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کتــاب مــاه

نمایه مطالب منتشر شده در ماه ذی الحجه )3شماره(
زیــر در شــماره های ماه هــای ذی الحجــه در ســه ســال گذشــته در  مطالــب 

ماهنامــه )کتــاب زاد( بــه نشــر رســیده اســت.
ســروران گرامــی بــرای اســتفاده می تواننــد بــه شــماه های 4، 16 و 28 کتــاب 

مــاه)زاد( مراجعــه نماینــد:

شماره 4  کتاب ماه زاد ؛ ذی الحجه 1438 ، شهریور 1396 
- ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س(

- حج در رهگذر تمدن ها
- نگاهی به آیه مباهله در تفسیر المیزان

- مبارزات امام باقر )ع( با نسبت های غلوآمیز به ائمه )ع(
- امام هادی )ع( و اتحاد پیروان اهل بیت )ع(

- آئین قربانی کردن در ادیان مختلف
- فلسفه قربانی در اسالم و اقسام آن

- مروری بر خطبه غدیر
- معیار دینی بودن حکومت و دیدگاه امام خمینی درباره آن

- غدیر در نگاه مقام معظم رهبری
- نگاهی به زندگی عالمه امینی )ره(

- آشنایی با محتوای کتاب الغدیر

ه
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نــمــایــه

شماره 16 کتاب ماه زاد؛  ذی الحجه 1439 ، مرداد 1397
- آیینه داران غدیر
- از غدیر تا سقیفه

- خالفت پس از رسول خدا )ص(
- نص بر امامت حضرت علی )ع(

- آیه تبلیغ
- روش فریقین در تفسیر آیه اکمال
- غدیر در قرآن ، قرآن در غدیرص 

شماره 28 کتاب ماه زاد؛ ذی الحجه 1440 ، مرداد 1398 
- تاریخ مکه

- اسرار پر رمز و راز حج
- جایگاه امام علی )ع( در میان اصحاب

- نقد دیدگاه های اهل سنت درباره حدیث غدیر
- مبانی اخالقی در صحیفه سجادیه

- چهل حدیث غدیر



6

یاد خدا 
فضيلتدههاولذىالحّجه

یکــی از ایــن توقفگاه هــا ده روز اول آن اســت. و منظــور از »ایــام معلومــات در ایــن 
آیــه: »و إذُکــُروا اهَّلَل ِفــی أّیــاٍم ]َمْعــُدوداٍت [. و خــدا را در روزهــاى معیــن یــاد کننــد.«]۱[ 
نیــز همیــن اســت. و »یــاد« و »غفلــت« بــا هــم ســازگارى ندارنــد. پــس بپرهیــز از ایــن 

کــه در ایــن مــاه دل خــود را به نجاســات آلــوده نمایــی، بخصــوص بــا نافرمانــی.
ذکــر کامــل کــه در آیــه بــاال آمــده ایــن اســت کــه بــا عقــل، روح، دل و بــدن در ذکــر 
خــدا باشــی، زیــرا هــر کــدام از آن هــا ذکــر مخصوصــی دارنــد. این فرصــت را غنیمت 
شــمار کــه خداونــد بــه تــو اجــازه ذکــر خــود را داده اســت. در عقــل خــود ایــن را از 
ــراى اداى شــکر آن کافــی نبــوده، روحــت  ــه عمــرت ب ــدان ک ــی ب نعمت هــاى بزرگ
ــاه  ــزد پادش ــدق ن ــتگاه ص ــر در نشس ــا حاض ــه گوی ــن ک ــر ک ــور حاض ــام حض را در مق
ــاى او  ــاى بی منته ــکر نعمت ه ــی او و ش ــه بندگ ــود ب ــا دل خ ــد. ب ــدر می باش مقت
ــا تمــام اعضــاى بدنــت مشــغول انجــام عبــادات و طاعــات شــو. اگــر  روى آور، و ب
خــدا را ایــن گونــه ذکــر کــردى، مــژده بــده کــه چنیــن ذکــرى، عالمــت ایــن اســت کــه 
خداونــد تــو را در تمــام وجــودت و بــا تمــام وجــودت ذکــر نمــوده و بــراى بــار دوم 
بخاطــر پــاداش چنیــن ذکــرى، تــو را در تمــام ایــن مــوارد ذکــر خواهــد نمــود. زیــرا 
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خــداى متعــال ذاکریــن را دوبــار ذکــر می نمایــد.
روایتــی از پیامبــر)ص( پیرامــون فضیلــت ایــن روزهــا دربــاره روایتــی کــه پیرامــون 
فضیلــت ایــن روزهــا از پیامبــر)ص( روایــت شــده اســت بیندیــش، آنجــا کــه فرمودند: 

هیــچ کــدام از روزهــا نــزد خــدا بهتــر و پاداشــش بیشــتر از روز عیــد قربــان نیســت.
شخصی گفت: حتی جهاد در راه خدا؟

فرمودنــد: حتــی جهــاد در راه خــدا مگــر، فــردى کــه بــا جــان و مــال خــود بــه 
جهــاد رفتــه و همــه را در راه خــدا بدهــد.]۲[

ــح در آن محبوبتــر باشــد  ــد: روزهایــی نیســت کــه عمــل صال و آنجــا کــه فرمودن
ــه. ــی ده روز  ذى الحج ــن ده روز - یعن ــّل از ای ــّز و ج ــداى ع ــزد خ ن

گفتند: اى رسول خدا حتی جهاد در راه خدا؟
فرمودنــد: حتــی جهــاد در راه خــدا مگــر فــردى کــه بــا جــان و مالــش در راه خــدا 

جهــاد کــرده و جــان و مــال خــود را فــدا نمایــد.
ایــن دو روایــت بخصــوص روایــت دومــی را بنگــر. آنچــه را خــدا بــزرگ می دانــد 
تــو نیــز بــزرگ بــدان. آمادگــی کامــل پیــدا نمــوده و بــا تمامــی نشــاط و شــوق و دعــا 
و توســل بــه نگهبانــان امــت، بخصــوص در شــب اول، وارد ایــن میــدان شــو. در 
تضــرع خــود بــه در کــرم آنــان بخــواه کــه تــو را در قصــد، حــزب، دعــا، حمایــت، 
ــراى  ــال ب ــداى متع ــه درگاه خ ــوده، ب ــود وارد نم ــیعیان خ ــفاعت و ش ــت، ش والی
توفیــق، قبــول، رضایــت او از تــو، تأییــد، اصــالح و تمــام خیرهــاى دینــی و دنیــوى 
و آخرتــی بــراى تــو و خانــواده ات، بــرادران دینــی، همســایگان و کســانی کــه حقــی 

بگــردن تــو دارنــد، تضــرع نماینــد.

وقایع مهم روز اول  ذى الحجه 
نیــز شــیخ روایــت کــرده اســت کــه ایــن روز، روزى اســت کــه خلیــل در آن متولــد 
گردیــده و خداونــد إبراهیــم)ع( را بدوســتی خــود انتخــاب فرمــود. و روزى اســت 
کــه پیامبــر)ص( ابــو بکــر را مأمــور خوانــدن ســوره برائــت بــر مشــرکان نمــود. در 
همیــن حــال بــر پیامبــر وحــی شــد کــه ایــن آیــه را جــز تــو یــا مــردى کــه از خــودت 
باشــد نبایــد بــه مشــرکان برســاند. در ایــن هنــگام پیامبــر)ص(، علــی)ع( را مأمــور 
کــرده و بــه دنبــال ابــی بکــر فرســتادند تــا آیــات را از او گرفتــه و خــودش آن را بخواند 

ابــتــدا
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کتــاب مــاه

و أبــو بکــر را بازگردانــد. علــی)ع( نیــز چنیــن کــرد.
دربــاره وقایعــی کــه در ایــن روز اتفــاق افتــاده اندیشــه نمــا تــا نکاتــی را کــه در ایــن 
وقایــع وجــود دارد درك نمایــی. و بــراى توضیــح بیشــتر در ایــن زمینــه می تــوان 

بــه کتــاب »اقبــال« مراجعــه نمــود.

اعمال روز اول  ذى الحجه 
روزه

روز اول آن را روزه بگیرد. در »الفقیه« روایت شده است:
»کســی کــه روز اول  ذى الحجــه را روزه بگیــرد، خداونــد روزه هشــتاد مــاه را بــراى 

ــد«. او می نویس

نماز فاطمه زهرا)س(
مستحب است در روز اول نماز فاطمه زهرا)س( خوانده شود.

کیفیت نماز حضرت زهرا)س(
ایــن نمــاز چهــار رکعــت اســت بــا یــك بــار »حمد« و پنجــاه بار»قــل هــو اهَّلل احد«که 
بعــد از نمــاز تســبیح حضــرت زهرا)س( گفته می شــود و نیز گفته می شود:ُســْبحاَن 
ــْبحاَن  ــِم، ُس ــاِذِخ اْلَعِظی ــْبحاَن ِذی اْلَجــالِل اْلب ــاِمِخ اْلُمِنیــِف، ُس ــّزِ الّش اهَّلِل ِذی اْلِع
فا، ُســْبحاَن َمْن  ْمَلــِة ِفــی الّصَ َثــَر الّنَ

َ
ِذی اْلُمْلــِك اْلفاِخــِر اْلَقِدیــِم، ُســْبحاَن َمــْن َیــرى أ

ْیــِر ِفــی اْلَهــواِء، ُســْبحاَن َمــْن ُهــَو هَکــذا ال هَکــذا َغْیــُرُه]۳[. َیــرى َوْقــَع الّطَ

اعمال دهه اول ذی الحجه
نماز شبهاى دهه اول 

در هــر شــب از آن بیــن مغــرب و عشــا دو رکعــت نمــاز بجــا آور، در هــر رکعــت آن 
ســوره »فاتحــة الکتــاب« و »اخــالص« و ایــن آیــه را بخــوان:

ْرَبعیَن َلْیَلــًة َو قاَل 
َ
ِه أ ْتَمْمناها ِبَعْشــٍر َفَتّمَ میقاُت َرّبِ

َ
َو واَعْدنــا ُموســی  َثالثیــَن َلْیَلــًة َو أ

ِبْع َســبیَل اْلُمْفِســدین .]۴[ ْصِلْح َو ال َتّتَ
َ
خیِه هاُروَن اْخُلْفنی  فی  َقْومی  َو أ

َ
ُموســی  ِل

تا در ثواب با حاجی ها شریك شوى، گرچه حج نکرده باشی.
در هنگام قرائت این آیه شریفه از خود بپرس که این وعده چیست؟
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ابــتــدا

حسرت و شوق خود را براى دیدار خدا افزایش داده و از خاسرین مباش.
ُبــوا ِبِلَقــاِء اهَّلِل َحتــی إذا جاَءْتُهــُم الســاَعُة َبْغَتــًة َقاُلــوا َیــا َحْســَرَتنا َعَلــی 

َ
 اّلِذیــَن َکّذ

َمــا َفّرْطَنــا ِفیهــا َو ُهــْم َیْحِمُلــوَن أوَزاَرُهــْم َعلــی ُظُهِورِهــم أال َســاَء مــا َیــِزُرون.]۵[
»کســانی کــه دیــدار خــدا را انــکار نمودنــد و آنــگاه کــه قیامــت فــرا رســد، گوینــد: 
ــار گناهــان  ــان ب ــر مــا کــه آســایش و ســعادت ایــن روز را از دســت دادیــم. آن واى ب

ــدى.« ــار ب ــدوش می کشــند و چــه ب خــود را ب
ــه ایــن  ــه در آن شــوق حضــرت موســی)ع( ب ــرم)ص( ک ــر اک ــت پیامب ــاره روای درب

ــد: ــه فرمودن ــد، بیندیــش آنجــا ک وعــده گاه را بیــان نمودن
»در چهــل روز رفــت و آمــد خــود بخاطــر اشــتیاقی کــه بــه دیــدار خداونــد داشــت، 

نخــورد، نیاشــامید و نخوابید.«

سایر اعمال دهه اول 
بعــد از نمــاز صبــح و مغــرب، در تمــام این روزها خواندن دعایــی که اول آن»اللهم 

ان هذه االیام التی فضلتها علی غیرها« می باشــد نیز مســتحب اســت.
از مهمتریــن اعمــال ایــن مــاه، عمــل بــه روایــت زیــر اســت: شــیخ مفیــد از امــام 

أبــو جعفــر)ع( نقــل کرده انــد کــه فرمودنــد:
خداونــد توســط جبرئیــل پنــج هدیــه در ده روز اول ایــن مــاه بــراى عیســی 
بن مریــم)ع( فرســتاده و فرمــود: عیســی بــا ایــن پنــج دعــا، دعــا کــن زیــرا در روزهاى 

ده گانــه یعنــی ده روز  ذى الحجــه عبادتــی محبوبتــر از آن نــزد خداونــد نیســت.
اول:»اشــهد أن ال الــه إال اهَّلل وحــده ال شــریك لــه، لــه الملــك و لــه الحمــد بیــده 

الخیــر و هــو علــی کّل شــی ء قدیــر.«
لــم یّتخــذ  لــه، أحــدا صمــدا  الــه إال اهَّلل وحــده ال شــریك  دوم:»اشــهد أن ال 

ولــدا.« و ال  صاحبــة 
سوم:»اشــهد أن ال الــه إال اهَّلل وحــده ال شــریك لــه، أحــدا صمدالــم یلــد و لــم 

ــه کفــوا أحــدا.« ــم یکــن ل ــد و ل یول
چهارم:»اشــهد أن ال الــه إال اهَّلل وحــده ال شــریك لــه، لــه الملــك و لــه الحمــد 

ــر.« ــی ء قدی ــی کّل ش ــو عل ــر وه ــده الخی ــوت بی ــّی ال یم ــو ح ــت و ه ــی و یمی یحی
پنجم:»حســبی اهَّلل و کفــی ســمع اهَّلل لمــن دعــا لیــس وراء اهَّلل منتهــی أشــهد هَّلل 
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بمــا دعــا و أّنــه بــری ء مّمــن تبــّرأ و اّن هَّلل اآلخــرة و الولــی.«
حواریــون از عیســی)ع( پرســیدند:اى روح اهَّلل کســی کــه ایــن کلمــات را بگویــد 

چــه پاداشــی دارد؟
ــد زمینیــان عملــی بهتــر از عمــل او در  ــی را بگوی ــار، اول ــه صــد ب فرمــود: کســی ک
آن روز ندارنــد و در روز قیامــت خوبیهــاى او از همــه بنــدگان بیشــتر خواهــد بــود

و کســی کــه دومــی را صــد بــار بگویــد گویــا تــورات و انجیــل را دوازده بــار خوانــده و 
پاداش آن را بدســت آورده باشــد.

عیسی)ع( پرسید:اى جبرییل ثواب آن چیست؟
گفــت: هیــچ فرشــته اى در آســمان هاى هفتگانــه قــدرت حمــل یــك حــرف از 
تــورات و انجیــل را نــدارد مگــر ایــن کــه مــن و اســرافیل برانگیختــه شــویم زیــرا او 

اولیــن بنــده اى اســت کــه ال حــول و ال قــوة اال بــاهَّلل گفــت.
و کســی کــه صــد بــار، ســومی را بگویــد، خداونــد بخاطــر آن بــراى او ده هــزار 
نیکــی نوشــته، ده هــزار گنــاه او را پــاك کــرده، ده هــزار درجــه او را باالتــر بــرده و 
هفتــاد هــزار فرشــته را کــه دســتهاى خــود را بلنــد کــرده و بــر کســی کــه آن را گفتــه 

اســت صلــوات می فرســتند، فــرود مــی آورد.
عیسی گفت: جبرییل، مالئکه جز  بر پیامبران بر کسی دیگر صلوات می فرستند؟

جبرییــل گفــت: کســی کــه بــه آنچــه از ســوى خــدا توســط پیامبــران آمــده اســت 
ایمــان آورده و تغییــر نکنــد، پــاداش پیامبــران بــه او داده می شــود.

و کســی کــه صــد بــار، چهارمــی را بگویــد فرشــته اى کــه بــا خــدا ارتبــاط دارد او را 
می یابــد آنــگاه خداونــد بــه گوینــده آن بــا نــگاه رحمــت می نگــرد.

و کسی که خدا با نگاه رحمت به او بنگرد، بدبخت نخواهد شد.
عیسی گفت: جبرییل ثواب پنجمی چیست؟

او گفت:این دعاى من است و من اجازه ندارم آن را براى تو توضیح بدهم«.
ــا  ــا ایــن پاداش هــا فقــط بــراى خوانــدن ایــن دعاهاســت ی کاش می دانســتم آی
شــرطی هــم دارد؟ روایــت شــده اســت کــه امــام رضــا)ع( در راه طــوس فرمودنــد:
کســی کــه ال الــه اال اهَّلل بگویــد، بهشــت بــراى او خواهــد بــود. آنــگاه فرمــود: بشــرط 

آن و شــرایط آن و مــن یکــی از شــرایط آن می باشــم.]۶[
بنابرایــن، ایــن دعاهــا نیــز حتمــا شــرایطی دارد و از شــرایط قطعــی آن این اســت 
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ــه آنچــه می گویــد، باشــد. و مــن معنــی ایــن کلمــات  کــه گوینــده حتمــا معتقــد ب
را می گویــم، ببیــن معتقــد بــه آن می باشــی یــا نــه؟ معنــی »الــه« »پنــاه بــردن« 

می باشــد بنابرایــن »الــه« بمعنــی پنــاه اســت.
معنــی »شــهادة« نیــز حاضــر شــدن اســت، بنابرایــن معنــی »اشــهد ان ال الــه 
اال اهَّلل«ایــن اســت کــه مــن شــاهدم کــه پناهــی در وجــود جــز خــدا نیســت.»له 
الملــك و لــه الحمد«یعنــی کســی مالــك چیــزى نیســت جــز خــدا، خیــر، نعمــت و 
فضیلتــی نیســت مگــر بــراى خــدا و در خــدا و یعنــی تمامــی عالــم ملــك خــدا بــوده 

و هیچکــس خیــر و فایــده اى نــدارد مگــر خــدا.
قطع امید از غیر خدا

بنــا بــر ایــن کســی کــه اعتقــاد دارد کــه پناهــی جــز خــدا نیســت چگونــه در کارهــاى 
خــود بــه غیــر خــدا پنــاه بــرده و بــه خداونــد پنــاه نمی بــرد؟ کســی کــه در کارهــاى مهــم 
یــا دیگــر کارهــاى دنیــوى پــدر خــود را پناهــگاه دانســته و بــه مــال دنیــا بیشــتر اعتماد 
داشــته و دلــش بــا آن بیشــتر آرامــش می یابــد تــا بــا وعده هــاى خــدا در کتابــش، در 
حالــی کــه خداونــد وعده هــاى خــود را بــا ســوگند نیــز تأکیــد نمــوده اســت، چگونــه 
می توانــد ادعــا کنــد کــه پناهــی جــز خــدا ســراغ نــدارم. کســی کــه اعتقــاد دارد تمامــی 
دارائی هــا از آن خداســت، چــرا بــدون اجــازه او در آن دخــل و تصــرف می کنــد. و 
چــرا توقــع دارد دیگــران آن را بــه او بدهنــد؟ و چــرا بــراى او ســخت اســت کــه دارایــی 
خــدا بــه مصــرف بنــدگان و روزى خورهــاى او برســد؟ کســی کــه معتقــد اســت تمــام 
نیــرو، توانایــی، عــزت و قــدرت از آن خداســت چــرا انتظــار دارد دیگــران نیازهــاى او 
را برآورنــد. چــرا از دیگــران می ترســد؟ چــرا دیگــران را آســیب رســان یــا ســود رســان 
می دانــد؟ و چــرا بخاطــر رضایــت کســی بــر خــالف رضایــت خــدا عمــل می کنــد؟ 
خالصــه اگــر کســی بــه مضمــون شــهادتی کــه در ایــن دعاســت معتقــد باشــد، در 
کســی نفــع و ضــررى ندیــده و مــردم در نظــر او ماننــد اشــیاء بی جــان هســتند. وقتــی 

کــه در ظاهــر خیــرى از کســی ببینــد فقــط خــدا را شــکر می کنــد.
و آنــگاه کــه از کســی ضــررى یــا مصیبتــی ببینــد می دانــد کــه خداونــد بخاطــر کار 
بــدش او را مجــازات نمــوده و خــود او باعــث شــده اســت. ولــی کســی کــه خیــر را در 
دنبــال دنیــا رفتــن دیــده و بــراى بــرآورده شــدن نیازهایــش فقــط بــه آن اعتمــاد 
می کنــد، خیــر و ســعادت را نیــز در دارایــی اغنیــاء دیــده و بــه جهــت دنیــاى 



12

کتــاب مــاه

اغنیــا و پادشــاهان از آنــان چاپلوســی کــرده، بــراى بدســت آوردن مــال و مقــام 
بــا دســتورات الهــی مخالفــت می نمایــد، بــا بدســت آوردن مــال خوشــحال و بــا از 
دســت دادن آن اندوهگیــن می شــود، در ســختیها و حــوادث ناگــوار بــه غیــر خــدا 
پنــاه بــرده، بــه وعده هــاى خداونــد در مــورد رزقــش اطمینــان نداشــته - بــا ایــن 
کــه خداونــد در ایــن مــورد ســوگند خــورده اســت - و در حــوادث ناگــوار امیــدش به 
غیــر خداســت چنیــن کســی در چنیــن شــهادتی ماننــد منافــق اســت کــه خداونــد 

شــهادت بــه دروغگویــی او می دهــد.
در اینجــا حیــف اســت حدیــث قدســیی کــه در کتــاب کافــی در ایــن بــاب روایــت 
ــام  ــوان« از ام ــن عل ــن ب ــت »حس ــده اس ــاب آم ــن کت ــاورم. در ای ــت را نی ــده اس ش

صــادق)ع( روایــت کــرده اســت:
در مجلس مذاکره علمی بودیم، و من خرجی خود را در سفر گم کرده بودم.

یکی از دوستان گفت:چه کسی می تواند مشکل تو را حل کند؟
گفتم: فالنی.

گفــت: او مشــکل تــو را حــل نمی کنــد، امیــدت، ناامیــد می گــردد و بــه مقصــود 
نمی رســی.

گفتم: خدا تو را رحمت کند، از کجا می داند؟
گفت:امــام صــادق)ع( بــه مــن فرمودنــد کــه در کتابــی خوانــده اســت کــه خداوند 
متعــال می فرمایــد: »قســم بــه عــزت و جــالل و مجــد و ارتفــاع مــن بــر عرشــم، بــال 
شــك امیــد هــر کســی را کــه بــه غیــر مــن امیــدوار شــود حتمــا قطــع می کنــم، و بدون 
تردیــد و حتمــا لبــاس خــوارى نــزد مــردم بــه او می پوشــانم، و یقینــا و بطــور قطــع 
او را از قــرب خــود کنــار می زنــم، و بی تردیــد و بــال شــك او را از پیوســتن بــه خــودم 
دور می کنــم. در حالــی کــه ســختی ها در دســت مــن اســت، امیــد او در ســختی ها 
بــه دیگــران و بــه دیگــران امیــدوار اســت و در دیگــران را می کوبــد در حالــی کــه 
کلیــد درهــا در دســت مــن بــوده و درهــا هــم بســته اســت و دِر مــن، بــراى کســی مرا 
بخوانــد بــاز اســت. کیســت کــه در حــوادث ناگــوار بــه مــن امیــد بســته و مــن امیــد 
او را بــراى برطــرف شــدن ناگواریــش قطــع کــرده باشــم کیســت کــه بــراى کار مــورد 
ــم.  ــوده باش ــع نم ــود قط ــد او را از خ ــن امی ــده و م ــدوار ش ــن امی ــه م ــه اش ب عالق
تمــام آرزوهــاى بنــدگان نــزد مــن محفــوظ اســت ولــی آنــان بــه حفــظ مــن راضــی 
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نشــدند. آســمان هاى خــود را پــر از کســانی نمــودم کــه از تســبیح مــن خســته 
نمی شــوند و بــه آنــان دســتور دادم درهــا را بیــن مــن و بندگانــم نبندیــد ولــی 
بنــدگان بــه ســخن مــن اعتمــاد نکردنــد. آیــا نمی دانــد اگــر حادثــه اى از حــوادث 
ناگــوار مــن بــه او برســد کســی جــز مــن نمی توانــد آن را برطــرف کنــد؟ آیــا مــن 
ــود  ــت ش ــن درخواس ــر از م ــد اگ ــر می کن ــم، فک ــا می کن ــت عط ــل از درخواس ــه قب ک
خواســته او را نمی دهــم آیــا مــن بخیلــم کــه بنــده ام مــرا بخیــل می دانــد آیــا جــود 
و کــرم، مــال مــن نیســت آیــا عفــو و رحمــت بدســت مــن نیســت آیــا محــل آرزوهــا 
نیســتم چــه کســی غیــر مــن آرزوهــا را قطــع می کنــد آیــا امیــدواران نمی ترســند کــه 
بــه غیــر مــن امیــدوار می شــوند اگــر اهــل آســمان ها و زمینهایــم همگــی آرزو کننــد 
ــدازه  ــم بان ــد، بده ــی آرزو کرده ان ــام آنچــه همگ ــدازه تم ــان بان ــدام از آن ــه هــر ک و ب
جــزء ذره اى از داراییــم کــم نمی شــود. و چگونــه مالــی کــه مــن سرپرســت اویــم کــم 
می شــود چــه بیچاره انــد کســانی کــه از رحمتــم مأیــوس هســتند. چــه بدبختنــد 

کســانی کــه از دســتوراتم ســرپیچی کــرده و مــرا در نظــر ندارنــد«.
بنگــر  را  آن  و عظمــت  اســتدالل ها  و  ایــن حدیــث  اى مســکین، وعده هــاى 
کــه بزرگتــر از آســمان هاى هفتگانــه و عــرش بــزرگ خداســت. از خــود بپــرس آیــا 
می توانــی قــدرت، حکومــت، و ملــك او را کــه در ایــن حدیــث آمــده و ایــن کــه 
ســختیها بدســت او، کلید دردها در دســت او و در او براى کســانی که او را بخوانند 
بــاز اســت را انــکار کنــی؟ آیــا در ایــن بــاره در قــرآن ســخن نرفتــه و بــراى دعــا کــردن 
بــه درگاه او دعــوت نشــده اى؟ آیــا بــه تــو نفرمــوده اســت کــه بــه کســانی کــه بــه درگاه 
او دعــا کننــد نزدیــك بــوده و کســانی کــه او را صــدا بزننــد پاســخ می دهــد؟ آیــا کســی 
را دیــده اى کــه در حــوادث و کار مهمــی بــه او امیــد بســته ولــی امیــدش را ناامیــد 
کــرده باشــد؟ می پنــدارى کــه در گذشــته آرزوى بهبــودى وضعیــت در شــرایط 
ســخت را از خــدا داشــته ولــی خــدا تــو را بــه آرزویــت نرســانیده و امیــد داشــتی کــه 
ــورا ناامیــد کــرده اســت. اگــر چنیــن چیــزى هــم باشــد  ــرآورد امــا ت او نیازهایــت را ب

بخاطــر ایــن اســت کــه آرزوى تــو دروغیــن و امیــد تــو غیــر صادقانــه بــوده اســت.
او  خشــم  از  و  کــرده  حرکــت  او  رضایــت  پــی  در  بــودى،  امیــدوار  او  بــه  اگــر 
می گریختــی. زیــرا امیــد و آرزو دو عمــل قلبــی هســتند کــه از ســه چیــز سرچشــمه 
می گیرنــد، آگاهــی از توانایــی، آگاهــی از کــرم و آگاهــی از عنایــت. آنــگاه کــه ایــن ســه 
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در قلــب بوجــود آمدنــد انســان در دل توقــع برخــوردارى از کــرم و خیــر را پیــدا 
می کنــد، کــه ایــن توقــع امیــد نامیــده می شــود. و همیــن توقــع اگــر ضعیف تــر 

نامیــده می شــود. آرزو  باشــد، 
و کســی کــه از قــادرى انتظــار عنایــت داشــته و توقــع کــرم او را داشــته باشــد، 
مراقــب او بــوده، در مقابــل او تواضــع کــرده و چاپلوســی می کنــد. و بانــدازه اى 
کــه امیــد افــزون شــده و کســی کــه بــه او امیــدوار شــده بزرگتــر باشــد -بخصــوص 
اگــر امیدهــاى او فــراوان و غیــر قابــل شــمارش بــوده و امیــدوار بــراى وجــود، بقــا، 
ســالمتی و تمــام امــور زندگیــش بــه بعضــی از چیزهایــی کــه امیــد بســته نیازمنــد 
باشــد- مراقبــت، تملــق، تواضــع و تــالش بــراى بدســت آوردن رضایــت او و گریــز 
از خشــم او بیشــتر می شــود. سرشــت انســان چنیــن بــوده و بنــده نعمت هــا 
ــندگانی  ــدان و بخش ــل ثروتمن ــردم در مقاب ــه م ــه همیش ــه ک ــد. همانگون می باش

کــه بــه آن هــا امیــدوار باشــند، ایــن گونــه هســتند.
عــالوه بــر ایــن، بحکــم ایمــان و تجربــه دریافته انــد کــه دل ایــن آفریده هــا فقــط 

بــه دســت خــدا بــوده و هرگونــه کــه بخواهــد او را دگرگــون می کنــد.
خالصــه اگــر انســان بــه قــدرت، کــرم و عنایــت شــخصی یقیــن پیــدا کنــد، فطرتــا 

بــراى او تواضــع نمــوده و در حــال اختیــار از او نافرمانــی نمی کنــد.
بنابراین مخالفت با خداى متعال بخاطر ضعف ایمان و فقدان یقین است.

نتیجه
ــت  ــدا مخالف ــتورات خ ــا دس ــه ب ــی ک ــه کس ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــن ب بنابرای
می کنــد، امیــدوار نیســت و کســی کــه امیــدوار نباشــد، اگــر در چهــار دعــاى اول 
ــوده و دیگــران  ــر منحصــر در خــدا ب ــد پناهــی جــز خــدا نبــوده و دارایــی و خی بگوی
فاقــد آن هســتند، راســتگو نخواهــد بــود. دعــاى پنجــم تفاصیلــی دارد که کســی جز 
بنــده اى کــه بــه توحیــد یقیــن داشــته و کســی جــز خــدا را مؤثــر ندانســته و او را بــراى 
ــا راســتگویی  نیازهــاى خــود کافــی و او را از هــر زشــتی منــزه بدانــد، قــادر نیســت ب
آن را بگویــد، و نیــز کســانی کــه خــدا را از هــر عیــب، ناتوانــی و بخــل و دروغــی منــزه 

بداننــد و ســخنان او در قــرآن را قبــول داشــته باشــند کــه فرمــوده اســت:
ْل علــی اهَّلِل َفُهــَو َحْســُبه. کســی کــه بــر خــدا تــوکل کند خــدا بــراى او کافی 

َ
»و َمــن َیَتــَوّک
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خواهد بود.«]۷[ و »اُدعوِنی أســَتِجب َلُکم. بخوانید مرا تا اجابت کنم شــما را.« ]۸[.
کســی کــه بــه تمــام ایــن مــوارد در خداونــد یقیــن داشــته باشــد، آیــا ممکن اســت 
چیــز دیگــرى را در نیــاز و خواســته هایش مؤثــر بدانــد؟ افــراد موحــد ایــن را چیــزى 
جــز شــرك نمی داننــد بلکــه بــراى خداونــد شــریکی در اراده و حتــی در وجــود قائــل 

نبــوده و می گوینــد: در عالــم وجــود مؤثــرى جــز خــدا نیســت.
بــا ایــن مقدمــات براحتــی می تــوان پاداشــهایی را کــه در روایــت قبــل بــراى ایــن 
دعاهــا بــود، بــاور کنــی. و نیــز می فهمــی کــه پــاداش بــه انــدازه ایمــان بــه آن دعاهــا 
و بوجــود آوردن مضامیــن آن اســت. و یقیــن پیــدا می کنــی کــه منظــور از آن هــر 

خواندنــی نیســت.
تمــام این هــا از جهــت صــدق در قصــد معانــی الفاظــی بــود کــه می گفــت. و ایــن 
دعاهــا جهــت دیگــرى نیــز دارد کــه عبــارت از خوانــدن آن بــا حضــور قلــب و قصــد 
کــردن معانــی آن اســت. بنابرایــن کســی کــه از معنــا و حتــی لفــظ آن غافــل اســت 
چگونــه خــود را مشــمول ایــن روایــت می دانــد کســی کــه آن را خوانــده ولــی از آن 
غافــل باشــد. و از ایــن جهــت کــه ذکــر خــدا و دعــا می باشــد، نمی گوینــد: دعــا 

خوانــده و دعــا کــرده اســت بلکــه می گوینــد:
الفــاظ دعــا را تلفــظ کــرده اســت. دعــا شــکل و روحــی دارد شــکل آن عبــارت 
اســت از الفــاظ کــه بــا زبــان بوجــود می آیــد و روح آن معانــی آن اســت کــه عملــی 
قلبــی اســت و بوســیله قلــب بوجــود می آیــد. بنابرایــن کســی کــه قلبــش غافــل از 

دعــا و الفاظــی اســت کــه تلفــظ می کنــد، دعایــش بــی روح و مــرده اســت.
اشكال 

بــا ایــن ســخنان شــما، کســی کــه گناهــکار بــوده و بخصــوص موقــع خوانــدن از 
قصــد معنــاى آن نیــز غافــل باشــد، خوانــدن ایــن دعاهــا بــراى او هیــچ فایــده اى 
نــدارد و گنــاه نکــردن و توجــه داشــتن فقــط در مؤمنیــن کامــل وجــود دارد بلکــه 
ایــن دو امــر مخصــوص کســانی اســت کــه بــه خــدا نزدیــك شــده اند نــه هــر مؤمنــی.

جواب 
چنیــن نیســت. و الزمــه ســخنان مــا ایــن اســت کــه آنچــه در روایــت آمــده فقــط 
حــق کســی اســت کــه آن را آن طــور کــه بایــد، بخوانــد، و کســی کــه از خــدا نترســیده، 
امیــدوار بــه او نبــوده و از دســتورات او فرمانبــردارى نکــرده باشــد از همــه این فواید 
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محــروم اســت. امــا کســی کــه مؤمــن بــه خــدا بــوده، قصــد فرمانبــردارى او را دارد 
ولــی گاهــی اوقــات اختیــار را از کــف داده و مرتکــب گناهــی می گــردد چنیــن کســی 
اگــر بــا قصــد معانــی، ایــن دعاهــا را بخوانــد، از فوایــد آن محــروم نبــوده و حتــی 
امیــد اســت کــه خداونــد پاداشــی بیــش از آنچــه در روایــت آمــده اســت بــه او بدهد، 
ــی آن غافــل شــده و گاهــی  ــر هنــگام قرائــت گاهــی اوقــات از قصــد معان و حتــی اگ
ــاز هــم ممکــن اســت لطــف خــدا شــامل او  ــه آن توجــه داشــته باشــد، ب اوقــات ب

شــده و قســمتی را کــه بــا غفلــت خوانــده اســت، حیــات بخشــیده و بپرورانــد.
خالصــه بطــور یقیــن، بانــدازه ایمــان، عمــل و قصــدش و حتــی بیشــتر، پــاداش 
می بینــد. خداونــد تقصیــرات او را بخشــیده و نــورى عــالوه بــر آنچــه در روایــت 
آمــده اســت بــه او عنایــت می فرمایــد، نواقــص آن را تکمیــل، آن را پــرورش داده 
و پــاداش تمــام و کمالــی بــه او عنایــت می نمایــد. انســان نبایــد هیــچ خیــر و 
عبادتــی را بــا ایــن شــبهه کــه بخاطــر بدیــم برایــم فایــده نــدارد، تــرك کنــد. زیــرا هــر 
ــا  ــد ت ــرك عملــی شــود وسوســه شــیطان اســت. بلکــه بای اندیشــه اى کــه باعــث ت
جایــی کــه می توانــد شــرایط را بوجــود آورده و آن عمــل را انجــام دهــد و بــراى 
قبــول شــدن آن بــه خداونــد پنــاه ببــرد. و در صورتــی کــه خداونــد اضطــرار واقعــی 
او را ببینــد، یــا توانایــی انجــام آنچــه را نمی توانــد، بــه او عنایــت فرمــوده و یــا 
همــان عمــل بــدون شــرایط را کــه می توانــد انجــام دهــد از او قبــول می نمایــد و او 
را بخاطــر ایــن کــه عملــش فاقــد شــرایط می باشــد رد نمی کنــد. و فرقــی نمی کنــد 
ــا  ــل از آن ه ــگام عم ــوده و هن ــته اش ب ــد گذش ــاى ب ــر کاره ــی بخاط ــن ناتوان ــه ای ک
پشــیمان و توبــه کــرده باشــد، یــا نــه. از مهمتریــن کارهایــی کــه در ایــن دهــه وارد 
شــده، ده ذکــر»ال الــه اال اهَّلل«اســت کــه در هــر روز ده بــار گفتــه می شــود و اول آن 

ــه اال اهَّلل عــدد اللیالــی« چنیــن اســت:»ال ال
ثواب زیادى در روایات براى این عمل ذکر شده است.

از مضمــون ایــن ذکــر می تــوان برداشــت کــرد کــه خــداى متعال بــا فضل و کــرم خود 
بــه کســی کــه مثــال بگویــد »الحمــد هَّلل مــأة مــرة، حمــد و ثنــا مخصــوص خداســت، 

صــد بــار«، پــاداش کســی را کــه صــد بــار »الحمــد هَّلل« گفتــه باشــد بــه او می دهــد.
در جملــه ســوم بجــاى ایــن کــه بگویــد:»ال الــه اال اهَّلل عــدد ما یجمعــون، خدایی 
نیســت جــز خــداى یکتــا بعــدد آنچــه جمــع می کننــد« گفــت:»ال الــه اال اهَّلل و 
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ابــتــدا

رحمتــه خیــر ممــا یجمعون،خدایــی نیســت جــز خــداى یکتــا و رحمــت او بهتــر از 
آنچــه جمــع می کننــد می باشــد«. منظــور از آنچــه جمــع می کننــد همــان امــوال 
دنیــا می باشــد کــه نــزد خــدا حقیــر، و حتــی دشــمن خــدا می باشــد. بجهــت 
ایــن کــه بــا مشــغول کــردن بنــدگان او مانــع می شــود کــه آنــان بــه ذکــر، اندیشــه و 
ــر آنــان  عبــادت او پرداختــه و بدیــن ترتیــب راه رســیدن بــه قــرب و کرامــت او را ب
ســد می کنــد. بهمیــن خاطــر بجــاى ایــن کــه بگویــد: »ال الــه اال اهَّلل،  بــه تعــداد 
ــت  ــه عل ــه در آن کالم ب ــرد ک ــاره ک ــب اش ــن مطل ــه همی ــی ب ــا کالم ــردم« ب ــوال م ام
حقــارت و انتخــاب ایــن لفــظ بــه جــاى آن لفــظ، اشــاره شــده اســت. زیــرا رحمــت 
خداونــد بهتــر از امــوال دنیــا می باشــد، یعنــی آخــرت بهتــر از دنیــا و خداونــد بهتــر 
و ماندنی تــر اســت. و انســان بایــد از ایــن تغییــر اســلوب بــه ایــن مطالــب پی ببــرد.

و آنــگاه کــه ایــن مطلــب را درك کــرد، بایــد کمتــر غــم و غصــه دنیــا را خــورده و 
بدانــد انــدوه فــراوان دنیــا در قلــب باعــث می شــود شــرفی را کــه قلــب در نــزد 

خداونــد دارد، از دســت بدهــد.
از مهمتریــن کارهــا روزه نــه روز اول ایــن دهــه، بخصــوص روز نخســت آن اســت. 
روایــت شــده اســت کــه روزه روز اول آن برابــر بــا روزه هشــتاد مــاه و روزه نــه روز برابــر 

بــا روزه روزگار می باشــد و روزه روز ترویــه کفــاره شــصت ســال می باشــد.
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کتــاب مــاه

۱. بقرة.آیه ۲۰۳.
۲. إقبال األعمال: ۲ - ۳۵.
۳. مصباح المتهجد: ۶۷۱.

۴. اعراف.آیه ۱۴۲
۵. أنعام.آیه ۳۱.
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کتــاب مــاه

1. در دوازده مــاه قمــری، تنهــا »ذی الحجــه« آخریــن مــاه قمــری اســت کــه 
نــام »حــج« را بــا خــود دارد و جهــان شــاهد بزرگتریــن نمایشــگاه جهانــی دنیــای 
اســالم در مکــه معظمــه در مســجد الحــرام و عرفــات و منــی می باشــد کــه برخــی از 
مســلمانان از کشــورهای اســالمی و ســاکنان دیگر کشــورهای غیر اســالمی بعنوان 
ایــن مــکان مقــدس  بــه مکــه می رســانند و چنــد روزی در  را  مســلمان خــود 
اعمــال عبــادی حــج را انجــام مــی دهنــد و نــدای یگانگــی خــدا و اتحــاد در طــواف 
ــد »و  ــان می دهن ــان نش ــه جهانی ــی را ب ــرات و قربان ــی جم ــوف و رم ــرام و وق و اح
هَّلل علــی النــاس حــج البیــت مــن اســتطاع الیــه ســبیال، واذن فــی النــاس بالحــج 
یأتــوک رجــاال و علــی کل ضامــن یأتیــن کل مــکان ، لیشــهدوا منافــع و یذکــروا اســم 

اهَّلل علــی مــا رزقهــم مــن بهیمــه االنعــام و ایــات دیگــر «
2. در قــرآن مجیــد ســوره »حــج« داریــم کــه نشــان می دهــد حــج باید برجســته و 
مشــهود همــگان باشــد و جــا دارد کــه در مــاه ذی الحجــه نمــاز دهــه ذی الحجــه و 
میقــات را بخوانیــم و نیــز اعمــال حــج را گرامــی بداریــم کــه کالس درس بین المللی 

مســلمانان در تزکیــه و تهذیــب و تعلیمــات می باشــد.
در حــج اســت کــه شــرقی و غربــی را در لبــاس احــرام و طــواف مــی بینیــد و هیــچ 
تعیــن و تشــخص ندارنــد، همــه بــا ذکــر لبیــک اللهــم لبیــک، لبیــک ال شــریک 

ذی الحجه و حج
حجت االسالم و المسلمین سید رضا اکرمی
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تــاریــخ

لــک لبیــک ، محــرم شــده انــد و بــه طــواف پرداختنــد و اعمــال حــج تمتــع را 
انجــام دادنــد و خــود را از شــرک و نفــاق و ریــا و تکبــر خالــی ســاختند و در روایــت 
آمده:حاجیــان بعــد از حــج چــون مولــود و نــوزاد پــس از والدت انــد کــه هیــچ 

ــد. ــود ندارن ــا خ ــت ب ــارت و دیان ــالمت و طه ــرت و س ــز فط ــزی ج چی
3. حــج یــک متــن دارد و آن انجــام عمــل حــج اســت و ده هــا حاشــیه در کنــار 
خــود دارد کــه کمتــر از متــن نیســتند، دیــدار مســلمانان از همــه جــای دنیــا در 
نقطــه واحــد، انجــام اعمــال واحــد توســط همــه حاجیــان، توجــه بــه هــدف واحد 
ــه اال اهَّلل حصنــی، فمــن  و آن خداپرســتی کــه اســاس همــه ســعادت »کلمــه ال ال
دخــل حصنــی امــن مــن عذابــی« دنیــوی و اخــروی اســت، خــوب اســت بدانیــم 
کلمــه »اهَّلل« بیشــترین واژه ای اســت کــه در قــران آمــده و جامــع تریــن صفــات 
و امتیــازات را در خــود دارد و وقــوف بــه عرفــات و منــی، کالس خودشناســی و 

ــاوری اســت. ــاوری و مــردم ب ــاوری و خداب خداشناســی و خودب
 وحــدت در هــدف و مقصــد و اتحــاد در اهــداف و مقاصــد در حــج جایگاهــی واال 
دارد. حاجــی بایــد خــود را بیابــد و پــس از آن خــود را حفــظ کنــد کــه خــدای ناکرده 

آلــوده بــه شــرک و ریــا و تکبــر نگردد.
و  هوش منــد  و  اندیش منــد  مســلمانان  حــج  مناســب  فرصت هــای  در   .4
دانش منــد ، بویــژه فرهیختــگان گردهمائــی انجــام دهنــد و دربــاره اقتصــاد و 
سیاســت و اخــالق و آمــوزش و ارتبــاط بــا یکدیگــر مباحثــه و مذاکــره نماینــد و 
اتحادیــه هــای گوناگــون تشــکیل دهنــد و خــود را از وابســتگی بــه دولت هــای کفــر 

و شــرک و اســتکباری نفــاق نجــات دهنــد.
را  خــود  بایــد  اســت،  بســیار  مســلمانان  و  اســالمی  دنیــای  ظرفیت هــای 

بگیریــم. بهــره  خــود  ظرفیت هــای  از  و  بشناســیم 
5. مــاه ذی الحجــه خاطــرات و رویدادهــای مهــم و اهــم چــون »روز عرفــه ، عیــد 

قربــان ، عیــد غدیــر ، مباهلــه« دارد کــه در جــای خــود بــه آن هــا توجــه کنیــم. 
روز عرفــه روز انســان شناســی اســت کــه خلیفــه خداونــد و نمــاد خداونــد اســت، 

بایــد انســان خــود را بشناســد و جایــگاه خــود را بیابــد و خداگونــه شــود؛
رسد آدمی به جائی که به جز خدا نبیند

بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت
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»الــذی جعلتــه  اســت  و مســلمین  عیــد حضــرت محمــد)ص(  قربــان  عیــد 
ــدا« و در جهــان مــورد  للمســلمین عیــدا و لمحمــد ذخــرا و شــرفا و کرامــت و مزی

توجــه اســت.
6. عیــد غدیرخــم »عیــد اهَّلل االکبــر« اســت و عیــد اکمــال و اتمــام نعمــت و 
ــا نصــب امــام علــی علیــه الســالم بــرای  دیــن مرضــی اســالم می باشــد و جهــان ب
رهبــری و زعامــت دنیــای اســالم ، شــاهد روزی بــس ارزش منــد و گــران قــدر اســت 
و می بایســت ایــن عیــد اکبــر ، تحلیــل شــود و درس هــای والیــت و امامــت بازگــو 

شــود و بیــاد داریــم کــه »ذکــر علــی عبــاده« ارجمنــد اســت.
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مــاه ذی الحجــه آخریــن مــاه ســال هجــری قمــری اســت و ماهــی اســت بســیار 
پربرکــت. بــزرگان دیــن هنگامی که ایــن مــاه وارد می شــد، اهمیــت خاصــی بویــژه 
ــات آمــده اســت،  ــد. در بعضــی از روای ــه عبــادت می دادن در دهــه اول ایــن مــاه ب
ــوگند  ــه آن س ــال عشــر« ب ــوره »والفجــر ولی ــرآن در س ــه ق ــه ای ک شــب های دهگان
ــه  ــوگند ب ــن س ــت و ای ــریف اس ــاه ش ــن م ــه اول ای ــب های ده ــت، ش ــرده اس ــاد ک ی

خاطــر عظمــت آن اســت. 
مــاه ذی الحجــه از ماه هــای شــریفه اســت و از بــرای دهــه اّول آن فضیلــت بســیار 
اســت. و در شــب های این دهــه مابیــن مغــرب و عشــا دو رکعــت نمــاز اســت، در 

هــر رکعــت حمــد و توحیــد و آیــه »وواعدنــا موســی...«.]1[
و در روزهــای دهــه، تهلیــالت علویــه ]2[ و پنــج دعــای عیســویه ]3[ و »الّلهــّمَ 
هــذه الیــام« صادقیــة...]4[ وارد اســت و روزه ُنــه روز اّول فضیلــت بســیار دارد. ]5[

 
روز اّول

 روزه ]6[ و نماز حضرت فاطمه ]7[ علیها السالم و نمازی دیگر ]8[ دارد.
و هــر کــه از ظالمی بترســد در ایــن روز بگویــد: »حســبی حســبی حســبی ِمــْن 

ُســؤالی ِعلُمــک بحالــی«، تــا کفایــت ظالــم از او بشــود.]9[

وقایع ماه ذی الحجة الحرام
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و در ســنه 9 رســول خــدا)ص( ابوبکــر را بــا آیــات برائــت بــه مّکــه فرســتاد. پــس 
از آن بــه امــر خــدا امیــر المؤمنیــن)ع( را فرســتاد پــی آن کار ]و[ ابوبکــر را از اداء آن 

عــزل فرمــود.]10[ ابــن ابــی الحدیــد خطــاب بــه ابوبکــر کــرده، گفتــه اســت:
 َتَنّحَ َعِن الُعلیا یسَحْب ُذیوَلها]11[

رًا هماٌم َتَرّدی بالُعلی َوَتاّزَ
ٍة َق فیِه َتیُم بن ُمّرَ  َفتی لْم یَعّرِ

َوال َعَبد اّلالَت الَخبیَثَة اعَصرًا
 َغداَة َبرائٍة

ً
 َوالکاَن َمعزوال

ّمَ فیها ُمَؤّخرًا ]12[
ُ
 َوال عن صالٍة أ

و در ایــن روز وفــات یزیــد بــن الولیــد، ]13[ معــروف بــه ناقــص شــبیه بــه عمــر بــن 
عبدالعزیــز در ســلوک بــا رعیــت.]14[

ابــن  بــه  معــروف  عبدالحمیــد،  متبّحــر  ادیــب  شــیخ  والدت   586 ســنه  و   
مــدح  در  ســبع  قصائــد  و  البالغــه  نهــج  شــرح  صاحــب  الحدیــد،]15[  ابــی 
امیرالمؤمنیــن)ع( که ایــن ســه شــعر مذکــور از یکــی از آن قصائــد اســت و او در 
میــان علمــای ســنیه شــبیه بــه عمــر بــن عبدالعزیــز اســت در خلفــای امویــه.

 
روز چهارم

روز زینت است که غلبه کرد حضرت موسی بر ساحران. ]16[
 

روز پنجم
 وفات حضرت جواد)ع( به قولی.]17[ 

روز ششم
 تزویج حضرت فاطمه)س( با شاه والیت، علی)ع(، بنا به روایتی. ]18[

و سنه 158 وفات منصور دوانیقی، بخیل بی رحم فّتاک سّفاک. ]19[

 روز هفتم:
سنه 114 شهادت حضرت باقر)ع(.]20[
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و در ســنه 179 وارد نمودنــد حضــرت موســی بــن جعفــر)ع( را بــه بصــره و مــّدت 
یــک ســال در آن جــا محبــوس بــود.]21[ آن گاه حضــرت را بــه بغــداد بردنــد و 

حبــس نمودنــد. و در ایــن روز ســنه 106 وفــات طــاووس یمانــی. ]22[
و سنه 463 وفات خطیب بغدادی. ]23[

 
روز هشتم

 روز ترویه است.
کــرد]24[ و  ابــن زیاد، هانــی را گرفــت و مســلم خــروج   و در ایــن روز ســنه 60 
کوفیــان بنــای نفــاق و تفریــق نهادنــد، تــا در اّول شــب ســی نفــر از آن هــا باقی ماند 
و بعــد از نمــاز مســلم و بیــرون آمدنــش از مســجد دیگــر کســی بــا او باقــی نمانــد.

و در همــان روز عمــرو بــن ســعید بــن العــاص از شــام بــا جمعــی بســیار بــه بهانــه 
حــج بــه مّکــه آمدنــد و از جانــب یزیــد مأمــور بودنــد کــه امــام حســین)ع( را بــه هــر 
حالــی کــه باشــد دســتگیر کننــد یــا بــه قتــل برســانند. الجــرم آن جنــاب حــج را بــه 

عمــره عــدول نمــود و از مّکــه متوّجــه عــراق گردیــد.
 

شب نهم
 از لیالــی شــریفه اســت و شــب توبــه و انابــه و مناجــات بــا قاضــی الحاجــات 
اســت]25[ و چند دعا در آن وارد اســت]26[ و زیارت کربال در آن فضیلت دارد.]27[

و در این شب سنه 689 وفات یحیی ابن سعید حّلی، پسر عّم محقق.]28[
خواهــر  پســر  قزوینــی،  باقــر  محمــد  ســید  آقــا  جنــاب  وفــات   1246 ســنه  و 

باهــره. کرامــات  و  عالیــه  مقامــات  صاحــب  بحرالعلــوم،]29[ 
 

روز نهم
و  نمایــد]31[  حســین)ع(  امــام  زیــارت  و  کنــد]30[  غســل  اســت.  عرفــه  روز   
بعــد از نمــاز عصــر دو رکعــت نمــاز در زیــر آســمان بــه جــا آورد و اعتــراف کنــد بــه 
گناهــان خــود]32[ آن گاه مشــغول شــود بــه خوانــدن دعــای ]47[ صحیفــه]33[ 
تــا بتوانــد  و دعاهــای عرفــه، ]34[ خصــوص دعــای سیدالشــهداء]35[)ع(. و 

مشــغول بــه دعــا باشــد کــه بهتریــن اعمال ایــن روز اســت.
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و در ســنه 538 وفــات زمخشــری؛ ]36[ او را جــار اهَّلل گوینــد بــه جهــت مجــاورت 
او بیــت اهَّلل الحــرام را. شــب دهــم از آن چهــار شــبی اســت کــه احیــای آن هــا 
ــَم الفضــل«  ــا دائ ــارت امــام حســین ]38[)ع( و دعــای »ی ســنت اســت]37[  و زی
را در آن بخواننــد.]39[ و در ســنه 548 وفــات امیــن االســالم شــیخ اجــل ابوعلــی 
طبرســی،]40[ صاحــب مجمــع البیــان، در ســبزوار و در قبرســتان قتلــگاه ارض 

اقــدس بــه خــاک رفــت.
 

روز دهم
 عیــد قربــان اســت و در آن غســل]41[ و نمــاز عیــد و دعاهایــی وارد اســت]42[ 
کــه از جملــه دعــای ندبــه]43[ و دعــای 48 صحیفــه اســت]44[ و بعــد از نمــاز ظهر 
شــروع می شــود بــه خوانــدن تکبیــرات تــا پانــزده نمــاز در منــا و در عقــب ده نمــاز 

در غیــر منــی.]45[ و قربانــی در آن ســّنت مؤکــد اســت. ]46[
کتــاب  صنــدوق  ســیزده  گوینــد:  انبــاری،]47[  ابــن  وفــات   328 ســنه  در  و 

بــوده.]48[ او  محفوظــات 
 

روز یازدهم
 اّول ایام تشریق است که سه روز بعد از عید باشد.

و در ســنه 207 وفــات واقــدی،]49[ قاضــی بغــداد، صاحــب مغــازی. ابــن ندیــم 
گفتــه کــه او شــیعه بــوده و تقیــه می نمــوده.]50[

 
روز دوازدهم

سنه 136 وفات سّفاح، اّوِل خلفای بنی عباس.]51[
 

شب چهاردهم 
 واقعه شّق القمر در مّکه به اعجاز رسول خدا)ص(.]52[

 
روز چهاردهم

و  ربودنــد  را  کعبــه  جامــه  و  بکشــتند  را  مّکــه  ُحّجــاج  قرامطــه   317 ســنه 
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ــد.]53[ و در  ــه هجــر بردن ــد و ب ــر را بکندن ــد و َحَج ــارت کردن ــه را غ ــای مّک خانه ه
مجمــع البحریــن در لغــت قرمطــه قضیــه غریبــی از شــیخ بهائــی نقــل کــرده.]54[

و در سنه 356 وفات ابوالفرج اصفهانی، صاحب أغانی و مقاتل الطالبین. ]55[
 

روز پانزدهم
  سنه 34 محاصره کردن اصحاب دور خانه عثمان را.]56[

 و در سنه 212 والدت حضرت هادی)ع(.]57[
 

روز هفدهم
 ســنه 488 وفــات حمیــدی؛ ]58[ و ابــن وردی ســنه 749؛]59[ و شــمنی ســنه 

871،]60[ کــه هــر ســه از علمــاء بــزرگ جمهورنــد.
 

روز هجدهم
روز عیــد غدیــر و اشــرف و اعظــم عیدهــا اســت. چــه آن روزی اســت کــه حضــرت 
رســول)ص(امیر المؤمنیــن)ع( را منصــوب کــرد و فرمــود: »َمــن کنــُت َمــوالُه َفعلــی 
مــوالُه، الّلهــّمَ واِل َمــن واالُه وعــاِد مــن عــاداُه َوانُصــْر َمــن َنَصــَرُه َواخــذْل َمــْن 

ــُه.« َخَذَل
و شایســته اســت کــه در ایــن روز شــریف روزه بــداری کــه کّفــاره شــصت ســال 
گنــاه اســت]61[ وغســل کنــی ]62[ وهــر کجــا کــه باشــی ســعی کنــی کــه خــود را بــه 
ــارت آن جنــاب کنــی ]63[ و پیــش از زوال،  قبــر امیــر المؤمنیــن)ع( برســانی و زی
نیــم ســاعت دو رکعــت نمــاز کنــی، در هــر رکعــت بعــد از حمــد توحیــد و قــدر و آیــة 
الکرســی را هــر یــک ده مرتبــه بخوانــی.]64[ و زیــارت امیــن اهَّلل و دعاهــای بســیار 

کــه از جملــه دعــای ندبــه اســت]65[ در ایــن روز وارد اســت.
و مســتحب در ایــن روز پوشــیدن جامــه نیکــو و زینــت کــردن و شــاد نمــودن 
شــیعیان و تهنیــت گفتن، ایشــان را و زیارت ایشــان و تبســم بــر روی ایشــان و افطــار 
دادن روزه داران و اطعــام مؤمنــان و بســیار فرســتادن صلــوات، الی غیر ذلــک. ]66[

و در ســنه 35 اصحــاب بــه خانــه عثمــان ریختنــد و خونــش بریختنــد و جنــازه اش 
تــا ســه روز غیــر مدفــون بمانــد. آخرالمــر او را در مقبــره جهــودان دفــن کردنــد.]67[
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و در ســنه 672 وفــات ســلطان المحّققیــن و برهــان الموّحدیــن، خواجــه نصیــر 
الدین طوســی.]68[

و ]وفــات [ مقتــدای شــیعه، شــیخ اجــل، محقــق کرکی،]69[معــروف بــه محقــق 
ثانــی؛ تاریــخ وفاتــش »مقتــدای شــیعه« ســنه 940، و تاریــخ وفــات پســرش شــیخ 

اجــل، شــیخ عبدالعالــی ســنه 993 »ابــن مقتــدای شــیعه«.
 

روز بیست و سوم]70[
 ســنه 233 وفــات یحیــی بــن معیــن.]71[ و او همــان اســت کــه هــزار هــزار درهــم 
و پنجــاه هــزار درهــم از پــدر ارث بــرد و تمــام را صــرف حدیــث کــرد.]72[ ماننــد 
شــیخ عیاشــی در امامیــه کــه تمــام ترکــه پــدرش را کــه ســیصد هــزار  اشــرفی باشــد 
انفــاق بــر علــم و حدیــث کــرد و خانــه اش مثــل مســجد از علمــا و محّدثیــن مملــو 

بــود.]73[
 

روز بیست و چهارم
 روز مباهلــه ]74[ و روز خاتــم بخشــی اســت]75[ و غســل ]76[ و روزه ]77[ و 
دعاهــا و نمازهــا وارد اســت کــه از جملــه نمــازی اســت؛ مثــل نمــاز روز غدیــر.]78[

و در سنه 232 وفات واثق باهَّلل عباسی. ]79[
 

روز بیست و پنجم 
سنه 23 زخم زدن ابولؤلؤ عمر را. ]80[

 
روز بیست و هفتم

 سنه 132 مقتل مروان حمار،]81[ آخر خلفای بنی امیه و انقراض دولتشان.
و در سنه 212 والدت حضرت هادی)ع( به روایت شیخین. ]82[

 
روز بیست و هشتم

 سنه 63 واقعه حّره که قتل و غارت اهل مدینه باشد به امر یزید.]83[
 و سنه 285 وفات مبّرد،]84[ و شبلی.]85[
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روز بیست و نهم
سنه 23 وفات عمر. ]86[

 
روز سی ام

 آخر سال عرب است و دو رکعت نماز و دعایی که وارد است.]87[
و سنه 206 وفات نضر بن شمیل نحوی. ]88[

صول. ]89[ 
ُ
و سنه 600 وفات ابن اثیر صاحب جامع ال
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�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

]۱[ روایت از امام صادق علیه السالم است: اقبال األعمال، ج ۲، ص ۳۵- ۳۶، فصل ۵.
 ]۲[ رك: ثواب األعمال، ص ۷۲؛ مزار ابن مشهدى، ص ۴۴۱- ۴۴۲؛ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۴۷- ۴۸، باب 

۳، فصل ۶.
 ]۳[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۴۶- ۴۷، باب ۳، فصل ۶.

 ]۴[ مصباح المتهّجد، ص ۶۷۲، ح ۷۳۴؛ مزار ابن مشهدى، ص ۴۴۳.
 ]۵[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۴۸-/ ۴۹، باب ۳، فصل ۷.

 ]۶[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۳۷، باب ۳، فصل ۶.
 ]۷[ مصباح المتهّجد، ص ۶۷۱.

 ]۸[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۴۹، باب ۳، فصل ۸.
 ]۹[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۵۰، باب ۳، فصل ۹.

کفعمی ج ۲ ص ۶۰۰ فصل ۴۲ بحاراالنوار ج ۳۵ ص ۳۰۳  ]۱۰[ مصباح 
 ]۱۱[ مصدر ذیلها بدل ذیولها.

 ]۱۲[ القصائد ص ۳۰ قصیده دوم در مکه.
 ]۱۳[ وفیات األعیان، ج ۷، ص ۱۱۱؛ البدایة والنهایه، ج ۱۰، ص ۱۹.

کامل ابن اثیر، ج ۵، ص ۲۹۱؛ البدایة والنهایه، ج ۱۰، ص ۱۸ نیز رك: سیر أعالم النبالء، ج ۵، ص ۳۷۵،   ]۱۴[ 
ش ۱۷۰.

 ]۱۵[ روضات الجنات، ج ۵، ص ۲۱، ش ۴۳۱.
 ]۱۶[ توضیح المقاصد، ص ۲۹.

 ]۱۷[ دالئل اإلمامه، ص ۳۹۵.
 ]۱۸[ زاد المعاد، ص ۲۴۰- ۲۴۱.

کامل ابن اثیر، ج ۶، ص ۱۷.  ]۱۹[ 
 ]۲۰[ الدروس، ج ۲، ص ۱۵؛ توضیح المقاصد، ص ۲۹- ۳۰.

 ]۲۱[ عیون أخبار الرضا رحمه اهلل، ج ۱، ص ۸۲، باب ۷، ح ۱۰.
 ]۲۲[ وفیات األعیان، ج ۲، ص ۵۰۹، ش ۳۰۶؛ روضات الجنات، ج ۴، ص ۱۴۱، ش ۳۶۳.

 ]۲۳[ سیر أعالم النبالء، ج ۱۸، ص ۲۸۷، ش ۱۳۷، »الخطیب«. تولد او ۳۹۲ بوده است.
 ]۲۴[ مساّر الشیعه، ص ۳۶.

 ]۲۵[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۴۹- ۵۰، باب ۳، فصل ۱۱.
 ]۲۶[ رك: مصباح المتهّجد، ص ۲۶۹- ۲۷۰ و اقبال األعمال، ج ۲، ص ۵۰- ۵۵، باب ۳، فصل ۱۲.

 ]۲۷[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۵۶، باب ۳، فصل ۱۳.
 ]۲۸[ روضات الجنات، ج ۸، ص ۱۹۹، ش ۷۴۷.

 ]۲۹[ خاتمة المستدرك، ج ۲، ص ۱۳۱.
 ]۳۰[ توضیح المقاصد، ص ۳۰.

 ]۳۱[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۵۶، باب ۳، فصل ۱۳ و ص ۶۱- ۶۷، باب ۳، فصل ۱۷ و فصل ۱۸.
 ]۳۲[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۶۷، باب ۳، فصل ۱۹.

 ]۳۳[ نیز رك: اقبال األعمال، ج ۲، ص ۸۷- ۱۰۲، باب ۳.
 ]۳۴[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۷۰- ۱۸۸، باب ۳، فصل ۲۲.
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 ]۳۵[ زاد المعاد، ص ۲۶۰- ۳۱۹.
 ]۳۶[ سیر أعالم النبالء، ج ۲۰، ص ۱۵۴، ش ۹۱، »الزمخشری«. تولد او رجب ۴۶۷ است.

 ]۳۷[ مصباح المتهّجد، ص ۶۴۸؛ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۱۸۹، باب ۴، فصل ۱.
 ]۳۸[ اقبال االعمال ج ۲ ص ۱۹۰ باب ۴ فصل ۳

 ]۳۹[ مصباح کفعمی ج ۲ ص ۷۵۱ فصل 
 ]۴۰[ روضات الجنات ج ۵ ص ۳۵۹ ش ۵۴۴

 ]۴۱[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۱۹۳، باب ۴، فصل ۵؛ زاد المعاد، ص ۳۱۹.
 ]۴۲[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۲۰۲- ۲۰۴، باب ۴، فصل ۷.

 ]۴۳[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۲۳۳، باب ۴، فصل ۷.
 ]۴۴[ صحیفه سجادیه، ص ۱۸۶- ۱۹۴.

 ]۴۵[ المقنع، ص ۱۵۰؛ مصباح المتهجد، ص ۶۶۲.
 ]۴۶[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۲۳۳، باب ۴، فصل ۸.

 ]۴۷[ وفیات األعیان، ج ۴، ص ۳۴۲، ش ۶۴۲.
 ]۴۸[ رك: تذکرة الحفاظ، ج ۳، ص ۸۴۲- ۸۴۳؛ روضات الجنات، ج ۷، ص ۳۰۹، ش ۶۴۹.

 ]۴۹[ تهذیب الکمال مزى، ج ۲۶، ص ۱۹۲- ۱۹۳، ش ۵۵۰۱.
 ]۵۰[ فهرست ابن ندیم، ص ۱۱۱.

 ]۵۱[ تاریخ مدینة دمشق، ج ۳۲، ص ۲۷۶، ش ۳۵۲۲ و ج ۶۷، ص ۳۰، ش ۸۶۳۹.
 ]۵۲[ تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۴۰- ۳۴۱؛ مجمع البحرین، ج ۲، ص ۵۲۹؛ بحار األنوار، ج ۱۷، ص ۳۵۱- ۳۵۶؛ 

تفسیر نور الثقلین، ج ۵، ص ۱۷۵.
کامل ابن اثیر، ج ۸، ص ۲۰۷- ۲۰۸.  ]۵۳[ رك: 

 ]۵۴[ مجمع البحرین، ج ۳، ص ۴۹۳- ۴۹۴؛ خاتمة المستدرك، ج ۳، ص ۲۸۱.
 ]۵۵[ رك: روضات الجنات، ج ۵، ص ۲۲۰- ۲۲۶، ش ۴۹۰.

 ]۵۶[ مساّر الشیعه، ص ۳۸.
کافی، ج ۱، ص ۴۹۷؛ ارشاد، ج ۲، ص ۲۹۷؛ بحار األنوار، ج ۵۰، ص ۱۹۷.  ]۵۷[ 

 ]۵۸[ سیر أعالم النبالء، ج ۱۹، ص ۱۲۶، ش ۶۳، »الحمیدی«.
 ]۵۹[ بغیة الوعاة، ج ۲، ص ۱۸۹، ش ۱۸۵۸. سال وفاتش ۷۴۹ است.

گفته است. تولدش رمضان ۸۰۱  او را سال ۸۷۲  الوعاة، ج ۱، ص ۳۲۱، ش ۷۳۹. سیوطی وفات   ]۶۰[ بغیة 
بوده است.

 ]۶۱[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۲۷۶- ۲۷۷، باب ۵، فصل ۱۵؛ بحار األنوار، ج ۹۵، ص ۲۹۸.
 ]۶۲[ المقنعه، ص ۲۰۴، باب ۲۰؛ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۲۸۰، باب ۵، فصل ۱۵.

 ]۶۳[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۲۷۲- ۲۷۵، باب ۵، فصل ۱۳ و ص ۳۰۶- ۳۰۷، باب ۵، فصل ۱۶.
 ]۶۴[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۲۸۲، باب ۵، فصل ۱۵.
 ]۶۵[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۲۳۳، باب ۴، فصل ۷.

 ]۶۶[ رك: اقبال األعمال، ج ۲، ص ۲۶۱، باب ۵، فصل ۶.
 ]۶۷[ مساّر الشیعه، ص ۴۰.

 ]۶۸[ روضات الجنات، ج ۶، ص ۳۱۲، ش ۵۸۸.

 ]۶۹[ روضات الجنات، ج ۴، ص ۳۷۲، ش ۴۱۴.
نجف اشرف،  در   ۱۳۵۹ سنه  الحرام  حّجة  ذى   ۲۳ روز  )مؤلف(  قمی  عباس  شیخ  حاجی  مرحوم  وفات   ]۷۰[  
کتابخانه آن حضرت پهلوى قبر مرحوم حاجی میرزا حسین نورى رحمة اهلل علیه. ]علماء  محل دفن در ایوان 

معاصرین، ص ۱۸۴[ )شهاب الدین الحسینی النجفی(
 ]۷۱[ وفیات األعیان، ج ۶، ص ۱۴۲، ش ۷۹۱، »الحافظ ابن معین«. برخی وفات او را ۷ روز مانده از ذی القعد گفته اند.
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 ]۷۲[ وفیات األعیان، ج ۶، ص ۱۳۹، ش ۷۹۱، »الحافظ ابن معین«.
 ]۷۳[ رجال نجاشی، ص ۳۵۰- ۳۵۱، ش ۹۴۴، »محمد بن مسعود«.

 ]۷۴[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۳۵۴، باب ۶، فصل ۵.
 ]۷۵[ العدد القویة، ص ۳۰۸.

کفعمی، ج ۲، ص ۷۹۸، فصل ۴۸.  ]۷۶[ مصباح 
 ]۷۷[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۳۵۴، باب ۶، فصل ۵.

 ]۷۸[ زاد المعاد، ص ۳۵۲.
 ]۷۹[ تاریخ اإلسالم، ج ۱۷، ص ۳۸۵، »هارون الواثق باهلل«.

کرده است.  ]۸۰[ مؤلف در وقایع األیام روز بیست و ششم ذکر 
کامل ابن اثیر، ج ۵، ص ۴۲۴.  ]۸۱[ 

 ]۸۲[ مساّر الشیعه، ص ۴۲؛ مصباح المتهّجد، ص ۷۶۷.
کامل ابن اثیر، ج ۴، ص ۱۲۰.  ]۸۳[ تاریخ طبرى، ج ۴، ص ۳۸۰؛ 

 ]۸۴[ رك: تاریخ اإلسالم، ج ۲۱، ص ۲۹۹- ۳۰۱؛ بغیة الوعاة، ج ۱، ص ۲۳۱- ۲۳۳، ش ۵۰۳؛ روضات الجنات، 
ج ۷، ص ۲۸۳- ۲۸۵، ش ۶۴۲.

 ]۸۵[ تاریخ بغداد، ج ۱۴، ص ۳۹۸، ش ۷۷۰۸، »ابو بکر، الشبلی الصوفی«.
 ]۸۶[ رك: تاریخ طبرى، ج ۳، ص ۲۶۶.

 ]۸۷[ اقبال األعمال، ج ۲، ص ۳۸۰، باب ۹.
 ]۸۸[ وفیات األعیان، ج ۵، ص ۴۰۴، ش ۷۶۴، »النضر بن شمیل«.

کامل ابن اثیر، ج ۱۲، ص ۲۸۸.  ]۸۹[
.........................................

منبع: یازده رساله , محدث قمی ؛عباس
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تبیین نظام سیاسى اسالم
در غدیر

تعییــن جانشــینی بــراى رهبــرى امــت اســالمی از مهمتریــن و عمــده  تریــن 
از  بازگشــت  هنــگام  حیــات،  ســال  آخریــن  در  اکــرم  پیامبــر  کــه  بــود  مســایلی 

کــرد. ابــالغ  خویــش  همراهــان  بــه  حجة الــوداع، 
اگــر چــه ایــن اعــالم عمومــی، بــه فرمــان خداونــد صــورت گرفــت، ولــی صــرف نظر 
ــب  ــذار مکت ــار و بنیانگ ــی معم ــه طبیع ــی از دغدغ ــت  حاک ــه آن، می  توانس از جنب
نســبت  بــه آینــده امــت  باشــد، ایــن اقــدام یــك ضــرورت اجتماعــی اجتنــاب  ناپذیر 
بــود، و از انتظــارات عقــالى عالــم بــه شــمار می  آمــد و آن حضــرت حتــی در زمــان 

حیــات خویــش از آن مهــم غفلــت نمــی  ورزیــد.
او می  دانســت کــه جامعــه بــی سرپرســت ماننــد رمــه بــی چوپــان کــه هــر لحظــه 
ــت   ــر وق ــذا ه ــت. ل ــان اس ــت  طلب ــوم فرص ــتگی و هج ــالف، گسس ــرض اخت در مع
بــراى جنــگ یــا غــزوه  اى از مدینــه خــارج می  شــد، شــهر را بــدون امیــر و خلیفــه 
ــه  ــت، چگون ــش رو داش ــدى در پی ــفرى اب ــه س ــی ک ــس هنگام ــت؛ پ وا نمی  گذاش

ممکــن بــود امــت را بــه حــال خــود واگــذارد. )1(
ــان تفتیــده حجــاز در میــان جمعــی از  ــر آفتــاب ســوزان بیاب ــه در زی ــود ک ایــن ب
بــزرگان اصحــاب، کوشــید تــا رســالت  خویــش را بــه پایــان رســاند. علمــاى شــیعه 

محمدجواد صاحبی
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و شــمارى از دانشــمندان اهــل ســنت  بــر ایــن باورنــد کــه ســوره مائــده، بویــژه 
ــازل شــد. ــر پیامبــر)ص( ن ــود کــه ب آیــه 67، آخریــن کالمــی ب

ذی  هجدهــم  روز  در  مزبــور  آیــه  کــه  معتقدنــد  اســالم  علمــاى  از  بســیارى 
ــوداع در غدیــر خــم و قبــل از آنکــه  ال حجــه، پــس از تمــام شــدن اعمــال حجة ال
پیامبــر علــی)ع( را خلیفــه خــود معرفــی کنــد، نــازل شــده اســت آن هــا شــان نــزول 

ایــن آیــه را انتصــاب علــی)ع( بــه جانشــینی پیامبــر)ص( می  داننــد. )2(
و باز هنگام حرکت  به سوى تبوك به علی)ع( فرمود:

»انت منی بمنزلة هارون من موسی اال انه ال نبی بعدی«
نســبت تــو بــه مــن ماننــد نســبت هــارون بــه موســی اســت، جــز اینکــه پــس از 

مــن پیامبــرى نخواهــد بــود.
پیامبــر)ص( بــا ایــن ســخن مقــام وزارت، اختصــاص در دوســتی، برتــرى بــر 
ــت  ــی)ع( ثاب ــراى عل ــش را ب ــس از وفات ــات و پ ــان حی ــینی در زم ــگان و جانش هم
ــه تحقــق همــه ایــن مــوارد هــارون گواهــی می  دهــد. )3( ــم ب ــرا قــرآن کری ــرد. زی ک

ویژگی هاى علی)ع( از نگاه پیامبر)ص(
حضــرت،  آن  فضایــل  علــی)ع(،  معنــوى  موقعیــت  بــه  بارهــا  پیامبــر)ص( 
امتیــازات او بــر دیگــران و مقــام وصایــت و وراثتــش تاکیــد ورزیــده اســت. آن 

می  فرمایــد: فاطمــه)س(  دختــرش  بــه  بلنــدى  گفتــار  در  بزرگــوار 
اى فاطمــه، آیــا خشــنود نیســتی مــن تــو را بــه همســرى کســی درآوردم کــه 
اســالمش پیشــتر از دیگــران و دانشــش بیشــتر از همــگان اســت؟ براســتی خــداى 
تعالــی بــه اهــل زمیــن توجــه فرمــود، از میــان ایشــان پــدرت را برگزیــد و او را پیغمبر 
قــرار داد؛ دوبــاره بــه آن هــا توجــه فرمــود، از ایشــان شــوهرت را برگزیــد و او را وصــی 
ــو را بــه ازدواج او درآورم. اى  ــی بــه مــن وحــی فرمــود: کــه ت قــرار داد؛ خــداى تعال
فاطمــه، آیــا نمــی  دانــی کــه خداونــد بــه خاطــر بزرگداشــت تــو، تــو را بــه همســرى 
بزرگتریــن، بردبارتریــن و دانشــمندترین مــردان، کســی کــه پیــش از دیگران اســالم 

اختیــار کــرد، درآورد؟
فاطمــه)س( از ایــن ســخنان خنــدان و شــکفته شــد، پــس رســول خــدا)ص( 
بــه او فرمــود: اى فاطمــه، براســتی بــراى علــی هشــت فضیلــت اســت کــه ماننــد 
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آن بــه هیــچ یــك از پیشــینیان و آینــدگان داده نشــده:
1. او در دنیــا و آخــرت بــرادر مــن اســت و ایــن فضیلتــی اســت کــه هیــچ کــس 

نیســت؛ آن  داراى 
2. تو، که بانوى زنان بهشتی، همسر او هستی؛

مننــد،  فرزنــدزادگان  کــه  حســین[  و  ]حســن  رحمــت  زاده  و  نتیجــه  دو   .3
اوینــد؛ فرزنــدان 

4. بــرادرش ]جعفــر بــن  ابــی طالــب[ کســی اســت کــه بــا دو بــال در بهشــت آرایش 
شــده و بــا فرشــتگان هــر کجــا خواهــد پــرواز می  کنــد؛

5. علم اولین و آخرین نزد اوست؛
6. او نخستین کسی است که به من ایمان آورد؛

7. او آخرین کسی است که هنگام مرگ با من دیدار می  کند؛
8. او وصی من و وارث همه اوصیاست.

ــو مخاصمــه و پیــکار  ــا ت ــا علــی، ب ــه علــی)ع( فرمــود: ی ــاز رســول خــدا)ص( ب و ب
می  کننــد و تــو بــه ســبب هفــت  خصلــت و فضیلــت  بــر دیگــران پیــروز می  شــوى کــه 

هیــچ کــس داراى آن هفــت  خصلــت نیســت:
1. تو نخستین ایمان  آورندگانی؛

2. در پیکار و جهاد با دشمنان دین از همگان بزرگتر و برترى؛
3. داناترین ایشان به روزهاى خدا هستی؛

4. در پیمان با خدا با وفاترین و پایدارترین آن هایی؛
5. با مردم مهربانتر از دیگرانی؛

6. در تقسیم بیت  المال به خاطر رعایت مساوات بر دیگران برترى دارى؛
7. در فضیلت ها و مزیت ها در نزد خدا از همگان برتر و بزرگترى. )4(

احادیثــی کــه دربــاره فضایــل و مناقــب علــی از پیامبــر اکــرم)ص( صــادر شــده بــه 
اندازه اى اســت که موضوع کتاب هاى بســیارى گردیده و در این مجمل نمی گنجد.

به هر حال از مجموع احادیث در مراحل مختلف چنین به دست می  آید:
1.  پیامبــر اکــرم)ص( در نخســتین روزهــاى بعثــت، کــه بــه نــص قــرآن ماموریــت  
یافــت  خویشــان نزدیکتــر خــود را بــه دیــن خــدا دعــوت کنــد، صریحــا بــه آنــان 
فرمــود: هــر یــك از شــما کــه در اجابــت دعــوت مــن از دیگــران پیشــی گیــرد، وزیــر، 
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جانشــین و وصــی مــن اســت.
علــی)ع( از دیگــران ســبقت گرفــت و اســالم را پذیرفــت. پیامبــر)ص( از او قبــول 

فرمــود و او را وزیــر و جانشــین خــود ســاخت.
علــی)ع( خــود ایــن رویــداد را این گونــه بازگــو می کنــد: مــن از همــه کوچکتــر 
بــودم، عــرض کــردم: مــن وزیــر تــو می  شــوم، پیغمبــر دســتش را بــه گــردن مــن 
گذاشــته، فرمــود: ایــن شــخص بــرادر، وصــی و جانشــین مــن اســت، از او اطاعــت 
کنیــد. مــردم می  خندیدنــد و بــه ابوطالــب می گفتنــد: تــو را امــر کــرد کــه از پســرت 

اطاعــت کنــی! )5(
2. پیامبــر اکــرم)ص( مکــرر تصریــح فرمــود: کــه علــی)ع( در گفتــار و کــردار خــود از 
خطــا و گنــاه مصــون اســت، هــر ســخنی کــه بگویــد و هــر کارى کــه انجــام دهــد بــا 
دعــوت دینــی مطابقــت دارد و داناتریــن مــردم بــه معــارف و شــرایع اســالم اســت.

راویــان عامــه و خاصــه نقــل کــرده  انــد کــه، پیامبــر)ص( فرمــود: علــی همیشــه 
بــا حــق و قــرآن اســت و حــق و قــرآن همیشــه بــا اوســت و تــا قیامــت از هــم جــدا 

نخواهنــد شــد. )6(
ممتــاز  همــواره  صحابــه  دیگــر  از  را  او  علــی)ع(  خدمــات  و  مجاهدت هــا   .3
گردانیــد، خوابیــدن او در بســتر پیامبــر در شــبانگاهان هجــرت و فتوحــات او در 

بــدر، احــد، خنــدق و خیبــر زبانــزد همــگان بــود.
4. در غدیــر خــم پیامبــر)ص( علــی)ع( را بــه والیــت عامــه مــردم نصــب و معرفــی 

کــرد و او را ماننــد خــود سرپرســت مؤمنــان قــرار داد. )7(

رحلت پیامبر و منازعات سیاسی
هــر چنــد رحلــت پیامبــر و منازعــات دامنــه  دار اصحــاب بــراى تصــدى خالفــت 
امــرى اســف  انگیــز و فاجعــه  آفریــن اســت، امــا پیامــی مهــم دارد و آن اینکــه 
مســاله رهبــرى و حکومــت از روشــن  تریــن و بدیهــی تریــن نیازهــاى جامعــه 
اســالمی اســت؛ نیــازى کــه صحابــه پیامبــر یکصــدا بــراى تحقــق آن قیــام کردنــد، 
هیــچ کــس در لــزوم آن تردیــد روا نداشــت و تنهــا مصــداق و شــیوه تعییــن آن مورد 

اختــالف واقــع شــد.
شــیعیان معتقــد بودنــد کــه انتصــاب علــی)ع( بــه خالفــت از ســوى پیامبــر، نــه 
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تنهــا بــه موجــب نــص صــورت گرفتــه اســت، بلکــه از جهــت عقلــی هــم از پذیــرش 
آن گریــزى نیســت؛ زیــرا عقــل نمــی  توانــد بپذیــرد کــه رهبــرى در بــاره کوچکتریــن 
مســایل فــردى و اجتماعــی بــا پیــروان خویــش ســخن بگویــد امــا مهمتریــن 

مســاله جامعــه را در پــرده ابهــام و ســکوت باقــی گــذارد.
امــت در  اجمــاع  یــا  و  اکثریــت  راى  بــه  تمســك  ادعــاى  همچنیــن شــیعیان 
موضــوع خــالف را بــی  وجــه می  داننــد، خصوصــا اگــر کســی بخواهــد آن را بــه گفتــار 
و کــردار پیامبــر)ص( نیــز مســتند ســازد؛ زیــرا ارجــاع بــه راى اکثریــت و یــا واگــذارى 
امــر امــت  بــه اهــل »حــل و عقــد« از ســوى کســی کــه جــز وحــی ســخن نمــی  گویــد 

امــرى شایســته بــه نظــر نمــی  رســد.
ــل  ــاب اه ــه انتخ ــود، ن ــت  ب ــه راى اکثری ــاد، ن ــاق افت ــقیفه اتف ــه در س ــه آنچ البت
حــل و عقــد، بــراى اینکــه نــه رای  گیــرى عمومــی در کار بــود و نــه آن هــا کــه خلیفــه 
تعییــن کردنــد همــه اهــل حــل و عقــد بــه شــمار می  آمدنــد، بــه ویــژه آنکه بســیارى 
از صحابــه بــزرگ رســول خــدا)ص( ماننــد ابــن  عبــاس، زبیــر، ســلمان، ابــوذر، 
مقــداد و عمــار در ایــن انتخــاب حضــور نداشــتند و بشــدت بــا آن مخالــف بودنــد. 
همــه مــی داننــد حتــی بیعتــی کــه انجــام شــد در ســطحی گســترده و عمومــی نبود 

و تنهــا بــه تنــی چنــد از متنفذیــن و ســران قبایــل اختصــاص داشــت. )8(
خلیفه دوم، با آنکه خود بنیانگذار این خالفت  بود، می  گفت:

»هــر کــس بــه چنیــن طریقــی متوســل شــود شایســته بیعــت نیســت و هــر کــس 
چنیــن بیعتــی کنــد باطــل خواهــد بــود«. )9(

اهــل ســقیفه حتــی بــه همــان شــیوه کــه خــود ابــداع و عمــل کردنــد وفــادار 
نماندنــد، بلکــه ســالیانی بعــد، خلیفه اول رســما عمر را به جانشــینی خــود برگزید.
در پــی ایــن عمــل خلیفــه اول، چنیــن پرسشــی پدیــد آمــد: اگــر تعیین جانشــین 
امــری  جایــز اســت، چــرا بــر پیامبــر روا نبــود و اگــر جایــز نیســت، چــرا خلیفــه بــدان 

دســت  یازید؟

نظام رهبرى در مكتب اهل  بیت)ع(
بسیارى از صحابه پیامبر با استفاده از مفاد آیاتی چون:

و جعلنا ائمة یهدون بامرنا و کانوا بایاتنا یوقنون.
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و جعلنا ائمة یهدون بامرنا لما صبروا... قال انی جاعلك للناس اماما. )10(
ــاور شــدند کــه امــام و  ــر ایــن ب ــه قــول و فعــل پیامبــر ب ــا اســتناد ب و همچنیــن ب
پیشــواى جامعــه بایــد از ســوى خــدا و بــه وســیله پیامبــر)ص( معرفــی و معیــن 
شــده، معصــوم و از هــر عیــب و نقــص خلقــی و خلقــی و ســببی پیراســته باشــد. 
و در خاندانــی پــاك و پاکدامــن تولــد یافتــه باشــد. بنابــر ایــن در عــرف خــاص 
شــیعیان: »امــام « رهبــرى سیاســی، فکــرى، اخالقــی را در بــر می  گیــرد و اداره امــور 
اجتماعــی، راهنمایــی و ارشــاد فکــرى و آمــوزش دینــی و تصفیــه و تزکیــه اخالقــی 

از او انتظــار مــی رود. )11(
چنیــن شــخصی مســلما بایــد از رذایــل اخالقــی وارســته، بــه فضایــل آراســته و 

در دانــش و بینــش و بردبــارى و ســایر صفــات متعالــی ســرآمد همــگان باشــد.
بالعلــم،  العیــوب، المخصــوص  المبــراء عــن  الذنــوب،  المطهــر مــن  »االمــام 

)12( بالحلــم «  الموســوم 
امــام در ســایه ایــن ویژگی هــا کــه ارشــاد و هدایــت امــت را عهــده  دار می  شــود، امــا 
روشــن اســت کــه بــه هنجــار آوردن ملــت، بــدون نظــام و برنامه و مدیریــت نیرومند، 

هرگــز ممکــن نیســت. از ایــن رو امامــت را »نظــام دیــن و دنیــا« دانســته  انــد:
هشتمین پیشواى ما حضرت رضا)ع( می  فرماید:

ان االمام نظام الدین، عز المسلمین، غیظ المنافقین و بوار الکافرین؛
امام سبب برپایی نظام دین، خشم منافقین و نابودى کافرین است.

آرمــان طرفــداران مکتــب اهــل بیــت پیامبــر ایــن بــود کــه چنیــن کســی بــر 
جامعــه اســالمی حکومــت کنــد. و آن هــا در ســایه چنیــن آرمــان بلنــدى همــواره 

بــر ســالطین فاســد و ســتمگر شــوریده  انــد.
متفکر معروف عراقی دکتر علی الوردى در این باره می  نویسد:

شــیعه ائمــه خــود را معصــوم از گنــاه )پیراســته از فســاد اخالقــی و سیاســی و 
اجتماعــی( می داننــد و ایــن عقیــده یعنــی اصــل عصمــت، نتایــج اجتماعــی 
و عملــی ســترگی در پــی داشــت؛ زیــرا غیــر مســتقیم انتقــادى از ســتمگرى  ها و 

تباهــکارى  هــاى خلفــا، ســالطین و قدرتمنــدان بــود.
شــیعیان، کــه اعتقــاد بــه عصمــت دارنــد، بــا عصمــت ائمــه خــود، گناهــان بــزرگ 
ســتمکاران و فرمانروایــان را مــورد حملــه قــرار می  دادنــد و ائمــه خــود را بــه عنــوان 
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تشــیع،  آنــان می  گذاشــتند.  برابــر  پاکدامنــی در  و  عیــار عصمــت  تمــام   نمونــه 
ماننــد هــر مســلك انقالبــی، ریشــه فســاد و تبــاه روزى و ســیاه روزگارى جامعــه را 
در ســازمان حکومــت جســتجو می  کنــد و ناآگاهــان و شــناخت  نایافته  هــا )تــوده 

غافــل و نــاآگاه( را مســؤول و مقصــر نمــی  شناســد.
اعتقــادى کــه شــیعیان در بــاره امامــت دارنــد همیشــه آن هــا را بــه قیــام بــر ضــد 
حکومتهــا واداشــته اســت؛ زیــرا هــر حکومتــی در هــر سیســتمی؛ از نظــر شــیعه 
ســتم  کیــش و بیدادگــر فرمــان اســت. شــیعیان تنهــا حکومتــی را بــر حــق می  دانند 

و از آن رضایــت دارنــد کــه امامــی معصــوم از آل علــی آن را اداره کنــد.
ایــن عقیــده موجــب دوام و اســتحکام دشــمنی میــان شــیعیان و صاحبــان 
قــدرت شــده و بــر ایــن اســاس بــود کــه شــیعه را گاهــی بــه زندقــه و الحــاد متهــم 
می  ســاختند. رافضــی بــودن، معنــی تلویحــی و ضمنــی آن، عبــارت از رفــض )رد و 
انــکار( دیــن و دولــت  بــود و دوره اى بــر مســلمین گذشــت کــه اگــر بــه زندقــه یــا کفــر 
یــا الحــاد متهــم می  شــدند، بهتــر از آن بــود کــه بــه تشــیع یــا رفــض متهــم شــوند و 

نشــانه  هــاى آن تــا امــروز بــر جــاى مانــده اســت. )13(
بحقیقــت اصــل عصمــت و همچنیــن اندیشــه ضــرورت تنصیــص امامــت و 
رهبــرى از جانــب خــدا و پیامبــر و حصــر ایــن رهبــرى در خانــدان علــی، درفــش 
فکــرى و پرچــم مقاومــت  سیاســی و مبــارزه معنــوى گروههــاى مخالــف و انقالبــی 
بــود. حتــی  اجتماعــی  و  امتیــازات سیاســی  و صاحبــان  علیــه خلفــا  جامعــه 
بارتلــس، محقــق و مــورخ روســی، نیــز می  پذیــرد کــه نهضــت هــا اغلــب از آنجــا 
آغــاز می  شــد کــه داعیــان از جانــب مدعیــان امامــت  بــه قصــد متشــکل ســاختن 
پیــروان در روســتاها و میــان قبایــل و عشــایر ظاهــر می  شــدند و مخفیانــه بــه 
کســانی کــه مــورد اعتمــاد بودنــد، تلقیــن می کردنــد کــه قــدرت و حکومــت امویــان 
ــا عباســیان از شــیطان اســت و امیرالمؤمنیــن واقعــی از اوالد علــی)ع( ظهــور  و ی
کــرده، زمیــن را از قســط و عــدل پــر خواهنــد کــرد، چنانکــه از جــور و ســتم پــر شــده 

اســت. )14(
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کتاب »ماجراى سقیفه « نوشته محمدرضا مظفر، ترجمه سید غالمرضا  ع شود به  گاهی بیشتر رجو ۱- براى آ
سعیدى، ص ۳۹.

۲- سوره مائده، آیه ۶۷.
تالیف سید علی  امامت «  و »تجلی  و حدیث «  قرآن  در  کتابهاى »علی  به  ع شود  بیشتر رجو گاهی  آ براى   -۳

 اصغر ناظم  زاده.
۴- ارشاد، ج ۱، ص ۳۲.

۵- طبرى، ج ۲، ص ۶۳.
۶- غایه  المرام، ص ۵۳۹.

و  کتاب »عبقات  االنوار، میرحامد حسین هندى «  به دو  ع شود  منابع حدیث غدیر، رجو از  گاهی  آ براى   -۷
»الغدیر، عبدالحسین امینی.«

۸- تاریخ یعقوبى. ج ۲، ص ۱۰۳ و۱۰۶؛ مروج الذهب. ج ۲، ص ۳۰۷ و ۳۵۲.
کنزالعمال، ج ۳، ص ۲۳۲۶.  -۹

۱۰- سجده، آیه ۲۴؛ انبیاء، آیه ۷۳؛ بقره، آیه ۱۲۴.
۱۱- پیشواى صادق، آیت  اهلل خامنه اى، ص ۷۰ و ۷۱.

کافی، ج ۱، ص ۳۸۷؛ این حدیث در عیون االخبار و تحف العقول نیز آمده است. ۱۲- اصول 
۱۳- وعاظ السالطین، ص ۳۰۲ و۳۰۳.

۱۴- ناصرخسرو و اسماعیلیان، بارتلس، ص ۷۶.
……………………………………………………………

 /http://www.sibtayn.com/fa
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امامت در مکتب تشیع

ــت از  ــت. امام ــیع اس ــب تش ــی مذه ــی و زیربنای ــائل اساس ــی از مس ــت یک امام
دیــدگاه تشــیع، زعامــت و رهبــری امــت در امــور معــاش و معــاد می باشــد )1( کــه 
مســاله ای سیاســی - دینــی بشــمار مــی رود و از روز نخســت، شــیعه بــر آن پایــدار 

مانــده و پیوســته در حــال مبــارزه بــا ســلطه های جــور بــوده اســت.
امــام، از نظــر شــیعه یــک رهبــر سیاســی و پیشــوای دینــی بــه حســاب می آیــد کــه 

هــر دو ســمت را بــا هــم جمــع کــرده و هــر دو جهــت را عهــده دار اســت.
شــیعه از روز نخســت، در تمامــی حرکتهــا و اقدامــات سیاســی خــود، حتــی 
ماننــد پذیرفتــن زمامــداری و والیــت از جانــب خلفــای وقــت، از امــام معصــوم 
عصــر خویــش دســتور می گرفتنــد، یــا رخصــت دریافــت می داشــتند و ایــن بدیــن 
معنــی بــود کــه امــام عصــر خویــش را رهبــر سیاســی بــه حــق می دانســتند. و 

امامــان نیــز همــواره خلفــا را غاصــب حــق خویــش می شــمردند.
پیامبــر اســالم، بــا بدســت آوردن قــدرت و نیــروی مردمــی، دو عمــل سیاســی 

چشــمگیر انجــام داد، یکــی تشــکیل امــت و دیگــر تاســیس دولــت.
ــا مطــرح کــردن بــرادری اســالمی، یــک وحــدت ملــی منســجم  پیامبــر اســالم ب
و مســتحکم بــر پایــه و اســاس دیــن بوجــود آورد کــه ایــن خــود یکــی از بزرگتریــن 
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کارهــای سیاســی او بــود کــه بــا تــالش فــراوان انجــام گرفــت و ایــن وحــدت ملــی بــه 
نــام »امــت اســالمی« هنــوز پابرجاســت و از اساســی تریــن پایــه هــا در جهــت دهــی 

بــه سیاســت اســالمی بــه حســاب می آیــد.
مســاله تشــکیل دولــت و برقــراری پیمانهــای سیاســی و انتظامــات داخلــی 
ــذاری آن در عهــد رســالت انجــام گرفــت  ــه گ ــه پای و ســاختار اداری و اجتماعــی ک
اســالمی  سیاســی  اندیشــه  یــک  از  همگــی  یافــت،  توســعه  و  ادامــه  ســپس  و 

برخاســته کــه پیامبــر اکــرم پایــه گــذار آن بــوده اســت.
همــه جنگهــا و صلحهــا و قراردادهــای منعقــده بــا قبائــل و کشــورها کــه در عهــد 
ــد،  ــار می کردن ــیوه رفت ــان ش ــر هم ــس از وی ب ــای پ ــت، و خلف ــام گرف ــالت انج رس
حاکــی از دیــد سیاســی اســت کــه از شــریعت اســالم نشــات گرفتــه و ریشــه دینــی 

و الهــی دارد.

رهبری پیامبر برخاسته از مقام نبوت او
پیامبــر اســالم کــه خــود زعامــت امــت را بــر عهــده داشــت، عــالوه بــر پیشــوای 
دینــی، رهبــر سیاســی نیــز بــه شــمار می آمــد و ایــن ســمت را برخاســته از نبــوت 
خویــش می دانســت و بــه حکــم »النبــی اولــی بالمؤمنیــن مــن انفســهم« )2(فرمــان 
حکومــت را از جانــب خــدا دریافــت کــرده بــود و ایــن اولویــت بــر انفــس، همــان 

ــت. ــته اس ــوت او برخاس ــام نب ــه از مق ــت ک ــی اس ــت سیاس ــه و زعام ــت عام والی
امــام صــادق)ع( در ایــن زمینــه می فرمایــد: »ان اهَّلل ادب نبیــه فاحســن تادیبــه 
فلمــا اکمــل لــه االدب قــال: »و انــک لعلــی خلــق عظیــم«. )3( ثــم فــوض الیــه امــر 

الدیــن و االمــة لیســوس عبــاده...«. )4(
خداونــد پیامبــر را تــا ســر حــد کمــال تربیــت نمــود، لــذا او را بــه شایســته تریــن 
کمــاالت ســتود. آنــگاه امــر شــریعت و مــردم را بــدو ســپرد تا بنــدگان خــدا را رهبری 

کنــد و سیاســتمداری را بــه دســت گیــرد.
خواهیــم گفــت کــه بیعــت در عهــد رســالت، تنهــا یــک وظیفــه دینــی و سیاســی 
اســت کــه بــه منظــور فراهــم شــدن نیــرو و امکانــات بــرای مقــام زعامــت، انجــام 
می گرفتــه، نــه آنکــه بیعــت کننــدگان او را بــرای زعامــت برگزیــده و بــه اختیــار و 

انتخــاب خــود زعیــم قــرار داده باشــند.
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ــا او  ــد ب ــف بودن ــردم موظ ــود و م ــت ب ــرآن ثاب ــم ق ــه حک ــر ب ــت پیامب ــه زعام بلک
بیعــت کننــد، تــا امکانــات رهبــری بــرای او فراهــم باشــد. پیامبــر اکــرم بــه همیــن 
ــا پایه هــای دســتگاه سیاســی و  منظــور از مهاجریــن و انصــار بیعــت می گرفــت، ت
انتظامــی خــود را مســتحکم ســازد و بــر مســلمانان واجــب بــود کــه ایــن نیــرو را در 

اختیــار او بگذارنــد.
بــا انــدک مراجعــه بــه زندگــی سیاســی پیامبــر اکــرم، ایــن نکتــه روشــن می گــردد 
کــه پیامبــر خــود را از جانــب خــدا رهبــر سیاســی امــت می دانســت و بــه مــردم 
هشــدار مــی داد کــه بــه حکــم وظیفــه بایــد بــا او همــکاری کننــد و بیعــت کــه رســم 
عربــی بــود و تعهــد بیعــت کننــدگان و وفــاداری آنــان را می رســاند، بــه همیــن 

منظــور انجــام می گرفــت.
در بیعــت »عقبــه ثانیــه« کــه شــب هنــگام، در دامنــه کوهــی بــدور از چشــم 
مشــرکین قریــش، بــا مــردم مدینــه - کــه قبــال اســالم آورده بودنــد - انجــام گرفــت، 
پیامبــر - خطــاب بــه آنــان - گفــت: بیعتــی را کــه بــا شــما انجــام می دهــم، بــه 
هــدف حمایــت و پشــتیبانی از مــن اســت تــا همانگونــه کــه از جــان و مــال و 

نامــوس خــود دفــاع می کنیــد، از مــن نیــز دفــاع کنیــد.
آنــان - کــه 73 مــرد و 2 زن بودنــد - گفتنــد: مــا بــرای حمایــت از تــو تــا پــای جــان 
ایســتاده، بیعــت می کنیــم، مــا فرزنــدان جنگیــم چونان حلقــه ای تــو را در بــر می گیریم.
در آن میــان، یکــی از بــزرگان انصــار بــه نــام »ابوالهیثــم بــن التیهــان« گفــت: ای 
رســول خــدا، میــان مــا و قبائــل یهــود کــه پیرامــون مدینــه ســکنی گزیده انــد، 
پیوندهــای نظامــی بســته شــده و بــا ایــن پیونــد کــه بــا تــو می بندیــم، آن پیوندهــا 
گسســته می شــود. از ایــن پــس تــو نیــز نبایــد مــا را رهاســازی کــه تنهــا بمانیــم و بــا 

یهــود درگیــر شــویم.
ــن  ــتید و م ــن هس ــما از م ــس ش ــن پ ــت: از ای ــود و گف ــمی فرم ــر)ص( تبس پیامب
از شــما هســتم، می جنگــم بــا آنکــه جنگیدیــد، و می ســازم بــا آنکــه ســاختید. 
از جــان گذشــتن و فــداکاری نمــودن از جانــب شــما، و مــا بــا هــم پیونــد خــورده 
و گسســتنی نیســت. آن گاه همگــی اعــالم وفــاداری همــه جانبــه نمــوده، بــا او 

ــد. بیعــت کردن
تــا  کنیــد  معرفــی  خــود  میــان  از  نفــر  دوازده  فرمــود:  پیامبــر)ص(  ســپس 
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نماینــدگان شــما باشــند و بــه واســطه آنــان دســتورات صــادره ابــالغ گــردد. پــس 
هفــت نفــر از قبیلــه »خــزرج« و ســه نفــر از قبیلــه »اوس« معرفــی شــدند. )5(
ایــن بیعــت، کــه در ســال پیــش از هجــرت انجــام گرفــت، هــدف آن تنهــا تشــکیل 
یــک دســتگاه سیاســی - نظامــی مســتحکم بــوده، کــه بر اســاس پایه هــای مردمی 
اســتوار باشــد. و پیامبــر اکــرم)ص( ایــن امــر را جزئــی از رســالت خــود می دانســت که 
بــه حکــم وظیفــه ســالت خویــش انجــام مــی داد. ایــن همــان »حکومــت دینــی« 

اســت کــه یــک پیامبــر بــه حکــم وظیفــه پیامبــری انجــام می دهــد.
اساســا پیامبــر کــه خــود، آورنــده شــریعت اســت، خــود را شایســته تریــن افــراد 
بــرای ضمانــت اجرائــی آن می دانــد و عقــال و عادتــا نبایــد منتظــر بمانــد تــا پیــروان 

او، او را بــر ایــن ســمت بگمارنــد.
بنابرایــن - بســیار کوتــه نظــری اســت کــه برخــی پنداشــته انــد کــه پیامبــر اســالم 
بــه دلیــل پیامبــر بــودن، زعامــت سیاســی امــت را بــر عهــده نگرفــت، بلکــه مــردم 

چــون او را شایســته تریــن افــراد خــود دیدنــد، بــرای ایــن ســمت برگزیدنــد.
در روز غدیــر خــم کــه پیامبــر اکــرم)ص( مــوال امیــر مؤمنــان)ع( را بــه مقام خالفت 
و والیــت بــر امــت منصــوب نمــود، بــرای آن کــه خاســتگاه دینــی ایــن حــق را ارائــه 
دهــد، بــه مقــام والیــت خــود - کــه منشــا دینــی داشــته - اشــاره نمــود و فرمــود: 
»الســت اولــی منکــم بانفســکم« کــه اشــاره بــه آیــه کریمــه »النبــی اولــی بالمؤمنیــن 
مــن انفســهم« می باشــد یعنــی آیــا مــن، بــه حکــم خداونــد ولــی امــر شــما نیســتم؟ 
! گفتنــد: بلــی یــا رســول اهَّلل. آری، تــو ولــی امــر مــا هســتی. آن گاه - پــس از گرفتــن 
اعتــراف و پاســخ مثبــت - فرمــود: »فمــن کنــت مــواله فهــذا علــی مــواله« یعنــی: 
منشــا والیــت مــن و علــی یکــی اســت و مقــام زعامــت سیاســی هــر دوی مــا از مقــام 
حاکمیــت دیــن برخاســته اســت. پــس از آن از مــردم بــه حکــم وظیفــه دینــی، 

بیعــت گرفــت.

مساله خالفت از منظر علی)ع(
مــوال امیــر مؤمنــان)ع( همــواره از حــق غصــب شــده خــود شــکوه داشــت و مقــام 

خالفــت و زعامــت سیاســی را از آن خــود می دانســت.
در خطبــه »شقشــقیه« خالفــت را حــق موروثــی خــود می دانــد، کــه از دســت 
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ــا آنجــا کــه می گویــد: »فصبــرت و فــی العیــن قــذی، و فــی الحلــق  او ربــوده انــد، ت
ــا«. )6( ــی نهب ــجی، اری تراث ش

شــکیبایی نمــودم در حالــی کــه از فزونــی انــدوه، ماننــد کســی بــودم که در چشــم 
او خاشــاک باشــد، یــا در گلــوی او اســتخوانی آزاردهنــده باشــد، زیــرا می دیــدم کــه 

حــق موروثــی مــن بــه تــاراج رفتــه.
بــر روی کلمــه »تــراث« دقــت شــود. حضــرت، خالفــت را میــراث خــود می دانــد، 
ــه  ــه آن ک ــه او ارث رســیده اســت. ن ــه از پیامبــر)ص( ب ــوده ک یعنــی ایــن حــق او ب
پیامبــر)ص( شــخصا بــه او داده اســت. و ایــن می رســاند کــه منشــا حــق والیــت 
ــر اســاس  ــه او انتقــال یافتــه و او ب ــود کامــال ب پیامبــر کــه همــان حاکمیــت دیــن ب
حــق حاکمیــت دیــن، حــق والیــت بــر مســلمین را دارا می باشــد و از ایــن رو، 
ــد:  ــر می فرمای ــای دیگ ــد. در ج ــمار می آین ــه ش ــب ب ــام، غاص ــن مق ــغالگران ای اش
لــی معیــن اال اهــل بیتــی، فضننــت بهــم عــن المــوت.  »فنظــرت فــاذا لیــس 
فاغضیــت علــی القــذی، و شــربت علــی الشــجی، و صبــرت علــی اخــذ الکظــم، و 

علــی امــر مــن طعــم العلقــم« )7(.
رو بــه رو شــدم آنــگاه کــه یــاوری نداشــتم جــز خاندانــم، و بــر جــان آنان ترســیدم، 
از ایــن رو چشــم پوشــی کــردم و هرگونــه ناگــواری را تحمــل نمــودم، کــه از هــر 
تلخــی تلــخ تــر بــود. امیــر مؤمنــان)ع( پــس از بیعــت مــردم بــا او، بــا اشــاره بــه اینکــه 
خالفــت را حــق خــود می دانســته اســت، فرمــود: »ال یقــاس بــآل محمــد)ص( مــن 
هــذه االمــة احــد، و ال یســوی بهــم مــن جــرت نعمتهــم علیــه ابــدا، هــم اســاس 
الدیــن، و عمــاد الیقیــن. الیهــم یفــی ء الغالــی، و بهــم یلحــق التالــی. و لهــم 
خصائــص حــق الوالیــة، و فیهــم الوصیــة و الوراثــة. اآلن اذ رجــع الحــق الــی اهلــه، 

و نقــل الــی منتقلــه«. )8(
از ایــن امــت کســی را بــا آل محمــد)ص( نتــوان ســنجید و هرگز نمی تــوان پرورده 
نعمــت ایشــان را در رتبــه ایشــان دانســت. آنــان پایــه دیــن و ســتون یقیــن انــد. 
هــر کــه از حــد درگــذرد بــه آنــان بــاز گــردد، و آن کــه وامانــده، بــه ایشــان پیونــدد. 
حــق والیــت خــاص ایشــان اســت و ســفارش و میــراث پیامبــر از آن ایشــان اســت. 

اینکــه حــق بــه شایســته آن بازگشــته و بــه جایــگاه خــود منــزل کــرده اســت.
جملــه اخیــر ایــن عبــارت چنیــن می رســاند کــه اکنــون، حــق خالفــت بــه جایــگاه 
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خود بازگشــته اســت.
ابــن ابــی الحدیــد می گویــد: الزمــه ایــن کالم آن اســت کــه پیــش از ایــن جایــگاه 
خــود را نداشــته اســت ســپس می گویــد: ولــی مــا آن را تاویــل می بریــم و چنیــن 
می فهمیــم کــه علــی)ع( در این ســخن، تنها شایســتگی خــود را گوشــزد می کند)9(.
عبــد اهَّلل بــن مســعود، صحابــی معــروف جلیــل القــدر، گویــد: پیامبــر اکــرم)ص( 
بــه مــن گفــت: ای پســر مســعود، اکنــون آیــه ای بــر مــن نــازل شــد و ایــن آیــه را 

ــالوت فرمــود: »و اتقــوا فتنــة ال تصیبــن الذیــن ظلمــوا منکــم خاصــة« )10( ت
بپرهیزیــد آتــش فتنــه ای را کــه فقــط دامنگیــر ســتمگران نخواهــد گردیــد، بلکــه 
همــه را فــرا می گیــرد. آن گاه فرمــود رازی را بــا تــو در میــان می گــذارم و آن را بــه 
ــاش  ــع آن را ف ــه موق ــر و ب ــت فراگی ــه آن را درس ــار ک ــپارم، زنه ــو می س ــه ت ودیعــت ب
ســاز. ایــن آتــش فتنــه را دشــمنان اســالم در هنــگام ســتیز بــا علــی، بــر پــا می کننــد.

بــدان، هــر کــه بــا علــی دشــمنی کنــد، هماننــد آن اســت کــه نبــوت مــرا انــکار 
نمــوده و بلکــه همــه نبــوت هــا را منکــر خواهــد بــود.

یعنی چنین کسی با شریعت دشمنی ورزیده، تیشه به ریشه دین می زند.
ــر)ص(  ــخن را از پیامب ــن س ــو ای ــا ت ــت: آی ــعود گف ــن مس ــه اب ــان ب ــی از آن می کس
ــه  ــه از جانــب کســانی ک ــاره علــی شــنیده ای؟ گفــت: آری. گفــت: پــس چگون درب
حــق او را غصــب کــرده انــد، منصــب والیــت را پذیرفتــه ای؟ ابــن مســعود، گفــت: 
راســت می گویــی، ســزای کار خــود را دیــدم و از امــام خــود رخصــت نگرفتــم. ولــی 
دوســتان مــن، ابــوذر و عمــار و ســلمان، هنــگام پذیــرش والیــت، از امــام خــود 

رخصــت می گرفتنــد. و مــن اکنــون اســتغفار می کنــم و توبــه می نمایــم )11(.
مالحظــه می شــود، آن کســی کــه بــزرگان شــیعه، او را بــه امامــت می شــناختند 
ــه در فعالیتهــای سیاســی از او  ــر خــود الزم می دانســتند ک ــان ب ــود و آن علــی)ع( ب
اســتجازه کننــد و در واقــع، علــی آنــان را بــه آن مقــام منصــوب نمایــد، گرچــه بــه 

ظاهــر از طــرف دیگــران منصــوب شــده باشــند.
بنابرایــن مســاله »امامــت« در اصــل یکــی از اساســی تریــن پایه هــای مکتــب 
تشــیع را تشــکیل می دهــد و فلســفه وجــودی تشــیع در مســاله امامــت تبلــور 
می یابــد و تشــیع بــدون امامــت، جایــگاه خــاص خــود را از دســت می دهــد، 
زیــرا تمامــی فرقه هــای اســالمی نســبت بــه خانــدان نبــوت و عتــرت)ع( محبــت 
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می ورزنــد و اخــالص و مــودت دارنــد. ولــی ایــن دلیــل تشــیع آن هــا نیســت، زیــرا 
آنــان امامــت و زعامــت سیاســی اهــل بیــت را آن گونــه کــه شــیعه معتقــد اســت، 

ــد. نپذیرفتــه ان
از ایــن رو، مکتــب تشــیع، مکتبــی اســت کــه مســاله حکومــت و رهبــری سیاســی 
را، از متــن دیــن و برخاســته از دیــن می دانــد و بدیــن جهــت در عصــر غیبــت، 
کــه بــا نبــود امــام معصــوم روبروســت، بــه ســراغ نــواب عــام او مــی رود و چشــم بــه 
چهره هــای پرفــروغ فقهــا دوختــه اســت، زیــرا آنــان را شایســته تریــن جانشــینان 

امــام معصــوم می دانــد.
بنابرایــن، مطــرح کــردن مســاله جدایــی دیــن از حکومــت، از جانــب کســانی کــه 

در ســایه مکتــب تشــیع آرمیــده انــد، شــگفت آور و مایــه تاســف اســت.
یکی از نویســندگان - که ســابقه حوزوی نیز دارد - چنین می نویســد: »خالفت 
یــک مقــام سیاســی - اجتماعــی اســت کــه واقعیتــی جــز انتخــاب مــردم در بــر 
نــدارد، منتهــا گاهــی اتفــاق می افتــد کــه مــردم آن قــدر رشــد و دانائــی پیــدا کــرده 
انــد کــه پیامبــر یــا امــام خــود را آگاه تریــن و بــا تدبیرتریــن افــراد در امــور کشــورداری 
و روابــط داخلــی و خارجــی ســرزمین خــود یافتــه و او را بــرای زمامــداری سیاســی - 
نظامــی خــود انتخــاب می کننــد، ماننــد بیعــت بــا نبــی اکــرم زیــر شــجره »لقــد رضــی 
اهَّلل عــن المؤمنیــن اذ یبایعونــک تحــت الشــجرة« )12( و ماننــد انتخــاب حضــرت 
علــی)ع( در نوبــت چهــارم خالفــت، پــس از رحلــت نبــی اکــرم)ص( و گاهــی دیگــر در 
اثــر عــدم رشــد سیاســی و اجتماعــی جامعــه و یــا بــه علــت گردبادهــای سیاســی بــه 
ایــن گونــه انتخــاب احســن موفقیــت پیــدا نمی کننــد. اکنــون خــوب واضــح اســت 
کــه آییــن کشــورداری نــه جزئــی از اجــزاء نبــوت اســت و نــه در ماهیــت امامــت - کــه 

همــه دانایــی اســت - مدخلیــت دارد«. )13(
ایــن گفتــار کامــال بــا دیــد تشــیع در امامــت منافــات دارد. متکلمیــن بــزرگ 
جهــان تشــیع بــه اتفــاق، مقــام امامــت را نوعــی رهبــری سیاســی - دینــی تعبیــر 
کــرده انــد و لــزوم و ضــرورت آن را بــرای برقــراری نظــم و ســالمت جامعــه از راه 

قاعــده »لطــف« اثبــات می کننــد.
خواجــه نصیــر الدیــن طوســی در کتــاب »تجریــد االعتقــاد« - کــه از معتبرتریــن 
ــام  ــد: »االم ــی رود - می گوی ــیعه بشــمار م ــای ش ــادی حوزه ه ــی اعتق ــون درس مت
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لطــف: فیجــب نصبــه علــی اهَّلل تعالــی تحصیــال للغــرض«.
و در کتــاب »فصــول العقائــد« همیــن مضمــون را مشــروح تــر کــرده و می نویســد: 
لمــا امکــن وقــوع الشــر و الفســاد و ارتــکاب المعاصی من الخلــق، وجب فی الحکمة 
وجــود رئیــس قاهــر آمــر بالمعــروف نــاه عــن المنکــر، مبیــن لمــا یخفــی علــی االمــة 
مــن غوامــض الشــرع، منفــذ الحکامــه، لیکونــوا الــی الصــالح اقــرب، و مــن الفســاد 
ابعــد، و یامنــوا مــن وقــوع الشــر و الفســاد، الن وجــوده لطــف، و قــد ثبــت ان اللطــف 

واجــب علیــه تعالــی، و هــذا اللطــف یســمی امامــة، فتکــون االمامــة واجبــة«.
خالصــه ایــن اســتدالل چنیــن اســت کــه اســالم، بــه منظــور ایجــاد نظــم و 
ــته  ــی شایس ــت اجرای ــه ضمان ــرده ک ــرر ک ــی مق ــکام و تکالیف ــه، اح ــالمت جامع س
ــاب قاعــده »لطــف« از مقــام حکمــت الهــی نشــات گرفتــه اســت  نیــاز دارد. و از ب
و بــر خداونــد اســت کــه شایســتگان مقــام اجرائــی را نیــز بــه مــردم معرفــی کنــد، تــا 
مــردم در ســایه رهنمــود شــرع، امــام و پیشــوای دینــی و سیاســی خود را بشناســد 
و بــا او بیعــت کننــد. امــام و پیشــوا - کــه عهــده دار برقــرار نظــم و مجــری احــکام 
انتظامــی در جامعــه باشــد - تفســیری جــز رهبــری سیاســی - دینــی نخواهــد 
داشــت، کــه از جانــب شــرع، شــخصا بــه صــورت تعییــن یــک فــرد معیــن، یــا وصفــا 

ــردد. ــی می گ ــته معرف ــرد شایس ــای ف ــالم ویژگی ه ــا اع ب
مــوال امیــر مؤمنــان)ع( در مقــام بیــان حکمــت فرائــض الهــی، از جملــه فریضــه 

امامــت، می فرمایــد: »و االمامــة نظامــا لالمــة. و الطاعــة تعظیمــا لالمامــة«.
ابن ابی الحدید، در شــرح می نویســد:»و فرضت االمامة نظاما لالمة، و ذلک الن 
الخلــق ال یرتفــع الهــرج و العســف و الظلــم و الغضب و الســرقة عنهــم، اال بــوازع قوی، 
و لیــس یکفــی فــی امتناعهــم قبــح القبیــح، و ال وعیــد اآلخــرة، بــل ال بــد لهــم مــن 
ســلطان قاهــر ینظــم مصالحهــم، فیــردع ظالمهم، و یاخــذ علی ایدی ســفهائهم. و 
فرضــت الطاعــة تعظیمــا لالمامــة، و ذلــک الن امر االمامــة ال یتم اال بطاعــة الرعیة، و 

اال فلــو عصــت الرعیــة امامهــا لــم ینتفعــوا بامامته و رئاســته علیهــم«. )14(
ــا جلــوی  ــرای ایجــاد نظــم در امــت، از جانــب شــرع واجــب شــده، ت امامــت، ب
نابســامانیها گرفتــه شــود، زیــرا اگــر قــدرت قاهــره نباشــد، تبــه کاران ســالمت 
جامعــه را بــر هــم می زننــد، و تنهــا نمایانــدن قبــح قبیــح یــا وعــد و وعیــد، بــاز 
امــور  بایــد ســلطه نیرومنــدی باشــد و در تنظیــم  دارنــده نمــی توانــد باشــد، 
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ــد، جلــو ســتمگر را  ــه شایســته رعایــت نمای ــه گون ــی را ب ــح همگان بکوشــد و مصال
بگیــرد و دســت ســبک ســران را کوتــاه کنــد.

ــت  ــام حکم ــون مق ــود چ ــه ش ــه گفت ــت، ک ــی اس ــتدالل عقالن ــه ای اس ــن گون ای
الهــی اقتضــا کــرده تــا شــریعت را بفرســتد و احــکام انتظامــی بــرای نظــم جامعــه 
مقــرر ســازد. و بــه همیــن دلیــل و بــر اســاس همین حکمت، بایســتی شایســتگان 
اجــرای ایــن احــکام را نیــز معرفــی کنــد و نمــی شــود ایــن مهــم را بــه اختیــار مــردم 

واگــذار کــرده باشــد.
کســانی شایســته ایــن منصــب هســتند کــه از کمــال عقلــی و توانایــی الزم و آگاهی 
ــه در کالم  ــت ک ــت اس ــرایط امام ــان ش ــن هم ــند. و ای ــوردار باش ــی برخ ــی کامل دین

شــیعی مطــرح می باشــد و مقصــود از حکومــت دینــی نیــز همیــن اســت و بــس.
از سیاســت جــدا  را  بــر چــه مبنایــی دیــن  روشــن نیســت نویســنده مذکــور 
گرفتــه، و از کجــا و در کجــا دیــده انــد کــه مــردم از پیــش خــود، پیامبــر اکــرم را چــون 
شایســته مقــام رهبــری سیاســی یافتــه بودنــد برگزیــده و بــا او بیعــت کردنــد. بلکــه 
همانگونــه کــه اشــارت رفــت، پیامبــر اکــرم)ص( در مــوارد متعــدد - بــرای تحکیــم 
و تثبیــت پایه هــای سیاســت خویــش، از مــردم عهــد و پیمــان می گرفــت و بیعــت 

تحــت الشــجره یکــی از آن مــوارد اســت.
نــام  بــه  منزلگاهــی  در  هجــرت  ششــم  ســال  پایــان  در  رضــوان  بیعــت  یــا 
»حدیبیــه« )16( انجــام گرفــت. بدیــن گونــه کــه پیامبــر اکــرم)ص( بــا بیــش از هــزار 
نفــر از صحابــه بــه قصــد عمــره رهســپار مکــه گردیــد، هنگامــی کــه بــه »عســفان« 
)17( رســیدند، آگاه شــدند کــه قریــش بــر آن اســت کــه راه را بــر ایشــان ببنــدد. 
لــذا مســیر خــود را تغییــر دادنــد، تــا هنگامــی کــه بــه »حدیبیــه« نزدیــک شــدند، 
حضــرت، بــه وســیله عثمــان پیــام فرســتاد کــه بــرای جنــگ نیامــده ایــم و قصــد 
زیــارت خانــه خــدا داریــم، ولــی برگشــت عثمــان بــه تاخیــر افتــاد، و شــایع گردیــد 
کــه او را کشــته انــد. در ایــن موقــع، پیامبــر اکــرم)ص( تصمیــم گرفــت، هرگونــه کــه 
هســت بــا قریــش مقابلــه کنــد، پــس افــراد همــراه را فراخوانــده از آنــان پیمــان 

ــا آمــاده جنــگ باشــند. گرفــت ت
همگــی جــز یــک نفــر بــه نــام »جــد بــن قیــس« بــا او بیعــت کردنــد و آمادگــی خــود 

را بــرای جنــگ نشــان دادنــد. ولــی حادثــه بــا مصالحــه پایــان یافــت )18(.
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مالحظــه می شــود کــه ایــن بیعــت، بــا مســاله انتخــاب و رهبــری هیــچ گونــه 
ــت. ــوده اس ــگ نب ــرای جن ــی ب ــا آمادگ ــه ب ــی در رابط ــز پیمان ــدارد و ج ــی ن ارتباط

دلیل حكمت
مبنــای کالم اســالمی بــر اســاس حکمــت اســتوار اســت و ضــرورت فرســتادن 
پیامبــران و ادیــان آســمانی از مقــام حکمــت الهــی نشــات گرفتــه و قاعــده »لطف« 
علــی  فیاضیــت  و  حکمــت  نمایانگــر  اســت،  کالمــی  مســائل  تمامــی  پایــه  کــه 

االطــالق حضــرت حــق تعالــی می باشــد.
خداونــد، فیــاض علــی االطــالق اســت و بــر وفــق حکمــت، فیــض خــود را شــامل 

همــه خالئــق و آفریــده هــا می ســازد.
خداونــد کــه فیــض شــریعت را - بــر اســاس حکمــت - بــر انســان ارزانــی داشــته و 
راه را از چــاه بــرای او مشــخص ســاخته، بــه حکــم ضــرورت عقــل بایســتی ضمانت 
اجرایــی آن را نیــز مشــخص کــرده باشــد خــواه نصــا، چنانچــه در دوران حضــور 
معصــوم بــوده اســت، یــا وصفــا، چنانچــه در عصــر غیبــت بــوده و هســت. زیــرا 
همــان گونــه کــه در علــم کالم گفتــه انــد و در گفتــار ابــن ابــی الحدیــد بــدان اشــارت 
رفــت، تنهــا نشــان دادن قبــح قبیــح و وعــد و وعیــد نمــی توانــد بازدارنــده باشــد. 
مگــر آن گاه کــه قــدرت قاهــره ناظــر بــر جریــان و عهــده دار اجــرای عدالــت وجــود 
داشــته باشــد. البتــه ایــن مســؤولیت بــر عهــده کســانی بایــد باشــد کــه شایســتگی 
الزم را دارا باشــند، و شــرائط آن را عقــل و شــرع مشــخص می ســازد. تعییــن 
شایســتگان ایــن مقــام نیــز از طریــق شناســایی و بیعــت مــردم انجــام می گیــرد، 

چنانچــه در جــای خــود از آن ســخن می گوییــم.
البتــه روی ســخن بــا کســانی اســت کــه شــریعت را بــه عنــوان یــک نظــام پذیرفته انــد 
کــه بــرای تنظیــم حیــات و تامیــن ســعادت انســان در دنیــا و آخــرت آمــده اســت و 
شــریعت را فیــض الهــی دانســته انــد کــه طبــق قاعــده لطــف بــوده و از مقــام حکمــت 
الهــی سرچشــمه گرفتــه اســت. لذا همین قاعده لطــف و مقام حکمت اقتضا می کند 
کــه صالحیتهــای ضامــن اجرایــی شــریعت را نیــز تبییــن کنــد و رهنمودهــای الزم را در 
ایــن بــاره ارائــه دهــد و ایــن خــود، بــه معنــای دخالــت مســتقیم دیــن در سیاســت و 

سیاســتمداری اســت، و دلیــل بــر آن اســت کــه انتخــاب مطلــق در کار نیســت.
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خالفت از دیدگاه اهل سنت
از دیــدگاه اهــل ســنت نیــز، مســاله خالفــت از متــن دیــن برخاســته و یــک 
ــر مســلمین واجــب اســت  ــه ب ــه شــمار مــی رود، بدیــن معنــی ک ضــرورت دینــی ب
ــرای زعامــت سیاســی خــود برگزیننــد و  ــد، ب ــه شایســتگی الزم را دارن کســانی را ک

ایــن یــک تکلیــف و وظیفــه شــرعی اســت.
ــام  ــم مــن ام ــد له ــده اســت: »و المســلمون ال ب ــفیه« چنیــن آم ــد نس در »عقائ
یقــوم بتنفیــذ احکامهــم، و اقامــة حدودهــم، و ســد ثغورهم، و تجهیز جیوشــهم، 
اقامــة  و  الطریــق،  قطــاع  و  المتلصصــة  و  المتغلبــة  قهــر  و  اخــذ صدقاتهــم،  و 
ــهادات  ــول الش ــاد، و قب ــن العب ــة بی ــات الواقع ــع المنازع ــاد، و قط ــع و االعی الجم
القائمــة علــی الحقــوق، و تزویــج الصغــار، و الصغائــر الذیــن ال اولیــاء لهــم، و قســمة 

الغنائــم... و نحــو ذلــک مــن االمــور التــی ال یتوالهــا آحــاد االمــة« )19(.
ایــن اســتدالل عینــا همــان اســتداللی اســت کــه شــیعه بــرای امامــت اقامــه 
می کننــد و هــر دو گــروه، مســاله امامــت را یــک ضــرورت دینــی می شــمرند و آن را 
برخاســته از نظــام حکمــت شــریعت می داننــد، بــا ایــن تفــاوت کــه شــیعه، تعییــن 
امــام را بــه وســیله نــص می دانــد، زیــرا عصمــت را در امــام شــرط می دانــد، ولــی 
ــت را کافــی می داننــد، شناســایی اهــل حــل و  اهــل ســنت چــون لیاقــت و عدال
عقــد )خبــرگان( و معرفــی فــرد شایســته از ســوی آنــان بــه مــردم بــه منظــور بیعــت 
عمومــی را کافــی دانســته انــد. همــان روشــی کــه شــبیه شــیوه انتخابــی شــیعه در 

دوران غیبــت اســت.
لــذا تفتازانــی در توضیــح ضــرورت یــاد شــده می گویــد: »لــم ال یجــوز االکتفــاء 
بــذی شــوکة فــی کل ناحیــة، و مــن ایــن یجــب نصــب مــن لــه الرئاســة العامــة«.

ــرای  ــه صاحبــان قــدرت محلــی اکتفــا نشــود، و واجــب باشــد، کســی را ب چــرا ب
ریاســت عامــه منصــوب نمــود؟

در جــواب می گویــد: »النــه یــؤدی الــی منازعــات و مخاصمــات مفضیــة الــی 
ــذا...«. ــا ه ــی زمانن ــاهد ف ــا نش ــا، کم ــن و الدنی ــر الدی ــالل ام اخت

زیــرا تمرکــز نگرفتــن زعامــت سیاســی و تعــدد مراکــز تصمیــم گیــری بــه درگیری هــا 
و برخوردهــا منتهــی می شــود و موجــب اختــالل در امــر دیــن و دنیــا می گــردد. 

چنانچــه امــروزه مــا شــاهد آن هســتیم. )20(
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بــا مراجعــه بــه کتــب کالمــی اهــل ســنت بــه خوبــی ایــن مســاله روشــن می گــردد 
کــه امــر امامــت و زعامــت عامــه، یــک امــر ضــروری دینــی اســت، و از متــن نظــام 
اســالمی برخاســته و هــدف، حکومــت دیــن و اجــرای احــکام انتظامــی اســالم 

اســت کــه جــز بــر دســت صالحــان امــکان پذیــر نیســت.
از همیــن رو اهــل ســنت، خالفــت واقعــی و امامــت و زعامــت راســتین امــت را تــا 

ســی ســال - پایــان خالفــت علــی)ع( - می داننــد.
نجــم الدیــن نســفی در ایــن بــاره می گویــد: »و الخالفــة ثالثــون ســنة، ثــم بعدهــا 

ملــک و امــارة«.
ســعد الدیــن تفتازانــی در ایــن بــاره روایتــی از پیامبــر اکــرم)ص( مــی آورد کــه 
ــا« )21(. ــکا عضوض ــا مل ــر بعده ــم یصی ــنة، ث ــون س ــدی ثالث ــة بع ــود: »الخالف فرم

ابــن اثیــر در »النهایــة« گویــد: عضــوض - از ریشــه عــض )بــا دنــدان فشــردن( اســت و 
کنایــه از فشــارها و ســتم هایی اســت کــه از جانــب حاکمــان بــر مــردم وارد می شــود.

خالصــه آن کــه امامــت و زعامــت سیاســی در عهــد رســالت، بــه اتفــاق آرای همــه 
اهــل اســالم، بــا انتخــاب مــردم نبــوده و بیعــت تنهــا یــک وظیفــه و تکلیــف بــوده تــا 
امکانــات ولــی امــر را فراهــم ســازند. و زعامــت سیاســی پیامبــر)ص( از مقــام نبــوت 

او برخاســته بــود، او آورنــده شــریعت بــود و خــود بایــد ضامــن اجــرای آن می بــود.
و در دوران پــس از وی کــه مســاله خالفــت مطــرح می باشــد، شــیعه همچنــان 
وظیفــه  یــک  را  بیعــت  و  می دانــد  نــص  بــا  را  امامــت  حضــور،  عصــر  پایــان  تــا 
ــاب  ــخیص و انتخ ــش تش ــت را نق ــش بیع ــت، نق ــر غیب ــی در عص ــد، ول می شناس
اصلــح در ســایه رهنمــود شــرع می دانــد کــه ایــن نقــش را اهــل ســنت نیــز، از همان 

ــد. ــرای بیعــت و انتخــاب اصلــح قائــل ان ــان عهــد رســالت، ب روز پای
بــه هــر تقدیــر، مســاله رابطــه دیــن و سیاســت، یــک اصــل حاکــم بــر نظــام 

بــه شــمار مــی رود. اســالمی 
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�ت ݣݣݣها وسژ
ف
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۱- عالمه حلی در باب حادی عشر - فصل ششم - می گوید: »االمامة رئاسة عامة فی امور الدین و الدنیا... 
نیابة عن النبی)ص( و هی واجبة عقال، الن االمامة لطف... و هو واجب )علی اهلل(...

ک اهلل« )نساء ۴: ۱۰۵(. ۲- سوره احزاب ۳۳: ۶. و نیز آیه »انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما ارا
۳- سوره قلم ۶۸: ۴.

کافی، ج ۱، ص ۲۶۶، رقم ۴ )صحیحه فضیل بن یسار(. ۴- اصول 
ع شود به سیره ابن هشام، ج ۲، ص ۸۱- ۸۵. ۵- رجو

۶- نهج البالغة، خطبه: ۳.
۷- نهج البالغة، خطبه: ۲۶.

۸- نهج البالغة، خطبه: دوم.
ح نهج البالغة، ج ۱، ص ۱۳۸- ۱۳۹. ۹- شر

۱۰- سوره انفال ۸: ۲۵.
ع شود به: الطرائف، ابن طاووس، ص ۳۶، حدیث ۲۵. ۱۱- رجو

۱۲- سوره فتح ۴۸: ۱۸.
۱۳- حکمت و حکومت، ص ۱۷۲.

ح نهج البالغه - ابن ابى الحدید، ج ۱۹، ص ۹۰. ۱۴- شر
گرفت، به این نام نامیده شد. که بیعت در زیر سایه درختی انجام  ۱۵- بدان جهت 

که یکروز راه تا مکه فاصله دارد. ۱۶- نام منزلگاهی است 
۱۷- نام منزلگاهی است به مسافت دو روز راه تا مکه، و نزدیک جحفه است.

ع شود به: تفسیر مجمع البیان، ج ۹، ص ۱۱۶، و سیره ابن هشام، ج ۳، ص ۳۲۱- ۳۳۰. ۱۸- رجو
ح سعد الدین مسعود بن  ۱۹- تالیف نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد نسفی. متوفای سال ۵۳۷. به شر

کابل افغانستان سال ۱۳۱۹. عمر تفتازانی متوفای سال ۷۹۱. چاپ 
ح عقائد نسفیه، ص ۱۱۰. ۲۰- شر

۲۱- همان، ص ۱۰۹.
…………………………………………………………

منبع: والیت فقیه , معرفت، محمد هادی
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دل را وال و حّب علی با صفا کند   /    هر درد را محبت موال دوا کند
آن شاهکار خلقت و فرمانروای عشق   /    مدحش به آیه آیه قرآن خدا کند

در ســال دهــم هجــرت، بعــد از اتمــام حــج، کــه آن را بــه نامهــای متعــددی 
خوانــده انــد، همچــون »حجــة الــوداع« و »حجــة البــالغ«، »حجــة الکمــال«، 
»حجــة التمــام« و حجــة االســالم در »غدیــر خــم« قبــل از جحفــه کــه راههــای 
متعــددی )همچــو( اهــل مدینــه، مصــر، عــراق، از آنجــا منشــعب و جــدا می شــود، 
حادثــه ای رخ داد کــه می توانســت ســعادت ابــدی بشــریت را تضمیــن کنــد و 
بــرای همیشــه، انســانها را از ضاللــت و گمراهــی نجــات بخشــد، بــه ایــن جهــت، 
داســتان غدیــر یــک قّصــه تاریخــی خــاص نیســت کــه زمــان آن گذشــته باشــد و 
همیــن طــور یــک حادثــه شــخصی نیــز نیســت کــه پیامبــر فقــط علــی)ع( را بــه 
عنــوان وصــی خــود )آنچنــان کــه شــیعیان می گوینــد( و یــا بــه عنــوان محبــوب 
جامعــه اســالمی )آنچنــان کــه اهــل ســّنت مّدعــی هســتند( معّرفــی نمــوده و در 
نتیجــه تاریــخ مصــرف آن گذشــته باشــد، بلکــه در غدیــر خــم تاریــخ کل بشــریت 
تبییــن شــد،  و  تاریــخ مطــرح  امامــان در طــول  امامــت  کــه  رقــم خــورد، چــرا 
الّزمــان)ع(  بــه مهــدی صاحــب  و  آغــاز می شــود  امیرمؤمنــان  از  کــه  حقیقتــی 

خطبه غدیر 
و آیات مطرح شده در آن
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منتهــی می گــردد. مخالفــان نیــز ایــن را بــه خوبــی فهمیــده انــد، لــذا از همــان آغــاز 
ــد،  ــل نماین ــر را تأوی ــتان غدی ــه داس ــدند( ک ــق ش ــّدی موف ــد )و در ح ــالش کردن ت
چــرا کــه اگــر فقــط امامــت امیرمؤمنــان بــود. ممکــن بــود بــه نوعــی آن را پذیــرا 
شــوند، ولــی آنچــه تــرس داشــتند و دارنــد، ادامــه کار، و تــداوم امامــت و والیــت در 
طــول تاریــخ اســت کــه ســخت مخالفــان را خلــع ســالح می کــرده اســت. بنابرایــن 
بــه شــّدت در مقابــل آن قــرار گرفتنــد و از اّول زیــر بــار نرفتنــد تــا جلــوی اســتمرار آن 
را نیــز بگیرنــد و پیامبــر اکــرم)ص( نیــز بــه خوبــی بــه ایــن مســئله توّجــه داشــته لــذا 
تصریــح فرمــود کــه امامــت ادامــه دارد »...ثــم مــن بعــدی علــی ولّیکــم و امامکــم 
بامــر اهَّلل رّبکــم ثــم االمامــة فــی ذّریتــی مــن ولــده الــی یــوم تلقــون اهَّلل عــّز اســمه و 
رســوله؛)1( ســپس بعــد از مــن علــی ولــّی شــما و امــام شــما بــه فرمــان خداســت. 
ســپس امامــت در نســل مــن از فرزنــدان علــی تــا روزی کــه خــدا و رســولش را 

مالقــات کنیــد، می باشــد.«
آنچــه پیــش رو داریــد نگاهــی اســت بــه آیاتــی کــه در خطبــه غدیــر دربــاره امامــت 

علــی)ع( و دیگــر امامــان)ع( مــورد اســتدالل و اشــاره قــرار گرفتــه اســت.
نکاتی از حدیث و حادثه غدیر

یــک نــگاه اجمالــی بــه خطبــه و حدیــث غدیــر، و وقایعــی قبــل و بعــد از آن 
بخوبــی ایــن نکتــه را روشــن می ســازد کــه بحــث امامــت علــی)ع( و تــداوم آن 

مطــرح بــوده اســت بــه جهــت ایــن نــکات:
1ـ پیامبــر اکــرم)ص( حــدود نــود هزارنفــر تــا یکصــد و بیســت هــزار نفــر را در گرمــای 
شــدید در چهــار راهــی جحفــه متوقــف ســاخت کــه نشــانگر اهّمیــت مســئله 

مطــرح شــده می باشــد.
2ـ خطبــه خویــش را بــا ذکــر ایــن نکتــه آغــاز می کنــد کــه رحلــت مــن نزدیــک 
اســت و بــه زودی دعــوت حــق را لبیــک می گویــم، ایــن خــود نشــان از آن دارد کــه 

ــردن جانشــین خویــش می باشــد. در پــی مطــرح ک
3ـ از مــردم اقــرار و اعتــراف گرفــت کــه آنچــه را خداونــد بــرای آنــان از اعتقــادات 
ــر ایــن اقــرار  و احــکام و اعمــال فرســتاده اســت بــه آن هــا ابــالغ نمــوده و خــدا را ب

شــاهد گرفــت.
4ـ حدیــث ثقّلیــن را مجــدداً یــادآوری نمــود کــه اگــر می خواهیــد دچــار گمراهــی 
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ــت  ــه ای اس ــخن مقدم ــن س ــوید، و ای ــدا نش ــت)ع( ج ــل بی ــرآن و اه ــوید از ق نش
بــرای نکتــه بعــدی.

5 ـ بعــد از ایــن کــه دســت علــی)ع( را بــاال می بــرد و از مــردم اقــرار می گیــرد کــه 
خــدا و رســولش بــر آنــان والیــت دارنــد، می فرمایــد: »هــر کــس کــه مــن مــوالی 
او هســتم علــی مــوالی اوســت« یعنــی همــان والیتــی کــه بــرای پیامبراکــرم)ص( 
ــز  ــرای علــی)ع( نی ــان باشــد، ب ــر آن ــت زعامــت و حکومــت ب ــه والی ــت اســت، ک ثاب

ثابــت اســت.
6ـ جملــه »مــن کنــت مــواله و...« را ســه بــار و بــه قــول احمــد حنبــل چهــار بــار 
ــد،  ــه متوّجــه نشــده ان ــا هــم تأکیــدی شــده باشــد و هــم کســانی ک تکــرار نمــود ت

متوجــه شــوند.
7ـ در حــق کســانی کــه والیــت علــی)ع( را بپذیرنــد دعــا، و در حــق کســانی کــه آن 

را رد کنــد نفریــن نمــود.
8 ـ آیــات عدیــده ای از قــرآن از جملــه آیــه تبلیــغ اکمــل و...، مــورد اســتدالل و 

استشــهاد قــرار گرفــت کــه بعــدًا بیــان می شــود.
9ـ تبریــک گفتــن حاضــران و بیعــت زن و مــرد بــا امیرمؤمنــان)ع( و... همــه 
نشــانگر ایــن مطلبنــد کــه هــدف، معّرفــی امامــت امیرمؤمنــان)ع( و تــداوم آن 

بــوده اســت.
بــا توّجــه بــه ایــن نــکات ســراغ آیاتــی می رویــم کــه در خطبــه غدیــر و بعــد از آن 

مــورد اســتدالل و اشــاره قــرار گرفتــه و یــا بعــد از حادثــه نــازل شــده اســت.

آیه تبلیغ یا اعالم امامت
بعــد از ثنــا و ســتایش الهــی فرمــود: »فاوحــی الّی...»یــا اّیهــا الرســول بّلــغ مــا انزل 
الیــک مــن رّبــک و ان لــم تفعــل فمــا بّلغت رســالته و اهَّلل یعصمک مــن الّناس؛)2( 
ای پیامبــر! آنچــه از طــرف پــروردگارت بــر تــو نــازل شــده اســت، کامــاًل )بــه مــردم( 
ــرات  ــو را از )خط ــد ت ــداده ای، خداون ــام ن ــالت او را انج ــی، رس ــر نکن ــان، و اگ برس
احتمالــی( مــردم نــگاه مــی دارد.«)3( آنــگاه ادامــه داد کــه مــردم! جبرئیــل ســه بــار 
نــازل شــده اســت کــه خداونــد فرمــان داده کــه در میــان ایــن جمــع بــرای ســفید 
و ســیاه اعــالم کنــم کــه: »اّن علــّی بــن ابــی طالــب اخــی و وصّیــی و خلیفتــی و 



58

کتــاب مــاه

االمــام بعــدی؛)4( کــه بــه حقیقــت علــی بــن ابــی طالــب بــرادر و وصــی و جانشــین 
و پیشــوای بعــد از مــن اســت.«

در منابــع اهــل ســّنت می خوانیــم کــه ابــن عبــاس نقــل کــرده اســت کــه آیــه »یــا 
ــه رســول خــدا فرمــان  ــد ب ــازل شــد. خداون ایهــا الّرســول...« در مــورد علــی)ع( ن
داد کــه در مــورد )والیــت( علــی)ع( تبلیــغ نمایــد. ســپس پیامبــر خــدا دســت علــی 
را گرفــت و فرمــود: هــر کــس مــن صاحــب اختیــار اویــم پــس علــی صاحــب اختیــار 
ــا دوســت بــدار کســی را کــه او را دوســت بــدارد و دشــمن بــدار  اوســت پــس خدای

کســی کــه او را دشــمن بــدارد.«)5(

علی سرپرست شماست
دّومیــن آیــه کــه مــورد استشــهاد پیامبــر اکــرم)ص( قــرار گرفتــه آیــه والیــت اســت، 
حضــرت فرمــود: »و هــو ولّیکــم بعــد اهَّلل و رســوله، و قــد انــزل اهَّلل تبــارک و تعالــی 
بذلــک آیــة مــن کتابــه؛ علــی صاحــب اختیــار و ولــّی شــما اســت بعــد از خــدا و 
رســولش، و در ایــن آیــه در قرآنــش نــازل فرمــوده اســت، آنجــا کــه می فرمایــد: 
»اّنمــا ولّیکــم اهَّلل و رســوله و اّلذیــن آمنــوا اّلذیــن یقیمــون الّصــالة و یؤتــون الــّزکاة 
و هــم راکعــون؛)6( سرپرســت و ولــّی شــما، تنهــا خداســت و پیامبــر او و آن هــا 
ــوع، زکات  ــد، و در حــال رک ــا می دارن ــه نمــاز را برپ ــد، همانهــا ک ــه ایمــان آورده ان ک
می دهنــد،« و ایــن علــی بــن ابــی طالــب بــود کــه اقامــه نمــاز کــرد و زکات )صدقــه( 

در حــال رکــوع در راه خــدا داد.«)7(
و ضریــس از علــی)ع( نقــل نمــوده کــه آیــه »اّنمــا ولّیکــم اهَّلل...« بــر پیامبــر نــازل 
شــد، حضــرت بــه مســجد وارد شــدند در حالــی کــه مــردم مشــغول نمــاز بودنــد، 
دیــد ســائلی ایســتاده اســت، پیامبــر رو بــه ســائل کــرد و فرمــود: آیــا کســی چیــزی 
بــه تــو داده اســت؟ عــرض کــرد: نــه یــا رســول اهَّلل جــز آن رکــوع کننده)بــه علــی)ع( 

اشــاره کــرد( کــه انگشــتر خــود را بــه مــن داد.«)8(
دانشــمندان  از  نفــر  شــش  و  شــصت  امینــی  عبدالحســین  شــیخ  عاّلمــه 
دقیــق  نشــانی  و  نــام  بــا  را  ســّنت  اهــل  روایــی  اســتوانه های  و  حدیــث  اهــل 
ــور  ــه مذک ــه حــاوی انطبــاق آی ــرده و متــن حدیثــی را ک کتاب هایشــان فهرســت ک
ــا شــخص علــی)ع( اســت از انــس بــن مالــک نقــل می کنــد و در آخــر می افزایــد:  ب
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»مضمــون ایــن حدیــث در ایــن کتاب هــا موجــود اســت و همــه آن هــا تصریــح 
دارنــد کــه ایــن آیــه در مــورد خاتــم بخشــی حضــرت امیرمؤمنــان علــی)ع( در 

نــازل گردیــده اســت.«)9( مســجد نبــوی 
مرتضی را دان ولّی اهل ایمان تا ابد   /    چون زدیوان ابد دارد مثال »اّنما«)10(

افشای منافقان
ــه تبلیــغ مــرا معــذور  ــه از بیــان آی ــد: »از جبرئیــل خواســتم ک در ادامــه می فرمای
و...  گــران  منافقــان و خدعــه  و  اقّلیــت  )راســتین( در  کــه مؤمنــان  دارد، چــرا 
فراواننــد چنــان کــه قــرآن کریــم دربــاره آن هــا فرمــود: »تقولــون بافواهکــم مــا لیــس 
لکــم بــه علــٌم و تحســبونه هّینــًاو هــو عنــد اهَّلل عظیــٌم؛)11( بــا دهــان خــود ســخنی 
می گفتیــد کــه بــه آن یقیــن نداشــتید، و آن را کوچــک می پنداشــتید در حالــی 
کــه در نــزد خــدا بــزرگ اســت.« همانهایــی کــه مــرا آزار دادنــد، تــا آنجــا کــه مــرا 
ُاُذن )خــوش بــاورم نامیدنــد(... و خداونــد در رّد آن هــا فرمــود: »و منهــم اّلذیــن 
یــؤذون الّنبــّی و یقولــون هــو اذٌن، قــل ُاُذن خیــٍر ّلکــم...؛)12( از آن هــا کســانی 
بــاوری  هســتند کــه پیامبــر)ص( را آزار می دهنــد، و می گوینــد »او آدم خــوش 

ــه نفــع شماســت«. ــودن او ب ــاور ب اســت!« بگــو »خــوش ب
... اگــر بخواهــم اســامی تــک تــک آن هــا را ببــرم می توانــم، و اگــر بــه خواهــم بــه 
شــخص آنــان اشــاره کنــم می توانــم، ولکــن بــه خــدا در امــور آن هــا )و کارهایشــان( 
بــا ایــن حــال آیــه تبلیــغ را بایــد بــه گــوش مــردم  بــه آن هــا احتــرام گذاشــتم، 

برســانم.«)13(
ایــن منافقــان همانهایــی بودنــد کــه بعــد از خطبــه غدیــر و معّرفــی علــی)ع( بــه 
عنــوان جانشــین پیامبــر)ص( انــواع توطئــه هــا را بــرای انحــراف خالفــت از مســیر 
اصلــی خــود و افتــادن آن بــه دســت غاصبــان بــه اجرا گذاشــتند که بــه نمونه هایی 

اشــاره می شــود.

1ـ صحیفه ملعونه اول
دو نفــر از منافقیــن در یــک تصمیــم اساســی و خطرنــاک بــا هــم پیمانــی بســتند 
و آن ایــن بــود کــه »اگــر محمــد از دنیــا رفــت یــا کشــته شــد، نگذاریــم خالفــت و 
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جانشــینی او در اهــل بیتــش مســتقر شــود« ســه نفــر دیگــر در ایــن تصمیــم بــا آن هــا 
هــم پیمــان شــدند، و اّولیــن قــرار داد و معاهــده را در کنــار کعبــه بیــن خــود امضــاء 
کردنــد، و داخــل کعبــه آن را زیــر خــاک پنهــان نمودنــد تــا ســندی برای التــزام عملی 
آن هــا باشــد، یکــی از ایــن ســه نفــر معاذبــن جبــل بــود او گفــت: شــما مســئله را از 
جهــت قریــش حــل کنیــد و مــن دربــاره انصــار ترتیــب امــور را خواهــم داد«، از آن جــا 
کــه »ســعد بــن عبــاده« رئیــس کل انصــار بــود و او کســی نبــود کــه بــا غیــر علــی)ع( هــم 
پیمــان شــود، لــذا معــاذ بــن جبــل بــه ســراغ بشــیربن ســعید، و اســیر بــن حضیــر کــه 
ــر نیمــی از انصــار یعنــی دو طایفــه »اوس« و »خــزرج« نفــوذ و حکومــت  هــر کــدام ب

داشــتند، آمــد و آن دو را بــا خــود بــر ســر غصــب خالفــت هــم پیمــان نمــود.)14(

2ـ توطئه قتل پیامبر)ص(
نقشــه قتــل پیامبــر)ص( بارهــا بــه اجــرا درآمــد، ولــی منجــر بــه شکســت شــد. 
یــک بــار در جنــگ تبــوک و چنــد بــار بــه وســیله ســم و بارهــا بــه صــورت تــرور 
تــدارک دیــده شــده بــود. در حجــة الــوداع همــان پنــج نفــر اصحــاب صحیفــه 
ــرای قتــل حضــرت  ــری ب ــار آخــر نقشــه دقیــق ت ــرای ب ــه نفــر دیگــر ب ــا ن ــه، ب ملعون
در راه بازگشــت از مّکــه بــه مدینــه کشــیدند، و نقشــه چنیــن بــود کــه در محــل 
ــه شــتر  ــوه »ارشــی« کمیــن کننــد و همیــن ک ــه ک از پیــش تعییــن شــده ای، در قّل
پیامبــر)ص( ســرباالیی کــوه را پیمــود و در ســرازیری قــرار گرفــت، ســنگهای بزرگــی 
را بــه طــرف شــتر حضــرت رهــا کننــد تــا ِبَرمــد و بــا حــرکات نامــوزون حضــرت را بــه 
زمیــن افکنــد و آنــان بــا اســتفاده از تاریکــی شــب بــه حضــرت حملــه کنــد و وی را 

ــه قتــل برســانند و متــواری شــوند. ب
خداونــد متعــال پیامبــرش را از ایــن توطئــه آگاه ســاخت و وعــده حفــظ او را 
داد ـ منافقیــن کــه چهــارده نفــر بودنــد ـ نقشــه خــود را عملــی ســاختند. همیــن 
کــه شــتر پیامبــر)ص( بــه قّلــه کــوه رســید و خواســت رو بــه پاییــن رود، ســنگها را 
رهــا کردنــد، پیامبــر بــا یــک اشــاره بــه شــتر فرمــان توقــف داد در حالــی کــه حذیفــه 
و عّمــار، یکــی افســار شــتر حضــرت را در دســت داشــت و دیگــری از پشــت ســر شــتر 
را حمایــت می کــرد. بــا توقــف شــتر ســنگها بــه ســمت پاییــن کــوه رفتنــد و حضــرت 
ســالم مانــد. منافقیــن کــه از اجــرای دقیــق نقشــه مطمئــن بودنــد، از کمیــن گاه ها 
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بیــرون آمدنــد و بــا شمشــیرهای برهنــه بــه حضــرت حملــه کردنــد تــا کار را تمــام 
کننــد، ولــی عّمــار و حذیفه شمشــیر کشــیدند و ســرانجام آن هــا را فــراری دادند...

صبــح روز بعــد کــه نمــاز جماعــت برپــا شــد، همیــن چهــارده نفــر )15( در صفهای 
اّول جماعــت دیــده شــدند!! و حضــرت ســخنانی فرمــود کــه اشــاره ضمنــی بــه 

آنــان داشــت.)16(

علی جنب اهّلل است.
در ادامــه خطبــه فرمــود: »مــردم علــی را برتــر بدانیــد زیــرا او بــر همــه مــردم 
ــد و  ــد روزی می ده ــه خداون ــیله ماســت ک ــه وس ــری دارد مــردم ب ــد از مــن برت بع
ــا ایــن ســخنان مــن  خلــق باقــی می مانــد، از رحمــت خــدا دور اســت کســی کــه ب
ــا  ــه ی ــی کتاب ــزل ف ــذی ن ــب اهَّلل اّل ــه جن ــردم! »اّن ــود: م ــد فرم ــد... بع ــت کن مخالف
ــان  ــب اهَّلل )از مقرب ــی جن ــتی عل ــب اهَّلل؛)17( براس ــی جن ــت ف ــی فرّط ــرتی عل حس
درگاه الهــی اســت( کــه خداونــد در کتابــش دربــاره او فرمــود: »افســوس بــر کوتاهــی 

ــردم«. ــب اهَّلل ک ــورد( جن ــه در )م ک
امــام باقــر)ع( فرمــود: »نحــن جنــب اهَّلل؛)18( مــا اهــل بیــت جنــب اهَّلل هســتیم« 
ــه  ــا برســد ب ــد، ت ــرار دارن ــاء در مــکان رفیــع ق و امــام اســت و بعــد از او دیگــر اوصی
آخریــن آن هــا.«)19( از امیــر مؤمنــان نقــل شــده اســت کــه فرمــود: »مــن جنــب اهَّلل 
هســتم«)20(. جنــب اهَّلل کنایــه از قــرب و نزدیکــی در پیشــگاه الهــی اســت و ایــن 
گونــه آیــات رمــزی اســت بــرای بیــان موفقّیــت حجــت الهــی تــا از دســت تحریــف 

گــران در امــان باشــد.)21(

امامت همچنان باقی است
در فــرار دیگــر از خطبــه غدیــر فرمــود: »ای مــردم ایــن امــر خالفــت را بــه عنــوان 
امامــت و وراثــت در نســل خــود تــا روز قیامــت بــه ودیعــه می ســپارم، و مــن ابــالغ 
ــر  ــر حاضــر و غائــب و ب ــا حّجــت باشــد ب ــودم ت ــه ابالغــش ب ــردم آنچــه را مأمــور ب ک

همــه کســانی کــه حضــور دارنــد یــا ندارنــد.«)22(
در ادامــه می فرمایــد: »معاشــر الّنــاس القــرآن یعّرفکــم اّن االئّمــة مــن بعــده 
ولــده و عّرفتکــم اّنهــم مّنــی و منــه حیــث یقــول اهَّلل عــّز و جــّل »کلمــًة باقیــًة فــی 
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ــوا مــا ان تمّســکتم بهمــا؛ ای مــردم! قــرآن معّرفــی  ــن تضّل عقبــه«)23( و قلــت َل
می کنــد کــه امامــان بعــد از او )علــی( فرزنــدان او هســتند و مــن نیــز بــه شــما 
فهمانــدم کــه آنــان از )نســل( مــن و او هســتند، آنجــا کــه خداونــد عزیــز و جلیــل 
می فرمایــد: »کلمــه پاینــده ای در نســل او« و مــن گفتــم: اگــر بــه آن دو )قــرآن و 

ــوید.«)24( ــی ش ــراه نم ــز گم ــد هرگ ــک کنی ــه( تمس ائم
در روایتــی از پیامبــر)ص( می خوانیــم وقتــی از آیــه »کلمــًة باقیــه...« ســؤال 
ــرج  ــالم یخ ــه الس ــین علی ــب الحس ــی عق ــة ف ــال االمام ــود: »فق ــرت فرم ــد حض ش
ــة؛)25( امامــت در نســل  ــة. منــه مهــدی هــذه االّم مــن صلبــه تســعة مــن االئّم
حســین)ع( اســت کــه از صلــب او نــه نفــر از امامــان بــه وجــود می آینــد، و از جملــه 

مهــدی ایــن امــت) صاحــب الزمــان( اســت.«
ــن  ــرایع همی ــل الش ــر)ع( در عل ــام باق ــن، و ام ــال الدی ــجاد)ع( در اکم ــام س از ام

ــت.)26( ــده اس ــل ش ــون نق مضم

بیعت با علی)ع( بیعت با خداست
در ادامــه فرمــود: »و مــن بایــع فاّنهــا یبایــع اهَّلل؛)27( کســی کــه بــا علــی بیعت کند 
ــا بــا خــدا بیعــت کــرده اســت.« چــرا کــه دســت علــی دســت خداســت قــرآن  همان
کریــم می فرمایــد: »اّن اّلذیــن یبایعونــک اّنمــا یبایعــون اهَّلل یــد اهَّلل فــوق ایدیهــم 
فمــن نکــث فاّنمــا ینکــث علــی نفســه و مــن اوفــی بمــا عاهــد علیــه اهَّلل فســیؤتیه 
ــا خــدا  ــو بیعــت می کننــد)در حقیقــت( تنهــا ب ــا ت ــه ب اجــرًا عظیمــًا؛)28( کســانی ک
بیعــت می نماینــد و دســت خــدا بــاالی دســت آن هاســت، پــس هــر کــس پیمــان 
شــکنی کنــد، تنهــا بــه زیــان خــود پیمــان شکســته اســت و آن کــس کــه نســبت بــه 
عهــدی کــه بــا خــدا بســته وفــا کنــد، بــزودی پــاداش عظیمــی بــه او خواهــد داد.«

ســوی  بــه  نیــز  مــردم  و  کننــد  بیعــت  او  بــا  مــردم  همــه  داد  دســتور  آنــگاه 
بــه عنــوان بیعــت  بــا ایشــان  پیامبــر)ص( و امیرمؤمنــان)ع( هجــوم آوردنــد و 
ــرم)ص( و علــی)ع( تبریــک می گفتنــد و پیامبــر  ــه پیامبــر اک ــد و ب دســت می دادن
اکــرم)ص( می فرمــود: »الحمــد هَّلل اّلــذی فّضلنــا علــی جمیــع العالمیــن؛ حمــد 
بــرای خــدای اســت کــه مــا را بــر همــه جهانیــان برتــری داد« و صــدای مــردم بلنــد 
شــد کــه آری شــنیدیم و طبــق فرمــان خــدا و رســول بــا قلــب و جــان و زبــان و 
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می کنیــم.«)29( اطاعــت  دســتمان 
 می فرمــود: »بــه مــن تبریــک بگوییــد، بــه مــن تهنیــت 

ً
پیامبــر اکــرم)ص( مکــّررا

ــاص داده  ــت اختص ــه امام ــم را ب ــل بیت ــّوت و اه ــه نب ــرا ب ــد م ــرا خداون ــد زی بگویی
اســت.«)30( و زنــان نیــز بــا حضــرت بیعــت کردنــد بــه ایــن صــورت کــه پیامبــر 
اکــرم)ص( دســتور دادنــد تــا ظرفــی آوردنــد و پــرده ای زدنــد کــه نیمــی از ظــرف آب 
در یــک ســوی پــرده و نیــم دیگــر در آن ســوی دیگــر قــرار بگیــرد و زنان با قــرار دادن 
ــرت  ــا آن حض ــر، ب ــوی دیگ ــان در س ــوی آب، و امیرمؤمن ــک س ــود در ی ــت خ دس
بیعــت نماینــد. همچنیــن دســتور دادنــد تــا زنــان هــم بــه حضرتــش تبریــک و 
تهنیــت بگوینــد و ایــن دســتور را دربــاره همســران خویــش مؤّکــد داشــتند. بانــوی 
بــزرگ اســالم، حضــرت زهــرا)س( نیــز از حاضریــن در غدیــر بودنــد، همچنیــن 

کلیــه همســران پیامبــر)ص( در آن مراســم حضــور داشــتند.

با والیت علی دین کامل شد
هنــوز جمعیــت متفــرق نشــده بودنــد کــه امیــن وحــی ایــن آیــه را فــرود آورد: 
»الیــوم اکملــت دینکــم و اتممــت علیکــم نعمتی و رضیت لکم االســالم دینــًا؛)31( 
امــروز دیــن شــما را کامــل کــردم، و نعمــت خــود را بــر شــما تمــام نمــودم و اســالم را 

بــه عنــوان آییــن )جــاودان( شــما پذیرفتــم.«
آنــگاه رســول خــدا)ص( فرمــود: »اهَّلل اکبــر علــی اکمــال الدیــن، و اتمــام النعمــه و 
رضــی الــّرب برســالتی، و الوالیــة لعلــی مــن بعــدی؛)32( اهَّلل اکبــر بــر کامــل شــدن و 

تمــام شــدن نعمــت و رضایــت پــروردگار بــه رســالت مــن«.
روایــت فــوق را شــانزده نفــر از محّدثــان اهــل ســّنت نقــل کــرده انــد، همچــون 
گنجــی شــافعی در »کفایــت الطالــب«، ص 60، ســیوطی »الــدر المنثــور« ج، 2، ص 
284؛ ابــن مغــازی در »المناقــب« ص 19 و جریــر طبــری در کتــاب »الوالیــه«؛ و ابن 
مردویــه اصفهانــی، و ابونعیــم اصفهانــی در کتــاب »مانــزل مــن القــرآن فــی علــی« و 

خطیــب بغــدادی در کتــاب »تاریــخ بغــداد«....)33(

آیات بی شمار در فضائل علی)ع(
آنچــه از آیــات ذکــر شــد برخــی آیــات بــود کــه در خطبــه غدیــر مــورد اســتدالل و 
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اشــاره قــرار گرفتــه اســت وگرنــه آیاتــی کــه دربــاره امامــت و والیــت علــی)ع( و فضائــل 
آن حضــرت وارد شــده بیــش از آن اســت کــه حّتــی در یــک کتــاب بگنجــد، خــود 
پیامبــر اکــرم)ص( در همیــن خطبــه غدیــر بــه ایــن مطلــب اشــاره فرمــوده اســت 
 

ّ
 فیــه، و مــا خاطــب اهَّلل الذیــن آمنــوا اال

ّ
آنجــا کــه فرمــود: »و مــا نزلــت آیــة رضــی اال

 فیــه، و ال شــهد اهَّلل بالجّنــة فــی »هــل اتــی علــی 
ّ

برأبــه، والنزلــت آیــة مــدٍح قــرآن اال
 لــه، و ال انزلهــا فــی ســواه، وال مــدح بهــا غیــره؛)34( و آیــه خشــنودی 

ّ
االنســان« اال

)پــروردگار( جــز دربــاره او نــازل نشــده اســت، و مخاطبــه خداونــد بــا مؤمنــان 
آغــازش بــا او )علــی( اســت، آیــه مدحــی در قــرآن نــازل نشــده اســت مگــر او داخــل 
آن اســت و در هــل اتــی بهشــت را خــدا بــرای او شــهادت داده اســت و ســوره هــل 
اتــی دربــاره غیــر او)و اهلبیتــش( نــازل نشــده و جــز او )و اهلبیتــش( کســی بوســیله 

آن مــدح نشــده اســت.« 
علــی)ع(  قــرآن دربــاره  آمنــوا« در  الذیــن  ایهــا  »یــا  تمــام  خوارزمــی می گویــد: 
اســت)35(  و مرحــوم ســلطان الواعظیــن می گویــد از طبرانــی و محمــد بــن یوســف 
گنجــی شــافعی و محــّدث شــام در تاریــخ کبیــر مســندًا نقــل شــده اســت کــه بیش از 

ســیصد آیــه در شــأن علــی)ع( نــازل شــده اســت.)36(
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عید سعید قربان عید أضحى

قربانی
ــه  ــزی ک ــر چی ــت. ه ــده اس ــه ش ــان« گرفت ــظ »قرب ــی« از لف ــوی، »قربان ــر لغ از نظ
وســیله قــرب و نزدیکــی بــه خداونــد تعالــی باشــد، بــه آن قربانــی می گوینــد. حــال 

آن چیــز ذبــح حیــوان باشــد یــا صدقــات دیگــر.
»عیــد« از کلمــه »عــود« بــه معنــای بازگشــت اســت؛ بازگشــت از زنــدان نفــس و 
خرافــات بــه ســوی خــدا؛ بازگشــت از تســلط اهریمــن بــه ســوی خــدای رحمــت.

»عیــد قربــان«، بــه معنــای بازگشــت انســان بــه مقــام تقــرب الهــی اســت کــه 
ایــن مقــام در ســایه مبــارزه بــا هواهــای نفســانی و در پرتــو تهذیــب، خودســازی و 

بهره گیــری از فرصت هــای نــاب بــه دســت می آیــد.
روز دهــم مــاه ذی الحجــه مصــادف بــا عیــد قربــان از بــزرگ تریــن عیدهــای 
مســلمانان اســت؛ یــادآور فــداکاری و ایثــار ابراهیــم در راه رضــای معبــود و تســلیم 

ــق. ــگاه عش ــماعیل در قربان ــان اس و ایم
ذبــح قربانــی بــرای تقــرب بــه پــروردگار، از زمــان حضــرت آدم)ع( شــروع شــد 
وقتــی کــه دو فرزنــدش؛ هابیــل، قوچــی و قابیــل، مقــداری گنــدم را بــه عنــوان 
قربانــی بــه بــارگاه خداونــد تقدیــم کردنــد. در قــرآن مجیــد ایــن واقعــه تاریخــی 
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بازگــو شــده و آمــده اســت: »وقتــی کــه ]هابیــل و قابیــل[ قربانــی تقدیــم کردنــد، از 
یکــی )هابیــل( پذیرفتــه شــد و از دیگــری )قابیــل( پذیرفتــه نشــد«. )مائــده: 27(

پــس از آن، ایــن عمــل در تمــام ادیــان آســمانی بــه عنــوان یــک عبــادت و در 
ــد. ــای مان ــن برج ــتور و آیی ــک دس ــوان ی ــه عن ــاص ب ــع خ ــا و مواق ــبت ه مناس

در اســالم، قربانــی کــردن، از ســنت های الهــی در حــج اســت کــه موجــب تقــرب 
بــود، ولــی  بــه خداونــد می شــود. در زمــان جاهلیــت، قربانــی کــردن مرســوم 
قربانــی آن هــا نیــز ماننــد لبیــک و نمازشــان آمیختــه بــه شــرک و کفــر بــود. شــیوه 
آن هــا هنــگام قربانــی کــردن آن بــود کــه کعبــه را بــه خــون قربانــی می آلودنــد و 
قســمتی از گوشــت آن را بــر خانــه کعبــه می آویختنــد تــا خداونــد آن را بپذیــرد.
دیــن اســالم حرمــت خاصــی بــه قربانــی بخشــید و پــس از تبییــن ضــرورت 
احتــرام بــه آموزه هــای الهــی، در طــرد ســنت زشــت جاهلــی و بــرای بیــان تقربــی 
کــه حاصــل قربانــی اســت، می فرمایــد: »نــه گوشــت هــا و نــه خون هــای آن هــا هرگــز 

ــت«.)حج: 37( ــزکاری شماس ــد، پرهی ــه او می رس ــه ب ــد؛ آنچ ــی رس ــدا نم ــه خ ب
بــر اســاس ایــن آیــه، آنچــه از اعمــال بــه خداونــد می رســد، باطــن و روح عمــل 
ــام تقــوا دارد و  اســت. »قربانــی« نیــز ماننــد اعمــال و مناســک دیگــر نفســی بــه ن

ــه از گوشــت و خــون آن. ــی قربانــی از همیــن تقواســت، ن قداســت و تعال
حضــرت امــام ســجاد)ع( حقیقــت قربانــی را ایــن گونــه بیــان می کنــد: »حــج گــزار 
و قربانــی کننــده، بــا تمســک بــه حقیقــت پرهیــزکاری، گلــوی دیــو طمــع را می بــرد 

و او را می کشــد«.]1[
شــاید بــه دلیــل همیــن تقــوای ارزشــمند نهفتــه در قربانــی اســت کــه عیــد قربــان 

را »حــج اکبــر« خوانــده انــد.
زائــران خانــه خــدا کــه پــس از تحمــل ســختی های بســیار و پرهیــز از نمادهــای 
دنیــوی، اینــک بــه منزلــگاه آخــر رســیده انــد، عیــد قربــان را جشــن می گیرنــد. در 
ایــن روز، حاجیــان در وحــدت عملــی کــم نظیــری، ســر بــر آســتان حضرت دوســت 
می ســایند و بــا چهــره ای گشــاده از توفیــق یافتــن بــه ادای تکلیــف الهــی، بــه هــم 

تبریــک می گوینــد.
مســلمانان جهــان، عیــد قربــان را از یــک تــا چهــار روز جشــن می گیرنــد، بهتریــن 
لباس هــای خــود را می پوشــند و پــس از انجــام دادن عبادت هــای مخصــوص ایــن 
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روز، بــه دیــد و بازدیــد و شــادمانی می پردازنــد. اگرچــه برگــزار کــردن مراســم قربانــی 
بــر زائــران کعبــه و در مراســم باشــکوه حــج واجب اســت، ولی بســیاری از مســلمانان 
در سراســر جهــان در ایــن روز، گوســفند، گاو یــا شــتری را بــه یــاد ســنت ابراهیــم 
خلیــل، قربانــی و گوشــت آن را میــان همســایگان و مســتمندان تقســیم می کننــد.

فلسفه قربانی
پنجمیــن عمــل حــج تمتــع و دومیــن عمــل منــا بــرای کســی کــه در حــج تمتــع 
اســت، قربانــی کــردن اســت. قربانــی کــردن، طبــق نــص صریــح آیاتــی از ســوره 

حــج، نشــانه تقــوا و فــداکاری در راه بینوایــان و فقراســت.
ایــن روز کــه روز دهــم ذی الحجــه اســت و در تقویــم عینــی و ذهنــی مســلمانان 
در  ابراهیــم)ع(  ســربلندی  همــان  یــادآور  نوعــی  بــه  می شــود،  خوانــده  عیــد 
آزمایــش الهــی اســت. ســربلندی در آزمایــش الهــی در ذبــح عزیزتریــن فــرد زندگــی 
ــت  ــی و اطاع ــان اله ــروزی فرم ــانه ای از پی ــی، نش ــدش. قربان ــی فرزن ــادی؛ یعن م
معشــوق بــر امــور اخالقــی و ســنت هایــی جــز خواســت اوســت. البتــه ایــن ســّری 
ــا  ــور در آن، ب ــی یرکگ ــی و ک ــام اکام ــی، ویلی ــون غزال ــانی چ ــه کس ــت ک ــده اس پیچی

ــر امــر الهــی می نگرنــد. ــه اخــالق مبتنــی ب ــگاه ب ن
در روز عیــد قربــان، حاجیــان حــج تمتــع بــا انجــام دادن مراســم قربانــی، از 
احــرام خــارج می شــوند و کســانی کــه تــوان خریــد قربانــی را ندارنــد، بایــد ســه روز 

در حــج و هفــت روز پــس از بازگشــت روزه بگیرنــد.
بــه عیــد قربــان از دیدگاه هــای خاصــی توجــه شــده اســت کــه زیباتریــن آن 
دیــدگاه عرفــان دربــاره ایــن عیــد اســت؛ زیــرا بــه گفتــه تهانــوی در کشــاف، »عیــد از 
تجلــی جمــال بــه هــر روش کــه باشــد...، بــر قلــب ســالک عایــد می شــود« و عیــد 
ــه در تعبیــری دیگــر، همــان کشــتن نفــس امــاره معرفــی شــده، تجلــی  ــی ک قربان
جاللــی جمــال الهــی اســت. حــج گــزار کــه در تماشــای ایــن ســیر الهــی اســت، 
می خواهــد از احــرام خــارج شــود و بــار دیگــر چــون مهمانــی از راه دور بــه طبیعــت 

مــادی مــا پــا گــذارد.]2[
 در قــرآن و در عهــد عتیــق، نخســتین قربانــی، قربانــی هابیــل و قابیــل بیــان 
شــده اســت. نقــل اســت قربانــی قابیــل از نوبرانــه محصــوالت کشــاورزی اش بــود 
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کــه بــر اســاس روایــات، چنــدان دنــدان گیــر نبــوده و قربانــی هابیــل، گوســفندی 
ــود. ــی از گلــه ا ش ب درشــت و عال

 دومیــن قربانــی در تاریــخ دینــی انســان، پــس از طوفــان نــوح بــوده، چنــان کــه 
در ِســْفر تکویــن آمــده اســت: »و پــس ]از فــرو نشســتن طوفــان[، نــوح قربانگاهــی 
را از بــرای خداونــد بــر پــا کــرد و از هــر بهیمــه ای طاهــر و از هــر مــرغ پــاک، گرفتــه، 

قربانی هــای ســوختنی بــر آن مذبــح تقریــب نمــود«.]3[
حضــرت ابراهیــم کــه بــه معنــای »پــدر عالــی« اســت، از پیامبــران اولوالعــزم الهــی 
و از بنیــان گــذاران خانــه کعبــه و مناســک حــج بــه شــمار مــی رود کــه از جملــه ایــن 

مناســک، همــان قربانــی کــردن اســت.
حضــرت ابراهیــم، جــّد مشــترک قــوم یهــود و مســلمانان، یعنی پــدر مؤمنان نیز 
هســت. در حقیقــت، ســنت قربانــی کــردن در دیــن اســالم و تــا حــدودی در دیــن 
یهــود از حرکــت ایــن پیامبــر بــزرگ تاریــخ سرچشــمه گرفتــه اســت؛ بــا ایــن تفــاوت 
کــه در اســالم آن قربانــی، اســماعیل معرفــی شــده و در عهــد عتیــق، اســحاق کــه از 
بطــن ســاره، همســر اول ابراهیــم بــوده، اســت. اســحاق، از پیامبــران الهــی و پــدر 

حضــرت یعقــوب و نیــای بــزرگ قــوم بنــی اســرائیل اســت.]4[

روز بندگی
نزول فیض رب العالمین است    /    حلول »عید قربان« در زمین است

بگیر آیینه دل را مقابل    /    ببین نور ازل در مهبط دل
حلول تازه داده فیض سبحان    /    چه زیبا منجلی شد »عید قربان«
خوشا »ذی الحجه« روز عید قربان    /    شروع داستان عشق و ایمان

شجاع الدین ابراهیمی

عیــد قربــان، روز اثبــات تســلیم و بندگیــه. روزی کــه انســان در برابــر معبــود و 
معشــوق حقیقــی، بــه هیــچ بــودن همــه چیــزای دیگــه اعتــراف می کنــه. غیــر را 
فــدای دوســت می کنــه تــا ایمــان و عمــل بــه هــم گــره بخــوره و او بــه حقیقــت تقــوا 

و تســلیم برســه.
در مســیر بندگــی، انســان بارهــا بــر ســر دو راهــی غریــزه و وظیفــه قــرار می گیــره. 
در ایــن دو راهــی خطرنــاک، هــر وقــت وظیفــه رو انتخــاب کنــه، در خــط فرشــتگان 
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و پــاکان قــرار گرفتــه و اون روز بــرای او عیــده! غریــزه فرزنددوســتی بــه ابراهیــم)ع( 
می گــه اســماعیل رو ذبــح نکــن و وظیفــه بــه او می گــه فرزنــدت را در راه خــدا ذبــح 
کــن! ابراهیــم)ع( در ایــن دو راهــی، وظیفــه رو بــر امیــال شــخصی و غریــزه پیــروز 
می کنــه و عیــد قربــان، عیــد پیــروزی عقــل و وحــی بــر هــوا و هــوس می شــه. بــرای 
همیــن در حدیثــی از حضــرت علــی)ع( اومــده: »هــر روزی کــه در آن معصیــت خدا 

نشــود، عیــد اســت«.
»کعبــه، بــه دور دوســت گشــتن و قربانــگاه از خــود گذشــتنه. کعبــه، بــه معشــوق 
پیوســتن و قربانــگاه از غیــر او گسســتنه.« قربانــی در ظاهــر، کشــتن و ذبــح حیوانی 
در ِمناســت، ولــی ایــن عمــل اســراری در خــودش داره کــه بــه اون ارزش و زیبایــی 

ویــژه ای داده.
قربانــی کــردن حیــوان، نمــادی از قربانــی و ذبــح حیوانیــت انســانه. بــه انســان 
یــاد مــی ده بــرای رســیدن بــه کمــال انســانی، نفــس حیوانــی خــودش رو بکشــه، 
چنــان کــه امــام ســجاد)ع( بــه شــبلی می فرمایــد: »آیــا هنــگام قربانــی، نیــت کــردی 
کــه حنجــره طمــع را ذبــح کنــی؟ اگــر ایــن کار را نکــردی، پــس قربانــی نکــرده ای«.

قربانــی کــردن، درس بــزرگ حضــرت ابراهیــم)ع( بــه همــه انســان هاســت. 
وقتــی اون حضــرت بــه قربانــی کــردن پســرش، اســماعیل مأمــور شــد، بــدون هیچ 
تردیــدی بــه جانــب خداونــد شــتافت و جگرگوشــه اش رو بــه آســتان پــروردگار 

تقدیــم کــرد.
بگذر از فرزند و مال و جان خویش    /    تا خلیل اهَّلل دورانت کنند

سر بنه در کف، برو در کوی دوست    /    تا چو اسماعیل قربانت کنند
و  قربانــی  و  بخشــش  مســاکینه.  از  دســتگیری  و  انفــاق  از  نمــادی  قربانــی، 
تقســیم اون در میــان مــردم بــه ویــژه تنــگ دســتان، هــم موجــب قــرب و نزدیکــی 
بــه خداونــد می شــه و انســان رو مشــمول عنایــت الهــی می کنــه و هــم بیــن افــراد 
جامعــه محبــت ایجــاد می کنــه. ایــن رابطــه موجــب انســجام و تعــاون اجتماعــی 
و گســترش خیــر و نیکــوکاری در جامعــه می شــه و اگــر قربانــی هــا بــه صــورت 

صحیــح تقســیم بشــه، میلیــون هــا گرســنه رو ســیر می کنــه.
قربانــی، نمــادی از مســاوات و منعکــس کننــده عدالــت اجتماعــی در اســالمه! 
ــه ســه قســمت تقســیم بشــه: یــک قســمت اون  ــی ب مســتحبه کــه گوشــت قربان
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بــرای مصــرف شــخص قربانــی کننــده، یــک قســمت اون بــرای هدیــه دادن و یــک 
قســمت اون بــرای انفــاق نیازمنــدان.

قربانــی کــردن در منــا، مقدمــه رســیدن بــه غدیــر اســت. اگــر هواهــای نفســانی 
در منــا قربانــی نشــه، در غدیــر خــم، تســلیم حــق شــدن مشــکله. اونچــه از قربانــی 
بــه خــدای ســبحان می رســه، گوشــت و خــون نیســت، بلکــه روح اونــا کــه کــردار و 
جــان اعمــال ماســت. حاجــی، وارث ابراهیــم خلیــل خواهــد بــود؛ بــه شــرط در 
قربانــگاه، اســماعیل نفــس رو قربانــی کــرده و بــه درجــه تســلیم در برابــر اوامــر الهــی 

رســیده باشــه.
مناســک حــج کــه عیــد قربــان در اوج عظمــت اون قــرار داره، افــزون بــر رســیدن 
بــه توحیــد، عامــل مؤثــری بــرای دســت یافتــن بــه انســجام و هــم بســتگی هرچــه 

بیشــتر مســلمان هاســت.
و  جدایــی  »از  می فرمایــد:  البالغــه  نهــج   127 خطبــه  در  علــی)ع(،  حضــرت 
پراکندگــی بپرهیزیــد؛ زیــرا انســانی کــه از مــردم جــدا شــود، در اختیــار شــیطان قــرار 

می گیــرد، همچنــان کــه گوســفند دور از گلــه نصیــب گــرگ می شــود«.
بهتریــن عمــل در روز عیــد قربــان، برائــت از مشــرکان و شــیطان های عینــی 
عالمــه و ایــن فقــط وقتــی ممکنــه کــه مســلمانان بــا هــر اندیشــه و مذهبــی بــا 

همدیگــه همــدل و متحــد باشــد.
ــرک هــوای نفســه. پیامدهــای  ــدگاه اهــل نظــر، رمــزی از ت ــی کــردن در دی قربان
ایــن ذبــح بایــد ماننــد گوســفند قربانــی شــده بــه دیگــران برســه. پــس کســی کــه 
ــه بنــد کشــیده، هــم خــودش از  ــو هــوا رو ب مالــک هــوای نفــس خــود شــده و دی
وسوســه هــا و زیان هــای او در امانــه و هــم جامعــه از گزنــد هواپرســتی های او 

مصــون می مونــه.
گاه قربانــی بــه قــدری ارزشــمنده کــه جــز خداونــد کســی بــه ارزش اون پــی 
ــی اون حضــرت  ــی قربان ــا شــرکت نداشــت، ول ــره. امــام حســین)ع( در من نمــی ب
در پیشــگاه پــروردگار بــه قــدری ارزشــمنده کــه او و فرزنــدان و یــاران او رو وارث 
اســرار منــا و عرفــات کــرد. امــام ســجاد)ع( در مجلــس یزیــد، خــود رو فرزنــد مکــه 
و منــا معرفــی کــرد؛ چــرا کــه بــدون ریختــه شــدن خــون امــام حســین)ع( و یــاران 
اون حضــرت، از عرفــات و مشــعر و منــا هیــچ معنــا و حقیقتــی باقــی نمــی مونــد.
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دعای امام زین العابدین)ع( در روز عید قربان
امــام ســجاد)ع( بــرای روز عیــد قربــان، دعایــی بــا مضامینــی زیبــا دارد کــه پــس 
از توصیــف پــروردگار متعــال، درخواســت های خویــش را از قاضــَی الحاجــات تمنــا 
می کنــد و خاضعانــه و خاشــعانه بــه راز و نیــاز بــا معبــود خــود می پــردازد و بــه 

درگاه الهــی عــرض می کنــد:
»خداونــدا! ایــن روز، بــا برکــت و میمــون اســت و مســلمانان در هــر جــای زمیــن 
تــو در آن اجتمــاع دارنــد. ســؤال کننــده و خواهنــده و امیــدوار و ترســنده حضــور 
ــه جــود و کرمــت و آســانی  ــر حاجــت هایشــان هســتی. پــس ب ــو ناظــر ب ــد و ت دارن

مســئلتم نــزد تــو، از حضرتــت می خواهــم کــه بــر محمــد و آلــش درود فرســتی!
ای پــروردگار مــا کــه پادشــاهی زیبنــده توســت و ســپاس، حضــرت تــو را ســزد و 
خدایــی جــز تــو نیســت! بردبــار و بزرگــوار و مهربــان و دارای عطــای گســترده ای و 
ــرام و پدیدآورنــده آســمان و زمینــی. هــر چــه میــان بنــدگان  ــد جــالل و اک خداون
مؤمنــت قســمت کــرده ای از خیــر یــا عافیــت یــا برکــت یــا هدایــت یــا توفیــق 
ــه ســوی  ــه ســبب آن ب ــه اهــل ایمــان انعــام می کنــی و ب ــه ب ــا خیــری ک طاعــت، ی
خــودت هدایتشــان می کنــی یــا در پیشــگاهت مقــام آنــان را بلنــد می ســازی، یــا 
ــه  ــم ک ــو می خواه ــی، از ت ــان می بخش ــه آن ــا و آخــرت را ب ــر دنی ــاداش آن، خی ــه پ ب

بهــره و نصیــب مــرا از آن فــراوان کنــی.
الهــی! نیــازم را بــه درگاه تــو آورده ام و بــار فقــر و تهــی دســتی خــود را بــر در خانــه 
ات نهــاده ام. مــن بــه مغفــرت و رحمــت تــو مطمئــن تــرم تــا بــه کار و عمــل خــود و 

آمــرزش و رحمتــت از گناهــان مــن گســترده تــر اســت....
الهــی! هرکــس بــرای حرکــت بــه ســوی مخلوقــی بــه امیــد صلــه و بخشــش و 
عطــای او مهیــا شــد و باربســت و آمــاده ســفر شــد و مهیــا شــدن امــروز مــن و بــار 
بســتنم، مهیــا شــدنم بــه امیــد عفــو و صلــه و درخواســت عطــای تــو، بــه ســوی 

ــر محمــد و آلــش درود فرســت و ایــن امیــد را از مــن مگیــر! توســت. بارالهــا! ب
... خــدای مــن! اگــر بلنــدم کنــی، کیســت کــه پســتم کنــد؟ اگــر پســتم کنــی، 
کیســت کــه بلنــدم کنــد؟ اگــر گرامــی ام داری، کیســت کــه خــوارم ســازد و اگــر خــوارم 

کنــی، کیســت کــه بزرگــم کنــد؟
]پــروردگارا![ مــن بــه ایــن حقیقــت رســیده ام کــه در حکــم تو ســتمی و در عذابت 
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عجلــه ای نیســت؛ زیــرا کســی شــتاب می کنــد کــه از فــوت وقــت بترســد و کســی بــه 
ســتم نیازمنــد اســت کــه ناتــوان اســت و تــو ای خــدای مــن! از آن بســیار باالتــری.

بارالهــا! بــر محمــد و آل او درود فرســت و مــرا هــدف بــال و نشــانه عقوبــت مســاز و 
مــرا مهلــت ده. اندوهــم را پایــان بخــش و از لغزشــم درگــذر و بــه مصیبتــی از پــس 

مصیبتــی گرفتــارم مســاز!
ــش  ــد و آل ــر محم ــس ب ــم، پ ــان می طلب ــو ام ــب ت ــن روز از غض ــدا![ در ای ]خداون

درود فرســت و مــرا ایمــن ســاز!
از تو هدایت می طلبم، پس بر محمد و آلش درود فرست و هدایتم فرما!

از تو رحمت می خواهم، پس بر محمد و آلش درود فرست و بر من رحمت آر!
از تو بی نیازی می طلبم، پس بر محمد و آلش درود فرست و بی نیازم کن!

از تو روزی می خواهم، پس بر محمد و آلش درود فرست و روزیم مرحمت کن!
از تو کمک می جویم، پس بر محمد و آل محمد درود فرست و یاری ام کن!

ــر محمــد و آلــش درود  ــر معاصــی گذشــته ام آمــرزش می خواهــم، پــس ب ــو ب از ت
فرســت و مــرا بیامــرز!

از تــو عصمــت می خواهــم، پــس بــر محمــد و آلــش درود فرســت و عصمتــم 
ده؛ زیــرا اگــر اراده تــو تعلــق گیــرد، هرگــز بــه عملــی کــه تــو آن را نمــی پســندی، 
بازنگــردم. مــرا بــه آنچــه از آن عطــا می کنــی، ســعادتمند ســاز و از فضــل خــودت 
بــر آن بیفــزای؛ زیــرا تــو توانگــری و آن را بــه خیــر و نعمــت آخــرت پیوســته ســاز، ای 

مهربــان تریــِن مهربانــان!«]5[

آداب عید قربان
از انــس بــن مالــک روایــت شــده اســت: »هنگامــی کــه پیامبــر اکــرم)ص( بــه 
مدینــه آمدنــد، مــردم مدینــه در دو روز خــاص بــه شــادی و تفریــح مشــغول 
می شــدند و آن دو روز را جشــن می گرفتنــد. پیامبــر بــه آنــان فرمــود: »خداونــد 
بــه جــای آن دو روز، دو روز بهتــر بــرای شــما قــرار داده اســت؛ روز عیــد فطــر و روز 

عیــد قربــان«.]6[
مــاه  هــالل  »هــرگاه  اســت:  کــرده  روایــت  خــدا)ص(  رســول  از  ســلمه=  ام 
قربانــی  را  حیوانــی  تــا  داشــتید،  کــردن  قربانــی  قصــد  و  دیدیــد  را  ذی الحجــه 
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نکرده ایــد، قســمتی از مــو، ناخــن و موهــای زایــد خــود را کوتــاه نکنیــد«.]7[
از اعمــال ایــن روز، نظافــت، اســتعمال بــوی خــوش، مســواک زدن و غســل 

کــردن اســت؛ ماننــد کارهایــی کــه در روز جمعــه تأکیــد شــده اســت.
پیامبــر اکــرم)ص( در روز عیــد قربــان، پیــش از نمــاز چیــزی نمــی خــورد تــا از نمــاز 
برمــی گشــت.]8[ رســول خــدا)ص( در روز عیــد، از راهــی بــه مصــال می رفتنــد و از 

راه دیگــر بازمــی گشــتند.]9[
نمــاز عیــد دو رکعــت اســت کــه بــه شــیوه مخصوصــی خوانــده می شــود و پیامبــر 

خــدا بــر خوانــدن آن بســیار تأکیــد کــرده اســت.
کســانی کــه بــه نمــاز عیــد کــه بــه صــورت جماعــت برگــزار می شــود، نرســند و 
همچنیــن زنانــی کــه در خانــه هســتند، می تواننــد نمــاز عیــد را فــرادا بخواننــد. در 
صــورت نرســیدن بــه نمــاز جماعــت در روز عیــد، تعــداد رکعــات نمــاز و چگونگــی 

آن تغییــری نمــی کنــد.
جبیــر بــن نضیــر روایــت می کنــد: هنگامــی کــه اصحــاب رســول خــدا)ص( در 
ــَل اهَّلُل ِمّنــا و  روز عیــد همدیگــر را دیــدار می کردنــد، بــه یکدیگــر می گفتنــد: »َتَقّبَ

ــد«.]10[ ــول کن ــما قب ــا و ش ــد از م ــک؛ خداون ِمْن

آداب اجتماعی روز عید
ــا خداونــد بلنــد مرتبــه بــه مــن وحــی کــرد کــه  رســول خــدا)ص( فرمــود: »همان
در برابــر یکدیگــر فروتــن باشــید تــا یکــی بــر دیگــری ســتم و تجــاوز نکنــد و فخــر و 
تکبــر نــورزد«.]11[ پیامبــر خــدا)ص( فرمــود: »بخوریــد و بیاشــامید، بپوشــید و بــه 

یکدیگــر صدقــه دهیــد، ولــی اســراف نکنیــد و تکبــر نورزیــد«.
ــت  ــر و برک ــر خی ــرش پ ــه عم ــود و بقی ــزون ش ــد روزی اش اف ــه می خواه ــی ک کس

باشــد، بایــد صلــه رحــم بــه جــا آورد.

احکام نماز عید قربان]12[
وقت نماز عید قربان، از اول آفتاب روز عید است تا ظهر.

مستحب است نماز عید قربان را پس از بلند شدن آفتاب بخوانند.
نمــاز عیــد قربــان دو رکعــت اســت. نمازگــزار در رکعــت اول پــس از خوانــدن حمــد 
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ــد. پــس  ــر یــک قنــوت بخوان ــد و پــس از هــر تکبی ــد پنــج تکبیــر بگوی و ســوره، بای
از آن بــه رکــوع بــرود و دو ســجده بــه جــا بیــاورد. رکعــت دوم نمــاز چهــار تکبیــر و 

قنــوت دارد.
مستحب است نمازگزار پس از نماز، قدری از گوشت قربانی بخورد.

مســتحب اســت نمازگــزار پیــش از نمــاز عیــد غســل کنــد و دعاهــای پیــش از نماز 
و پــس از آن را کــه در کتاب هــای دعــا آمــده اســت، بخوانــد.

مســتحب اســت در نمــاز عیــد بــر زمیــن ســجده کننــد و در حــال گفتــن تکبیرهــا، 
دســت هــا را بلنــد کننــد و نمــاز را بلنــد بخواننــد.

1. یکــی از نام هــای عیــد قربــان، »حــج اکبــر« اســت. هــر چنــد در اثبــات ایــن 
نــام بــر ایــن روز اختــالف نظرهایــی وجــود دارد، ولــی در حقیقــت ایــن عیــد بــرای 
مســلمانان، ماننــد تصویــری زیبــا از حجــی بــزرگ اســت؛ زیــرا حــج، آیینــه طاعــت 
و بندگــی و ســجود در پیشــگاه معبــود اســت و مگــر عیــد قربــان پیامــی جــز ایــن 

ارزش هــا دربــردارد.
در حقیقــت، می تــوان تمامــی مناســک حــج را در قربانــی شــدن بــر آســتان 

پــروردگار خالصــه کــرد.
2. در لغــت نامــه دهخــدا، بــه نقــل از مهــذب االســماء، عیــد قربــان، حــج اکبــر، 
عیــد َاضحــی و عیــد گوسفندُکشــان معنــا شــده اســت. در ریشــه عیــد َاضحــی 
مــواردی بیــان شــده کــه یکــی از آن مــوارد، معنــای لغــوی »َاضحیــه« اســت. 
»َاضحیــه« بــه حیوانــی گفتــه می شــود کــه در روز دهــم ذی الحجــه قربانــی شــود.
3. نــام دیگــر روز عیــد قربــان را »یــوم التردیــد« گفتــه انــد. نقــل اســت حضــرت 
ابراهیــم)ع( در شــب هشــتم ذی الحجــه خــواب دیــد کــه فرشــته ای بــاالی ســرش 
ایســتاده اســت و می گویــد: »ای ابراهیــم! پــروردگار تــو می فرمایــد فرزنــد خــود را 
بــرای مــن قربانــی کــن!« آن حضــرت وحشــت زده از خــواب بیــدار شــد و در حیرت 
ــوده اســت. ازایــن رو، ایــن روز را  ــا وحــی الهــی ب ــه ایــن خوابــی شــیطانی ی ــود ک ب

»یــوم التردیــد« نیــز گفتــه انــد.

آزمون بندگی
ابراهیــم، خلیــل اهَّلل بــود و پــروردگار، عزیــز و بلندمرتبــه اســت. چگونــه در یــک 
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ســینه هــم عشــق خــدا جــوالن دهــد و هــم عشــق بــه فرزنــد.
آزمــون بندگــی شــروع شــد. بایــد قلــب ابراهیــم صافــی شــود؛ زالل و یــک دســت 
و غیــر خــدا در آن هیــچ نمانــد، حتــی بــه قــدر عشــق پــدری ســالخورده بــه پســری 

ماننــد اســماعیل!
به سودای جهان، عاشق، دلیر است    /    همیشه عشق، قربانی پذیر است

همیشه قرب دل در وصل عشق است    /    موحد بودن ما اصل عشق است
بــر خــود نهیــب می زنــم: تــو چــه چیــزی در هــزار تــوی قلبــت پنهــان کــرده ای؟ 
تــو کــه بــه شــیوه ابراهیــم تمســک می جویــی، امــروز قربانــی ات بــر آســتان ربوبیــت 
چیســت؛ مــال، مقــام، فرزنــد؟ بنگــر و بــا خــودت محاســبه کــن چــه چیــز دســتان 
تــو را بــه ایــن دنیــا بنــد زده اســت و تــو را ایــن گونــه لنــگان و پــای بســته واگــذارده!

ــی  ــار مثــل همیشــه نیســت. فرمــان الهــی ب ــی ایــن ب وقــت امتحــان اســت، ول
ــد. ــی رس ــتقیم نم ــرده و مس پ

گلــوی ســپید  تیــغ برهنــه و  بــرق  را می بینــد و  در عالــم رؤیــا، پیرمــرد خــود 
اســماعیل را. همیــن انــدازه، دلــداده ای چــون ابراهیــم را کافــی اســت بــرای پــی 

ــدار. ــود دل ــه مقص ــردن ب ب
بــه خــود می اندیشــم. آیــا آن انــدازه بندگــی آموختــه ام کــه چــون از دوســت 
اشــارتی در رســد، از مــن بــه جــان و ســر دویــدن باشــد؟ آیــا ایــن گونــه ابراهیــم وار، 
دل باختــه محبــوب شــده ام یــا خــود را پشــت هــزار چــون و چــرای بیهــوده پنهــان 
می کنــم تــا گــوش هایــم فرمــان او را نشــنوند و چشــمانم راه حقیقــت را نبیننــد؟

ابراهیــم، نخســت بــا خــودش و ســپس بــا اســماعیل خلــوت کــرد. برایــش از 
رؤیــای شــبانه اش گفــت و از راز آن همــه بــی تابــی اش، ولــی اســماعیل لحظــه ای 
تردیــد نکــرد و کالمــش عصــای دســتان لــرزان پــدر شــد: »پــدر! مأموریــت خــود را 

انجــام بــده! بــه خواســت خــدا مــرا از صابــران خواهــی یافــت«.
کار آســانی نیســت، خنجــر عریــان بــا حنجــر اســماعیل بــی پــرده ســخن خواهــد 
گفــت، ولــی اســماعیل لحظــه ای سســت نشــد؛ چــرا کــه ردای روشــن ایمــان ســر 

تــا پایــش را در آغــوش کشــیده بــود.
اســتواری قدم هــای اســماعیل، لحظه هــای قربانــگاه را مضطــرب می کــرد و بــا 
هــر گام، تکــه ای از عشــق اســماعیل از قلــب ابراهیــم کنــده می شــد. شــیطان ایــن 
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ــه را رصــد می کــرد. برگــرد پــدر و پســر می چرخیــد و تردیــد را در  همــه شــوق پدران
جانشــان می ریخــت.

کــرده در وجــودت را  در راه وصــال محبــوب، نخســت بایــد شــیطان کمیــن 
ــا مســیر، از  ــر ســینه ســیاهش ُمهــر ناامیــدی بکوبــی ت ــاران کنــی. بایــد ب ســنگ ب
ســایه های ســیاه وجــود تهــی گــردد و پــای دل در ســنگالخ وسوســه نلغــزد و ایــن 

شــد داســتان رمــی شــیطان رجیــم!
باز پیک روضه رضوان عشق    /    خواند ما را جانب سلطان عشق

کای همایون طائر عرش آشیان    /    وقت آن شد تا شوی مهمان عشق
بــه امــر خــدا، تیــغ از بریــدن گلــوی اســماعیل ناتــوان می شــود. صــدای بــال 
فرشــتگان در گنبــد آبــی آســمان می پیچــد و جبرئیــل در هالــه ای ســپید، در 

آســتانه منــا بــا هدیــه ای در دســت چنیــن می گویــد:
ســالم بــر ابراهیــم)ع(! خداونــد تــو را درود می فرســتد. اینــک گوســفند را قربانــی کــن 

کــه هدیــه ای از خــدا بــه بهتریــن بنــدگان اوســت... خداونــد بــا نیکــوکاران اســت.
»عالیــق« را ســر می بــری و اینــک »الیــق« الطــاف ویــژه رحمانــی می شــوی. 
خدایــان دروغیــن را از کعبــه دل بیــرون می کنــی تــا جمــال روشــن حــق را بــی 

پــرده دریابــی.
بر تو مبارک باد عید قربان! اینک »ز هرچه رنگ تعلق پذیرد«، آزادی!

قدم اول، عرفات؛ شناخت، معرفت.
قدم دوم؛ مشعر؛ شعور، بیداری، آگاهی.

و اینــک قــدم ســوم در منــا، کــه بــه منتهــای آرزویــت می رســی و منتهــای آرزوی 
اهــل ایمــان، وصــال حــق اســت و نــه جــز آن.

ذبح نفس
ــود، آن  ــدا نش ــی خ ــه در آن نافرمان ــر روزی ک ــد ه ــه ان ــا گفت ــه زیب ــد و چ ــه ان گفت
روز عیــد اســت و چــه نامــی برازنــده تــر از ایــن نــام بــرای چنیــن روزی اســت؛ 
روزی کــه نفــس را بــه تیــغ اطاعــت قربانــی می کننــد و گنــاه را بــر آســتان عصمــت 
ــادگار نهنــد. آری، عیــد بندگــی و  ــه ی ــا عیــد بندگــی و عبودیــت را ب ــد ت ســر می برن
عبودیــت، عیــد پاکــی و صالبــت، عیــد صداقــت و ایمــان، عیــد خــواری شــیطان 



78

کتــاب مــاه

و اقتــدار انســان؛ روزی کــه دســتان خلــوص و طاعــت، در اجــرای دســتورهای 
پــروردگار نمــی لــرزد و دلبنــد را بــه قصــد قربانــی بــه پیــش می رانــد و خداونــد هیــچ 
گاه ســتم نمــی کنــد؛ آنچــه هســت، نــگاه انســان های کوچکــی چــون ماســت کــه 

ــد. ــوار می بینن ــی را دش ــن بزرگان ــاب چنی ــنجش و انتخ ــالک س م
ــش  ــس خوی ــوی نف ــر گل ــد، ب ــماعیل نه ــوی اس ــر گل ــم کارد ب ــه ابراهی ــش از آنک پی
نهــاده بــود تــا تأللــؤ خوِن سرکشــی و عصیان، در آفتاب بیداری، چشــمان شــیطان 
ــا دشــمن قســم خــورده آدم، در پشــت درهــای نومیــدی،  ــور کنــد، ت وســواس را ک
علــم پــروردگار را فریــاد بــرآورد کــه آن روز کــه در پاســخ شــکایت فرشــتگان از آفرینــش 

آدمــی خــون ریــز در زمیــن، از آفریــدگار شــنید کــه: »ِاّنــَی َاْعَلــُم مــاال َتْعَلُمــوَن«.
ــه  ــژاد آدم نیــز خواهنــد آمــد ک ــی از ن ــه بندگان ــان آدم می دانســت ک ــق مهرب خال
جــان و مــال و فرزنــد را در راه خالــق خــود ارزانــی می کننــد، بندگانــی کــه بــا چاقــوی 
برنــده اطاعــت، گلــوی فرزنــد را نیــز نشــانه می گیرنــد و فرزندانــی کــه بــا عشــق، 

ــند. ــوش می کش ــد و در آغ ــروردگار را می پذیرن ــتان پ ــاری آس ــان نث ج
علــم خداونــد بــر تمامــی اینهــا احاطــه داشــت، ولــی ایــن گونــه می خواســت 
چشــم فرشــتگان و خاکیــان و افالکیــان را بــر ایــن صفحــه زیبــای تاریــخ بگشــاید و 

دیــدگان کــور را بینــا کنــد.
پنجه هــای شــیطان ضعیــف تــر از آن اســت کــه بــازوان قدرتمنــد ایمــان را تــاب 
بیــاورد. پنجه هــای شــیطان در هجمــه ســنگین و فشــار بــی امــان انگشــتان 
عشــق خــرد خواهــد شــد؛ وقتــی معشــوق، دریایــی باشــد از یقیــن و رأفــت و هرگــز 
بــه پنجــه افکنــی نخواهــد رســید شــیطانی کــه در َرمــی جمــرات، سنگســار و نابــود 

می شــود.
چــه قــدر حقیــر اســت ابلیســی کــه در برابــر شــیخ االنبیــاء قد برافراشــته اســت؛ در 
برابــر بــزرگ مــردی کــه جــز اهَّلل نمــی بینــد و جــز اهَّلل نمــی جویــد و ایســتادن در برابــر 

چنیــن بزرگــی، ســقوط از همــان پایه هــای کــوه را در پــی خواهــد داشــت.
ای انســان! اینــک بــر خــود نظــری بینــداز در ایــن روز عیــد قربــان! بــرای قربانــی 
چــه آورده ای؟ گوســفندی، گاوی یــا شــتری را پیشــکش کــرده ای؟ امــروز کارد 
بــر حلقــوم چــه خواهــی نهــاد؟ بــر حلقــوم قربانیانــت یــا حلقــوم القــاب بــا شــکوه 

قربــان قربانــت؟
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از جنــس  یــا  از جنــس دیگــری  از کدامیــن جنــس اســت،  امــروز پیشکشــت 
خــودت؟ از جنــس دیگــری را دیگــران هــم آورده انــد و در ایــن بــازار فــراوان اســت، 

ــت. ــوان یاف ــود می ت ــس خ ــی را از جن ــر متاع ــی کمت ول
امــروز نظــری بــر خــود بینــداز! قربانــی ات را دقیــق تــر نظــاره کــن! بنگــر کــه 
آیــا ارزش قربانــی کــردن و پیشــکش کــردن بــه آســتان مبــارک چنیــن آفریــدگار 

دارد؟  را  مهربانــی 
عید قربان، یادآور زیباترین نمونه تعبد انسان در برابر خداوند متعال است.
عید قربان، عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخالص و عشق و بندگی، مبارک باد!

یعنــی  »عزیزتریــن«؛  آســتان  در  عزیزهــا  کــردن  قربانــی  فصــل  قربــان،  عیــد 
خداســت.

عیــد قربــان، جلــوه گاه تعبــد و تســلیم ابراهیمیــان حنیــف اســت و فصــل قــرب 
مســلمانان بــه خداونــد در ســایه عبودیــت.

یکــی از اعمــال مســتحب در روز عیــد قربــان، گفتــن تکبیــر اســت. در روایتــی از 
پیامبــر اکــرم)ص( آمــده اســت: اعیــاد فطــر و قربــان را بــا جمــالت »الالــه االاهَّلل« و 

»اهَّلل اکبــر« و »الحمــدهَّلل« و »ســبحان اهَّلل« آذیــن ببندیــد.
یکــی از ســنت های الهــی دربــاره بنــدگان، امتحــان اســت. عیــد ســعید قربــان، 
یــادآور امتحــان بــزرگ حضــرت ابراهیــم)ع( و ســرافرازی آن حضــرت در آزمــون 

بندگــی اســت.
امام باقر)ع( می فرماید: »خداوند قربانی کردن و اطعام کردن را دوست دارد«.

»خلیــل وار برخیــز تــا در منــای عشــق پرده هــای جهالــت بــدری، از مــرز خویــش 
بگــذری و بــه آبــادی فنــای الــی اهَّلل برســی«.

شعر )قطره ای از دریا(]13[
من از این شهر امید

شهر توحید که نامش مکه است
و غنوده است میان صدفش، کعبه پاک

قصه ها می دانم.
دست در دست من اینک بگذار
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تا از این شهر ُپر از خاطره دیدار کنیم
هر کجا گام نهی در این شهر

و به هر سوی و به هر چشم انداز
که نظر کرده و چشم اندازی

می شود زنده در اندیشه، بسی خاطره ها
یادی از هاجر و اسماعیلش
مظهر سعی و تکاپو و تالش

صاحب زمزمه زمزم عشق
یادی از ابراهیم

آن که شالوده این خانه بریخت
آن که بت های کهن را بشکست

آن که بر درگه دوست
پسرش را که جوان بود، به قربانی برد....

امتیازات نکوهیده در این شهر و حریم
به مساوات مبدل گشته است

این مراسم که در این خانه به پاست
رمزی از شوکت و از تقویت آیین است

جلوه ای از دین است
حاجی اینجا همه او می بیند

نام او می شنود
فیض او می طلبد

با شعار لبیک
پاسخ دعوت او می گوید

غرق در جذبه پر شور خداست
قطره ای از دریاست
و َخسی در میقات.
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پــاره ای از احادیــث ذیــل آیــات قــرآن آمــده اســت کــه در میــان اســماى  در 
نــام بخوانــد  بــدان  را  کــه هرکــس خــدا  اســت  اعظمــی  اســم  الهــی،  حســنای 

بــود. خواهــد  مســتجاب الدعوه 

اسماء حسنای الهی
ــائیم،  ــدا« برگش ــم خ ــم اعظ ــه مهــر »اس ــرده از راز ســر ب بیــش و پیــش از آنکــه پ

تقدیــم چنــد مقدمــه پیرامــون حقیقــت اســم اعظــم ضــروری می نمایــد:
یــک. کلمــه اســم بــه معنــای نشــانه اســت. هــر اســمی نشــانه یــک چیــزی 
اســت. برخــی از اســامی، اعتبــاری و فاقــد مســّمای خارجــی هســتند و برخــی 
حاکــی از مصــداق و حقیقــت خارجــی. اگرچــه ممکــن اســت اســمی بــه غلــط بــر 
شــخصی یــا چیــزی گــذارده شــود کــه بــا مســّما نباشــد مثــل اســم عبــداهَّلل بــرای 
کافــر، لیــک در بحــث حاضــر، مــراد مــا از اســم، نام هایــی اســت کــه داری مســّما 

مفهوم انــد. و 
دو. منظــور از اســم، لفــظ و کلمــه نیســت. چــون هــر اســمی در قالــب کلمــه، 
صرفــا حاکــی از مفهــوم آن کلمــه هســت و نــه نشــانه خــود آن اســم. و مفهــوم نیــز 

اسم اعظمى که 
خضر نبى به على)ع( آموخت
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نشــانه مصــداق واقعــی. پــس کلمات)اســماء در قالــب لفــظ و کلمــه( در حقیقــت 
» اســم اســم« انــد.

ســه. اســماء خداونــد دارای واقعیــت خارجی انــد کــه ایــن حقیقــت خارجــی، در 
قالــب الفــاظ، مفهــوم ما میشــوند.

چهــار. ماســوا اهَّلل هــر چــه هســت، اســم و نشــانه خداســت. حــد وجــودی ایــن 
اســم ها یکســان نیســتند. هــر یــک از ماســوی اهَّلل بــه قــدر ظرفیــت وجودی  شــان 
نشــانگر خــدا هســتند. در نتیجــه؛ اســم اعظــم خــدا عبــارت اســت از کامل تریــن 
حســنای  صفــات  و  ذات  بــه  نســبت  تجلــی  بیشــترین  دارای  کــه  موجــودی 

ــت. خداس

حقیقت اسم اعظم چیست؟
پــس از تقدیــم ایــن چهــار مقدمــه اینــک در بــاب حقیقــت اســم اعظــم بایــد 

گفــت: دربــاره حقیقــت اســم اعظــم دو دیــدگاه عمــده وجــود دارد:
بســیارى از مفســران، آن را بــر اســاس ظاهــر روایــات، مرکــب از حــروف و الفــاظ 
دانســته اند. برخــی گفته انــد: اســم  اعظــم، اســمی معیــن نیســت بلکــه هــر اســمی 
را کــه بنــده در حــال اســتغراق در معرفــت الهــی و انقطــاع فکــر و عقــل از غیــر او بــر 

زبــان آورد، همــان اســم اعظــم اســت.]1[
برخی دیگر، آن را اسمی معین دانسته اند که میان آنان دو قول وجود دارد:

الف.  اسم اعظم به هیچ وجه نزد آفریدگان معلوم نیست.
ب. اسم اعظم به  گونه اى معلوم است.]2[

صاحبــان قــول نخســت، پنهــان بــودن اســم اعظــم را بــدان جهــت دانســته اند 
کــه مــردم بــر ذکــر همــه اســماى الهــی مواظبــت کننــد بــه ایــن امیــد کــه اســم اعظــم 
نیــز بــر زبانشــان جــارى شــود.]3[ شــاید بتــوان گفــت یکــی از رازهــاى پنهــان بــودن 
اســم اعظــم، مصــون مانــدن آن از دســت نامحرمــان و اغیــار اســت و ایــن خــود 

نوعــی تقــدس و تنزیــه اســم خداســت.
الــف.  دارنــد:  گوناگونــی  آراى  اعظــم  اســم  تعییــن  در  دوم  قــول  صاحبــان 
القّیــوم«.]6[ د. »ذوالجــالل  کلمــه »اهَّلل«.]4[ ب.  کلمــه »هــو«.]5[ ج.  »الحــّی 
واإلکــرام«.]7[ هـــ .  حــروف مقطعــه.]8[ و. برخــی اســم اعظــم را از 11 حــرف »أَهــٌم، 
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َســَقٌك، َحَلــٌع، َیــٌص« مرکــب و جامــع عناصــر چهارگانــه )آتــش، خــاك، هــوا  و  آب( 
دانســته اند.]9[

عالمــه طباطبایــی بــر ایــن بــاور اســت کــه هیــچ یــک از نام هــای خــدا را نمی تــوان 
بزرگ تــر از دیگــر نام هــا دانســت؛ بلکــه هــر نامــی را بنــده از روی التجــاء و انقطاع کامل 
از ماســوا بــر زبــان آورد و بــه آن توســل جویــد، همــان بــرای او اســم اعظــم اســت.]10[

برخــی گفته انــد: اســم اعظــم خــدا، از جنــس واژه و لفــظ نیســت بلکــه مقامــی 
اســت کــه هــر کــس روی ایــن کرســی بنشــیند، می تــوان بــه اذن خــدا، کار خدایــی 

انجــام دهــد.]11[

گمانه زنی  ها در باب اسم اعظم
یــک. در پــاره ای روایــات ذیــل آیــه 40 ســوره نمــل، گفتــه شــده کــه مصــداق 
ــِذى ِعنــَدُه ِعلــٌم ِمــَن الِکتــب« عاصــف بــن برخیــا، وزیــر ســلیمان پیامبــر اســت. 

َ
»َاّل

همچنیــن دربــاره اســم اعظمــی کــه آصــف، خداونــد را بــا آن خوانــد، برخــی بــر این 
عقیده انــد کــه »یا حــّی یــا قّیــوم« بــوده کــه بــه زبــان عبــرى »آهیــا شــراهیا« اســت.
دو. علیخــان شــیرازی در کتــاب »کلــم طّیــب« نقــل فرمــوده کــه اســم اعظــم 
خــدای تعالــی آنســت کــه افتتــاح او اهَّلَلّ و اختتــام او ُهــَو اســت و حروفــش نقطــه 
ــُر َقراَئُتــُه ُاْعــِرَب َاْم َلــْم ُیْعــَرْب و ایــن در قــرآن مجیــد در ۵ آیــه مبارکــه  نــدارد َوال َیَتَغَیّ
از ۵ ســوره اســت: بقــره و آل عمــران و نســاء و طــه و تغابــن. شــیخ مغربــی گفتــه هــر 
کــه ایــن ۵ آیــه مبارکــه را ِورد خــود قــرار دهــد و هــر روز ۱۱ بــار بخوانــد هــر آینــه آســان 

شــود بــرای او هــر مهّمــی از ُکّلــی و ُجزئــی بــزودی انشــاءاهَّلَلّ تعالــی
وآن ۵ آیه این است:

ــوُم... تــا آخــر آیت الکرســی )ترجمــه: خدایــی کــه   ُهــَو اْلَحــُیّ الَقُیّ
ّ
َاهَّلَلُّ ال ِالــَه إاَل

نیســت معبــودی جــز او زنــده و پاینــده اســت(
ــَن  ــًا ِلمــا َبْی ق ، ُمَصِدّ ــاَب ِباْلَحــِقّ ــَک اْلِکَت َل َعَلْی ــَزّ ــوُم َن ــُیّ الَقُیّ ــَو الَح  ُه

ّ
ــَه إاَل هَّلَلُّ ال ِال اَ

ْنــَزَل اْلُفْرقــاَن )ترجمــه:  ــاِس، َواَ ْنجیــَل ِمــْن َقْبــُل ُهــدًی ِللَنّ ِ
ْ

ْوریــَة َواإل ْنــَزَل الَتّ َیَدْیــِه، واَ
خدایــی کــه نیســت معبــودی جــز او زنــده و پاینــده کــه کتــاب را بــه حــق بــر تــو نــازل 
ــازل  ــورات و انجیــل ران فرمــود و کتاب هــای پیشــین را تصدیــق کنــد و از پیــش ت

کــرده کــه هدایتــی اســت بــرای مــردم و فرقــان را نیــز نــازل فرمــود(
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 ِ
ْصــَدُق ِمــَن اهَّلَلّ

َ
ُکــْم ِالــی َیــْوِم اْلِقیَمــِة الَرْیــَب فیــِه، َوَمــْن ا  ُهــَو َلَیْجَمَعَنّ

ّ
هَّلَلُّ ال ِالــَه إاَل

َ
ا

َحدیثــًا )ترجمــه: خدایــی کــه نیســت معبــودی جــز او و قطعــًا شــما را در روز قیامــت 
گــردآورد کــه شــکی در آن نیســت و کیســت کــه در گفتــار از خــدا راســتگوتر باشــد(

ْسمآُءاْلُحْســنی )ترجمــه: خدایــی کــه نیســت معبــودی 
َ ْ
ــُه ال  ُهــَو، َل

ّ
َاهَّلَلُّ ال ِالــَه إاَل

جــز او و همــه نامهــای نیــک از آن اوســت(
ِل اْلُمْوِمُنــوَن. )ترجمــه: خدایــی کــه معبــودی 

ّ
ِ َفْلَیَتَوَک

 ُهــَو، َوَعَلــی اهَّلَلّ
ّ
َاهَّلَلُّ ال ِالــَه إاَل

جــز او نیســت و بــر خــدا بایــد تــوکل کننــد مومنــان(.

اسم اعظمی که خضر نبی به امام علی)ع( آموخت
عالمــه طبرســی در کتــاب فخیــم »مجمــع البیــان« در تفســیر ســوره توحیــد، 

روایــت زیــر را از کتــاب توحیــد صــدوق آورده اســت:
ــه او  ــدم و ب ــواب دی ــالم را خ ــه الس ــر علی ــدر، خض ــگ[ ب ــل از ]جن ــب قب ــك ش »ی

ــر دشــمنان، نصــرت داده شــوم. ــا آن ب ــه ب ــه مــن بیامــوز ک گفتــم: چیــزى ب

گفت: بگو: یا ُهَو یا َمن ال ُهَو إاّل ُهَو، اى او! اى آن که اویی جز او نیست!.
چــون صبــح شــد، آن را بــراى پیامبــر خــدا باز گفتم. فرمــود: »اى علی! اســم اعظم 

بــه تــو آموختــه شــده اســت«. در روز بــدر، پیوســته این جمله بر زبانــم بود«.
نیــز امیــر مومنــان، »قــل هــو اهَّلل أحــد« را خوانــد و چــون آن را تمــام کــرد، فرمــود: 
»ُقــل ُهــَو اهَّللُ  أَحــٌد«، اى او! اى آن کــه اویــی جــز او نیســت! مــرا بیامــرز و بــر گــروه 

کافــران، پیــروزم گــردان«.
در روز صّفیــن نیــز، در حالــی کــه حملــه مــی کــرد، ایــن دعــا را مــی خوانــد. عّمــار 

بــن یاســر بــه ایشــان گفــت: اى امیــر مومنــان! ایــن اشــارات چیســت؟
فرمــود: »اســم اعظــم خــدا و ســتون توحیــد اســت. خــدا، کــه معبــودى جــز او 
نیســت«. ســپس آیــه: »شــهد اهَّلل أّنــه ال إلــه إاّل هــو؛ خــدا، خــود، گواهــی مــی دهــد 
کــه معبــودى جــز او نیســت« و آخــر حشــر را قرائــت کــرد. آن گاه پیــاده شــد و چهــار 

رکعــت پیــش از زوال خوانــد.«
ــود.  ــی ش ــر وارد نم ــر ضمی ــر س ــدا ب ــرف ن ــو، ح ــد نح ــق قواع ــید طب ــاید بپرس ش
ایــن شــبهه را عالمــه حســن زاده آملــی در کتــاب »مــدارج قــرآن و معــارج انســان« 

چنیــن پاســخ داده اســت:
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»در ایــن حدیــث شــریف و نظائــر آن کلمــه مبارکــه هــو منــادی شــده اســت و 
حــرف یــای نــدا بــر ســرش در آمــده اســت و حــال اینکــه ضمیــر، منــادی نمی شــود 
عالمــه بهائــی، در صمدیــه در شــرایط منــادی گویــد: »و یشــترط کونــه مظهــرًا« 
و شــارح آن عالمــه ســیدعلیخان در شــرح کبیــر صمدیــه پــس از عبــارت مذکــور 
گویــد: فــال یجــوز نــداء المضمــر مطلقــًا الیقــال یــا انــا وال یــا ایــای وال یــا هــووال یــا ایــاه 

اجماعــًا تــا اینکــه گویــد: و قــال شــعبان فــی الفیتــه:
و ال تقل عند النداء یا هو

و لیس فی النحاة من رواه
پــس در حدیــث مذکــور یــا هــو حــرف نــدا بــر ســر ضمیــر در نیامــده اســت بلکــه هو 
اســمی از اســماء اهَّلل اســت کــه مســمی آن هویــت مطلقــه و ذات اقــدس اســت، 
چــه اینکــه جملــه شــریف یــا هــو یــا مــن الهــو االهــو ســخن کســی اســت کــه خــود 

پــدر نحــو و صــرف اســت«
راقــم ایــن ســطور بــر ایــن بــاور اســت کــه جامع تریــن تحقیــق در بــاب اســم اعظــم 
خــدا و حقیقــت آن، دیــدگاه مرحــوم عالمــه طباطبایــی اســت کــه می گویــد: »در 
جهــان هــر پدیــده اى بــراى خــود علــت ویــژه اى دارد و ضعــف و قــوِت معلــول 
بســتگی بــه کیفیــت علــت از نظــر قــوه و ضعــف دارد؛ هــرگاه اســم اعظــم از قبیــل 
الفــاظ باشــد، ســرانجام از دو حالــت بیــرون نیســت، اگــر تلفــظ شــود از مقولــه 
کیفیــت مســموع و اگــر تصــور شــود از مقولــه امــور ذهنــی خواهــد بــود، و در هــر 
دو صــورت چگونــه مــی تــوان گفــت: کیــف مســموع و یــا صــورت خیالــی یــك شــی 
داراى چنیــن قــوه و قدرتــی اســت کــه در جهــان تحولــی ایجــاد مــی کنــد، در حالــی 

کــه خــود اســم اعظــم بنابــر ایــن فــرض، معلــول نفــس و ذهــن انســان اســت.
بنابــر ایــن اگــر اســماى الهــی ـ اعــم از اســم وســیع و عــام، یــا اســم خــاص ـ تأثیــرى 
در آفرینــش دارنــد، بــه خاطــر واقعیتهــاى آن هــا اســت، نــه بــه خاطــر الفاظــی کــه 
از آن هــا حکایــت مــی کنــد و نــه بــه خاطــر معانــی بــی اثــرى کــه از آن هــا در ذهــن 
پدیــد مــی آیــد؛ طبعــًا بایــد گفــت موثــر در هــر چیــز خــدا اســت. از آن نظــر کــه 
واقعیــت ایــن اســما را دارد، نــه لفــظ مســموع موثــر بــوده و نــه مفاهیــم محــض.

از طــرف دیگــر خــدا نویــد مــی دهــد کــه مــن دعــاى دعــوت کننــدگان را اجابــت 
جیــُب دعــوَة الــّداِع ِإذا َدعــان... (]بقــره/186[، ولــی 

ُ
مــی کنــم و مــی فرمایــد:)... أ
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مقصــود آیــه هــر نــوع دعــا نیســت، ولــو دعایــی کــه هنــوز از اســباب طبیعــی منقطع 
نشــده و توجــه کامــل بــه خــدا تحقــق نیافتــه اســت، بلکــه ناظــر بــه کســی اســت 
کــه از هــر ســببی چشــم بپوشــد و فقــط بــه پــروردگار خــود توجــه کنــد؛ در ایــن 
صــورت بــا حقیقــت اســمی کــه با درخواســت او کاماًل مناســب اســت، ارتبــاط پیدا 
می کنــد و واقعیــت، اثــر خــود را مــی گــذارد و دعــاى او مســتجاب مــی شــود و ایــن 
اســت معنــی خوانــدن بــا اســم، هــرگاه او بــا اســمی کــه ارتبــاط برقــرار کــرده، اســم 
اعظــم باشــد، همــه چیــز از او اطاعــت مــی کنــد و دعــاى او مســتجاب مــی شــود.
ــوزش داده،  ــران آم ــی از پیامب ــه برخ ــم را ب ــم اعظ ــدا اس ــد خ ــی گوین ــه م ــن ک ای
مقصــود ایــن اســت کــه راه انقطــاع از غیــر خــدا و توجــه بــه خــدا را بــه روى آنــان 
بــاز کــرده کــه در همــه جــا بــا واقعیــت ایــن اســم، ارتبــاط برقــرار مــی کننــد و دعــاى 

آنــان مســتجاب مــی شــود.
بنابــر ایــن روایــات را بایــد چنیــن تفســیر کــرد و اســماى لفظــی و صــور ذهنــی را، 

اســم اســم نامیــد.«]12[ و]13[
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نگاه على)ع( به تمرین بندگى

نگرشی مثبت به دنیا
جهان بینــی امیــر مؤمنــان علــی)ع( دنیــا را مثبــت ارزیابــی و آن را عاملــی بــرای 
تحــول انســان در دنیــا معرفــی می نماینــد. در نگــرش حضــرت علــی)ع(، هــر 
انســان می توانــد از عمــر کوتــاه و محــدود خــود در دنیــا، ســودی بی نهایــت کســب 
کنــد. بــر هــر زن و مــردی الزم اســت تــا بــا نــگاه انبیــا:، امامــان: و اولیــای الهــی بــه 
دنیــا و چگونگــی زندگــی ایشــان در دنیــا آشــنا شــده و زندگــی فــردی و اجتماعــی 
خــود را نیــز بــا آن مطابقــت دهنــد. بیش تــر انســان ها پــس از آن کــه بــه عمــق 
ایــن نــگاه پــی می برنــد، از ایــن کــه پیش تــر بــا ایــن جهان بینــی آشــنا نبوده انــد، 

ــد:  ــان)ع( می فرماین ــر مؤمن ــد. امی ــف می  خورن ــدت تأس بش
ال و ِإّنَ اْلَیْوَم اْلِمْضماُر«)]1[(

َ
»أ

« بــرای هشــدار دادن بــه مخاطبــان بــه  کار بــرده می شــود؛ حضــرت در ایــن 
َ

ال
َ
»أ

روایــت بــرای بیــداری از خــواب غفلــت، هشــدار داده و بــه هشــیاری و بینایــی 
دعــوت می نمایــد. چــرا کــه جــز اولیــای الهــی، بیش تــر انســان ها پــس از ُمــردن از 
ایــن خــواب بیــدار می شــوند.)]2[( گویــی ایشــان در ایــن روایــت، انســان ها را از 
حقیقتــی آگاه کــرده و در مــورد خطــرات بســیار نْفســانی کــه انســان را تــا پایــان عمــر 
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« خواســتار بیــداری، 
َ

ال
َ
تهدیــد می کنــد، هشــدار می دهــد؛ حضــرت بــا بیــان واژه »أ

هوشــیاری و بینایــی انســان ها هســتند.

دنیا محلی برای تمرین
حدیــث »ِإّنَ اْلَیــْوَم اْلِمْضمــاُر« بــه تمریــن گاه بــودن دنیایــی کــه انســان در آن 
زندگــی می کنــد، اشــاره دارد؛ دنیایــی کــه خــدا بــرای آدمــی مقــرر کــرده اســت، 
حیــات و مــرگ در آن در جریــان داشــته، هــر گوشــه آن مجموعــه ای از حکمت هــا 
ــه دارد، محلــی  ــا هــر آنچــه ک ــم ب و براهیــن و از نعمت هــا سرشــار اســت. ایــن عال
ــود دارد،  ــمان وج ــن و آس ــه در زمی ــه ک ــه آنچ ــت. هم ــار( اس ــن )مضم ــرای تمری ب
خــود وســیله ای بــرای تمریــن انســان ها در ایــن جهــان اســت. پــروردگار همــه 
خلقــت را بــه تســخیر آدمــی درآورده اســت)]3[( کــه او از ایــن رهگــذر بــه مقصــد 
ســعادت برســد. خداونــد متعــال بــه آدمــی دســتور داده اســت کــه در ایــن عالــم 

تمریــن کنــد. البتــه او را بــدان مجبــور نســاخته اســت؛
 امــا ایــن جهــان، خــود فرصتــی اســت کــه بایــد آدمــی از آن بهــره ای شــایان ببرد. 
انســان می توانــد بــا امــوری همچــون علم آمــوزی، تقویــت اراده و افــزودن بــر 
صفــات نیــک، بــه تقویــت فکــر و روح خــود پرداختــه و بــرای رســیدن بــه ســعادت 

تمریــن نمایــد.
همــه عبــادات بــرای مؤمنــان، نوعــی تمریــن بــرای نیرومنــد شــدن روح و بــدن 
اســت. در ایــن جهــان، هرگــز مســابقه ای برگــزار نخواهــد شــد؛ به بیــان دیگر، همه 
انســان ها در دنیــا، تــا لحظــه پایانــی عمــر خویــش، تنهــا در حــال تمریــن هســتند. 
ــد؛  ــردن بی عالقه ان ــن ک ــه تمری ــف، ب ــت و ضعی ــراد سس ــی اف ــان، برخ ــن می در ای
آنــان بــه تن پــروری عــادت کــرده و هرگــز خــود را بــه زحمــت نمی افکننــد. گویــی 
آنــان در صــدد تمریــن دادن روح خــود بــا عبــادات نبــوده و گویــی نمی خواهنــد 
روح خــود را قدرتمنــد ســازند. امــا کســانی کــه در پــی تعالــی و رشــد معنــوی خــود 
هســتند، در دنیــا اهــل تمرین انــد؛ همانــان کــه خداونــد آنــان را ســتوده و رســتگار 
خوانــده اســت.)]4[( آنــان تــا روزی کــه ملــک المــوت جــان آنــان را ماننــد پــدری 
مهربــان از بدن هاشــان ِســتانده و آنــان را بــه عاَلــم دیگــر منتقــل ســازد، همــواره 

در سخت کوشــی و تمریــن بــرای رســیدن بــه مقصودنــد.
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مصادیق پدر مهربان
ــدری دلســوز اســت،  ــه معنــای پ ــه ب ــات ک ــِفیُق«)]5[( در روای

َ
ــُد الّش تعبیــر »اْلَواِل

پــدری  المــوت بیــان شــده اســت)]6[(.)]7[( براســتی او ماننــد  دربــاره ملــک 
مهربــان، بــا مؤمــن روبــه رو شــده و جــان او را می ســتاند. چگونگــی مواجهــه، 
ــه  ــد ب ــیده و بای ــان رس ــه پای ــرش ب ــه عم ــی ک ــا مؤمن ــوت ب ــک الم ــالم و ادب مل س

عالــم آخــرت ســفر کنــد، بــا مهربانــی، محبــت، مــدارا و نرمــی همــراه اســت.

درخواست چشم پوشی از خدا
ــی  ــه بجــا نیــاوردن حــق بندگ حضــرت علــی)ع( در دعــای کمیــل)]8[( گویــی ب
حضــرت حــق اقــرار کــرده و خویشــتن را بــه نقــص در عبــادات و بندگــی متهــم 
می ســازند. حضــرت در فــرازی از ایــن دعــا، از خداونــد، چشم پوشــی بــر کوتاهی ها 
ْن ُتَســاِمَحِنی َو َتْرَحَمِنــی؛)]9[( پــس بــا مــن ســهل و 

َ
و تقصیرهــا را می طلبنــد؛ »أ

آســان رفتــار کــن و هنــگام حسابرســی اعمالــم، بــر مــن ســخت مگیــر!«
او همــه  یــک ســبد میــوه می پرســد.  از میوه فــروش دربــاره  گاهــی مشــتری 
میوه هــای آن ســبد را بــدون  آن کــه خــوب را از بــد جــدا ســازد، می خــرد. بــه 
معنــای دیگــر، خریــدار بــه ایــن کــه ممکــن اســت در آن میــان، شــماری میــوه 
ْن ُتَســاِمَحِنی«، در دعــای 

َ
ناســالم نیــز وجــود داشــته باشــد؛ توجهــی نمی کنــد. »أ

کمیــل نیــز بــه مطلبــی شــبیه بــه آنچــه کــه بیــان شــد، اشــاره دارد. حضــرت در این 
درخواســت، از خداونــد می خواهــد کــه بــا فضــل خــود، همــه اعمــال ایشــان را 
بپذیــرد و بــا عدالــت ورزی و ســخت گیری، حسابرســی نکنــد. چــرا کــه اگــر خداونــد 
چنیــن کنــد، بیش تــر اعمــال آدمــی مــردود شــده و تنهــا اندکــی مقبــول می افتــد. 
روشــن اســت کــه انــدک عمــل نیــز نمی توانــد بهــای بهشــت بریــن باشــد.)]10[(

پاداش روزه
فرشــتگان کــه مأمــور ثبــت اعمــال آدمــی هســتند، پــاداش عبــادات و کارهــای 
نیــک وی را بدقــت می نویســند؛ امــا آنــان از نوشــتن پــاداش روزه ناتواننــد. آنــان 
ارزش و ثــواب روزه را درک نمی کننــد؛ از ایــن رو، خداونــد فرشــتگان را از ثبــت 

ــاز مــی دارد. ــاداش روزه ب پ
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ْوُم ِلی؛)]11[( روزه برای من است« پروردگار مهربان فرموده است: »الّصَ
پــروردگار بــا بیــان ِلــی در ایــن روایــت تصریــح می فرمایــد کــه برخــالف حــج، 
ــه اداکننــده آن اســت، روزه تنهــا مختــص  ــه متعلــق ب نمــاز، انفــاق و ماننــد آن ک
مــن اســت. حضــرت حــق خــود بایــد دربــاره ایــن گوهــر گران بهــا بــا روزه داران 
معاملــه کنــد. پــاداش نمــاز، خمــس، انفــاق و اخــالق نیکــو معیــن و روشــن اســت؛ 
امــا روزه، ُمــزدی مشــخص نــدارد. خــدا در برابــر اطاعــت بنــده اش از دســتور الهــی 
و ســپری کــردن یــک روز بــه روزه داری، خــود بــه اعطــای پــاداش ایــن عمــل نیــک 

اقــدام می کنــد.

آفریدگار بی همتا
شــخصی عرب زبــان در ایــام حــج، پــردۀ کعبــه را گرفتــه بــود و همچــون مــادِر 
جوان مــرده می گریســت؛ او چنــان می گریســت کــه اطرافیــان وی نیــز از حــزن 
گریســتنش بــه گریــه آمــده بودنــد. گویــی کــه می خواهــد از شــدت گریــه، قالــب 
تهــی کنــد. او کــه بــه عربــی فصیــح ســخن می گفــت بــا خــدای خویــش چنیــن 
نجــوا می کــرد: خدایــا! از راهــی دور آمــده ام و تنهــا یــک پرســش از تــو دارم. تــو 
خــود می دانــی کــه مــن ثــروت و زر و زیــور دنیــا را نمی خواهــم؛ حتــی آســایش 
ــر خدایــی بهتــر از خــود  ــو می خواهــم کــه اگ ــا! از ت آخــرت را نیــز نمی طلبــم. خدای
می شناســی، او را بــه مــن معرفــی کنــی تــا مــن دســت بــه دامــن او شــوم. اگــر 
ــه  ــت ک ــد گف ــر! بای ــرا بپذی ــس م ــت، پ ــو نیس ــر از ت ــر و بلندمرتبه ت ــی بهت ــز خدای نی
به راســتی خداونــد هرگــز همتایــی نــدارد. بخشــنده تر، کریم تــر، مهربان تــر، واالتــر 

از خداونــد مهربــان، حتــی قابــل تصــور نیســت.

رحمت خدا
امیر مؤمنان)ع( در دعای کمیل می فرماید: »ِبَرْحَمِتَک اْخَفْیَته«)]12[(

ــگاه نویســندگان اعمــال  ــح انســان از ن ــا بیــان ایــن تعبیــر، گویــی عمــل ناصال ب
)فرشــتگان( پنهــان نــگاه داشــته شــده اســت. بــه دیگــر ســخن، گویــا فرشــتگان 

ــه ایــن کــه آن را ثبــت کننــد. ــد؛ چــه رســد ب ــز ندیده ان اعمــال بنــده را هرگ
ــی رحمــت  ــروردگار اســت؛ یعن ــبب رحمــت پ ــه س ــا ب ــال، تنه ــتن اعم ــا ننوش ام
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خداونــد از ثبــت و ضبــط گناهــان بنــدگان جلوگیــری می کنــد. خداونــد مهربــان 
برخاســته از رحمــت گســترده خــود، چنیــن می کنــد؛ نــه به ســبب غضــب! بلکــه 
بــه بیــان دیگــر، چنیــن نیســت کــه خداونــد به خاطــر غضــب از عمــل بنــده اش، 
عمــل وی را از دیــد فرشــتگان مخفــی ســاخته و در آینــده، طعــم شــدیدترین 
عذاب هــا را بــه او بچشــاند. در حقیقــت ایــن امــر در عبــارت »ِبَرْحَمِتــَک اْخَفْیَتــه« 
نهفتــه اســت. تنهاعلــت پنهــان مانــدن اعمــال ناصــواب بنــدگان، رحمــت الهــی 
اســت. در حقیقــت، مهــر سرشــار و بی نهایــت خداونــدی، اجــازه نمی دهــد تــا 
فرشــتگانی کــه بــه نوشــتن اعمــال آدمــی مأمورند، اعمــال او را ببینند و بنویســند.

نظر لطف خدا
اعمــال برخــی در قیامــت کافــی نبــوده و آنــان را بــه بهشــت نمی رســاند؛ امــا 
آنــان در زندگــی دنیــوی خــود، کارهایــی کرده انــد کــه امیدوارنــد خداونــد آنــان 
ــه گاهــی گوهــر رضایــت  ــد. چــرا ک را به ســبب اعمال شــان، از عــذاب جهنــم برهان
پــروردگار در کاری اســت کــه بنــده آن را کوچــک می شــمارد.)]13[( چنیــن امــوری، 

ــرد. ــم معنــا، پیــش می ب باطنــی درخشــان داشــته و آدمــی را بســرعت در عاَل
شــخصی بــرای وضــو گرفتــن آب نداشــت. وقــت تنــگ بــود و دیگــر زمانــی بــرای 
نمــازش باقــی نمانــده بــود؛ شــخصی دیگــر کــه قمقمــه ای ُپــر از آب، بــرای خــوردن 
داشــت، بــه او گفــت: آیــا بــرای وضــو آب نیــاز داری؟ گفــت: بلــه! هــر چــه پــول نیــز 
بخواهــی، بــه تــو خواهــم داد. او گفــت: بــه پــول نیــازی نــدارم. همــان َدم از ســوی 
خداونــد خطابــی رســید؛ ای مالئکــه! عمــل او را محاســبه کنیــد کــه همیــن مقدار 

بــرای بــه بهشــت رفتــن او کافــی اســت.)]14[(

دیده ِاغماض
همیشــه از خداونــد بایــد خواســت کــه در محاســبه اعمــال تســاهل کــرده و 

َتْرَحَمِنــی«)]15[( َو  ُتَســاِمَحِنی  ْن 
َ
»أ ننمایــد؛  ســخت گیری 

زیرا آدمی در دعای کمیل به ضعف خود اعتراف می کند:
ِعیف؛ من بنده ضعیف تو هستم«)]16[(

َ
»اَنا َعْبُدَک الّض

چــه کســی می توانــد همچــون امیــر مؤمنــان علــی)ع( نمــاز بخوانــد؟ کیســت 
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توانســت  نخواهــد  کنــد؟ هیچ کــس  روزه داری  فاطمــه)س(  ماننــد  بتوانــد  کــه 
هماننــد حضــرت ابراهیــم)ع( حــج بگــزارد! هرگــز کســی نمی توانــد همچــون امــام 

حســین)ع( دیــن را یــاری کنــد. خداونــد در قــرآن کریــم می فرمایــد:
ْنَساُن َضِعیًفا))]17[( ِ

ْ
َف َعْنُکْم َوُخِلَق اإل ْن ُیَخّفِ

َ
(ُیِریُد اهَّلُل أ

بــرای  توانــی  افــراد،  بنابرایــن، بیش تــر  اســت.  آفریــده شــده  ناتــوان  انســان 
عبــادات ســنگین ندارنــد؛ پــس شایســته اســت کــه پــروردگار مهربــان بــا بندگانــش 

ــا تســاهل رفتــار کنــد. ب

شعری در طلب تساهل از خدا
مرحــوم مرشــد چلویــی)]18[( در بــازار تهــران غــذا می فروخــت. او کــه ســوادی 
نداشــت، از طبــع شــعری خــوب برخــوردار بــود. دیــوان اشــعار وی کــه در حــدود 
ــون  ــوخت. اکن ــل کارش س ــوزی در مح ــه آتش س ــود، در حادث یک هــزار صفحــه ب

تنهــا دویســت  صفحــه از ســروده هایش برجــای مانــده اســت.
او در یکی از اشعارش در خطاب به خداوند چنین سروده است:

»در باز کن! من مرد گلچین نیستم«
ــه مــن  ــد ک ــا پــروردگارش می گوی مرحــوم مرشــد در ایــن مصــرع و در مناجــات ب
زیباتریــن گل هــا را در اختیــار نــدارم تــا بتوانــم بــا گل هایــم منزلــت را زینــت کنم. اما 
ــم تماشــاگر  ــه تماشــا بنشــینم. مــن می توان ــم زیبایی هــای بندگانــت را ب می توان
امیــر مؤمنــان علــی)ع(، امــام حســین)ع(، قمــر بنی هاشــم)ع(، عالمــان ربانــی و 
تمــام نعمت هایــت باشــم. امــا خــود نمی توانــم همچــون عبــدی صالــح مثــل 
ــا  قمــر بنی هاشــم)ع( باشــم؛ چــرا کــه ذلیــل و ناتوانــم؛ پــس در حســاب اعمالــم ب

مــن مســامحه کــن!
اگــر خداونــد کریــم بنــدگان حقیــر خــود را بــا انبیــا:، ائمــه: و اولیــا کــه بزرگ مــردان 
محکــوم  حتــم  به طــور  بنــدگان  نمایــد،  قیــاس  بندگی انــد،  و  عبــادت  طریــق 
خواهنــد گشــت. از ایــن رو، خداونــد اعمــال هــر بنــده را به قــدر وســع و ظرفیــت او 
می ســنجد.)]19[( بنــده ای ضعیــف کــه گاهــی نمــازش را بــا حضــور قلــب و گاهــی 
ــه او  ــه روزه داری چنــان ناتوانــش می کنــد ک ــا عبــدی ک ــزارد ی ــا کســالت می گ نیــز ب
را از فیــض بــه مســجد رفتــن بــاز مــی دارد و یــا کســی کــه آرزو می کنــد کــه ای کاش 
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خداونــد مــاه مبــارک رمضــان را همیشــه در روزهــای کوتــاه زمســتان قــرار مــی داد، 
توانــی بــرای حضــور در محکمــه عــدل الهــی را نــدارد. از همیــن رو، بایــد از خداونــد 
طلــب کــرد تــا بــا تســاهل بــا بندگانــش برخــورد کنــد؛)]20[( حتــی آن زمــان کــه 
ملــک المــوت بــرای قبــض روح شــخص مأمــور می شــود؛ تــا ایــن کــه در آن لحظــه 

نیــز او مثــل پــدری مهربــان بــا بنــدگان رفتــار کنــد!
تــا زمانــی کــه انســان در دنیــا زندگــی می کنــد، در حــال تمریــن کــردن بــوده و 

مســابقه ای در میــان نیســت. امیــر مؤمنــان علــی)ع( می فرمایــد:
باُق«.)]21[( »روز مسابقه، فردای قیامت است؛ َو َغدًا الّسِ

بــه پیــروز نهایــی، جایــزه می دهنــد. امیــر مؤمنــان علــی)ع(  در مســابقات، 
ــْبَقُة« به معنــای مســابقه  می فرمایــد: پــاداش ایــن مســابقه بهشــت اســت. »الّسَ
ــُة« پــاداش آن اســت. در قیامــت پــس از ایــن کــه همــه مــردم از قبرهــا  و »الَجّنَ
برانگیختــه شــدند، بــه آنــان گفتــه می شــود کــه آنــان کــه دنیــا را محلــی بــرای 
تمریــن دانســته و در آن بــه تمریــن پرداختنــد و درصــدد بــه دســت آوردن فضائل 
و نیکی هــا )ماننــد کســب علــم، زدودن رذایــل اخالقــی از قلــب، آراســتن دل 
بــه زینت هــای خلقــی و رســیدن بــه قلــب ســلیم( بودنــد، می تواننــد به ســوی 
بهشــت حرکــت کننــد. پــس الزم اســت اهــل ایمــان دنیــا را محلــی بــرای تمریــن 
خــود قــرار داده و تــا آنجــا کــه در تــوان دارنــد، خــود را بــه قــرب الهــی نزدیک تــر 
ــه یکــی از عالی تریــن تمرین هــا، روزه داری در مــاه مبــارک  ــد گفــت ک گرداننــد. بای
رمضــان اســت؛ زیــرا خداونــد فرمــوده اســت: »َاْلُصــوُم ِلــی َو َاَنــا ُاْجــِزی ِبــِه)]22[(؛ 

روزه بــرای مــن اســت و خــود عهــده دار پــاداش آن هســتم«.
پــاداش ایــن مســابقه نیــز نعمت هــای مــادی بهشــت نیســت؛ بلکــه پــاداش آن 

تنهــا نــزد پــروردگار هســتی اســت.

درب های هشت گانه بهشت
نــام یکــی از ابــواب هشــت گانه بهشــت، روزه داران اســت. آنــان در قیامت از میان 
ــان اثــری  ــام روزه دارنــد، آتــش در آن جهنــم عبــور می کننــد؛ امــا چــون ســپری به ن
نخواهــد کــرد.)]23[( روزه یکــی از مؤثرتریــن عبــادات در تحقــق معنــای تمریــن در 
دنیاســت. در مــاه رمضــان، برنامه هایــی تربیتــی و بســیار عالــی از ســوی خداونــد 
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بــرای بنــدگان تعییــن شــده اســت کــه تأثیــری بســزا در روح آدمــی دارنــد. یکــی از آن 
برنامه هــای تمرینــی همــان تحمــل گرســنگی و تشــنگی در ایــن ماه شــریف اســت. 

برنامــه ای کــه ثمراتــی فــراوان بــرای انســان مؤمــن بــه ارمغــان مــی آورد.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

که امروز روز تمرین و فردا  گاه باشید  ار؛ آ ُة َو اْلغاَیُة الّنَ ْبَقُة الَجّنَ باُق َو الّسَ ال و ِإّنَ اْلَیْوَم اْلِمْضماُر َو َغدًا الّسِ
َ
]۱[. »أ

زمان مسابقه است؛ پاداش و جزای برنده، بهشت و فرجام بازنده، آتش است«؛ نهج البالغه: خطبه۲۸.
کرم)ص( فرمودند: مردم ـ همگی در خواب ـ غفلت  اُس ِنَیاٌم َفِإَذا َماُتوا اْنَتَبُهوا؛ پیامبر ا )ص( الّنَ ِبّیُ ]۲[. »َقاَل الّنَ

که می میرند، ـ از این خواب ـ بیدار می گردند«؛ بحاراالنوار: ۶ / ۲۷. ـ به  سر می برند؛ هنگامی 
َر َلُکْم َما 

َ
ُکْم َتْشُکُروَن * َوَسّخ

َ
ْمِرِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعّل

َ
َر َلُکُم اْلَبْحَر ِلَتْجِرَی اْلُفْلُك ِفیِه ِبأ

َ
ِذی َسّخ

َ
]۳[. (اهلُل اّل

که دریا را به سود  ُروَن)؛ »خداوند است 
َ

َیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفّک
َ

ْرِض َجِمیًعا ِمْنُه ِإّنَ ِفی َذِلَك ل
َ ْ
َماَواِت َوَما ِفی األ ِفی الّسَ

کنند، برای اینکه جویای احسان و روزی او شوید  کشتی ها به فرمانش در پهنۀ آن حرکت  گرفت تا  کار  شما به 
و شکِر ]نعمت هایش را[ به جا آورید * ]همه[ آنچه را در آسمان ها و زمین است از جانب خودش به سود شما 
که اندیشه می کنند نشانه هایى ]بر قدرت و ربوبیت و  گرفته است، بى تردید در این ]امور[ برای مردمی  کار  به 

لطف خدا[ است.«؛ جاثیه )۴۵(: ۱۲ ـ ۱۳.
ْنِزَل 

ُ
ْنِزَل ِإَلْیَك َوَما أ

ُ
ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِبَما أ

َ
ا َرَزْقَناُهْم ُیْنِفُقوَن * َواّل َة َوِمّمَ

َ
ال ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب َوُیِقیُموَن الّصَ

َ
]۴[. (اّل

باور  را  »آنان که غیب  اْلُمْفِلُحوَن)؛  ُهُم  وَلِئَك 
ُ
َوأ ِهْم  َرّبِ ِمْن  ُهًدى  َعَلی  وَلِئَك 

ُ
أ  * ُیوِقُنوَن  ُهْم  ِخَرِة 

ْ
َوِبال َقْبِلَك  ِمْن 

کرده ایم ]در راه  که روزی آنان  دارند، و نماز را ]با شرایط ویژه اش[ می خوانند، و از هر نعمت ]مادی و معنوی[ 
که به آخرت یقین  خدا[ هزینه می کنند * و به آنچه بر تو و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند، و اینانند 
راِه سعادت[ پیروز ند.«؛  که ]بر موانع  آنانند  بر ]بلندای[ هدایتند، و  از سوی پروردگارشان  که  آنانند  دارند. * 

بقره )۲(: ۳ ـ ۵.
َکاَنْت لُه  ْنَصاِر َو 

َ ْ
 ِمَن األ

ً
ِبى َجْعَفٍر)ع( َقاَل: َحَضَر َرُسوُل اهلِل)ص( َرُجال

َ
ِبیِه َعِن َعْن أ

َ
أ ِإْبَراِهیَم َعْن  ]۵[. »َعِلّیُ ْبُن 

ِسِه َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل)ص( 
ْ
َحاَلٌة َحَسَنٌة ِعْنَد َرُسوِل اهلِل)ص( َفَحَضَرُه ِعْنَد َمْوِتِه َفَنَظَر ِإَلی َمَلِک اْلَمْوِت ِعْنَد َرأ
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َرِفیٌق  ُمْؤِمٍن  ِبُکّلِ  َفِإّنِی  َعْینًا  َقّرَ  َو  َنْفسًا  ِطْب  ُد)ص(!  ُمَحّمَ َیا  اْلَمْوِت  َمَلُک  َلُه  َفَقاَل  ُمْؤِمٌن  ُه  َفِإّنَ ِبَصاِحِبی  اْرُفْق 
که مردی از انصار مورد عنایت پیامبر)ص( بود و حال خوبى نزد  َشِفیٌق؛ علی بن ابراهیم از پدرش نقل می کند 
ایشان داشت. پیامبر)ص( در هنگام مرگ، نزد او حاضر شدند؛ ـ حضرت)ص( ـ ملک الموت را حاضر و در صدد 
که او مردی باایمان است.  کن! چرا  قبض روح او یافت. حضرت به ملک الموت فرمودند: با رفیق من مدارا 
کرد: ای محمد)ص(! راحت باش؛ چشمت روشن باد! من با هر مؤمنی رفیق و  ملک الموت به ایشان عرض 

مهربانم«؛ الکافی: ۳ / ۱۳۸.
کم مملکت  کم اسالمی نیز آمده است. امام صادق)ع( در این باره فرموده اند: حا ]۶[. البته این تعبیر، درباره حا
گوش فرا دهد.  کند و به سخنان ایشان  اسالمی می بایست مانند پدری مهربان همه فرزندان خود را تحمل 
کم مملکت اسالمی  خواسته های بجای آنان را برآورده و آنان را از خود طرد نسازد. از دیدگاه امام صادق)ع( حا

باید در جامعه با مردم، رفتاری همانند رفتار پدر با فرزندان خویش داشته باشد.
اِهَیِة 

َ
ُع اْلِعَباِد ِفی الّد ِغیِر َو َمْفَز ُة ِباْلَوَلِد الّصَ ّمُ اْلَبّرَ

ُ ْ
ِقیُق َو األ

َ
ُخ الّش

َ ْ
ِفیُق َو األ

َ
ِفیُق َو اْلَواِلُد الّش ِنیُس الّرَ

َ ْ
َماُم األ ِ

ْ
]۷[. »اإل

گرفتاری سخت  کودک، پناه بندگان خدا در  آِد؛ امام همدم و رفیق، پدر مهربان، برادر برابر، مادر دلسوز به  الّنَ
است«؛ الکافی: ۱ / ۴۹۵.

که در روایات خواندن آن در شب نیمه شعبان و نیز در شب جمعه وارد شده  کمیل دعایى است  ]۸[. دعای 
کرده است، به دعای  کمیل )از اصحاب سّر امیر مؤمنان علی)ع((، آن را از حضرتش نقل  که  است. این دعا 

خضر نبی)ع( نیز شهرت دارد.
کمیل. کرده و رحم نمایى«؛ مفاتیح الجنان: دعای  ]۹[. »...که بر من تسامح 

َدِنَی اهلُل؛  ْن َیَتَغّمَ
َ
 أ

َّ
َنا ِإال

َ
ْنَت؟ قاَل: َو ال أ

َ
 ِبَرْحَمِة اهلِل. قاُلوا: َو ال أ

َّ
َحٌد ِإال

َ
َة أ ]۱۰[. »َقاَل َرُسوُل اهلِل)ص( َلْن َیْدُخَل الَجّنَ

کردند: شما هم نه؟  گرامی اسالم)ص( فرمودند: هیچ کس مگر با رحمت خداوند به بهشت نرود. عرض  پیامبر 
کنز العمال: ۴ / ۲۵۴،  کند«؛  که خدا مرا مشمول رحمت خود  حضرت)ص( فرمودند: و نه حتی من! مگر این 

ح۱۰۴۰۷؛ مسند احمد بن حنبل: ۳ / ۵۲.
مکارم  ۱۳۶؛  الشریعه:  مصباح  دهم«؛  پاداش  بدان  من  و  است  من  از  روزه  ِبِه؛  ْجِزی 

َ
أ أَنا  َو  ِلی  ْوُم  »الّصَ  .]۱۱[

االخالق »طبرسی«: ۱۳۸؛ الکافی: ۴ / ۶۳.
کمیل. گناهانم را ـ پنهان نمودی«؛ مفاتیح الجنان: دعای  ]۱۲[. »...به سبب رحمتت ـ 

َطاَعِتِه؛  ِفی  ِرَضاُه  ْخَفی 
َ
أ ْرَبَعٍة؛... 

َ
أ ِفی  ْرَبَعًة 

َ
أ ْخَفی 

َ
أ َتَعاَلی  َو  َتَباَرَک  اهلَل  ِإّنَ  َقاَل:  اْلُمْؤِمِنیَن)ع(  ِمیِر 

َ
أ »َعْن   .]۱۳[

َتْعَلُم؛ امیر مومنان)ع( فرمودند: خداوند تبارک و تعالی، 
َ

ْنَت ال
َ
َما َواَفَق ِرَضاُه َو أ َتْسَتْصِغَرّنَ َشْیئًا ِمْن َطاَعِتِه َفُرّبَ

َ
َفال

کرده  چهار چیز را در چهار چیز دیگر مخفی نموده است.... ـ یکی از آن ها ـ رضایت خود را در طاعتش مخفی 
خشنودی  و  رضا  موافق  عبادت  همان  بسا  چه  نشمار؛  کوچک  را  عبادات  و  طاعات  از  هیچ یک  پس  است؛ 

خداوند است و تو نمی دانی«؛ خصال: ۱ / ۲۰۹، ح۳۱؛ بحاراالنوار: ۶۶ / ۲۷۴، باب۳۷، ح۷.
 
َ
أ

َ
ْجِر َمْن َتَوّض

َ
َکأ َکاَن َلُه  ی اْسَتْنَبَط َماَءَها َفَبَذَلَها ِلْلُمْسِلِمیَن  ]۱۴[. »َقاَل َرُسوَل اهلِل)ص( َو َمِن اْحَتَفَر ِبْئرًا ِلْلَماِء َحّتَ

ْلِف َرَقَبٍة َو َدَخَل َیْوَم اْلِقَیاَمِة 
َ
ْو َطاِئٍر ِعْتُق أ

َ
ْو َسُبٍع أ

َ
ْو َبِهیَمٍة أ

َ
ُکّلِ َشْعَرٍة ِمْن َشْعِر ِإْنَساٍن أ َکاَن َلُه ِبَعَدِد  ی َو 

َ
ِمْنَها َو َصّل

اٍت؛ هر  َث َمّرَ
َ

ُجوِم َحْوَض اْلُقْدِس ُقْلَنا َیا َرُسوَل اهلِل)ص( َما َحْوُض اْلُقْدِس َقاَل َحْوِضی َثال ِفی َشَفاَعِتِه َعَدُد الّنُ
کند و پس از به آب رسیدن، آن را در اختیار مسلمانان قرار دهد، پاداش او مانند پاداش  که چاه آبى را حفر 
که از آن وضو بگیرد و نماز بخواند، و به شمار هر موی بدن انسان ها یا چهارپایان یا درنده ها و یا  کسی است 
کردن هزار بنده در راه خدا را در نامه اعمال او خواهند نوشت و  آزاد  از آن آب بنوشد، ثواب  که  پرنده هایى 
در روز قیامت نیز به شمار ستارگان آسمان از مردم در اثر شفاعت او، حوض قدس را دریابند. راوی می گوید: 
پرسیدیم: یا رسول اهلل)ص(! حوض قدس چیست؟ حضرت)ص( سه مرتبه تکرار فرمود: حوض من«؛ ثواب 

االعمال:۲۹۱؛ بحاراالنوار: ۷۳ / ۳۷۱، باب۶۷، ح۳۰.
کمیل. کرده و رحم نمایى«؛ مفاتیح الجنان: دعای  ]۱۵[. »...که بر من تسامح 

ِلیُل اْلَحِقیُر اْلِمْسِکیُن اْلُمْسَتِکیُن؛ ای آقای من! من بنده 
َ

ِعیُف الّذ
َ

َنا َعْبُدَک الّض
َ
ِدی َفَکْیَف ِلی َو أ ]۱۶[. »َیا َسّیِ

کمیل؛ مصباح المتهّجد  ناتوان، ذلیل، حقیر، فقیر و درمانده توام؛ چگونه تاب چنین عذابى را دارم«؛ دعای 
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و سالح المتعّبد: ۸۴۷/۲.
]۱۷[. نساء )۴(: ۲۸؛ »خداوند می خواهد ]با تشریِع احکام و قوانین، بار مشکالت و پیچیدگی های زندگی را[ بر 

کند؛ زیرا انسان ناتوان آفریده شده است.« شما آسان 
که متخلص به ساعی بود و به حاج مرشد چلویى  ]۱۸[. حاج میرزا احمد عابد نهاوندی عارف و شاعری بود 
شهرت داشت. وی در بازار تهران، جنب مسجد جامع، طباخی داشت و هر هفته برای مردم سخنرانی می کرد. 
اشعار عرفانی  تنها نسخه دیوان  تا به حاج مرشد معروف شود.  کردن وی سبب شد  اندرز  و  پند  شعرخوانی، 
ساعی در زمان خودش در آتش سوزی دکانش سوخت. از این رو، دیوان او پس از تدوین اشعار به جامانده، به 
کنون چندین بار  دیوان سوخته مشهور شد. او اجازه چاپ اشعار خود را نمی داد. دیوان او پس از درگذشتش تا
طبع گشته  است. وی حدود نود سالگی در ۲۵ شهریور ۱۳۵۷هجری شمسی در تهران درگذشت. قبر وی جنب 

ابن بابویه تهران و در مسجد ماشاءاهلل است.
 

َ
َنا َوال َنا َرّبَ

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسیَنا أ

َ
َنا ال ْکَتَسَبْت َرّبَ َکَسَبْت َوَعَلْیَها َما ا  ُوْسَعَها َلَها َما 

َّ
ُف اهلُل َنْفًسا ِإال  ُیَکّلِ

َ
]۱۹[. (ال

ا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا   َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعّنَ
َ

ْلَنا َما ال  ُتَحّمِ
َ

َنا َوال ِذیَن ِمْن َقْبِلَنا َرّبَ
َ
َکَما َحَمْلَتُه َعَلی اّل َتْحِمْل َعَلْیَنا ِإْصًرا 

نمی کند، هرکه  تکلیف  اندازۀ طاقتش  به  را جز  اْلَکاِفِریَن) ؛ »خداوند هیچ کس  اْلَقْوِم  َعَلی  َفاْنُصْرَنا  َنا 
َ

َمْوال ْنَت 
َ
أ

اوست،  خود  زیان  به  شده  مرتکب  ]زشت[  کاری  هرکه  و  اوست،  خود  سود  به  داده  انجام  ]پسندیده[  کاری 
کردیم، یا مرتکب اشتباه شدیم ما را مجازات  گر ]انجام دستوری را[ فراموش  ]مؤمنان می گویند:[ پروردگارا! ا
پروردگارا!  مگذار،  ما  عهده  بر  گذاردی  ما  پیشینیان  عهدۀ  بر  که  آن گونه  سنگینی  تکالیف  پروردگارا!  مکن، 
کن! تو سرپرست مایى،  که طاقتش را نداریم برما واجب نکن! از ما بگذر، و ما را بیامرز، و به ما رحم  تکلیفی 

کن!«؛ بقره )۲(: ۲۸۶. کافران پیروز  پس ما را بر 
 
ْ
ُهّمَ ِإْن َتَشأ

َ
]۲۰[. »قال سّید الّساجدین)ع( فی دعائه فی الّلجاء إلی اهلل تعالی من أدعّیة الّصحیفة الکاملة: الّل

ُه  َفِإّنَ ِبَتَجاُوِزَک،  ِجْرَنا ِمْن َعَذاِبَک 
َ
أ َو  َک،  ِبَمّنِ َلَنا َعْفَوَک  ْل  َفَسّهِ َفِبَعْدِلَک،  ْبَنا  ُتَعّذِ  

ْ
َتَشأ ِإْن  َو  َفِبَفْضِلَك،  ا  َعّنَ َتْعُف 

ا ُدوَن َعْفِوک؛ امام سجاد)ع( در دعایى در التجا به خداوند از دعاهای  َحٍد ِمّنَ
َ
 َنَجاَة أِل

َ
 َطاَقَة َلَنا ِبَعْدِلَک، َو ال

َ
ال

گر نیز  کنی، به فضل و احسانت عفو می کنی؛ ا گر بخواهی ما را عفو  »صحیفه سجادیه« می فرمایند: خدایا! ا
کنی، به عدالتت عذاب می کنی. عفوت را از سر مّنتت بر ما آسان کن و ما را به چشم پوشی و  بخواهی عذابمان 
گذشتت، از عذابت پناه ده! مسّلمًا ما توان تحمل عدالتت را نداریم و برای هیچ یک از ما بدون عفوت، نجاتی 

ح نهج البالغه: ۱۴ / ۳۵۶. میّسر نخواهد بود«؛ منهاج البراعه فی شر
و  روز تمرین  امروز  که  باشید  گاه  آ ار؛  الّنَ اْلغاَیُة  َو  ُة  الَجّنَ ْبَقُة  الّسَ َو  باُق  الّسِ َغدًا  َو  اْلِمْضماُر  اْلَیْوَم  ِإّنَ  و  ال 

َ
»أ  .]۲۱[

فردا زمان مسابقه است؛ پاداش و جزای برنده، بهشت و فرجام بازنده، آتش است«؛ نهج البالغه: خطبه۲۸.
]۲۲[. مصباح الشریعه: ۱۳۶؛ الکافی: ۴ / ۶۳؛ مکارم االخالق»طبرسی«: ۱۳۸.

اِئُموَن؛ پیامبر خدا)ص( فرمودند:   الّصَ
َّ

َیْدُخُل ِمْنُه ِإال
َ

اَن ال ّیَ ِة َبابًا ُیْدَعی الّرَ ]۲۳[. »َقاَل َرُسوُل اهلِل)ص(: ِإّنَ ِلْلَجّنَ
که هیچ کس جز روزه داران از آن وارد نمی شود«؛ معانی االخبار: ۴۱۰؛ »قال  بهشت دری ویژه به نام رّیان دارد 
که روزه دار را از آتش جهّنم  ٌة ِمَن الّناِر؛ رسول خدا)ص( فرمودند: روزه، سپری است  وُم ُجّنُ رسول اهلل)ص(: الَصّ

حفظ می کند«؛ بحاراالنوار: ۴ / ۶۲.
.............................................................

کتاب تمرین بندگی نوشته استاد حسین انصاریان برگرفته از 
منبع: پایگاه عرفان
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وهن مقدسات در سایه هنر
انتقاد یا عناد

 بررسی انتشار کاریكاتورهای موهن
و  اســالم  بــا  مقابلــه  در  جهــان  مــردم  عواطــف  تحریــک  درصــدد  کــه  افــرادی 
رویکردهــای انسان دوســتانه و خداپرســتانه ایــن دیــن ابراهیمی هســتند، در طول 
ــا انتشــار کاریکاتورهــای موهــن بــه ســاحت اســالم و  ســالیان گذشــته اقداماتــی را ب
مقدســات ایــن دیــن انجــام داده انــد تــا گامــی در راســتای اسالم ســتیزی بردارنــد.

 اقدامــات اسالم ســتیزانه معانــدان ایــن دیــن ابراهیمــی سال هاســت کــه در 
ایــن  کشــورهای مختلــف صــورت می گیــرد و دانمــارک ســردمدار و آغازکننــده 
اقــدام خبیثانــه بــود و ایــن رونــد در کشــورهای فرانســه، هلنــد و … ادامــه یافتــه 
 اقــدام مشــابهی را در روزنامــه ســعودی الشــرق االوســط، مســتقر در 

ً
اســت. اخیــرا

لنــدن، شــاهد بودیــم کــه بــه همیــن مناســبت رونــد انتشــار کاریکاتورهــای موهــن 
ــرار می دهیــم. را مــورد بررســی ق

شروع انتشار کاریكاتورها
۸ مهــر ۱۳۸۴ )۳۰ ســپتامبر ۲۰۰۵( بــود کــه بــا چــاپ ۱۲ کاریکاتــور توســط روزنامــه 
دانمارکــی »یوالندز-پســتن« کــه بیشــتر آن هــا پیامبــر اســالم)ص( را بــه تصویــر 
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کشــیده بودنــد،  جنجــال بــه پــا شــد. ایــن نشــریه ادعــا کــرد کــه ایــن اقــدام بــه 
منظــور بحــث دربــاره نقــد اســالم و خودسانســوری انجام شــده اســت. چــاپ این 
کاریکاتورهــا  باعــث واکنــش شــدید مســلمانان شــد و مدتــی بعــد، ایــن روزنامــه از 

اتهــام هتــک حرمــت تبرئــه شــد.
ــر  ــه آرامــی در براب ــه ب ــود ک ــه اعتراض هایــی ب ایــن جنجال هــا در آغــاز محــدود ب
بعــد، چنــد  امــا مدتــی  برگــزار می شــد،  کپنهــاگ  در  واقــع  روزنامــه  ایــن  دفتــر 
دیپلمــات مســلمان خواســتار دیــدار نخســت وزیر وقــت دانمــارک شــدند کــه ایــن 

مالقــات صــورت نگرفــت و در مصاحبــه ای بــر آزادی بیــان تأکیــد کــرد.
چنــدی نگذشــت کــه ایــن موضــوع با چاپ مجــدد کاریکاتورها توســط نشــریات 
هلنــد،  نــروژ،  آلمــان،  ایتالیــا،  اســپانیا،  فرانســه،  ماننــد  کشــورهایی  اروپایــی 
ســوئیس، لهســتان و جمهــوری چــک بــه نشــانه همبســتگی بــا ناشــر دانمارکــی، 
بــه یــک بحــران بین المللــی تبدیــل شــد و ســازمان همــکاری اســالمی، اتحادیــه 
عــرب و کشــورهای مطــرح در حــوزه جهــان اســالم بــه موضــوع ورود پیــدا کردنــد و 

از دولــت دانمــارک خواســتند تــا در ایــن بــاره اقدامــی انجــام دهــد.

آتش  زدن سفارت های دانمارک
موضــوع بــه همیــن جــا ختــم نشــد و بــا تحریــم ورود و اســتفاده از محصــوالت 
دانمارکــی در برخــی کشــورهای خاورمیانــه و بــه آتــش کشــیدن ســفارت های 
دانمــارک در تهــران، بیــروت و دمشــق،  درگیــری در ایــن بــاره بــه اوج خــود رســید 
و روزنامــه یوالنــدز ـ پســتن از بــروز پیامدهــای غیرعمــدی و نــه چــاپ کاریکاتورهــا 
عذرخواهــی کــرد. بــه دنبــال ایــن اقــدام نخســت وزیر دانمــارک بــه خاورمیانــه 
ســفر کــرد و دیــدارش بــا ســازمان همــکاری اســالمی و دیگــر ســازمان های میانجی 

باعــث شــد کــه بــه تدریــج مــوج اعتراضــات در پــی ایــن اقــدام کمرنــگ شــود.
تحریــم محصــوالت دانمــارک ســبب وارد آمــدن ۱۸۰ میلیــون دالر ضــرر بــه ایــن 
کشــور شــد کــه روابــط تجــاری خــود را بــا کشــورهای اســالمی از دســت داده بــود. 
همچنیــن جیــت کالوزن در کتــاب »کاریکاتورهایــی کــه جهــان را تــکان داد« از 

کشــته شــدن ۲۴۰ نفــر و مجروحیــت ۸۰۰ نفــر خبــر داده اســت.
بعــد از ایــن رویدادهــا و در ســال ۲۰۰۸، ســه نفــر بــه اتهــام توطئــه بــرای کشــتن 
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طراحــان کاریکاتورهــا توســط پلیــس دانمــارک دســتگیر شــدند. همیــن موضــوع 
ســبب چــاپ مجــدد کاریکاتورهــای موهــن توســط نشــریات دانمارکــی شــد کــه در 

کشــورهای ســوئد، اســپانیا و هلنــد نیــز منتشــر شــد.

توهین در فرانسه
همزمــان بــا ۲۹ شــهریور ۱۳۹۱ )ســال ۲۰۱۲( مجلــه فرانســوی »شــارلی ابــدو« 
کاریکاتورهــای موهنــی را دربــاره پیامبــر اکــرم)ص( منتشــر کــرد. ســردبیر ایــن 
نشــریه در پاســخ بــه هشــدار مســئوالن فرانســوی، ایــن کار را نشــانگر آزادی بیــان 
توصیــف کــرده بــود. ایــن نشــریه ســال ۲۰۱۱ نیــز دســت بــه چنیــن اقدامــی زده بــود 
کــه اعتراضــات وســیع مســلمانان در ایــن کشــور )کــه بیشــترین جمعیت مســلمان 
بــه دنبــال داشــت. همچنیــن  را  اروپایــی  را دارد( و دیگــر کشــورهای  اروپــا  در 

فیلمــی موهــن نیــز در همیــن ســال ســاخته شــد.
انتشــار  علیــه  تظاهــرات  شــاهد  فرانســه   ،۱۳۹۱ ســال  مهــر  اول  ادامــه،  در 
کاریکاتورهــای موهــن بــود. مانوئــل والــس، وزیــر کشــور فرانســه در ایــن بــاره بیــان 
کــرد کــه ممنوعیــت از پیــش اعــالم شــده دربــاره برگــزاری تظاهــرات علیــه انتشــار 

کاریکاتورهــای موهــن علیــه پیامبــر اســالم را لغــو نکــرده اســت.
کولیــن الروز انگلیســی االصل کــه تــالش کــرده بــود الرس فیکــس، نقــاش تصویــر 
موهــن بــه ســاحت پیامبــر)ص( اکــرم را بــه قتــل برســاند،  در ۱۷ دی ســال ۱۳۹۲ 
بــه ۱۰ ســال زنــدان محکــوم شــد. فیکــس، پــس از انتشــار کاریکاتورهــای موهــن، 
مــورد هجمــه مســلمانان در ســطح بین الملــل قــرار گرفــت. ایــن هجمــه بــه حدی 
بــود کــه حتــی گروه هــای اســالم گرای عــارق بــرای کشــتن وی بیــش از ۱۰۰ هــزار دالر 

جایــزه تعییــن کردنــد.

آزادی بیان
در رویــدادی دیگــر، ۲۴ دی ۱۳۹۳، دیویــد کامــرون، نخســت وزیر انگلیــس و 
نیــک کلــگ، معــاون وی، حمایــت خــود را از انتشــار کاریکاتــور توهین آمیــز دربــاره 
بیــان  آزادی  را  آن  و  کردنــد  اعــالم  ابــدو«  »شــارلی  هفته نامــه  در  پیامبــر)ص( 

مطبوعــات خواندنــد.
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۲۴ دی ۱۳۹۳، شــوقی عــالم، مفتــی مصــر دربــاره انتشــار مجــدد کاریکاتورهــای 
موهــن از پیامبــر اکــرم)ص( هشــدار داد و گفــت: اقدامــات نشــریه شــارلی ابــدو در 
راســتای همزیســتی مســالمت آمیز میــان ادیــان و گفت وگــوی تمدن هــا نیســت.
فــردای همیــن هشــدار، روزنامــه »ال لیبــر« بلژیــک، در ۲۵ دی ۱۳۹۳، بــا انتشــار 
تصویــری موهــن از کعبــه، خشــم مســلمانان را برانگیخــت و رویــداد تــازه ای را 
رقــم زد. ایــن کاریکاتــور توســط یــک کاریکاتوریســت تونســی کشــیده شــده بــود کــه 

نخواســت نامــش فــاش شــود.

کشته شدن معترضان
ــه ســاحت اســالم و شــخصیت های ایــن دیــن  انتشــار کاریکاتورهــای موهــن ب
آســمانی فقــط بــه اعتــراض و تــالش بــرای کشــتن طراحــان ایــن کاریکاتورهــا ختــم 
نشــد. ۲۸ دی ســال ۱۳۹۳، ۱۰ نفــر کــه در جریــان تظاهــرات علیــه انتشــار کاریکاتور 
موهــن توســط هفته نامــه فرانســوی »شــارلی ابــدو« شــرکت کــرده بودنــد، کشــته 
ــا  ــر ج ــته ب ــد و ۵ کش ــزار ش ــر برگ ــت نیج ــی،  پایتخ ــرات در نیام ــن تظاه ــدند. ای ش
گذاشــت. همچنیــن اعتراضاتــی نیــز در شــهر زینــدر کــه دومیــن شــهر بــزرگ نیجــر 

بــه شــمار مــی رود برگــزار شــد کــه ۵ نفــر کشــته بــه همــراه داشــت.
کــواوی بــاوا، مدیــر مرکــز فرهنگــی فرانســه در زینــدر، در ایــن بــاره گفــت: حــدود 
بــا وجــود شــلیک گاز  ۵۰ معتــرض درب ورودی مرکــز فرهنگــی را شکســتند و 
اشــک آور توســط دو مأمــور پلیــس حاضــر بــرای محافظــت از مجتمــع فرهنگــی، 

ــه آتــش کشــیدند. محــل را ب
ــل ســفارت فرانســه در تهــران،  ۳۰ دی ۱۳۹۳، دانشــجویان تجمع کننــده مقاب
ــه  ــا پــالکاردی بــه نــام »محمد)صلــی اهَّلل علیــه آل تابلــو خیابــان »نوفل شــاتو« را ب
وســلم(« تغییــر دادنــد. ایــن تجمــع در اعتــراض بــه توهیــن نشــریه فرانســوی 
»شــارلی  ابــدو« بــه پیامبــر)ص( بــود. در میــان تجمــع دانشــجویان، چهره هــای 
سیاســی ماننــد احمــد توکلــی و حمیــد رســایی از نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســالمی دیــده  می شــدند. تجمع کننــدگان در شــعارهایی کــه ســر دادنــد، اخــراج 

ســفیر فرانســه از ایــران را خواســتار شــدند.
ــداد،  هــزاران نفــر از مــردم بغــداد در نخســتین روز بهمــن  ــا ایــن روی همزمــان ب
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ســال ۱۳۹۳ در اعتــراض بــه انتشــار ایــن کاریکاتــور،  تجمــع اعتراض آمیــز برگــزار 
کردنــد. ایــن تجمــع بــا دعــوت دیــوان اوقــاف اهــل تســنن عــراق و تعــدادی از 
ــزار شــد. در همیــن راســتا اوقــاف اهــل تســنن عــراق، انتشــار  علمــای عراقــی برگ
کاریکاتورهــای موهــن را جنــگ صلیبــی توصیــف کــرد، در حالــی کــه مســلمانان، 
دشــمن مســیحیان و یهودیــان نیســتند. ایــن تظاهــرات در نجــف نیــز برگزار شــد.

حمایت صهیونیست ها از شارلی ابدو
ایــن رویدادهــا بــه همیــن جــا ختــم نشــد. آویگــدور لیبرمــن، وزیــر خارجــه وقــت 
رژیــم صهیونیســتی، ۷ بهمــن ســال ۱۳۹۳ بــه حمایــت از شــارلی ابــدو پرداخــت و 
توزیــع ایــن نشــریه در اراضــی اشــغالی را خواســتار شــد کــه منجــر بــه پخــش رایــگان 

ایــن نشــریه در ایــن ســرزمین شــد.
وقایعــی کــه روی داد، همچنیــن حملــه مســلحانه بــه دفتــر ایــن نشــریه و کشــته 
شــدن ۱۲ نفــر از کارکنــان آن ســبب شــد کــه شــمارگان شــارلی ابــدو کــه تــا پیــش از 
ایــن از ۶۰ هــزار نســخه بیشــتر نمی شــد، افزایــش پیــدا کنــد. ایــن نشــریه پیــش از 
ایــن بــا مشــکالت مالــی روبــرو بــود کــه بــا فــروش آخریــن شــماره پــس از حملــه یــاد 
شــده، ۱۵ میلیــون یــورو درآمــد کســب کــرد. هــزاران نفــر از مســلمانان جهــان در 
ــه انتشــار  اردن، پاکســتان، ســودان، لبنــان و شــرق بیت المقــدس در اعتــراض ب

کاریکاتورهــای موهــن نســبت بــه ســاحت پیامبــر تظاهــرات کردنــد.
بــه  هنــد  در  اردوزبــان  روزنامــه  یــک   ،۱۳۹۳ بهمــن   ۲۷ در  و  بعــد  مدتــی 
ــن،  ــش از ای ــه پی ــالمی ک ــات اس ــه مقدس ــن ب ــوری در توهی ــار کاریکات ــر انتش خاط
هفته نامــه فرانســوی شــارلی ابــدو آن را منتشــر کــرده بــود، تعطیــل و ســردبیر آن 
بازداشــت شــد. تعقیــب کیفــری شــیرین دلــوی، ســردبیر ایــن روزنامــه هنــدی، 
توجــه همــگان را بــه توهیــن نشــریه فرانســوی ســوق داد. تمــام کارکنــان روزنامــه 
ــارلی  ــز ش ــای توهین آمی ــی از کاریکاتوره ــه یک ــن روزنام ــه ای ــی ک ــه« زمان »اودهنام

ــدند. ــراج ش ــرد، اخ ــر ک ــالم را منتش ــر اس ــاره پیامب ــدو درب اب

تهدید حامیان داعش
از  ریتزایمــر  اقدامــات، جــان  ایــن  کمرنــگ  فروکــش  از  پــس  ۹ خــرداد ۱۳۹۴، 
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فعــاالن سیاســی کــه پیــش از ایــن خواســتار حضــور نیروهــای مســلح در مســابقه 
نقاشــی و کاریکاتورهــای موهــن بیــرون یــک مســجد در شــهر »فونیکــس« ایالــت 
آریزونــا شــده بــود، هــدف حمــالت اینترنتــی حامیــان داعــش قــرار گرفــت. نشــانی 
منــزل محــل ســکونت وی در پایگاه هــای اینترنتــی منتشــر شــد و حامیــان داعــش 
چندیــن بــار وی را دربــاره برگــزاری ایــن مراســم تهدیــد کردنــد. در برخــی از پیام هــا 

آمــده بــود: ایــن مراســم بــدون ریختــه شــدن خــون کفــار پایــان نخواهــد یافــت.
امــا دو هفتــه بعــد در همیــن مــاه، کاریکاتــور موهــن بــه پیامبــر)ص( بــه روی 
بیلبوردهــای آمریــکا رفــت. پامــال گلــر، صهیونیســت اسالم ســتیز و رئیــس ســازمان 
دفــاع از آزادی آمریکایــی اقــدام بــه نصــب کاریکاتــوری توهین آمیــز بــه ســاحت 
پیامبــر اســالم)صلی اهَّلل علیــه و آلــه( بــر روی صــد بیلبــورد در شــهر »ســنت لوئیــز« 
آمریــکا کــرد. وی اقــدام بــه برگــزاری نمایشــگاهی از کاریکاتورهــای توهین آمیــز بــه 
ســاحت حضــرت محمــد در تگــزاس کــرد کــه مــورد حملــه دو فــرد مســلح کــه بعــدًا 
خــود را عناصــر گروهــک تروریســتی داعــش معرفــی کردنــد، قــرار گرفــت. گلــر پیــش 
از ایــن نیــز کمپین هــای تبلیغاتــی ضداســالمی متعــددی در توهیــن بــه قــرآن 

کریــم و مســلمانان را در شــهرهای مختلــف آمریــکا برگــزار کــرده بــود.

ساختمان تلویزیون هلند
پخش تصاویر موهن از تلویزیون هلند

در ادامــه ایــن اقدامــات، ۴ تیــر ۱۳۹۴، گــرت ویلــدرز، نماینــده ضــد اســالمی 
پارلمــان هلنــد، کاریکاتورهــای موهــن بــه ســاحت پیامبــر)ص( را از تلویزیــون 
دولتــی ایــن کشــور پخــش کــرد. وی در ایــن اقــدام، ۱۰ کاریکاتــور موهــن را در مــدت 

زمــان دو دقیقــه و ۴۴ ثانیــه در شــبکه تلویزیونــی »ان .او. اس« پخــش کــرد.
ــاره گفتــه بــود: ایــن موضــوع قضایــی  ســخنگوی دیــوان عالــی هلنــد در ایــن ب
بســیار پیچیــده اســت و مــا بایــد صبــر کنیــم و ببینیــم آیــا شــکایتی علیــه ویلــدرز 
مطــرح خواهــد شــد یــا خیــر. اگــر شــکایتی علیــه وی مطــرح شــد آن را بررســی 

ــرد. ــم ک خواهی
و بــاز هــم رونــد برگــزاری نمایشــگاه های کاریکاتورهــای ضداســالمی و موهــن 
ــر  ــه پیامب ــز ب ــای اهانت آمی ــگاه کاریکاتوره ــرداد ۱۳۹۴، نمایش ــت. ۷ م ــه یاف ادام
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اســالم در انگلیــس برگــزار شــد. ایــن نمایشــگاه موهــن مــورد اســتقبال همــه 
طیف هــای افراطــی بریتانیــا قــرار گرفــت. امــا بانیــان آن از تــرس حمــالت مختلــف، 

ــام محــل برگــزاری ایــن نمایشــگاه را فــاش نکردنــد. ن

دستگیری کاریكاتوریستی در گامبیا
ــور موهــن علیــه  ــه دلیــل انتشــار کاریکات امــا در ۱۸ مــرداد ۹۴، یــک گامبیایــی ب
پیامبــر)ص( در شــبکه  اجتماعــی فیســبوک دســتگیر شــد. ایــن فــرد حــدودًا 
ســی ســاله بــود کــه در شــهر بریکامــا نزدیــک بانجــول، پایتخــت گامبیــا دســتگیر و 
محاکمــه شــد. وی بــه اتهامــات وارد شــده مبنــی بــر قصــد آزار و اذیــت مســلمانان 
اعتــراف کــرد. دانمــارک امــا بــاز هــم در ایــن عرصــه اقــدام بــه فعالیــت کــرد. ۵ مهــر 
۱۳۹۴، پــس از وقایعــی کــه ســال گذشــته رقــم خــورد، یــک جنبــش ضــد اســالمی 
ــه  ــرای عرض ــگاهی ب ــد«، نمایش ــف کنی ــارک را متوق ــردن دانم ــالمی ک ــام »اس ــا ن ب
کاریکاتورهــای موهــن بــه پیامبــر اســالم)ص( در کپنهــاگ برگزار کــرد. این جنبش، 
کاریکاتورهــای موهــن را از کاریکاتوریســت های ایالــت تگــزاس آمریــکا دریافــت 
کــرد و آن را در نمایشــگاهی در میــدان اکســل تــورف در مرکــز کپنهــاگ بــه نمایــش 
گذاشــت. فقــط اصحــاب رســانه مجــاز بــه بازدیــد از نمایشــگاه کاریکاتورهــای 
موهــن بودنــد و پلیــس دانمــارک نیــز بــه تأمیــن امنیــت نمایشــگاه می پرداخــت و 
۴۰۰ نیــروی خــود را در داخــل و خــارج نمایشــگاه مســتقر کــرد. ایــن جنبــش پیــش 
از ایــن از چنــد مرکــز بــه ویــژه کتابخانــه پادشــاهی در کپنهــاگ درخواســت برگــزاری 
نمایشــگاه کاریکاتورهــای موهــن را کــرده بــود کــه بــا خواســته اش مخالفــت شــد.

نمایش کاریكاتورهای موهن در تگزاس
کنیــد«،  متوقــف  را  دانمــارک  کــردن  »اســالمی  جنبــش  آمریکایــی  شــاخه 
اردیبهشــت  ۱۳۹۴، کاریکاتورهــای موهــن را در شــهر داالس ایالــت تگــزاس بــه 
نمایــش گذاشــته بــود کــه دو فــرد در اعتــراض بــه برگــزاری چنیــن نمایشــگاهی بــه 

ســوی آن تیرانــدازی کردنــد.
۲۰ آبــان ۱۳۹۴، فلمینــگ رز، خبرنــگار نشــریه دانمارکــی یوالنــدز پوســتن کــه 
اقدامــش در انتشــار کاریکاتورهــای موهــن بــه ســاحت مقــدس پیامبــر اســالم 
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ــی در جهــان اســالم شــد، از کار خــود  ــروز تنش هــا و اعتراضــات فراوان ــه ب منجــر ب
کناره گیــری کــرد. وی مســئول انتشــار کاریکاتورهایــی بــود کــه منجــر بــه اعتراضــات 
ــی  ــرس از تهدیدات ــه دلیــل ت مرگبــار در برخــی از کشــورهای مســلمان شــد. وی ب
کــه علیــه وی مطــرح شــده، هــم اکنــون تحــت حمایــت پلیــس زندگــی می کنــد.

بیشتر بخوانید
قطعنامه یونسکو در رد اشغالگری اسرائیل در قدس

این اهانت دسیسه دشمنان قسم خورده اسالم و عراق است
در  مختلــف  کشــورهای  کاتولیــک  و  مســلمان  گروه هــای  مســئوالن 
اظهارنظرهــای جداگانــه ای طــی ۱۶ دی ۱۳۹۴، از اقــدام »ریــس« ســردبیر شــارلی 
ابــدو کــه در شــماره ویــژه نخســتین ســالگرد حملــه بــه دفتــر نشــریه در پاریــس 
بــه  بــه چــاپ کاریکاتــور موهــن دیگــری کــرده و اقدامــات تروریســتی را  اقــدام 

کردنــد. تأســف  ابــراز  اســت،  نســبت داده  مذاهــب 

تأسف اسقف پاریس
بــود: در میــان قربانیــان  پاریــس گفتــه  امــر، اســقف منطقــه »ورســای«  آبــه 
حمــالت تروریســتی، پیــروان ادیــان الهــی هــم بودنــد کــه مراســم ترحیــم آنــان 
ــرده  ــن ک ــان توهی ــواده قربانی ــه خان ــور ب ــن کاریکات ــت. ای ــورت گرف ــاها ص در کلیس
اســت. مــن از انتشــار ایــن کاریکاتــور متعجــب شــدم و دلیــل آن را نمی فهمــم.
انــور کبیبــش، رئیــس شــورای مســلمانان فرانســه هــم در واکنــش بــه شــماره 
ویــژه شــارلی ابــدو گفــت: طــرح جلــد ایــن شــماره مــا را آزرده خاطــر کــرد و مغایــر 

ارزش هــای تمــام ادیــان توحیــدی اســت.
روزنامــه الشــرق االوســط در ادامــه فعالیــت خــود، همزمــان بــا ۱۴ فروردیــن 
۱۳۹۵، راه نشــریه شــارلی ابــدو را دنبــال کــرد و بــه انتشــار کاریکاتــوری موهــن 
پرداخــت کــه در تصویــر آن،  روی پرچــم لبنــان نوشــته شــده بــود: »دروغ آوریــل، 
دولــت لبنــان«. در پــی ایــن اقــدام، تعــدادی از جوانــان لبنانــی بــا حملــه بــه 
ــه  ــه ب ــد. حمل ــه تخریــب وســایل آن زدن ــر ایــن روزنامــه در بیــروت، دســت ب دفت
دفتــر ایــن روزنامــه در حالــی انجــام شــد کــه تنش هــا میــان لبنــان و عربســتان 
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بــه شــدت افزایــش یافــت. شــبکه العربیــه کــه تحــت مالکیــت عربســتان ســعودی 
اســت، اعــالم کــرد بــه منظــور حفــظ ســالمت کارکنــان خــود، دفتــر ایــن شــبکه را در 
بیــروت تعطیــل می کنــد. بــه دنبــال حمایــت نکــردن لبنــان از موضــع ریــاض پــس 
ــای  ــتان کمک ه ــران، عربس ــور در ای ــن کش ــولگری ای ــفارت و کنس ــه س ــه ب از حمل

ــه ارتــش ایــن کشــور کــه بــه ۳ میلیــارد دالر می رســید، متوقــف کــرد. خــود را ب

ادامه توهین ها
در ادامــه انتشــار کاریکاتورهــای موهــن نســبت بــه مقدســات دیــن اســالم، ۲۳ 
ــا  ــورو ۲۰۱۶ ب ــه مســابقات ی ــه بهان خــرداد ۱۳۹۵، یــک کاریکاتوریســت هلنــدی ب

انتشــار کاریکاتــوری موهــن بــه مقدســات اســالمی توهیــن کــرد.
پاریــس کــه پیــش از ایــن در ســال ۲۰۱۵ هــدف حمــالت تروریســتی داعــش قــرار 
گرفتــه بــود بــا آغــاز مســابقات یــورو ۲۰۱۶ فرانســه، تدابیــر امنیتــی شــدیدی را برای 
مقابلــه بــا حمــالت انتحــاری و تروریســتی بــه خــود در نظــر گرفــت. نگرانــی مــردم 
ــه ای  و مســئوالن اروپایــی از حمــالت انتحــاری گروهــک تروریســتی داعــش بهان
شــد تــا »آرنــت فــن دام« کاریکاتوریســت هلنــدی، بــدون توجــه بــه مقدســات 
مســلمانان و مــاه مبــارک رمضــان بــا انتشــار کاریکاتــور موهــن بــا عنــوان »یــورو 

۲۰۱۶ زیــر ســایه تروریســت« بــه مقدســات اســالمی اهانــت کنــد.
 ۱۰ کــه  دانمارکــی اش  همتــای  هماننــد  هلنــدی  کاریکاتوریســت  ایــن  اقــدام 
ــه مقدســات اســالمی انجــام  ســال پیــش از ایــن اقــدام مشــابهی را در توهیــن ب
داده بــود، باعــث خشــم مســلمانان در جهــان شــد. امــا ایــن رویــه بــه همیــن جــا 
ــاز هــم اقــدام مشــابهی توســط نشــریه معــروف و  ختــم نشــد و چنــد مــاه بعــد، ب
فکاهــی »قیرقیــر« کــه در ترکیــه منتشــر می شــد و بــه روزنامــه »ســوزچو« وابســته 
بــود، در ۳۰ بهمــن ۱۳۹۵ صــورت گرفــت و ایــن نشــریه کاریکاتــور موهنــی را نســبت 
بــه ســاحت حضــرت موســی)ع( بــه چــاپ رســاند کــه منجــر بــه اعتراض هــای 

بســیاری در فضــای مجــازی شــد و ســبب تعطیلــی ایــن مجلــه شــد.
ابراهیــم کالیــن، ســخنگوی ریاســت جمهــوری ترکیــه در ایــن بــاره اظهــار کــرد: 
ایــن طنــز یــا آزادی بیــان نیســت، ایــن یــک بی اخالقــی محــض اســت. مــا توهیــن 

بــه مقدســات دینــی را بــه شــدت محکــوم می کنیــم.



108

کتــاب مــاه

اینگر استوجبرگ، وزیر مهاجرت دانمارک
اقدامات دولت دانمارک

بــه اصــرار حــزب لیبــرال دولــت دانمــارک در ۱۳ خــرداد ۱۳۹۶ قانــون توهیــن 
بــه مقدســات کــه قدمــت ۳۳۴ ســاله داشــت، بــا وجــود هشــدارها علیــه اقــدام و 
احتمــال بــروز جرائــم نفرت محــور و حمــالت تروریســتی، لغــو شــد. حرکــت بــرای 
لغــو قانــون توهیــن بــه مقدســات زمانــی آغــاز شــد کــه حــزب لیبــرال ضــرورت 
وجــود آن را زیــر ســؤال بــرد. اتحادیــه اروپــا و شــورای اروپــا نیــز موافقــت  خــود را از 

پیــش در حــذف ایــن قانــون را اعــالم کــرده بودنــد.
براســاس قانــون کــه بنــد شــماره ۱۴۰ در قانــون جنایــی دانمــارک بــود، توهیــن 
بــه مقدســات، اعمــال کفرآمیــز ماننــد ســوزاندن انجیــل یــا قــرآن جــرم تلقــی 
می شــد و چنیــن افــرادی کــه مرتکــب ایــن خطــا شــده بودنــد بایــد جریمــه شــده 
یــا بــا چهــار مــاه حبــس مجــازات می شــدند. در ایــن راســتا قانونگــذاران دانمارکــی 
ادعــا کردنــد کــه در ۸۰ ســال پیــش تاکنــون، مــوارد انگشت شــماری در ایــن راســتا 
وجــود داشــته اند و نیــازی بــه ایــن قانــون نیســت. البتــه یــادآوری ایــن نکتــه نیــز 
خالــی از لطــف نیســت کــه پرونــده اهانــت بــه پیامبــر اســالم، یکــی از مــوارد مطــرح 

در ایــن حــوزه بــود کــه تــا ایــن لحظــه بــه هیــچ نتیجــه ای نرســیده اســت.
بــه مقدســات  قانــون توهیــن  کــه  بــود  اســکاندیناوی  تنهــا کشــور  دانمــارک 
در  مقدســات  بــه  توهیــن  پرونــده  آخریــن  داشــت.  وجــود  آن  در  همچنــان 
دانمــارک مربــوط بــه مــردی بــه نــام جــان سالوســن، ۴۲ ســاله بــود کــه در ســال 
۲۰۱۵ ویدئویــی در فیســبوک گذاشــت و تصاویــر موهــن آتــش زدن قــرآن را در 
حیــاط خانــه اش منتشــر کــرد. پرونــده اقــدام توهین آمیــز ایــن مــرد بــه دادگاه 

ارجــاع داده شــد، ولــی اتهامــی بــه وی وارد نیامــد.
اقدام وزیر مهاجرت دانمارک

یــک ســال و ســه مــاه بعــد، در ۴ مهــر ۱۳۹۶، اینگــر اســتوجبرگ، وزیــر مهاجــرت 
ــر اســالم در  ــه پیامب ــور موهــن نســبت ب ــه انتشــار یــک کاریکات دانمــارک دســت ب
صفحــه فیســبوک خــود کــرد و ایــن کار را آزادی بیــان دانســت. در صفحــه وی 

ــود. ــل مشــاهده ب ــور موهــن در پس زمینــه تبلــت وی قاب ــر ایــن کاریکات تصوی
اقــدام وی در اعتــراض بــه تصمیــم مــوزه اســکوگارد شــهر »ویبــورگ« بــود کــه 
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ــار  ــور موهــن از فهرســت آث ــه ایــن کاریکات ــوط ب درصــدد خــارج کــردن تابلــوی مرب
موجــود در ایــن مــکان بــا محوریــت کفــر برآمــده بــود. کاریکاتــور موهــن مــورد نظــر 
وی، در ســال ۲۰۰۶ توســط روزنامــه دانمارکــی »جیالنــدز پوســتن« منتشــر شــده 
بــود. در اثــر انتشــار ایــن کاریکاتــور، مســلمانان در اکثــر کشــورهای جهــان و بــه ویژه 
خاورمیانــه بــه ایــن کار اعتــراض و بــه ســفارتخانه های دانمــارک حملــه کردنــد کــه 

۵۰ نفــر نیــز بــر اثــر ایــن اقدامــات کشــته شــدند.

گرت وایلدرز، سیاستمدار اسالم ستیز هلندی
باز هم هلند

ســال ۹۷ نیــز از راه رســید و وقایــع جدیــدی در ایــن رابطــه بــه وقــوع پیوســت. ۳ 
شــهریور ۱۳۹۷، مــارک روتــه، نخســت وزیر هلنــد اعــالم کــرد کــه مواضــع دولــت این 
ــزاری مســابقه  ــا گریــت وایلــدرز، سیاســتمدار اسالم ســتیزی کــه قصــد برگ کشــور ب
کاریکاتــور موهــن پیامبــر اســالم)ص( را دارد مغایــر اســت و ایــن سیاســتمدار 
قصــد تحریــم کــردم را دارد. روتــه برائــت دولــت از ایــن اقــدام وایلــدرز را اعــالم کــرد 
و کنفرانســی مطبوعاتــی تشــکیل داد و گفــت: وایلــدرز عضــوی از دولــت نیســت و 

ایــن مســابقه کاریکاتــور ارتباطــی بــا دولــت ندارنــد.
نخســت وزیر هلنــد همچنین مدعــی آزادی بیان در این کشــور شــد و افــزود: وایلدرز 

روی خــط قرمــز آزادی بیان ایســتاده اســت و همیشــه چنیــن اقداماتی می کند.
مــردم  تظاهــرات  روزهــا  همــان  در  کــه  شــد  مطــرح  هنگامــی  ســخنان  ایــن 
خشــمگین علیــه وایلــدرز در پاکســتان جریــان داشــت. ایــن سیاســتمدار درصــدد 
بــود کــه نمایشــگاه کاریکاتــور پیامبــر اســالم را همزمــان بــا مــاه نوامبــر در دفتــر 

حــزب راســت افراطــی بــا اقدامــات شــدید امنیتــی برگــزار کنــد.
وایلــدرز در دهــم شــهریور ۱۳۹۷ بــا ادامــه شــدت گرفتــن اعتراضــات کشــورهای 
اســالمی، برگــزاری نمایشــگاه کاریکاتــور پیامبــر اســالم را لغــو کــرد. فشــار کشــورهای 
اســالمی بــه هلنــد نتیجــه داد. ایــن سیاســتمدار تنــدرو در صفحــه فیســبوک خــود 
پیامــی بــا ایــن مبنــی داده بــود کــه مبــارزه علیــه اســالم را هیــچ گاه متوقــف نمی کنم.

وزارت خارجــه هلنــد در همیــن راســتا و پیــش از برگــزاری نمایشــگاه، نامــه ای از 
ســازمان همــکاری اســالمی کــه از ۵۷ کشــور تشــکیل شــده اســت دریافــت کــرد کــه 
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یکــی از دالیــل لغــو ایــن رویــداد، نامــه ایــن ســازمان بــود. همچنیــن اســتیو بلوک، 
وزیــر خارجــه هلنــد بــه رســانه ها در الهــه گفتــه بــود کــه دولــت پاکســتان، ســفیر 
هلنــد در ایــن کشــور را فراخوانــده و نگرانــی عمیــق خــود را نســبت بــه برگــزاری 
نمایشــگاه کاریکاتــور موهــن اعــالم کــرده اســت و ایــن اقــدام را خبیثانــه و توهیــن 

بــه اســالم می دانــد.

خبر برگزاری مجدد نمایشگاه وایلدرز
یــک ســال پــس از ایــن ماجــرا در ۸ دی ۱۳۹۸، گــرت وایلــدرز، سیاســتمدار 
اسالم ســتیز هلنــدی از تصمیــم دوبــاره خــود بــرای برگــزاری مســابقه  کاریکاتــور 
ایــن  برگــزاری  بــرای  برنامه ریــزی  کــه  گفــت  و  داد  خبــر  پیامبــر)ص(  دربــاره 
ــت  ــف دول ــزب مخال ــن ح ــس بزرگتری ــدرز، رئی ــد. وایل ــام می ده ــگاه را انج نمایش
در پارلمــان هلنــد اســت. وی مدعــی ایــن موضــوع اســت کــه آزادی بیــان بایــد بــر 

خشــونت و فتواهــای اســالمی غلبــه داشــته باشــد.
»فتنــه«  نــام  بــه  موهــن  و  ضدقرآنــی  فیلمــی  همچنیــن  سیاســتمدار،  ایــن 
کاریکاتــور  کشــیدن  تصویــر  بــه  قــرآن،  معانــی  تحریــف  بــا  آن  در  کــه  ســاخت 
پیامبــر اســالم، نســبت  دادن حادثــه ۱۱ ســپتامبر و بمب گــذاری در مادریــد بــه 
مســلمانان، بــا اســتفاده از ابزارهــای رســانه ای ســعی در القــای مطالــب دروغیــن 

بــه مخاطبــان داشــت.

کشیده شدن پای سعودی به معرکه
پــس از ایــن وقایــع، چنــد روز پیــش و در تاریــخ ۱۴ تیــر ۱۳۹۹، روزنامــه ســعودی 
الشــرق االوســط اقــدام بــه انتشــار کاریکاتــوری موهــن نســبت بــه آیــت اهَّلل العظمی 
سیســتانی، مرجــع شــیعیان عــراق کــرد کــه واکنــش مــردم و مســئوالن سیاســی 
ــه دنبــال داشــت. ایــن اقــدام ســبب صــدور بیانیــه توســط  و مذهبــی عــراق را ب
جمعــی از علمــای دینــی ایــن کشــور شــد کــه اتخــاذ مواضــع صریــح دولــت را 
خواســتار بودنــد. در بیانیــه از دفــاع ایــن مرجــع عالیقــدر از عــراق و کشــورهای 
همســایه بــا اعــالم فتواهــای مختلــف در برابــر داعش و عربســتان یاد شــده اســت.
ــا محکــوم  در همیــن راســتا هــادی العامــری، رئیــس ائتــالف پارلمانــی الفتــح ب
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کــردن جســارت وقیحانــه الشــرق االوســط گفــت: نظــام آل ســعود بــار دیگــر از 
خطــوط قرمــز و ارزش هــای عالــی ملــت عــراق تجــاوز کــرد.

احمــد االســدی، نماینــده پارلمــان عــراق نیــز از توده هــای مردمــی و فعــاالن 
سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و هنــری خواســت تــا ایــن اقــدام موهــن را محکــوم 
کننــد. در همیــن راســتا برخــی گروه هــای هنــری ماننــد فنانــون العراق)هنرمندان 
عــراق( و برخــی شــخصیت های سیاســی همچــون غــزوان جاســم، انتشــار ایــن 
کاریکاتــور را محکــوم کردنــد.  بــا ادامــه ایــن اعتراض هــا، الشــرق االوســط بیانیــه ای 
منتشــر کــرد و مدعــی شــد کــه ایــن اقــدام بــه منظــور توهیــن بــه مرجعیــت نبــوده 

اســت و منظــور، دخالت هــای ایــران در امــور داخلــی عــراق اســت.
موضــع  خواســتار  رابطــه  همیــن  در  عــراق  تلویزیون هــای  و  رادیــو  اتحادیــه 
ــدند. در  ــور علیــه روزنامــه الشــرق االوســط ش ــان ایــن کش ــت و پارلم رســمی دول
ادامــه ایــن اعتراض هــا، ۱۵ تیــر ۱۳۹۹، روزنامــه ســعودی کــه مقــر آن در لنــدن 
اســت، مجبــور شــد کــه تصویــر ایــن کاریکاتــور موهــن را حــذف کنــد. ایــن نشــریه 
مدعــی شــد کــه برخــی از شــبکه های اطالع رســانی در عــراق بــه ایــن کاریکاتــور کــه 
در روز جمعــه منتشــر شــده بــود، ابعــاد دیگــر دادنــد کــه منظــور ایــن اثــر را به شــکل 
ــد و  ــر نش ــا منحص ــه خیابان ه ــط ب ــراق فق ــردم ع ــراض م ــاند. اعت ــری می رس دیگ
بســیاری از کاربــران توئیتــری عــراق نیــز اظهــار کردنــد کــه کاریکاتــور توهین آمیــز بــه 
مقــام مرجعیــت دینــی و شــخصیت های شــیعه کــه در روزنامــه ســعودی الشــرق 

ــت. ــعودی اس ــانه های س ــه رس ــداوم روش فرقه گرایان ــد، ت ــر ش ــط منتش االوس

اعتراض در بحرین
بیانیــه ای  نیــز  انقــالب ۱۴ فوریــه بحریــن  ائتــالف جوانــان  راســتا  در همیــن 
صــادر کردنــد و ضمــن محکومیــت اقــدام الشــرق االوســط، ایــن اقــدام را توهیــن 
بــه اســالم و مســلمانان دانســتند. ایــن ائتــالف در بیانیــه اعــالم کــرد کــه ایــن 
کاریکاتــور بیانگــر عمــق کینــه و تنفــر حــکام مکتــب وهابــی ـ صهیونیســتی ریــاض 
ــه  ــدام ب ــن اق ــود و ای ــازه می ش ــه ت ــت ک ــی اس ــه قدیم ــت خصمان ــه سیاس و نتیج
معنــی فروپاشــی ارزش هــا و عرف هــای انســانی، اســالمی و عربــی و تجــاوز آشــکار 

ــی اســت. ــه حاکمیــت کشــوری عرب ب
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در ایــن بــاره یــادآوری ایــن نکتــه نیــز حائــز اهمیــت اســت کــه خودروهــای 
برنامــه  و  مقاله هــا  ســعودی،  انتحاری هــای  عربســتانی،  شــده  بمب گــذاری 
ــه  ــش ب ــعودی داع ــی ـ س ــی وهاب ــک نظام ــری و گروه ــانه های تکفی ــموم رس مس
ویــژه بعــد از صــدور فتــوای جهــاد کفایــی آیــت اهَّلل سیســتانی در بــر هــم زدن 
وحــدت و حاکمیــت عــراق موفــق نبــود کــه همیــن موضــوع، محمــد بــن ســلمان و 

حامیــان وی را بــه ســمت طراحــی ایــن کاریکاتــور پیــش بــرد.
اعتــراض  روی داد،   عــراق  در  و  دلیــل  بــه همیــن  کــه  اعتراض هایــی  از دیگــر 
اســت.  بــوده  ســبز  منطقــه  مقابــل  و  بغــداد  در  کشــور  ایــن  شــهروندان 
و  ســعود  آل   سیاســت های  محکومیــت  در  شــعارهایی  تظاهرات کننــدگان 
دخالت هــای عربســتان در امــور داخلــی عــراق و نیــز اهانــت رســانه های عربســتانی 

دادنــد. ســر  کشــور  ایــن  مقدســات  و  برجســته  چهره هــای  بــه 

انتقاد یا عناد؟
رونــد تاریخــی ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه جنبــه انتقــادی، کــه غــرب مدعــی 
دروغیــن آن اســت،  صرفــًا متوجــه دیــن اســالم اســت. نکتــه جالب توجه آن اســت 
کــه ادیــان دیگــر و مقدســات آن هــا از ایــن انتقــادات بــه دور هســتند. اگــر موضــوع 
بحــث دربــاره مباحــث اعتقــادی ادیــان و از جملــه دیــن اســالم و ویژگی هــای 
شــخصیتی افــرادی اســت کــه در حــوزه دیــن بــه ایفــای نقــش می پردازنــد، قطعــًا 
ــز اهمیــت اســت کــه  ــان دیگــر نیــز نقــد می شــدند. البتــه ایــن نکتــه حائ ــد ادی بای
ادیــان توحیــدی در مجمــوع فــارغ از نقــص هســتند کــه فــرد یــا افــرادی بــه عنــوان 
منتقــد بخواهــد در حــوزه نقایــص و کاســتی های آن هــا ایــراد و انتقــادی وارد کنــد. 
کمااینکــه پیامبــران الهــی و ائمــه معصومیــن)ع( نیــز ایــن گونه هســتند و به منظور 
ترویــج انسان دوســتی، کرامــت انســانی، احتــرام بــه طبیعت، خداپرســتی و کمک 
بــه همنوعــان فعالیــت می کردنــد. در هیــچ یــک از رســوالن ادیــان توحیــدی دیــده 
نشــده اســت کــه در راســتای اعمالــی گام بردارنــد کــه خــالف ســالمت، بــاور فطــری، 

قواعــد انســانی و اصــول همزیســتی مســالمت آمیز باشــد

/https://adyannews.com
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پرسش
در اکثــر جاهــا نوشــته یــا گفتــه می شــود یــا اهَّلل، یــا محمــد، یــا علــی، یــا حســین و 
غیــره بعضــی هــا می گوینــد کــه بجــز گفتــن »یــا اهَّلل«، اســتفاده از »یــا« بــرای دیگــر 
اســم هــا درســت نیســت زیــرا اســتمداد از غیــر خــدا اســت. آیــا ایــن صحیح اســت؟

پاسخ اجمالی
ــزرگان و اولیــاء الهــی  ــه ایــن ب ــا ایــن اعتقــاد باشــد ک ــر اســتمداد از غیــر خــدا ب اگ
خــدا  نیازمنــد  حاجــت  آوردن  بــر  در  و  می کننــد  آورده  بــر  حاجــت  مســتقیما 

نیســتند ایــن شــرک و ضــد توحیــد اســت و جایــز نیســت.
ولــی اگــر اعتقــاد ایــن باشــد کــه ایــن بــزرگان حاجــت هــا را بــا اذن خــدا و بــا قدرتی 
کــه خداونــد بــه آنــان عنایــت فرمــوده اســت، بــر آورده می ســازند ایــن نــه تنهــا 

شــرک نیســت بلکــه عیــن توحیــد اســت و هیــچ اشــکالی نــدارد.

پرسش
آیا استمداد از غیر خدا با توحید سازگار است؟
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پاسخ تفصیلی
مفهوم شرک

شــرک ایــن اســت کــه انســان کســی را همتای خــدا در ذات، خالقیــت، مالکیت، 
ــود  ــل ش ــریک قائ ــور ش ــن ام ــی از ای ــدا در یک ــرای خ ــد و ب ــادت بدان ــت و عب ربوبی
پــس اگــر کمــک و اســتمداد از غیــر خــدا بــه گونــه ای باشــد کــه الزمــه آن شــریک 
قــرار دادن بــرای خــدا باشــد؛ مثــل ایــن کــه بــرای غیــر خــدا در بــر آوردن حاجــت 
شــأن و قدرتــی مســتقل از قــدرت خــدا قائــل شــویم ایــن شــرک و حــرام اســت امــا 
اگــر در اســتمداد از غیــر خــدا قــدرت مســتقلی بــرای غیــر خــدا قائــل نباشــیم بلکــه 
در طــول قــدرت خــدا و بــا اذن خــدا بدانیــم ایــن نــه تنهــا شــرک نیســت بلکــه 

شــواهدی از قــرآن، ســنت و نیــز عــرف متشــرعه آن را تأییــد می کنــد.
را  امــوری  خــدا  صالــح  بنــدگان  دیگــر  و  اکــرم)ص(  پیامبــر  از  اگــر  ایــن  بنابــر 
ــه اذن خــدا آن را انجــام دهنــد ایــن شــرک نیســت  ــا آن هــا ب درخواســت کنیــم ت
زیــرا آنــان را هــم ردیــف خداونــد و مســتقل در تأثیــر قــرار نداده  ایــم و در خواســت 

کمــک و اســتمداد از دیگــری بــه معنــای عبــادت او نیســت.

مفهوم دعا در قرآن
اشــتباه در فهــم معنــای دعــا در قــرآن باعــث شــده اســت کــه برخــی در خواســت 
از غیــر خــدا و صــدا کــردن غیــر او را شــرک و چنیــن شــخصی را کافــر و مهــدور الــدم 
بداننــد. ایــن افــراد بــه بعضــی از آیــات قــرآن اســتناد می کننــد؛ ماننــد آیــه شــریفه: 
ــه واژه  ــال آن ک ــد«. ]1[ و ح ــدا نخوانی ــا خ ــری را ب ــت، دیگ »مســاجد از آن خداس

دعــا در قــرآن بــه معانــی گوناگونــی بــه کار رفتــه اســت:
1. به معنی عبادت؛ مانند آیه شریفه فوق الذکر. ]2[

2. بــه معنــی دعــوت کــردن و فراخوانــدن بــه ســوی چیــزی؛ ماننــد ســخن 
ــی دعــوت  ــدم ول ــه فرمــود: »پــروردگارا قــوم خــود را شــب و روز فراخوان ــوح)ع( ک ن
ــه  ــان ب ــرار )از حــق( آن هــا نیفــزود«. ]3[ ایــن دعــا همــان دعــوت آن ــر ف مــن جــز ب
ــان  ــن ایم ــه عی ــت بلک ــرک نیس ــا ش ــه تنه ــا ن ــوع دع ــن ن ــت و ای ــان اس ــوی ایم س

اســت و انجــام آن بــر پیامبــران واجــب بــوده اســت.
3. بــه معنــی تقاضــای حاجــت کــه گاه از طریــق عــادی و معمولــی اســت ماننــد 



116

کتــاب مــاه

»نگامــی کــه از شــهود، دعــوت بــرای ادای شــهادت شــود، نبایــد امتناع کننــد«]4[ این 
دعــا در امــور عــادی اســت کــه بــه یقیــن اگــر کســی آن را انجــام دهــد کافــر نمــی شــود.

و گاه از طرق غیر عادی و معجزات است که این خود بر دو قسم است:
الــف. گاه بــا اعتقــاد اســتقالل غیــر خــدا در تأثیــر اســت. ایــن قســم نوعــی شــرک 
اســت زیــرا تنهــا خداونــد متعــال مســتقل در تأثیــر اســت و غیــر او، حتــی اســباب 
عــادی نیــز هــر چــه دارنــد از خــدا دارنــد و بــه اذن او اثــر می گذارنــد. قــرآن در 
ــاره می فرماید:«بگــو کســانی را کــه غیــر از خــدا می پنداریــد بخوانیــد آن هــا  ایــن ب
نمی تواننــد مشــکلی از شــما را برطــرف ســازند و نــه در آن تغییــری ایجــاد کننــد«. 
]5[ هیــچ فــرد مؤمــن آگاه و بــا ایمانــی چنیــن عقیــده  ای را دربــاره هیــچ یــک از انبیا 

و بــزرگان الهــی نــدارد.
ــوع  ــرای مــا از خــدا چیــزی بطلبــد. ایــن ن ــا ب ب. گاه از شــخصی می خواهیــم ت
درخواســت، توحیــد انســان کامــل اســت چنیــن فــردی کــه بزرگــی را واســطه و 
شــفیع بــه درگاه خــدا قــرار می دهــد و مســبب االســباب و علــت حقیقــی و تأثیــر 
ــا توســل بــه اولیــاء الهــی از آن هــا می خواهــد  گــذار واقعــی را خــدا می دانــد ولــی ب
کــه نــزد خــدا بــرای او تقاضــای حاجتــی کننــد ایــن عیــن توحیــد و یگانــه پرســتی 
اســت. قــرآن می گویــد: بنــی اســرائیل نــزد موســی آمدنــد و از او تقاضــا کردنــد کــه از 
خداونــد غذاهــای متنوعــی بــرای آن هــا بخواهــد. »ای موســی مــا نمــی توانیــم بــه 
یــک نــوع غــذا قناعــت کنیــم از پــروردگارت بخــواه کــه از آن چــه زمیــن می رویانــد 
از ســبزیجات و... بــرای مــا فراهــم ســازد«. ]6[ موســی هرگــز بــه آن هــا ایــراد نکــرد 
کــه چــرا مــرا بــا خطــاب »یــا موســی« فــرا خواندیــد و چــرا مســتقیمًا خودتــان از 
خــدا نخواســتید و ایــن شــرک و کفــر اســت. بلکــه موســی تقاضــای آن هــا را از خــدا 

خواســت و حاجــت آن هــا بــر آورده شــد.
اعتقاد به نقش مخلوقات در تأثیر و تأثر و ســببیت و مســببیت شــرک نیســت. 
الزمــه توحیــد ایــن نیســت کــه نظــام ســببی و مســببی جهــان را انــکار کنیــم و هــر 
اثــری را بــال واســطه از خــدا بدانیــم و بــرای اســباب هیــچ نقشــی حتــی بــه صــورت 
طولــی، قائــل نباشــیم؛ مثــال معتقــد باشــیم کــه آتــش نقشــی در ســوزانیدن و آب 
در ســیراب کــردن و بــاران در رویانیــدن نــدارد خداســت که مســتقیما می ســوزاند، 
مســتقیما ســیراب می ســازد و مســتقیما می رویانــد. پــس هــم چنــان کــه اعتقــاد 
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بــه وجــود مخلــوق مســاوی بــا شــرک ذاتــی و اعتقــاد بــه خــدای دوم نیســت بلکــه 
مکمــل و متمــم اعتقــاد بــه وجــود خــدای یگانــه اســت اعتقــاد بــه تاثیــر و ســببیت 
و نقــش داشــتن مخلوقــات در نظــام جهــان نیــز بــا توجــه بــه ایــن کــه همــان طــور 
کــه موجــودات اســتقالل در ذات ندارنــد اســتقالل در تاثیــر هــم ندارنــد، شــرک 
نیســت. پــس مــرز توحیــد و شــرک ایــن نیســت کــه بــرای غیــر خداونــد نقشــی در 
تأثیــرات قائــل بشــویم یــا نشــویم بلکــه شــرک آن اســت اســباب دیگــر را در عــرض و 

کنــار خداونــد قــرار دهیــم و بــرای آنــان اســتقاللی در تاثیــر قائــل شــویم.
بــه عبــارت دیگــر، اعتقــاد بــه قــدرت و تاثیــر مــا فــوق طبیعــی بــرای یــک موجــود 
ماننــد فرشــته یــا پیامبــر و امــام نیــز ماننــد اعتقــاد بــه تاثیــر اســباب عــادی شــرک 
نیســت و داشــتن نقــش مــا فــوق حــد عوامــل معمولیــی، مســتلزم اعتقــاد بــه 
قدرتــی در مقابــل خــدا نیســت و موجــودی کــه بــه تمــام هویتــش وابســته بــه 
اراده حــق اســت و هیــچ حیثیــت مســتقل از خــود نــدارد تاثیــر مــا فــوق طبیعــی او 
پیــش از آن کــه بــه خــودش مســتند باشــد مســتند بــه حق اســت و او جــز مجرایی 
بــرای مــرور فیــض حــق بــه اشــیا نیســت همانگونــه کــه واســطه فیــض وحــی و علــم 
بــودِن جبرئیــل و واســطه رزق بــودِنِ میکائیــل و واســطه احیــاء بــودِن اســرافیل و 

واســطه قبــض ارواح بــودِن ملــک المــوت شــرک نیســت.
برای روشن تر شدن بحث به دو نمونه از آیات قرآن اشاره می کنیم:

1. قــرآن از زبــان حضــرت عیســی می فرمایــد: »بــه اذن خــدا کــور مــادر زاد و 
زنــده  خــدا  اذن  بــه  را  مــردگان  و  می بخشــم  بهبــودی  را  بــرص  بــه  مبتالیــان 

]7[  .« می کنــم 
2. فرزنــدان حضــرت یعقــوب بعــد از ایــن کــه پشــیمان شــدند، خدمــت پــدر 
رســیدند »گفتنــد پــدر! از خــدا آمــرزش گناهــان مــا را بخــواه کــه مــا خطــاکار بودیــم 
ــه او غفــور و رحیــم  ــروردگارم آمــرزش می طلبــم ک ــراى شــما از پ ــه زودى ب گفــت ب

اســت .  ]8[
باَنــا« اســتفاده کردنــد و آن 

َ
أ مــی بینیــم کــه فرزنــدان یعقــوب از عبــارت »یــا 

ــد بخواهیــد  ــان از خداون حضــرت آن هــا را از ایــن کار نهــی نکــرد و نفرمــود خودت
پــس معلــوم می شــود ایــن هیــج گونــه منافاتــی بــا توحیــد نــدارد.
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�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

َحدا«.
َ
ِ َفال َتْدُعوا َمَع اهلِل أ

ّنَ اْلَمساِجَد هلِلَّ
َ
]۱[. جن، ۱۸. »َو أ

]۲[. جن، ۱۸.
]۳[. نوح، ۵ و ۶.

َداُء ِإَذا َما ُدُعوْا«
َب الشّهَُ

ْ
 َیأ

َ
]۴[. بقره، ۲۸۲.« َو ال

ِویال«  تَحْ
َ

ّرِ َعنُکْم َو ال
ُ

َکْشَف الّض  َیْمِلُکوَن 
َ

ن ُدوِنِه َفال ِذیَن َزَعْمُتم ّمِ
َ
]۵[. اسراء، ۵۶. »ُقِل اْدُعوْا اّل

ْرُض ِمن َبْقِلَها 
َ ْ
ا ُتنِبُت األ ْج َلَنا مِمَّ ِر

ْ
َک یُخ ْصبِرَ َعلَی  َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلَنا َرّبَ ]۶[. بقره، ۶۱.« َو ِإْذ ُقْلُتْم َیُموسَی  َلن ّنَ

ائَها َو ُفوِمَها َو َعَدِسَها َو َبَصِلَها«
َ
َو ِقّث

]۷[. آل عمران، ۴۹.
]۸[. یوسف، ۹۷ و ۹۸.

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:
۱. توسل و ارتباط بدون واسطه با خداوند، سؤال ۵۴۲ )سایت: ۵۹۰(.

۲. توسل در قرآن و سنت، سؤال ۲۰۳۲ )سایت: ۲۲۶۵(.
۳. فلسفه ی توسل به اهل بیت)ع(، سؤال ۱۳۲۱ )سایت: ۱۳۱۶(.

۴. مطهری، مرتضی، جهان بینی توحیدی، تهران، صدرا، چاپ بیست و یکم، ۱۳۸۴.
۵. مکارم شیرازی، ناصر؛ وهابیت بر سر دو راهی، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب)ع(، چاپ اول، ۱۳۸۴.

.…………………………………………………………………………………
https://www.islamquest.net/fa/archive/fa1589
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ــه  ــان ب ــه پیــروان خــود، ترغیــب و تشــویق آن یکــی از آموزه هــای دیــن اســالم ب
پذیــرش اصــول دینــی همــراه بــا نــگاه نقادانــه اســت. ایــن موضــوع یــک ادعــای 
ــده و  ــح ش ــدان تصری ــی ب ــون روای ــم و مت ــرآن کری ــم در ق ــه ه ــت، بلک ــرف نیس ص
هــم در عمل کــرد پیشــوایان دیــن فــراوان بــه چشــم می خــورد. و اساســًا یکــی از 

ــا تقلیــد کورکورانــه اســت. امتیــازات مکتــب اســالم مبــارزه ب
 قــرآن کریــم در بســیاری از آیــات خویــش، کســانی کــه بــدون تعقــل و تفکــر و 
ــرار  ــه شــدت مــورد توبیــخ ق ــد را ب ــه تقلیــد از نیــاکان خــود می پردازن ــه، ب کورکوران

داده و در مباحــث اعتقــادی آن هــا را دعــوت بــه تفکــر و اندیشــه می کنــد.
آیات زیر به عنوان نمونه بیان گر اهتمام قرآن به این موضوع است:

تــی  ِهــی 
َ
ــک ِباْلِحکَمــِة َو اْلَمْوِعَظــِة اْلَحَســَنِة َو جاِدْلُهــْم ِباّل »اْدُع ِإلــی  َســبیِل َرّبِ

ْحَســُن«؛]1[ بــا حکمــت و انــدرز نیکــو، بــه راه پــروردگارت دعــوت نمــا! و بــا آن هــا 
َ
أ

بــه روشــی کــه نیکوتــر اســت، اســتدالل و مناظــره کــن!
بدیهــی اســت جــدال ویــژه کســانی اســت کــه ذهــن آن هــا نســبت بــه برخــی 
مســائل نقــد و شــبهه دارد کــه بایــد از طریــق مناظــره و در قالــب نقــد آن هــا را 

شــنید، تــا بــا ارائــه برهــان، آنــان را بــراى پذیــرش حــق آمــاده نمــود.
و اساســًا تــا نــگاه انتقــادی و پژوهشــی نباشــد، ایمــان کامــل شــکل نخواهــد 
ــاِس مــا  کــَر ِلُتَبیــَن ِللّنَ ْنَزْلنــا ِإَلیــک الّذِ

َ
گرفــت. چنان کــه قــرآن کریــم می فرمایــد: »َو أ

پرسش
آیا یک مسلمان اجازه دارد که با دید انتقادی به آموزه های اسالم بنگرد؟
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ُهــْم یَتَفکــُرون«؛]2[ و ایــن قــرآن را بــر تــو نــازل کردیــم تــا بــراى مردم 
َ
َل ِإَلیِهــْم َو َلَعّل ُنــّزِ

آنچــه را بــه ایشــان نــازل شــده بیــان کنــی، شــاید اندیشــه کننــد.
قــرآن کریــم در ایــن آیــه بــه صراحــت، پذیــرش تعالیــم دیــن را همــراه بــا تفکــر و 

اندیشــه بــه مــردم توصیــه می کنــد.
بدیهــی اســت تفکــر و اندیشــه پیرامــون هــر مســئله ای شــبهات و نقدهایــی را 

بــه دنبــال دارد و اســالم ایــن اجــازه را بــه پیــروان خویــش داده اســت.]3[
بــا  اســت.  شــده  توصیــه  فــراوان  روایــی  و  حدیثــی  متــون  در  نقــد  موضــوع 
جســت  و جو در عمل کــرد پیشــوایان دیــن)ع( ترغیــب و تشــویق بــه نقــد و طــرح 

ســؤال جایــگاه خــاص دارد.
َحــّبُ ِإْخَواِنــی ِإَلــی 

َ
امــام صــادق )ع( در ارتبــاط بــا پذیــرش انتقــاد می فرمایــد: »أ

ــی ُعیوِبــی«؛]4[در میــان بــرادران دینــی آن کــس را بیشــتر دوســت  ْهــَدى ِإَل
َ
َمــْن أ

دارم کــه عیب هایــم را بــه مــن بنمایانــد. ایــن روایــت بهتریــن و گویاتریــن اجــازه 
نقــد و انتقــاد مســلمانان از رهبــران دینــی و عمل کردشــان اســت.

ایــن موضــوع در ســیره  ی امــام علــی)ع( در جایــگاه حاکــم و زمــام داری اســالمی 
بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت؛ یعنــی امــام علــی)ع( نــه تنهــا حــق انتقــاد را از 
ــهروندی  ــق ش ــن ح ــا از ای ــرد، ت ــب می ک ــردم را ترغی ــه م ــت، بلک ــران نمی گرف دیگ
ــوا   َتُظّنُ

َ
 ُتَخاِلُطوِنــی ِباْلُمَصاَنَعــِة َو ال

َ
خویــش اســتفاده کــرده و او را نقــد کننــد: »َو ال

 ِفــی َحــّقٍ ِقیــَل ِلــی «؛]5[و بــا مــدارا و چاپلوســی بــا مــن معاشــرت 
ً

ِبــی اْســِتْثَقاال
ننماییــد، و گمــان نکنیــد کــه شــنیدن ســخن حــق بــر مــن ســنگین اســت .

و نیــز حضرتشــان می فرمایــد: »از حق  گویــی یــا مشــورت بــه عــدل خــوددارى 
نکنیــد کــه مــن در نظــر خــود نــه باالتــر از آنــم کــه خطــا کنــم، و نــه در کارم از اشــتباه 

ایمــن می باشــم، مگــر این کــه خداونــد پشــتیبان مــن باشــد«.]6[
در مــورد امــام باقــر)ع( در روایــت آمــده اســت؛ روزی شــخصی آن حضــرت را 
ــه گمــان  ــه مشــغول کشــاورزی اســت. او ب در آفتــاب ســوزان مشــاهده می کنــد ک
خــود زبــان بــه انتقــاد گشــود و پــس از عــرض ســالم بــه امــام گفــت: آیــا بــرای یکــی 
از بــزرگان قریــش شایســته اســت کــه در ایــن هــوای گــرم در پــی دنیــا باشــد؟ اگــر در 
ایــن حــال از دنیــا بــروی، چــه وضعیتــی خواهــی داشــت؟ حضــرت فرمــود: »بــه 
خــدا قســم! اگــر در ایــن حــال بمیــرم در حیــن انجــام طاعتــی از طاعــات خداونــد 
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جــان ســپرده ام«.]7[
اینهــا تنهــا نمونه  هایــی اســت از آموزه  هــای مکــّرر پیشــوایان اســالم و شــیعه کــه 

پیــروان خــود را بــه نقدکــردن ترغیــب نموده انــد.
 گفتنــی اســت کــه در تعالیــم اســالم نقدگریــزی از ویژگی هــای منفــی اســت کــه 
ریشــه در تکبــر و خودبرتربینــی دارد، در حالی کــه انســان هــم بایــد نقــد کننــده و 
هــم نقدپذیــر باشــد. در متــون دینــی مــا روایــات زیــادی وجــود دارد کــه بیانگــر آن 
اســت کــه فــردی کــه انتقــاد می کنــد بایــد بــا روی بــاز منتظــر شــنیدن انتقــاد هــم 
باشــد. البتــه گفتنــی اســت کــه بررســی انتقــادی یــک حکــم دینــی بــا فــرار از انجــام 
آن بــا توجیــه قابــل انتقــاد بــودن،  دو موضــوع متفــاوت اســت و تــا جایــی کــه 
یقیــن حاصــل نشــد کــه انتقــادی کــه صــورت می پذیــرد، نقــدی صحیــح اســت، 

ــود. ــه آن آمــوزه اســالمی بی تفــاوت ب ــوان نســبت ب نمی ت
بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد توجــه داشــت کــه برخــی از امــور نیــز، اگرچــه بــه دنبــال 
ــره نقــد  ــوان آن را در دای ــودن امــری ناپســند نیســت، امــا نمی ت حکمــت آن هــا ب
گنجانــد. بــه عنــوان نمونــه، اگــر وجــود خــدا برایمــان ثابــت شــد و نیــز بــه نبــوت 
پیامبــر)ص( و آســمانی بــودن قــرآن نیــز یقیــن یافتیــم، دیگــر معنایــی نــدارد کــه 
زبــان بــه نقــد بگشــاییم کــه چــرا قــرآن اعــالم کــرد کــه روزه در مــاه رمضــان واجــب 

شــده و ایــن وجــوب در مــاه شــعبان نیســت؟!

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

]۲[. نحل، ۴۴. ]۱[. نحل، ۱۲۵.  
ک: »انتقاد سازنده و عوامل نقدگریزی«، ۳۶۴۶۴؛ »علت مشورت دادن امام علی)ع( به خلیفه دوم  ]۳[. ر. 

و انتقاد از او«، ۵۱۳۵۵.
کبر، آخوندی، محمد، ج ۲، ص ۶۳۹،  کلینی، محمد بن یعقوب،کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی ا  .]۴[

تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
]۶و۵[. سید رضی، محمد بن حسین، نهج البالغه، محقق، صبحی صالح، ۳۳۵، خ ۲۱۶، قم، هجرت، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.

]۷[. شیخ مفید، االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، ج ۲، ص ۱۶۲، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
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پرسش
لطفًا با استفاده از آیات قرآنی به طور واضح »مسلمان« را تعریف کنید.

پاسخ اجمالی
در اصطــالح قــرآن، مســلمان بــه معنــای تســلیم مطلــق در برابــر فرمــان خــدا و 
ــه همیــن  ــه پرســتی اســت و ب ــه شــرک و دو گان توحیــد کامــل و خالــص از هــر گون
ــم حضــرت ابراهیــم)ع( را مســلمان معرفــی می کنــد. ــه قــرآن کری جهــت اســت ک

از آن جــا کــه دیــن در پیــش گاه خــدای متعــال، اســالم اســت »ان الذین عنداهَّلل 
االســالم« بنابرایــن همــه ی کســانی کــه دیــن خــدا را در زمــان خودشــان پذیرفتــه 

باشــند و مطیــع دســتورات الهــی باشــند مســلمان اند.
زمــان خودشــان  در  آســمانی  ادیــان  پیــروان  تمــام  قــرآن  نظــر  یعنــی طبــق 
مســلمان بودنــد؛ و مســیحی هــا، یهــودی هــا و... تــا زمانــی کــه دینشــان بــه 
ســبب دیــن جدیــد نســخ نشــده بــود، مســلمان بودنــد؛ چــرا کــه تســلیم پــروردگار 
بودنــد و اگــر یهــودی یــا مســیحی بــه آن هــا گفتــه می شــد بــه اعتبــار پیامبرانشــان 
بــود و گرنــه همــان گونــه کــه بیــان کردیــم بــه تمــام ادیــان الهــی اســالم اطــالق 

می شــود و آن هــا تنهــا در شــریعت متفاوتنــد.

پرسش
در قرآن کریم مسلمان به چه معناست؟
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بلــه امــروزه مســلمان بــه پیــروان دیــن خاتــم اطــالق می شــود، چــرا کــه آنــان بــا 
ــه تمــام پیامبــران و شــرایع آســمانی، تســلیم  پذیرفتــن دیــن اســالم و اعتقــاد ب
بــودن خــود را در برابــر پــروردگار اعــالم کــرده انــد. طبــق ایــن معنــا اکنــون بــه 
پیــروان ادیــان دیگــر مســلمان گفتــه نمــی شــود؛ زیــرا کــه بــا نپذیرفتــن دیــن 
خاتــم، از تســلیم در برابــر خــدا ســرپیچی کردنــد و وصــف مســلمانی و تســلیم 

بــودن را از خودشــان دور کردنــد.
ــان و هــم در عمــل تســلیم  ــه زب البتــه؛ مســلمان واقعــی کســی اســت کــه هــم ب
ــدا  ــت خ ــه وحدانی ــرار ب ــان اق ــه زب ــم ب ــی ه ــد؛ یعن ــی باش ــتورات اله ــکام و دس اح
و رســالت پیامبــران و پیامبــر خاتــم داشــته باشــد و هــم در عمــل بــه احــکام و 
دیگــران،  حقــوق  مراعــات  نظیــر  اجتماعــی  قوانیــن  از  اعــم  دینــی  دســتورات 
احتــرام بــه حقــوق شــهروندی و... و احــکام فــردی ماننــد نمــاز، روزه و... پایبنــد 

باشــد. در قــرآن از مســلمان واقعــی بــه مومــن تعبیــر می شــود.

پاسخ تفصیلی
بــرای روشــن شــدن معنــای مســلمان در فرهنــگ قــرآن ضــروری اســت، ابتــدا 

معنــای اســالم بررســی و تبیــن شــود.
واژه ی »اســالم« مصــدر بــاب افعــال از »س ل م« بــه معنــای صحــت، عافیــت 
ــی  ــال دارای معان ــاب افع ــت و در ب ــاد اس ــص و فس ــب، نق ــه عی ــر گون و دوری از ه
زیــر اســت: انقیــاد، اطاعــت و امتثــال امــر و نهــی بــدون هیــچ گونــه اعتــراض.]1[

قــرآن هــم در ایــن معنــای وســیع، اســالم را اســتعمال کــرده اســت، آن جــا کــه 
می فرمایــد: تمــام کســانی کــه در آســمان و زمیــن هســتند، یــا تمــام موجوداتــی کــه 
در آســمان و زمیــن هســتند، مســلمان و در برابــر فرمــان خــدا تســلیم انــد از روی 

)اختیــار، یــا اجبــار( تکوینــًا یــا تشــریعًا.]2[
امــا اســالم انســان بــراى خــداى تعالــی، وصــف رام بــودن و پذیــرش انســان 
اســت، نســبت بهــر سرنوشــتی کــه از ناحیــه خــداى ســبحان برایــش تنظیــم 
می شــود، چــه سرنوشــت تکوینــی، از قــدر و قضــاء و چــه تشــریعی از اوامــر و نواهــی 

و غیــر آن.]3[
ــا مفهومــی مســتقل در کنــار اوصافــی چــون  بنابرایــن، اســالم وصفــی خــاص ب



124

کتــاب مــاه

ایمــان و احســان اســت.
در اصطالح، اسالم بر شریعت پیامبر خاتم)ص( اطالق شده است.]4[

رابطــه ی میــان معنــای اصطالحــی و معنــای لغــوی اســالم ایــن اســت کــه دیــن 
اســالم سراســر طاعــت و تســلیم در برابــر خداونــد و پذیــرش و انقیــاد اوامــر، بــدون 

هیــچ گونــه اعتراضــی اســت.]5[
اطــالق  اســالم)ص(  پیامبــر  پیرامــون  بــه  تنهــا  قــرآن، مســلمان  فرهنــگ  در 
نمی شــود، بلکــه اســالم بــه معنــای وســیع کلمــه )معنــای لغــوی(، تســلیم مطلــق 
در برابــر فرمــان خــدا و توحیــد کامــل و خالــص از هــر گونــه شــرک و دو گانــه پرســتی 
اســت و بــه همیــن جهــت اســت کــه قــرآن کریــم حضــرت ابراهیــم)ع( را مســلمان 
معرفــی می کنــد.]6[ و اگــر خــدای متعــال بــه پیامبــر اســالم)ص( می فرمایــد: بگــو 
هــر آینــه مــن مأمــورم کــه نخســتین کس باشــم که تســلیم امر خدا شــده باشــد]7[.

اّولیــن مســلمان در ایــن جــا، بــه معنــای تســلیم مطلــق در برابــر خداونــد در 
میــان امــت خــود، اســت )معنــای اصطالحــی( و گرنــه شــکی نیســت کــه پیامبــران 

گذشــته و پیروانشــان هــم، مســلمان و تســلیم در برابــر فرمــان الهــی بودنــد.
بهــر حــال، آنچــه را کــه ازآیــه ی 85 ســوره ی آل عمــران )هــر کــس غیــر از اســالم 
ــه ی 3 ســوره ی  را دیــن خــود برگزینــد، از او پذیرفتــه نیســت(، هــم چنیــن از آی
مائــده )امــروز دیــن شــما را بــه کمــال رســاندم...و اســالم را دیــن شــما برگزیــدم( 
اســتفاده می شــود، مســلمان بــه پیــروان دیــن اســالم اطــالق می شــود؛ زیــرا کــه 
ــه تمــام پیامبــران و شــرایع آســمانی،  ــا پذیرفتــن دیــن اســالم و اعتقــاد ب ــان ب آن
تســلیم بــودن خــود را در برابــر پــروردگار اعــالم کــرده انــد. طبــق ایــن معنــا، اکنــون 
بــه پیــروان ادیــان دیگــر مســلمان گفتــه نمــی شــود؛ زیــرا کــه بــا نپذیرفتــن دیــن 
خاتــم از تســلیم در برابــر خــدا ســرپیچی کردنــد و صفــت مســلمانی و تســلیم 
ــه کســانی  ــه معنــای خــاص ب ــد. پــس مســلمان ب ــودن را از خودشــان دور کردن ب
گفتــه می شــود کــه بــه یگانگــی خــدا و بــه رســالت پیامبــر اســالم)ص( اقــرار داشــته 
نباشــند.  پایبنــد  از احــکام و دســتورات دینــی  بــه بســیاری  اگــر چــه  باشــند، 
ــه  ــا ک ــود. آن ج ــتفاده می ش ــم اس ــرات - ه ــوره ی حج ــه ی 1 س ــا از- آی ــن معن ای
عــده ای از اعــراب آمدنــد خدمــت پیامبــر)ص( و بــرای آن کــه بــر آن حضــرت منــت 
بگذارنــد، گفتنــد: مــا ایمــان آورده ایــم و مؤمــن شــدیم. از طــرف خــدای متعــال 
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ــد. بلکــه بگوییــد اســالم  ــه ایمــان نیاوردی ــه آن هــا بگــو ک ــه پیامبــر وحــی شــد ب ب
ــه  آوردیــم و مســلمان شــدیم. البتــه ایــن اســالم و مســلمانی، ظاهــری اســت، ن
ــان و هــم در عقیــده و هــم  ــه زب ــه هــم ب واقعــی. مســلمان واقعــی کســی اســت ک
در عمــل تســلیم احــکام و دســتورات دینــی باشــد؛ یعنــی هــم بــه زبــان اقــرار بــه 
وحدانیــت خــدا و رســالت پیامبــر)ص( داشــته باشــد و هــم در عمــل اوامــر و 

ــد را اجــرا کنــد. نواهــی خداون
مســلمان واقعــی کســی اســت کــه بــه احــکام دینــی اعــم از قوانیــن اجتماعــی، 
ــردی ماننــد نمــاز، روزه،  ــر حــق النــاس، حقــوق شــهروندی و... و احــکام ف نظی

ــد. ــد باش و... پایبن
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پاسخ اجمالی
ــل  ــالل در مقاب ــت. و اض ــق اس ــراف از ح ــاى انح ــه معن ــت« ب ــالل« و »ضالل »ض
هدایــت، و از امــور عدمــی اســت و چــون هدایــت بــه معنــاى داللــت و ارشــاد بــه 
مقصــود اســت، اضــالل، فقــدان هدایــت اســت و در اصطــالح منطــق، رابطــه ایــن 
ــچ گاه  ــد، هی ــود باش ــی موج ــت در جای ــر هدای ــی اگ ــت. یعن ــه و عــدم اس دو، ملک
ضاللتــی از آن جهــت در آن جــا نخواهــد بــود ولــی اگــر هدایــت نباشــد، نبــودن 
هدایــت، ضاللــت اســت. لــذا بــر خــالف هدایــت، ضاللــت را نمی تــوان بــه خداونــد 

ــد. ــل دادن و گرفتــن نمی باش ــدم، قاب ــرا ع ــبت داد؛ زی نس
ِاضــالل بــر خــالف هدایــت کــه تکوینــی و تشــریعی اســت، فقــط تکوینــی اســت 
و تشــریعی نــدارد؛ زیــرا خداونــد تبــارک و تعالــی هــادى بــا لــّذات اســت؛ چــون 
اگــر غیــر از ایــن بــود گمراهــان و بــدکاران در برابــر خداونــد عــذر می آوردنــد کــه مــا 
خواســتار هدایــت تــو بودیــم ولــی تــو مــا را گمــراه کــردى. پــس خداونــد همــگان را 
ــه راه راســت و صــالح و  ــا هدایــت تشــریعی و ابتدایــی خــود ب در وهلــه نخســت ب
فــالح و رســتگارى دعــوت می کنــد و در ایــن مرحلــه هیــچ اضاللــی وجــود نــدارد. 

پرسش
معناى اضالل خداوند، در قرآن چیست؟
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ولــی اگــر کســی ایــن هدایــت تشــریعی را نپذیرفــت و بــه اختیــار خویــش، بیراهــه 
گمراهــی را پیــش گرفــت، و از مهلــت توبــه و تراخــی انابــه و تاخیــر مجــازات متّنبــه 
نشــد و اســتفاده نکــرد و بــه فطــرت الهــی خویــش برنگشــت آن گاه بــه اضــالل 
از  گمــراه ســاختن  و  اضــالل  بنابرایــن،  مبتــال خواهــد شــد.  تکوینــی خداونــد 
ناحیــه خداونــد، همــان قطــع هدایــت و برگرفتــن نعمــت و توفیق، و رها ســاختن 
انســان بــه حــال خــود اســت کــه نتیجــه اش گمــراه شــدن و ســرگردان مانــدن در 
طریــق هدایــت اســت. پــس در حقیقــت عمــل انســان منحــرف، علــت بــراى عــدم 
برخــوردارى از هدایــت الهــی اســت و ایــن معنــاى اضــالل تکوینــی اســت. »اهَّلل ال 

یهــدى القــوم الظالمیــن«.

پاسخ تفصیلی
1. معنــاى »ضلــل«: ضــالل و ضاللــت بــه معنــاى انحــراف از حــق اســت.]2[ 

اضــالل فقــدان آن اســت.
2. نســبت بیــن هدایــت و اضــالل: »هدایــت« امرى واقعی و موجــود و »اضالل« 
امــر عدمــی و غیــر موجــود اســت و لــذا هدایــت را می شــود بــه خداونــد نســبت داد 
ولــی ضاللــت و گمراهــی را نــه؛ زیــرا چیــزى کــه رّد شــی ء و عــدم اســت قابــل دادن 
و گرفتــن نیســت. ضاللــت، نبــودن هدایــت اســت و بــه اصطــالح منطــق، رابطــه 
ایــن دو، رابطــه ملکــه و عــدم اســت؛ یعنــی اگــر هدایــت در جایــی موجــود باشــد، 
ــد،  ــت نباش ــر هدای ــی اگ ــود ول ــد ب ــا نخواه ــی از آن جهــت در آن ج ــچ گاه ضاللت هی
نبــودن هدایــت، ضاللــت اســت.]4[ و اگــر غیــر از ایــن بــود گمراهــان و بــدکاران در 
ــو مــا را  ــی ت ــم ول ــو بودی ــه مــا خواســتار هدایــت ت ــد ک ــد عــذر می آوردن ــر خداون براب
گمــراه کــردى. بنابرایــن، خداونــد اضــالل تشــریعی و ابتدایــی نــدارد و همــگان را 
ــه راه راســت و صــالح و  ــا هدایــت تشــریعی و ابتدایــی خــود ب در وهلــه نخســت ب
ــدارد  ــی وجــود ن فــالح و رســتگارى دعــوت می کنــد و در ایــن مرحلــه هیــچ اضالل
ولــی اگــر کســی ایــن هدایــت تشــریعی را نپذیرفــت و بــه اختیــار خویــش، بیراهــه 
گمراهــی را در پیــش گرفــت، و از مهلــت توبــه و تراخــی انابــه و تاخیــر مجــازات 
متّنبــه نشــد و اســتفاده نکــرد و بــه فطــرت الهــی خــود برنگشــت آن گاه بــه اضــالل 

تکوینــی خداونــد مبتــال خواهــد شــد.]6[
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نتیجه:
از ناحیــه خداونــد همــان  الهــی: اضــالل، و گمــراه ســاختن  معنــاى اضــالل 
قطــع هدایــت و برگرفتــن نعمــت و توفیــق و رهــا ســاختن انســان بــه حــال خــود 
می باشــد کــه نتیجــه اش گمــراه و ســرگردان مانــدن در طریــق هدایــت اســت.]8[ 

ظالــم]10[ را هدایــت نمی کنــد.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
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]۲[. همان، ج ۷، ص ۱۴۵.
]۴[. همان، ص ۱۸۶.

]۶[. طباطبایى، سیدمحمد حسین، المیزان، ترجمه موسوى همدانی، ج ۱۲، ص ۳۵۵، انتشارات اسالمی.
]۸[. بقره، ۲۶۴؛ مائده، ۶۷؛ توبه، ۳۷.

]۱۰[. توبه، ۸۰؛ آل عمران، ۸۶؛ مائده، ۱۰۸.
……………………………………………………………

https://www.islamquest.net/fa/archive/fa298



کــتــاب

ف
�

ف س�
ه 

ژ ور
س



130

کتــاب مــاه

صفای میان شیعیان

ُخــُذ 
ْ
ــَدُه ِفــی ِکیِســِه َفَیأ ِخیــِه َفُیْدِخــُل َی

َ
ــْم ِإَلــی أ َحُدُک

َ
 َیِجــی ُء أ

َ
ــو َجْعَفــٍر ع أ ُب

َ
ــاَل أ »َق

ــاَل َشــْی َء ِإذًا  ــٍر ع َف ــو َجْعَف ُب
َ
ــاَل أ ــا َفَق ــَک ِفیَن ــِرُف َذِل ْع

َ
ــا أ ــُت َم ــُه َفُقْل ــاَل َیْدَفُع ــُه َف َحاَجَت

ْحاَلَمُهْم َبْعد«.)کافــی، ج 2، ص 174(
َ
ُقْلــُت َفاْلَهــاَلُک ِإذًا َفَقــاَل ِإّنَ اْلَقــْوَم َلــْم ُیْعَطْوا أ

فــی الکافــی، عــن الباقــر)ع(؛ »أ یجــی ء احدکــم الــی اخیــه فیدخــل یده فی کیســه 
فیأخــذ حاجتــه فــال یدفعــه«. حضــرت امــام محمــد باقــر)ع( از یکــی از اصحابشــان 
ســؤال میکننــد - کــه ایــن مقدمــه دیگــر ذکــر نشــده کــه آن صحابــی کــه بــود و چــه 
ســؤال کــرده بــود و از کجــا آمــده بــود؛ اینهــا دیگــر تــوی ایــن روایــت نیســت - کــه آیــا 
در آنجائــی کــه شــما هســتید، وضعیــت اینجــوری اســت کــه یکــی از شــماها بیایــد 
دســتش را تــوی جیــب بــرادر دینــی اش بکنــد و هــر چــه کــه الزم دارد، از تــوی 
ــان  ــه جیبت ــیده اید ک ــد رس ــن ح ــه ای ــود؟ ب ــت نش ــم ناراح ــردارد، او ه ــب او ب جی

بــرای همدیگــر رایــگان باشــد؟
مرحــوم حرزالدیــن نقــل میکنــد کــه شــیخ خضــر در زمــان مرحــوم کاشــف الغطاء 
از علمــای بــزرگ بــود و خیلــی مــورد توجــه مــردم قــرار داشــت. میگویــد در روز 
ــزل  ــتند، من ــه داش ــر عالق ــیخ خض ــه ش ــه ب ــا ک ــایر و اینه ــف و عش ــردم نج ــد، م عی
او آمدنــد و هدایــا آوردنــد - پــول آوردنــد، طــال آوردنــد - و همیــن طــور جلــوی 

شرح حدیث در بیان حضرت آیت اهلل  خامنه ای
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ایشــان میگذاشــتند و ایشــان هــم آن پولهــا و طالهــا را جلــوی دســتش گذاشــته 
بــود و همــان طــور روی هــم کــوت شــده بــود. بعــد شــیخ جعفــر کاشــف الغطاء 
آمــد. معلــوم میشــود آن وقتهــا هنــوز شــیخ جعفــر بــه مقــام ریاســت نرســیده 
بــود. ایشــان آمــد و نشســت و چشــمش بــه ایــن پولهــا و طالهــا افتــاد. بعــد 
یواش یــواش نزدیــک ظهــر شــد و مــردم رفتنــد. شــیخ جعفــر بلنــد شــد گوشــه ی 
عبایــش را پهــن کــرد و ایــن طالهــا و پولهــا را گوشــه ی عبایــش ریخــت و گفــت 
خداحافــظ شــما، و رفــت! شــیخ خضــر هــم نگاهــی کــرد و چیــزی نگفــت؛ کأن لــم 

یکــن شــیئًا مذکــورا!
حــاال ایــن قصــه ای کــه نقــل کــردم، دنبالــه هــم دارد، کــه دنباله هایــش بــاز از ایــن 
جالبتــر هــم هســت. بــه هــر حــال حضــرت ســؤال میکننــد کــه در امــوال شــخصی، 
رفیقتــان  کرده ایــد،  آویــزان  آنجــا  را  قبایتــان  مثــاًل  کــه  هســتید  اینجــور  شــما 
می آیــد دســت میکنــد تــوی جیــب قبــای شــما و یــک مقــدار پولــی کــه الزم دارد، 
ــم  ــما ه ــه ش ــرود، ب ــد می ــد راه می افت ــذارد و بع ــا میگ ــه اش را آنج ــدارد و بقی برمی
اصــاًل برنخــورد و ناراحــت نشــوید؟ چنیــن وضعــی بیــن شــما هســت؟ »فقیــل مــا 
اعــرف ذلــک فینــا«. آن راوی گفــت کــه در بیــن خودمــان اینجــور وضعــی نیســت. 
»فقــال فــال شــی ء اذًا«؛ فرمــود: پــس هنــوز خبــری نیســت، هنــوز چیــزی نیســت.
مــن اینجــا ایــن حاشــیه را اضافــه کنــم کــه ایــن مــاِل زمــان امــام باقــر)ع( اســت. 
در آن زمــان، شــیعه تدریجــًا داشــت شــکل میگرفــت. بعــد از حادثــه ی عاشــورا، 
در ظــرف ایــن 33 ســال، 34 ســالی کــه دوران امــام ســجاد)ع( بــود، تدریجــًا و 
یواش یــواش مــردم جمــع میشــدند؛ چــون بعــد از حادثــه ی عاشــورا، آن شــدت 
عملــی کــه بــه خــرج داده شــده بــود، شــیعه را متفــرق کــرد؛ بعضی هــا برگشــتند، 
بعضی هــا منصــرف شــدند، بعضی هــا از والیــت اهــل بیــت پشــیمان شــدند؛ هــر 
کســی بــه یــک طرفــی رفــت. در ایــن 34 ســال، یواش یــواش مــردم جمــع شــدند. 
در زمــان امــام باقــر)ع( مــردم بیشــتر جمــع شــدند. مــردم تدریجــًا در شــهرها، در 
ــه  ــت ک ــت اس ــال آن وق ــن م ــدند. ای ــع میش ــک و دور، جم ــف، نزدی ــاط مختل نق
حضــرت میخواهنــد بگوینــد ایــن کانونهــای تشــیع را بایــد در سرتاســر دنیــای 

اســالم اینجــوری تشــکیل دهیــد، اینجــور بــا هــم باصفــا باشــید.
حضــرت وقتــی فرمودنــد »فــال شــی ء« - هنــوز هیــچ خبــری نیســت؛ آنــی کــه باید 
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؟«. »هالک« در اینجا 
ً
بشــود، نشــده اســت - آن طرف ترســید؛ »قیل فالهالک اذا

و در خیلــی جاهــای دیگــر بــه معنــای مــردن نیســت؛ بــه معنــای بدبخــت شــدن 
اســت: یعنــی پــس دیگــر بدبخــت شــدیم آقــا؟ دیگــر هیچــی نیســت؟ »فقــال 
اّن القــوم لم یعطــوا احالمهــم بعــد«. »احــالم« در اینجــا جمــع »حلــم« اســت. 
مــاده ی »َحُلــَم َیحُلــُم« بــه معنــای حلــم ورزیــدن اســت؛ بــا »َحَلــَم َیحُلــُم« کــه بــه 
معنــای رؤیــا و اضغــاث احالمــی کــه در قــرآن هســت، تفــاوت دارد؛ آن از بــاب َنَصــَر 
َینُصــُر اســت، َحَلــَم َیحُلــُم اســت؛ ایــن از بــاب َشــُرَف َیشــُرُف اســت؛ َحُلــَم َیحُلــُم. 
ــاری و آن ظرفیــت الزم  ــه آن بردب ــوز ب ــم اســت. پــس هن اینجــا احــالم جمــع حل
نرســیده اید. بنابرایــن بــه معنــای هــالک نیســت کــه بگوئیــم نابــود شــدید، عــذاب 
خــدا گریبــان شــما را گرفــت؛ نــه، بــه معنــای ایــن اســت کــه هنــوز آن ظرفیــت الزم 

ــد. ــدا نکرده ای را پی
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حقّ الّناس فرهنگى 

بحــث امروزمــان کــه مهــم اســت، مربــوط بــه حّق الّنــاس در امــور فرهنگــی اســت.  
ــاس فرهنگــی نظیــر اینکــه یــک معلــم ســر کالس وظایفــی دارد، از جملــه  حقّ الّن
بایــد مطالعــۀ قبلــی داشــته باشــد، بایــد مراعــات وقت را داشــته باشــد، بایــد درس 
خــودش را بگویــد، از حرف هــای غیــر مرتبــط و صرفــًا ســرگرم کننــده پرهیــز کنــد، 
از حرف هــای ناشایســته پرهیــز کنــد. اگــر خــدای ناکــرده یــک معلــم ســر کالس بــه 
جــای اینکــه درس بگویــد، شــاگرد را منحــرف کنــد و حرف هــای انحرافــی داشــته 
باشــد، قــرآن می فرمایــد گناهــش مثــل اینســت کــه جهــان را کشــته باشــد. ایــن نــه 
تنهــا دزدی و تلــف کــردن وقــت بچه هاســت، بلکــه اگــر حــال انحرافــی جلــو آمــد، 

عــالوه بــر اینکــه دزدیســت، بایــد بدانــد کــه گناهــش خیلــی باالســت.
َمــا َقَتــَل 

َ
ّن

َ
ْرِض َفَکأ

َ ْ
ْو َفَســاٍد ِفــی ال

َ
آیــۀ شــریفۀ: »َمــْن َقَتــَل َنْفســًا ِبَغْیــِر َنْفــٍس أ

ــاَس َجِمیعــًا«]1[ دو معنــا دارد؛  ْحَیــا الّنَ
َ
َمــا أ

َ
ّن

َ
ْحَیاَهــا َفَکأ

َ
ــاَس َجِمیعــًا َو َمــْن أ الّنَ

کــه  یــک معنــای باطنــی. معنــای ظاهــرش اینســت  یــک معنــای ظاهــری و 
خــدا بــه انســان ها شــخصیت داده اســت و فرمــوده اســت یــک انســان پیــش 
ــر  ــته اند و اگ ــا را کش ــه دنی ــت ک ــل اینس ــند، مث ــر او را بکش ــت. اگ ــل دنیاس ــن مث م
او را زنــده کننــد، مثــل اینســت کــه دنیــا را زنــده کرده انــد. یــک معنــا هــم امــام 

درس اخالق؛ آیت اهلل حاج شیخ حسین مظاهری
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صــادق)ع( بــرای آن می کننــد کــه اگــر کســی دیگــری را منحــرف کنــد، مثــل اینســت 
کــه جهــان را کشــته باشــد. چنانچــه اگــر بتوانــد بچــه ای را در راه بیــاورد و یــا 
جوانــی را هدایــت کنــد، مثــل اینســت کــه جهــان را زنــده کــرده باشــد.]2[ لــذا اگــر 
یــک معلــم ســر کالس وقــت بچه هــا را تلــف کنــد، دزدی اســت. ایــن دزدی از 
ــت.  ــت گذاش ــوان قیم ــر نمی ت ــه روی عم ــرای اینک ــت،  ب ــر اس ــول بدت ــدن پ دزدی
اینکــه مشــهور در میــان مــردم شــده کــه عمــر طالســت، خیلــی جســارت بــه عمــر 
اســت، بلکــه عمــر قیمــت نــدارد. انســان بــه واســطۀ ایــن عمــر می توانــد ســعادت 
دنیــا و آخــرت را بــه دســت بیــاورد. باالتریــن گنــاه اینســت کــه انســان عمــرش را 
ــف  ــه تل ــع ب ــد. راج ــف کن ــش را تل ــه مال ــت ک ــر از اینس ــی بدت ــن خیل ــد. ای ــف کن تل
کــردن مــال مــردم،  حّق الّنــاس اســت و گناهــش خیلــی بــزرگ اســت، امــا اگــر 
کســی عمــر دیگــری را تلــف کنــد، گناهــش از تلــف کــردن مــال خیلــی باالتــر اســت. 
مخصوصــًا اگــر ســر کالس حرف هــای بی ادبانــه، ضــد دیــن، ضــد مقّدســات و 
ضــد روحانّیــت بگویــد. دیده ایــم و شــنیده ایم کــه مثــاًل یــک مدیــر می خواهــد 
اظهــار لحیــه کنــد]3[ و شــیطان در پوســتش رفتــه اســت و منکــر حجاب می شــود 
و دخترهــای مــردم را منحــرف می کنــد. همیــن کــه یــک خدشــه در ذهــن دختــر و 
پســر پیــدا شــود، بــس اســت کــه بگوییــم گناهــش خیلــی بــزرگ اســت. همچنیــن 
اســت یــک منبــری روی منبــر. منبــر بایــد مفیــد باشــد، وقتــی مســتمعین از پــای 
منبــر بلنــد شــدند، هدایــت شــده باشــند. چیــزی از نظــر دیــن برداشــت کــرده 
ــا  ــر ایــن منبــری نیــم ســاعت ی ــا اعتقــادات. امــا اگ ــا اخــالق ی ــا احــکام ی باشــند، ی
یــک ســاعت بــه هــم ببافــد، عمــر اینهــا را گرفتــه اســت. اگــر پــای منبــرش شــلوغ 
باشــد، هــزار ســاعت وقــت اجتمــاع را گرفتــه اســت. هــزار ســاعت چندیــن ســال 
ــا یــک منبــرش هــزار ســاعت وقــت اجتمــاع را گرفتــه و بایــد بــه  می شــود و ایــن ب
انــدازۀ هــزار ســاعت منبــرش مفیــد باشــد. یــا در یــک جلســه نشســته اید و کســی 
ــه نتیجــه دنیــا  ــه ن ــه حرف هــای بیهــوده. حرف هایــی ک ــرم می کنــد ب جلســه را گ
دارد و نــه نتیجــۀ آخــرت. ایــن لغــو اســت و مؤمــن نبایــد از ایــن لغوهــا داشــته 
باشــد. وقتــی امیرالمؤمنیــن)ع( را بعــد از تولــد در خانــۀ خــدا بیــرون آوردنــد و 
قنداقــۀ ایشــان را بــه پیغمبــر اکــرم)ص( دادنــد، ســالم کردنــد و بعــد از ســالم آیــات 
اول ســورۀ مؤمنــون را خواندنــد. قــرآن هنــوز نــازل نشــده بــود و ســیزده ســال بعــد 
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پیغمبــر اکــرم مبعــوث بــه رســالت شــدند، امــا امیرالمؤمنیــن قــرآن خواندنــد.]4[
ِذیــَن ُهــْم َعــِن 

َ
ِذیــَن ُهــْم ِفــی َصاَلِتِهــْم َخاِشــُعوَن، َو اّل

َ
ــَح اْلُمْؤِمُنــوَن، اّل ْفَل

َ
ــْد أ »َق

ــِو ُمْعِرُضــوَن« ْغ
َ
الّل

رســتگار آنســت کــه نمــاز بــا حضــور قلــب و نمــاز مــؤدب می خوانــد. مؤمن آنســت 
کــه بیهــوده نــدارد. فــرق نمی کنــد بیهــوده از نظــر چشــم یــا گــوش یــا از نظــر زبــان 
باشــد. تلویزیــون بــا ایــن فیلم هایــش بایــد در روز قیامــت جــواب دهــد. ایــن هــزار 
ــای  ــا برنامه ه ــران را ب ــک ای ــای ی ــی بچه ه ــه گاه ــت، بلک ــم نیس ــت ه ــاعت وق س
و  رادیــو  بــه  بارهــا  مــن  باشــد.  دانشــگاه  بایــد  ایــن  می کنــد.  ســرگرم  بیهــوده 
تلویزیــون گفتــه ام کــه کارهــای شــما بایــد دانشــگاه باشــد. آنکــه انقــالب کــرد، 
ــیما  ــدا و س ــه ص ــه ب ــن جمل ــه و م ــه هم ــا، ب ــا و خون جگره ــه صدمه ه ــا آن هم ب
پیــام داد کــه تــو بایــد دانشــگاه یــک ملــت باشــی! اگــر نشــد و عمــر مــردم را بیهــوده 
گرفــت، دزدی کــرده اســت. ایــن دزدی از دزدی مــال خیلــی مهم تــر اســت و بایــد 
مواظــب باشــند وقــت مــردم را کــه می گیرنــد بــه همــان انــدازه اســتفاده داشــته 

باشــند، یــا در احــکام یــا در اخــالق و اعتقــادات یــا مطالــب اجتماعــی مفیــد.
ــرای یــک درس چندیــن ســاعت مطالعــه  ــد ب همچنیــن مــدرس طلبه هــا، بای
کنــد. بعضــی اوقــات حضــرت امام»قّدس ســّره« بــه مــن می گفتنــد فقــه مشــکل 
اســت و مــن دیشــب هشــت ســاعت روی ایــن مســئله مطالعــه کــردم. گاهــی 
اســتاد بزرگــوار مــا آقــای دامــاد»ره« نیــز نظیــر ایــن را می فرمودنــد. یــک مرجــع 
تقلیــد شــبانه روز زحمــت می کشــد تــا بتوانــد درس بگویــد. پــس بــدون مطالعــه 
نمی شــود و بایــد مطالعــه داشــته باشــد و درس محتــوا داشــته باشــد. طلبه هــا 
اگــر می خواهنــد امکانــات حــوزه برایشــان حــالل باشــد، بایــد درس بخواننــد، و ااّل 
اگــر درس نخواننــد از امکانــات حــوزه اســتفاده کنــد، دزدی اســت و دزدی ایــن از 

بیت المــال اســت و خیلــی مشــکل تر از دزدی شــخصی اســت.
همــۀ مــا بایــد مواظــب وقــت خــود و دیگــران باشــیم. اگــر وقــت خودمــان را هــدر 
دهیــم، و ضــرر بــرای دانشــگاه و حــوزه نباشــد، ایــن بیهودگــی فشــار قبــر دارد. 
امــا اگــر مربــوط بــه بیت المــال و مربــوط بــه اجتمــاع شــد، دزدی اســت و گنــاه 
ــاًل  ــورد. مث ــردم بخ ــال م ــه م ــت ک ــر از اینس ــاه بزرگ ت ــن گن ــت و ای ــزرگ اس دزدی ب
کســی در جلســه هســت و جلســه را گــرم می کنــد و یــک ســاعت جلســه را اداره 
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می کنــد، امــا پــوچ اســت. ایــن جلســه بــه غیــر از حســرت و ندامــت در روز قیامــت 
چیــزی نــدارد. یــک ســاعت عمــر ســی چهــل نفــر را گرفتــه و پــوچ و بیهــوده اســت. 
ایــن در عمــر مــردم دزدی کــرده اســت و بدتــر از اینســت کــه از جیــب مــردم پــول 
ــه مــال دارد؟ گفتــم اینکــه  ــه عمــر و عمــر چــه ربطــی ب ــردارد. مــال چــه ربطــی ب ب
ــا یــک ســاعت می توانــد  گفته انــد عمــر طالســت، اشــتباه بزرگــی اســت. انســان ب
ــد مواظــب عمــر دیگــران باشــیم.  ــذا بای ســعادت دنیــا و آخــرت را تأمیــن کنــد. ل
بعضــی اوقــات دیده ایــم معلــم ســر کالس ابتدایــی بچــه را خوشــحال کــرده، امــا 
بــا قصــۀ دروغ یــا بی محتــوا و بیهــوده بــوده اســت. ایــن دزدی اســت و عمــر ایــن 
بچــه را گرفتــه اســت. بایــد درس بگویــد و مطالعــه کنــد، چــه رســد بــه دبیرســتان 

و دانشــگاه.
کســی کــه لیاقــت نــدارد و درس نمی خوانــد در خوابــگاه دانشــگاه باشــد، یــا در 
مدرســۀ طلبه هــا باشــد، هــردوی اینهــا حــرام اســت. وقتــی درســت اســت کــه 
عمــل بــه وظیفــه کنــد. دانشــجو در خوابگاهــش بــه راســتی درس بخوانــد و بــازی 
در نیــاورد. طلبــه در مدرســه اش بــه راســتی درس بخوانــد و نــه اینکــه العیاذبــاهَّلل 
تنبلــی کنــد و عمــرش را صــرف غیــر دیــن کنــد. اینهــا چیزهایــی اســت کــه دیگــران 
خیلــی جــدی مراعــات می کردنــد. بــزرگان اگــر حجــره ای در مدرســه داشــتند، 
ــا بیشــتر در ایــن حجــره فعالّیــت علمــی  الأقــل در شــبانه روز ســه چهــار ســاعت ی
اگــر می دیدنــد نمی شــود،  و  داشــتند. مطالعــه می کردنــد و درس می گفتنــد، 
ــودن ایــن حجــره در اســالم مفیــد  ــد ب ــر می دیدن ــد. اگ حجــره را تحویــل می دادن
اســت، یــک طلبــه را بــه آن حجــره می آوردنــد تــا حجــره معطــل نمانــد. قســم 
دیگــری از حّق الّنــاس فرهنگــی کــه االن هــم زیــاد شــده،  اینســت کــه مثــاًل کســی 
یــک کتــاب می نویســد، امــا مقــداری از ایــن کتــاب و مقــداری از آن کتــاب مــی آورد 
و بــه نــام خــودش یــک کتــاب چــاپ می کنــد. ایــن دزدی اســت و حــرام اســت. اگــر 
می خواهــد دزدی نباشــد، بایــد نســبت دهــد و بگویــد فالنــی گفتــه و بعــد نصــف 
صفحــه یــا یــک صفحــه از او نقــل کنــد. امــا اگــر بــه نــام خــودش چــاپ کنــد،  دزدی 

اســت و بایــد خیانــت نکنــد.
کــه  کننــد  نقــل  را  چیــزی  می خواهنــد  وقتــی  کتاب هایشــان  در  بــزرگان 
پســندیده اند، نســبت می دهنــد. اگــر ندیــده باشــند، بــه طلبــه می فهماننــد 
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کــه مــن از جــای دیگــر گرفتــه ام. گاهــی می گوینــد: »قــال« و گاهــی می گوینــد: 
»ُحکــی«. یعنــی اینقــدر مراعــات می کننــد. نمی خواهــد مســئله را بــه خــودش 
نســبت دهــد، امــا همیــن کــه ندیــده و کســی برایــش نقــل کــرده،  امانــت را مراعــات 
می کنــد و می گویــد: »ُحکــی عنــه«. و اگــر خــودش دیــده باشــد، می گویــد: »قــال«. 
و امــا ندیــده و نشــنیده بخواهــد نســبتی بدهــد، ایــن در میــان علمــا نیســت. اگــر 
پســندیده اســت و بخواهــد عبــارات دیگــران را بــه نــام خــودش تمــام کنــد،  از نظــر 
مــا طلبه هــا خائــن و دزد اســت. اگــر قبــول دارد، بایــد نقــل قــول کنــد و بگویــد 
خــوب گفتــه و مــن هــم قبــول دارم. خیلــی بایــد مواظــب کار فرهنگــی باشــیم کــه 

حقّ الّنــاس در آن نباشــد.
بعضــی اوقــات می بینیــم چندیــن میلیــون بــرای نرم افــزارش خــرج کرده و کســی 
می آیــد و کارهــای او را مجانــی برداشــت می کنــد و رایــت می کنــد. معلــوم اســت کــه 
ایــن دزدی اســت. حتــی در فیلــم نیــز کســی فیلــم درســت می کنــد و صــد میلیــون 
یــا بیشــتر خــرج ایــن فیلــم می کنــد و ناگهــان می بینــد دیگــران فیلمــش را بردنــد 
و پــول او از بیــن رفــت. همــۀ اینهــا دزدی اســت و ایــن کارهــای فرهنگــی کــه االن 
مشــهور شــده، همــه بایــد مراقــب باشــند دزدی در آن هــا نباشــد. مخصوصــًا االن 
کــه مشــهور شــده در میــان جوان هــا کــه قفــل فیلم هــا و نرم افزارهــا را می شــکنند 
و بــدون اجــازۀ صاحبــش اســتفاده می کننــد. بایــد بداننــد کــه ایــن دزدی اســت 
و جایــز نیســت. او چندیــن میلیــون خــرج کــرده و فیلــم یــا نــرم افــزار را بــه دســت 
جامعــه داده و مــا بایــد از او بخریــم و تصــرف در آن مثــل تصــرف کــردن در خانــۀ 
مــردم اســت. اگــر فیلمــی هســت، مــا بایــد از کســی کــه فیلــم را ســاخته اجــازه 
بگیریــم و اســتفاده کنیــم و امــا خودمــان بخواهیــم بــدون کســب رضایــت صاحب 
اثــر کاری انجــام دهیــم، مثــل تصــرف کــردن در خانــۀ مــردم اســت. همین طــور کــه 
رفتــن بــه خانــۀ مــردم و برداشــتن چیــزی حــرام اســت، ایــن کار نیــز حــرام اســت. 

االن مشــهور هــم شــده و ایــن شــهرت، شــهرت بــدی اســت.
کاله  شــاگردها  ســر  گاهــی  کالس  ســر  معلــم  کــه  می بینــد  انســان  چنانکــه 
بــه هــم  بلــد نیســت و  کــرده و چیــزی  یــا مطالعــه  می گــذارد. مطالعــه نکــرده 
می بافــد و مغــز ایــن بچــه را آلــوده می کنــد. ایــن گناهــش خیلــی بــزرگ اســت.
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حوزه هــای  مــدرس  هــم  و  دانشــگاه  و  دبیرســتان  و  دبســتان  مــدرس  هــم 
علمیــه، بایــد مواظــب باشــند عمــر کســی را تلــف نکننــد. حــال دانشــجو باشــد یــا 
دانــش آمــوز کالس اول باشــد، عمــرش ارزش دارد. آنکــه معلــم اســت وظیفه دارد 
ــره  ــد و باالخ ــوادار باش ــد محت ــا بای ــت. حرف ه ــه اس ــم مطالع ــک معل ــۀ ی و وظیف

آنچــه مهــم اســت، عمــل کــردن بــه وظیفــه اســت.
شــناخت وظیفــه و عمــل کــردن بــه وظیفــه، اگــر در جمهــوری اســالمی مراعــات 
هیــچ  مــن  بــود.  دنیــا  بهشــت  یــک  اســالمی  جمهــوری  ایــن  االن  می شــد، 
ــا بماننــد. یعنــی  ــد ت ــه قــم آمدن فرامــوش نمی کنــم حضــرت امام»قّدس ســّره« ب
وقتــی انقــالب پیــروز شــد و ایشــان مــدت کمــی در تهــران ماندنــد، بــه قــم آمدنــد 
تــا در آنجــا بماننــد. لــذا مــردم از اطــراف می آمدنــد بــرای بیعــت و تجدیــد بیعــت. 
قــم خیلــی شــلوغ شــده بــود. دســته ای از شــرکت نفــت بــرای تجدیــد بیعــت 
آمــده بودنــد. ســخنگوی آن هــا بــه حضــرت امــام گفــت نیامده ایــم کــه بگوییــم از 
انقــالب چــه می خواهیــم، بلکــه آمده ایــم بگوییــم انقــالب از مــا چــه می خواهــد؟
حضــرت امــام خیلــی برافروختــه و خوشــحال شــدند. معلــوم اســت کــه حــرف 
خیلــی پرمحتواســت. ایشــان خیلــی خوشــحال شــدند و بعــد صحبــت کردنــد و 
خالصــۀ صحبــت ایشــان ایــن بــود و یــک پیــام بــرای همــۀ ما و یــک پیام بــرای این 
نظــام و یــک پیــام تــا روز ظهــور حضــرت ولــّی عصر»ارواحنافــداه« اســت. فرمودنــد: 
ایــن انقــالب از شــما یــک چیــز می خواهــد و آن شــناخت وظیفــه و عمــل کــردن بــه 
وظیفــه اســت. معلــوم اســت حــرف حضــرت امــام مثــل خودشــان خیلــی بهتــر از 
حــرف سخنگوســت،  البتــه حــرف آن آقــا هــم انصافــًا عالــی بــود. لــذا همــۀ شــما کــه 
اینجــا نشســته اید، از نظــر دیــن و از نظــر حضــرت امــام و از نظــر همــۀ مراجــع یــک 
وظیفــه داریــد و آن شــناخت وظیفــه و عمــل کــردن بــه وظیفــه اســت. بســیاری 
ــا  ــل از تندی ه ــت. عم ــه نیس ــناخت وظیف ــه ش ــت ک ــن اس ــا در همی از بدبختی ه
البتــه کار  و کندی هــا سرچشــمه می گیــرد. اول بایــد شــناخت وظیفــه باشــد. 
مشــکلی اســت و بایــد از خــدا کمــک بگیریــم و از بــزرگان وظیفــه را یــاد بگیریــم. بعد 

از اینکــه وظیفــه را شــناختیم، صددرصــد طبــق وظیفــه عمــل کنیــم.
یــک اســتاد دانشــگاه بایــد اول شــناخت وظیفــه داشــته باشــد. بعــد بــه امیــد 
خــدا و بــا »بســم اهَّلل الرحمــن الرحیــم« و بــا اینکــه ایــن دانشــجوها امانــت در 
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زیــر دســت مــن هســتند و مــن بایــد بــه ایــن بچه هــا علــم بیامــوزم، ســر کالس 
رود و آنچــه وظیفــه دارد، بگویــد. در اینجــا بــه وظیفــه عمــل کنــد. اگــر چنیــن 
نشــد، مســئول اســت. افــرادی کــه در دانشــگاه، در خوابگاه هــا هســتند،  ایــن 
خوابگاه هــا را درســت کرده انــد بــرای اینکــه دانشــجوها در آن درس بخواننــد و اگــر 
درس نخواننــد و کارهــای ضــد انقالبــی داشــته باشــند و اگــر کارهــای ضــد دینــی 
داشــته باشــند، زندگــی کــردن در ایــن اطــاق دزدی و حــرام اســت. چنانچــه ایــن 
حجره هــای طلبه هــا بــرای اینســت کــه در ایــن حجره هــا درس خوانــده شــود. 
مــن یــادم هســت کــه زمانــی مرحــوم آیــت اهَّلل آقــای اراکــی بــرای نمــاز آمــده بودنــد 
و وضــو نداشــتند و نمی دانســتند چــه کننــد و باالخــره طلبــه ای را کــه در مدرســۀ 
گرفتــن  یــک وضــو  بــه  مــرا  گفتنــد شــما  و  فیضیــه حجــره داشــت، خواســتند 
ــز  ــل نی ــت و عم ــاله ها هس ــه. در رس ــۀ فیضی ــوض مدرس ــر ح ــر س ــد ب ــان کنی مهم
چنیــن بــوده اســت و مــا بایــد راجــع بــه ایــن کار فرهنگــی مواظبــت کامــل کنیــم.

مــن در ایــن جلســه بــا یــک جملــه مطلبــم را تمــام می کنــم و از همــه تقاضــا دارم 
بــه ایــن جملــه اهمیــت دهیــد، بــرای اینکــه روایــات فراوانــی روی ایــن جملــه 
هســت و آن مربــوط بــه انصــاف اســت. مــا بایــد انصــاف داشــته باشــیم. یکــی از 
فضائــل بــزرگ بــرای مــا انصــاف اســت و اگــر مــا ایــن انصــاف را داشــتیم، دزدی در 
جامعــه نبــود. اگــر انصــاف در اجتمــاع حکم فرمــا بــود، غیبت هــا و تهمت هــا و 
شــایعه ها نبــود. اگــر انصــاف در جامعــه بــود، ایــن جامعــه یکپارچــه خدایــی بــود. 
باالتــر اینکــه یــک زندگــی منهــای فقر بود و یــک زندگی منهــای دروغ و یک زندگی 
منهــای تهمــت و شــایعه بــود. انصــاف را خــود ائمــۀ طاهرین»ســالم اهَّلل علیهم« 

در روایاتــی معنــا کرده انــد. از جملــه می فرماینــد:
 ِبَمــا َیْرَضــی 

َّ
ِخیــِه ِمــْن َنْفِســِه ِإال

َ
 َیْرَضــی ِل

َ
ــی ال »ِإْنَصــاَف اْلَمــْرِء ِمــْن َنْفِســِه َحّتَ

ِلَنْفِســِه ِمْنــُه«]5[
معنایــش اینســت کــه هرچــه بــرای خــود می پســندی بــرای دیگــران نیــز همــان 
ــوای  ــند. محت ــران نپس ــرای دیگ ــندی،  ب ــود نمی پس ــرای خ ــه ب ــند و هرچ را بپس
اســت.  آمــده  بیت»ســالم اهَّلل علیهم«  اهــل  از  فراوانــی  روایــات  در  روایــت  ایــن 
بیــش از پنجــاه روایتــش را مرحــوم کلینــی در کافــی آورده اســت. در برخــی از ایــن 
ــده و در  ــمرده ش ــر ش ــر همدیگ ــن ب ــّق مؤمنی ــی، ح ــت اخالق ــن فضیل ــات، ای روای
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ــده اســت. ــان ش ــوان عالمــت مؤمنیــن بی ــی، به عن بعض
همــۀ ایــن دســته روایــات بــه مــا می فهماننــد کــه اگــر دوســت نــداری کســی بــه 
تــو خیانــت کنــد، پــس در حــق دیگــران خیانــت نکــن. اگــر دوســت نــداری کســی 
کاله ســر تــو بگــذارد، پــس کاله ســر مــردم نگــذار. چنانچــه خواهــان ظلــم نیســتی، 
پــس بــه کســی ظلــم نکــن. اگــر دوســت نــداری کســی پشــت ســر تــو غیبــت کنــد و 
بــه تــو تهمــت بزنــد و زخــم زبــان بزنــد،  پــس بــه دیگــران توهیــن نکــن و پشــت ســر 
دیگــران غیبــت نکــن و شــایعه پراکنی نکــن و نّمامــی و ســخن چینی نکــن و در 

یــک کالم، انصــاف داشــته بــاش.
آیــا می خواهــی ببینــی مؤمــن هســتی یــا نــه؟ پــس آنچــه بــرای خــود می خواهــی 
همــان را بــرای دیگــران بخــواه و آنچــه بــرای خــود نمی پســندی، بــرای دیگــران 
دیگــر  عبــارت  بــه  و  نــه  یــا  هســتید  مؤمــن  ببینیــد  شــما  همــۀ  لــذا  نپســند. 
ــاف  ــر انص ــتید و اگ ــن هس ــد، مؤم ــاف داری ــر انص ــه؟ اگ ــا ن ــد ی ــاف داری ــد انص ببینی
ــرم)ص( و  ــر اک ــه پیغمب ــوط ب ــِن مرب ــادق و مؤم ــام ص ــیعۀ ام ــن و ش ــد،  مؤم نداری
امیرالمؤمنیــن)ع( نیســتید و مؤمــن واقعــی نیســتید. مؤمــن واقعــی کســی اســت 
ــگاه  ــم، آن ــل کنی ــر عم ــۀ آخ ــن جمل ــه ای ــا ب ــر م ــس اگ ــد. پ ــته باش ــاف داش ــه انص ک

دزدی فرهنگــی در کار مــا پیــدا نمی شــود.
باشــید.  داشــته  انصــاف  کــه  می دهــم  قســم  حســین)ع(   امــام  بــه  را  شــما 
انصــاف چیــز خوبیســت. بپســندید بــرای مــردم آنچــه را بــرای خــود می پســندید 

و نپســندید بــرای مــردم آنچــه بــرای خــود نمی پســندید.
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