند   /  که در آفرینش ز یک گوهرند
تو کز محنت دیگران بی غمی   /  نشاید که نامت نهند آدمی

ابان بن تغلــب کــه یکــی از شــاگردان نزدیــک امــام صــادق)ع( و از مجتهدیــن 
زمــان ایشــان بــوده، نقــل می کنــد کــه مــن خدمــت امــام صــادق)ع( در حــال 
بــا مــن داشــت، جوابــش را  بــودم. شــخصی مــن را صــدا کــرد و کاری  طــواف 
نــدادم. دفعــۀ دوم صدایــم کــرد، بــاز هــم جوابــش را نــدادم؛ امــام صــادق)ع( 
فرمودنــد: او بــا توســت؟ گفتــم: بلــه، فرمودنــد: شــیعه اســت؟ گفتــم بلــه، گفتنــد 
کــه چــرا نمــی روی جوابــش را بدهــی؟ طــواف را رهــا کــن و بــا او بــرو. گفتــم: حتــی 

اگــر طــواف واجــب باشــد؟ فرمودنــد: آری. ]3[
ابان بن تغلــب در روایــت دیگــری نقــل می کنــد کــه امــام صــادق)ع( فرمــود: 
 َعَشــَرًة«]4[؛ روا 

َ
ــی َعــّد ْفَضــُل ِمــْن َطــَواٍف َو َطــَواٍف َحّتَ

َ
»َقَضــاُء َحاَجــِة اْلُمْؤِمــِن أ

ســاختن حاجــت مؤمــن بهتــر اســت از طوافــی و طوافــی و تــا ده طــواف شــمرد. 
ایــن حداقــل ثــواب بــرای گــره گشــایی از مؤمنیــن اســت. در روایــات، گاهــی 
فرموده انــد خدمــت بــه خلــق خــدا و دســتگیری از نیازمنــدان، ثــواب یــک حــج و 
عمــره دارد.]5[ گاهــی می فرماینــد: ثــواب آن معــادل بیســت حــج و عمــرۀ مقبــول 
اســت.]6[ گاهــی ثــواب ده تــا هفتــاد حــج بــرای آن شــمرده اند]7[ و حّتــي ثــواب 
هــزار حــّج مقبــول و مبــرور نیــز بــرای ایــن امــر مهــم در روایــات ذکــر شــده اســت.]8[

حــج مقبــول کــم اســت، شــاید یــک درصــد هــم نباشــد. حــّج مســلمان ها 
معمــواًل صحیــح اســت و رفــع تکلیــف می کنــد و ثــواب هــم دارد، اّمــا حــّج مقبــول 
و مبــرور کــه خــدا قبــول کنــد و بــه او بگویــد بــارک اهلل، بســیار کــم اســت. در روایــات 
پــاداش خدمــت بــه خلــق خــدا، دســت کــم یــک حــج و عمــرۀ مقبــول اســت. 
ــه  ــه ایــن معنــا کــه دان ایــن ثواب هــا اســتحقاقی نیســت، بلکــه تفّضلــی اســت، ب
می ریزنــد تــا کبوتــر بگیرنــد. ایــن ثواب هــا را می دهنــد بــرای ایــن کــه مــردم بــرای 

خدمــت بــه خلــق خــدا ترغیــب و تحریــص شــوند.
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عقــاب کوتاهــی در خدمــت بــه خلــق خــدا نیــز شــدید اســت. مرحــوم کلینــی)ره( 
ــرای عقــاب و کیفــر خدمــت نکــردن بــه خلــق  در کتــاب کافــی، چندیــن روایــت ب
بتوانــد  کــه  کســی  روایــات می خوانیــم،  ایــن  از  یکــی  اســت.]9[ در  آورده  خــدا 
احتیــاج دیگــران را رفــع کنــد و گــره از گرفتــاری مردم بگشــاید، اّمــا در این خصوص 
کوتاهــی کنــد را بــه صــف محشــر می آورنــد؛ روی او ســیاه اســت، چشــم هایش از 
تــرس بــه گــودی فــرو رفتــه و در حالــی کــه در غــل و زنجیــر اســت، خطــاب می شــود: 
او کســی اســت کــه خائــن بــه خــدا و خائــن بــه رســول خــدا اســت، ســپس امــر 
می شــود کــه او را بــه جهّنــم بفرســتید. ]10[ایــن رســوایی و عقــاب، بــه خاطــر آن 

اســت کــه آن بنــده می توانســته گــره از کار مــردم بگشــاید و نگشــوده اســت.
ــم  ــک قس ــدارد، ی ــم ن ــول ه ــه پ ــاز ب ــًا نی ــران، الزام ــه دیگ ــک ب ــایی و کم ــره گش گ
ــْم  ــا َرَزْقناُه ــد: »َو ِمّمَ ــم می فرمای ــرآن کری ــه ق ــی اســت. همان طــور ک آن کمــک مال
گاهــی  کنــد.  انفــاق  بایــد  می توانــد،  و  دارد  هرچــه  از  هرکــس  ُیْنِفُقــوَن«]11[، 
دســتگیری و رفــع احتیــاج از دیگــران بــا آبروســت، گاهــی بــا قــدم اســت، گاهــی بــا 

ــا پــول اســت. ــا علــم اســت، گاهــی هــم ب قلــم اســت، گاهــی ب
روایــات خدمــت بــه خلــق خــدا بــه انــدازۀ تواتــر اســت، تواتــر معنــوی دارد؛ هــم 
روایاتــی کــه ثــواب فــراوان آن را بیــان کــرده، تواتــر معنــوی دارد و هــم روایاتــی کــه 
عقــاب کوتاهــی از آن را گوشــزد می کنــد، تواتــر معنــوی دارد. در ایــن روایــات، بــرای 
گشــودن گــره از کار مــردم، باالتریــِن ثواب هــا ذکــر شــده اســت. ثــواب آن از حــج، 

اعتــکاف و از هــر عبادتــی کــه فــرض کنیــد باالتــر اســت.
راوی می گویــد: مشــکلی داشــتم کــه بــه دســت امــام حســن مجتبــی)ع( حــل 
می شــد. خدمــت ایشــان رســیدم و گفتــم: گــره ام را شــما بــاز کنیــد. آن حضــرت بــه 
دنبالــم راه افتادنــد. در راه بــه مســجد رســول اهلل رســیدیم. آنجــا امام حســین)ع( 
امــام  حســین؛  امــام  از  هــم  آن  مســجدالنبی،  در  اعتــکاف  بودنــد،  معتکــف 
حســن)ع( فرمودنــد: چــرا بــه بــرادرم نگفتــی تــا گــره ات را بــاز کنــد؟ گفتــم آقــا 
ــُه َلــْو 

َ
معتکــف بودنــد، ترســیدم مزاحمشــان بشــوم. امــام حســن)ع( فرمودنــد: »ِإّن

َعاَنــَك  َعَلــی  َحاَجِتــَك  َلــَکاَن  َخْیــرًا َلــُه  ِمــِن  اْعِتــَکاِف  َشــْهٍر«]12[؛ ثــواب گــره گشــودن 
َ
أ

از کار مــردم، از ثــواب یــک مــاه اعتــکاف باالتــر اســت.
ــته  ــی دانس ــدا را اخالق ــق خ ــه خ ــت ب ــه خدم ــوط ب ــات مرب ــاء روای ــواًل فقه معم
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ــج  ــه حوائ ــیدگی ب ــه رس ــود ک ــه ش ــد توج ــا بای ــد، اّم ــتحباب کرده ان ــر اس ــل ب و حم
ــه  ــد ب ــه مســتحب. هــر کســی بای ــان واجــب اســت، ن مــردم، در وقــت احتیــاج آن
انــدازۀ وســعش گــره از کار مــردم بگشــاید. ایــن واجــب، واجــب مالــی نیســت، 

واجــب تکلیفــی اســت.
ــَة َو ال ُیْنِفُقوَنهــا فــي  

َ
َهــَب َو اْلِفّض

َ
ــُزوَن الّذ ذیــَن َیْکِن

َ
قــرآن کریــم می فرمایــد: »و اّل

لیــٍم«]13[؛ کســانی کــه ثــروت جمــع می کننــد و بایــد 
َ
ــْرُهْم ِبَعــذاٍب أ َســبیِل اهلِل َفَبّشِ

خألهــای فــردی و اجتماعــی فقــر را پــر کننــد، اّمــا نمی کننــد، عذابــی دردنــاک 
خواهنــد داشــت. بعــد هــم می فرمایــد در روز قیامــت همیــن پول هــا کــه بایــد 
صــرف جهیزیــه بــرای نیازمنــدان کنــد، بایــد بــه فقــرا بدهــد، بایــد بــرای پــر کــردن 
خألهــای اجتماعــی نظیــر ســاخت مســجد، آبــادی روســتا و ســاخت مدرســۀ 
علمّیــه خــرج کنــد و خــودداری می کنــد، همیــن پول هــا را داغ می کننــد و بــه 

ــُزوَن«]14[ ــْم َتْکِن ــوا مــا ُکْنُت ــُکْم َفُذوُق ْنُفِس
َ
ــْم أِل ــد: »هــذا مــا َکَنْزُت بدنــش می گذارن

ایــن قانــون مواســات اســت کــه حمــل آن بــر اســتحباب، مشــکل اســت، ولــی 
اتفاقــًا عمــل بــه ایــن واجــب جا نیفتــاده اســت. معمــواًل مــردم بــه فکــر خــود و 
ــه فکــر مســتحّبات  ــه فکــر مســافرت خــود هســتند، ب ــوادۀ خــود هســتند. ب خان
و ســفرهای زیارتــی هســتند، اّمــا فکــر نمی کننــد کــه اگــر بتواننــد بــرای دختــر 
خواهرشــان یــک جهیزیــۀ خــوب تهّیــه کننــد تــا در خانــه نمانــد یــا بــه ازدواج پســر 
برادرشــان کمــک کننــد، ثــواب خیلــی بیشــتری دارد. کارمنــد اداره بایــد نــه تنهــا 
گــره در کار مــردم نینــدازد، بلکــه گــره را فــورًا بــاز کنــد، بــه افــراد معمولــی و اشــخاص 
مســتضعف کــه بــه او مراجعــه می کننــد، رســیدگی کنــد. پرونــدۀ افــرادی کــه بلــد 
ــا مشــکل را  ــا ســواد ندارنــد را خــودش از ایــن اتــاق بــه آن اتــاق ببــرد ت نیســتند ی

ــا احتــرام خاّصــی اربــاب رجــوع را بــه خانــه بفرســتد. حــل کنــد و ب
مســلمان واقعــی چنیــن اســت و کســی کــه بــه ایــن صــورت گره گشــایی از مــردم 
نمی کنــد بایــد بدانــد کــه مســلمان واقعــی نیســت. مرحــوم آخونــد خراســانی)ره(، 
صاحــب کفایــه، را دیدنــد کــه نیمــه شــب چــراغ بــه دســت، در کوچه هــای تاریــک 
و ترســناک نجــف مــی رود. گفتنــد آقــا کجــا می رویــد؟ گفــت: زن همســایۀ مــا درد 
زایمــان گرفتــه اســت و کســی نیســت دنبــال مامــا بــرود، شــوهر او غریــب اســت و 
ممکــن اســت مامــا دنبــال او نیایــد، زن مــن هــم نیمــه شــب نمی توانــد بــرود. لــذا 
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مــن دارم مــی روم او را بیــاورم.
در ســیرۀ ائمــۀ طاهرین»ســالم اهلل علیهم« داریــم کــه ایشــان نیمــه شــب ها بــه 
در خانــۀ فقــرا می رفتــه و مخفیانــه بــه آن هــا کمــک می کرده انــد. مخصوصــًا در 
ســیرۀ امیرالمؤمنیــن)ع( از ایــن دســت گــره  گشــایی ها زیــاد داریــم. نقــل شــده 
اســت کــه یــک زن، در حالــی کــه مشــک آب به دوشــش بود، بــه امیرالمؤمنین)ع( 
ناســزا می گفــت و می رفــت. آن حضــرت بــه او ســالم کردنــد، مشــک آب را گرفتنــد 
ــه آن زن  ــه ب ــد ک ــا دیدن ــد. آنج ــش بردن ــه، برای ــا در خان ــی، ت ــف و مهربان ــا تلّط و ب
رســیدگی نشــده اســت. خودشــان رفتنــد برایش خرمــا آوردنــد، هیزم آوردنــد، آرد 
آوردنــد، بــه او گفتنــد: مــن می توانــم نــان بپــزم، می توانــم بچــه داری کنــم. گفــت: 
بچــه داری کــن، مــن مــی روم نــان می پــزم. همســایۀ او آمــد، امیرالمؤمنیــن)ع( را 
شــناخت. دیــد امیرالمؤمنیــن)ع( بچه هــا را روی دامــن نشــانده، هســتۀ خرمــا را 
می گیــرد، در دهــان بچه هــا می گــذارد و گریــه می کنــد از ایــن کــه در حــّق آن زن 
کوتاهــی شــده اســت. آن زن آمــد عذرخواهــی کنــد، ولــی امیرالمؤمنیــن)ع( از او 

عذرخواهــی کــرد و گفــت: مــن بایــد از تــو عذرخواهــی کنــم.]15[
ایــن روش اهــل بیت»ســالم اهلل علیهم« اســت، ایــن ســّنت اســت، حــاال در 
ــه  ــد بدانیــم ک ــی بای ــه آن عمــل نمی شــود حــرف دیگــری اســت، ول ــا ب جامعــۀ م

قانــون مواســات در اســالم، افضــل از همــۀ قوانیــن اســت. 
نکتــۀ دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه شــود، ایــن اســت کــه عمــل بــه قانــون 
مواســات، غیــر از خمــس و زکات اســت. پرداخــت خمــس و زکات، به عنــوان 
حــق واجــب اســت و وجــوب آن مثــل نمــاز و روزه، قانــون مســاوات اســت و همــه 
ــون  ــه قان ــرای عمــل ب ــا ب ــه آن عمــل کننــد. اّم ــق شــرایط، ب ــد در صــورت تحّق بای
مواســات، هرکســی بایــد بعــد از پرداخــت واجبــات مالــی، از مــال خــودش انفــاق 

کنــد و از مســتمندان و نیازمنــدان دســتگیری نمایــد. 
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