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عظمت ماه مبارک رمضان
ــد  ــترک بای ــه مش ــن وظیف ــام ای ــرای انج ــه ب ــه هم ــم ک ــترک داری ــه مش ــک وظیف ــا ی م
آمــاده باشــیم و آن]در رابطــه با[فــرا رســیدن مــاه مبــارک رمضــان اســت. در ایــن 
جهــت هرکســی بــه انــدازه هاضمــه فکــری خــودش ضیافــت الهــی را درک می کنــد. 
ــه ای پهــن شــد و عــّده ای دعــوت شــدند،  ــده و مأدب ــر ســفره ای پهــن شــد، مائ اگ
هرکســی بــه انــدازه هاضمــه خــود از آن غــذا اســتفاده می کنــد؛ کســی کــه ظرفیــت 
ــه ظرفیــت کمتــری دارد کمتــر، مــاه  بیشــتری دارد بیشــتر مصــرف می کنــد، کســی ک
مبــارک رمضــان مــاه مهمانــی خداســت. در نوبــت هــای قبــل شــاید بــه عرضتــان 
رســیده باشــد کــه هرکســی ســالی دارد، ســال تحصیلــی مشــخص اســت از چــه وقــت 
شــروع می شــود و چــه وقــت ختــم می شــود. کشــاورزان هــم ســالی دارنــد؛ پاییــز ]آغــاز[
ســال کشــاورزی و کشــاورزان اســت؛ بهــار اول فروردین]آغاز[ســال طبیعــی محســوب 
می شــود کــه آن بــرای حیــات گیاهــی اثــر دارد. هرکســی ســالی دارد؛ آن هــا کــه اهــل 
ســیر و ســلوک انــد در صــدد تهذیــب نفــس انــد، آن هــا هــم ســالی دارنــد. ســال آن هــا 
از مــاه مبــارک رمضــان شــروع می شــود و مــاه شــعبان تمــام می شــود، ایــن ســالکان 
در مــاه شــعبان خیلــی تــالش و کوشــش می کننــد کــه تمــام آن مشکالتشــان را حــل 
کننــد کــه وقتــی وارد مــاه مبــارک رمضــان می شــوند دیگــر مشــکل اخالقــی نداشــته 
ــالل و  ــا ج ــی ب ــعبان خیل ــاه ش ــظ از م ــال حاف ــظ و امث ــل حاف ــی مث ــر بزرگان ــند اگ باش

ــد: ــت. او می گوی ــن اس ــّرش همی ــد س ــاد می کنن ــکوه ی ش
ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد]1[

حضرت آیت اهلل جوادی آمیل
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زیــور ندهیــد. کعبــه نیــازی بــه ابریشــم نــدارد، جمــال کعبــه بــه چیــز دیگــر اســت؛ »یای 
بیتــی جمــال کعبــه بــس اســت« کعبــه یــک یــاء دارد کــه خــدای ســبحان بــه ابراهیــم و 
اسماعیل)ســالم اهّلل علیهمــا( فرمــود: »ان طّهــرا بیتــی«]4[ خانــه مــرا پــاک کنید. کعبه 
نیــازی بــه ابریشــم نــدارد: »یــای بیتــی جمــال کعبــه بــس اســت« ایــن یــک دانــه یــاء 
بــرای مــاه مبــارک رمضــان هــم هســت کــه شــما مــی گویید»قد أقبــل الیکم شــهر اهّلل«. 
ایــن دو، ایــن یــک یــاء بــرای انســان هــم هســت کــه فرمــود: »نفخــت فیــه مــن روحی«.

]5[ اگــر انســان حرمــت ایــن اضافــه تشــریفی را رعایــت کنــد. قــدر ایــن یــاء را بدانــد 
همتــای کعبــه می شــود؛ همتــای مــاه مبــارک رمضــان آن وقــت ســنایی می گویــد:

تو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک
برگ توت است که گشتست به تدریج اطلس]6[

حــاال مــا کــه وارد مهمانــی خــدای ســبحان مــی شــویم چــه غذایــی بــه ما عطــا می کند 
کــه مــا ســیر بشویم؟مســتحضرید کــه مــا هیــچ ســیر نمــی شــویم؛ یعنــی هیــچ کســی در 
جهــان ســیر نخواهــد شــد. اگــر کســی دنبــال مــال باشــد هرچه فراهــم کرد بــاز جهّنمی 
ــه هــر مقامــی برســد ســیر نمی شــود. ایــن  ــز ســیر نمی شــود؛ ب در درون اوســت؛ هرگ
حــق بــا اوســت بــرای اینکــه انســان، خواهــان کمــال مطلق اســت اما آن کمــال مطلق 
ــیر  ــه س ــد ک ــی برس ــه جای ــد ب ــان بای ــت. انس ــل نیس ــی حاص ــدس اله ــر ذات اق در غی
بشــود و آن لقــای خداســت. آن چــون محبــوب مطلــق اســت، جمــال محض اســت، 
ــه  ــه لقــای او رســید آرام می شــود. از بهشــت ب کمــال محــض اســت، انســان وقتــی ب
عنــوان دار القــرار یــاد می کننــد. مــا تــا بــه لقــای حــق نرســیدیم، در راهیــم؛ در مفّریــم 
نــه در مقــّر. وجــود مبــارک حضــرت مطالبــی فرمــود کــه بــه درد اوســاط مــی خــورد، 
بــه درد ضعــاف مــی خــورد، بــه درد خــواص مــی خــورد، بــه درد اخــص مــی خــورد، 
مــا را بــه روزه گرفتــن دعــوت کــرده اســت، بــه انفــال دعــوت کــرده اســت، بــه خیــرات 
دعــوت کــرده اســت. ایــن هــا حــرف هــای متوســط اســت کــه حضــرت در همیــن 

ــزه هــا را در آخــر ســال مــی دهنــد،    یعنــی مــاه شــعبان، مــاه آخــر ســال اســت؛ جای
ــی  ــال ارزیاب ــال را در آخــر س ــای س ــد، برنامــه ه ــی دهن ــال م ــا را در آخــر س کارنامــه ه
می کننــد. می گویــد ایــن مــاه شــعبان را از دســت مــده، اگــر از دســت دادی وارد مــاه 
مبــارک رمضــان شــدی در مــاه مبــارک رمضــان، رمضــان خبــری از جایــزه نیســت 
شــب و روز ایــن مــاه مبــارک بایــد تــالش و کوشــش کنــی تــا شــب عیــد رمضــان کــه لیلــۀ 
ــما را  ــه کار ش ــت نتیج ــت، آن وق ــر اس ــوم الجزائ ــه ی ــر ک ــد فط ــا روز عی ــت ی ــز اس الجوائ

نظیــر ایــن امتحانــات میــان دوره ای بــه شــما بدهنــد.
.. وقتــی شــب عیــد رمضــان شــد آن شــب عیــد فطــر لیلــۀ الجوائــز اســت. روز عیــد فطر 

یــوم الجوائــز اســت. آن وقــت می گوینــد:
روز عید است و من امروز در آن تدبیرم

که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم]2[
ــه مــا رســید، ایــن خطبــه هــم  ــی از وجــود مبــارک رســول گرامــی ب یــک خطبــه نوران
ــال  ــزرگان رج ــد از ب ــندش بع ــند؛ س ــر س ــم از نظ ــت ه ــد اس ــی بلن ــوا خیل ــر محت از نظ
تــا پیامبــر همــه شــان  می رســد بــه وجــود مبــارک امــام هشــتم، از امــام هشــتم 
ــود: ــی فرم ــول گرام ــارک رس ــود مب ــعبان وج ــاه ش ــه م ــن جمع ــد. در آخری ــوم ان معص
مردم!مــاه خــدا بــه طــرف شــما آمــده بــه اســتقبال ایــن مــاه برویــد »قــد أقبــل إلیکــم 
شــهر اهّلل«]3[ ایــن مــاه بــه نــام خداســت همــان طــوری کــه کعبــه بــه نــام خداســت 
و آن ســرزمین، ســرزمین ضیافــت اســت ایــن مــاه هــم مــاه خداســت؛ ایــن زمــان 
ــا  ــه توفیــق حــج ی زمــان ضیافــت اســت؛ آن زمیــن، زمیــن ضیافــت اســت. کســانی ک
عمــره را دارنــد مهمانــان خــدای ســبحان انــد کــه در آنجــا از حاجیــان و معتمــران بــه 
ــوان  ــه عن ــه ب ــم ک ــان ه ــارک رمض ــاه مب ــود. در م ــاد می ش ــان ی ــوف الرحم ــوان ضی عن
شــهر ضیافــت اســت از روزه دارهــا بــه عنــوان ضیــوف الرحمــان یــاد می شــود. ســنایی 
می گویــد: کعبــه احتیاجــی بــه پــرده هــای ابریشــمی نــدارد، کعبــه را بــا ایــن پــرده هــا 
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کار اساســی را ایــن بخــش هــای اراده و نّیــت و تصمیــم و قصــد و اخــالص انجــام مــی 
دهنــد. بخــش وســیع حیــات مــا بــه انگیــزه وابســته اســت. عــزم یعنــی عــزم، جــزم 
یعنــی جــزم، آنچــه از حــوزه و دانشــگاه برمــی آیــد تدریــس جــزم اســت، تصــّور اســت، 
تصدیــق اســت، موضــوع اســت، محمــول اســت، مســئله اســت. مبــادی اســت، 
یعنــی علــم؛ ایــن بخــش ضعیفــی از زندگــی را تأمیــن می کنــد، بخــش اساســی آن بــه 
ــر بــه بنــد کشــیده شــد انســان در  عهــده اراده اســت، اراده و اخــالص و نّیــت ایــن اگ
گــرو اســت. مرحــوم صدوق)رضــوان اهّلل علیــه( ابــن بابویــه در کتــاب قّیــم توحیــد نقــل 
می کنــد کــه کســی از وجــود مبــارک امیــر مؤمنــان )ســالم اهّلل علیــه( ســؤال کــرد مــن 
هرچــه می خواهــم نمــاز شــب بخوانــم نمی توانــم، فرمــود: تــو در بنــدی »قّیدتــک 
ذنوبــک«. گنــاه تــو را بــه بنــد کشــیده، لــذا نمی توانی]بــرای نمــاز شــب[برخیزی. ایــن 
بیــان نورانــی حضــرت ایــن اســت کــه مــردم!»إّن أنفســکم مرهونــة بأعمالکــم ففّکوهــا 
باســتغفارکم«]9[ مردم!شــما در بندیــد، بدهکاریــد، شــما را بــه گــرو گرفتنــد، بیاییــد 
ماه مبارک رمضان خودتان را آزاد کنید، آن وقت یک انســان آزاد در کمال آســودگی 
از نامحــرم مــی گــذرد، از زیرمیــزی و رومیــزی مــی گــذرد، نــه بیراهــه مــی رود، نــه راه 
کســی را مــی بنــدد. نــه دروغ می گویــد، نــه خــالف می گویــد، هیــچ جــا آبــروی نظــام 
اســالمی و خــون هــای پــاک شــهدا را نمی ریــزد، فرمــود بیاییــد خودتــان را آزاد کنیــد 
شــما ببینیــد مشــکالت ایــن مملکــت اآلن چیســت؟در بنــد بــودن ماســت؟فرمود 
بیاییــد خودتــان را آزاد کنیــد، شــما کــه می دانیــد رشــوه حــرام اســت، مــی دانیــد 
اختــالس حــرام اســت؛ این هــا را کــه مــی دانیــد، مــی دانیــد پایانــش جهنــم اســت؛ 
ــا انســان آزاد نشــد  مــی دانیــد آبروریــزی دارد، خــب بیاییــد خودتــان را آزاد کنیــد. ت
همیــن اســت باالخــره دســت و پــا مــی زنــد کســی کــه در بنــد اســت فرمــود بیاییــد فک 
رهــن کنیــد، بیاییــد خودتــان را آزاد کنیــد، آن گاه همیــن مکتــب اســت کــه می گویــد:

غالم هّمت آنم که زیر چرخ کبود

خطبــه پایــان مــاه شــعبان بیــان کردنــد. بعــد فرمــود بســیاری از شــماها بدهکاریــد. 
معنــای دیــن ایــن اســت کــه اگــر کســی حــق اهّلل، حــّق النــاس، ایــن هــا در ذّمــه اوســت 
ایــن بدهــکار اســت. بدهــکاری مالــی مثــل خمــس و زکات و ایــن هــا ســاده اســت و 
ــد کردیــد،  خیلــی ســهل اســت امــا حضــرت فرمــود شــما بدهکاریــد. آنجــا کــه فکــر ب
آنجــا کــه خیــال بــد کردیــد، آنجــا کــه نــگاه بــد کردیــد، آنجــا کــه حــرف ناصــواب گفتیــد یا 
شــنیدید ایــن مجــاری ادراکــی تــان و تحریکــی تــان بدهــکار اســت؛ یــا حــّق اهّلل داریــد 
یــا حــّق النــاس یــا هــر دو. هــر بدهــکاری بایــد وثیقــه بســپارد، گــرو بســپارد؛ ایــن هــم 
دو مطلــب. مــا کــه بدهکاریــم، بــه خــدا بدهکاریــم، بــه دیــن بدهکاریــم چــه چیــزی 
گــرو بدهیــم کــه از مــا بپذیرنــد؟در مســائل مردمــی اگــر کســی بــه دیگــری بدهــکار بــود 
خانــه اش را، فرشــش را، زمینــش را گــرو مــی ســپارد؛ امــا اگــر کســی بــه خــدا بدهــکار 
بــود چــه چیــزی را بایــد گــرو بدهد؟خــدا مــال و منــال کــه گــرو نمــی پذیرد خود انســان 
را گــرو مــی گیــرد وقتــی خــود انســان گــرو گرفتــه شــد انســان می شــود در رهــن؛ رهــن 
یعنــی گــرو. ایــن دو بخــش از قــرآن کریــم کــه گاهی)رهینــۀ( گاهی)رهیــن( دارد ناظــر 
ــه همیــن اســت »کّل امــرئ بمــا کســب رهیــن«]7[ )یــک( »کّل نفــس بمــا کســبت  ب
رهینــة«]8[  )ایــن دو( این»رهین«فعیــل بــه معنــی مفعــول اســت، یعنــی هــر انســان 
گنهــکاری مرهــون اســت. آن کاالی رهنــی را آن عیــن را می گوینــد عیــن مرهونــه؛ 
وقتــی انســان مرهــون شــد در گــرو شــد دیگــر آزاد نیســت. اینکــه مــی بینیــد بعضــی 
هــا می گوینــد مــن هرچــه می خواهــم زبانــم را کنتــرل کنــم نمی توانــم، یــا چشــمم را 
کنتــرل کنــم نامحــرم را نبینــم نمی توانــم، یــا نمی توانــم حــرف هایــم را کنتــرل کنــم. 
ایــن بیچــاره راســت می گویــد چــون در گــرو اســت، ایــن معتــاد بیــش از دیگــران کارتــن 
خــواب را، فالکــت و بدبختــی را مــی بینــد. شــما می خواهیــد بــا نصیحــت، یــک 
معتــاد را هدایــت کنید؟اینکــه بیــش از شــما آشناســت و دارد مــی بینــد، ایــن در بنــد 
ــی انگیــزه اش در رهــن اســت، در بنــد اســت. آن  اســت، اندیشــه اش آزاد اســت، ول
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ز هر چه رنگ تعّلق پذیرد آزاد است]10[
ایــن بــرای خــواص، »ز هــر چــه رنــگ تعّیــن پذیــرد«. ایــن بــرای اخــص؛ »ز هرچــه 
رنــگ تعّیــن پذیــرد آزاد اســت«. آن وقــت انســان می شــود آزاد. اگــر ایــن راه بــرای مــا 

ــاز اســت آن وقــت چــرا خودمــان را ارزان بفروشــیم. در مــاه مبــارک رمضــان ب
بارهــا بــه عــرض دوســتان رســید ایــن حــرف، زیــر ایــن آســمان فقــط بــرای انبیاســت. 
ــه  ــی ک ــرف را زده؟آن حرف ــن ح ــده ای ــدی آم ــا اح ــخنان انبی ــر س ــد در غی ــما ببینی ش
انبیــا آوردنــد ایــن اســت مــرگ پدیــده ای اســت کــه باالخــره انســان بــا آن درگیــر 
هــا  حــرف  همــه  امــا  نیســت  کار  در  مرگــی  بگویــد  نمی توانــد  کســی  هیــچ  اســت، 
ــرگ  ــا م ــویم، م ــی ش ــان م ــه گریب ــت ب ــه دس ــرگ ک ــا م ــاف ب ــا در مص ــه م ــت ک ــن اس ای
را مــی میرانیــم یــا او مــا را می میرانــد. بــه اســتثنای اوحــدی از اهــل نظــر خیــال 
می کننــد انســان می میــرد. امــا حرفــی کــه انبیــا آوردنــد ایــن اســت کــه انســان مــرگ 
را مــی میرانــد. ماییــم کــه بــر او پیــروز مــی شــویم، او را چمالــه و مچالــه مــی کنیــم 
ــم ایــن نیســت »کّل نفــس  ــرآن کری ــم. تعبیــر ق ــد زنده ای ــرای اب ــم و ب و دور مــی اندازی
ــرآن ایــن اســت »کّل نفــس  یذوقهــا المــوت« هــر کســی را مــرگ مــی چشــد؛ تعبیــر ق
ذائقــۀ المــوت«]11[ هرکســی مــرگ را مــی چشــد، خــوب روشــن اســت کــه هــر ذائقــی 
مــذوق را هضــم می کنــد، شــما یــک لیــوان آب یــا شــربت نوشــیدید، شــما او را هضــم 
می کنیــد نــه او شــما را. اگــر مــا آن قــدر قدرتمندیــم کــه مــرگ را مــی میرانیــم و ابــدی 
مــی شــویم و مــرغ بــاغ ملکوتیــم، اگــر مــا ایــن هســتیم چــرا قــدر خــود را ندانیــم؟ اگــر 
مــا ابــدی هســتیم، بــرای ابــد چــه ذخیــره ای فراهــم کردیم؟مــاه مبــارک رمضــان مــاه 
ایــن حــرف هاســت؛ اســاس کار ایــن اســت کــه مــا فــّک رهــن کنیــم، بــه مقــام آزادی 
برســیم بشــویم موّحــد، اگــر موّحــد شــدیم فقــط او را مــی پرســتیم. هرکســی بــه انــدازه 
خــود بایــد بکوشــد کــه-ان شــاء اهّلل- از حرّیــت و آزادی کــه از بهتریــن نعمــت هــای 

الهــی اســت متنّعــم شــود!

]1[ دیوان حافظ، غزل 164.
]2[ دیوان حافظ، اشعار منتسب، شماره 17.

]3[ االمالی)شیخ صدوق(، ص 93؛ عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 295.
]4[ سوره بقره، آیه 125.

]5[ سوره حجر، آیه 29؛ سوره ص، آیه 72.
]6[ دیوان سنایی، قصیده 90.

]7[ سوره طور، آیه 21.
]8[ سوره مدثر، آیه 38.

]9[ عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 296.
]10[ دیوان حافظ، غزل 37.

]11[ سوره آل عمران، آیه 185؛ سوره انبیاء، آیه 35؛ سوره عنکبوت، آیه 57.
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وقایع ماه رمضان

سّوم رمضان 
1. غزوه تبوک یا فاضحه در روز  

غزوه تبوک یا فاضحه از جنگ های حساس بین مسلمانان و رومیان که در سال 
نهم هجری بر پا شد و به صلح انجامید نیز در روز سوم ماه مبارک رمضان واقع 
روم  امپراطور  دربار  به  جاسوسان،  که  بود  چنین  جنگ  علت ایجاد این  و  گشت، 
امپراطور  رفت،  دنیا  دار  از  اسالم  پیامبر  که  دادند،  گزارش  )هرقل(  )هراقلیوس( 
روم  لشکر  بسیج  مناسب  را  موقع  تمامی حاضران  و  داد،  نظامی تشکیل  شورای 
علیه حجاز دیدند و به سرپرستی مردی به نام یوحنا، یا )باغباد(، به سوی حجاز 
رهسپار، و در تبوک )محلی میان حجر و شام( با سپاه اسالم تالقی کردند، و سپاه 
را فاضحه  این جنگ  و اینکه چرا   یافتند،  تمرکز   آبی  کناره چشمه  تبوک  اسالم در 
می نامند بدان علت است که منافقان از حضور در جنگ تخلف ورزیدند، و رسوا 
شدند، و این جنگ را »ذو العسره« نامند زیرا که مسلمانان از نظر آذوقه و مرکب و 

مهمات بسیار در عسرت و سختی بسر بردند. )3(

هفتم رمضان 
وفات حضرت ابو طالب؟ع؟  

روز هفتم ماه رمضان بنا به نقل شیخ مفید؟هر؟ سال دهم بعثت حضرت ابوطالب 
و  نشیب  تمام  در  که  بزرگواری  مرد  همان  وفات یافت.  پیامبر؟ص؟  وفای  با  و یار  عم 
فرازهای دوران رسالت و قبل از رسالت برادر زاده عزیزش را یاری کرد و شر قریش را از 
او بازداشت و قلب نازنین پیامبر؟ص؟ را در تبلیغات و رسالت الهی خوشحال و مسرور 
نمود، و با کلماتی نظیر:»اذهب یابن اخی فقل ما احببت فو اهّلل ال اسلمک لشی ء ابدا« 
 ای پسر برادرم برو و هر چه دوست می داری بگو )با مشرکین و قریش( به خدا سوگند تو 

را در هیچ پیش آمدی وا نمی گذارم، )نوازش می نمود( و از او پشتیبانی می کرد.

اّول رمضان
1. آتش سوزی مسجد النیب؟ص؟

هجری،  سال 654  در  عامه«  مورخ  »سمهودی  نقل  به  بنا  رمضان  ماه  اول  روز 
قدری  به  و  شد،  سوزی  آتش  دچار  آن  مقدسه  حجرات  و  النبی؟ص؟  مسجد 
شعله های آتش دامنه دار شد، که سقف و دیوارها را فرا گرفته و فرو ریخت این زمان 
مصادف با حکومت معتصم عباسی بود، وی دستور داد، بنیان مسجد را دوباره 

به پای داشتند )1(.

2.والیتعهدی امام رضا؟ع؟ 
ایضا از وقایع روز اول ماه رمضان »بنا به نقل شیخ مفید در مسار الشیعه« روز بیعت 
به والیتعهدی حضرت رضا؟ع؟ است، و این عمل از طرف مامون عباسی فقط یک 
نقشه سیاسی برای فرو نشاندن انقالبات داخلی مخصوصا جلوگیری از خروج و قیام 
شیعیان ایران )که در اوائل خالفت مامون گرداننده خالفت او بودند( انجام گرفت. و 
دیگر ترس قیام اوالد علی؟ع؟ از جمله عوامل والیتعهدی حضرت رضا؟ع؟ از طرف 

مامون به شمار می آید. )2(
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به خدا سوگند بهتر از خدیجه را خدا به من عوض نداده
را یاد  خدیجه؟س؟  آنکه  مگر  نمی رفت  بیرون  خانه  از  پیامبر؟ص؟  گفت  عایشه 
از روزها غیرت مرا فرا  می کرد، و بر او به خوبی و نیکی مدح و ثنا می نمود، روزی 
گرفت، گفتم: او پیره زنی بیش نبود، و خدا بهتر از او را به شما عوض داده است، 
پیامبر؟ص؟ غضبناک شد، به طوری که موی جلوی سرش از غضب تکان می خورد 
سپس فرمود: نه به خدا قسم بهتر از او را خدا به من عوض نداده، او به من ایمان 
آورد هنگامی که مردم کافر بودند، و تصدیق کرد مرا، هنگامی که مردم مرا تکذیب 
می کردند و در اموال خود با من مواسات کرد، وقتی مردم مرا محروم ساختند، و از 
او فرزندانی خدا روزی من کرد که از زنان دیگر محروم فرمود، »یعنی خدا فاطمه را 

از او به من عنایت فرمود« )7(

دوازدهم رمضان 
حدیث مواخاة و عقد برادری در اسالم   

در دوازدهم رمضان، پیامبر؟ص؟ بین اصحاب عقد برادری خواند، و بین خود و 
علی؟ع؟ نیز برادری قرار داد، و با  این عقد اخوت، برادری و مساوات و برابری را 
در اسالم بنیان گذاشت اهل جهان را  یک عائله و افراد بشر را عضو  یک خانواده 
شمرد، و برای همیشه نژاد پرستی و امتیازات مادی و قبیلگی و رنگ و پوست را از 

ساحت مقدس اسالم پاک نمود.
ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون )8( این آئین شما آئین یگانه ای 
است »مشترک همه ادیان من است« و من پروردگار شمایم، پس مرا بندگی کنید«.

بجرم سخن ناروایم چهره ام را پایمال کن
محاکمه ای  در  سیاهی«  »غالم  با  اهّلل؟ص؟  رسول  محضر  در  غفاری  ابوذر  وقتی 
و  ناراحت  اسالم  عزیز  پیامبر  سیاهپوست،  پسر  السوداء«  ای  »یابن  می گوید: 

کفه ایمان ابو طالب از کفه ایمان همه خلق سنگین تر است
اگر ایمان  فرمود:  باقر؟ع؟  حضرت  می زنند،  بی ایمانی  تهمت  بزرگوار  به این  آری 
ابی طالب را در یک کفه ترازو بگذارند و ایمان این خلق را در کفه دیگر،  ایمان او سنگین تر 
است. )4( آری ابو طالب چهل و دو سال، در نهایت وفا و صمیمیت و فداکاری به 
کفالت و حمایت پیامبر؟ص؟ پرداخت، که او مانند پدری مهربان و همسرش فاطمه 
بنت اسد همچون مادری او را خدمت و حفاظت و پرستاری نمودند. و مرگ ابو 
طالب پیامبر؟ص؟ را به شدت متاثر ساخت، چرا که حضرت یگانه حامی و پناه گاه خود 
را بعد از خدا از دست داد، که دشمن پس از او بر پیامبر؟ص؟ جری و گستاخ گشتند. 
و مدفن آن حضرت در مکه قبرستان ابو طالب که به نام آنجناب نامیده شده قرار 

گرفت، »تغمده اهّلل ببحبوحات جنانه« )5(

دهم رمضان 
وفات حضرت خدجیه؟س؟

بانوی فداکار و همسر بی نهایت  در ماه مبارک رمضان سال دهم بعثت خدیجه 
مهربان حضرت رسول؟ص؟ در روز دهم به سن شصت و پنج سالگی از دنیا رفت، و 
پیامبر؟ص؟ او را با دست مبارک خویش در حجون مکه )قبرستان ابو طالب( به خاک 
سپرد، و حزن در گذشت او پیامبر؟ص؟ را بسیار محزون ساخت که پیامبر؟ص؟ سال 
درگذشت حضرت خدیجه را »عام الحزن« سال اندوه نام نهاده، بلی خدیجه همسر 
بی همتای پیامبر؟ص؟ بانوئی که از ثروت او اسالم رونق یافت و پشت پیامبر؟ص؟ راست 
شد، باید سال درگذشتش را »عام الحزن« نام نهاد و مصیبت پیامبر؟ص؟ شدت گرفت، 
زیرا که پیامبر؟ص؟ مادر شایسته دخترش زهرای مرضیه را از دست داده و یاری همچون 

خدیجه را هرگز به دست نخواهد آورد. )6(
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درباره اخوت و برادری مؤمنین با یکدیگر، رسول خدا؟ص؟ فرمود: »انما المؤمنون 
فی تراحمهم و تعاطفهم بمنزلة الجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو واحد تداعی له 

سائر الجسد بالحمی و السهر« )سفینة البحار، جلد 1، ص 13(.
 مؤمنین در ترحم و عواطف انسانی البته به منزله یک جسد هستند، به هنگام 
احساس درد از یک عضو بدن، سائر اعضاء و جوارح بدن به سبب تب و بیداری 

تداعی نموده و به درد می آید.

پانزدهم رمضان 
1. والدت امام جمتیب سبط اکبر؟ع؟    

پانزدهم ماه رمضان )بنا به نقل شیخ مفید و شیخ بهائی در توضیح المقاصد( روز 
والدت موفور السعادت حضرت سبط اکبر، امام حسن مجتبی؟ع؟ است، و این در 
سال سوم هجرت واقع شده است، وقتی مژده والدت این نور پاک را به پیامبر؟ص؟ 
دادند، امواج سرور و شادمانی دل مبارک حضرت را فرا گرفت و مشتاقانه و با شتاب 
به خانه دخترش و محبوبه اش سیده زنان عالم رفت، فرمود: »یا اسماء هاتینی 
رسول  داد،  بزرگوارش  جد  به  را  مبارک  نوزاد  اسماء  بده.  من  به  را  پسرم  ابنی«، 
نخستین  )که  فرمود:  اقامه  چپش  گوش  در  و  اذان،  راستش  گوش  در  خدا؟ص؟ 
با او آشنا شد، صدای حق جدش خاتم االنبیاء؟ص؟ بود،  صدائی که گوش نوزاد 
صدای توحید، صدای تکبیر، صدای تهلیل، و صدای تصدیق به نبوت پیامبر؟ص؟ 
جد گرامش. که خدای توفیق این سنت سنیه را به امتش و به شیعیان حضرت 
هل  علی  »یا  فرمود:  پیامبر؟ص؟  فرماید.  عنایت  نوزادان  مورد  در  مجتبی؟ع؟ 
سمیت الولید المبارک؟« آیا  این نوزاد مبارک را نام گذارده ای؟عرض کرد: »ما کنت 
السبقک یا رسول اهّلل؟« بر شما سبقت نمی گیرم، هنوز لحظاتی نگذشته بود که 
بشیر وحی جبرئیل نازل شد، و فرمان خدا را به پیامبر؟ص؟ رسانید، یا رسول اهّلل 

ابن  علی  البیضاء  البنی  لیس  الصاع  طف  الصاع  »طف  فرمود:  شده  خشمگین 
برتری  هیچ  و  هستید  هم  همانند  صالح«  بعمل  او  بالتقوی  اال  فضل  السوداء 
بر یکدیگر ندارید مگر به تقوی یا عمل صالح، »فوضع ابوذر خده علی االرض و قال 
لالسود قم فطا علی خدی تکفیرا له عن قوله« ابوذر به کفاره این سخنی که گفت 
چهره خود را به روی زمین گذارد، و به آن سیاهپوست گفت: بر خد و چهره من به 

کفاره گناهم پای بمال )و عفوم کن( )10(
و این سخن رئیس مذهب تشیع حضرت صادق؟ع؟ است که فرمود: »المسلم 
اخ المسلم، و حق المسلم علی اخیه المسلم ان ال یشبع و یجوع اخوه، و ال یروی 
اخیه  علی  المسلم  حق  اعظم  فما  اخوه  و یعری  ال یکتسی  و  اخوه،  و یعطش 
المسلم«)11(  مسلمان برادر مسلمان است و حق مسلمان بر برادرش این است که 
او سیر نگردد و برادرش گرسنه باشد و او سیراب نگردد، در حالی که برادرش تشنه 
است، و او پوشیده نباشد که برادرش عریان باشد آنگاه حضرت فرمود چه بزرگ 

است حق مسلمان بر برادر مسلمانش.
چه کسی جز علی؟ع؟ لیاقت برادری پیامبر؟ص؟ را داشت؟

و  کرد،  برادری ایجاد  خود،  همرتبه  و  قرین  با  صحابه  افراد  بین  پیامبر؟ص؟  آری 
بر این اساس هم باید برای خویش برادری انتخاب کند لذا کسی را الیق بر این مقام 
جز علی؟ع؟ ندید او را به برادری برگزید، که خداوند ضمن وحی که به جبرئیل و 

میکائیل کرد فرمود:
افال کنتما مثل علی بن ابیطالب آخیت بینه و بین محمد )12(

او درس نمی گیرید؟(  از فداکاری  )و  ابی طالب نیستید؟  آیا شما مانند علی بن 
و این  کردم  برقرار  برادری  علیهما(  اهّلل  )صلی  محمد  و  او  بین  من  دلیل  به این 
سخن در شان حضرت به مناسبت لیلة المبیت »که علی؟ع؟ در جای پیامبر؟ص؟ 

خوابید« آمده است. 
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بعضی  و  می داند  رمضان 195  ماه  در  را  حضرت  آن  تولد  کافی  در  کلینی  شیخ  که 
معتقدند در هفدهم و نوزدهم این ماه واقع شده.

محدثان بزرگ و علماء عالیقدر، افتخار کسب علوم از آن حضرت را داشته و در غامض 
ترین مسائل علمی او را حالل مشکالت می یافتند، که پیامبر؟ص؟ بر حسب روایات 
متواتره حضرت جواد؟ع؟ را به امامت معرفی و امت را به رهبری وجود مبارک امام 

جواد؟ع؟ بشارت داده است. )14(
دالئل امامت حضرت جواد؟ع؟ در حال صغر سن

امامت آن حضرت در سنین صباوت و صغر سن  امام جواد؟ع؟  از  مسأله مهم 
است، که در اینجا الزم به تذکر است امامت و پیشوائی پیش از سن بلوغ اگر چه تا 
آن زمان بطور رسمی سابقه نداشت، و در بین امامان پیش از آن حضرت کسی در 

چنین سنی بر مسند امامت ننشسته بود.
ولی این موضوع در بین سائر حجج خدا و انبیاء و پیغمبران سابقه دار است، و 
حضرت عیسی و حضرت یحیی؟ع؟ در کودکی به مقام نبوت رسیدند و قرآن درباره 
حضرت عیسی؟ع؟ می گوید، که در گهواره گفت: انی عبد اهّلل آتانی الکتاب و جعلنی 
نبیا« )15( من بنده خدا هستم، که خداوند به من کتاب داد )انجیل( و مرا نبی و 

پیامبر قرار داد، و در مورد حضرت یحیی خدا می فرماید: و آتیناه الحکم صبیا )16(
و فرمان )نبوت( را در حالی که کودکی بیش نبود به او دادیم.

این مسأله که علوم و دانش های امامان و قوت فهم و کثرت معارف آن به تعلم 
و آموختنی و رشد جسمانی نیست، همواره مقبول خواص و عوام بوده است. ابو 
مسائل  بود  سالگی  هفت  سن  در  وقتی  ؟ع؟  جعفر  بن  موسی  حضرت  از  حنیفه 
الذین  الکتاب  اورثنا  ثم  می فرماید:  خداوند  می شنید.  پاسخ  و  می پرسید  فقهی 

اصطفینا من عبادنا )17(
پس کتاب )قرآن( را به بندگانی که آن ها را برگزیدیم به ارث دادیم، امامان هر یک 

»سمه حسنا« او را حسن نام گذار، پیامبر؟ص؟ شخصا برای حسن؟ع؟ عقیقه کرد، 
و بسم اهّلل گفت و دعا کرد.

 صلح امام حسن؟ع؟ یک تکلیف الهی بود
بسیاری از مردم شخصیت حضرت مجتبی؟ع؟ و تاثیر بسیار حساس و فوق العاده 
ارزش  و  قدر  و  نمی شناسند،  باید  که  طور  آن  اسالم  حفظ  در  را  حضرت  آن  صلح 
صلح  که  حالی  در  است،  مانده  مجهول  بسیاری  نزد  حضرت  آن  سیره  و  روش 
امام حسن؟ع؟ یک تکلیف خدائی و وظیفه شرعی بود که در آن شرائط و احوال، 
امام؟ع؟ ناگزیر از تحمل آن شد، یا به عبارت دیگر اوضاع، آن را بر آن حضرت تحمیل 
کرد، و بر حسب حدیث مشهور و مسلم از طریق اهل سنت پیامبر؟ص؟ آن را خبر 
داده و او را بسیادت و آقائی و اصالح طلبی معرفی فرمود، ولی آنچه مورد وفاق همه 
هست )در بین روایات در این رابطه( این مضمون است »ان ابنی هذا سید یصلح 
اهّلل به بین فئتین )او بین فئتین عظیمتین(« پیامبر؟ص؟ فرمود: براستی این فرزندم 
)امام حسن؟ع؟( آقائی است که خداوند به سبب او بین دو گروه عظیم صلح ایجاد 
می کند، که در بعضی از نقل ها »من المسلمین« دارد، که مورد اتفاق نیست، و به 
احتمال قوی جعل طرفداران بنی امیه و معاویه است، زیرا به عقیده امامیه کسی 
که با امام زمان خود اعالن جنگ نماید، و زیر بار بیعت با او نرود کافر است، و این 
درست نیست که پیامبر؟ص؟ فرموده باشد که به وسیله فرزندم بین دو گروه مسلمان 
صلح برقرار می گردد، معنایش این است که پیامبر؟ص؟ معاویه را مسلمان و خروج او 

علیه فرزندش امام مجتبی؟ع؟ را مشروع می داند. )13(

2. والدت امام جواد؟ع؟   
بنا به نقل شیخ مفید ؟هر؟ در »مسار الشیعه« والدت با سعادت حضرت امام 
افتاده،  اتفاق  هجری   195 سال  رمضان  مبارک  ماه  پانزدهم  در  تقی؟ع؟  محمد 
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خدایا اگر این امت هالک گردند تو دیگر پرستش نخواهی شد.
حضرت کثرت عدد مشرکین، و قلت عدد مسلمانان را دید، روی به قبله کرد و عرض 

کرد: »اللهم انجز لی ما وعدتنی، اللهم ان تهلک هذه العصابة ال تعبد فی االرض«
هالک  گروه  اگر این  که  رسان،  انجام  به  فرمودی  وعده  من  به  که  را  آنچه  خدایا 
شوند، دیگر در روی زمین پرستش نخواهی شد، آن قدر پیامبر اکرم دست هایش 
را به دعا بلند نگاهداشت که ردایش از دوش مبارک افتاد، در این غزوه مسلمانان 
با صبر و استقامت جهاد کردند، و صدق نیات و راستی ایمان و اسالم خود را آشکار 
ساختند و خدا آنان را یاری کرد، و در جنگ بر دشمنان پیروز شدند و دین خدا 
را به جهانیان برسانند و  را یاری نمودند و معلوم شد که می توانند دعوت اسالم 
در هنگام فداکاری و جانبازی، اسالم را از اموال و اوالد و جان های خود گرامی تر 

می دارند. )20(
شما برترید اگر مؤمن باشید

خداوند هم می فرماید:  و ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین )21(
 سست نشوید و غمگین نباشید، که اگر ایمان داشته باشید برتر و واالتر از همه 

خواهید بود.

بیستم رمضان 
فتح مکه

»انا فتحنا لک فتحا مبینا« )22(
نقــل  طبــق  نمودیــم،  مقــرر  و  آشــکاری ایجاد  و  روشــن  پیــروزی  تــو  بــرای  مــا  براســتی 
کتاب هــای)23( معتبــر فتــح مکــه در بیســتم مــاه مبــارک رمضــان ســال هشــتم هجــرت 
ــا فتوحــات پــی در پــی و پیروزی هائــی کــه نصیــب  ــا ســال هشــتم هجــرت ب اتفــاق افتــاد. ت
اســالم شــد شــهر مکــه، مرکــز شــبه جزیــره و معبــد همــگان، و مســجد الحــرام، و کعبــه 

فرمود،  عطا  ایشان  به   را  کتاب  علم  و  کتاب  خدا  که  بودند،  خدا  برگزیده  بنده 
بنابر این امام جواد؟ع؟ با  این دالئل و هزارها دلیل دیگر می تواند در صغر سن امام 
و پیشوای شیعیان باشد. زیرا  یکی از دالئل محکم و قابل قبول همه  این است که 
علم اوصیاء پیامبر؟ص؟ از ناحیه خدا و به ارث از جدشان پیامبر؟ص؟ بوده و در نزد 

استادی غیر خدا و پیامبر؟ص؟ تلمذ و تعلم نکردند.

نوزدهم رمضان 
1. ضربت خوردن امیراملومننی؟ع؟

2. وقوع غزوه بدر
واقع  بدر  غزوه  هجرت،  دوم  سال  رمضان  مبارک  ماه  نوزدهم  هفدهم یا  در 
شد،)18(  این غزوه، نخستین مقابله سپاه اسالم با کفر، و نبرد اهل توحید با اهل 
شرک بود، در این غزوه مشرکان از جنبه ساز و برگ و اسلحه و مهمات بر مسلمانان 

برتری داشتند، و نفرات و افراد آن ها تقریبا سه برابر سپاه اسالم بود. 
اثرات جهانی جنگ بدر برای اسالم و مسلمین

ارزش حیاتی  آئین جهانی اسالم  و  برای توحید کلمه و کلمه توحید  جنگ بدر 
داشت، و فتحی که در آن نصیب مسلمانان شد، پایه و اساس تمام فتوحات آینده 
الهی  از اینجا معلوم می گردد، که رسول خدا؟ص؟ به درگاه  اسالم شد، اهمیت آن 
اقبلت بخیالئها  دست به دعا برداشته و عرض می نماید: »اللهم هذه قریش قد 
اللهم احسنهم  الذی وعدتنی  اللهم فنصرک  و فخرها تحادک و تکذب رسولک، 
مبارزه  به  تو  با  تفاخر  و  تکبر  علت  به  که  قریشند  قبیله  خدایا  این   )19( الغداة« 
برخاسته و پیامبرت را تکذیب می نمایند. خدایا نصری را که به من وعده فرموده 

بودی کجا است؟ خدایا صبحگاهان نیکی و هدایت خویش را به آنان برسان.
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ســپاه اســالم درآمــده هــر فرمانــی دربــاره آن هــا بدهــد فــورا بــدون چــون و چــرا اجــرا می شــود.
امروز، روز مرحمت است نه روز ملحمه

تمــام  بفرمایــد: »النهــب«  اگــر  اهــل مکــه کشــته می شــوند،  بفرمایــد »القتــل« همــه  اگــر 
اموالشــان بــه غــارت مــی رود، و اگــر بفرمایــد »االســر« همــه را اســیر می ســازند، ولــی آن معــدن 
حلــم و گذشــت و عفــو و رحمــت وقتــی شــنید »ســعد« می گویــد: »الیوم یــوم الملحمــة 
الیــوم تســتحل الحرمــة« امــروز روز خــون ریختــن و کشــتار اســت، امــروز حرمــت اهــل مکــه 
حــالل می گــردد. پیامبــر؟ص؟ فرمــود:  »بــل الیوم یــوم المرحمــة«: امــروز روز مهــر و رحمــت 
و مالطفــت اســت بــه علــی؟ع؟ فرمــود: ســعد را دریــاب و پرچــم و لــواء را از او بگیــر، و بــا 
رفــق و مــدارا وارد مکــه شــو. هنگامی کــه رســول خــدا؟ص؟ وارد مکــه شــد، بــزرگان قریــش 
گمــان می کردنــد شمشــیر از آن هــا برداشــته نخواهــد شــد، و همــه قتــل عــام می شــوند. 
ولــی پیامبــر؟ص؟ بــر در خانــه کعبــه معظمه ایســتاد، و گفــت: »ال الــه اال اهّلل وحــده وحــده 
وحــده انجــز وعــده و نصــر عبــده و اعــز جنــده و هــزم االحــزاب وحــده« نیســت معبــودی جــز 
ــاری کــرد، و ســپاهش را  ــه، آنکــه وعــده اش را انجــام داد، و بنــده اش را ی خدای یکتای یگان
ــاذا  ــود: »م ــا فرم ــه آن ه ــاب ب ــپس خط ــاخت. س ــود س ــا را ناب ــر گروه ه ــید، و دیگ ــزت بخش ع
تقولــون، و مــاذا تظنون؟چــه می گوئیــد و چــه گمــان می بریــد؟« ســهیل بــن عمــر عــرض کــرد: 

ــم قــد قــدرت«. ــن اخ کری ــم و اب »نقــول خیــرا و نظــن خیــرا، اخ کری
ســخن بــه خیــر می گوئیــم، و گمــان خیــر و نیکوئــی می بریــم، بــرادری کریــم و پســر بــرادر 
کریمــی، کــه بــر مــا قدرت یافتــه ای، رســول خــدا؟ص؟ از ایــن ســخنان رقــت فرمــود. و دیدگانش 
اشــک آلــود شــد مــردم مکــه کــه پیامبــر؟ص؟ را به ایــن حــال دیدنــد صدایشــان بــه گریــه بلنــد 

شــد و زار زار می گریســتند.
کلمه تاریخی »انتم الطلقاء« از پیامبر بود

تثریــب علیکــم  گفــت: »ال  بــرادرم حضرت یوســف  کــه  گویــم،  مــن آن  فرمــود:  آنــگاه حضــرت 
الیوم یغفــر اهّلل لکــم و هــو ارحــم الراحمیــن، اذهبــوا و انتــم الطلقــاء« امــروز بر شــما مالمتی نیســت، 

معظمــه و قبلــه اســالم و مســلمین، همچنــان در تصــرف بــت پرســتان و مشــرکان باقیمانــده 
و بــت پرســتی و فســاد و انحطــاط اخالقــی و اســتثمار و اســتعباد انســان ها در آنجــا رائــج 
بــود، و ســیصد و شــصت بــت بــر کعبــه نصــب بــود کــه مــورد پرســتش بــت پرســتان و قریــش 
قــرار می گرفــت، کــه وقتــی مکــه را پیامبــر؟ص؟ فتــح کــرد و در کنــار خانــه خــدا پیــاده شــد، و بــی 
امــان بــه شکســتن بت هــا پرداخــت، بــزرگ بت هــا، »هبــل« بــود کــه پیامبــر؟ص؟ بــا چوبــی بــه 
ــد:  ــه را می خوان ــن آی ــد، و ای ــا می خالنی ــم آن ه ــان در چش ــه کم ــا گوش ــاره می کرد، ی ــا اش آن ه
ــد و  ــق آم ــه ح ــو ک ــر( بگ ــا )24(  )پیامب ــل کان زهوق ــل ان الباط ــق الباط ــق و زه ــاء الح ــل ج ق
باطــل نابــود شــد کــه هــر آینــه باطــل نابــود شــدنی اســت، رســول خــدا؟ص؟ از علی؟ع؟ مشــتی 
ســنگریزه گرفــت و بــر آن هــا زد، و آیــه  قــل جــاء الحــق... را قرائــت نمــود همــه بت هــا بــرو 

ــد و شکســتند. ــد ســپس همــه را از مســجد بیــرون بردن افتادن
پای علی؟ع؟ بر دوش پیامبر؟ص؟ جهت شکستن بت ها

برای انداختــن چنــد بــت بــزرگ از فــراز دیــوار کعبــه، بــه فرمــان پیغمبــر؟ص؟ امیــر المؤمنیــن 
ــر؟ص؟  ــا پیامب ــد، و ب ــر افکن ــا را بزی ــت و بت ه ــر؟ص؟ گذاش ــارک پیامب ــف مب ــر کت ــا ب ــی؟ع؟ پ عل

ــرد.   با ایــن وضــع شــکوهمند و افتخــار آمیــز همــکاری ک
عفو تاریخی و بی نظیر پیامبر؟ص؟ در فتح مکه

ــد،  ــا چــه حــد پیامبــر و یارانــش را آزار دادن ــر همــه مــردم جهــان پیداســت، کــه مــردم مکــه ت ب
و از اســتهزاء و تمســخر، و تکذیــب و جســارت و از بــی ادبیهــای فــراوان کوتاهــی نکردنــد، او 
را با یارانــش در شــعب ابــی طالــب محصــور، و در فشــار اقتصــادی و منــع آذوقــه گذاردنــد، و 
گروهــی از مؤمنــان ناچــار هجــرت کردنــد و بــه حبشــه رفتنــد، و در لیلــة المبیــت تصمیــم قتــل 
پیامبــر؟ص؟ گرفتــه و بــه حضــرت حملــه نمودنــد، کــه حضــرت علــی؟ع؟ آن شــب بــه جــای 
رســول اهّلل؟ص؟ خوابیــده، و پیامبــر؟ص؟ از مکــه بــه مدینــه فــرار کــرد، و تــرک وطــن نمــود و 
به یثــرب هجــرت فرمــود، بــاز هــم دســت از اذیــت آن حضــرت برنداشــتند، و لشــگر بــه ســوی او 
کشــیدند، اینک پیامبر؟ص؟ ایــن شــهر را فتــح می کنــد، خانــه و دیــار و همــه چیزشــان در اختیــار 
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عبــد الرحمــان بــن ملجــم مــرادی لعنــة اهّلل علیــه وقتی ایــن کلمــات را شــنید ســخت ترســید و 
خامــوش نشســت تــا آن حضــرت از منبــر فــرود آمــد، پــس آن ملعون برخاســت به عجلــه در برابر 
آن حضــرت بایســتاد و عــرض کرد یــا امیــر المؤمنیــن مــن حاضرم و در خدمت شــما هســتم، این 
دســت راســت و چــپ مــن اســت کــه در مقابــل شــما اســت، قطــع کــن دســتهایم را و یــا مــن را 
بــه قتــل برســان، امــام فرمــود: چگونــه تــو را بکشــم و حــال آنکــه جرمــی از تــو بــر مــن واقــع نشــده 
اســت و اگــر هــم بدانــم تــو قاتــل مــن هســتی تــو را نخواهــم کشــت، لکــن بگــو آیــا از جهــودان زنــی 
حاضنــه داشــتی؟و روزی از روزهــا بــه تــو خطــاب کــرد: »ای برادر کشــنده شــتر ثمــود؟« عرض کرد 

چنیــن بود یــا امیــر المؤمنیــن، حضــرت دیگــر ســخن نگفــت )31(
جنگ نهروان جنگ با مقدس مآب های خوارج

جنــگ نهــروان: عاملیــن جنــگ نهروان یــک عــده مقــدس مــآب و متظاهــر بــه اســالم بودنــد، 
از نظــر ظاهــر آنــان بــه همــه دســتورات اســالمی عمل می کردنــد، و ظاهــر آراســته و عــوام 
پســندی داشــتند، ولــی متاســفانه گرفتار یــک نــوع انحــراف در مســأله رهبــری شــده بودنــد، 
و می خواســتند فهــم انحرافــی خــود را بــه مقــام رهبــری و امــام معصــوم تحمیــل کننــد، امــام 
علــی؟ع؟ در مقابــل آشــوب های آنــان تحمــل و بردبــاری نشــان داد، نصیحــت و ارشــاد نمــود، 
ولــی آن هــا از ایــن بردبــاری و عطوفــت علــی؟ع؟ ســوء اســتفاده کردنــد، وقتــی کــه امــام؟ع؟ از 
هدایــت و ارشــاد آن هــا مایــوس شــد، بــا قاطعیــت مخصــوص بــه خــود بــرای ســرکوبی این 
انگل هــای مزاحــم نیــروی خــود را بســیج کــرد، و چندیــن هــزار نفر از آنــان را در ســرزمین نهروان 
بــه هالکــت رســانید. امــام علــی؟ع؟ بــا  ایــن عمــل شــجاعانه خــود خــط اســالم را مشــخص کــرد 
کــه هــر کــس تحــت هــر عنــوان گرفتــار انحــراف شــود بایــد هــالک گــردد، خــواه طلحــه و زبیــر دو 
صحابــه پیامبــر؟ص؟ و خــواه معاویــه و خــواه مقــدس مآبهــای خوارج، انحراف از خط مســتقیم 
اســالم راســتین گمــراه کننــده و اختــالف آفریــن اســت و بایــد ســرکوب شــود، آن هــا را عفــو نکــرد، 
تــا بماننــد و متشــکل شــوند، و بیشــتر فتنــه کننــد. )32(  و قاتلوهــم حتــی ال تکــون فتنــة 

و یکــون الدیــن هّلل )33( بکشــید آنــان را تــا آنکــه فتنــه ای نباشــد و دیــن مــال خــدا باشــد.

خــدا شــما را بیامــرزد، او رحــم کننــده تریــن رحــم کننــدگان اســت، برویــد همــه تــان آزادیــد. )27(

بیست و یکم رمضان 
شهادت حضرت امیر املؤمننی؟ع؟ 

یکــی از حــوادث بــزرگ مــاه رمضــان شــهادت مــوالی متقیــان علــی؟ع؟ اســت، او از یــاران بــا 
ــر؟ص؟ در  ــه پیامب ــوده ک ــرت ب ــان آن حض ــم و دام ــن ع ــر و اب ــی و وزی ــر؟ص؟ و وص ــای پیامب وف
حــق پســر عمــش فرمــود: »ان هــذا اخــی و وصیــی و وزیــری و خلیفتــی فیکــم فاســمعوا لــه 
و اطیعــوا«، همانــا علــی؟ع؟ بــرادر و وصــی و وزیــر و خلیفــه مــن اســت در میــان شــما از او 

بشــنوید و او را اطاعــت کنیــد. )28(
مطلــب جالــب و قابــل تذکر ایــن اســت کــه آن حضــرت مســأله شــهادت خویــش را خبــر داد، 
ــد: وقتــی حضــرت از قتــال  صاحــب کشــف الغمــه از کرامــات حضــرت علــی؟ع؟ نقــل می نمای
خــوارج نهــروان بــه کوفــه برگشــت، در مــاه مبــارک رمضــان داخــل مســجد شــد، پــس از دو 
رکعــت نمــاز بــه منبــر تشــریف بــرد، خطبــه بســیار زیبائــی قرائــت فرمــود: »فخطــب خطبــة 
ــا ابــا محمــد چقــدر از مــاه  حســناء« آنــگاه رو بــه فرزنــدش حضــرت مجتبــی؟ع؟ کــرد، فرمود ی
رمضــان رفته؟عــرض کــرد ســیزده روز یــا امیــر المؤمنیــن، ســپس از امــام حســین؟ع؟ پرســید یا 
ابــا عبــداهّلل چقــدر از ایــن مــاه مانــده، عــرض کــرد هفــده روز  یــا امیــر المؤمنیــن، آنــگاه امــام؟ع؟ 
ــود  ــفید ب ــال س ــه در آن ح ــت ک ــش گذاش ــریف خوی ــن ش ــه محاس ــش را ب ــارک خوی ــت مب دس
ــم خضــاب خواهــد شــد، ســپس این بیــت را در مــورد قاتلــش  ــه خون فرمود: ایــن محاســنم ب

ــد قتلــی خلیلــی مــن عذیــری مــن مــراد )29(  ــه و یری فرمــود:  اریــد حیات
ــه  ــورد عالق ــه م ــی ک ــد، کس ــم می کن ــد جان ــتم و او قص ــی او هس ــات و زندگ ــتار حی مــن خواس
ــه او  ــال: هــذا و اهّلل قاتلــی« ســپس اشــاره ب ــم ق ــن ملجــم مــرادی اســت. »ث ــود و او اب مــن ب
فرمود: ایــن قاتلــم می باشــد. گفتند یــا امیــر المؤمنیــن آیــا او را نمی کشــی، فرمــود: او کــه هنــوز 

بــا مــن کاری نکــرده اســت. )30(
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مجیــد« روایــت بــاال حاکــی از ایــن اســت کــه قــرآن در اول شــب رمضــان نــازل شــده، یعنی 
ابتــدای شــب نــه شــب اول رمضــان، و لــذا در نــص صریــح قــرآن اســت کــه خــدا می فرمایــد:

حــم، و الکتــاب المبیــن انــا انزلنــاه فــی لیلــة مبارکــة انــا کنــا منذریــن فیها یفــرق کل امــر 
انــا انزلنــاه فــی لیلــة القــدر )38( حکیــم)37( و در ســوره قــدر می فرمایــد: 

روز قدر از نظر منزلت چون شب قدر است
براســتی مــا قــرآن را در شــب قــدر نــازل کردیــم، آیــا روز قــدر همچنــان شــب قــدر است؟هشــام 
بــن حکــم روایــت می کنــد از ابــی عبــد اهّلل؟ع؟ قــال: »لیلــة القــدر فــی کل ســنة و یومهــا مثــل 

لیلتهــا« )39( فرمــود: شــب قــدر در هــر ســال اســت و روز آن مثــل شــبش می باشــد.
آنچــه از آیــات ســوره بقــره و دخــان، و قــدر و بعضــی دیگــر از ســور قــرآن اســتفاده می گــردد، 
قــرآن در مــاه رمضــان و در شــب قــدر نــازل شــده اســت، و دفعــة واحــده آن هــم در شــب 
بیســت و ســوم مــاه رمضــان طبــق روایــات موجــوده نــازل شــده اســت، و مؤیــد نــزول دفعــی 
ــزال و  ــزول دفعــی دارد، و فــرق بیــن ان ــر ن ــزل اســت کــه داللــت ب و یــک جــای قــرآن، کلمــه ان
ــزول  ــل ن ــی و تنزی ــزول دفع ــزال ن ــه ان ــی اســت، ک ــزول تدریج ــی و ن ــزول دفع ــان ن ــل هم تنزی
تدریجــی را گوینــد، گروهــی از مفســرین همیــن قــول را تاییــد کرده انــد، )40( بنابر ایــن هــر 
جــا آیــه انــزال در قــرآن بچشــم می خــورد نــزول دفعــی اســت، و هــر جــا تنزیــل بــه چشــم 
ــا هــم نــدارد، زیــرا  می خــورد، نــزول تدریجــی را می رســاند، و ایــن هــر دو بــه جــا و منافاتــی ب
قــرآن ابتــدا در شــب قدر یکجــا بــه بیــت المعمــور نــازل شــد، و در طــول ســال های بعثــت 
پیامبــر؟ص؟ بــه طــور تدریجــی بــه آن حضــرت نــازل گشــت و روایــت حضــرت صــادق؟ع؟ 
هــم شــاهد و مؤیــد همیــن معنــی اســت کــه مفســرین می گوینــد و بلکــه بیــان امــام برهــان 

ــت. ــرین اس مفس
 نزول قرآن از نظر دفعی یا تدریجی

از امــام صــادق؟ع؟ ســؤال شــد در مــاه رمضــان قــرآن چگونــه نــازل شــد؟در حالــی کــه قــرآن در 
طــول بیســت ســال بــه تدریــج نــازل شــده اســت، فقــال؟ع؟: »نــزل القــرآن جملــة واحــدة فــی 

بیست و سوم رمضان 
لیلة القدر 

ــد  ــود: بع ــه فرم ــادق؟ع؟ ک ــرت ص ــنیدم از حض ــت ش ــت، گف ــت اس ــار روای ــن عم ــحاق ب از اس
از آنکــه مــردم پرســیدند ارزاق در نیمــه شــعبان قســمت می شــود، فرمــود ســوگند بــه خــدا 
که ایــن گونــه نیســت، مگــر در شــب نوزدهــم از مــاه رمضــان و بیســت و یکــم و بیســت و ســیم، 
کــه در شــب نوزدهــم، »یلتقــی الجمعــان«، و در شــب بیســت و یکــم »یفــرق کل امــر حکیــم« 
و در بیســت و ســوم »یمضــی مــا اراد اهّلل جــل جاللــه ذلــک و هــی لیلــة القــدر التــی قــال اهّلل 

تعالــی خیــر مــن الــف شــهر«.
اســحاق بــن عمــار گفــت عــرض کــردم، معنــی »یلتقــی الجمعــان« چیســت، فرمــود: »یجمــع اهّلل 
فیهــا مــا اراد مــن تقدیمــه و تاخیــره و ارادتــه و قضائــه«، جمــع می فرمایــد در این شــب )نوزدهم( 
آنچــه اراده فرمــوده از تقدیــم و تاخیــر لیلــة القــدر و مشــیت و قضــاء الهــی تعلــق گرفتــه، عــرض 
ــد در شــب  کــردم معنــی »یمضیــه فــی لیلــة ثلــث و عشــرین« چــه چیــز اســت، فرمــود: خداون
بیســت و یکــم تفریــق می فرمایــد: و یکــون لــه فیــه البــداء، کــه ممکــن اســت بــرای ذات اقــدس 
احدیــت بــداء حاصــل شــود »کــه تغییــر و تحولــی در زمــان لیلــة القــدر برایــش بــه وجــود آیــد« و 
چــون شــب بیســت و ســیم می شــود. »امضــاه فیکــون مــن المحتــوم الــذی ال یبدولــه فیــه 
تبــارک و تعالــی لیلــة القــدر« و محتومیــت او را امضــاء می فرمایــد، و دیگــر بدائــی از جانــب حــق 

جــل و عــال در آن امــر از بــرای بنــدگان ظاهــر نمی شــود. )34(
نزول قرآن در شب قدر واقع شد

 شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن )35(
 ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل گردیده است.

 قــال الصــادق؟ع؟: »نــزل القــرآن فــی اول لیلــة مــن شــهر رمضــان و اســتقبل الشــهر بالقــرآن« 
)36( امــام فرمــود: قــرآن در اول شــب مــاه رمضــان نــازل گردیــده اســت، و مــاه رمضــان را بــا 
قــرآن اســتقبال کــن »کــه در حیــن رؤیــت هــالل رمضــان، مســتحب اســت نگریســتن بــه قــرآن 
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امــام فرمــود: قــرآن جملــه واحــده و یکجــا در مــاه رمضــان، بــه بیــت المعمــور نــازل شــد، از آن 
پــس در طــول بیســت ســال بــه تدریــج نــازل گشــت، ســپس فرمــود: کــه پیامبــر؟ص؟ فرمــود: 
صحــف ابراهیــم در شــب اول رمضــان نــازل گردیــد، و تــورات، در ششــم، و انجیــل ســیزدهم، 
و زبــور داود؟ع؟ در هجدهــم مــاه مبــارک رمضــان و قــرآن در بیســت و ســوم رمضــان المبــارک 

نــازل گردیــده اســت.

  باقی مانده رمضان
1. فتح اندلس توسط طارق بن زیاد

در رمضــان ســنه 92 فتح اندلــس بــه دســت مســلمین بــه رهبــری طــارق بــن زیــاد صــورت گرفت 
و خداونــد او را بــر »ملــک لذریــق« در کنــار نهــر )لکــة( بــه پیــروزی رســانید. )44( مســلمانان عــرب 
ــاد  ــن زی و بربرهــای شــمال آفریقــا در ســال 92 هجــری تحــت فرماندهــی ســردار نامی طــارق ب
کــه خــود از قــوم سلحشــور بربــر و یکــی از افســران الیــق موســی بــن نضیــر فرمانــروای آفریقــا بــود 
بــا 12 هــزار ســپاهی از تنگــه میــان مراکــش، و اســپانیا، )کــه امــروز بــه نام ایــن ســردار نامی جبــل 
ــال  ــور پرتق ــامل کش ــه ش ــپانیا ک ــر اس ــی سراس ــدک زمان ــت، و در ان ــده( گذش ــده ش ــارق نامی الط
کنونــی هــم بــود فتــح کــرد، دکتــر گوســتاولوبون می نویســد: این فتــح بــا نهایــت ســرعت انجــام 
گرفــت، تمــام شــهرهای بــزرگ دروازه هــا را بــه روی ایــن ســپاه گشــودند، و ماننــد قرطبــه، مالقــه، 
غرناطــه، طلیطلــه، و شــهرهائی دیگــر بــدون مزاحمــت فتــح شــد و بــه تصــرف مســلمین درآمــد 
و در طلیطلــه کــه پایتخــت مســیحیان بــود، بیســت و پنــج تــاج از ســالطین »گــت« بــه دســت 

مســلمانان افتــاد. )45(

2. روز قدس روز مقابله مستضعفنی علیه مستکبرین آخرین مجعه ماه رمضان
یکــی از وقایــع تاریخــی کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت در اوائــل پیــروزی انقــالب اســالمی 
ایــران کــه بــه دســت زعیــم و رهبــر کبیــر مســلمین جهــان حضــرت امــام خمینــی ؟هر؟ دائــر 

شــهر رمضــان الــی البیــت المعمــور، ثــم انــزل مــن البیــت المعمــور فــی طــول عشــرین ســنة« 
امــام فرمــود: قــرآن بــه طور یــک جــا در مــاه رمضــان بــه بیــت المعمــور نــازل گردیــد، ســپس از 
بیــت المعمــور در طــول بیســت ســال بــه تدریــج بــر پیامبــر؟ص؟ نــازل گردیــده اســت. مرحــوم 
عالمــه طباطبائــی می فرمایــد: کــه قرآن یــک نــزول اجمالــی داشــته و یــک نــزول تدریجــی 
و تفصیلــی، و نــزول اجمالــی حقیقتــی اســت متعالــی کــه از دســترس افــکار بشــری خــارج 
اســت کــه قبــال بــر پیامبــر؟ص؟ نــازل گردیــده اســت، امــا تفصیــل آن بــه طــور تدریــج بــر رســول 

خــدا؟ص؟ عرضــه گردیــده اســت. )41(
نظر مبارک امام صادق؟ع؟ در کیفیت نزول قرآن

در تفســیر برهــان از حضــرت صــادق؟ع؟ آمــده اســت کــه فرمــود: »ان الشــهور عنــد اهّلل اثنــا 
عشــر شــهرا فــی کتــاب اهّلل یــوم خلــق الســموات و االرض، فعــزة الشــهور شــهر اهّلل عــز ذکــره و هــو 
شــهر رمضــان، و قلــب شــهر رمضــان لیلــة القــدر و نــزل القــرآن فــی اول لیلــة مــن شــهر رمضــان 
فاســتقبل الشــهر بالقــرآن« )42( براســتی ماه هــا در نــزد خداونــد در کتــاب خــدا دوازده مــاه 
اســت از روزی کــه آســمان و زمیــن آفریــده شــد، پــس عزیزتریــن مــاه نــزد خــدا ماه رمضان اســت 
گرامی باد یــادش، و قلــب مــاه رمضــان، شــب قــدر اســت، کــه قــرآن اول شــب مــاه رمضــان نــازل 

گردیــده پــس دیــدن مــاه شــب اول رمضــان را بــا قــرآن آغــاز کنیــد کــه مســتلزم ثــواب اســت.
نزول کتب آسمانی در ماه رمضان

مرحــوم کلینــی؟هر؟ در کافــی از جعفــر بــن غیــاث روایــت می کنــد، کــه گفــت از ابــی عبــداهّلل؟ع؟ از 
قــول خــدای تعالــی: شــهر رمضــان الــذی انــزل فیــه القــرآن، و اینکه به طــور حتم قرآن در بیســت 
ســال از اولــش تــا آخــرش نــازل شــده اســت، پرســیدم؟ فقــال؟ع؟:  »نــزل القــرآن جملــة واحــدة 
فــی شــهر رمضــان الــی البیــت المعمــور، ثــم نزل فی طول عشــرین ســنة ثــم قال: قــال النبی؟ص؟ 
نزلــت صحــف ابراهیــم فــی اول لیلــة مــن شــهر رمضــان، و انزلــت التوریــة لســت مضیــن من شــهر 
رمضــان، و انــزل االنجیــل لثلــث عشــرة خلــت مــن شــهر رمضــان، و انــزل الزبــور لثمــان عشــرة 

خلــون مــن شــهر رمضــان  و انــزل القــرآن فــی لیلــة ثلــث و عشــرین مــن شــهر رمضــان« )43(.
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ــد واحــده شــوند و اختــالف عقیــده و اختــالف مذهــب را  ــر مســلمانان نیرومنــد جهــان ی اگ
کنــار بگذارنــد، و بــرای دفــاع از حریــم اســالم، و قــرآن، و کعبــه، کــه مشــترک بیــن همــه اقشــار 
ــالم و  ــم اس ــه حری ــن را ب ــار و منافقی ــاوز کف ــازه تج ــز اج ــند، هرگ ــت بکوش ــم اس ــلمین عال مس
مقدســات آن نخواهنــد داد، تــا جائــی کــه چنــد میلیــون صهیونیســت قبلــه اول مســلمین 
)بیــت المقــدس( را اشــغال نمــوده، و در بیــن مســلمین تفرقــه و جدائــی بیندازنــد، و این هــا 
هســتند کــه شــیعه را از ســنی، و ســنی را از شــیعه جــدا مــی نماینــد، وحــدت مســلمین را بــه 
هــم مــی زننــد، تــا کمــر مســلمین را بشــکنند و از تفرقــه آنــان بهــره هــای خــود را ببرنــد. در این 
رابطــه کــه دشــمن بیــن مســلمانان تفرقــه انــدازی می کنــد تــا بــر آنــان مســلط شــود و اتحــاد 
مســلمین را بــه دسیســه ای شکســته کــه تــا مســلمین را جــدای از همدیگــر متالشــی نماینــد

سخنان امام خمینی مد ظله العالی در وحدت مسلمین
بــا حلــول مــاه مبــارک رمضــان، مــاه عبــادت و ســازندگی، مــاه تجدیــد قــوای معنــوی، شــهر 
اهّلل االعظــم، کــه در آن عمــوم مســلمانان در صــف واحــد متوجــه بــه موضــع قــدرت ال یــزال و 
تجهیــز در مقابــل قــوای طاغوتــی هســتند، الزم اســت بــا توحیــد قــدرت، و قــدرت واحــده در 
مقابــل طاغوتهــای زمــان، و چپاولگــران بیــن المللــی بپاخیزنــد، و از ممالــک اســالمی دفــاع 

کننــد، دســت خائنــان را کوتــاه، و امیــد آنــان را قطــع نماینــد.
فلســطین  و  لبنــان  و  عزیــز  ایــران  خصوصــا  مســتضعفان،  و  مســلمانان،  عمــوم  اکنــون 
مغصــوب، مراحــل حساســی را در پیــش دارنــد، ایــران بــا اخاللگــران وابســته بــه رژیــم، و 
منحرفین و صهیونیســم جهانی و لبنان و فلســطین با اســرائیل دشــمن اســالم و مســلمین 
و مفســد و آدمخــوار، رو بــرو اســت، اکنــون بــرادران مســلمان مــا در فلســطین و لبنــان گرفتــار 
تجــاوزات غیــر انســانی اســرائیل انــد، و اگــر خــدای ناکــرده در آن میــدان پیــروز شــود، دامنــه 
تجاوزاتــش بــه ســایر کشــورها نیــز خواهــد کشــید، مقتضــی اســت در اجتماعــات مــاه مبــارک 
بــه بــرادران فلســطینی و لبنانــی دســتجمعی دعــا شــود، و الزم اســت در آســتانه فــرا رســیدن 

مــاه مبــارک رمضــان مطالبــی را تذکــر دهــم.

شــده، »روز جهانــی قــدس اســت« کــه از روز جمعــه آخــر مــاه مبــارک رمضــان 1399 قمــری 
)1358 شمســی( شــروع و مقــرر گشــت و هــر ســاله در چنیــن روزی تمــام مســلمین جهــان 

راهپیمایــی کننــد.
قسمتی از پیام امام خمینی ؟هر؟ به مناسبت روز جهانی قدس 

 روز قــدس، جهانــی اســت، و روزی نیســت کــه فقــط اختصــاص بــه قــدس داشــته باشــد. روز 
مقابلــه مســتضعفین بــا مســتکبرین اســت، روز مقابلــه ملتهائــی اســت کــه در زیــر فشــار ظلــم 
ــل  ــوند، در مقاب ــز بش ــتضعفین مجه ــد مس ــه بای ــت ک ــد، روزی اس ــکا بودن ــر آمری ــکا و غی آمری
مســتکبرین، و دمــاغ مســتکبرین را بــه خــاک بمالنــد، روزی اســت کــه بیــن منافقیــن و 
متعهدیــن امتیــاز خواهــد شــد، متعهدیــن امــروز را روز قــدس مــی داننــد و عمــل می کننــد 
بــه آنچــه کــه بایــد بکننــد، و منافقیــن و آن هائــی کــه بــا ابــر قدرتهــا در زیــر پــرده آشــنائی دارنــد، 
ــا ملت هــا را نمــی گذارنــد  ــا اســرائیل دوســتی دارنــد در ایــن روز بــی تفــاوت نیســتند، و ی و ب

کــه تظاهــرات کننــد.
روز قــدس، روزی اســت کــه بایــد سرنوشــت ملتهــای مســتضعف معلــوم شــود، بایــد ملتهــای 
مســتضعف در مقابــل مســتکبرین اعــالن وجــود بکننــد، بایــد همانطــوری کــه ایــران قیــام 
کــرد، و دمــاغ مســتکبرین را بــه خــاک مالیــد، و خواهــد مالیــد، تمــام ملتهــا قیــام کننــد، و این 

جرثومــه هــای فســاد را بــه زبالــه دانهــا بریزنــد.
ــه قــدس را نجــات بدهیــم،  ــد همــت کننــد و همــت کنیــم ک ــه بای روز قــدس، روزی اســت ک
ــکا و عمــال  ــا آمری ــر پــرده ب ــه در زی ــه ایــن روشــنفکرانی، ک ــد ب ــه بای روز قــدس روزی اســت، ک
آمریــکا روابــط دارنــد هشــدار داد، هشــدار بــه اینکــه اگــر از فضولــی دســت برندارنــد ســرکوب 

خواهنــد شــد.
روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسالم است، و روز حکومت اسالمی است. 

ســخنرانی امــام خمینــی ؟هر؟ در روز قــدس )46( بــا محتــوی و ابعــاد وســیعی کــه دارد، 
ــرای ســرکوبی دشــمنان اســالم تکیــه شــده، و  ــر تجمــع و اتحــاد مســلمین ب اهــم نکاتــش ب
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در ایــن موقــع حســاس کــه بیــش از هــر وقــت دیگــر احتیــاج بــه اجتماعــات اســالمی داریــم، 
الزم اســت ملت مســلمان ما در تمام بالد به مســاجد روی آورند، و نهضت را از راه مســاجد 
کــه جبهــه محکــم اســالم اســت زنــده نگهدارنــد، خطبــای محتــرم و اهــل منبــر، مــردم را بــه 
وحــدت کلمــه و ادامــه نهضــت و تقــوی و صبــر انقالبــی دعــوت کننــد، و از اختــالف و تفرقــه 
ــادآوری جهــاد ســید مظلومــان و مصیبــات وارده  ــا ی ــه اســاس شــرک اســت بترســانند و ب ک
بــه آن حضــرت، ملــت را بــه مجاهــده تــا پیــروزی نهائــی و رســیدن بــه حکومــت اســالمی در 
تمامــی ابعــادش فــرا خواننــد، و ذکــر فــداکاری هــا و مجاهــدات مجاهدیــن صــدر اســالم، نــه 

تنهــا امــروز، بلکــه تــا ابــد اســالم را زنــده نگــه مــی دارد.

1- الوقایع و الحوادث، ص 13.
کتاب رمضان در تاریخ ص 11. کتاب و   2- از همین 

 3- الوقایع و الحوادث ص 19 جهت اطالع بیشتر از غائله جنگ تبوک به آدرس نامبرده مراجعه فرمائید.
ح نهج البالغه ابن ابی الحدید، نقل از رمضان در تاریخ، ص 48.  4- شر

 5- رمضان در تاریخ نوشته آیت اهلل صافی، ص 57.
 6- اسد الغابه، مسار الشیعه مفید- نقل از رمضان در تاریخ.
 7- اسد الغابه، مسار الشیعه مفید- نقل از رمضان در تاریخ.

 8- سوره انبیاء، آیه 92.
 9- سوره اعراف، آیه 157.

 10- روح الدین االسالمی، ص 289، رمضان در تاریخ.
 11- سفینة البحار، ج 1، ص 13.

 12- الغدیر، ص 48، ج 2، و خصائص الوحی المبین )نقل از رمضان در تاریخ(.
کتــاب  کتــاب رمضــان در تاریــخ، آیــة اهلل صافــی و بــرای اطــالع بیشــتر از صلــح امــام حســن مجتبــی)ع( به ایــن   13- اقتبــاس از 

گــردد. مراجعــه 
 14- رمضان در تاریخ.

 15 و 16- سوره مریم، آیه 12.
 17- سوره فاطر، آیه 32.

 18- توضیح المقاصد، ص 16- مسار الشیعه، ص 29- نقل از رمضان در تاریخ.
 19- سیره ابن هشام، ج 2، ص 260 و 261.

 20- رمضان در تاریخ.
 21- سوره آل عمران، آیه 139.

 22- سوره فتح، آیه 1.
 23- مسار الشیعه، ص 30 و توضیح المقاصد، ص 7.

 24- سوره اسری، آیه 18.
ــزد  کــه در ن گفتــه  ــه اســناد خــود از »حافــظ ابــی فضــل ســالمی « این حدیــث را  گنجــی ب  25- عالمــه امینــی می نویســد: حافــظ 
کــه رســول خــدا)ص(  کر در تاریخش ایــن حدیــث مســند را از جابــر بــن عبــد اهلل آورده اســت،  اهــل نقــل مشــهور اســت، و ابــن عســا
کمــان الغــر شــود، ولــی  کــوژ پشــت شــود، و آن قــدر نمــاز بخوانــد تــا چــون زه  گــر امــت مــن آن قــدر روزه بگیــرد، تــا  فرمود: یــا علــی: ا

تــو را دشــمن دارد، خداونــد بــه آتشــش درانــدازد.
کــه رســول خــدا)ص( فرمــود: ای ام ســلمه!آیا وی را می شناســی؟گفتم آری، ایــن علــی   و همچنیــن از ام ســلمه روایــت شــده 
گنجینــه دانــش مــن اســت،  بــن ابــی طالــب اســت، فرمــود خــوی او بــا خــوی مــن، و خــون او بــا خــون من یکســان اســت، و او 
کینــه علــی و عترتــم  کنــد، آنــگاه بــا  گــر بنــده ای از بنــدگان هــزار ســال خــدا را در بیــن رکــن و مقــام عبــادت  کــه ا گــواه بــاش  بشــنو و 

خ انــدازد. الغدیــر، جلــد 4 ص 179، مترجــم بــه مالقــات خــدای عــز و جــل رود، خــدای او را در روز رســتاخیز بــه رو در آتــش دوز

�ت ݣݣݣها وسژ
ن
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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 26- رمضان در تاریخ، نوشته آیت اهلل صافی، ص 233.
 27- رمضان در تاریخ، ص 237.
 28- رمضان در تاریخ، ص 254.
کشف الغمه، ص 414.  29 و 30- 

ــه نفــس خویــش و چنیــن فرمــود:  ــرد، و خطــاب ب ک ــی تبریــزی، ص 555- ســپس این شــعر را انشــاء  ــام خیابان ــع االی  31- وقای
ع عــن المــوت اذا حــل بنادیــکا اشــدد حیازیمــک للمــوت فــان المــوت القیــکا و ال تجــز

کمــر همتــت را بــرای مــرگ محکــم ببنــد، زیــرا باالخــره مــرگ بــه مالقــات تــو خواهــد آمــد، و اظهــار عجــز مکــن از مــرگ،  ای علــی: 
گرفــت. کــه بــه ســراغ تــو آمــد و تــو را در بــر  آن هنــگام 

 32- روز شمار انقالب، 24 رمضان.
 33- سوره بقره، آیه 193.

 34- وقایع االیام خیابانی، ص 460.
 35- سوره بقره، آیه 185.

 36- تفسیر المیزان.
کــه فــرو فرســتادیمش در شــبی مبــارک و مــا بیــم دهندگانیــم، در آن  کتــاب مبیــن )قــرآن(   37- ســوره دخــان، آیــه 1- ســوگند بــه 

کار بــا حکمتــی تعییــن و تقدیــر می گــردد. شــب هــر 
 38- سوره قدر، آیه 1.

کتاب صوم.  39- وسائل 
 40- تفسیر المیزان.

 41- تفسیر المیزان، جلد 2 )روزه و رمضان(.
 42- وقایع االیام خیابانی، ص 143.
 43- وقایع االیام تبریزی، ص 143.

 44- ارکان االسالم، ص 18.
 45- تاریخ فتوحات اسالمی در اروپا، پیشگفتار.

کتــاب رهنمودهــای  46- ســخنرانی امــام خمینــی مدظلــه العالــی در روز جهانــی قــدس، ســنه 1358 تفصیــل ایــن ســخنرانی در 
امــام، ص 96 موجــود اســت

کــتــاب

ت
�
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ت م�



ت
ا�

ل
ا
ت
م� مشاره  50  |  سال ششم

رمضان 1443 هجری مقری

4041

قــرآن کریــم، ســفره گســترده فیــض الهــی و کالم نورانــی پــروردگار انســان و جهــان 
اســت. ایــن منشــور آســمانی، معیــار و محــک درســتی و نادرســتی اندیشــه هــا، 
احــکام و رفتــار بــه شــمار مــی آیــد و هــر چــه بــا رهنمودهــای آن ناهماهنــگ باشــد، 

فاقــد ارزش و اعتبــار اســت.
از آنجــا کــه بــرای شــناخت درســت از نادرســت در هــر موضوعی به »معیــار« و »میزان« 
نیــاز اســت، رجــوع بــه ایــن کتــاب الهــی در هــر زمینــه، بــه ویــژه اخــالق و خودســازی و 

هنجارهــای رفتــاری یــک ضرورت اســت.
ایــن ســند نبــوت و معجــزه جاویــد حضــرت رســول ؟ص؟در صورتــی می توانــد در زندگــی و 
اخــالق فــردی و اجتماعــی مــا تأثیرگذار باشــد کــه »امامت قــرآن« را بپذیریــم؛ به هدایت 
آن گــردن بنهیــم و آن را بــه عنــوان »الگــو« قبــول و خــود را بــه آن عرضــه کنیــم و ارزیابــی 
اخــالق و عمــل خویــش را بــا ایــن »میــزان« انجــام دهیــم. آنــگاه روشــن می شــود کــه چــه 

کســی »اخــالق قرآنــی« دارد و چــه کســی از چنیــن تربیتــی دور شــده اســت.
ــدال  ــه م ــد)1( و او را ب ــی می کن ــنه« معرف ــوه حس ــا را »اس ــز م ــر عزی ــم، پیامب ــرآن کری ق
»اّنــک لعلــی خلــٍق عظیــم«)2( مفتخــر مــی ســازد. آن حضــرت نیــز خــود را مــؤدب بــه 
بنــی رّبــی فاحَســَن 

َ
اخــالق الهــی و متخّلــق بــه اخــالق قرآنــی ســاخته، مــی فرمــود: »اّد

تأدیبــی«؛)3( »پــروردگارم مــرا تأدیــب و تربیــت کــرده و خــوب ادبــم کــرده اســت.«

معیار و میزان

جواد حمدیث 

از زبــان یکــی از همســران پیامبــر نیــز دربــاره اخــالق آن حضــرت نقــل شــده اســت 
کــه: »ُخْلــُق رســول اهّلل القــرآُن«؛)4( »اخــالق او قــرآن بــود.« ایــن نشــان مــی دهــد 
کــه تجســم و تبلــوری از قــرآن را در رفتــار پیامبــر خــدا می تــوان مشــاهده کــرد. پــس 
ــُت اِلَءتمــم مــکارم األخــالق«؛)5(  در راســتای هــدف بعثــت نبــوی کــه فرمــود: »ُبِعْث
بجاســت اخــالق قرآنــی را هــم از کالم وحــی و هــم از ســیره نبــوی بیاموزیــم و خلــق و 
خــوی خویــش را بــا ایــن معیارهــای نورانــی آراســته ســازیم. بــه چنــد نمونــه در ایــن 

نوشــتار، بســنده می شــود:

امیر نفس و اسیر نفس
از برجســته تریــن صفــات یــک انســان وارســته و اخالقــی، »تســلط بــر نفــس« در 
مقابــل کشــش های نفــس اّمــاره و تمایــالت و وسوســه هــای شــیطانی اســت. از ایــن 

ــرد. ــام ب ــه عنــوان »تقــوا« و »عفــاف« هــم ن ــوان ب خصیصــه می ت
قــدرت اراده و انتخــاب، معجــزه می کنــد، بــه شــرط آنکــه از ایــن نعمــت الهــی و ودیعه 

ربانــی بهــره شایســته ببریــم و بــذر وجــود را بــه بــرگ و بار بنشــانیم.
کنتــرل قــوای درونــی و غرایــز از طغیــان و عصیــان کــه در فرهنــگ قــرآن از آن بــه 
ــا نفــس« تعبیــر می شــود، ثمــره ایــن حســن اســتفاده از آن قــدرت اســت؛  »جهــاد ب

ثمــره آن هــم رســیدن بــه بهشــت الهــی اســت. در قــرآن کریــم مــی خوانیــم:
ة هی المأوی«)6( فَس َعِن الهوی، فِإّنَ الَجّنَ ّما َمْن خاَف مقاَم َرّبِه و َنهَی الّنَ

َ
»َو ا

از هــوی و هــوس  را  پــروردگارش بیمنــاک باشــد و »نفــس«  از جایــگاه  کــس  »هــر 
اســت.« بریــن  بهشــت  یقیــن جایگاهــش  بــه  بــازدارد، 

ــه انســان نیــروی کنتــرل نفــس مــی دهــد.  ــدن او، ب بیــم از خــدا و حاضــر و ناظــر دی
خشــم و غضــب قابــل کنتــرل اســت و جایگزیــن آن »حلــم« اســت. شــهوت و غریــزه 
ــم  ــع را ه ــید. حــرص و طم ــاف« رس ــه »عف ــرد و ب ــار ک ــوا مه ــا تق ــوان ب ــی را می ت جنس
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می تــوان بــا مناعــت طبــع بــه بنــد کشــید و بــر اریکــه »قناعــت« تکیه زد. بخل و حســد 
را نیــز می تــوان درمــان کــرد و از دام دنیازدگــی رســت. خمیــر مایــه همــه این هــا، مهــار 
زدن بــر تمنّیــات ســیری ناپذیــر نفــس حیوانــی اســت. نفــس ســرکش را می تــوان رام 

ســاخت و بــه جــای »اســیر نفــس« شــدن، »امیــر نفــس« شــد.
وادادگــی برخــی بــه جایــی می رســد کــه نــه تنهــا بــا تمنّیات و شــهوات نفــس مجاهده 
نمی کننــد، بلکــه بــه »نفــس پرســتی« دچــار می شــوند و نفــس و خواســته هایش 

بــرای آنــان بتــی می شــود کــه خــود را در آســتان آن قربانــی می کننــد.
خَذ ِالَهُه َهواه؟«)7(

َ
اگر قرآن کریم، مالمت گرانه می فرماید: »َافَرأیَت َمِن اّت

»آیا دیدی آن را که هوای خویش را معبود خود قرار داد؟«
اشــاره بــه ایــن گونــه اســیران نفــس و پرســتندگان هوســهایند کــه بــه جــای »امــارت بــر 

نفــس« دچــار »اســارت نفــس« شــده اند.

خودفراموشی و خدا فراموشی
بــه جــای آنکــه روح، در خدمــت جســم باشــد )کــه اغلــب دچــار آننــد(، اگــر جســم و تــن 
َمرکــب شــود و روح و خــرد، »ســوار«، آنــگاه جــز در »ســاحل بیــداری« و »خانــه پاکــی« 

فــرود نخواهــد آمــد.
ــان، گل  ــه ج ــیان از آین ــت و نس ــار غفل ــرد و غب ــی و زدودن گ ــرت خدای ــه فط ــوع ب رج
وجــود را شــکوفا مــی ســازد. ولــی به دنبال »خدافراموشــی«، »خودفراموشــی« اســت 
و در پــی خودفراموشــی هــم، باختــن زندگــی و ســوختن جاودانــه در دوزخ عقوبــت.

این معادله را قرآن کریم، چنین بیان می کند: »َنُسوا اهّلل َفَانساُهْم َاْنُفَسهم«)8(
»خدا را فراموش کردند، خداوند هم آنان را از خودشان فراموشاند!«

اینکــه فرمــوده انــد: عالــم محضــر خداســت و در محضــر خــدا گنــاه نکنیــد، یــک 
حقیقــت قرآنــی اســت و هشــداری اســت کــه آن »فراموشــی« پدیــد نیایــد. کــدام 

صحنــه و عمــل اســت کــه از خــدا پوشــیده بمانــد؟ و چــه کســی می توانــد کاری کنــد 
و حرفــی بزنــد کــه از خــدای بصیــر و ســمیع، مکتــوم و مخفــی بمانــد؟ هشــدار قــرآن 

ــری؟«)9( ــَاّنَ اهّلَل َی ــم ِب ــم َیعل ــت: »َاَل ــن اس ــم چنی کری
»آیا ندانست که خدا می بیند؟«

چــه چیــزی جــز یــک شــرم مقــدس می توانــد انســان را بــه ایــن مرحلــه از رشــد فکــری 
و شــکوفایی معنــوی برســاند کــه از خــدای متعــال کــه همــه جــا حاضــر و ناظــر اعمــال 

اوســت شــرم کنــد و نافرمانــی نکنــد؟
ــی  ــرد، »بندگ ــاد ب ــه خــود را و فطــرت خویــش را و هــدف خلقــت خــود را از ی کســی ک
خــدا« را هــم فرامــوش می کنــد و از چنیــن کســی انتظــار »رشــد« و فــالح و رســتگاری 
نیســت. »خودآگاهــی«، کیمیــای گرانبهایــی اســت کــه تضمیــن کننــده رســتگاری 
انســان اســت. »غفلــت« نیــز، زیربنــا و ریشــه عمــده تباهیهــا و ســقوطهای اخالقــی 
ــر« و  اســت. قــرآن کریــم، هــم خــودش »ذکــر« اســت و یــاد، هــم پیامبــران را »مذّکِ
ــادآور حقایقــی  ــر خــدا« معرفــی می کنــد و هــم ی ــادآور مــی شــمارد؛ هــم نمــاز را »ذک ی
فرجــام  قیامــت،  حسابرســی  عمــر،  کوتاهــی  انســان،  زبونــی  و  ضعــف  همچــون: 
ــا انســان، تبــاه  بهشــت یــا دوزخ، نعمتهــای الهــی و لــزوم شــکر، دشــمنی شــیطان ب
ــر حــرص و آز، سرنوشــت شــوم اقــوام لجــوج و ناســپاس  شــدن جوهــره انســان در اث

گذشــته و... اســت.
ایــن گونــه اســت کــه مفتــاح ذکر، گشــاینده درهای ســعادت به روی انســان می شــود. 
ــاد خــدا« غافــل و  ــادا امــوال و اوالد، شــما را از »ی ــه مب ــم توصیــه می کنــد ک ــرآن کری ق

ســرگرم کنــد و در نتیجــه از خاســران شــوید:
ذیَن آَمنوا ال ُتلِهُکْم َامواُلُکْم َو ال َاْوالُدُکْم َعْن ذکراهّلل...«)10(

َ
»یا اّیها اّل

چــرا کــه ایــن گونــه فراموشــی، بــه فراموشــی انســان از خویــش و ســعادت و فرجامــش 
منتهــی می شــود و همیــن؛ بــزرگ تریــن خســارت و باخــت بــرای اوســت. قــرآن، هــم 
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ــا از  ــادآور »عبودیــت انســان«، ت ــادآور پیوســته و مکــرر »ربوبیــت خدا«ســت، هــم ی ی
گلیــم بندگــی پــای را فراتــر نگــذارد و بــه محــدوده طغیــان و عصیــان وارد نشــود.

ــی غافــل و جاهــل نیســت. در خلــوت و جلــوت و  ــد، ســتارالعیوب اســت، ول خداون
ــا ماســت و از ضمیــر و ظاهــر مــا آگاه اســت. تنهایــی و جمــع، ب

»َو ُهَو َمَعُکْم َاْیَنما ُکْنُتْم واهّلُل بما َتْعَمُلوَن بصیر«)11(
روز قیامــت، چــه آبروهایــی کــه بــر خــاک رســوایی مــی ریــزد! ایــن ســزای آنــان اســت 

کــه گوهــر »یــاد« را گــم کــرده و گرفتــار غفلــت از »خــدا« و »خــود« شــده باشــند.

شست و شوی روح
گاهــی اشــتغاالت روزمــره و گرفتاریهــای زندگــی، انســان را از رســیدن بــه »خــود« 
و رشــد دادن بــه نهــال وجــود غافــل مــی ســازد و روح، دچــار فرســایش می شــود. 
اگــر خســتگی جســم بــا تفریحــات ســالم و اســتراحت از بیــن مــی رود، خســتگیهای 

روحــی هــم در ســایه ســار نیایــش و دعــا بــه آرامــش می رســد.
»آب«، تشــنگی جســم را فــرو مــی نشــاند و »اشــک« تشــنگی روح و جــان را. از ایــن 

رو، »نیایــش« یکــی از ضــروری تریــن نیازهــای زندگــی اســت.
قــرآن بارهــا تأکیــد کــرده، تــا انســان ها در معبــد نیایــش، ســِر بندگــی و خضــوع بســایند 
و بــا تهجــد و دعــا و ذکــر و اســتغفار، بنــده بــودن خویــش را بــه یــاد آورنــد. فرمانهــای 

»اعبــدوا اهّلل« کــه در قــرآن اســت، بــرای بیــدار ســاختن فطــرت خداجویــی اســت.
انســان تــا »بنــده« نشــود، »آزاد« نمی شــود. در پیشــگاه خداونــد، هــر کــه خاضــع تــر 

و بنــده تــر و خاکــی تــر باشــد، عزیزتــر و مقــرب تــر اســت.
ذیَن ِعْنَد رّبِک ال َیستکبروَن َعْن عبادته...«)12(

َ
»ِاّنَ اّل

»آنان که نزد پروردگار تواند، از پرستش او متکبرانه سرباز نمی زنند.«
اگــر زبــان فطــرت مــا تجلــی و ظهــور یابــد، همــان »عبــادت« می شــود. بایــد روزی 

ــار، روح را در »چشــمه بندگــی« شستشــو داد و نهــال فطــرت را آبیــاری کــرد.  چنــد ب
عبــادت هــم، اگــر عارفانــه و آگاهانــه و بــا بصیــرت باشــد، غبــار رذایــل را از چهــره 
جــان مــی زدایــد و پــرده غفلــت را ـ اگــر بــر ســراچه دلهــا آویختــه باشــد ـ کنــار مــی زنــد. 
عبــادت، نوعــی ســپاس بــه درگاه ولــی نعمــت ماســت. در قــرآن هم فرمــان »عبادت« 

ــه...«.)13( ــدوُه َو اشــکروا ل ــا هــم آمــده اســت: »َو اْعُب و »شــکر« ب
ــک  ــه ی ــل ب ــم، تبدی ــاک کنی ــی پ ــی و خودبین ــب و خودخواه ــرور و عج ــر دل را از غ اگ
»آینــه« می شــود و در ایــن آینــه، نــور خــدا تجلــی می کنــد. آلودگــی درونــی، غبــار چهــره 
جــان اســت. آینــه غبــار گرفتــه، چهــره ای تیــره و غیرشــفاف نشــان مــی دهــد. پــس 
راهــی جــز زدودن گــرد و غبــار غفلــت از ســیمای آینــه دل نیســت، تــا بتوانــد جلــوه گاه 

نــور گــردد.

رعایت حرمت ها
ــی اســت.  ــوه ای دیگــر از تربیــت قرآن ــا، جل ــات حریم ه ــا و مراع پاسداشــت حرمت ه
حــق پــدر و مــادر، از مهــم تریــن حقــوق اســت کــه »احســان بــه والدیــن« در کنــار 
»عبــادت خــدا« آمــده اســت و قــرآن چنیــن مؤکــد بــه رعایــت حرمــت پــدر و مــادر 
فرمــان مــی دهــد و از تنــدی و پرخــاش نســبت بــه آنــان برحــذر مــی دارد و بــه ســخن 
نیــک و لحــن شایســته در گفتــار و برخــوردی خاضعانــه و متواضعانــه بــا ایشــان و 
گشــودن بــال رحمــت و رأفــت مهــر بــر ســر آنــان و نیــز خیرخواهــی و دلســوزی و دعــا 
دربــاره آنــان دســتور مــی دهــد. این هــا همــه، در آیــه »ِاّمــا َیْبُلَغــّنَ عنــدَک الِکَبــَر 

...«)14( آمــده اســت. ّفٍ
ُ
حدُهمــا او کالُهمــا َفــال َتُقــْل لهمــا ا

َ
ا

اخــالق قرآنــی، در حرمــت نهــادن بــه پــدر و مــادر و قدرشناســی از زحمــات آنــان 
جلــوه گــر اســت. قــرآن بارهــا در کنــار دعــوت بــه توحیــد و نهــی از شــرک، بــه »احســان 
ــگزاری در  ــت، سپاس ــوح و صراح ــه وض ــم ب ــی ه ــتور داده و در جای ــن« دس ــه والدی ب
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راســتی راســتان بــه فریادشــان می رســد: »هــذا َیــْوُم َیْنَفــُع الّصادقیــَن صدقهــم«.)18(
از لقبهای پرافتخار و دوست داشتنی حضرت زهرا ؟س؟ نیز، »صدیقه« است.

تربیــت شــده اخــالق قرآنــی، نــه دروغ می گویــد؛ نــه ریــا و تظاهــر می کنــد؛ نــه دیگــران 
را فریــب مــی دهــد؛ نــه دچــار نفــاق و دورویــی می شــود؛ نــه بــرای جلــب منافــع 
مــادی، کــم فروشــی و احتــکار و تقلــب می کنــد. ناهمخوانــی ظاهــر و باطــن و یکــی 

ــود« و »نمــود«، از عــدم صداقــت سرچشــمه مــی گیــرد. نبــودِن »ب
از قول بایزید بسطامی چنین نقل شده است:

»یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می نمایی.«
امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: بــد بنــده ای اســت آنکــه دو چهــره و دو زبــان داشــته باشــد؛ در 

حضــور بــرادر دینــی او را مــی ســتاید و پشــت ســر، او را مــی خــورد!)19(
»صداقــت سیاســی« هــم خــود را در مســائل اجتماعــی و فعالیتهــای گروهــی و جنــاح 
بندیهــا و طرفداریهــا و موضــع گیریهــا نشــان مــی دهــد و دورویــی از بازیگــری و رنــدی 
آشــکار می شــود. اســاس اســالم بــر »صداقــت« اســت. ســعدی چــه نیکــو گفتــه اســت:

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی
صدق پیش آر، که اخالص به پیشانی نیست

لق
ُ

ُحسن خ
تندخویــی و بداخالقــی، جهنمــی ســوزان بــرای خــود فــرد و دیگــران اســت. »حســن 
خلــق« و رفتــار نیــک و برخــورد شایســته، جامعــه و محیــط و خانــه و محــل کار و 

آموزشــگاه و اداره را بــه »بهشــت« تبدیــل می کنــد.
ماهــی بــه آب زنــده اســت و یــک مســلمان اجتماعــی بــه حســن ســلوک و خــوش 
را  رســول؟ص؟  کریمانــه حضــرت  اخــالق  کریــم،  قــرآن  بــا دیگــران.  مــدارا  و  خلقــی 
ــک َلعلــی ُخْلــٍق عظیــٍم« مفتخــرش مــی ســازد و عامــل 

َ
می ســتاید و بــا لقــِب »ِاّن

ــدر و مــادر را کنــار هــم مطــرح کــرده اســت: ــه پ آســتان خــدا و ســپاس نســبت ب
»َاِن اْشُکْر لی َو ِلوالدیک«)15(

ســلوک قرآنــی، تنهــا در پیمــودن راه هــای پرپیــچ و خــم عرفانــی و تهذیــب نفس هــای 
ــدر و مــادر هــم،  ــه پ پارســایانه و تقواهــای شــگرف نیســت. ادب و احتــرام نســبت ب
کــه امــری پیــش پــا افتــاده و خانوادگــی و فامیلــی اســت، از گردونــه »اخــالق قرآنــی« 

بیــرون نیســت.
در روایــات، رعایــت ادب و احســان نســبت بــه آن دو را بــه ایــن دانســته انــد کــه: آنــان را 
بــه اســم صــدا نکنــی؛ بــه احترامشــان برخیــزی؛ از آنــان جلوتــر راه نــروی؛ بــا آنــان بلنــد 
و پرخاشــگرانه ســخن نگویــی؛ نیازهایشــان را بــرآوری؛ خدمتگزاری به آنــان را وظیفه 
ای بــزرگ بدانــی و از آنــان در ســن کهولــت و ســالخوردگی و از کارافتادگــی مراقبــت کنی. 

آنــان، گوهرهــای خانگــی انــد و حفــظ ایــن گوهرهــا، فرمــان قرآن اســت.

صدق و راستی
گواهــی  در  رفاقــت،  و  دوســتی  در  عمــل،  و  نیــت  در  کــردار،  و  گفتــار  در  »راســتی« 
و مشــارکت، در قــول و قــرار و عهــد و پیمــان، در امتحــان و کار، در همســایگی و 
روابــط و... یــک ارزش مهــم اخالقــی بــه شــمار مــی رود. در مقابــل، دروغ و نیرنــگ و 
شــیادی، گنــدم نمایــی و جــو فروشــی، وعــده دادن و خلــف وعــده کــردن، از مظاهــِر 

ــد. ــر هــم مــی زن ــه بنیــان جامعــه را ب »عــدم صداقــت« اســت ک
میــدان »صــدق«، تنهــا در گفتــار نیســت. صداقــت در ابــراز محبــت و صــدق در عهــد 
و صــدق در ایمــان هــم از مصادیــق راســتی اســت. قــرآن کریــم دســتور مــی دهــد کــه بــا 

راســتان باشــید: »َو ُکونــوا مــع الّصادقیــن«.)16(
از حضــرت اســماعیل بــا عنــواِن »صــادق الوعــد« یــاد می کنــد؛)17( از مقــام واالی 
صدیقیــن ســتایش می کنــد و روز قیامــت را روزی مــی دانــد کــه صــدق صادقــان و 
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شــود، زندگــی را بــرای خــود گــوارا مــی ســازد و جلــوی بســیاری از خالفهــا و گناهــان و 
ــه مؤمنــان چنیــن دســتور مــی دهــد: ــم نیــز گرفتــه می شــود. قــرآن ب جرای

ّنِ ِاْثٌم«)22(
َ

ّنِ ِاّنَ َبْعَض الّظ
َ

»ِاجَتِنُبوا کثیرًا ِمَن الّظ
»از بسیاری از گمانها بپرهیزید، به یقین برخی از گمانها گناه است.«

آنکــه بــا عینــک بدبینــی بــه جهــان و آفرینــش مــی نگــرد، خــود را در معــرض تباهــی 
قــرار مــی دهــد. بدبینــی بــه مــردم نیــز پیامدهــای ناگــوار اجتماعــی دارد. بدگمانــی، 

ســرطان روح و ویــروس تبــاه کننــده روان و اندیشــه اســت.
توصیــه دینــی ایــن اســت کــه نســبت بــه کار دیگــران، تــا آنجــا کــه می تــوان بایــد 
خوشــبین بــود و کارهــا را »حمــل بــه صحــت« کــرد و بــرای افعــال دیگــران »محمــل 
صحیــح« یافــت. اگــر بدبینــی در جــان انســان نفــوذ کنــد، بــه راحتــی دروغ می گویــد و 
تهمــت و افتــرا مــی زنــد و غیبــت می کنــد و بــه عــالوه، »آرامــش روان« را هــم از انســان 

ســلب می کنــد.

فروتنی و خاکساری
خاکســاری و تواضــع، گوهــری اســت کــه عارفــان خودشــناس و خداشــناس آن را 
دارنــد و برخــورد متواضعانــه بــا همنشــینان و دوســتان را مایــه عــزت و ســربلندی 

ــد. ــی دهن ــرار م ــا ق ــا و محبته ــذب دله ــیله ج ــد و آن را وس ــی دانن م
رســول خــدا؟ص؟در برخــورد بــا مــردم ایــن ویژگــی را داشــت، نــرم و متواضــع و خاکــی 

بــود. »َفبمــا َرْحَمــٍة ِمــَن اهّلِل ِلْنــَت َلُهــْم«)23(
راه  نــوع  گفتــن،  نحــوه ســخن  نــگاه،  نحــوه  تواضــع، جلــوه هــای مختلــف دارد. 
رفتــن، کیفیــت غــذا خــوردن، شــیوه نشســتن و برخاســتن، رفتــار بــا دیگــران، لبــاس 

پوشــیدن و... همــه و همــه، هــم می توانــد متکبرانــه باشــد، هــم متواضعانــه.
قرآن کریم از ویژگیهای بندگان خاص، یکی هم تواضع را نام می برد:

محبوبیــت و رمــز جاذبــه و موفقیــت او را عطوفــت و مهربانــی و اخــالق نــرم و زیبــا 
می کنــد: معرفــی 

وا ِمْن َحْوِلَک«)20(
ُ

»َو َلْو ُکْنَت َفّظًا غلیَظ القلِب اَلْنَفّض
»اگر خشن و تندخو و سخت دل بودی، مردم از دور تو پراکنده می شدند.«

بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود
لطف کن لطف، که بیگانه شود حلقه به گوش

پیامبــر اکرم؟ص؟بخــش مهمــی از موفقیــت خویــش را در تبلیــغ دیــن و دعــوت مــردم، 
مدیــون اخــالق نیــک خــود بود. رفتــارا و دِل سرســخت ترین دشــمنان و متکبرترین 

جاهــالن را نیــز نــرم و رام مــی کــرد. آن حضــرت مــی فرمــود:
»انســان بــا »حســن خلــق« می توانــد بــه درجــه »صائــم قائــم« برســد، یعنــی کســی کــه 

روزهــا روزه و شــب هــا مشــغول عبــادت و تهجــد اســت.«)21(
خداونــد در قــرآن بــه پیامبــر عزیــزش دســتور مــی دهــد کــه بــا مــردم بــا عفــو و فرمــان 
ــا عنــواِن »ُرَحمــاء  ــه نیکــی و اعــراض از جاهــالن برخــورد کنــد و از اصحــاب او نیــز ب ب
بینهــم« یــاد می کنــد. مســلمان اگــر »حســن خلــق« نداشــته باشــد، بــه اخــالق قرآنــی 

آراســته نیســت؛ هــر چنــد شــب و روزش بــه عبــادت بگــذرد!

پرهیز از بدگمانی
نحــوه فکــر و شــناخت، در نحــوه عمــل و رفتــار انســان مؤثــر اســت. کســی کــه گمــان 
و حــدس را پایــه قضاوتهــا و عملهــای خــود قــرار دهــد، بســیار خطــا می کنــد و بــه 

اشــتباه مــی افتــد.
»ســوء ظــن«، بدگمانــی ای اســت کــه ریشــه معرفتــی و یقینــی نــدارد و هــر کــس بــه 
مــردم بدبیــن شــد، هــم ایمــان خویــش را مــی ســوزاند و هــم رابطــه اش بــا دیگــران 
اختــالل مــی یابــد. اگــر کســی بتوانــد گمــان خــود را کنتــرل کنــد و از ســوء ظــن رهــا 
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وا ِنْعَمة اهّلِل ال ُتْحُصوها«)26(
ُ

»َو ِاْن َتُعّد
ولی از سوی دیگر توصیه به یادکرد نعمتها و شکر آن ها می کند:

تی َاْنَعْمُت َعَلْیُکْم«)27(
َ
»ُاْذُکُروا ِنْعمتی اّل

از دست و زبان که برآید
کز عهده شکرش به در آید؟

بــه هــر حــال، شــاکر بــودن، اخــالق شایســته قرآنــی اســت. یکــی از کلیدهــای گشــایش 
»بــاب شــکر« توجــه بــه برتریهــا و برخورداریهاســت. ایــن نیــز بــه مواهــب مــادی 
فراغــت،  امنیــت،  مســلمانی،  عقــل،  جوانــی،  تندرســتی،  نمی شــود.  محــدود 
حافظــه، محبــت اهــل بیــت، والیــت، تــرک گنــاه، ذوق هنــری، روحیــه خدمــت 
رســانی، گویایــی زبــان، محبوبیــت اجتماعــی، زیبایــی، برخــورداری از پــدر و مــادر 
ــای ارزشــمند  ــاک و... همــه از نعمته ــتان پ ــته و دوس ــم شایس ــتن معل ــوب، داش خ
الهــی انــد و مــی بینیــد کــه اگــر قصــد شــمارش باشــد، انســان بــه ســتوه مــی آیــد و بــی 
شــماری نعمتهــا زبانــش را مــی بنــدد. امــا قانــون الهــی و ســنتی کــه در قــرآن بــه آن 

ــْم«)28( ُک
َ
ــَکْرُتْم اَلَءزیَدّن ــْن َش ــه: »َلِئ ــت ک ــن اس ــده، ای ــح ش تصری

»اگر شکر و سپاس کنید، بر شما می افزایم.«
کفر نعمت، از َکَفت بیرون کند شکر نعمت، نعمتت افزون کند 

بــرای شــکرانه نعمــت هــم بایــد از او توفیــق خواســت، کــه بــی مــدد او، از عهــده شــکر 
کوچــک تریــن نعمتــش هــم بــر نخواهیــم آمــد.

نمونــه هــای اخــالق قرآنــی فــراوان اســت. آنچــه گفتــه آمد، تنها نمونه ای از بســیار اســت. 
باشــد کــه بــه ُخلــق قرآنــی آراســته شــویم و کتــاب خــدا را الگــوی رفتار خویش ســازیم.

رِض َهْونًا...«)24(
َ
حمن الذین َیْمُشوَن َعَلی األ »َو عباُد الّرَ

»بندگان خدا در روی زمین متواضعانه راه می روند....«
از توصیه های لقمان حکیم به فرزندش یکی هم تواضع است:

زمیــن  روی  نگــردان،  بــر  مــردم  از  اعتنایــی  بــی  روی  از  را  »فرزنــدم! چهــره خــود 
متکبرانــه راه مــرو، کــه خداونــد متعــال مغــروران فخــر فــروش را دوســت نمــی دارد. در 
راه رفتــن میانــه رو بــاش، صدایــت را پاییــن بیــاور، همانــا زشــت تریــن صداهــا صدای 

االغ اســت.«)25(
انســاِن خویــش گــم کــرده و مغــرور، ضعفهــا و کاســتیهای خــود را فرامــوش می کنــد و 
بــر دیگــران کبــر و فخــر و بزرگــی مــی فروشــد و رفتــاری از روی بــی اعتنایــی و تحقیــر بــا 
دیگــران دارد و هیــچ کــس را در دانــش و کمــال و کاردانــی و خوبــی و پاکــی، مثــل خــود 

نمــی دانــد. نتیجــه چنیــن چیــزی جــز غــرور و کبــر نیســت.
تواضع در گفتار و رفتار و نشســت و برخاســت و معاشــرت و نگاه و ســالم و... جوهره 
تهذیــب شــده انســان را آشــکار مــی ســازد. از ایــن رو انبیــا و اولیــای الهــی، اخالقشــان 

تواضــع و برخوردشــان فروتنــی بود.

سپاس نعمت
تــا انســان »نعمــت« را نشناســد، بــه حالــِت »شــکر« نمی رســد. راه شــاکر شــدن، 
شــناخت نعمــت و صاحــب اصلــی نعمــت اســت. بایــد »داشــته«ها را با »نداشــته«ها 
ســنجید و برخورداریهــا را بــا نداشــته هــا مقایســه کــرد و بــه نعمتهــا آگاه شــد و آن هــا را 

ســپاس گفــت. ایــن، اخــالق و تربیــت قرآنــی و نبــوی اســت.
در سراســر قــرآن، توجــه دادن بــه نعمتهــا مشــهود اســت. یــاد کــردن از اولیــای الهــی 
کــه قدرشــناس نعمتهــای خــدا بــوده انــد نیــز، فــراوان در آیــات کالم اهّلل بــه چشــم مــی 
خــورد. قــرآن کریــم تصریــح دارد کــه شــما قــدرت شــمارش نعمتهــای الهــی را نداریــد:
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1- سوره احزاب )33( آیه 2.
2- سوره قلم )68( آیه 4.

3- میزان الحکمه، ج 1، ص 78.
4- سنن النبی، ص 58.

5- مکارم االخالق، ص 5.
6- سوره نازعات )79( آیه 40 و 41.

7- سوره جاثیه )45( آیه 23.
8- سوره حشر )59( آیه 19.
9- سوره علق )96( آیه 14.

10- سوره منافقون )63( آیه 9.
11- سوره حدید )57( آیه 4.

12- سوره اعراف )7( آیه 206.
13- سوره عنکبوت )29( آیه 17.

14- سوره اسراء )17( آیه 23 و 24.
15- سوره لقمان )31( آیه 14.

16- سوره توبه )9( آیه 120.
17- سوره مریم )19( آیه 54.
18- سوره مائده )5( آیه 119.

19- بحاراالنوار، ج 73، ص 203.
20- سوره آل عمران )3( آیه 159.

21- میزان الحکمه، ج 3، ص 139.
22- سوره حجرات )49( آیه 12.

23- سوره آل عمران )3( آیه 159.
24- سوره فرقان )25( آیه 63.

25- سوره لقمان )31( آیه 18 و 19.
26- سوره ابراهیم )14( آیه 34.

27- سوره بقره )2( آیه 40.
28- سوره ابراهیم )14( آیه 7.

……………………………………………………………………………
مجله  فرهنگ جهاد  پاییز و زمستان 1382، شماره 33 و 34

�ت ݣݣݣها وسژ
ن
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

استفاده از فرصت ها
وایات از نگاه قرآن و ر

مقدمه
یکــی از مشــکالت همیشــگی عمــوم انســان ها، به  ویــژه در جامعــه معاصــر، بــا وجــود 
امکانــات مــادی و معنــوی فــراوان بــرای پیشــرفت و تعالــی در عرصه هــای گوناگــون، 
ــه ایــن معناســت کــه  ــرای بســیاری از افــراد اســت. بی برکتــی عمــر ب بی برکتــی عمــر ب
افــراد در مــدت عمــر خــود نمی تواننــد کار قابــل توجهــی در بعــد مــادی و معنــوی 
بــرای خــود و بــرای جامعــه انجــام دهنــد. بنابرایــن، چــرا عمرهــا بی برکــت می شــود؟ 
راهــکار برون رفــت از ایــن معضــل چیســت؟ در نوشــته پیــش رو، تــالش شــده اســت 
بــر اســاس آموزه هــای قرآنــی جوابــی اجمالــی بــه ســؤال های یــاد شــده ارائــه شــود.

اهمیت فرصت ها
ــه آن  ــد ب ــا آنجاســت کــه خداون اهمیــت اصــل زمــان بــه عنــوان بســتر عمــر انســان ت
ْنســاَن َلِفــی ُخْســٍر؛]۱[ ســوگند بــه عصــر کــه  ِ

ْ
ــاد کــرده اســت: »َو اْلَعْصــِر ِإّنَ ال ســوگند ی

انســان در زیــان کارى اســت و ســرمایۀ عمــرش رو بــه تباهــی مــی رود«. هــر نــوع تکامــل 
و تعالــی در مــدت عمــری کــه در اختیــار هــر فــرد قــرار گرفتــه، میســر اســت و بــا گذشــت 
فرصــت عمــر، اصــل ســرمایه انســان از دســت مــی رود. برخــی مفســران معنــای آیــه را 
از یــک یخ فــروش کــه مکــرر می گفــت: »بــه کســی که ســرمایه اش در حــال ذوب شــدن 

حممدمهدی فیروزمهر
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اســت، رحــم کنیــد«؛ دریافته انــد.]۲[ عمــر از ثانیه هــا، دقیقه هــا، روزهــا، مــاه و ســال 
تشــکیل شــده و مرتــب در حــال گــذر اســت.

هر دم از عمر می رود َنَفسی
چون نگه می کنم نمانده بسی]۳[

یکــی از مهم تریــن فرصت هــای تکامــل معنــوی، مــاه مبــارک رمضــان اســت کــه اصــل 
آن، فرصــت طالیــی رســیدن بــه ویژگــی تقــوا]۴[ و نزدیــک شــدن بــه فلســفه خلقــت، 
ْحَســُن 

َ
ــْم أ ُک ّیُ

َ
ــْم أ ــْوَت َو اْلَحیــاَة ِلَیْبُلَوُک ــَق اْلَم ــِذی َخَل

َ
یعنــی نیکــوکار شــدن اســت: »اّل

َعَمــال«.]۵[ شــب های قــدر بــا ارزِش یــک عمــر )هــزار مــاه( بــرای تعالــی و تکامــل، در 
ــازل  ــه عنــوان کتــاب راهنمــای ســعادت، در ایــن مــاه ن ــرآن ب ــرار دارد و ق ایــن مــاه ق
شــده اســت.]۶[ گاهــی از یــک فرصــت کوتــاه و بــه ظاهــر ناچیز می تــوان در ُبعــد مادی 
ــتیابی  ــل دس ــم قاب ــرد ه ــک ف ــی ی ــر معمول ــه در عم ــید ک ــی رس ــه نتایج ــوی، ب و معن
نیســت. خداونــد بــه برخــی فرصت هــا عنایــت ویــژه نشــان داده و بــه وقــت ســحر]۷[ 
ــه  ــز ب ــت و نی ــالی روح اس ــرای ج ــبی ب ــان مناس ــد و زم ــا خداون ــاط ب ــت ارتب ــه فرص ک
صبحگاهــان ســوگند یــاد کــرده اســت.]۸[ دو وقــت صبــح و عصــر نیــز فرصــت ویــژه ای 
بــرای پرداختــن بــه نیــاز معنــوی اســت کــه در قــرآن مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ــت  ــی، فرص ــت دانای ــالمتی، فرص ــت س ــی، فرص ــت توانای ــی، فرص ــت جوان ]۹[ فرص
دارایــی، فرصــت آزادی و انتخــاب، از مهم تریــن فرصت هایــی هســتند کــه در متــون 

دینــی مــورد توجــه قــرار گرفته انــد.]۱۰[

اصول و شرایط استفاده از فرصت ها
اســتفاده از فرصت هــا اصــول و شــرایطی دارد کــه آگاهــی از آن هــا، راه را بــرای اســتفاده 
از  نظم پذیــری،  و  برنامه ریــزی  وقت شناســی،  می   ســازد.  همــوار  آن  از  درســت 

مهم  تریــن اصــول اســتفاده از فرصت هاســت.

فرصت شنایس
در  توجهــی  قابــل  نقــش  آن،  بــودن  بازگشــت  غیرقابــل  و  وقــت  ارزش  از  آگاهــی 
همــان  تــو  »عمــر  اســت:  فرمــوده  علــی؟ع؟  امــام  دارد.  فرصت هــا  از  بهره گیــری 
لحظــه ای اســت کــه در آن قــرار داری. گذشــته، گذشــت و آینــده هــم )معلــوم نیســت 

تــو باشــی(؛ پــس فرصــت را میــان دو فقــدان دریــاب«.]۱۱[
سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست

در میان این و آن فرصت شمار امروز را]۱۲[
گاهــی افــراد گرفتــار ایــن توهــم هســتند کــه زمــان در اختیارشــان اســت؛ در حالــی  کــه 
اعتمــاد بــه در اختیــار داشــتن فرصت  هــا، ناشــی از شــناخت نادرســت ماهیــت زمــان 
اســت؛ چنان کــه امــام علــی؟ع؟ فرمــوده اســت: »روز گذشــته ات از بیــن رفتــه و آینــده 
مــورد تهمــت اســت )شــاید نیایــد(؛ پــس لحظــه ای را کــه در آن هســتی، دریــاب و 

فرصــت امــکان را غنمیــت بشــمار و از اطمینــان بــه زمــان بپرهیــز«.]۱۳[
ــر گذشــت  ــه در براب ــه چیــزی اســت ک نکتــه مهــم در وقت شناســی، توجــه داشــتن ب
ــا  ــداف مثبــت مــادی ی ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــراد ب ــد. برخــی اف ــه دســت می آی زمــان ب
برخــی  ببرنــد.  کننــد و ســود  اســتفاده  بــه درســتی  زمــان  از  معنــوی، می کوشــند 
نیــز بــه جهــت نداشــتن برنامــه در زندگــی، زمــان را بــه بیهودگــی ســپری می کننــد 
کــه نتیجــه اش، پشــیمانی اســت. برخــی دیگــر نیــز از زمــان بــد اســتفاده می کننــد و 
ــد.  ــب می کنن ــود کس ــرای خ ــدی را ب ــر و ب ــد؛ ش ــت می دهن ــه از دس ــی ک ــر زمان در براب

پیامبــر؟ص؟ فرمــوده اســت:
روز قیامــت بــراى هــر روز از روزهــاى عمــر انســان ۲۴ گنجینــه بــه  تعــداد ســاعات 
بــا  و  می بینــد  شــادمانی  و  نــور  از  پــر  را  گنجینــه اى  می شــود.  گشــوده  شــبانه روز 
اگــر میــان دوزخیــان  بــه او دســت می دهــد کــه  مشــاهده آن، شــادى و ســرورى 
تقســیم شــود، احســاِس درِد آتــش را از یادشــان می بــرد. ایــن گنجینــه، ســاعتی 
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اســت کــه در آن پــروردگارش را اطاعــت کــرده اســت. ســپس گنجینــه دیگــرى برایــش 
بــاز می شــود و آن را تاریــک و بدبــو و وحشــت ناک می یابــد و از مشــاهده آن وحشــتی 
ــه  ــر میــان بهشــتیان تقســیم شــود، نعمــِت بهشــت را ب بــه او دســت می دهــد کــه اگ
کام آن هــا تلــخ می ســازد و آن، ســاعتی اســت کــه در آن پــروردگارش را نافرمانــی کــرده 
ــد و در  ــی می یاب ــگاه گنجینــه دیگــرى برایــش گشــوده می شــود و آن را خال اســت. آن
آن چیــزى کــه او را شــادمان یــا ناراحــت کنــد، یافــت نمی شــود و آن، ســاعتی اســت 
کــه در آن خــواب بــوده یــا بــه امــور مبــاح دنیــا اشــتغال داشــته اســت. پــس، از اینکــه 
می توانســته ایــن ســاعت را بــا کارهــاى خــوب ُپــر کنــد و نکــرده، چنــان احساســی 
از انــدوه بــه او دســت می دهــد کــه در وصــف نمی گنجــد و از ایــن بــاب اســت ایــن 

ســخِن خداونــد کــه فرمــود: »آن ]روز[، روز حســرت خــوردن اســت«.]۱۴[

 برنامه ریزی
بی برنامگــی و پراکنــده کاری، آفــت عمــر و فرصت هاســت. امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ 
ــای  ــه کاره ــی که ب ــُل؛]۱۵[ کس ــُه اْلِحَی ــاِوٍت َخَذَلْت ــی ُمَتَف  ِإَل

َ
ــأ ْوَم

َ
ــْن أ ــت: »َم ــوده اس فرم

گوناگــون پــردازد، خــوار شــده؛ پیــروز نمی  گــردد«.
بــرای اســتفاده بهینــه از فرصت هــا، بایــد برنامه ریــزی کــرد. برنامه  ریــزی، مشــخص 
بــه آن اســت. بــدون  کــردن هــدف و شناســایی راهکارهــا و ابزارهــای دســتیابی 
داشــتن برنامــه در زندگــی فــردی و اجتماعــی، نــه تنهــا پیشــرفتی حاصــل نمی شــود؛ 
اســاس  بــر  هســتی  می شــود.  تبــاه  ســرگردانی  و  تحیــر  در  عمــر  ســرمایه  بلکــه 
 

َ
ــا ُکّل

َ
برنامه ریــزی دقیــق، پایه ریــزی شــده اســت؛ چنان کــه خداونــد می فرمایــد: »ِإّن

ــَدٍر؛]۱۶[ مــا هــر چیــزی را بــه  انــدازه آفریدیــم«. همچنیــن فرمــوده  َشــْی ٍء َخَلْقنــاُه ِبَق
 َشــْی ٍء ِعْنــَدُه ِبِمْقــداٍر؛]۱۷[ هــر چیــزى نزد او، انــدازه اى معین دارد«. 

ُ
اســت: »... َو ُکّل

خداونــد در بیــان آفرینــش اجــزای جهــان، بــا تعبیــر »تقدیــر و حســاب« بــه معنــای 

اندازه  گیــری و برنامه ریــزی دقیــق، نظــم حاکــم بــر جهــان را نشــان داده اســت.]۱۸[ 
ــدون اندازه گیــری و برنامه ریــزی دقیــق چیــزی  ــا ایــن گســتردگی، ب ــم ب آفرینــش عال
جــز هــرج و مــرج نخواهــد بــود. اگــر انســان بــه عنــوان محــور آفرینــش کــه همــه جهــان 
بــرای او و در خدمــت اوســت، در زندگــی خــود برنامه ریــزی نداشــته باشــد؛ هرگــز 
نمی توانــد بــه اهــداف انســانی برســد و عمــر او بــه بطالــت ســپری می گــردد. از ایــن  رو 
در ســخنان پیشــوایان:، بــر برنامه ریــزی و زندگــی در ســایه نظــم و برنامــه تأکیــد شــده 
اســت. امیرمؤمنــان؟ع؟ در وصیــت بــه فرزندانــش فرمــود: »شــما را و تمــام فرزنــدان 
و خاندانــم را و کســانی را کــه ایــن وصیــت بــه آن هــا می رســد، بــه تــرس از خــدا و نظــم 
در امــور زندگــی و... ســفارش می کنــم«.]۱۹[ ایــن ســفارش امــام علــی؟ع؟، تمــام 
عرصه هــای زندگــی فــردی و اجتماعــی را شــامل می شــود. کســب و کار، عبــادت، 
تحصیــل، تعامــالت خانوادگــی و اجتماعــی و هــر آنچــه کــه انســان بــا آن تعامــل دارد، 
ــرای  بــه نظــم نیــاز دارد و نظــم در امــور زندگــی، ســبب بهره گیــری درســت از زمــان ب

رســیدن بــه اهــداف و راحتــی کار و آرامــش خاطــر و برکــت عمــر اســت.
 پیامبــر؟ص؟ دربــاره برنامه ریــزی امــور بــه ابــوذر فرمــود: »خردمنــد بایــد وقتــش فقــط 
از لذت هــای مشــروع  بهره گیــری  و  صــرف بهســازی معیشــت، ســیر در معنویــت 

شــود«.]۲۰[ امــام کاظــم ؟ع؟ نیــز فرمــوده اســت:
زمــان خــود را در چهــار بخــش اصلــی مدیریــت کنیــد: زمانــی را بــرای مناجــات بــا خــدا 
قــرار دهیــد و وقتــی را بــه معــاش اختصــاص دهیــد و زمانــی را بــرای ارتبــاط بــا بــرادران 
ــه شــما در شــناخت عیوبتــان کمــک می کننــد،  ــه ب ــراد مــورد اعتمــادی ک دینــی و اف

قــرار دهیــد و وقتــی را بــرای بهره گیــری از لذت هــای حــالل اختصــاص دهیــد.]۲۱[
ایــن روایــات و دیگــر روایــات مشــابه آن هــا، گویــای برنامه ریــزی کالن بــرای زندگــی 
مؤمنانــه اســت. البتــه هــر فــرد بــه اقتضــای شــرایط زندگــی اش، بــه برنامه ریــزی 
کوچک تــر نیــاز دارد. عنــوان بصــری پیرمــرد ۹۴ ســاله بــود کــه گاهــی بــه محضــر امــام 
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صــادق؟ع؟ می آمــد و پــس از شــنیدن مواعــظ آن حضــرت بی آنکــه کاری داشــته 
باشــد، در آنجــا می نشست.نشســتن او به طــور طبیعــی موجــب آن می شــد کــه وقــت 
امــام؟ع؟ گرفتــه شــود. روزی امــام صــادق؟ع؟ بــه او فرمــود: »مــن مــردی هســتم کــه 
کار و زندگــی دارم و در عیــن حــال در ســاعاتی از شــب و روز ذکرهایــی دارم کــه بایــد 
انجــام دهــم. مــرا از عبــادت بــاز مــدار«. عنــوان بصــری برخاســت و رفــت. روز بعــد بــه 
محضــر امــام صــادق؟ع؟ آمــد و پــس از شــنیدن مواعــظ آن حضرت، باز بیــش از اندازه 
در حضــور حضــرت نشســت کــه باعــث اتــالف وقــت امــام؟ع؟ می شــد. امــام؟ع؟ بــه او 
ــی اْمــُرٌؤ  ــّیَ ِورِدی َفِإّنِ  ُتْفِســْد َعَل

َ
ــَك  َو ال َباَعْبــِداهّلِل َفَقــْد َنَصْحــُت  َل

َ
ــا أ ــی َی فرمــود: »ُقــْم َعّنِ

َضِنیــٌن ِبَنْفِســی؛]۲۲[ برخیــز و از اینجــا بــرو ]نصیحتی که خواســتی[ آن را انجــام دادم، 
ذکــر و عبادتــم را تبــاه نســاز. مــن کســی هســتم کــه بــه وجــود خــود ]و بــه وقــت و عمــرم[ 

بخــل مــی ورزم ]تــا مبــادا وقتــم بــه هــدر رود[. پــس برخیــز ]و[ بــرو«.

عادت به نظم  
وقت شناســی و برنامه ریــزی، شــرایط الزم بــرای اســتفاده بهینــه از فرصــت هســتند. 
پــس از وقت شناســی و برنامه ریــزی، عــادت بــه نظــم و برنامــه بســیار مهــم اســت. اگــر 
کســی بهتریــن برنامه ریــزی را داشــته باشــد، امــا در عمــل، نظــم و برنامه محــوری در 
زندگــی او نهادینــه نشــده باشــد؛ موفقیتــی کســب نخواهــد کــرد. در قــرآن واژه هــای 
و  »عــدل«  »میــزان«،  »مقــدار«،  »قــدر«،  »تقدیــر«،  »حســاب«،  »صــف«،  »حــد«، 
تعابیــری کــه اعتــدال را می رســاند، بــه نوعــی بــه نظم پذیــری اشــاره دارد. یکــی از 
رهاوردهــای تعییــن وقــت بــرای عباداتــی چــون نمــاز، عــادت بــه نظــم و انضباط اســت 
کــه بــدون مدیریــت زمــان و برنامه ریــزی امــکان تحقــق نــدارد. امــام باقــر؟ع؟ فرمــوده 
اســت: »خــود را بــه خیــر عــادت دهیــد و از اهــل آن باشــید تــا بــا آن شــناخته شــوید. 

ــم«.]۲۳[ ــفارش می کن ــأله س ــن مس ــه ای ــیعیانم را ب ــدان و ش ــن، فرزن ــتی م به راس

یکــی از بهتریــن خیرهــا، نظم پذیــری اســت و فــرد و جامعــه ای کــه بــه نظم پذیــری 
عــادت کــرده باشــد، بــه نظم پذیــری شــناخته می شــود و در ســایه عــادت بــه نظــم، 

عمرهــا بــا برکــت و منشــأ آثــار مطلــوب می گــردد.

 عوامل فرصت سوزی
ــه ارزش عمــر، بی برنامگــی در زندگــی و نظم ناپذیــری، از مهم تریــن  واقــف نبــودن ب
عوامــل فرصت ســوزی اســت. عوامــل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه شــناخت آن هــا در 

ــر اســت. برون رفــت از مشــکل فرصت ســوزی، مؤث

به تأخیر انداخنت کارها
یکــی از عوامــل مهــم فرصت ســوزی، روحیــه امــروز و فــردا کــردن اســت کــه بســیاری 
از افــراد بــه ایــن عارضــه مبتــال هســتند. امــام علــی؟ع؟ فرمــوده اســت: »کار امــروز را 
بــه فــردا موکــول نکــن و کار هــر روز را در همــان روز انجــام بــده؛ زیــرا هــر روز کار خــاص 
خــود را دارد«.]۲۴[ آنچــه ســبب بــه  وجــود آمــدن ایــن روحیــه می شــود، توهمــات 
ذهنــی اســت کــه همــواره بــر فــرد القــا می کنــد کــه وقــت، وســیع اســت و بدیــن ســان، 
فرصت هــا یکــی پــس از دیگــری از دســت مــی رود. راه برون رفــت از ایــن شــرایط، غلبــه 
بــر توهمــات مزاحــم و اقــدام بــر عمــل اســت؛ چنان کــه پیامبــر؟ص؟ بــه ابــوَذّر فرمــود: 
»ای ابــوذر! بــا تکیــه بــر آرزو در انجــام کارهــا امــروز و فــردا نکــن؛ زیــرا تــو امــروز هســتی، 
ــو باشــد، ماننــد امــروزت  ولــی هنــوز در زمــان بعــد قــرار نگرفتــی. اگــر فردایــی بــرای ت

بــاش و اگــر فردایــی نباشــد، از کوتاهــی امــروزت پشــیمان نیســتی«.]۲۵[
یکــی از مهم تریــن بســترهای نفــوذ شــیطان و ایجــاد مانــع در مســیر پیشــبرد اهــداف 
معنــوی، تعلــل در انجــام اعمــال نیــک اســت کــه بــا تمســک بــه خصلــت ســبقت 
گرفتــن در ایــن امــور کــه مــورد تأکیــد قــرآن اســت، می تــوان مانــع نفــوذ شــیطان و در 
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نتیجــه ایجــاد انحــراف از ایــن طریــق شــد؛ چنان کــه امــام باقــر؟ع؟ بــا هشــدار نســبت 
 َشــیٍء 

َ
ْلــُه، فــإّنَ ُکّل بــه نفــوذ شــیطان می فرمایــد: »َمــن َهــّمَ ِبَشــیٍء ِمــَن الَخیــِر فْلُیَعّجِ

ــیطاِن فیــِه َنظــَرًة؛]۲۶[ هــر کــه قصــد کار خیــرى کــرد، زود آن را 
َ

فیــِه َتأخیــٌر فــإّنَ ِللّش
انجــام دهــد؛ زیــرا در هــر چیــز کــه تأخیــر افتــد، شــیطان در آن مهلتــی پیــدا می کنــد«.
صدقــة حلوانــی می گویــد: در مســجدالحرام یکــی از دوســتانم دو درهــم از مــن قــرض 
خواســت. گفتــم: »پــس از طــواف خواهــم داد«. در حیــن طــواف امــام صــادق؟ع؟ را 
ــه  جهــت کمــک خواســتن روی شــانۀ مــن گذاشــت و  ــدم. امــام؟ع؟ دســتش را ب دی
هــر دو بــه طــواف پرداختیــم. طــواف مــن بــه پایــان رســید، امــا بــرای رعایــت وضعیــت 
جســمی امــام؟ع؟ ترجیــح دادم بــه ایشــان کمــک کنــم. دوســتم کــه از مــن قــرض 
ــه او  ــه خیــال اینکــه مــن در قــرض دادن ب ــود و ب ــود، در کنــاری نشســته ب خواســته ب
ــه مــن اشــاره  ــا دســت ب ــردم؛ ب ــل او عبــور می ک ــه از مقاب مســامحه می  کنــم، هــر دور ک
می کــرد. امــام؟ع؟ متوجــه شــد و پرســید: »ایــن مــرد چــه می خواهــد؟«. عــرض کــردم: 
»او منتظــر مــن اســت کــه طوافــم تمــام شــود و بــه او دو درهــم قــرض بدهــم«. امــام۷ 
ســریع دســت از شــانه ام برداشــت و فرمــود: »مــرا رهــا کــن و بــرو حاجــت او را بــرآور«. 
وقتــی بازگشــتم، طــواف امــام؟ع؟ تمــام شــده بــود و بــا دوســتانش صحبــت می کــرد. 
بــه مــن فرمــود: »اگــر مــن بــرای بــر آوردن حاجــت کســی شــتاب کنــم، بهتر اســت از آنکه 
هــزار بنــده را در راه خــدا آزاد و هــزار نفــر را بــرای جهــاد در راه خــدا بســیج کنــم«.]۲۷[

قــرآن همــواره بــر شــتاب بــه کارهــای خیــر ]۲۸[ و ســبقت در کارهــای خــوب]۲۹[ 
اســت: »عجلــه در هــر چیــزی  نیــز فرمــوده  امیرمؤمنــان؟ع؟  اســت.  کــرده  تأکیــد 
نامطلــوب اســت، جــز شــتاب در بهره گیــری از فرصت هــای کار خیــر«.]۳۰[ موکــول 
کــردن کارهــا بــه آینــده، یعنــی از دســت دادن زمــان و از دســت دادن زمــان حتــی 
اگــر فــرد در زمــان حاضــر هیــچ کار منفــی انجــام ندهــد، یعنــی زیــان از اصــل ســرمایه. 
ــاد می کنــد کــه انســان را متوجــه زیــان در  بدیــن ســبب خداونــد بــه زمــان ســوگند ی

ْنســاَن َلِفــی ُخْســٍر«.]۳۱[ راهــکار کلــی بــرای  ِ
ْ

اصــل ســرمایه عمــر نمایــد: »َو اْلَعْصــِر ِإّنَ ال
ــکاری نیــز چیــزی جــز بهره گیــری از لحظــه لحظــه  برون رفــت از فرصت ســوزی و زیان
عمــر نیســت تــا بدیــن وســیله در بینــش، بــه باورهــای درســت برســد و در کنــش، بــه 
ــرور باشــد:  کارهــای ارزشــمند بپــردازد و در تعامــالت اجتماعــی، حق گســتر و صبــر پ
ْبــِر«.]۳۲[ امــام  اِلحــاِت َو َتواَصــْوا ِباْلَحــّقِ َو َتواَصــْوا ِبالّصَ ِذیــَن آَمُنــوا َو َعِمُلــوا الّصَ

َ
 اّل

َ
»ِإاّل

ــه  ــت ک ــی اس ــه آن، دریای ــز ک ــا بپرهی ــن کاره ــر انداخت ــت: »از تأخی ــوده اس ــر۷ فرم باق
غــرق می شــوند«.]۳۳[ هالک شــدگان در آن 

سسیت و تنبیل 
یکــی از اصولــی کــه قــرآن همــواره بــر آن تأکیــد دارد، دســتیابی بــه اهــداف در هــر زمینه 
 مــا َســعی ؛]۳۴[ 

َ
ْنســاِن ِإاّل ــَس ِلْلِ ْن َلْی

َ
ــا ســعی و تــالش جــدی و مســتمر اســت: »َو أ ب

بــرای انســان جــز آنچــه بــرای بــه  دســت آوردنش تــالش کرده اســت، چیزی نیســت«.
روشــن اســت کــه ســرمایه انســان بــرای پیشــرفت در هــر زمینــه ای، عمــر محــدود 
ــد.  ــی نمی مان ــرای او باق ــزی ب ــود، چی ــپری ش ــتی س ــی و سس ــا تنبل ــر ب ــه اگ ــت ک اوس
بــرای مثــال برخــی افــراد در زمینــه انجــام وظایــف بندگــی، عمــر خــود را بــه بطالــت 
می گذارننــد و در خــواب غفلــت بــه ســر می برنــد؛ امــا هنــگام مــرگ بیــدار می شــوند و 
می خواهنــد کــه بــه دنیــا بازگردنــد و اعمــال صالــح انجــام دهنــد؛ در حالــی  کــه ایــن، 
یــک درخواســت ناممکــن اســت.]۳۵[ قــرآن می گویــد کســانی کــه ســرمایه خــود را 
تبــاه کــرده و بــا دنیایــی از رذیلــت و زشــتی ایــن مرحلــه از زندگــی را تــرک می کننــد، در 
آخــرت از خــدا می خواهنــد کــه آن هــا را بــه دنیــا بازگردانــد تــا خــود را اصــالح کننــد. بــه 
آن هــا گفتــه می شــود: آیــا بــه انــدازه کافــی بــه شــما عمــر نداده ایــم کــه متذکــر شــوید و 

راه درســت را در پیــش گیریــد؟]۳۶[
پیامــد منفــی سســتی و بی نشــاطی، عمــل نکــردن و از دســت دادن فرصــت اســت. 



ت
ا�

ل
ا
ت
م�

ت
ا�

ل
ا
ت
م�   سال ششم  |  مشاره 50

رمضان 1443 هجری مقری
مشاره  50  |  سال ششم
رمضان 1443 هجری مقری

6263

وقت گذرانــی در فضــای مجــازی کــه امــروزه بــه نوعــی ضــرورت زندگــی بــه شــمار می آیــد 
و آثــار مثبــت بی شــماری نیــز دارد، زیان هــای بی  شــمار فیزیکــی ماننــد خســتگی 
چشــم، ســردرد، لختگــی درون رگ در اثــر بی تحرکــی، درد دســت و پشــت، زیان هــای 
روحــی و روانــی ماننــد اســترس، انــزوا، اعتیــاد بــه اینترنــت]۴۱[ و زیان هــای اجتماعــی 
ماننــد آشــفتگی در خانواده هــا، گســترش هنجارشــکنی در جامعــه، تعــارض ارزش هــا 
و باورهــای اجتماعــی]۴۲[ را بــر فــرد و جامعــه تحمیــل می کنــد کــه از دســت دادن 
فرصت هــای طالیــی و به ویــژه فرصــت جوانــی، از بدتریــن زیان هــای آن اســت. قــرآن 
ــا اینکــه فرصــت  ــاره افــرادی کــه در تمــام عمــر بــه چیزهــای بی فایــده ســرگرمند ت درب
عمرشــان بــه ســر می رســد، بــدون اینکــه کمتریــن کار مثبتــی بــرای خــود انجــام داده 

ــُم اْلَمقاِبــَر«.]۴۳[ ــی ُزْرُت ــُر َحّتَ کاُث ْلهاُکــُم الّتَ
َ
باشــند؛ فرمــوده اســت: »أ

از لغــو و بیهــوده کاری، شــرط زندگــی مؤمنانــه اســت. لغــو و  نــگاه قــرآن دوری  از 
در  نیافتــن  حضــور  و  لغــو]۴۴[  از  دوری  و  اســت  منفــور  خداونــد  نــزد  بیهودگــی، 
و  ارزش هــا  از  یکــی  بیهودگــی،]۴۵[  و  لغــو  بــر  مشــتمل  جمع هــای  و  نشســت ها 
اوصــاف مؤمنــان اســت و مؤمنــی کــه قــدر عمــر را می شناســد، حتــی اگــر ناخواســته 

می گریــزد.]۴۶[ آن  از  گیــرد؛  قــرار  بیهودگــی  مســیر  در 

امــام کاظــم؟ع؟ فرمــوده اســت: »از کســالت بپرهیــز؛ زیــرا اگــر کســل شــدی، انگیــزه ای 
بــرای کار و عمــل نخواهــی داشــت«.]۳۷[ هنگامــی کــه انســان نتوانــد کار مثبتــی 
ــه دامنگیــرش  ــی اســت ک انجــام دهــد، فرصــت از دســت مــی رود و نتیجــه اش، زیان
می شــود. نــه تنهــا کســالت، عامــل از دســت دادن فرصت هاســت؛ بلکــه چنان چــه 
ایــن وضعیــت در فــرد نهادینــه شــود، منشــأ بــروز ناهنجارهــای زیــادی می شــود. 
امــام صــادق؟ع؟ فرمــوده اســت: »از کســالت و دل مشــغولی های بی مــورد بپرهیــز 
کــه ایــن دو کلیــد هــر بدی ا نــد«؛]۳۸[ زیــرا کســالت، ســبب کودنــی و نفهمیــدن حــق 
و باطــل می گــردد و کســی کــه حــق و باطــل را نشناســد، در عمــل و رفتــار خــوب و بــد 
بــرای او فرقــی نمی کنــد. به تدریــج وقاحــت در فــرد نهادینــه می شــود و وقاحــت، 

ــردد.]۳۹[ موجــب فــرو رفتــن در باتــالق رذایــل، امــور باطــل و بــی ارزش می گ
گاهــی اســتفاده از فرصــت به ظاهــر ناچیــز، نتایــج بســیار عالــی را بــرای فــرد بــه دنبــال 
دارد؛ چنان کــه امــام صــادق؟ع؟ فرمــوده اســت: »از تنبلــی و سســتی بــه دور باشــید. 
پــروردگار شــما مهربــان اســت ]کــه[ بــه  پــاس انــدک عملــی، پــاداش بــزرگ می دهــد«.

ــزارد و  ــاز می  گ ــد دو رکعــت نم ــنودى خداون ــراى خش ــال گاه شــخص ب ــرای مث ]۴۰[ ب
خــدا بــه  خاطــر آن، او را داخــل بهشــت می کنــد.   

پرداخنت به کارهای بهیوده
یکــی از عوامــل فرصت ســوزی، اشــتغال بــه کارهایــی اســت کــه نــه تنهــا در پیشــرفت و 
تعالــی انســان نقشــی ندارنــد؛ بلکــه هزینــه کــردن ســرمایه عمــر در امــور زیانبــار اســت. 
مطالعــه  مبتــذل،  موســیقی های  دادن  گــوش  مجــازی،  فضــای  در  وقت گذرانــی 
رمان هــا بــا محتــوای فاســد، هم نشــینی بــا دوســتان نابــاب، تشــکیل گعده هــای 
ــه انســان را از اهــداف  ــر گنــاه، مــواد مخــدر و ماننــد آن، از امــوری اســت ک مشــتمل ب
عالــی بــاز مــی دارد و عمــر و ســرمایه جوانــی را بــه تباهــی می کشــاند. در ایــن میــان 
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ــام  ــگ در پی ــل و درن ــن تام ــس و همچنی ــه نف ــب و تزکی ــلوک، تهذی ــیر س ــد س هرچن
هــای قرآنــی زمــان خاصــی نــدارد و انســان بایســت پیوســته درحــال مراقبــه، تهذیــب 
ــی از آنجایــی  و تزکیــه نفــس، و در حــال تامــل پیرامــون پیــام آیــات قرآنــی باشــد، ول
ــه »مــاه ضیافــه اهّلل« اســت، مــاه »ربیــع القــران«  ــه مــاه رمضــان در همــان حــال ک ک
و نــزول دفعــی حقیقــت ملکوتــی قــرآن، بــر قلــب پیامبــر گرامــی اســالم ؟ص؟ اســت، از 
ایــن فرصــت نورانــی و اســتتنایی اســتفاده کــرده بــه تحلیــل و تفســیر پیــام و موضــوع 
قرآنــی کــه جنبــه عرفانــی، تربیتــی، اجتماعــی، سیاســی، داشــته و از موضوعــات روز 

جامعــه اســت مــی پردازیــم:

پیام اول قرآنی: ضرورت تزکیه نفس
پیــام اول قرآنــی درســلوک و صعــود معنــوی و عرفانــی »تهذیــب وتزکیــه نفــس«، مهــار 
ــه  ــی ب ــام قرآن ــن پی ــه ای ــرای اینک ــت، ب ــرکش کاس ــس س ــزی ونف ــالت غری ــردن تمای ک

درســتی تحلیــل شــده باشــد بیــان چندنکتــه الزم و ضــروری اســت.

نکته اول
 به دالیل متعدد قرآنی وروایی، گام اول درسلوک، »تهذیب وتزکیه نفس« است:

حتلیل پیام های قرآین
در ماه مبارک رمضان

]۲[. محمد بن عمر فخر رازی؛ مفاتیح الغیب؛ ج ۳۲، ص ۲۷۸. ]۱[. عصر: ۱ و ۲.  
]۴[. بقره: ۱۸۳ و ۱۸۴. گلستان سعدی؛ دیباچه  گنجور؛  ]۳[. سایت 

]۶[. قدر: ۵- ۱. ]۵[. ملک: ۲.   
]۸[. مدثر: ۳۴؛ تکویر: ۱۸. ]۷[. مّدثر: ۳۳؛ تکویر: ۱۷؛ فجر: ۴. 

]۱۰[. محمد بن حسن طوسی؛ االمالی؛ ص ۵۲۶. ]۹[. اعراف: ۲۰۵.  
]۱۱[. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛ ص ۲۲۲.

گنجور؛ دیوان اشعار سعدی؛ غزلیات، غزل شماره ۱۲. ]۱۲[. سایت 
]۱۳[. علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحکم و المواعظ؛ ص ۴۸۸.

]۱۴[. احمد بن محمد ابن فهد حلی؛ عدة الداعی و نجاح الساعی؛  ص ۱۱۳.
]۱۵[. محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ حکمت ۴۰۳.

]۱۷[. رعد: ۸. ]۱۶[. قمر: ۴۹.   
]۱۸[. انعام: ۹۶؛ یس: ۳۸؛ فصلت: ۱۲؛ الرحمن: ۵.

]۱۹[. محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ نامه ۴۷.
]۲۰[. حسن بن علی ابن شعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص ۲۰۳.

]۲۲[. علی  بن حسن طبرسی؛ مشکات االنوار فی غرر االخبار؛ ص ۳۲۶. ]۲۱[. همان، ص ۴۰۹.   
]۲۳[. سعید بن هبةاهلل قطب الدین راوندی؛ الخرائج و الجرائح؛ ج  ۲، ص ۵۹.

]۲۴[. محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ نامه ۵۳.
]۲۵[. محمد بن حسن طوسی؛ االمالی؛ ص۵۲۶.

کلینی؛ الکافی؛ ج ۲، ص ۱۴۳. ]۲۶[. محمد بن یعقوب 
]۲۸[. آل عمران: ۱۳۳. ]۲۷[. همان، ص۳۲۲.  

]۳۰[. علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحکم و المواعظ؛ ص۵۸. ]۲۹[. بقره: ۱۴۸  
]۳۲[. عصر: ۳.  ]۳۱[. عصر: ۲-۱.  
]۳۳[. حسن بن علی ابن شعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص ۲۸۵.

]۳۵[. مؤمنون: ۹۹- ۱۰۰. ]۳۴[. نجم: ۳۹.  
کلینی؛ الکافی؛ ج ۵، ص ۸۵. ]۳۷[. محمد بن یعقوب  ]۳۶[. فاطر: ۳۶ و ۳۷.  

کتاُب من الیحضره الفقیه؛ ج ۳، ص ۱۶۹. ]۳۸[. محمد بن علی صدوق؛ 
]۳۹[. حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ الذریعة الی مکارم الشریعة؛ ص ۱۱۳- ۱۱۰.

کتاُب من الیحضره الفقیه؛ ج ۱، ص ۲۰۹. ]۴۰[. محمد بن علی صدوق؛ 
کد خبر: ۲۶۹۷۵۱. ]۴۱[. سایت خبری تحلیلی عصر ایران؛ »۱۰ نمونه از شایع ترین بیماری های فضای مجازی«؛ 

کد خبر: ۱۱۹۶۹۲۱. ]۴۲[. خبرگزاری تسنیم؛ »آسیب ها و مزایای فضای مجازی«؛ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵، 
]۴۴[. مؤمنون: ۳- ۱. ]۴۳[. تکاثر: ۱ و ۲.   

]۴۶[. قصص: ۵۵. ]۴۵[. فرقان: ۷۲.  
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میــان آن هــا پیامبــرى از خودشــان برانگیخــت، تــا آیــات او را بــر آن هــا تــالوت کنــد و 
ایشــان را پــاك کــرده و رشــد دهــد و بــه آنــان کتــاب و حکمــت بیامــوزد، هــر چنــد کــه 

پیــش از آن، قطعــًا آن هــا در گمراهــی آشــکار بودنــد.«
  دلیــل ســوم : بــر اینکــه تهذیــب و تزکیــه نفــس نخســتین پلــه اول مالقــات اســت 
آنســت »تهذیــب وتزکیــه نفــس« هــدف و غــرض فلســفه بعثــت همــه انبیاءاســت، 
 

ً
یــَن َرُســوال ِیّ ِمّ

ُ ْ
ــی األ ــَث ِف ــِذی َبَع

ّ
ــه)۲( ســوره جمعــه آمــده اســت:»ُهَو اَل ــه در ای چــرا ک

ُمُهــُم اْلِکتــاَب َو اْلِحْکَمــَة َو ِإْن کاُنــوا ِمــْن َقْبــُل  یِهــْم َو ُیَعِلّ ِمْنُهــْم َیْتُلــوا َعَلْیِهــْم آیاِتــِه َو ُیَزِکّ
َلِفــی َضــالٍل ُمِبیٍن:اوســت کــه در میــان مــردم درس ناخوانــده، پیامبــرى از خودشــان 
مبعــوث کــرد تــا آیــات الهــی را بــر آنــان بخوانــد و آن هــا را رشــد و پــرورش داده )از 
آلودگــی شــرك و تفرقــه پــاك ســازد( و کتــاب آســمانی و حکمــت بــه آنــان بیامــوزد و 

ــا پیــش از ایــن در انحــراف و گمراهــی آشــکار بودنــد.« همان
  دلیــل چهــارم : بــر اینکــه گام اول در ســیر ســلو ک»الــی اهّلل« تهذیــب وتزکیــه نفــس 
اســت روایاتــی اســت کــه در ایــن روایــات جهــاد بادشــمن جهــاد اصغــر ولــی تهذیــب 
ــات  ــه »جهــاد اکبــر« دانســته شــده اســت ازهمیــن رو در روای ــه منزل و تزکیــه نفــس ب

آمــده اســت:
۱-علــی؟ع؟ روایــت می کنــد کــه: »ِاّن َرُســوَل اهّلل ِ َبَعــَث ِبَســرّیٍة َفَلّمــا َرَجُعــوا. قــاَل؟ص؟ 
َمْرَحبــا ِبُقــوِم َقَضــُوا الَجهــاَد ااَلْصَغــر َو َبِقــی الَجهــاَد ااَلکَبــَر قیــَل یــا َرُســوُل اهّلل ِ َو َمــا 
ْفَس  ْفَضــُل اْلَجهــاِد َمــْن جاَهــَد الّنَ

َ
فــِس. ُثــّمَ قــاَل؟ص؟: ا الَجهــاَد ااَلکَبــْر؟ قــاَل: َجهــاُد الّنَ

تــی َبْیــَن َجْنَبْیــِه.)۷۱(
َ
اّل

رســول خــدا؟ص؟ گروهــی را بــه جنــگ فرســتاد. زمانــی کــه آنــان برگشــتند، پیامبــر 
فرمــود: آفریــن بــر مردمــی کــه جهــاد اصغــر را انجــام دادنــد و جهــاد اکبــر مانــده اســت. 
ســؤال شــد:، جهــاد اکبــر چیســت؟ فرمــود: جهــاد بــا نفــس و ســپس فرمــود: برتریــن 

جهــاد، جهــاد کســی اســت کــه بــا نفســی کــه در میــان کالبــد اوســت، مبــارزه کنــد.

  دلیــل اول : بــر اینکــه پلــه اول از ســلوک و صعــود و پیــدا کــردن بــه عالــم معنــا و 
عالــم قــدس »تهذیــب وتزکیــه نفــس« آیــات یکــم تــا یازدهــم از ســوره شــمس اســت کــه 
ــْمِس َو ُضحاهــا )۱( َو اْلَقَمــِر 

َ
در ایــن آیــات خداونــد یــازده بار»قســم« خــورده است»الّش

ــماِء َو مــا َبناهــا )۵(  ْیــِل ِإذا َیْغشــاها )۴( َو الّسَ
َ
هــا )۳( َو الّل

َ
هــاِر ِإذا َجاّل ِإذا َتالهــا )۲( َو الّنَ

ْلَهَمهــا ُفُجوَرهــا َو َتْقواهــا )۸( َقــْد 
َ
اها )۷( َفأ ْرِض َو مــا َطحاهــا )۶( َو َنْفــٍس َو مــا َســّوَ

َ ْ
َو األ

ــاها )۱۰(:بــه خورشــید و گســترش نــورت آن  ــْن َدّسَ ــْد خــاَب َم اهــا )۹( َو َق
َ
ــْن َزّک ــَح َم ْفَل

َ
أ

ســوگند، )۱( و بــه مــاه هنگامــی کــه بعــد از آن درآیــد، )۲( و بــه روز هنگامــی کــه صفحــه 
زمیــن را روشــن ســازد، )۳( و بــه شــب آن هنــگام کــه زمیــن را بپوشــاند، )۴( و قســم بــه 
آســمان و کســی کــه آســمان را بنــا کــرده، )۵( و بــه زمیــن و کســی کــه آن را گســترانیده، 
)۶( و قســم بــه جــان آدمــی و آن کــس کــه آن را )آفریــده و( منّظــم ســاخته، )۷( ســپس 
فجــور و تقــوا )شــّر و خیــرش( را بــه او الهــام کــرده اســت، )۸( کــه هــر کــس نفــس خــود را 
پــاك و تزکیــه کــرده، رســتگار شــده )۹( و آن کــس کــه نفــس خویــش را بــا معصیــت و گناه 

آلــوده ســاخته، نومیــد و محــروم گشــته اســت! )۱۰(
  دلیــل دوم: بــر اینکــه از منظــر قــرآن راه صعــود بــه عالــم معنــا تهذیــب و تزکیــه 
نفــس اســت، ایــن اســت بــا وجــود اینکــه حــق تعالــی نعمــت زیــادی دراختیــار بشــر 
قــرار داده کــه انســان بتوانــد ادامــه حیــات بدهــد کــه برخــی ازایــن نعمــت هــا چــون 
ــات از  ــه حی ــود ادام ــلب ش ــان س ــر ازانس ــه اگ ــت ک ــی اس ــان حیات ــب« آنچن ــز، قل »مغ
انســان گرفتــه شــود زندگیــش مختــل می شــود ولــی بــا ایــن همــه از درجــه اهمیــت در 
هیــچ آیــه ای برانســان منــت ننهــاده اســت ولــی درآیــه)۱۶۴( مبارکــه از ســوره بقــره)آل 
عمــران( اســت بعثــت انبیــاء را بــه دلیــل فلســفه بعثــت کــه تهذیــب و تزکیــه آنــان 
اســت منــت نهــاده و مــی فرمایــد:»۱۶۴« َلَقــْد َمــَنّ اهّلَلُّ َعَلــی اْلُمْؤِمِنیــَن ِإْذ َبَعــَث ِفیِهــْم 
ُمُهــُم اْلِکتــاَب َو اْلِحْکَمــَة َو ِإْن  یِهــْم َو ُیَعِلّ ْنُفِســِهْم َیْتُلــوا َعَلْیِهــْم آیاِتــِه َو ُیَزِکّ

َ
 ِمــْن أ

ً
َرُســوال

ــوا ِمــْن َقْبــُل َلِفــی َضــالٍل ُمِبیٍن :همانــا خداونــد بــر مؤمنــان مّنــت گذاشــت کــه در  کاُن
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ــا آخریــش لحظــات عمــر خــود کفــش نپوشــید. از  ــود. بــه همیــن جهــت، ت گنــاه نیال
ایــن رو، بــه بشــر حافــی ـ یعنــی پــاى برهنــه ـ ملقــب شــد. ایــن گونــه بازگشــت، همــان 
تخلیــه دفعــی اســت کــه بشــر حافــی توفیــق آن را یافــت و در عرصــه تهذیــب نفــس 

موفــق و پیــروز شــد.:منهاج الکرامــه، ص۵۹«
  ۲. تجلیــه: مقصــود و منظــور از تجلیــه آن ســت انســان بــه مــوازات اینکــه باطــن 
و درونــش از رزایــل اخالقــی ســبعیت، بهیمیــت، شــیطنت تطهیــر وپــاک مــی نمایــد 
ایثــار  معاشــرت،  حســن  همچون»تواضــع،  اخالقــی  فضائــل  بــه  خــودرا  بایســت 
ودســتگیری از محرومیــن، ادب و نزاکــت اخالقــی آراســته وزینــت بدهــد و متخلــق 

بــه اخــالق الهــی شــود.
  3. تحلیــه: مقصــود از تحلیــه آنســت بــرای اینکــه موتــور ســلوک معنــوی شــتاب 
پیداکنــد ودر پروازبــه عالــم قــدس والهــوت خامــوش نشــود، ازنقشــه راهــی کــه شــرع 
بــرای ســلوک تعریــف کــرده حرکــت کنــد ومتشــرع بــه همــان آدابــی باشــد کــه شــارع در 

برابــرش قــرار داده اســت.

 پیام دوم قرآنی: تقوا
ــار  ــار مــاده آن و ۲۰۰ ب ــه ۱۷ ب ــی اســت ک ــی، قرآن تقــوا پیــام و منــزل دوم ســلوک عرفان
مشــتقات آن در قــرآن آمــده اســت، و مــردم توصیــه و ســفارش بــه آن شــده انــد، برای 
اینکــه برداشــت همــه جانبــه ای از )تقــوا( ایــن پیــام ودرس قرآنــی داشــته باشــیم 

بیــان چنــد نکتــه الزم و ضــروری اســت:

اول: امهیت و ارزش کاربردی تقوا
میــزان و درجــه اهمیــت و جایــگاه »تقــوا« را از تعبیراتــی کــه قــرآن کریــم نســبت بــه این 

مقولــه اخالقــی وعرفانــی دارنــد می تــوان فهمیــد و درک نمود:

نکته دوم
 تهذیــب و تزکیــه نفــس اگــر بخواهــد منتــج بــه نتیجــه باشــد و خروجــی متفــاوت بــا 
ردی داشــته باشــد زمینــه و بســتر ســلوک اهّلل فراهــم بشــود امــکان پذیــر نیســت مگــر 
آنکــه بــه صــورت تدریجــی یــا دفعــی ســه منــزل از منــازل ســلوک و ســه پلــه ازپلــه هــای 

تزکیــه نفــس طــی شــود.
اخالقــی  رزائــل  تمــام  اســت  آن  منزل»تخلیــه«  از  مقصــود  تخلیــه:   .۱   
همچون»حســد، تکبــر، بخــل، حقــد، نمامــی، پرحرفــی، چشــم چرانــی وهرزگــی، 
ــه تنهایــی موجــب تباهــی انســان، و ماننــد موشــی  غیبــت، دروغ،...«کــه هریــک ب
درانباننــد کــه می تواننــد عمــل صالحــی کــه بــه دســت آمــده حبــط و خالــی نماینــد 
ــاره  ــا همچــون بشــر حافــی یــک ب و موجــب دوری از حــق تعالــی شــوند بــه تدریــج ی
ــاک نمایــد چــرا کــه  متحــول شــده باطنــش را از ایــن آلودگــی هــا تصفیــه، تطهیــر و پ

دربــاره بشــر امــده اســت:
»بشــر حافــی فــردى متمکــن و مرّفــه بــود. امالك و غالمان و کنیزان بســیارى داشــت. 
اکثــر اوقــات خــود را بــا تفریــح و خــوش گذرانــی ســپرى مــی کــرد. روزى امــام هفتــم، 
حضــرت موســی بــن جعفــر )؟ع؟( از کنــار منــزل او مــی گذشــت. ســاز و آواز درون خانــه 
بشــر بــه گــوش حضــرت رســید. از کنیزکــی کــه دم در منــزل ایســتاده بــود، پرســیدند: 
ایــن منــزل از آن کیســت؟ پاســخ دادنــد: از آن موالیــم بشــر. پرســیدند: او بنــده اســت 
یــا آزاد؟ کنیــزك گفــت: بنــده نیســت، بلکــه صاحــب بنــدگان فــراوان اســت. حضــرت 
فرمــود: آرى اگــر بنــده بــود، ایــن انــدازه بــی بندوبــار نبــود. بنــده بایــد بســته بــه حــق 
باشــد، نــه رســته از حــق. بنــده بایــد گوشــش بــه پیــام معبــود بــاز باشــد، نــه بــه نــواى 
ســاز و آواز. ایــن بفرمــود و بفــرت. کنیــزك بــه درون خانــه شــتافت و جریــان را بــا بشــر 
در میــان گذاشــت. بشــر از شــنیدن ایــن ســخنان بــه خــود پیچیــد و بلرزیــد و از پــی 
حضــرت روان شــد، تــا بــه حضــرت رســید و توبــه نصــوح نمــود و دیگــر دامنــش را بــه 
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توصیــه بــه تقــوا در ضمــن اعمــال مناســک حــج شــاید از ایــن جهــت باشــد همــان 
گونــه کــه انســان در ســفر حــج نیازمنــد توشــه مــادی کافــی و مناســب اســت، در 
عزیمــت بــه آخــرت نیــز محتــاج اندوختــه معنــوی تقواســت و چــون انســان در ســفر 
پرمخاطــره حــج بــه ضــرورت زاد و نیــاز مبــرم بــه آن پــی مــی بــرد، بــه خوبــی می توانــد 
دریابــد ســفر آخــرت نیــز بــی توشــه تقــوا میّســر نیســت و از آنجــا کــه حرکــت بــه ســوی 
آخــرت بســی پــر مخاطــره تــر از ســفرهای دنیایــی و رحلتــی جاودانــه اســت، نیــاز 

انســان بــه توشــه آخــرت بســیار بیشــتر و اساســی تــر اســت.
۳. تقــوا مــالک کرامــت آدمیــان: میــان مــرد و زن، عــرب و عجــم و گــروه هــا، قبائــل 
مختلــف و نژادهــای گوناگــون انســان فرقــی نیســت چــرا کــه همــه از خــاک آفریــده 
شــدند و همــه از یــک پــدر و مادرنــد کــه آدم و حــوا باشــند پــس از ایــن جهــت بــر 
یکدیگــر برتــری ندارنــد و برتــری فقــط در رعایــت تقواســت و بــا تقواتــر در پیشــگاه 
َها  ُیّ

َ
ــر اســت،از اهمیــن رو درایــه)۱۳( ســوره حجــرات آمــده اســت»أ خداونــد گرامــی ت

ْکَرَمُکــْم 
َ
ْنثــی  َو َجَعْلناُکــْم ُشــُعوبًا َو َقباِئــَل ِلَتعاَرُفــوا ِإَنّ أ

ُ
ــا َخَلْقناُکــْم ِمــْن َذَکــٍر َو أ

ّ
ــاُس ِإَن الَنّ

ْتقاُکــْم ِإَنّ اهّلَلَّ َعِلیــٌم َخِبیــٌر:اى مــردم! مــا شــما را از مــرد و زن آفریدیــم و شــما 
َ
ِ أ

ِعْنــَد اهّلَلّ
را تیره هــا و قبیله هــا قــرار دادیــم تــا یکدیگــر را بشناســید، همانــا گرامی تریــن شــما نــزد 

خــدا، بــا تقواتریــن شماســت، همانــا خــدا دانــاى خبیــر اســت.«

دوم: معنا و مفهوم تقوا
 تقــوا در اصــل از مــاده »وقــی یقــی وقایــه« بــه معنــاى قــرار دادن خویــش در پناهــگاه 
اســت و در اصطــالح شــرع، بــه معنــاى خویشــتن دارى در برابــر گناهــان اســت.

)مفــردات راغــب ج۱، ص۸۸۱(
ــی دراصطــالح علمــای اخــالق وعرفــان تقــوا عبــارت از یــک نیــروى بازدارنــده ای  ول

۱. تقــوا مــالک قبولــی اعمــال: میــزان و مــالک قبولــی اعمــال صالحــه بــه کثــرت 
یاقلــت، کــم یــا زیــاد اعمــال صالحــه نیســت هــر چنــد ســاختن مســجد باشــد. بلکــه 
مــالک امیختگی»اعمــال باتقــوا« و خالــی بــودن از ریــاء کاری اســت، از همیــن روســت 
بــا ُقْربانــًا   اْبَنــْی آَدَم ِباْلَحــِقّ ِإْذ َقَرّ

َ
درایــه )۲۷( ســوره مــی فرمایــد:»َو اْتــُل َعَلْیِهــْم َنَبــأ

ــُل اهّلَلُّ ِمــَن  مــا َیَتَقَبّ
ّ
ــَك قــاَل ِإَن ْقُتَلَنّ

َ َ
َخــِر قــاَل أل

ْ
ــْل ِمــَن اآل َحِدِهمــا َو َلــْم ُیَتَقَبّ

َ
ــَل ِمــْن أ َفُتُقِبّ

ِقیــَن:اى پیامبــر!( داســتان دو پســر آدم را بــه حــّق بــر مــردم بازخــوان، آنــگاه کــه  اْلُمَتّ
)هــر یــك از آن دو( قربانــی پیــش آوردنــد، پــس از یکــی )هابیــل( پذیرفتــه شــد و از 
دیگــرى )قابیــل( قبــول نگشــت. )قابیــل( گفــت: حتمــًا تــو را خواهــم کشــت، )هابیــل( 

ــد، تنهــا از مّتقیــن قبــول می کنــد.« گفــت: خداون
ــی  ــد ول ــول ش ــل قب ــی قابی ــردن قربان ــی ک ــه قربان ــود ن ــی تقــرب ب ــالک قبول ــه م چــرا ک
هابیــل ردگردیــد. در روایــات آمــده اســت کــه هابیــل، دامــدار بــود و بهتریــن گوســفند 
ــراى  ــود و بدتریــن قســمت زراعــت را ب ــی آورد و قابیــل، کشــاورز ب ــراى قربان خــود را ب

انفــاق در راه خــدا برگزید.:کافــی، ج ۸، ص ۱۱۳«
۲. خیرالــزاد: قــرآن کریــم مــا ادمیــان را مکلــف می کنــد بــرای اخــرت خویــش زاد و 
توشــه آمــاده و مهیــا کنیــم ولــی نکتــه لطیــف قرآنــی آنســت کــه بهتریــن زاد و توشــه را 
ْشــُهٌر َمْعُلومــاٌت َفَمــْن 

َ
»تقــوا« دانســته و در ایــه )۱۹۷( ســوره بقــره مــی فرماید:»اْلَحــُجّ أ

َفــَرَض ِفیِهــَنّ اْلَحــَجّ َفــال َرَفــَث َو ال ُفُســوَق َو ال ِجــداَل ِفــی اْلَحــِجّ َو مــا َتْفَعُلــوا ِمــْن َخْیــٍر 
ْلباِب :موســم عمــره 

َ ْ
ــی األ وِل

ُ
ــا أ ُقــوِن ی

ّ
ْقــوى  َو اَت اِد الَتّ ــَزّ ــَر ال ــِإَنّ َخْی ُدوا َف ــَزَوّ َیْعَلْمــُه اهّلَلُّ َو َت

و( حــج )در( ماههــاى معّینــی اســت )شــّوال، ذى القعــده، ذى الحجــة(، پــس هــر کــه 
در ایــن ماه هــا فریضــه ى حــج را ادا کنــد، )بدانــد کــه( آمیــزش جنســی و گنــاه و جــدال 
در حــج روا نیســت و آنچــه از کارهــاى خیــر انجــام دهیــد خــدا می دانــد. و زاد و توشــه 
تهیــه کنیــد کــه البّتــه بهتریــن زاد و توشــه، پرهیــزگارى اســت. اى خردمنــدان! تنهــا 

از مــن پــروا کنیــد.«
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و ظرفیــت خــود، از آن نهــر آب اســتفاده می کننــد و خلــق هــم از ایــن درختــان بــه 
طــور مختلــف بهــره منــد می شوند:شــرح مصبــاح الشــریعه، عبدالــرزاق گیالنــی، ص 
۵۰۳« از همیــن روســت اســتاد حضــرت عالمــه جــوادی آملــی حفظــه اهّلل تعالــی در 
ایــن خصــوص مــی فرماینــد: پرهیــزکاران از نظــر تعظیــم شــعائر ) تکریــم اوامــر و نواهــی 

الهــی ( ســه گــروه انــد:
  گــروه اول کســانی هســتند کــه در مقــام عمــل، متقــی هســتند. ایــن هــا از جهنــم 
نجــات پیــدا کــرده بــه بهشــت می رســند؛ امــا تقــوی دل چیــز دیگــری اســت. گاهــی 
انســان خــود را بــزرگ دانســته و محبــوب مــی دارد و بــرای نجــات جان خــود از عذاب 
دســت بــه آلودگــی دراز نمی کنــد. چنیــن شــخصی، گــر چــه اوامــر الهــی را انجــام داده، 
ــتورهای  ــه دس ــی دارد؛ ن ــزرگ م ــود را ب ــا در حقیقــت او خ ــرده ام ــز ک ــی پرهی و از نواه
الهــی را او متقــی اســت امــا تقــوای بدنــی دارد نــه تقــوای دل و در مرحلــه عمــل، بــا 

تقــوی و طهــارت اســت.
ــزرگ مــی  ــه شــعائر الهــی را ب ــد، کســانی هســتند ک ــروه اول باالترن ــه از گ ــروه دوم ک   گ
ــی  ــت گرام ــی اس ــان اله ــون فرم ــرده، چ ــر ک ــه آن ام ــدا ب ــه خ ــه را ک ــی آنچ ــمارند، یعن ش
ــرده، چــون نهــی خداســت  ــه آن عمــل میکننــد و از آنچــه خــدا نهــی ک ــد و ب مــی دارن
پرهیــز میکننــد. ایــن گــروه نیــز از دوزخ میرهنــد و بــه بهشــت میرســند و تقــوای آنان نیز 
تقــوای قلــب اســت؛ زیــرا دســتورات الهــی را، از آن جهــت کــه دســتور الهــی اســت گرامــی 
میدارنــد نــه از آن جهــت کــه ضامــن نجــات از دوزخ و مایــه وصــول بــه بهشــت اســت.
ــار و  ــن الن ــاه م ــد النج ــد عب ــش میکن ــالش و کوش ــم ت ــات از جهن ــرای نج ــه ب ــی ک کس
آن کــس کــه بــرای رســیدن بــه بهشــت کوشــش می کنــد عبــد الفــوز بالجنــه اســت نــه 
ــه  ــد مــزدوری اســت ک ــه بهشــت، مانن ــم و ورود ب ــات از جهن ــداهّلل ! او پــس از نج عب

ــدارد. ــا کارفرمــا ن اجرتــش را بعــد از کار، از کارفرمــا میگیــرد، دیگــر رابطــه ای ب
  گــروه ســوم کــه از گــروه اول و دوم باالترنــد، کســانی هســتند کــه اوامــر و نواهــی 

باطنــی اســت کــه بــه صــورت یــک ملکــه نفســانی و نیــروی درونــی در وجود انســان به 
وجــود مــی آیــد و او را در برابــر طغیــان شــهوات و ارتــکاب کارهــای خــالف واکســینه و 
حفــظ می کنــد از همیــن رو بعضــی از بــزرگان، تقــوا را بــه حالــت کســی تشــبیه کرده انــد 
کــه از یــک ســرزمین پــر از خــار عبــور مــی  کنــد، ســعی دارد دامــن خــود را کامــال برچینــد 
و بــا احتیــاط گام بــردارد مبــادا نــوک خــارى در پایــش بنشــیند، و یــا دامنــش را بگیرد. 
ایــن تشــبیه بــه خوبــی اســتفاده مــی  شــود کــه تقــوا بــه ایــن نیســت کــه انســان انــزوا 
و گوشــه گیــرى انتخــاب کنــد، بلکــه بایــد در دل اجتمــاع باشــد و اگــر اجتمــاع آلــوده 

بــوده خــود را حفــظ کند:)تفســیر نمونــه، ج  ۱، ص ۸۰، (

سوم: مراتب تقوا
دربــاره ی مراتــب و معنــای تقــوا بــه یــک روایــت نورانــی در شــرح و توضیــح تقــوا اکتفــا 

مــی کنیــم کــه از امــام صــادق؟ع؟ حکایــت شــده، تقــوا بــر ســه گونــه اســت:
  نــوع اول، تقــوای بــاهّلل فــی اهّلل اســت؛ یعنــی در راه خــدا و بــرای خــدا از هــر چــه غیــر 
خــدا اســت، گذشــتن. هــر کــس بــه ایــن مرتبــه رســید، بــه واســطه تــرس از افتــادن بــه 
دام حــرام و شــبهه، حتــی از بعضــی کارهــای حــالل نیــز پرهیــز می کنــد. ایــن مرتبــه، 

باالتریــن مرتبــه تقــوا اســت کــه بــه آن، تقــوای خــاص الخــاص هــم می گوینــد.
  نــوع دوم، تقــوای مــن اهّلل اســت کــه بــه معنــای گذشــتن از شــبهه بــه واســطه 

خــوف از حــرام اســت و ایــن، تقــوای خــواص مــی باشــد.
ــرس از عــذاب و  ــه ســبب ت ــوع ســوم، تقــوای از جهنــم و عــذاب اســت؛ یعنــی ب   ن

ــت. ــاس اس ــوام الن ــوای ع ــن، تق ــد و ای ــرام می کن ــرک ح ــاب ت عق
سپس حضرت می فرماید:

تقــوا و پرهیــزکاری، ماننــد آبــی اســت کــه در نهــری روان باشــد و ایــن ســه مرتبــه تقــوا، 
ماننــد درختانــی هســتند کــه بــر لــب آن نهــر، غــرس شــده باشــند کــه بــه قــدر لطافــت 
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نیــک از بــد و راه و چــاه در مســیر حرکــت انســان مشــکل می گــردد و ایــن تقــوا و 
تهذیــب نفــس اســت کــه نورانیتــی ایجــاد کــرده و غبــار راه را مــی  نشــاند.

۲. گشایش و برکت زندگی
ــر  ــس را ب ــه ک ــد ک ــی  ده ــف روزى م ــان ظری ــود را آن چن ــدگان خ ــبحان بن ــد س خداون
آن وقوفــی نیســت. در هــاى خزائــن الهــی را طــورى مــی  گشــایند کــه مشــهود کســی 
نمی باشــد. از ایــن رو کســی شایســته روزى الهــی اســت کــه در کارهــاى خــود، ظریــف 
و دقیــق باشــد و ظرافــت در ســیر و ســلوک، همــان تقــواى اعتقــادى، اخالقــی و 
ــُه 

َ
ــِق اهّلَل َیْجَعــل ّل عملــی اســت. لــذا درســوره طــالق آیــه )۲-۳( می فرمایــد: »َمــن َیّتَ

 َیْحَتِســُب:هر کــه تقــوا پیشــه کنــد، خداونــد بــراى او راه 
َ

َمْخَرًجــا َو َیْرُزْقــُه ِمــْن َحْیــُث ال
خــروج از تنگنــا قــرار می دهــد و از آن جائــی کــه گمــان نمــی  بــرد بــه او روزى عطــا کنــد.«

۳. نجات از سختی  ها و خروج از بن بست ها
چنــان چــه گذشــت، فــرد متقــی از تعلیــم الهــی برخــوردار بــوده و تــوان تشــخیص حق 
از باطــل نصیــب او شــده اســت لــذا او در دشــوارى  هــاى زندگــی فــردى و اجتماعــی 
خــود درمانــده نمــی  گــردد و در تنگنــا نمــی  مانــد. او صاحــب دیــد نیرومنــدى اســت 
ــه)۲(  ــارى مــی  رســاند چنانچــه درســور طــالق ای ــه او را در مصائــب و ســختی  هــا ی ک
ــُه َمْخَرًجــا: هــر کــه تقــوا بــورزد خداونــد راه گشــایش در 

َ
ــِق اهّلَل َیْجَعــل ّل فرمــوده: »َمــن َیّتَ

ســختی  هــا بــه او عطــا مــی  کنــد.« آن  گونــه کــه طبــق بیــان نورانــی رســول اکــرم)ص( 
حتــی اگــر آســمان  هــا و زمیــن بــراى فــرد متقــی در هــم پیچیــده شــود، خداونــد بــراى 
او راه گشــایش و فــرج را می نمایانــد. و نیــز درایه)بحــار، ج۷۰، ص۲۸۶( می فرمایــد: 
ْمــِرِه ُیْســًرا:هر کــه تقــوا بــورزد، خــدا کار را بــر او آســان مــی 

َ
ــُه ِمــْن أ

َ
ــِق اهّلَل َیْجَعــل ّل »َمــن َیّتَ

 گردانــد« از دیگــر ســوى ایــن فرقــان و تعلیــم الهــی، هشــیارى و فراســتی بــه فــرد پارســا 
ــازد و در تنگنــا قــرار  ــر دشــمنان و حیلــه  گــران نیــز خــود را نمــی  ب می دهــد کــه در براب
نمــی  گیــرد چــرا کــه او بــا نــور خداونــدى مــی  نگــرد لــذا حضــرت حــق درایــه)۱۲۰( ســوره 

الهــی را تکریــم می کننــد، واجــب هــا و مســتحب هــا را انجــام مــی دهنــد، حــرام هــا 
ــه  ــه بهشــت و ن ــرای رهیــدن از جهنــم و رســیدن ب ــه ب و مکروه هــا را تــرک می کنــد، ن
ــه  ــرای اینکــه امــر و نهــی خداســت، بلکــه از ایــن جهــت کــه خــدا محبــوب باالصال ب
و عظیــم و اعــالی بالــذات اســت، آنچــه از ناحیــه او و بــه او منســوب باشــد نیــز از 
عظمــت و حرمــت برخــوردار است.)تفســیر موضوعــی /عالمــه جــوادی آملــی /ج ۱۱(

چهارم: کارکرد واثارعمیل تقوا
باتامــل پیرامــون آیــات قرآنــی می تــوان اثارعملــی وکار کــرد هــای فراوانــی را بــرای 
ــرد  ــار وکار ک ــد آث ــه« چن ــرک کل ــه الیت ــدرک کل ــاب »ماالی ــی ازب ــرد ول ــت ک ــوا« فهرس »تق

برجســته عملــی تقــوا را دراینجــا مــی اوریــم:
۱. بصیرت و تشخیص حق از باطل

همــان طــورى کــه تفکــر راهــی اســت کــه انســان را بــه حقایــق جهــان هســتی آشــنا 
ــه مشــاهده حقایــق و اســرار  ــادر ب ــه انســان را ق مــی  کنــد. تقــوا هــم طریقــی اســت ک
عالــم مــی  گردانــد، هــر قــدر خواهــش  هــاى مــادى کمتــر باشــد و دل آدمــی متوجــه 
معبــود گــردد، معرفــت فطــرى شــکوفاتر و عبــادت درونــی نمــود بیشــترى مــی  یابــد، 
لــذا متقــی معــارف دینــی را آشــکارا مشــاهده کــرده و مــی  یابــد. امــا انســان بــی  تقــوا آن  
چنــان در تاریکــی فــرو مــی  رود کــه اگــر همــه آیــات الهــی را بــه او ارائــه دهنــد، چیــزى 
نمــی  بینــد. از ایــن رو اگــر انســان راه تقــوا و پاکــی نفــس را طــی کــرد هــم اســرار عالــم را 
مــی  بینــد و هــم صــراط مســتقیم را بــه آســانی مــی  پیمایــد. چنانچــه حضــرت حــق 
ُکــْم ُفْرَقاًنــا؛)۲( اگــر بــا تقــوا بودیــد خداونــد تــوان 

َ
ُقــوْا اهّلَل َیْجَعــل ّل مــی  فرمایــد: »ِإن َتّتَ

فــرق نهــادن بیــن حــق و باطــل را نصیــب شــما مــی  کنــد.« اگــر چــه عقــل آدمــی بــراى 
درک حقایــق آمــاده اســت، امــا گاهــی هــوس  هــا و محبــت  هــاى پــوچ و حــرص  هــاى 
بــی  مــورد، چونــان غبــارى مانــع دیــد عقــل مــی  گردنــد لــذا شــناخت حــق از باطــل، 
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پــاک گردانــد«، از ایــن رو خــداى ســبحان بنــدگان را بــه اجتنــاب از معاصــی دعــوت 
مــی  کنــد تــا آنــان در ســایه پارســایی بــه فــالح و رســتگارى دســت یابنــد چنانچــه 
ِذیــَن آَمُنــوا اْصِبــُروا َو صاِبــُروا 

ّ
َهــا اَل ُیّ

َ
درایــه)۲۰۰( ســوره آل عمــران فرمــوده اســت:یا أ

برابــر  آورده ایــد! )در  ایمــان  کــه  ُتْفِلُحــوَن :اى کســانی  ُکــْم 
ّ
َلَعَل اهّلَلَّ  ُقــوا 

ّ
اَت َو  راِبُطــوا  َو 

ــید )و  ــدار باش ــز( پای ــمنان نی ــر دش ــد و )در براب ــتقامت کنی ــا( اس ــکالت و هوس ه مش
دیگــران را بــه صبــر دعــوت کنیــد( و از مرزهــا مراقبــت کنیــد و از خداونــد پــروا داشــته 

باشــید، شــاید کــه رســتگار شــوید.«

پیام سوم قرآنی: ذکر خداوند متعال
ذکــر الهــی یکــی از پیــام هــای عرفانــی اســت کــه نــه تنهــا 200 مرتبــه در قــرآن آمــده اســت 
بلکــه ســفارش مؤکــد بــر انجــام و مراقــب از آن گردیــد، از همیــن رو و در آیــه )۴۱( ســوره 
ْح ِباْلَعِشــِیّ  ــَك َکِثیــرًا َو َســِبّ آل عمــران خطــاب بــه حضــرت ذکریــا مــی فرمایــد:»۰۰َو اْذُکــْر َرَبّ
ْبکاِر:پــروردگار خــود را )بــه شــکرانه ى ایــن نعمــت( بســیار یــاد کــن و هنــگام شــب  ِ

ْ
َو ال

ــَك  و صبــح او را تســبیح گوى.«وهمچنیــن در ایــه )۲۰۵(اعــراف مــی فرماید»اْذُکــْر َرَبّ
صــاِل َو ال َتُکــْن ِمــَن 

ْ
ــُدِوّ َو اآل ــْوِل ِباْلُغ ــَن اْلَق ــِر ِم ــًة َو ُدوَن اْلَجْه عــًا َو ِخیَف ِفــی َنْفِســَك َتَضُرّ

اْلغاِفِلیَن:وپــرورد گارت را از روى خــوف وتضــّرع، آهســته و آرام در دل خــود و در هــر 
صبــح و شــام یــاد کــن وازغافــالن مباش«ونیزدرایــه) ۴۱( ســوره احــزاب آمــده اســت» یــا 
ِذیــَن آَمُنــوا اْذُکــُروا اهّلَلَّ ِذْکــرًا َکِثیــرًا:اى کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! خــدا را بســیار 

ّ
َهــا اَل ُیّ

َ
أ

یــاد کنیــد.« بــرای اینکــه نســبت بــه ایــن دســتور العملــی قرآنــی شــناخت ومعرفــت 
الزم پیــدا کنیــم تابــکار ببندیــم بیــان چنــد نکتــه الزم اســت:

۱. تعریف ذکر و تفاوت آن با ورد و دعا
مقصــود از »ذکــر« تلفــظ کردن اســما ء) یااهّلل تعالی(، صفــات جمال)یارحمان رحیم، 

ا: اگــر صبــر  ُکــْم َکْیُدُهــْم َشــْیً  َیُضّرُ
َ

ُقــوْا ال آل عمــران وعــده مــی  دهــد کــه »ِإن َتْصِبــُروْا َوَتّتَ
کــرده تقــوا پیشــه کنیــد، مکــر و حیلــه آنــان بــه شــما ضــررى نمــی  رســاند.«

۴. پاداش اخروی و آمرزش گناهان
ــراى انســان  هــا وعــده داده شــده اســت،  آنچــه از بهشــت و پاداش هــاى اخــروى، ب
همــه در ســایه تقــوا و انجــام واجبــات الهــی و پرهیــز از محّرمــات اســت، بهشــت 
ــا تمامــی نعمــت  هــاى بــی  پایانــش بــراى پارســایان مهیــا گردیــده اســت کــه  بریــن ب
ِقیــَن؛)۳۱/ق( بهشــت را بــه اهــل تقــوا نزدیــک ســازند« امــا آنچــه  ــُة ِلْلُمّتَ ْزِلَفــِت اْلَجّنَ

ُ
»أ

کــه بــراى پرهیــزکاران، چشم روشــنی بــزرگ اســت آن اســت کــه خداونــد را بــا صفــت 
ْحمــِن  ِقیــَن ِإَلــی الّرَ رحمانیتــش مشــاهده خواهنــد نمــود کــه فرمــود »َیــْوَم َنحشــر اْلُمّتَ
َوْفًدا؛)۳۵/مریــم( روزى کــه متقیــن را بــه ســوى خــداى رحمــان بــه اجتمــاع محشــور 
گردانیــم« پــس آنــان در جایگاهــی بــس رفیــع و منیــع بــه محضــر ربوبــی راه یابنــد »ِفی 
ْقَتــِدِر؛ در جایــگاه صــدق نــزد مالــک مقتــدر« بــه وصــال  َمْقَعــِد ِصــْدٍق ِعنــَد َمِلیــٍک ّمُ

معشــوق حقیقــی برســند.«
و همچنیــن گناهانــی کــه از آدمــی ســر مــی  زنــد بــه مــرور او را از درگاه الهــی دور و دورتــر 
مــی  گردانــد و قلبــش را تاریــک مــی  ســازد، امــا خــداى مهربــان کــه پذیــراى توبــه 
ــه  ــان را ب بنــدگان اســت، در عیــن آنکــه وعــده آمــرزش و محــو گناهــان مــی  دهــد. آن
اِتِه؛)۵/ ــْر َعْنــُه َســِیَّ ــِق اهّلَل ُیَکِفّ رعایــت حرمــت اوامــر خویــش فــرا می خوانــد: »َوَمــن َیّتَ

ــه تقــواى الهــی پیشــه ســازد، گناهــان او را بپوشــد و بیامــرزد« از دیگــر  طــالق( هــر ک
ســوى آیــه شــریفه از بیــن رفتــن گناهــان و آثــار آن هــا را از پاداش هایــی بــر می شــمرد 
ــر پرهیــزگارى مترتــب می گــردد. پــس هــر آن کــه بــه مقــام واالى تقــوا نایــل آیــد  کــه ب
ــق خویــش،  ــور عبــادت و اطاعــت خال ــا ن ــد، ب و ســعی در جبــران گذشــته خــود نمای
تاریکــی  هــا را از دلــش برطــرف ســاخته و قــدم در ســعادت و رســتگارى می نهدکــه 
َها)۱۰/شــمس( براســتی رســتگار شــد آنکــه نفــس خویــش را 

َ
ْفَلــَح َمــن َزّک

َ
فرمــود »َقــْد أ
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۲. مراتب ذکر اهلی
اثــر معنــوی ذکــر را بایســت در مراتــب ذکــر جســتجو کــرد، چراکــه ازمنظــر آیــات وروایــات 

ذکــر ســه مرتبــه دارد، و هــر مرتبــه اذکــر اثــر خــاص خــودش رادارد:
  الــف. ذکــر زبانــی: مقصــود از ذکــر ربانــی حمــد و ثنــای الهــی، نجواکــردن )آهســته 
حــرف زدن(، درد دل کــردن، درخواســت کمــک از درگاه خــدای ســبحان و پنــاه 
بــردن از شــر شــیاطین انــس و جــن بــه آن بــارگاه مقــدس اســت.ذکر زبانــی گرچــه 
نســبت بــه مراتــب دیگــر ذکــر پاییــن تــر اســت ولــی در عیــن حــال اثــر خــاص خــودش 
را دارد ولــی مهــم ایــن اســت کــه ذکــر زبانــی لقلقــه زبــان نشــود و همــراه بــا غفلــت 
دل نباشــد، بلکــه ذکــر زبانــی نشــان ذکــر قلبــی و ابــراز مکنــون دل باشــد یــا دســت کم 
عــًا َوخیَفــًة َوُدوَن اْلَجْهــِر ِمــَن  ــک ِفــی َنْفِســک َتَضّرُ ّبَ مقدمــه ذکــر قلبــی گردد.»َواْذکــر ّرَ
ــَن اْلَغاِفِلیــَن؛:)۵۵ /اعــراف(: پــروردگارت را درل  اْلَقــْوِل ِباْلُغــُدّوِ َواآلَصــاِل َواَل َتکــن ّمِ
خــود، از روی تضــّرع و خــوف، آهســته و آرام، صبحگاهــان و شــامگاهان، یــاد کــن و 

از غافــالن مبــاش!«
ــبحان  ــدای س ــه خ ــی ب ــه قلب ــان توج ــی هم ــر قلب ــود از ذک ــی: مقص ــر قلب   ب. ذک
اســت کــه دل را صفــا و صیقــل داده، جلــوه گاه محبــوب می کنــد و روح را تصفیــه 
ــاد  ــر محبــوب و ی ــه تذّک ــر قلــب ب ــد. اگ ــرده، انســان را از قیــد اســارت نفــس می رهان ک
حــق تبــارک  و تعالــی عــادت کــرد و بــا آن عجیــن شــد، انســان را دگرگــون می کنــد، 
ــر حــق انجــام می گیــرد و  ــا ذک ــا و ســایر اعضــا، ب ــان، دســت، پ ــه چشــم، زب بطــوری ک
ــز  ــر نی ــب ذک ــف، امــری انجــام نمی دهنــد. کامل تریــن و بهتریــن مرات برخــالف وظای
همیــن اســت کــه در همــه مراتــب انســانی، جــاری شــده و حکمــش ظاهــر و باطــن 
و نهــان و آشــکار را در برگیــرد و اگــر ذکــر زبانــی نیــز از نظــر مکتــب اســالم مطلــوب 
ــود و  ــوده ش ــب گش ــان قل ــت کــه زب ــّرش در آن اس ــده، س ــه آن ســفارش ش اســت و ب
بحــدی برســد کــه زبــان، چشــم، گــوش و ســایر اعضــای بــدن از قلــب پیــروی کننــد تــا 

ــواب، ســتار، غفــار طبیب،حبیــب( صفــات جالل)یاقهــار منتقــم، متکبــر( صفــات  ت
ــع(در هــر حــال، در هــر مــکان، در هــر زمــان اســت، ازهمیــن  ــق،، صان ــا خال افعال)ی
اســت:»۱۹۱«  آمــده  متقیــن  توصیــف  در  عمــران  آل  درایه)۱۹۱(ســوره  کــه  روســت 
ــماواِت  ــُروَن ِفــی َخْلــِق الَسّ

ّ
ِذیــَن َیْذُکــُروَن اهّلَلَّ ِقیامــًا َو ُقُعــودًا َو َعلــی  ُجُنوِبِهــْم َو َیَتَفَک

ّ
اَل

اِر:)خردمنــدان( کســانی  نــا مــا َخَلْقــَت هــذا باِطــاًل ُســْبحاَنَك َفِقنــا َعــذاَب الَنّ ْرِض َرَبّ
َ ْ
َو األ

هســتند کــه ایســتاده و نشســته و )خوابیــده( بــر پهلــو یــاد خــدا می کننــد و در آفرینــش 
آســمان ها و زمیــن اندیشــه می کننــد )و از عمــق جــان می گوینــد:( پــروردگارا! ایــن 
هســتی را باطــل و بــی هــدف نیافریــده اى، تــو )از کار عبــث( پــاك و منّزهــی، پــس مــا را 

از عــذاب آتــش نگهــدار«
»ورد« همــان ذکــر و تلفــظ و بــه زبــان آوردن، اســماء، صفــات، افعالی الهی اســت ولی 
باعــدد خــاص، و در زمــان خــاص و عــدد خــاص اســت کــه نبایســت کــم یــا زیــاد شــود و 
ایــن نشــان مــی دهــد کــه هــر کلیــدی بــا خاصــی قفــل بســته شــده را بــاز می کنــد، مثل 
ســه بــار تکرارکردن»یــارب، یــارب، یــارب« دعــای کمیــل، ده بــار اســم جاللــه »یــا اهّلل« 
و نیــز اســماء معصومیــن ؟مهع؟ کــه مظهــر اســماء الحســنی هســتند در مراســم ویــژه 
ــات  ــت آمــده اســت:»در روای ــدر از همیــن روســت د روای ــی  ق ــه ســرگرفتن لیال ــرآن ب ق
آمــده: هــر کــس ســی بــار ذکــر »ســبحان اهّلل والحمــدهّلل وال الــه اال اهّلل واهّلل اکبــر« را بــا 
ــرده اســت.  ــاد ک ــراوان ی ــه مفاهیــم بلنــد آن دل ســپارد،خدا را ف ــد و ب اخــالص بگوی
ــه  ــه فاطم ــرت فاطم ــبیح حض ــس تس ــر ک ــه »ه ــیده ک ــالم رس ــادق علیه الّس واز اماص
زهــرا ســالم اهّلل علیهم را بگویــد خــدا را فــراوان یــاد کــرده اســت: مجمــع البیــان، ج۸، 

ص۳۰.«
»دعــا« همــان تلفــظ وبــه زبــان آوردن اســماء، صفــات، و افعــال الهــی اســت همــراه بــا 

در خواســت و مطالبــه حاجــت از پیشــگاه خداونــد متعــال.
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اِر:)خردمنــدان( کســانی هســتند کــه ایســتاده و  هــذا باِطــاًل ُســْبحاَنَك َفِقنــا َعــذاَب الَنّ
نشســته و )خوابیــده( بــر پهلــو یــاد خــدا می کننــد و در آفرینــش آســمان ها و زمیــن 
اندیشــه می کننــد )و از عمــق جــان می گوینــد:( پــروردگارا! ایــن هســتی را باطــل و بــی 
هــدف نیافریــده اى، تــو )از کار عبــث( پــاك و منّزهــی، پــس مــا را از عــذاب آتــش نگهدار«
  دومیــن ثمــره عملــی ذکــر الهی»آرامــش قلبــی وروانــی« اســت، چــرا کــه منشــاء 
ناامیــدی، افســردگی، اضطــراب، احســاس تنهایــی، نداشــتن تکیه گاه مطئــن وقابل 
ــاد خــدا بــودن ومتصــل شــدن بــه غنــی مطلــق  ــه ی ــر الهــی و ب اعتمــاد اســت، امــا ذک
ازنظــر قلبــی، وفکــری آنچنــان آرامــش وطمنانیــه درســرا ســر وجــود انســان بــه وجــود 
مــی ایــد کــه حاضــر نمی شــود آن راباهیــچ امــری معاملــه کنــد، ازهمیــن رو درایــه)۲۸(
ِ َتْطَمِئُنّ 

ال ِبِذْکــِر اهّلَلّ
َ
ِ أ

ِذیَن آَمُنــوا َو َتْطَمِئــُنّ ُقُلوُبُهــْم ِبِذْکــِر اهّلَلّ
ّ
ســوره رعــد آمــده اســت:»اَل

اْلُقُلوُب:)هدایــت شــدگان( کســانی هســتند کــه ایمــان آورده و دلهایشــان بــه یــاد خــدا 
آرام می گیــرد. بدانیــد کــه تنهــا بــا یــاد خــدا دلهــا آرام می گیــرد.«

   ســومین ثمــره عملــی ذکرقدرت»دفــع« درمقابــل معصیــت و»واکســینه« شــدن 
درمقابــل محرمــات الهــی اســت۰به ایــن معنــا ذکرالهــی وقلبــی آنچنــان حوضچــه 
وجــودی انســان پــر می کنــد کــه خــدا را ناظــر وحاضــر دربرابــر خویشــتن مــی بینــد 
وچــون خــدا را حاضــر مــی بینــد، جــر ئــت برجســارت در ارتــکاب گنــاه از شــخص 
ــود  ــاه را ازخ ــود و گن ــاه نمی ش ــب گن ــر تک ــاه م ــدرت برگن ــود ق ــا وج ــود، ب ــه می ش گرفت
دفــع می کنــد ازهمیــن روســت درســوره اعلــی پیونــدی ظریــف بیــن ذکــر لفظــی، 
ــِه  ــَم َرِبّ ــَر اْس ــی »۱۴« َو َذَک

ّ
ــْن َتَزَک ــَح َم ْفَل

َ
ــْد أ ــی فرماید:»َق ــرده وم ــی ایجادک ــی وعمل قلب

ــاك  ــه خــود را )از پلیدى هــا( پ ــه راســتی رســتگار شــد آن کــس ک ــی »۱۵«»۱۴«: ب
ّ
َفَصَل

گردانیــد.»۱۵« نــام پــروردگارش را یــاد کــرد و نمــاز گــذارد«
ــه  ــت، ب ــاه اس ــردن ازگن ــه پیداک ــق توب ــع« و توفی ــر قدرت»رف ــره ذک ــن ثم   چهارمی
ایــن معنــا اگــر از ســر تقصیــر یــا قصــور حریــم وحرکــت الهــی را شکســته باشــد ومرتکــب 

بدین وســیله دل بــرای ورود صاحــب منــزل، پــاک و پاکیــزه گــردد.
  ج. ذکــر عملــی: مقصــوداز ذکــر عملــی انســت کــه انســان در عمــل، خــدا را ناظــر و 
شــاهد اعمــال و رفتــار خــود دانســته، هرجــا کــه صحبــت واجــب باشــد، آنجــا حاضــر 
بــوده و هرجــا کــه صحبــت از محــارم الهــی، گنــاه و نافرمانــی خــدا باشــد، غایــب باشــد 
و در حــال گنــاه و نافرمانــی دیــده نشــود. ایــن نــوع ذکــر در آیــات قــرآن، بــه تعابیــر 
گوناگــون، در مــورد اعمــال انســانی بــه کار رفتــه اســت باتوجــه بــه ایــن مراتــب ازذکــر 
اســت کــه امــام العارفیــن امیــر المؤمنیــن »ولــه وشــیدایی ذکــر« کــه همــان اوج »ذکــر 
لفظــی، قلبــی، عملــی« اســت ازحــق تعالــی مطالبــه می کنــد ودر فــرازی از مناجــات 
شــعبانیه اینگونــه مناجــات می کند:»ِالهــی َو َاْلِهْمنــی َوَلهــًا ِبِذْکــِرَک ِالــی ِذْکِرَک:معبــود 

مــن! شــیدایی و شــیفتگی بــه ذکــرت را الهــام فرمــا«

 ۳.اثارعمیل وکاربردی ذکراهلی
باتامــل درایــات و روایــات مربــوط بــه ذکــر می تــوان فهرســتی از آثــار عملــی ذکــر را 
اســتخراج و برداشــت نمــود بــه چنــد نمونــه از مهمتریــن آثار ذکــر را در اینجــا می آوریم.
ــم  ــه ه ــتی وب ــم هس ــردن در عال ــه ک ــر واندیش ــاد تفک ــر ایج ــی ذک ــتین اثرعمل   نخس
ــه حضــرت حــق اســت،  رســیدن ســلوک باطنــی باســلوک فکــری در وصــول ولقــاء ب
بــه ایــن معنــا ذکــر لفظــی مقدمــه و بســتری می شــود کــه قلــب را متوجــه خــدا و یــاد 
حضــرت حــق نمایــد معنــا ومضمــون اســماء، صفــات جمــال وجــالل، وصفــات افعال 
ــه  ــل را وادارد ب ــه عق ــود ک ــه می ش ــه وزمین ــی مقدم ــر قلب ــد، ذک ــه نمای ــور ومالحظ تص
مطالعــه وتفکــر درنظــام هســتی وافرینــش نمایــد وبــا چنیــن معرفــت وشــناخت 
ســالک واصــل الــی اهّلل شــود ازهمیــن روســت کــه درایــه )۴۱(ســوره آل عمــران نتیجــه 
ِذیــَن َیْذُکــُروَن اهّلَلَّ ِقیامــًا 

ّ
وثمــره زکــر را تفکــر در عالــم آفرینــش دانســته ومــی فرماید:)اَل

ــَت  ــا مــا َخَلْق ن ْرِض َرَبّ
َ ْ
ــماواِت َو األ ــِق الَسّ ــی َخْل ــُروَن ِف

ّ
ــْم َو َیَتَفَک  َو َعلــی  ُجُنوِبِه

ً
ــودا َو ُقُع
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بالُقــرآِن، فــإّنَ اهّللَ  َخلـــَق الَجّنـــَة... و َجعــَل َدَرجاِتهــا علــی َقــْدِر آیــاِت الُقــرآِن، فَمــن 
 و اْرَق، و َمــن َدخـــَل ِمنُهــُم الَجّنــَة َلــم َیُکــْن فــی الَجّنــِة أعلــی 

ْ
 الُقــرآَن قــاَل َلــُه: إْقــَرأ

َ
َقــرأ

یقـــوَن: بــر تــو بــاد قــرآن؛ زیــرا خداونــد بهشــت را  ّدِ ِبّیــوَن و الّصِ َدَرجـــًة ِمنــُه مــا خـــال الّنَ
آفریــد... و درجــات آن را بــه انــدازه آیــات قــرآن قــرار داد. پــس هــر کــه قــرآن بخوانــد، 
قــرآن بــه او مــی گویــد: بخــوان و بــاال رو. و هــر کــس از ایــن افــراد وارد بهشــت شــود در 

آن جــا کســی بلنــد مرتبــه تــر از او نخواهــد بــود مگــر پیامبــران و صّدیقــان.
»بحار، ج ۳۹،ص۱۳۲«

5. تدبر گام دوم انس با قران
هرچنــد در ایــات و روایــات »تــالوت قــرآن« از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت،و 
گام نخســت انــس وارتبــاط باقــران مــی باشــد ولــی انچــه کــه بیــش از تــالوت، ازنظــر 
قــرآن وروایــات اهمیــت دارد»تدبــر« درایــات قــرآن بــه هنــگام تــالوت اســت کــه زمینــه 
ارتبــاط باجــان وروح قــرآن را فراهــم می کنــد ازهمیــن رو درایــه)۲۹ ( ســوره)ص( آمــده 
ْلَبــاب: قــرآن کتــاب 

َ ْ
وُلــو األ

ُ
ــَر أ

ّ
ــُروا آَیاِتــِه َوِلَیَتَذَک َبّ

ّ
ْنَزْلَنــاُه ِإَلْیــَك ُمَبــاَرٌك ِلَیَد

َ
اســت: »ِکَتــاٌب أ

بابرکتــی اســت کــه آن را بــه ســوی تــو )ای پیامبــر( فرســتادیم تــا )مــردم( در آیــات آن 
تدّبــر کننــد و بــرای خردمنــدان تذّکــر اســت.«

ْم َعَلــٰی 
َ
ــُروَن اْلُقــْرآَن أ َفــاَل َیَتَدَبّ

َ
 همچنیــن در ایــه)۲۴( ســوره مائــده آمــده اســت: »أ

ْقَفاُلَها:آیــا در قــرآن تدبــر نمی کننــد یــا بــر قلــب آن هــا قفــل اســت؟« را ز حکمــت 
َ
ُقُلــوٍب أ

تدبــر درایــات قــرآن درایــن اســت کــه قــرآن درچهــار ســطح قــرار دارد و هرکــس بــه 
تناســب اســتعداد وظرفیــت خــودش می توانــد آن ســطح را فهــم کــرده پیــام آن مرتبــه 
را دریافــت نمایــد و در متــن زندگیــش راه دهــد از همیــن روســت امــام ســجاد؟ع؟ 
مــی فرماید:»قــران  در چهــار ســطح قــرار دارد کــه شــامل عبــارت، اشــاره، لطایــف و 
ــرای  ــرای خــواص، لطایــف آن ب ــرای عــوام، اشــارت آن ب حقایــق اســت. عبــارت آن ب

معصیــت ومحرمــات الهــی شــده باشــد ذکــر ویــاد حضــرت حــق موجــب می شــود کــه 
توفیــق توبــه پیداکنــد وازتــور پهــن شــده شــیطان ونفــس رهایــی پیداکنــد وبــه آغوش 
حــق تعالــی برگــردد ازهمیــن رو قــرآن کریــم در ایــه)۱۳۵(ال عمــران بــا لطافــت خاصــی 
ِذیــَن ِإذا َفَعُلــوا فاِحَشــًة 

ّ
بیــن ذکــر وتوبــه پیونــد ایجــاد نمــوده ومــی فرمایــد:)۱۳۵« َو اَل

 اهّلَلُّ ۰۰:)افراد 
َّ

ُنــوَب ِإال
ّ

ْنُفَســُهْم َذَکــُروا اهّلَلَّ َفاْســَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهــْم َو َمــْن َیْغِفُر الُذ
َ
ْو َظَلُمــوا أ

َ
أ

بــا تقــوا( کســانی هســتند کــه هــرگاه کار زشــتی انجــام دهنــد و یــا بــه خویشــتن ســتم 
کننــد، خــدا را یــاد کــرده و بــراى گناهــان خــود اســتغفار می کننــد.«

4.مراتب تالوت وقرائت قرآن
تــالوت و قرائــت قــرآن می توانــد درچهــار مرتبــه انجــام بگیــرد و هــر کــس درهــر مرتبــه 
وپ لــه ای از تــالوت قــرار بگیــرد ازنظــر معنــوی و ســلوک قلبــی به همان انــدازه و مرتبه 
انــس وارتبــاط بــا قــرآن برقــرار می کنــد وبــه همــان مرتبــه ازا جــر اخــروی ســهم مــی بــرد.
  مرتبــه اول: ایــن اســت قــاری خــودش را دربرابــر کتابــی ببینــد کــه ۱۱۴ ســوره و  
شــش هــزار و دویســت ســی وشــش آیــه دارد ونیــز وحــی الهــی اســت تصــور دیگــری 

نــدارد وباهمیــن قصــد قــرآن را تــالوت می کنــد.
ــد  ــار بزن ــی را کن ــی و زمان ــاب مکان ــاری حج ــه ق ــت ک ــن اس ــالوت ای ــه دوم: ت   مرتب
و انچنــان ترقــی پیــدا کنــد، آیــات را بــه گونــه ای تــالوت نمایــد مثــل اینکــه رســول 

اهّلل؟ص؟ برایــش مــی خوانــد.
ــالوت  ــرآن را ت ــه ای ق ــه گون ــاری ب ــت ق ــن اس ــه ای ــرآن ب ــالوت ق ــوم: از ت ــه س   مرتب

ــد. ــازل می کن ــر پیامبرن ــرآن را ب ــات ق ــل ای ــد جبرئی ــی بین ــه م ــن ک ــل ای ــد مث ننای
  مرتبــه چهــارم ایــن اســت قــاری و تــالوت کننــده بــه گونــه ای قــرآن را تــالوت کنــد 
مثــل ایــن کــه قــرآن برخــوردش نــازل می شــود کــه برتریــن واالتریــن مرتبــه از ارتبــاط 
باقــر آن همیــن مرتبــه اســت ازهمیــن روســت کــه امــام ســجاد؟ع؟ فرمــود: »علیــک 
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شــمرده بخــوان..«
   دلیــل دوم: بــر ایــن کــه نخســتین گام وعمومــی تریــن راه بــرای انســان بــا قــرآن 
تــالوت اســت، بــرای اینکــه ارتبــاط قطــع نشــود بلکــه عینــی تروجــدی شــود یــک مــاه 
دوازده مــاه را کــه مــاه رمضــان اســت اختصــاص بــه تــالوت قــرآن داده شــد از همیــن 
روامــام رضــا؟ع؟، فرمــوده اســت:»َمن َقــَرَا فــی َشــهِر َرمضــاَن آَیــة ِمــن ِکتــاِب اهّلِل کاَن 
ــه از کتــاب  ــُهوِر؛ هــر کــس مــاه رمضــان یــک آی ــن الُش ــِره ِم ــی َغی ــرآَن ِف ــَم الُق َکَمــن َخَت
خــدا را قرائــت کنــد مثــل ایــن اســت کــه در ماه هــاى دیگــر تمــام قــرآن را بخوانــد: بحــار 
ــْرآِن  ــکِلّ َشــْیٍء َربیــٌع َو َربیــُع اْلُق ج۹۳، ص۳۴۱( وهمچنیــن امــام باقــر )ع ( فرمود:»ِل
َشــْهُر َرَمضــان: هــر چیــزی بهــاری دارد و بهــار قــرآن، مــاه رمضــان اســت.:کافی، ج۲، 
ص۶۳۰( و نیــز رســول خــدا ؟ص؟ فرمــود: »شــهر رمضــان شــهر اهّلل عزوجــل، و هــو شــهر 
یضاعــف اهّلل فیــه الحســنات، و یمحــو فیــه الســئیات، و هــو شــهر البرکــة، و هــو شــهر 
االنابــة، و هــو شــهر التوبــة و هــو شــهر المغفــرة، و هــو شــهر العتــق مــن النــار، و الفــوز 
ــالوة القــرآن، و ســلوا فیــه  بالجنــة. اال فاجتنبــوا فیــه کل حــرام، و اکثیــروا فیــه مــن ت
حوائجکــم، واشــتغلوا فیــه بذکــر ربکــم، و الیکونــن شــهر رمضــان عندکــم کغیــره مــن 
الشــهور، فــان لــه عنــداهّلل حرمــة و فضــال علــی ســائر الشــهور، و الیکونــن شــهر رمضــان 
یــوم صومکــم کیــوم فطرکــم: مــاه رمضــان مــاه خــداى عزوجــل مــی باشــد، و آن ماهی 
اســت کــه خداونــد کارهــاى نیــك را در آن دو چنــدان کنــد و بدی هــا را در آن محــو 
ســازد، مــاه برکــت، و مــاه انابــة و بازگشــت، و مــاه توبــه و مــاه آمــرزش و مــاه آزادى از 

آتــش دوزخ، و کامیــاب شــدن بــه بهشــت اســت.
»بحار، ج۹۶، ص۳۴۰«

  دلیــل ســوم: ایــن اســت علــی؟ع؟ در خطبــه متقیــن وقتــی اوصــاف پرهیــزگاران 
و متقیــن رابیــان کنــد یکــی ۱۱۰ اوصــاف متقیــن را تــالوت وقرایــت قــرآن بیــان می کنــد 
ُلوَنَهــا َتْرِتیــاًل  ْجــَزاِء اْلُقــْرآِن ُیَرّتِ

َ
ْقَداَمُهــْم َتاِلیــَن أِل

َ
ــوَن أ

ُ
ْیــَل َفَصاّف

َ
ــا الّل ّمَ

َ
و می فرمایــد: »أ

اولیــا و حقایقــش بــرای انبیاســت: کتــاب اهّلل عــز وجــل علــی أربعة أشــیاء: علــی العبارة، 
والشــارة، واللطائــف، والحقائــق. فالعبــارة للعــوام، والشــارة للخــواص، واللطائــف 

لألولیــاء، والحقایــق لالنبیــاء: بحــار،ج ۹۲ ص ۹۶۶(

 پیام چهارم قرآنی: انس و ارتباط با قرآن
 انــس و ارتبــاط بــا قــرآن یکــی دیگــر ازپیــام هــای مهمــی قــرآن اســت کــه بخشــی از ایات 
قــرآن و نیــز روایــات بــه آن اختصــاص یافتــه اســت،برای اینکــه این پیــام حیات بخش 

قرانــی بطــور همــه جانبــه مــورد تحلیــل قــرا ر بگیــرد بیــان چنــد نکته الزم اســت:

۱.قرائت قرآن گام اول انس با قرآن
بــه ســه دلیــل گام نخســت ارتبــاط و انــس بــا قــرآن از نظــر خــود قــرآن »قرائــت قــرآن« 
اســت۰ بــه ایــن معنــا هــر عــارف وســالک و هــر فــرد متقــی اگــر بخواهــد بدانــد تاچــه 
ــا چــه میزانــی وصــل بــه قــرآن اســت و قــرآن  میزانــی درمحضــر قــرآن حضــور دارد و ت
تــا چــه انــدازه ای درســبک و متــن زندگــی وی ســاری و جــاری اســت بایســت آن را بــا 
میــزان تعــداد تــالوت قــرآن تســت نمایــد چراکــه بــه دالیــل متعــدد گام اول در ارتبــاط 

انــس باقــران تــالوت قــرآن اســت.
  دلیــل اول: براینکــه گام اول بــر انــس بــا قــرآن تــالوت اســت ایه)۱تا۵(ســوره مزمل. 
اســت، در ایــن آیــات خداونــد بــه رســول خــدا امــر می کنــد بخشــی از شــب را بــه 
ســحر خیــزی و شــب زنــده داری اختصــاص بــده ولــی ایــن شــب زنــده داری بــادوام 
معنــوی پرنمــا نخســت باتــالوت قــرآن و ســپس نافلــه و نمــاز شــب، ازهمیــن رو مــی 
ِو اْنُقــْص ِمْنــُه َقِلیــاًل »۳« 

َ
 َقِلیــاًل »۲« ِنْصَفــُه أ

َّ
ْیــَل ِإال

ّ
ــُل »۱« ُقــِم الَل ِمّ َهــا اْلُمَزّ ُیّ

َ
فرمایــد:» یــا أ

ــِل اْلُقــْرآَن َتْرِتیــاًل »۴«:اى جامــه بــه خــود پیچیــده. شــب را جــز اندکــی،  ْو ِزْد َعَلْیــِه َو َرِتّ
َ
أ

ــی و  ــا تأّن ــر آن بیفــزاى و قــرآن را ب ــا ب ــا اندکــی از آن کــم کــن ی ــا خیــز. نصــف آن، ی ــه پ ب
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از همیــن رو در روایــات آمــده اســت:
ــِف  ــاَل اْسَتْش ــْدِرِه َفَق ــی َص ــًا ِف ؟ص؟ َوَجع ــِیّ ِب ــی الَنّ ــٌل ِإَل ــَکی َرُج  ۱. امــام صادق؟ع؟:َش
ُدور:)کافــی، ج ۲، ص: ۶۰۰( ــی الُصّ ــوُل- َو ِشــفاٌء ِلمــا ِف  َیُق

ّ
ــَزّ َو َجــَل ــِإَنّ اهّلَلَّ َع ــْرآِن َف ِباْلُق

حضــرت صــادق )علیــه الّســالم( از پدرانــش )؟مهع؟( حدیــث کنــد کــه مــردى از درد 
ســینه بــه پیغمبــر؟ص؟ شــکایت کــرد، حضــرت فرمــود: »بــه وســیله قــرآن شــفا بجــوى 
زیــرا خــداى عزوجــل فرمایــد: » )و ایــن قــرآن( شــفاء اســت بــراى آنچــه در ســینه  هــا 

ــه ۵۷«. است«)ســوره یونــس آی
ِتْبَیــاٌن ِمــَن اْلَعَمــی َو  ــاَلِل َو   ۲. رســول اهّلل؟ص؟ فرمــود: »۱ اْلُقــْرآُن ُهــًدى ِمــَن الَضّ
ْحــَداِث َو ِعْصَمــٌة ِمــَن اْلَهَلَکــِة 

َ ْ
ْلَمــِة َو ِضَیــاٌء ِمــَن األ

ّ
اْســِتَقاَلٌة ِمــَن اْلَعْثــَرِة َو ُنــوٌر ِمــَن الُظ

ــاُل  ــِه َکَم ــَرِة َو ِفی ِخ
ْ

ــی اآل ــا ِإَل ْنَی
ّ

ــَن الُد ــاَلٌغ ِم ــِن َو َب ــَن اْلِفَت ــاٌن ِم ــِة َو َبَی ــَن  اْلَغَواَی ــٌد ِم َو ُرْش
ــاِر«. )اکافــی، ج ۲، ص: ۶۰۱(:قــرآن   ِإَلــی الَنّ

َّ
َحــٌد َعــِن اْلُقــْرآِن ِإال

َ
ِدیِنُکــْم َو َمــا َعــَدَل أ

ــها  ــت از لغزش ــبب گذش ــت، و س ــورى اس ــر ک ــی از ه ــت و بینائ ــی اس ــاى گمراه راهنم
اســت، و روشــنی در هــر تاریکــی اســت، و در پیشــامدها )و بدعتهــا( پرتــوى اســت، و 
نگاهدارنــده از هــر هالکتــی اســت و ره جوئــی در هــر گمراهــی اســت، و بیــان  کننــده هــر 
فتنــه و اشــتباهی اســت و انســانی را از دنیــاى پســت بــه ســعادتهاى آخــرت رســاند، و 
در آنســت کمــال دیــن شــما، و هیــچ کــس از قــرآن رو گــردان نشــود جــز بســوى دوزخ«.

 انقالب روحی و روانی
دومیــن اثــر عملــی تــالوت و تدبــر در قــرآن بــرای شــخص»انقالب روحــی« اســت۰ بــه 
ــا تقصیــر مرتکــب معصیــت و گنــاه  ایــن معنــا ممکــن اســت شــخص از روی قصــور ی
شــده باشــد و ایــن آلودگــی قلــب و جانــش را میرانــده و حیــات معنــوی را از او گرفتــه 
باشــد امــا اگــر همیــن انســان مــرده معنــوی ازطریــق تــالوت و تدبــر انــس و ارتبــاط بــا 
ــا تحــول  ــرده وب ــه صــورت شــگفت انگیــزی در او انقــالب ایجــاد ک ــرار کنــد ب ــرآن برق ق
روحــی تبدیــل بــه انســان جدیــدی خواهــد شــد کــه نمونــه و مصــداق روشــن آن 

وا ِبآَیــٍة ِفیَهــا َتْشــِویٌق َرَکُنــوا  ْنُفَســُهْم َو َیْســَتِثیُروَن ِبــِه َدَواَء َداِئِهــْم َفــِإَذا َمــّرُ
َ
ُنــوَن ِبــِه أ ُیَحّزِ

وا  ــّرُ ــْم َو ِإَذا َم ْعُیِنِه
َ
ــا ُنْصــَب أ َه

َ
ّن

َ
ــوا أ ــْوقًا َو َظّنُ ــا َش ــُهْم ِإَلْیَه ــْت ُنُفوُس َع

َ
ــًا َو َتَطّل ــا َطَمع ِإَلْیَه

ــَم َو َشــِهیَقَها  ّنَ َزِفیــَر َجَهّنَ
َ
ــوا أ ــْوا ِإَلْیَهــا َمَســاِمَع ُقُلوِبِهــْم َو َظّنُ ْصَغ

َ
ــٍة ِفیَهــا َتْخِویــٌف أ ِبآَی

ِهــْم َو  ُکّفِ
َ
ْوَســاِطِهْم ُمْفَتِرُشــوَن ِلِجَباِهِهــْم َو أ

َ
ُصــوِل آَذاِنِهــْم َفُهــْم َحاُنــوَن َعَلــی أ

ُ
ِفــی أ

ْقَداِمِهــْم َیْطُلُبــوَن ِإَلــی اهّلِل َتَعاَلــی ِفــی َفــَکاِك ِرَقاِبِهْم:پرهیــزکاران در 
َ
ْطــَراِف أ

َ
ُرَکِبِهــْم َو أ

ــی  ــه م ــر و اندیش ــا تفّک ــزء و ب ــزء ج ــرآن را ج ــد، ق ــغول نمازن ــتاده مش ــا ایس ــر پ ــب ب ش
خواننــد، بــا قــرآن جــان خــود را محــزون و داروى درد خــود را مــی یابنــد. وقتــی بــه آیه 
اى برســند کــه تشــویقی در آن اســت، بــا شــوق و طمــع بهشــت بــه آن روى آورنــد، و 
بــا جــان پــر شــوق در آن خیــره شــوند، و گمــان مــی برنــد کــه نعمــت هــاى بهشــت برابر 
دیدگانشــان قــرار دارد،و هــر گاه بــه آیــه اى مــی رســند کــه تــرس از خــدا در آن باشــد، 
گــوش دل بــه آن مــی ســپارند، و گویــا صــداى بــر هــم خــوردن شــعله هــاى آتــش، در 
ــرده، پیشــانی و  ــه شــکل رکــوع خــم ک گوششــان طنیــن افکــن اســت، پــس قامــت ب

دســت و پــا بــر خــاك مالیــده، و از خــدا آزادى خــود را از آتــش جهّنــم مــی طلبنــد«

۲. آثارعمیل و کاربردی انس و ارتباط باقرآن
بــا قــرآن در دو ســطح و در دو مرتبــه »قرائــت و تدبــر«  گفتــه شــد ارتبــاط وانــس 
می توانــد انجــام بگیــرد، ایــن ســطح ازارتبــاط و انــس بــا قــرآن چنــد اثــر عملــی و 

کاربــردی در حــوزه فکــر و رفتــار قــاری و تدبــر کننــده دارد.
پیشگیری از آلودگی به گناه

ــه  ــرای قــاری »پیشــگیری ازالودگــی ب ــا قــرآن ب ــر عملــی انــس و ارتبــاط ب نخســتین اث
گنــاه « اســت. بــه ایــن معنــا هرچــه ارتبــاط و انــس فــرد و اجتمــاع با قرآن بیشــتر باشــد 
بــه همــان انــدازه دربرابــر آلودگــی گنــاه و انحــراف هــای فکــری واکســینه می شــود 
نورانیتــی کــه قــرآن درقلــب و فکــر شــخص پدیــد مــی آورد اجــازه آلودگــی را نمی دهــد 
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َان تخشــع قلوبهــم لذکــر اهّلل:.آیــا وقــت آن نرســیده کــه قلــب مؤ منان خاضع و خاشــع 
گــردد بذکــر خــدا )دیگــر دســت از گنــاه بردارنــد و بیــاد خــدا باشــند(:این آیــه چنــان در او 
اثــر کــرد کــه از نیمــه راه از دیــوار فــرود آمــد و زندگیــش را دگرگــون کــرد و بــا کمــال اخــالص 

و صفــاى دل گفــت پــروردگا را چــرا نزدیــک شــده و هنــگام خشــوع رســیده.
حق گویی علیه خود

ــو باشــد، البتــه ســخت اســت کــه انســان در همــه  ــد حــق طلــب و حــق گ انســان بای
جــا حــق را مــدار و محــور قــرار دهــد؛ زیــرا در بســیاری از مــوارد حــق گویــی و حــق 
طلبــی علیــه خــود شــخص تمــام می شــود. امــا انســانی کــه در مرتبــه مــکارم اخالقــی 
اســت، خــود را نمــی بینــد چنانکــه در مســئله ایثــار ایــن گونــه اســت و از خــود بــرای 
اهــداف متعالــی چــون رضایــت الهــی در مــی گــذرد. ایــن گونــه اســت کــه همــواره 
رضایــت خدایــی را در نظــر مــی گیــرد و از خــود عبــور می کنــد حتــی اگــر در دنیــا بــه 
ضــرر و زیانــش بــا شــد در مــواردی انســان ممکــن اســت دســت از حــق گویــی بــردارداز 
جملــه زمانــی اســت کــه شــخص منافــع خــود را در نظــر مــی گیــرد و مــی بینــد کــه اگــر 
ســخنی بگویــد علیــه خــودش تمــام می شــود. خداونــد مــی فرمایــد بهتــر آن اســت 
کــه ایــن گونــه رفتــار نکنیــد، بلکــه بــرای رســیدن بــه حــق مطلــق حتــی اگــر شــده حــق 
ــه مــال  ــان تمــام شــود و ب ــه نفــع شــما نباشــد و حتــی بــه ضررت را بگوییــد هرچنــد ب
ــود  ــد خ ــد رش ــه ح ــا ب ــوید، ت ــک مش ــر[- نزدی ــه نیکوت ــر چ ــوی ]ه ــه نح ــز ب ــم- ج یتی
ــرازو را بــه عدالــت، تمــام بپیمائیــد خداونــد مــی فرمایــد: هیــچ  برســد. و پیمانــه و ت
کــس را جــز بقــدر توانــش تکلیــف نمــی کنیــم و چــون ]بــه داوری یــا شــهادت[ ســخن 
گوئیــد دادگــری کنیــد، هرچنــد ]دربــاره[ خویشــاوند ]شــما[ باشــد. و بــه پیمــان خــدا 
وفــا کنیــد. این هاســت کــه ]خــدا[ شــما را بــه آن ســفارش کــرده اســت، باشــد کــه پنــد 
گیریــد. )انعــام، آیــه ۱۵۲( از دیگــر مــواردی کــه انســان از حــق گویــی دســت برمــی دارد، 
زمانــی اســت کــه بــا دشــمنی درگیــر اســت. خداونــد در ایــن بــاره نیــز مــی فرمایــد: ای 

فضیــل بــن عیــاض اســت چراکــه در داســتان زندگــی وی آمــده اســت:
»در ابتــداى جوانــی یکــی از راهزنــان و ســارقان و غارتگــران و دزدان و بــدکاران و هــرزه 
ــرزه بــر  گــران و عّیاشــان مشــهور زمــان خــود بــود کــه هــر کــس  اســم او را مــی شــنید ل
اندامــش مــی افتــاد کــه در آن زمــان ســلطان و خلیفــه وقــت خــود هــارون الرشــید از 

دســت او ناراحــت بــود و تــرس   داشــت.
روزى از روزهــا ســوار بــر اســب آمــد کنــار نهــرى ایســتاد تــا اســبش آب بخــورد کــه ناگهان 
چشــمش بــه دختــر بســیار زیبائــی افتــاد کــه مشــک خــود را بــدوش گرفتــه و مــی 
خواســت بیایــد کنــار نهــر آب، آب بــردارد. عشــق و محبــت آن دختــر در قلبــش رخنــه 
ــر از آب کــرد و راه  ــا وقتــی کــه دختــر مشــک را ُپ کــرد و چشــم از آن دختــر برنداشــت ت
خــود را گرفــت و رفــت. بــه نوکــران و بادمجــان دور قــاب چیــن هایــش دســتور داد تــا 
او را تعقیــب کــرده و بعــد بــه پــدر و مــادر و دختــر خبــر دهنــد کــه دختــر را شــب آمــاده 
کــرده و خانــه را خلــوت نمــوده زیــرا فضیــل راغــب آن زیبــارو گشــته فرســتاده فضیــل 
ــا ایــن  پــس از تعقیــب در خانــه را زد و گفتــه هــاى فضیــل را بــه آن هــا ابــالغ نمــود. ت
خبــر بــه گــوش پــدر و مــادر دختــر رســید بســیار ناراحــت و متوحــش  ــو لــرزان گردیدنــد 
چــون چــاره اى نداشــتند یــک عــده از پیــران و ریــش  ســفیدان شــهر را دعــوت کردنــد 

و بــا آن هــا مشــورت نمودنــد کــه چــه کنیــم ؟
آن هــا گفتنــد: بیــا و دختــرت را فــداى یــک شــهر کــن زیــرا اگــر فضیــل بــه مقصــود خــود 
نرســد همــه ایــن شــهر را بــه غــارت بــرده و همــه چیــز را بــه آتــش مــی کشــد، پــدر و مــادر 

از روى ناچــارى دختــر را مهیــا کــرده و خانــه را خلــوت نمودنــد.
شــب هنــگام فضیــل وارد شــهر شــد و قــالب و کمنــد انداخــت از بــاالى دیــوار و پشــت 
بــام بــه روى بام هــاى دیگــر رفــت همینکــه خواســت وارد منــزل معشــوقه خــود گــردد 
یــک وقــت شــنید صدائــی مــی آیــد خــوب کــه گــوش داد شــنید صــداى قــرآن مــی آیــد و 
یکــی قــرآن مــی خوانــد توجــه خــود را بــه ایــن آیــه جلــب کرد:».الــم یــاءن لّلذیــن آمنــوا 
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اســالم اســت آنگونــه کــه برخــی ازمفســرین همیــن احتمــال را داده انــد و در ذیــل 
آیــه مبارکــه روایــات بــه همیــن مضمــون نیــز وارد شــده اســت،وممکن اســت مقصــود 
عصــر حضــرت بقیــه اهّلل االعظــم ارواحنــا لــه الفــدا باشــد کــه بعضــی از وآیــات داللــت 
برایــن معنادارنــد، و دربرخــی ازروایــات امــده اســت کــه مقصــود ازعصــر نمــاز اســت، 
ــه کــه برخــی ازمفســرین احتمــال داده مقصــود از »عصــاره« خلقــت نظــام  همانگون
هســتی انســان کامــل اســت، هرکــدام ازایــن احتمــاالت یاهمــه ایــن احتماالت باشــد 
راز و ســر اینکــه حــق تعالــی ســوگند خــورده بــه ایــن دلیــل بــوده اســت تاذهــن وفکــر 
ــه  ــد ک ــش رو دارن ــری را درپی ــژه و خطی ــر وی ــه ام ــد ک ــاس نمای ــل وحس ــه تأم را وادار ب

غفلــت ازآن جایــز نخواهــد بــود.

۲.خسارت و زیان از دست دادن عمر
در ایــه دوم و بــا فرمــودن: »آن االنســان لفــی خســر« همــه مخاطبیــن قرآنــی متوجــه 
امــر خطیــری کــه برایــش قســم خــورده اســت می کنــد و ان در زیــان بودن همه انســان 
هــا اســت کــه اگــر آن ســرمایه مقدســی کــه بدون منــت وزحمــت و از آن در اختیارشــان 
قــرارداده اســت بهــره بــرداری درســت نکننــد از دســت خواهــد رفــت و قابــل بــاز 
گشــت نخواهــد بــود و ان ســرمایه مشــترک بیــن همــه انســان هــا »عمــر« اســت کــه 
هــر لحظــه از دســت مــی رود و قابــل برگشــت نیســت اگــر انســان هــا نتواننــد از هــر 
لحظــه عمرشــان اســتفاده  کننــد قطعــا ضــرر خواهنــد نمــود، بــه دلیــل اهمیــت ویــژه 
ای کــه عمــر انســان داردامــام  علــی بــن موســی الرضــا ؟ع؟ از اجــداد طاهرینــش روایت 
ــْن  ــُد َقَدمــًا َع ــُزوُل اْلَعْب  َی

َ
ــِة ال ــْوُم اْلِقَیاَم می کنــد کــه رســول اهّلل ؟ص؟ فرمــود:»ِإَذا َکاَن َی

ْبــاَله 
َ
ْفَنــاُه َو َعــْن َشــَباِبِه ِفیَمــا أ

َ
ْشــَیاَء َعــْن ُعُمــِرِه ِفیَمــا أ

َ
ْرَبَعــِة أ

َ
َل َعــْن أ

َ
ــی ُیْســأ َقــَدٍم َحّتَ

ْهــَل اْلَبْیــت :روز قیامــت 
َ
ــا أ َن ــُه َو َعــْن ُحّبِ ْنَفَق

َ
ــَن اْکَتَســَبُه َو ِفیَمــا َذا أ ْی

َ
ــِه ِمــْن أ َو َعــْن َماِل

بنــده قــدم از قــدم برنمــی دارد تــا اینکــه چهــار ســؤال از وى می شــود: از عمــرش کــه 

ــهادت  ــت ش ــه عدال ــد ]و[ ب ــه داد برخیزی ــدا ب ــرای خ ــد، ب ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک کس
دهیــد، و البتــه نبایــد دشــمنی گروهــی شــما را بــر آن دارد کــه عدالــت نکنیــد. عدالــت 
کنیــد کــه آن بــه تقــوا نزدیکتــر اســت و از خــدا پــروا داریــد، کــه خــدا بــه آنچــه انجــام مــی 
دهیــد آگاه اســت. )مائــده، آیــه ۸( پــس کســی کــه اهــل مــکارم اخالقــی اســت بــه جای 
ایــن کــه منافــع شــخصی را در نظــر بگیــرد دنبــال منافــع برتــر الهــی مــی رود و رضایــت 
خداونــد را مــی جویــد حتــی اگــر بــه ضــرر خــود وحتــی بــه نفع دشــمن باشــد. ایــن اوج 

مــکارم اخالقــی اســت کــه در آیــات قــرآن و روایــات بیــان شــده اســت.
 

پیام پنجم قرآنی: تواصی در حلقه مؤمنین
تواصــی در حلقــه مؤمنیــن یکــی از پیــام هــای عملــی و کاربــردی و بــه روز قــرآن کریــم 
اســت کــه در ســوره عصــر آمــده اســت و رهبــر معظــم انقــالب اســالمی حضــرت آیــه اهّلل 
خامنــه ای بــه دلیــل شــرایط ویــژه تحریــم و فشــارهای ســخت دشــمن نســبت بــه 
ــه  ــه ب ــی ک ــام مبعــث ســال ۹۹ یکــی از موضوعات ــه در ای کشــور وملــت در ســال اخیــر ب
آن توصیــه وســفارش مؤکــد کردنــد کــه بایســت فرهنــگ ســازی شــود همیــن پیــام و 
اصــل قرانــی یعنــی» تواصــی درحلقــه مؤمنیــن« اســت، بــرای اینکــه ایــن پیــام قرآنــی 
در ســوره »والعصــر« بــه درســتی و همــه جانبــه مــورد تفســیر، تحلیــل و تطبیــق قــرار 

بگیــرد بیــان چنــد در راســتای آیــات مبارکــه بســیار الزم و ضــروری اســت.

۱. راز قسم به عصر در سوره عصر
آیــه نخســت ســوره »والعصــر« کــه مؤمنیــن رادعــوت به»تواصــی« در حلقــه خودشــان 
کــرده اســت قســم و ســوگند خــوردن حضــرت حــق تعالــی بــه عصــر اســت از همیــن رو 
مــی فرمایــد »والعصر:ســوگند بــه عصــر« در اینکــه مقصــود از عصــر درایــه چــه عصــری 
اســت، یــک احتمــال ایــن اســت مقصــود از »عصــر« زمــان بعثــت پیامبــر گرامی اســالم 
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تــی، و  َجواِبــَک ِلســانی، زبانــم بنــد می آیــد، نمیتوانــم جــواب بدهــم، َو انَقَطَعــت ُحّجَ
اســتدالل مــن تمــام میشود-انســان یــک اســتداللهایی پیــش خــودش دارد دیگــر: 
»ایــن کار را بــرای ایــن کــردم، بــرای آن کــردم«؛ بعــد ]وقتــی [ هــر یــک از این هــا را 
جــواب میدهنــد، آدم دســتش خالــی میشــود از اســتدالل- َو طــاَش ِعنــَد ُســؤاِلَک 
ِاّیــاَی ُلّبــی، و مغــز مــن، دل مــن، روح مــن در مقابــل ایــن ســؤالهای پیاپــی کــه از مــن 
خواهــد شــد، حیــران و ســرگردان میماَنــد؛ این جــوری میشــود. بنــده ایــن را خــودم 

تجربــه کــرده ام«

۳. سعادمتندان در کسب عمر
در آیــه ســوم، چهــار گــروه از »ســعادتمندان درکســب عمــررا« از صنــف زیــان دیــدگان در 

عمــر کــه می توانــد الگــوی عملــی بــرای همــه باشــد اســتثنا کــرده و معرفــی مــی نمایــد:
  گــروه اول، آن دســته ازانســان هــای انــد کــه انســانی فکــر می کننــد نــه حیوانــی، 
ــی،  ــه فرش ــند ن ــی اندیش ــی م ــیئه، عرش ــات س ــه حی ــد ن ــه ان ــات طیب ــال حی ــه دنب ب
حوضچــه  باورمندنــد،  کــه  کســانی  اینــان  بماننــد  وخالــی  تهــی  نمی خواهنــد 
وجودیشــان را از معرفــت حضــرت حــق پرمی کننــد، و مؤمــن بــه زندگــی پــس ازمــرگ، 

شــریعت ودیــن مــی باشــند.
  گــروه دوم، همــان گــروه اول اندکــه زندگــی را هدفمنــد مــی داننــد کــه همــان 
رســیدن بــه »لقــاءاهّلل« اســت، چراکــه ایــن کالم الهــی اســت کــه دربــاره خلقــت انســان 
مــی فرمایــد و ایــن ســلوک معنــوی نیازمنــد بــه زاد وتوشــه اســت کــه »عمــل صالــح« 
آمیختــه بااخــالص ورضــای الهــی اســت، چراکــه حــق تعالــی خــود فرموده:»فمــن 
کان« ازهمیــن رو ایــن دســته بــه لــوازم عمــل نمــوده وعمرشــان را درکســب عمــل 
ــه توصیــف می کنــد. ــروه را اینگون ــوم ایــن دوگ ــه س ــه درای ــح مصــرف می کننــد ک صال
  گــروه ســوم همــان گــروه اول و دوم انــد وقتــی گــردو غبــار فتنــه بلنــد می شــود 

در چــه ســپرى ســاخته؟ و جوانیــش در چــه راهــی صــرف کــرده؟ و از مالــش کــه از کجــا 
آورده و بــه چــه مصرفــی رســانده؟ و از دوســتی  مــا اهــل  بیــت .:. جامــع االخبــار، ص 

ــی الصــدوق، ص ۳۹؛ خصــال، ج۱، ص ۲۵۳؛ تحــف العقــول، ص ۵۶.« ۱۷۵،.امال
در تفســیر معنــای قرآنــی ایــن آیــه مبارکــه اســت رهبــر معظــم آیــه اهّلل خامنــه ای 
ــد و  ــت را بدانی ــن موقعّی ــدر ای ــز! ق ــران عزی ــرادران و خواه ــد: » ب ــی فرماین ــالب م انق
بدانیــد کــه بســیار زودگــذر اســت؛ یعنــی تــا چشــم بــه هــم بزنیــم، چهــار ســال گذشــته. 
ــه  ــه پشــت ســرش ک مثــل عمرمــان دیگــر؛ عمــر مــا هــم همین جــور اســت؛ انســان ب
بــرق گذشــت و خوشــی ها، ســختی ها،  ایــن دوران مثــل  نــگاه میکنــد، میبینــد 
ــر در ایــن طومــار طوالنی-حــاال  تلخی هــا، شــیرینی ها، لّذتهــا، رنجهــا تمــام شــد. اگ
در مــورد امثــال حقیــر هفتــاد هشــتاد ســاله مثــاًل فــرض کنیــد- انســان توانســته باشــد 
یــک نقطــه ای گذاشــته باشــد کــه بتوانــد محاســبه کنــد آن را پیــش خــدای متعــال 
و امیــدی بــه آن داشــته باشــد، خــب چــه بهتــر؛ اّمــا اگــر چنانچــه در ایــن طومــار 
طوالنــی، کاری کــه بتــوان از آن در مقابــل خــدای متعــال دفــاع کرد-]چــون[ انســان 
را محاســبه میکننــد دیگــر- نداشــته باشــیم، زندگــی خواهــد شــد خســارت؛ همــان 
ذیــَن ءاَمنــوا َو َعِمُلــوا الّصاِلٰحــت؛ ایمــان و عمــل صالح؛ 

َ
 اّل

َّ
»ِاّنَ ااِلنســاَن َلفــی ُخســٍر« ِاال

اگــر ایــن عمــل صالــح و ایــن ایمــان در ایــن مجموعــه ای کــه از عمــر مــا گذشــته اســت 
وجــود داشــته باشــد، خــب بلــه، خســارت نیســت؛ بــه همــان انــدازه ســود هســت؛ 
]اّمــا[ اگــر خــدای نکــرده نباشــد یــا انســان وقتــی محاســبه میکنــد، ببینــد میتــوان در 
ــرد، آن وقــت کار انســان خیلــی مشــکل اســت؛ خیلــی.  ــرد و مناقشــه ک آن خدشــه ک
در دعــای شــریف ابی حمــزه، حضــرت ]علــی ؟ع؟[ عــرض میکنــد بــه خــدای متعــال: 
 َعــن َجواِبــَک ِلســانی َو طــاَش ِعنَد ُســؤاِلَک 

َ
تــی َو َکّل َالّلُهــّمَ ارَحمنــی ِاَذا انَقَطَعــت ُحّجَ

ِاّیــاَی ُلّبــی؛ آن وقتــی کــه تــو از مــن ســؤال میکنــی، مــن جوابــی نــدارم بــه تــو بدهــم-
 َعــن 

َ
تفّحــص میکننــد از اعمــال انســان؛ انســان بایــد بتوانــد جــواب بدهــد دیگــر- َکّل
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اینکــه حقایــق را وارونــه نشــان دهــد. حقایــق عالــم را بــه دروغ وارونــه نشــان دهنــد.
اینکــه تواصــی بــه حــق و صبــر و ایــن رشــته را در بیــن مؤمنــان قطــع کننــد، ایــن چیــز 
خطرناکــی اســت. کاری کننــد کــه مومنیــن همدیگــر را توصیــه نکننــد، همدیگــر را 
حفــظ نکننــد و بــه یکدگیــر امیــد ندهنــد. اگــر ایــن جریــان قطع شــود خیلــی خطرناک 
اســت و موجــب می شــود انســان ها احســاس تنهایــی و ناامیــدی کننــد و اراده هــا 
ضعیــف و امیدهــا کم رنــگ شــود. جــرأت اقــدام از دســت بــرود. وقتــی تواصــی نبــود 

ایــن اتفاقــات می افتــد.

پیام ششم قرآنی: محاسن اخالق و مکارم اخالق
مــکارم اخــالق و محاســن اخــالق یکــی ازپیــام هــا و درس هــای مهــم اخالقــی قرآنــی 
اســت، کــه انســانیت انســان، بــه متصــف شــدن انســان بــه ایــن صفــات حمیــده 
وپســندیده دارد کــه امــروزه خــالء و کمبــود آن در روابــط فــردی، اجتماعی، خانوادگی 
بســیار احســاس می شــود، بــرای ایــن کــه بــه میــزان اهمیــت پیــا م قرانی»محاســن 
ــود،  ــل ش ــش تحلی ــه جوانب ــی باهم ــام قرآن ــن پی ــم و ای ــی ببری ــالق« در پ ــکارم خ وم

توضیــح چنــد نکتــه الزم اســت:

۱. »تفاوت حماسن اخالیق با مکارم اخالیق«
هرچنــد در کتــب اخالقــی و عرفــان تفــاوت زیــادی بیــن »محاســن اخالقــی ومــکارم 
اخالقــی« ذکــر کردنــد، ولــی روشــن تریــن تفــاوت در ایــن اســت محاســن اخــالق 
آن صفــات حمیــده و پســندیده ایســت اگــر انســان متصــف بــه آن باشــد نشــانه 
برخــورداری از حــس اخــالق اســت و اگــر فاقــد آن باشــد نشــانه از ســوء و بــدی اخــالق 
اســت، و در مقابل»مــکارم اخــالق« بــه ایــن اســت اگــر شــخص متصــف بــه ایــن صفت 
باشــد نشــانه بربزرگــواری، بزرگــی و تعالــی روح شــخص اســت، و حکایــت از ایــن دارد 

شــناخت حــق از باطــل، و شــناخت باطــل پیچیــده وســخت می شــود اهــل ایمــان 
بــه دلیــل داشــتن قــدرت تشــخیص حــق را ازباطــل مــی شناســند وحاضرنــد در 

ــه تنهــا ازمــال بلکــه ازجانشــان هزینــه کننــد ــه حــق ن نصــرت رســاندن ب
  گــروه چهــارم، همــان گــروه ســه گانــه پیشــینند بــرای اینکــه درکنــار حــق بماننــد 
ــَك »۱۱۲/هود«:پــس  ــاَب َمَع ــْن ت ــْرَت َو َم ِم

ُ
وکــم نیاورنــد آیــه مبارکه:).َفاْســَتِقْم َکمــا أ

)اى پیامبــر!( همــان گونــه کــه مأمــور شــده اى، اســتوار بــاش و )نیــز( هــر کــس کــه بــا 
ْقداَمنــا َو اْنُصْرنــا 

َ
ــْت أ ْفــِرْغ َعَلْینــا َصْبــرًا َو َثِبّ

َ
نــا أ تــو، بــه ســوى خــدا آمــده اســت.« وایه»َرَبّ

ــر مــا فــرو ریــز و قدمهــاى  ــْوِم اْلکاِفِریــَن )۲۵۰/: پــروردگارا صبــر و شــکیبایی ب ــی اْلَق َعَل
مــا را ثابــت و اســتوار بــدار و مــارا بــر گــروه کافــران پیروزگــردان« نقشــه مشــی سیاســی، 

الهــی خــود قــرار داده و در دفــاع ازحــق اســتقامت وصبرمی کننــد.

۴. راز توصیف ویژه اهل توایص
هــر چنــد »حــق« و »صبــر« مصداقــی از همــان ایمــان و عمــل صالــح انــد، راز مســتقل 
آوردن ایــن دو، توجــه ویــژه دادن مؤمنیــن به»حــق وصبــر« اســت، چراکــه تواصــی 
ازبــاب تفاعــل اســت ودرجایــی کاربــرد دارد کــه دوطــر ف داشــته باشــد، ویژگــی گــروه 
بــرای جمــع خــود  ســوم»اهل حــق« گــروه چهارم»اهــل صبــر« درایــن اســت کــه 
ــه »حق«و»صبــر« توصیــه  ــه تشــکیل مــی دهنــد وپیوســته یکدیگــر ب حلقــه مؤمنان
وســفارش می کننــد کــه مبــادا باگذشــت زمــان گرفتــار نفســانیات شــده ازحــق فاصلــه 
بگیرنــد ویادراســتقامت درمســیر خســته شــان بــه دلیــل نقــش کلیــدی کــه ایــن اصــل 
قرانی»تواصــی« در حلقــه مؤمیــن دربرابــر بحــران هــا دارد، رهبــر معظــم انقــالب 
اســالمی آیــه اهّلل خامنــه ای در آخریــن بیانــات خــود در ســال )۹۹(بــه مناســبت 
مبعــث فرمودنــد: در ایــن جنــگ نــرم، دشــمن دو حرکــت را انجــام دهــد و دو هــدف 
را دنبــال می کنــد. یــک اینکــه ایــن زنجیــره تواصــی بــه حــق و صبــر را قطــع کنــد،  دوم 
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 بــه دالیــل متعــدد متصــف شــدن هــر مســلمان متشــرع بــه ضوابــط و چارچــوب 
اســالمی و قرآنــی وظیفــه و تکلیــف اســت و در راس همــه درس هــا و پیــام هــا ازهــر 
فرصتــی اســتفاده کــرده وبــا ریاضــت کشــیدن ونفــس کشــی خود آراســته به )محاســن 

اخــالق(و )مــکارم اخــالق( بنمایــد.
 نخســتین دلیــل بــر متصــف شــدن بــه »مــکارم اخــالق« آنســت قریــب بــه یــک 
چهــارم از آیــات قــرآن کریــم توصیــه و تاکیــد بــر متصــف شــدن هــر مســلمان بــه صفــات 
حمیــده و اخــالق فــردی و اخــالق اجتماعــی اســت. ازهمیــن رو)۴۷۵(آیــه قــرآن بــه 
اخــالق اجتماعــی و۳۷۵ آیــه بــه اخــالق فــردی اختصــاص دارد وهمیــن دلیــل برایــن 
معنــا اســت کــه مــکارم اخــالق از ســایر فرائــض واجبــات اســالمی اســت و هــر انســان 
مســلمان بــه همــان انــدازه مکلــف بــه انجــام واجبــات اســت به همــان مرتبــه وظیفه 

دارد مــکارم اخــالق را بشناســد و آن را در خــود نهادینــه کنــد.
ــه همیــن دلیــل رســول اهّلل؟ص؟ در خطبــه شــعبانیه مــکارم اخــالق را بهشــت ســاز  ب
ــهِر ُخُلَقــُه کاَن 

َ
ــَن ِمنُکــم فــی هــَذا الّش َهــا الّنــاُس، َمــن َحّسَ دانســته ومــی فرماینــد: »أّیُ

ــهِر َعّمــا 
َ

ــَف فــی هــَذا الّش
َ

قــداُم، وَمــن َخّف
َ
 فیــِه األ

ُ
ــراِط َیــوَم َتــِزّل َلــُه َجــوازا َعَلــی الّصِ

 اهّللُ  فیــِه َغَضَبــُه َیــوَم 
َ

ُه َکــّف  فیــِه َشــّرَ
َ

ــَف اهّللُ  َعنــُه ِحســاَبُه، وَمــن َکــّف
َ

َمَلَکــت َیمیُنــُه َخّف
َیلقــاُه، وَمــن أکــَرَم فیــِه َیتیمــا أکَرَمــُه اهّللُ  َیــوَم َیلقــاُه، وَمــن َوَصــَل فیــِه َرِحَمــُه َوَصَلــُه اهّلل 
ُ ِبَرحَمِتــِه َیــوَم َیلقــاُه، وَمــن َقَطــَع َرِحَمــُه َقَطــَع اهّللُ  َعنــُه َرحَمَتــُه َیــوَم َیلقــاُه: اى مــردم! 
هــر کــس اخالقــش را در ایــن مــاه، نیکــو ســازد، بــراى او وســیله عبــور از صــراط خواهــد 
بــود، در آن روز کــه گام هــا بــر صــراط مــی لغــزد؛ و هــر کــس در ایــن مــاه بــر بــردگان خــود 
آســان بگیــرد، خداونــد حســاب او را ســبک خواهــد گرفــت؛ و هــر کــس در ایــن مــاه، 
شــّر خــود را ]از دیگــران[ بــاز دارد،خداونــد در روز دیــدارش، غضــب خویــش را از او بــاز 
خواهــد داشــت؛ و هــر کــه در ایــن مــاه، یتیمــی را گرامــی بــدارد، در روز دیــدار، خداونــد، 
گرامــی اش خواهــد داشــت؛و هــر کــه در آن بخویشــاوند خــود نیکــی کنــد، در روز دیــدار، 

کــه صاحــب مــکارم اخــالق نفــس کشــی کــرده اســت تابــه ایــن مرتبــه ازاخــالق برســد، 
ــا )مــکارم  ــا تامــل در آن تفــاوت )محاســن اخــالق( را ب ــه بتــوان ب بهتریــن تمثیلــی ک
اخــالق( بازشــناخت تمثیلــی اســت کــه عالمــه محمــد تقــی جعفــری اینگونــه توضیــح 

مــی دهنــد:
ــد ایــن  ــا نگاهــی می گوی ــرد. کفــاش ب ــزد کفــاش می ب ــرای تعمیــر ن کســی کفشــش را ب
کفــش ســه کــوک می خواهــد و هــر کــوک مثــاًل ده تومــان و خــرج کفــش می شــود ســی 
تومــان. مشــتری هــم قبــول می کنــد. پــول را می دهــد و مــی رود تــا ســاعتی دیگــر 
برگــردد و ســوار کفــش تعمیــر شــده بشــود. کفــاش دســت  بــه  کار می شــود. کــوک اول، 
ــد  ــگاه عمیــق در می یاب ــا یــک ن کــوک دوم و در نهایــت، کــوک ســوم و تمــام …، امــا ب
ــد عمــر کفــش بیشــتر می شــود  ــر بزن ــوک دیگــر اگ ــی یــک ک اگرچــه کار تمــام اســت، ول
و کفــش، کفش تــر خواهدشــد.از یک ســو، قــرار مالــی را گذاشــته و نمی شــود طلــِب 
اضافــه کنــد و از ســوی دیگــر، دودل اســت کــه کــوک چهــارم را بزنــد یــا نزنــد.او میــان 
نفــع و اخــالق، میــان دل و قاعــده ی توافــق، مانــده اســت. یــک دوراهــی ســاده کــه 

هیــچ کــدام خــالف عقــل نیســت.
اگــر کــوک چهــارم را نزنــد، هیــچ خالفــی نکــرده امــا اگــر بزنــد، بــه رســالت هــزار پیامبــر 
ــر  ــا اگ ــه ام ــون راه رفت ــق و قان ــط تواف ــد، روی خ ــارم را نزن ــوک چه ــر ک ــم کرده.اگ تعظی

ــرد.« ــر خــوا هــد خواهدک ــد، صــدای لبیــک او، آســمان اخــالق را پ بزن
درایــن تمثیــل کفــش دوز ازاینکــه ســه کوک رابراســاس قــرار داد انجــام داد ازکارش کم 
نگذاشــت وکــم کاری نکــرد، کاری اخالقــی کــرد وازاخــالق حســنه برخــوردار بــود، ولــی 
کــوک چهــارم بــه کفــش زدومانــدگارش کــرد وبــه نــدای دل پاســخ داد ودرمحاســبات 
مــادی نمانــد نشــان ازتعالــی وبزگــواری روحــی دارد کــه همــان مــکارم اخــالق اســت، 

امــروز جامعــه محتــاج بــه ایــن کــوک چهــارم اســت«
 ۲.دالیل آراسته شدن به مکارم اخالق
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خداونــد بــا رحمتــش بــه او نیکــی خواهــد کــرد؛ و هــر کــس در آن از خویشــان خــود 
بُبــرد، خداونــد در روز دیــدار، رحمتــش را از او قطــع خواهــد نمــود«

پیام هفتم قرآنی: امید وامیدواری
»رجــاء و امیــد« از پیــام هــای مهــم و سرنوشــت ســاز قرآنــی و ســیره نبــوی وعلــوی و 
از امــوزه هــای و حیانــی اســت کــه انســان ها در هــر دوره و زمــان، بــه خصــوص بشــر 
ایــن عصــر بــه ویــژه امــت اســالمی در شــرایط موجــود ســخت محتــاج و نیازمنــد بــه 
ان خواهــد بــود، بــرای اینکــه ایــن پیــام قرآنــی همــه جانبــه مــورد تحلیــل قــرار بگیــرد 

توضیــح چنــد نکتــه بهــم پیوســته بســیار الزم وضــروری اســت؛

۱. امهیت وضرورت امید وامید واری
ــخصه  ــی و مش ــوان از تعبیرات ــدواری را می ت ــد وامی ــرورت امی ــت وض ــزان اهمی در می
هایــی کــه در لســان و زبــان آیــات و روایــات آمــده اســت بــه آســانی  فهــم کــرد و 
دریافــت، چراکــه در آیــات و روایــات ســه تعبیــر و ســه مشــخصه قابــل تامــل و درنــگ 
ــه آینــده و همچنیــن ســرخوردگان و مایوســان  ــه امیــدواران در زندگــی و ب نســبت ب

ــه آینــده اســت. ــی و نســبت ب اززندگ
  مشــخصه اول؛ امیــدواران بــه زندگــی و نســبت بــه آینــده کــد و نشــانه از ایمــان 
و برخــورداری از پشــتوانه عظیــم معنــوی اســت، در مقابــل یــاس و ناامیــدی نشــانه 
کفــر و بــی ایمانــی شــخص خواهــد بــود، اولیــاء الهــی کســانی انــد هــم خــود در مقابــل 
بحران هــا مایــوس نمی شــوند و هــم دیگــران را مایــوس نمی کننــد ازهمیــن رو در 

ایــه)۸۷( ســوره یوســف حضــرت یعقــوب خطــاب بــه فرزندانــش می گویــد:
ُس 

َ
ــُه ال َیْیــأ

ّ
ِ ِإَن

ُســوا ِمــْن َرْوِح اهّلَلّ
َ
ِخیــِه َو ال َتْیأ

َ
ُســوا ِمــْن ُیوُســَف َو أ  »یاَبِنــَیّ اْذَهُبــوا َفَتَحَسّ

 اْلَقــْوُم اْلکاِفــُروَن:اى پســرانم! )بــار دیگــر بــه مصــر( برویــد و از یوســف 
َّ

ِ ِإال
ِمــْن َرْوِح اهّلَلّ

و بــرادرش جســتجو کنیــد و از رحمــت خداونــد مأیــوس نشــوید، حــّق ایــن اســت کــه 
جــز گــروه کافــران، از رحمــت خداونــدى مأیــوس نمــی گردنــد«.

ــی عالمــان،  ــه آینــده زندگ ــی و ب ــه زندگ   مشــخصه دوم ؛ ایــن اســت امیــدواران ب
آگاهــان، و نســبت بــه خــود ا فرهیختــگان انــد کــه در برخــورد بــا بحــران هــا پیوســته 
بــه دنبــال راهــکار خــروج از بحــران انــد ولــی ناامیدانــه جماعتــی جاهــل و ناداننــد کــه 
در برخــورد بــا بحــران خــودرا دربــن بســت دیــده وراهــکار خــروج ازبحــران را در خــود 
کشــی وحــذف خــود جســتجو می کننــد ازهمیــن روســت امــام علــی ؟ع؟  »امیــدواران  
ــِط النــاَس   الَفقیــِه َمــن لــم ُیَقّنِ

ُ
وناامیــدان را ایــن گونــه توصیــف می کنــد: »الَفقیــُه ُکّل

ِمــن َرحَمــِة اهّللِ ، و لــم ُیؤِیْســُهم ِمــن َروِح اهّللِ ، و لــم ُیؤِمْنُهــم ِمــن َمکــِر اهّلل؛ فقیــه 
بــه تمــام معنــا، کســی اســت کــه مــردم را از رحمــت خــدا نومیــد نگردانــد و از فضــل و 
بخشــایش خــدا، مأیوسشــان نســازد و از مکــر و عــذاب خــدا هــم آســوده خاطرشــان 

نکنــد: نهــج البالغــة: الحکمــة ۹۰«.
  مشــخصه ســوم، امیــد وامیــد واری بــه زندگــی وآینــده زندگــی، بــه معنای حســن 
ظــن داشــتن بــه خــدا و او را درهرحــال در زندگــی دیــدن و بــه وی اعتمــاد کــردن 
اســت، ولــی ناامیــدی بــه معنــای ســوء ظــن داشــتن و بــه وعــده هــای حــق تعالــی 
و مؤمــن نبــودن و همســو شــدن بامنافقیــن وکفــار،  جهنــم وعــذاب الهــی راخریــدن 
َب اْلُمناِفِقیــَن َو  اســت، چراکــه حــق تعالــی درســوره فتــح آیــه)۶( مــی فرمایــد:»َو ُیَعــِذّ
ــْوِء  ــْوِء َعَلْیِهــْم داِئــَرُة الَسّ ِ َظــَنّ الَسّ

یــَن ِبــاهّلَلّ اِنّ
ّ

اْلُمناِفقــاِت َو اْلُمْشــِرِکیَن َو اْلُمْشــِرکاِت الَظ
ــان  :و مــردان و زن

ً
ــَم َو ســاَءْت َمِصیــرا ــْم َجَهَنّ  َلُه

ّ
ــَد َع

َ
ــْم َو أ ــْم َو َلَعَنُه َو َغِضــَب اهّلَلُّ َعَلْیِه

منافــق و مــردان و زنــان مشــرك را کــه بــه خداونــد گمــان بــد دارنــد، )و می گوینــد 
خداونــد پیامبــرش را یــارى نخواهــد کــرد،( عــذاب کنــد، بــدى بــر آن هــا احاطــه کــرده 
اســت، خداونــد بــر آنــان غضــب کــرده و از رحمــت خــود دورشــان ســاخته و برایشــان 

جهّنــم را آمــاده کــرده اســت کــه بــد ســرانجامی اســت.« 
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 فشارمعیشتی وتنگنای اقتصادی
فشــار  شــدن»  گیــر  وزمیــن  شکســت  حــس  ســرخوردگی،  ناامیــدی،  منشــاء  اگــر 
معیشــتی، وتنگنــای اقتصــادی« باشــد، قــرآن کریــم راهــکار ش کســب تقواوتــوکل بــه 
خــدا مــی دانــد کــه اگــر شــخص زندگــی پاکــی داشــته باشــد در فشــارهای معیشــتی بــه 
ــه  ــی گشایشــی را درزندگــی وی ایجــاد می کنــد ک ــوکل داشــته باشــد حــق تعال خــدا ت
ندانــد چگونــه راه بســته بازشــده اســت وازچــه طریقــی  قفــل بســته شــده معیشــتی 
ْل َعَلــی 

َ
 َیْحَتِســُب َوَمــن َیَتــَوّک

َ
بازشــده اســت ازهمیــن رو درایــه: »َوَیْرُزْقــُه ِمــْن َحْیــُث ال

ْمــِرِه َقــْد َجَعــَل اهّلُل ِلــُکّلِ َشــْیٍء َقْدًرا)۳/طــالق«: و او را از 
َ
اهّلِل َفُهــَو َحْســُبه ِإّنَ اهّلَل َباِلــُغ أ

جایــی کــه گمــان نــدارد روزی می دهــد؛ و هــر کــس بــر خــدا تــوّکل کنــد، کفایــت امــرش 
را می کنــد؛ خداونــد فرمــان خــود را بــه انجــام می رســاند؛ و خــدا بــرای هــر چیــزی 
ــرده  ــه ک ــدازه ای قــرار داده اســت!« کســانی کــه چنیــن راهــکاری را در زندگــی تجرب ان

اند،فراواننــد فقــط چنــد مــورد را دراینجــا مــی اوریــم:
ــُه َمْخَرجــًا َو  ــِق اهّلَلَّ یْجَعــْل َل 1. »مفســرین گوینــد: کــه ایــن قســمت از آیــات »َو َمــْن یَتّ
ــُه ِمــْن َحیــُث الیْحَتِســُب« دربــاره عــوف بــن مالــک االشــجعی آمــده کــه مــردى  یْرُزْق
فقیــر و بی چیــز بــود و پســرى داشــت کــه مشــرکین او را اســیر کــرده بودنــد. عــوف 
نــزد رســول خــدا ؟ص؟ آمــد و از درد اندرونــی خویــش بــه خاطــر اســارت فرزنــد و فقــر 
و بی چیــزى مــی نالیــد. پیامبــر او را تســکین داد و در عیــن حــال فرمــود: امشــب در 
خانــه مــا هیــچ بــرگ و توشــه اى جــز یــک مــد طعــام یافــت نمــی شــود ســپس فرمــود: 
« را بــر   بــاهّلَلّ

ّ
اى عــوف، صبــر کــن و پرهیــزکار بــاش و زیــاد کلمــه »الحــول و القــّوة اال

زبــان جــارى ســاز. عــوف بــه خانــه خویــش برگشــت و بــه اهــل خویــش گفــت: رســول 
خــدا ؟ص؟ مــا را بــه تقــوى و صبــر امــر فرمــوده و نیــز فرمــود: بــه گفتــار »الحــول و القــّوة 
 بــاهّلل« زیــاد بپردازیــم. اهــل وى گفتنــد: نیکــو مداوائــی و بهتریــن مرهمــی اســت 

ّ
اال

کــه پیامبــر بــه مــا داده اینــان بــه دســتور رســول خــدا ؟ص؟ عمــل کردنــد. چنــدى 

ْط  از همیــن رو امــام علــی ؟ع؟-در مناجــات شــعبانیه- مــی فرمایــد: » إلهــی لــم ُاَســّلِ
ــی ُقنــوَط الیــاِس، و ال انَقَطــَع َرجائــی ِمــن َجمیــِل َکَرِمــَك ! نومیــدى  علــی ُحســِن َظّنِ
و یــأس را بــر گمــان نیکــم ]بــه تــو [چیــره نمــی گردانــم و امیــدم را از بزرگوارى و بخشــش 

زیبــاى تــو، نمــی ُبــرم«
 

2. راهکارهای تقویت منودن امید وامیدواری
قــرآن کریــم بــه تناســب بحرانــی کــه ممکــن اســت هر انســانی بــا ان روبرو شــود و احســا 
س تنهایــی و بــی پناهــی کنــد راهــکاری را در پیــش وی قــرار داده تــا از ناامیــدی 
خــارج شــده و بــا قرانــی درمانــی امیــد بــه زندگــی و آینــده زندگــی پیداکنــد، کــه چنــد 

راهــکار قرآنــی را دراینجــا مــی اوریــم؛
بحران اخالقی

اگــر بحرانــی کــه انســان بــا ان روبــرو شــده اســت احســاس شکســت، بــن بســت، 
و ســرخوردگی و بــی هویتــی می کند»بحــران اخالقــی« باشــد، بــه ایــن معنــا از ســر 
تقصیــر و قصــور ریــز ودرشــت، بــزرگ و کوچــک محرمــات الهــی را مرتکــب شــده و در 
لجنــزار معصیــت گرفتــار شــده اســت، ازهمیــن جهــت احســاس می کنــد از نظــر حــق 
افتــاده اســت و جهنــم رفتنــش قطعــی اســت و کامــال مایــوس از رحمــت الهــی اســت، 
قــرآن کریــم راهــکار بــرای رهایــی از ناامیــدی، وامیــدوار شــدن بــه مغفــرت و رحمــت 
الهــی را »توبــه« و بازگشــت از گنــاه معرفــی میکنــد، و یــاس از مغفــرت الهــی و قبولــی 
توبــه را مذمــت کــرده و گنــاه دیگــر مــی دانــد ازهمیــن رو مــی فرمایــد: »ُقــْل یــا ِعبــاِدَی 
ُنــوَب َجِمیعــًا 

ّ
ِ ِإَنّ اهّلَلَّ َیْغِفــُر الُذ

ْنُفِســِهْم ال َتْقَنُطــوا ِمــْن َرْحَمــِة اهّلَلّ
َ
ْســَرُفوا َعلــی  أ

َ
ِذیــَن أ

ّ
اَل

ِحیــُم )۵۳/زمــر(: بگــو: »اى بنــدگان مــن کــه بــر نفــس خویــش  ــُه ُهــَو اْلَغُفــوُر الَرّ
ّ
ِإَن

اســراف )و ســتم( کرده ایــد! از رحمــت خداونــد مأیــوس نشــوید، همانــا خداونــد 
ــان اســت.« ــده و مهرب ــه او بســیار آمرزن ــرا ک همــه ى گناهــان را می بخشــد، زی
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خانــم چیــزی نگفتنــد، امــا مــن از ناراحتــی خانــم بــه شــدت اندوهگیــن شــدم. عصــر 
همــان روز، پــس از پایــان درس در صحــن حضــرت معصومــه؟س؟ نشســته بــودم. دو 
نفــر نــزد مــن آمدنــد و پرســیدند: ببخشــید، آقــا ســید روح اهّلل خمینــی شــما هســتید؟ 
گفتــم: بلــه. گفتنــد: مــا از اصفهــان آمده ایــم و می خواهیــم بــه زیــارت عتبــات مشــرف 
شــویم. مقــداری پــول داریــم و می خواهیــم آن را نــزد شــما امانــت بگذاریــم. اگــر مقدر 
شــد از عتبــات هــم بــه مکــه می رویــم کــه نزدیــک یــک ســال طــول می کشــد، اگــر هــم 
نرفتیــم شــش مــاه دیگــر برمی گردیــم. پرســیدم چــرا مــرا انتخــاب کرده ایــد؟ گفتنــد: از 
هــر کــس کــه پرســیدیم: پــول را نــزد چــه کســی امانــت بگذاریــم؟ شــما را معرفــی کردنــد 
مــن گفتــم: نمی پذیــرم. آن هــا اصــرار کردنــد کــه مــا مســافریم و بــه همیــن منظــور از 
اصفهــان بــه قــم آمده ایــم. باپذیــرش ایــن امانــت مشــکل مــا برطــرف می شــود. مــن 
پذیرفتــم. بالفاصلــه چهــره خانــم در نظــرم مســجم شــد و تعویــض خانــه و... بــه فکــر 

رســید کــه ممکــن اســت ایــن پــول بتوانــد مشــکل خانــه را حــل کنــد.
از ایــن رو بــه آن هــا گفتــم: آیــا مجــاز هســتم در پــول تصــرف کنــم؟ گفتــم: یعنــی آن را 
ــم. آن هــا هــم  ــه شــما برگردان خــارج کنــم و هنــگام بازگشــت شــما همــان مقــدار را ب
گفتنــد: بلــه، اختیــار آن را داریــد. پــول را گرفتــم و نــه یــک ریــال کمتــر و نــه یــک ریــال 
بیشــتر. آن هــا رفتنــد و مــن نــزد صاحب خانــه رفتــم و اولیــن قســطی را کــه الزم 

داشــت، بــه او دادم.
ــا هنــگام بازگشــت آن هــا  ــول باشــم ت ــه فکــر ایــن پ ــد ب ــا خــود گفتــم: بای پــس از آن ب
آمــاده باشــد. فــردای آن روز، توســط مســافری کــه از مشــهد آمــده و راهــی خمیــن بود 
بــه آقــای پســندیده پیغــام دادم کــه ملــک مــرا بفروشــد و پولــش را برایــم بفرســتد. امــا 
بــه طــور معمــول، چنــد مــاه طــول می کشــید تــا ملــک فــروش رود. مســافر بــه خمیــن 
رفتــه و پیغــام را رســانده بــود آقــای پســندیده کــه تــا آن لحظــه چنیــن درخواســتی را 
از مــن نشــنیده بــود، فهمیــد کــه در وضــع دشــواری قــرار گرفتــه ام؛ بنابرایــن همســر 

نگذشــت کــه پســر عــوف بــا گلــه اى از گوســفندان و قطــارى از شــتران بازگشــت و بــه 
پــدرش گفــت: کســی کــه مــرا اســیر نمــوده بــود، او را غافلگیــر کــردم و در حــال غفلــت 
او گوســفندان و شــتران او را بــه غنیمــت آوردم. عــوف نــزد پیامبــر رفــت و ســؤال کــرد 
کــه آیــا ایــن گوســفندان بــر او حــالل اســت یــا نــه؟ پیامبــر فرمــود: بلــی بــر شــما حــالل 

اســت ســپس ایــن آیــات نــازل گردید.:-تفســیر  نمونــه جلــد ۲۴« 
ــی  ــد خمین ــید احم ــر س ــی همس ــه طباطبای ــرات« فاطم ــم خاط ــاب »اقلی 2.  در کت
آمــده اســت:  یکــی از شــب ها صحبــت بــه ایــن مســئله کشــیده شــد کــه گاهــی امــوری 
ــود  ــگفت زده می ش ــد و ش ــی را می بین ــان امدادهای ــد و انس ــره رخ می ده ــر منتظ غی
بــر ایــن  بــا تأکیــد  و هرچــه می اندیشــد جــز لطــف الهــی چیــزی نمی بینــد. امــام 
مطلــب، ماجــرای خریــد خانــه را در قــم تعریــف کردنــد و گفتنــد: خانــه ای در محلــه 
ــه  ــود ک ــه اجــاره ای ب ــه چندمیــن خان ــم. ایــن خان ــرده بودی یخچــال قاضــی اجــاره ک
تعویــض می کردیــم؛ زیــرا صاحب خانــه یــا قصــد فــروش خانــه اش را می کــرد یــا بــه 
دالیــل دیگــر، مجبــور بــه اجــاره خانــه دیگــری می شــدیم. یــک روز صاحب  خانــه آمــد 
و گفــت: مشــکلی دارم و بایــد ایــن خانــه را بفروشــم و شــما بــرای تخلیــه چنــد روز 
ــم گفتــم: االن  ــه خان ــا خون ســردی ب ــه ب ــد. مــن در حــال خــروج از خان فرصــت داری
ــم از شــنیدن ایــن ســخن  ــه را تخلیــه کنیــد. خان ــه خان ــه آمــد و گفــت ک صاحب خان
برخــالف بارهــای پیشــین ناگهــان بــا ناراحتــی نشســتند و گفتنــد کــه مــن دیگــر 

نمی توانــم. از ایــن همــه جابه جایــی و خانــه عــوض کــردن خســته شــدم.
امــام افزودنــد: حقیقــت ایــن بــود کــه گمــان نمی کــردم، جابه جایــی خانــه بــرای 
خانــم کار دشــواری باشــد؛ زیــرا خانــم هرگــز اظهــار ناراحتــی نکــرده بــود. چیــزی 

نگفتــم و بــا انــدوه بیــرون رفتــم.
ظهــر کــه برگشــتم خانــم بــه آرامــی از مــن پرســید: چــرا صاحب خانــه می گویــد تخلیــه 
ــه پــول احتیــاج دارد و می خواهــد اینجــا را بفروشــد.  ــه ب کنیــم؟ گفتــم: صاحب خان
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یــارى کنیــد، شــما را یــارى می کنــد و گام هایتــان را اســتوار می ســازد« 
ازهمین روست که رهبر معظم انقالب حضرت آیه اهّلل خامنه ای می فرمایند:

»مــن بارهــا از قــول امــام )رضــوان اهّلَلّ علیــه( نقــل کــرده  ام کــه فرمودنــد: مــن از اولــی 
ــی دارد  ــت قدرت ــک دس ــردم- ی ــاس ک ــا احس ــدم- ی ــدیم، دی ــه ش ــن قضی ــه وارد ای ک
کارهــا را پیــش میبــرد. حقیقتــًا همیــن جــور اســت؛ و ایــن را ایشــان بــه مــن فرمودنــد. 
انســان ایــن دســت قــدرت الهــی را می  بینــد. البتــه ایــن دســت قــدرت الهــی، قــوم 
و خویشــی  ای بــا مــا نــدارد:».  مــن کان هّلل کان اهّلل له:هــر کــه بــرای خــدا باشــد،خدا 
هــم بــرای اوســت::بحار األنــوار، عالمــه مجلســی، ج  ۷۹، ص ۱۹۷« »إن تنصــروا اهّلَلّ 
ینصرکم:محمــد ایــه/۷«، »و لینصــرّن اهّلَلّ مــن ینصــره: حــج آیــه/ ۴۰«- بایــد در 
خدمــت ایــن راه باشــیم؛ خالصانــه؛ آنچــه کــه داریــم، بیاوریــم میــدان و بــرای ایــن راه 
تقدیــم کنیــم؛ تالشــمان و کارمــان را بــرای ایــن راه تقدیــم کنیــم. خــدای متعــال هــم 
تفضــل خواهــد کــرد؛ لطــف خواهــد کــرد؛ امــروز هــم همیــن کار شــده و خــدای متعــال 
ــه  ــه کــرده ب ــه ســوی خــودش برگشــته؛ تیــرش کمان تفضــل کــرده و ســنگ دشــمن ب
طــرف خــودش؛ و نتوانســتند از توطئــه  ای کــه کردنــد، طرفــی ببندند)دیــدار اعضــای 

مجلــس خبــرگان رهبــری، ۱۳۸۸/۷/۲.« 
ایســتادگی و پیــروزی در مقابــل قدرت هــای بــزرگ دنیــا، احتیــاج بــه نیرویــی بــزرگ 
دارد. مســلمانان بایــد توجــه بــه نیرویــی داشــته باشــند کــه آن هــا دارنــد و دشــمنان 
ندارنــد، و آن عبــارت اســت از قــدرت خداونــد متعــال کــه حمایــت کننــده از جامعــه 
اســالمی  الهــی در کشــورهای  قــدرت  ایــن  کــه  اســت  اســت. طبیعــی  مســلمانان 
مداخلــه می کنــد، و بــه آن هــا نصــرت اهــدا می کنــد کــه بــه او تــوکل نماینــد، و بــا 
ایمــان بــه نصــرت او پیــش برونــد. اگــر ایــن اعتمــاد بــه خــدا در دنیــای اســالم باشــد 
وجــود دشــمنان از آن جــا ریشــه کن می شــود.: دیــدار فرماندهــان ومســؤالن ســپاه«

ــًا فــردای همــان روز،  ــه می شــود. اتفاق ــد خان ــم( متقاضــی خری ایشــان )همــدم خان
یکــی از اهالــی خمیــن کــه قصــد زیــارت مشــهد را داشــت، بــرای خداحافظــی نــزد 
ــد: در  ــد و می گوی ــه او می ده ــول ب ــداری پ ــم مق ــان ه ــی رود. ایش ــندیده م ــای پس آق

قــم بــه دســت حاج آقــا روح اهّلل برســان و بگــو همســر مــن خریــدار ملــک شماســت.
ایــن مقــدار موجــود بــود و در فرصتــی دیگــر باقــی را خواهــم فرســتاد. وجــه ارســالی 
درســت بــه انــدازه همــان مبلــغ امانــت داده شــده بــود. پــول را گرفتــم و زیــر تشــک 
گذاشــتم. طولــی نکشــید، آن دو اصفهانــی کــه رفتــه بودنــد تــا دســت کــم شــش مــاه 
دیگــر برگردنــد، وارد شــدند و ســالم کردنــد و گفتنــد: مقدمــات ســفرمان آمــاده نشــد 
و نتوانســتیم برویــم. آمده ایــم تــا امانــت خــود را پــس بگیریــم. مــن هــم دســت کــردم 
زیــر تشــک و پــول را بــه آن هــا دادم. آن هــا هــم تشــکر و خداحافظــی کردنــد و رفتنــد. 
مبهــوت در فکــر فــرو رفتــم کــه اگــر ایــن پــول از خمیــن بــه دســت مــن نرســیده بــود، 
نــزد آن هــا شــرمنده می شــدم و همین طــور اگــر امانــت آن هــا نبــود مــن تصمیــم بــه 

ــه را تخلیــه می کــردم.«  ــه نمی گرفتــم و خان ــد خان خری
فشارهای دشمن درجنگ نظامی

اگــر منشــاء احســاس شکســت، ناامیــدی فشــارهای نظامــی باشــد کــه د رمحاســبات 
ظاهــری ســپاه دشــمن ازنظــر عــده »تعــداد نفــرات« عــده »امکانــات، تجهیــزات، 
تســلیحات« دســت بــر را دارد، درچنیــن مــوردی راهــکار قرآنــی درخــروج از ناامیــدی 
ویــاس آنســت  ســپاه حــق بایســت بــاور داشــته باشــد  در ورای ایــن محاســبات 
ــی وغیبــی وجــود دارد کــه دشــمن درمحاســبات خــودش آن  ظاهــری قــدرت نامرئ
ــر  ــی ظاه ــه وقت ــت ک ــی« اس ــداد غیب ــی« و»ام ــرت اله ــد  وان» نص ــه نمی کن را مالحظ
می شــود قــوی تریــن ســپاه دشــمن را ادار بــه هزیمــت وشکســت می کنــد،و قــرآن 
ِذیــَن آَمُنــوا ِإْن َتْنُصــُروا اهّلَلَّ 

ّ
َهــا اَل ُیّ

َ
کریــم خطــاب بــه مجاهدیــن اســالمی می گوید»یــا أ

ْقداَمُکْم)۷/محمــد(:اى کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! اگــر خــدا را 
َ
ــْت أ ــْم َو ُیَثِبّ َیْنُصْرُک
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ــم، پنهــان و آشــکار  ــا روزیشــان کرده ای ــد و از آن چــه م ــا می دارن ــر پ می کننــد و نمــاز ب
انفــاق می کننــد، بــه تجارتــی دل بســته اند کــه هرگــز زوال نمی پذیــرد.«

ازهمیــن رو امــام صــادق؟ع؟ درپاســخ هشــام حکمــت روزه داری را ایــن چنیــن بیــان 
َیــاَم، ِلَیْســَتِوَی ِبــِه اْلَغِنــّیُ َو اْلَفِقیــُر َو َذِلَك   الّصِ

َ
َمــا َفــَرَض اهّلُل َعــّزَ َو َجــّل

َ
مــی فرماینــد: ».ِإّن

َراَد  َشــْیئًا 
َ
َمــا أ

َ
ــّیَ ُکّل ّنَ اْلَغِن

َ
ــّسَ اْلُجــوِع، َفَیْرَحــَم اْلَفِقیــَر. أِل ــْم َیُکــْن ِلَیِجــَد َم ــّیَ َل ّنَ اْلَغِن

َ
أ

ْن ُیِذیــَق اْلَغِنــّیَ َمــّسَ اْلُجــوِع 
َ
َی َبْیــَن َخْلِقــِه، َو أ ْن ُیَســّوِ

َ
 أ

َ
َراَد اهّلُل َعــّزَ َو َجــّل

َ
َقــَدَر َعَلْیــِه َفــأ

ِعیــِف فیرحــم الجائــع:) مــن ال یحضــره الفقیــه، ج۳، ص۷۳( 
َ

 َعَلــی الّض
َ

َلــِم، ِلَیــِرّق
َ ْ
َو األ

براســتی خداونــد روزه را واجــب کــرده تــا بــه وســیلة آن بیــن اغنیــا و فقــرا مســاوات و 
برابــری وجــود آیــد، و ایــن بــرای آن اســت کــه ثروتمندانــی کــه هرگــز درد گرســنگی را 
احســاس نکرده انــد، بــه فقــرا ترحــم نماینــد. زیــرا اغنیــا هــر گاه )خــوردن و آشــامیدنی 
را( اراده نمودنــد )و هــوس هــر نــوع مأکــوالت و مشــروبات کردنــد( برایشــان میســر 
اســت، پــس خداونــد تبــارك و تعالــی )روزه را واجــب نمــود( کــه بیــن بندگانــش از فقیــر 
و غنــی، برابــری بــه وجــود آورد، و ایــن کــه ســرمایه داران مســلمان درد گرســنگی 

رالمــس نماینــد، تــا بــر ضعفــاء رّقــت آورنــد، و بــر گرســنگان عالــم ترحــم نماینــد« 
  نکتــه دوم، »مرضــاه اهّلل« و»وجــه اهّلل« راکــه جنبــه وجه اللهی دارد کنار مواســات 
وانفــاق قــرار داده ومی گویــد مومنــان از باطــن همیــن امــر وجــه الخلقــی بــه» مرضــات 

اهّلل« و»وجــه اهّلل« می رســند ازهمیــن روســت کــه مــی فرمایــد:
ْنُفِســِهْم َکَمَثــِل 

َ
ِ َو َتْثِبیتــًا ِمــْن أ

ْمواَلُهــُم اْبِتغــاَء َمْرضــاِت اهّلَلّ
َ
ِذیــَن ُیْنِفُقــوَن أ

ّ
» َو َمَثــُل اَل

 َو اهّلَلُّ 
ّ

ُکَلهــا ِضْعَفْیــِن َفــِإْن َلــْم ُیِصْبهــا واِبــٌل َفَطــٌل
ُ
صاَبهــا واِبــٌل َفآَتــْت أ

َ
ــٍة ِبَرْبــَوٍة أ َجَنّ

ــه امــوال خــود را در طلــب رضــاى  ــوَن َبِصیٌر)۲۶۵/بقــره( و َمثــل کســانی ک ِبمــا َتْعَمُل
ــه در  ــت ک ــی اس ــل باغ ــون َمث ــد، همچ ــاق می کنن ــود انف ــتوارى روح خ ــد واس خداون
نقطــه اى بلنــد باشــد )واز هــواى آزاد بحــّد کافــی بهــره بگیــرد( وباران هــاى درشــت 
بــه آن برســد ومیــوه ى خــود را دو چنــدان بدهــد.«  وهمچنیــن  درایــه)۲۷۲( ســوره 

پیام هشتم قرآنی:  مواسات و ایثار 
»مواســات وگذشــت« پیــام دیگــر قرآنــی اســت کــه بخشــی ازایــات قــرآن کریــم بــه 
ــه  ــن ک ــم ای ــه حک ــان ها ب ــه انس ــات درهم ــت،هرچند مواس ــه اس ــاص یافت آن اختص
انســان انــد واز روحیــه رقــت ودل ســوزی برخوردارنــد، باشــدت وضعــف وجــوددارد، 
ولــی مواســات قرانــی مــدل وســبک خاصــی از مواســات اســت کــه درهیــچ فرهنگــی  
مذهــب وکشــوری جــز فرهنــگ ومذهــب اســالمی ایــن مــدل ازمواســات  وجــود ندارد 
فهــم دقیــق ازمواســات قرانــی  زمانــی امــکان پذیــر اســت کــه چنــد نکتــه بــه درســتی 

توضیــح داده شــود.
   نکتــه اول، ایــن اســت درفرهنــگ قرانــی »مواســات« ودســتگیری ازنیــاز زمنــدان 
حلقــه وصلــی بین»وجــه اللهــی باوجــه الخلقــی« و»وجــه الخلقــی  بــا وجــه اللهــی« 
اســت۰ بــه ایــن معنــا اســالم می خواهــد جامعــه ومردمــی را تربیــت کنــد کــه ازدرون 
بــه عنــوان  بــه مســتمندان  نــگاه  نمــاز، حــج و روزه  امــور عبــادی چــون  وباطــن 
ــه وجــه الخلقــی برســند، درهمــان حــال  عیــال اهّلِل داشــته باشــند وازوجــه اللهــی ب
دســتگیری ازمســتمندان نیــز جنبــه انســانی نگیرد بلکــه این وجه الخلقــی نیز جنبه 
ــم  ــرآن کری ــت ق ــن روس ــد ازهمی ــوج بزن ــد م ــنود خواه ــا وخش ــه، رض ــی گرفت وجه الله
ازیــک طــرف »مواســات وانفــاق« را کــه جنبــه وجــه الخلقــی دارد درکنــار نمــاز وشــب 
زنــده داری کــه جنبــه وجــه الخلقــی دارد مــی گــزارد  ومی خواهــد ازدرون وجــه اللهــی 
اْلَمضاِجــِع  َعــِن  ُجُنوُبُهــْم  برســندومی فرماید:»َتَتجافــی   بــه »مواســات«  مؤمنــان 
ــا َرَزْقناُهــْم ُیْنِفُقــوَن )۱۶/ســجده()مؤمنان، بــه  ُهــْم َخْوفــًا َو َطَمعــًا َو ِمَمّ َیْدُعــوَن َرَبّ
هنــگام شــب،( پهلوهــا یشــان از بســترها دور می مانــد )و( پروردگارشــان را از روى 
ــان روزى داده ایــم انفــاق می کننــد.«  ونیــز  ــه آن بیــم و امیــد می خواننــد، و از آنچــه ب
ا  ــا َرَزْقناُهْم ِســًرّ ْنَفُقــوا ِمَمّ

َ
ــالَة َو أ قاُمــوا الَصّ

َ
ِ َو أ

ِذیــَن َیْتُلــوَن ِکتــاَب اهّلَلّ
ّ
مــی فرمایــد:»»ِإَنّ اَل

َو َعالِنَیــًة َیْرُجــوَن ِتجــاَرًة َلــْن َتُبــوَر )۲۹/فاطر(همانــا کســانی کــه کتــاب خــدا را تــالوت 
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ِذیــَن آَمُنــوا ال 
ّ
َهــا اَل ُیّ

َ
از»منــت وآزار« بــه مســتمندان مــی دانــد ومــی فرمایــد:» یــا أ

ــاِس:اى کســانی کــه  ــِذی ُیْنِفــُق ماَلــُه ِرئــاَء الَنّ
ّ
ذى  َکاَل

َ ْ
ُتْبِطُلــوا َصَدقاِتُکــْم ِباْلَمــِنّ َو األ

هماننــد  نســازید،  باطــل  وآزار  مّنــت  بــا  را  خــود  بخشــش هاى  آورده ایــد!  ایمــان 
کســی کــه مــال خــود را بــراى خودنمایــی بــه مــردم، انفــاق می کنــد« وهمچنیــن 
 ِ

ْمواَلُهــْم ِفــی َســِبیِل اهّلَلّ
َ
ِذیــَن ُیْنِفُقــوَن أ

ّ
درایــه )۲۶۲( ســوره)بقره(  مــی فرمایــد: اَل

ِهــْم َو ال َخــْوٌف َعَلْیِهــْم  ْجُرُهــْم ِعْنــَد َرِبّ
َ
ذًى َلُهــْم أ

َ
ــا َو ال أ ْنَفُقــوا َمًنّ

َ
ُثــَمّ ال ُیْتِبُعــوَن مــا أ

َو ال ُهــْم َیْحَزُنوَن :کســانی کــه امــوال خــود را در راه خــدا انفــاق می کننــد و ســپس 
بــه دنبــال آنچــه انفــاق کرده انــد، مّنــت نمی گذارنــد و آزارى نمی رســانند، پــاداش 
آن هــا برایشــان نــزد پروردگارشــان )محفــوظ( اســت و نــه ترســی دارنــد و نــه غمگیــن 

می شــوند.« 
ــن  ــه ای ــت۰ ب ــودن اس ــی« ب ــوم وپنهان ــاق »مکت ــات وانف ــالک در مواس ــن م   دومی
معنــا هرچنــد انفــاق شــب وروز زمــان ومــکان نــدارد  ولــی ازآنجایــی کــه هــدف وغــرض 
ــان ونیــز  ــرو شــخصیت آن وحکمــت از مواســات ودســتگیری از نیــاز منــدان حفــظ آب
پرهیــز ازهرگونــه ریــا کاری بــرای انفــاق کننــده اســت انفاقــی می توانــد از وجــه الخلقــی 
انفــاق کننــده را بــه وجــه اللهــی برســاند کــه درنهایــت پنهانــی انجام بگیرد کــه بهترین 
ــه )۲۷۴( مــی  ــود ازهمیــن رو ابتــدا در ســوره بقــره آی موقعیــت آن در شــب خواهــد ب
ــَد  ْجُرُهــْم ِعْن

َ
ــًة َفَلُهــْم أ ا َو َعالِنَی هــاِر ِســًرّ ــِل َو الَنّ ْی

ّ
ْمواَلُهــْم ِبالَل

َ
ِذیــَن ُیْنِفُقــوَن أ

ّ
فرماید:»اَل

ِهــْم َو ال َخــْوٌف َعَلْیِهــْم َو ال ُهــْم َیْحَزُنوَن :کســانی کــه امــوال خــود را در شــب وروز،  َرِبّ
ــه  ــزد پروردگارشــان اســت و ن ــان ن ــاداش آن پنهــان وآشــکارا انفــاق می کننــد، اجــر وپ
ترســی بــراى آن هاســت و نــه غمگیــن می شــوند« ولــی درایــه )۲۷۱( ســوره )بقــره( 
توصیــه وســفارش برپنهانــی انجــام دادن انفــاق می کنــد ومــی فرمایــد:» ِإْن ُتْبــُدوا 
ــْم  ــُر َعْنُک ــْم َو ُیَکِفّ ــٌر َلُک ــَو َخْی ــراَء َفُه ــا اْلُفَق ــَی َو ِإْن ُتْخُفوهــا َو ُتْؤُتوَه ــا ِه َدقــاِت َفِنِعَمّ الَصّ
ــوَن َخِبیٌر:اگــر صدقــات را آشــکارا بدهیــد، پــس آن کار  ئاِتُکْم َو اهّلَلُّ ِبمــا َتْعَمُل ــْن َســِیّ ِم

 اْبِتغــاَء َوْجــِه 
َّ

ْنُفِســُکْم َو مــا ُتْنِفُقــوَن ِإال
َ
)بقــره( مــی فرمایــد:» َو مــا ُتْنِفُقــوا ِمــْن َخْیــٍر َفأِل

ــْم:  وآنچــه را از خوبی هــا انفــاق کنیــد، بــه نفــع   ِإَلْیُک
ّ

ــَوَف ــٍر ُی ــْن َخْی ــوا ِم ِ َو مــا ُتْنِفُق
اهّلَلّ

ــه از  ــاداش( آنچ ــد و )پ ــاق نکنی ــدا انف ــاى خ ــب رض ــراى کس ــز ب ــت. و ج ــان اس خودت
ــه شــما داده خواهــد شــد«. ــه طــور کامــل ب خوبی هــا انفــاق کنیــد، ب

بــا تامــل درچینــش آیــات کــه انفــاق وامــور عبــادی کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد مــی یابیــم 
مواســات حلقــه وصــل بیــن )وجــه اللهــی بــا وجــه الخلقــی( اســت، وحــق تعالــی  
باتشــریع روزه مــاه رمضــان  می خواهــد درایــن کارگاه ریاضــت، انســان هایــی باایــن 
ــه وجــه اللهــی  ــه ازانفــاق کــه جنبــه وجــه الخلقــی دارد پلــی ب مــدل تربیــت شــوند ک

ومرضــات اهّلل بزننــد.

مشخصه های مواسات اسالمی
نکتــه  دوم برایــن کــه مواســات اســالمی حلقــه وصلــی بین)وجــه اللهــی( و)وجــه 
الخلقی(اســت مــالکات ومشــخصاتی دارد اگــر ایــن مشــخصات درمواســات وجــود 
ــرده باشــد  داشــته باشــد ومواســات کننــده ایــن مشــخصات را درانفاقــش لحــاظ ک

می توانــد بــه مرضــات اهّلل برســد؛
  نخســتین مــالک مواســات وانفــاق اســالمی آنســت دســتگیری ازمســتنمدان 
بایســت بــا حفــظ »کرامــت  وشــخصیت وابــرو ی« فقراوومحرومیــن باشــد ونبایســت 
ایــن انفــاق ودســتگیری ازمســتنمدان بــه گونــه ای باشــد کــه بــه قیمــت ازدســت 
رفتــن شــخصیت وابــروی آنــان تمــام شــود وایــن هــدف درصورتــی حاصــل می شــود 
انفــاق کننــده محرومیــن را طلــب کار وخــود را بدهــکار ببینــد وهیــچ منتــی بــه آنــان 
نداشــته باشــد وبــاور کنــد بادســتگیری ازآنــان ازخــود دســتگیری می کنــد وان دســتی 
کــه ازآنــان ب بــه ســمت دراز می شــود دســت خــدای متعــال اســت، ازهمیــن رو 
ــودن  ــی ب ــاق را خال ــات وانف ــو اس ــوره) بقــره( شــرط در م ــه )۲۶۴( س ــم درای ــرآن کری ق
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پیام نهم قرآنی: حسن معاشرت خانوادگی 
ســاز  وسرنوشــت  کلیــدی  مهــم،  بســیار  پیــام  خانوادگــی«  معاشــرت  »حســن 
قرآنــی اســت، چراکــه خانــواده ســالم پایــه ســاختن جامعــه ســالم خواهــد بــودو 
نمی شــود»جامعه ســالم«بدون»خانواده ســالم« داشــت،ولی نکتــه مهــم وکلیــدی 
ایــن اســت، خانــواده ســالم بــا »حســن معاشــرت« بیــن اعضــای خانــواده امــکان 
پیــام قرانــی در  ازایــن  اینکــه تحلیــل همــه جانبــه ای  بــرای  بــود،  پذیــر خواهــد 
ســاختن »خانــواده ســالم« بــرای ســاختن»جامعه ســالم« داشــته باشــیم بیــان چند 

نکتــه الزم اســت.

بقاءنسل وآرامش بنی زوجنی
 قــرآن کریــم فلســفه ازدواج را »بقــاء نســل« وایجاد»آرامــش والفــت« بیــن دوجنــس 
زن ومــرد دانســته اســت، ازهمیــن روازیــک طــرف درآیــه »۱«ســوره نســاء غــرض 
ُقوا 

ّ
ــاُس اَت َهــا الَنّ ُیّ

َ
وفلســفه ازخلقــت زوجیــت را تکثیــر نســل دانســته و مــی فرماید:»یا أ

 
ً
 َکِثیرا

ً
 ِمْنُهمــا ِرجــاال

ّ
ــِذی َخَلَقُکــْم ِمــْن َنْفــٍس واِحــَدٍة َو َخَلــَق ِمْنهــا َزْوَجهــا َو َبــَث

ّ
ُکــُم اَل َرَبّ

ْرحــاَم ِإَنّ اهّلَلَّ کاَن َعَلْیُکــْم َرِقیبــًا:اى مــردم! 
َ ْ
ــِذی َتســاَئُلوَن ِبــِه َو األ

ّ
ُقــوا اهّلَلَّ اَل

ّ
َو ِنســاًء َو اَت

از پروردگارتــان پــروا کنیــد، آن کــس کــه شــما را از یــك نفــس آفریــد و همســرش را نیــز 
ــن( پراکنــده  از )جنــس( او آفریــد و از آن دو، مــردان و زنــان بســیارى را )در روى زمی
ســاخت واز خدایــی کــه )بــا ســوگند( بــه او از یکدیگــر درخواســت می کنیــد، پــروا کنید. 
و )نســبت( بــه ارحــام نیــز تقــوا پیشــه کنیــد )وقطــع رحــم نکنیــد( کــه خداونــد همــواره 
ــماواِت  مراقــب شماســت«  ودر آیــه ۱۱ ســوره شــوری نیــز مــی فرمایــد: »فاِطــُر الَسّ
ْنعــاِم  َلْیــَس َکِمْثِلــِه َشــْی ٌء َو ُهــَو 

َ ْ
ْزواجــًا َو ِمــَن األ

َ
ْنُفِســُکْم أ

َ
ْرِض َجَعــَل َلُکــْم ِمــْن أ

َ ْ
َو األ

ــِمیُع اْلَبِصیر:آفریننــده آســمان ها و زمیــن، بــراى شــما از خودتــان همســرانی قــرار  الَسّ
داد و از چهــار پایــان نیــز جفت هایــی، بــه ایــن وســیله شــما را کثیــر می کنــد. او را هیــچ 

خوبــی اســت، ولــی اگــر آن هــا را مخفــی ســاخته وبــه نیازمنــدان بدهیــد، پــس ایــن 
ــه  ــه آنچ ــد ب ــد و خداون ــما را می زدای ــان ش ــمتی از گناه ــت وقس ــر اس ــما بهت ــراى ش ب

انجــام می دهیــد آگاه اســت.«
  ســومین مــالک در مواســات وانفــاق اســالمی »طیــب بــودن« جنــس انفــاق 
اســت. بــه ایــن معنــا انفــاق ومواســات ارزش دارد وبــه انفــاق کننــده ارزش وبهــا مــی 
دهــد ومواســا تــش جــان مــی دهــد وملکوتــی می شــود جنــس انفــاق ازچیــزی باشــد 
کــه انفــاق کننــده بــرای خــودش مــی پســندد نــه آن چیــزی کــه از ارزش افتــاده وبــی 
مقــدار وبنجــل شــده اســت، ازهمیــن رو درایــه )۲۷۶(ســوره )بقــره( آمــده اســت:» یــا 
ْرِض َو ال 

َ ْ
ْخَرْجنــا َلُکــْم ِمــَن األ

َ
ــا أ بــاِت مــا َکَســْبُتْم َو ِمَمّ ْنِفُقــوا ِمــْن َطِیّ

َ
ِذیــَن آَمُنــوا أ

ّ
َهــا اَل ُیّ

َ
أ

َنّ اهّلَلَّ 
َ
ْن ُتْغِمُضــوا ِفیــِه َو اْعَلُمــوا أ

َ
 أ

َّ
ُمــوا اْلَخِبیــَث ِمْنــُه ُتْنِفُقــوَن َو َلْســُتْم ِبآِخِذیــِه ِإال َتَیَمّ

ــٌیّ َحِمیــٌد:اى کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! از پاکیزه تریــن چیزهایــی کــه بدســت  َغِن
آورده ایــد و از آنچــه مــا بــراى شــما از زمیــن رویانیده ایــم، انفــاق کنیــد وبــراى انفــاق 
بــه ســراغ قســمت هاى ناپــاك )وپســت( نرویــد، در حالــی کــه خــود شــما هــم حاضــر 
نیســتید آن هــا را بپذیریــد مگــر از روى اغمــاض )وناچــارى( و بدانیــد خداونــد بی نیــاز 

وســتوده اســت.« 
  چهارمیــن مــالک در مواســات وانفاق اســالمی »کوچک دیــدن« وفراموش کردن 
ــی انفــاق ومواســات کــه جنبــه وجــه  مواســات وانفــاق اســت۰به ایــن معنــا درصورت
الخلقــی دارد باطــن وماهیــت وجــه اللهــی  پیدامی کنــد و پیــش ازآنکــه ازنیازمنــدان 
دســتگیری کنــد از انفــاق کننــده دســتگیری می کنــد واورا بــه عالــم قــدس وصــل مــی 
نمایــد کــه انفــاق کننــده عملــش راکوچــک ببینــد نــه بــزرگ،  وحقیقــه فرامــوش کنــد 
کــه کار  مهمــی انجــام داده اســت ازهمیــن رو درایــه)۶( ســوره)مدثر( آمــده اســت:»َو ال 

َتْمُنــْن َتْســَتْکِثُر«: و )در عطــا( مّنــت مگــذار. و )کارت را( بــزرگ مشــمار(
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کــه دراصــل آفرینــش وخلقــت از»نفــس واحــده« آفریــده شــدند  وهیچــک مزیتــی 
برخوردارنــد،  ونقایصــی  ازمحاســن  ازمــردوزن  هریــک  بلکــه  ندارنــد  بردیگــری 
ومی تواننــد مکمــل یکدیگــر بــوده نقــص هــا راتبدیــل بــه نقطــه مثبــت نماینــد، 
منشــاء بســیاری ازاختــالف هــا، وبگــو مگوهــا درخانــواده ازهمیــن جا ناشــی می شــود 
کــه هریــک ازز وجیــن خــودرااز دیگــری کامــل ترمــی دانــد وحاضــر نیســت بــه ضعــف 
ونقــص  خــود اعتــراف داشــته باشــد، گام اول درحســن معاشــرت درهمیــن اســت زن 

ــد. ــود بدان ــل خ ــرد زن را مکم ــود، وم ــل خ ــرد رامکم م
چشم پوشی ازعیوب

چشــم پوشــی زوجیــن ازعیــب یکــد یگــر  مصــداق دیگــری از)حســن معاشــرت«و » 
عاشــرون بالمعــروف« اســت کــه زن ومــرد بایســت  آن رادراتبــاط خانوادگــی رعایــت 
کننــد، چراکــه دوطــرف باانســان روبــرو هســتند کــه در محاصــره تســویالت شــیطان 
وهواهــای نفســانی قــرار دارد، آرامــش وســکینه زندگــی اقتضاءمی کنــد اگــر عیبــی 
ازیگدیگــر دیدنــد چشــم پوشــی کننــد ازهمیــن رو قــرآن کریــم درایــه )۱۸۷(ســوره بقــره 

: ُهــّنَ
َ
ــاٌس ّل ــْم ِلَب ْنُت

َ
ُکــْم َو أ

َ
ــاٌس ّل ــّنَ ِلَب درتوصیــف زن ومــرد مــی فرماید:»ُه

آن ها لباس شما هستند و شما لباس آن ها(.
راز تشبیه همسر به لباس، بخاطر این نکات ظریف ولطیف است که:

   1. لبــاس بایــد در طــرح و رنــگ و جنــس مناســب انســان باشــد. همســر نیــز بایــد 
هــم  »کفــو« انســان و متناســب بــا فکــر و شــخصیت انســان باشــد

  2.لبــاس مایــه زینــت و آرامــش اســت، همســر و فرزنــد نیــز مایــه زینــت و آرامــش 
خانــواده هســتند.

ــوب و  ــد عی ــز بای ــرد نی ــك از زن و م ــر ی ــاند، ه ــان را می پوش ــوب انس ــاس عی   3. لب
نارســایی های یکدیگــر را بپوشــانند.

  4. لبــاس، انســان را از خطــر ســرما و گرمــا حفــظ می کنــد، وجــود همســر نیــز کانــون 

ماننــدى نیســت و او شــنوا و بیناســت«
 َکِثیــرًا َو ِنســاًء:مردان و زنــان بســیارى 

ً
 ِمْنُهمــا ِرجــاال

ّ
در آیــه اول  بــا اوردن کلمــه »َو َبــَث

بــه ایــن  َیْذَرُؤُکــْم ِفیــِه:  ْزواجــًا 
َ
را )در روى زمیــن( پراکنــده ســاخت« ودرایــه دوم»أ

وســیله شــما را کثیــر می کنــد.«، نخســتین فلســفه خلقــت زوجیــت ونیــز فلســفه 
ــت. ــرده اس ــی ک ــل معرف ــاء نس ــل وبق ــرت نس ازدواج راکث

و ازطــرف دیگــر درایــه) ۲۱( ســوره روم فلســفه ازدواج را آرامــش روحــی وروانــی وایجــاد 
ْنُفِســُکْم 

َ
ْن َخَلــَق َلُکــْم ِمــْن أ

َ
ســکینه  بیــن زوجیــن دانســته ومــی فرماید:»ِمــْن آیاِتــِه أ

ِلَقــْوٍم  یــاٍت 
َ

ًة َو َرْحَمــًة ِإَنّ ِفــی ذِلــَك آل
ّ

َبْیَنُکــْم َمــَوَد ِإَلْیهــا َو َجَعــَل  ْزواجــًا ِلَتْســُکُنوا 
َ
أ

ــُروَن:و از نشــانه هاى او آن اســت کــه از جنــس خودتــان همســرانی بــراى شــما 
ّ
َیَتَفَک

ــان آرامــش یابیــد و میــان شــما و همســرانتان عالقــه ى شــدید و  ــا در کنــار آن ــد ت آفری
ــند  ــه می اندیش ــی ک ــراى گروه ــی،( ب ــك در ایــن )نعمــت اله ــی ش ــرار داد؛ ب رحمــت ق

نشــانه هاى قطعــی اســت.«

راهکار های ساخنت خانواده سامل
یــک »جامعــه ســالم«درصورتی  بــرای  قــرآن در »ســاختن خانــواده ســالم«  پیــام 
امــکان پذیــر می شــود، فرمــول وراهکارقرانــی  ا)۰۰ َو عاِشــُروُهَنّ ِباْلَمْعــُروِف: ۰۰و با آنان 
بــه نیکویــی رفتــار کنیــد« کــه درایــه )۱۹( ســوره نســاء آمــده و درپیــش روی زوجیــن 
قــرار داده اســت بــه عنــوان اصــل وپایــه جــدی  وبــکار گرفتــه شــود،چراکه )عاشــرون 
بالمعــروف« مصادیــق متعــدد دارد کــه هــر کــدام ازایــن مصادیــق اگــر ازطــرف زوجیــن 

رعایــت نشــود کانــون خانــواده ازهــم گســیخته می شــود.
درک متقابل

نخســتین اصلــی کــه بایــد ان را جــدی بگیرندتــا خانــواده ســالم داشــته باشــند 
درک متقابــل نســبت بــه یکدیگــر اســت، بــه ایــن معنــا بــاور وایمــان داشــته باشــند 
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ًة َو َرْحَمــِة« درهمیــن اســت کــه  خانــواده ســالم بانشــاط 
ّ

قرآنــی:»َو َجَعــَل َبْیَنُکــْم َمــَوَد
ــرآن  ــت« ب ــودت ورحم ــد »م ــوج بزن ــی دران م ــق، مهربان ــه عش ــت ک ــواده ای اس خان

ــان مــی فرماینــد: ــا ن ــدار ب حاکــم باشــد، ازهمیــن رو معظــم انقــالب در دی
»مهمتریــن چیــزی کــه بشــر بــه آن احتیــاج دارد، آرامــش اســت. ســعادت انســان در 
ایــن اســت کــه از تالطــم و اضطــراب روحــی در امــان و آرامــش روحــی داشــته باشــد. 
ایــن را خانــواده بــه انســان می دهــد؛ هــم بــه زن و هم بــه مرد. جمله ی بعدی بســیار 
جالــب و زیباســت. می فرمایــد: »و جعــل بینکــم مــوّدة و رحمــة«. رابطــه ی درســت 
زن و مــرد ایــن اســت: مــوّدت و رحمــت، رابطــه ی دوســتی، رابطــه ی مهربانــی؛ هــم 
یکدیگــر را دوســت بدارنــد و بــه هــم عشــق بورزنــد و هــم بــا یکدیگــر مهربــان باشــند. 
عشــق ورزیــدن همــراه بــا خشــونت مــورد قبــول نیســت؛ مهربانــی بــدون محّبــت هــم 

مــورد قبــول نیســت.) بیانــات در دیــدار جمعــی از زنــان- ۳۰/۰۷/۱۳۷۶(

پیام دهم قرآنی:  تغذیه ازمال حالل وطیب
تغذیــه ازمال»حــالل وطیــب« و پرهیــز از مــال »حــرام وخبیــث« ازجملــه پیــام هــا 
ودرس هــای قرآنــی اســت کــه بخشــی از )۶۲۲۳( آیــات قــرآن بــه آن اختصــاص یافتــه 
ــرای اینکــه ایــن پیــام قرآنــی را باهمــه جوانبــش مــورد تحلیــل قــرار دهیــم  اســت، ب

بیــان وتوضیــح چنــد نکتــه الزم وضــروری اســت؛

امهیت تغذیه ازمال حالل طیب
روحــی  درســالمتی  مســتقیم  وطیب(رابطــه  ازمال)حــالل  تغذیــه  کــه  آنجایــی  از 
وروانــی، و تغذیــه ازمال»حــرام وخبیــث« رابطــه مســتقیم درانحــراف روحــی وروانــی 
انســان دارد بــه دالیــل متعــدد قرآنــی وظیفــه وتکلیــف هرانســانی درایــن اســت دقت 
و احتیــاط وســواس گونــه درتغذیــه ازمــال »حــالل وطیــب« واجتنــاب ازمال»حــرام 

خانــواده را از آســیب ها حفــظ و آن را گــرم می کنــد و زندگــی را از ســردی می رهانــد.
  5. لبــاس، حریــم انســان اســت و دوری از لبــاس، مایــه رســوایی. دوری از ازدواج 

و همســر نیــز ســبب انحــراف و رســوایی انســان می شــود.
  6.  در هوای ســرد، لباس ضخیم و در هوای گرم لباس نازك اســتفاده می شــود، 
ــا نیــاز روحــی طــرف  هــر یــك از زن و مــرد نیــز بایــد اخــالق و رفتــار خــود را متناســب ب
مقابــل تنظیــم کننــد؛ اگــر مــرد عصبانــی اســت، زن بــا لطافــت بــا او برخــورد کنــد و اگــر 

زن خســته اســت، مــرد بــا او مــدارا کنــد.
  7. انســان بایــد لبــاس خــود را از آلودگــی حفــظ کنــد، هــر یــك از زوجیــن نیــز بایــد 

دیگــری را از آلــوده شــدن بــه گنــاه حفــظ کننــد.: کتــاب دقایقــی بــا قــرآن، قرائتــی« 

خانواده کانون مودت و رمحت
ســومین اصلــی کــه بایــدز وجیــن  بــه آن نــگاه جــدی داشــته باشــند آنســت محیــط 
خانــواده باشــگاه زور آزمایــی وکشــتی گیــری بــرای بــه خــاک مالیــدن پشــت حریــف 
ــه عهــده دارد  ــواده  را ب ــی فیزیکــی ریاســت خان ــه دلیــل توان نیســت، هرچنــد مــرد ب
امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــرد نگاهــش بــه زن مالکانــه وبــه چشــم اســتخدام 
واستثمارباشــدکه هرظلمــی را بــر همســرش بنمایــد تاجایــی کــه زن بــرای رهایــی 
بگیــرد، درمقابــل هرچنــد مهریــه حــق شــرعی  تــا طــالق  بگــذرد  ازمهــر  خــودش 
ــه اهــرم فشــاری دردســت زن  ــا نیســت ک ــه ایــن معن ــز ب ــی زن اســت، امــا هرگ وقانون
برعلیــه مــرد باشــد کــه زن سوءاســتفاده  کــرده ومــردرا تهدیــد بــه اجــراء گذاشــتن 
مهریــه نمایــد، بلکــه در محــدوده زندگــی خانوادگــی، نیــاز بــه عاطفــه و محبــت، 
شــدیدتر اســت و تنهــا عاطفــه و محبــت و عشــق اســت کــه ایــن کانــون کوچــک را گــرم 
و جــذاب مــی ســازد و محیــط بســیار مناســب و مســاعدی بــرای آســایش و آرامــش و 
شــکوفایی اســتعدادها و پــرورش و تزکیــه کــودکان بــه وجــود مــی آورد، نکتــه لطیــف 
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بپــوش ســرما نخــوری. پزشــک بــه بیمــار می گویــد ایــن دارو را نخــوری، هرچــه مــن 
گفتــم بخــور و هرچــه مــن نگفتــم نخــور. توصیــه، بــه یــک توصیــه ی شــکمی عمــل 
نشــد نســل بشــر ســقوط کــرد. احبــط، احبطــا، برویــد از اینجــا بیــرون. آن هــا بیــرون 
آمدنــد آدم و حــوا، مــا هــم نســلش هســتیم، همــه گرفتاری هــای مــا ســر یــک لقمــه 

اســت. پــس ببینیــد چقــدر مســأله مهــم اســت و بشــر چطــور خــواب اســت. 
  دلیــل ســوم؛ براهمیــت تغذیه»حــالل طیــب« ســیره رســول خــدا؟ص؟ اســت 
ــا یقیــن بــه  چراکــه:»ان حضــرت  بــا دقــت بســیار، چیــزی را از کســی می پذیرفــت و ت

حــالل بــودن آن پیــدا نمی کــرد،  آن را نمی خــورد.
ــی روایــت فــوق را تبییــن  ــه خوب داســتان »اّم عبــداهّلل« خواهــر »شــّداد بــن اوس« ب
می نمایــد. در تاریــخ نقــل اســت: »پــس از روزی دراز و بــس ســوزان، اّم عبــداهّلل ظــرف 
شــیری بــرای افطــار رســول خــدا  ؟ص؟ فرســتاد. حضــرت ظــرف را بــه وی بازگردانــد و 
بــه وی پیغــام فرســتاد کــه: ایــن شــیر را از کجــا آورده ای؟ اّم عبــداهّلل گفــت: از گوســفند 
خویــش. ســپس فرمــود: ایــن گوســفند را از کجــا آورده ای؟ اّم عبــداهّلل گفــت: از مــال 
خــود خریــده ام. ســپس ایشــان، شــیر را آشــامید. فــردای آن روز، اّم عبــداهّلل نــزد 
پیامبــر خــدا  ؟ص؟ آمــد و عــرض کــرد:  ای پیامبــر خــدا! بــه خاطــر گرمــی هــوا و درازی 
روز، ظــرف شــیری برایتــان فرســتادم؛ اّمــا شــما آن را همــراه پیکــی بــاز گردانــدی؟ 
 

َّ
 َتْعَمــَل ِاال

َ
بــاً  َوال  َطّیِ

َّ
 َتــاُکَل ِاال

َ
ُســُل َاْن ال پیامبــر خــدا  ؟ص؟ فرمــود: »ِبَذِلــَک ُاِمــَرِت الّرُ

َصاِلحــًا؛  بــه همیــن خاطــر، پیامبــران، فرمــان یافته انــد کــه جــز حــالل نخورنــد و جــز 
کار نیــک انجــام ندهنــد«

بــه امــام علی؟ع؟می فرمایــد: »َیــا  بــر همیــن اســاس رســول اهّلل؟ص؟ در وصیتــش 
َمَهــا ِفــی اْلَماِئــَدِة َاْرَبــٌع ِمْنَها 

َ
ْن َیَتَعّل

َ
ُجــِل اْلُمْســِلِم ا ! اْثَنَتــا َعْشــَرَة َخْصَلــًة َیْنَبِغــی ِللّرَ َعِلــّیُ

ــا اْلَفِریَضــُة َفاْلَمْعِرَفــُة ِبَمــا َیــاُکُل...: یــا  ــٌع ِمْنَهــا َاَدٌب َفَاّمَ ٌة  َوَاْرَب ــٌع ِمْنَهــا ُســّنَ َفِریَضــٌة َوَاْرَب
علــی! دوازده خصلــت اســت کــه ســزاوار اســت انســان مســلمان در رابطــه بــا غــذا 

وخبیــث« بایــد داشــته باشــد.
  دلیــل اول؛ ایــه)۲۴( از ســوره )عبــس( اســت، کــه همــه را مکلــف می کنــد کــه قبــل 
ازاســتفاده طعــام وغــذا اعــم از غــذای فکــری  ونیــز طعــام وغــذای بدنــی وجســمی در 
طیــب وغیــر طیــب بــودن آن دقــت کافــی نمایــد    ازهمیــن رو مــی فرمایــد »»َفْلَیْنُظــِر 

ْنســاُن ِإلــی  َطعاِمِه:پــس بایــد انســان بــه غــذاى خــود بنگــرد« ِ
ْ

ال
ازمــال حــرام   ازمــال حــالل وطیــب واجتنــاب  تغذیــه  براهمیــت  دلیــل دوم ؛    
داســتان خــارج شــدن آدم  وحــوا ازبهشــت خواهدبــود، همانگونــه کــه جنــاب اســتاد 
قرائتــی توضیــح دادنــد:  »خداونــد حضــرت آدم و حــوا را خلــق کــرد، در یک باغ بســیار 
خوبــی، گفــت: اینجــا خــوش باشــید. هرچــه هــم خواســتید بخوریــد، »َو ُکال ِمْنهــا 
َرَغــدًا َحْیــُث ِشــْئُتما« )بقــره/۳۵( هرچــه می خواهیــد بخوریــد. فرمــود: ایــن یکــی را 
ــَجَرَة« پــس ببینیــد ســر لقمــه شــد. همــه چیــز بخوریــد و 

َ
نخوریــد. »َو ال َتْقَربــا هــِذِه الّش

ایــن یکــی را نخوریــد. آدم و حــوا هــم وسوســه شــدن از طــرف شــیطان همــان که خدا 
گفــت نخوریــد، خوردنــد. پــس ایــن لقمــه کــه در شکمشــان رفــت، خداونــد فرمــود: از 
ایــن منظــره و بــاغ بیــرون برویــد، دیگــر جــای شــما اینجــا نیســت. آدم و حــوا را بیــرون 
کردنــد، مــا هــم نســلش هســتیم بیــرون کردنــد. همــه بــه درد ســر افتادیــم ســر یــک 
لقمــه کــه نبایــد بخــورد، خــورد. تــازه نگفتــه بــود و تکلیــف نبــود. آن باغ جــای تکلیف 
نبــود، تکلیــف جایــش دنیاســت. توصیــه بــود. مثــل اینکــه آدم می گویــد آقــا ســرما 
نخــوری. یــک توصیــه ای خــدا بــه آدم و حــوا کــرد، ایــن توصیــه را گــوش ندادنــد، 
خــودش و نســلش را بیــرون انداختنــد. مــا همــه گرفتاری هایمــان بــرای ایــن اســت 
ــه  ــن لقم ــم؟ ای ــرام خوردی ــه ح ــدر لقم ــا چق ــاال م ــورد. ح ــه را خ ــن لقم ــا ای ــدر م ــه پ ک
حــرام کــه نبــوده، تکلیــف نبــوده، توصیــه بــوده اســت. بــه قــول طلبه هــا می گوینــد: 
امــر مولــوی نبــوده امــر ارشــادی بــوده اســت. امــر مولــوی مثــل اینکــه می گوینــد: بکــن 
و نکــن و ســفت می گوینــد. ارشــادی مثــل اینکــه آدم بــه بچــه اش می گویــد: لبــاس 
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ازاینکــه آیــه مبارکــه رامتفــرع بــر تغذیــه طیــب کــرده اســت داللــت برایــن معنــا دارد کــه 
تغذیــه رابطــه بــا شــرایط روحــی شــخص دارد، اگــر خبیــث وحــرام باشــدموجب رشــد 

رزائــل اخالقــی واگــر طیــب بــاش موجــب رشــد معنــوی خواهــد بــود
  دومیــن اثــر عملــی تغذیــه ازمــال حــرام خبیث»آمادگــی پیداکــردن بــرای پذیــرش 
باطــل« اســت،به ایــن معنــا همان گونــه کــه گیــاه از آب بی نیــاز نیســت، و هرقــدر آبــی 
پاک تــر باشــد، آن گیــاه هــم پــاک و میــوه اش شــیرین خواهــد بــود و هرقــدر آبــی پلیــد 
باشــد، آن گیــاه هــم پلیــد و میــوه آن تلــخ خواهــد شــد،  میــوه عمــل انســان نیــز گویــای 
نــوع تغذیــه او می باشــد. اثــر غــذای حــالل در ســبکی روح، نــور باطــن، توجــه بــه 
عبــادات، و اثــر غــذای حــرام در ســنگینی، کــدورت وســیاهی دل وروح نقــش کلیــدی 
حــرام  شــخص  می شــود  باشــدموجب  لقمــه  یــک  هرچنــد  خــواری  حــرام  دارد، 
ــردن حــق وعــدل،  ــو د ک ــه  قیمــت ناب ــرای دســت یافتــن لقمــه مــال حــرام ب خــوار ب
بااهــل باطــل همســو شــود وهرپیشــنهاد باطلــی را بپذیرد،مصــداق واضــح ایــن 
داستان»شــریک بــن عبــداهّلل نخعــی« اســت،مورخ معــروف »مســعودی« در »مــروج 
الذهــب« نقــل می کنــد کــه: »فضــل بــن ربیــع،  رئیــس تشــریفات دربــار »مهــدی« 
بــن عبــداهّلل نخعــی )قاضــی  ســومین خلیفــه عباســی، می گویــد: »روزی شــریک 
مشــهور، کــه از دانشــمندان نامــی اهــل تســنن بــود و در علــم فقــه و حدیــث مهــارت 
داشــت و دارای هوشــی سرشــار و اســتعدادی قابــل مالحظــه بــود. اهــل تســنن 
او را بــزرگ می داشــتند، و بــرای قضــاوت از دیگــران بهتــر و الیق تــر می دانســتند 
و عدالتــش را در محکمــه قضــا می ســتودند.( بــه مالقــات خلیفــه آمــد. مهــدی او 
را گرامــی داشــت و از وی خواســت کــه یکــی از ســه کار را انتخــاب کنــد: یــا منصــب 
ــا  ــوزد، و ی ــث بیام ــم و حدی ــه عل ــدان خلیف ــه فرزن ــا ب ــرد، ی ــت را بپذی ــاوت پایتخ قض
یــک وعــده غــذا بــا او صــرف کنــد. شــریک از تمــاس زیــاد بــا دربــار و رجــال دولــت آن 
ــه هــر نحــو شــده خــود را در دســتگاه آن هــا  ــرد ب روز احتــراز می جســت و ســعی می ک

خــوردن فــرا گیــرد؛ کــه چهارتــا از آن واجــب و چهارتــای دیگــر ســنت و مابقــی )جــزء( 
ادب )ســفره( اســت:  )یکــی از واجبــات(  شــناخت بــه آن چیــزی اســت کــه می خــورد.

اثار عمیل تغذیه ازلقمه حرام
ــه ازمــال حــرام آمــده اســت، تنهــا  ــرای تغذی ــی ب ــات اثارعملــی فراوان هرچنــد در روآی
چنــد مــورد بســیارمهم وحســاس ازتاثیرگــذاری  تغذیــه ازمــال حــرام ولقمــه حــرام 

ــم. دراینجــا مــی اوری
ــی« اســت،  ــه  ازمــال حــرام خبیث»تغییــر روحــی وروان   نخســتین اثرعملــی تغذی
بــه ایــن معنــا علمــاء اخــالق معتقدنــد اگــر شــخص ازمــال حــرام تغذیــه کنــد هرچنــد 
ــه  ــی پیدامی کنــد، همانگــو ن ــد گ یــک لقمــه باشــد روحیــه بهیمــه وحیوانیــت  ودرن
ــه شــهادت برســانند ریشــه ایــن  ــازاده پیامبــر شــان را ب ــه کوفیــا ن حاضرشــدند آق ک
ــوده اســت وازهمیــن رو ســت ســید الشــهداء ؟ع؟  ــان ب جنایــت در حــرام خــواری ان
ــی فقــد ُمِلَئــت  ُکــم عــاٍص أِلمــری غیــُر ُمســَتِمٍع َقول

ُ
ــان فرمــود:».. و ُکّل ــه آن خطــاب ب

ُبطوُنُکــم ِمــن الَحــراِم و ُطِبــَع علــی ُقلوِبُکــم.:    همــه شــما از مــن نافرمانــی می کنیــد 
بــر  و  پــر شــده  از حــرام  زیــرا شــکم هایتان  گــوش نمی دهیــد؛  مــن  بــه ســخنان  و 

دل هایتــان ُمهــر ]غفلــت[ خــورده اســت. )بحاراألنــوار، ج۴۵(
اگــر ازمــال شــبهه نــاک یعنــی مالــی کــه مشــتبه بیــن حــالل وحــرام اســت تغذیــه کنــد، 
قســاوت قلــب پیدامی کند۰واگــر ازمــال حــالل ولــی غیرطیــب  تغذیــه کنــد روحیــه 
عــادی وطبیعــی خواهــد داشــت، واگرازمــال حــالل طیــب باشــد توفیــق عمــل صالــح  

ونشــاط درعبــادت برایــش حاصــل می شــود، ازهمیــن رو قــرآن کریــم مــی فرمایــد:
َتْعَمُلــوَن  ِبَمــا  ــی  ِإِنّ َصاِلًحــا  َواْعَمُلــوا  َبــاِت  ِیّ الَطّ ِمــَن  ُکُلــوا  ُســُل  الُرّ َهــا  ُیّ

َ
أ »َیــا 

َعِلیٌم؛)مؤمنــون/۵۱( اى پیامبــران از پاکیزه هــا بخوریــد و کار صالــح و شایســته کنیــد 
دانایــم:«  می دهیــد  انجــام  آنچــه  بــه  مــن  کــه 



ت
ا�

ل
ا
ت
م�

ت
ا�

ل
ا
ت
م�   سال ششم  |  مشاره 50

رمضان 1443 هجری مقری
مشاره  50  |  سال ششم
رمضان 1443 هجری مقری

120121

  نخســتین اثــر وفایــده خوانــدن یــازده رکعــت ازنافلــه شــب»صیانت ازفریضــه 
ــه ایــن معنــا محســوس تریــن وعینــی تریــن فایــده مشــترک نافلــه  واجــب« اســت ب
شــب بــرای همــه شــب زنــده داران درهرمرتبــه ازســلوک باشــند ایــن اســت می تــوان 
قاطعانــه تضمیــن کــرد تمــام کســانی کــه توفیــق انجــام نمازشــب را دارنــد نمــاز واجــب  

بــه ویــژه نمــاز صبــح آنــان تــرک وقضــا نمی شــود 
  دومیــن اثــر عملــی ومشــترک یــازده رکعــت نمازشــب بــرای همــه شــب زنــده 
وجــوارح  اعضــا  همــه  بــه  نســبت  یافتــن«  وســلطه  خیزان»مالــک  وســحر  داران 
وبرتمــام تمایــالت نفســانی اســت۰به ایــن معنــا تمــام مفاســد وناهنجــاری  اخالقــی 
چون،:غیبــت کــردن، تهمــت زدن، دروغ گفتــن، هــرزه بــودن وچشــم بــه نامــوس 
ــرا بســتن، امــوال مســلمین را حیــف ومــال  ــردن، انــگ وافت ــم ک مــردم داشــتن، ظل
کــردن وبــه یغمــا بــردن همــه وهمــه مبــدا وریشــه اش درایــن اســت تمایــالت نفســانی 
مالــک واربــاب روح وروان انســان اســت، وایــن غرایــز ونفســانیات رب ومالــک آدمــی 
َخــَذ ِإلَهــُه َهــواُه: 

ّ
ْیــَت َمــِن اَت

َ
 َفَرأ

َ
مــی باشــند وبــه تعبیــر قــرآن درایــه)۲۳( ســوره فرقــان:)أ

ــا دیــدى کســی را کــه هــواى خویــش را معبــود خــود قــرار داده«  پــس آی
بــا  ازآثــار عملــی نمازشــب خالصانــه در دل شــب وایــن جنــس عبــادت وخلــوت 
ــوه وقــدرت معنــوی درانســان شــکل بگیــرد  ــه ق ــی موجــب می شــود ک ذات باریتعال
کــه رب ومالــک تمــام اعضــا وجــوارخ خــود بشــود وفرصــت تصمیــم ســازی را ازآن هــا 
بگیــرد چراکــه بــه تعبیــر امــام صــادق؟ع؟ »العبودیــه جوهــره کنه هــا الربوبیــه« یعنــی 
حقیقــت وباطــن عبــادت آنســت انســان بــا عبــادت کــردن ازیــک جهــت بــه اوج 
بندگــی می رســد وخــود رابــرده حــق تعالــی مــی بینــد ودرمــان حــال رب، مالــک ورب 
تمایــالت نفســانی خــودش می شــود وایــن بــه دســت نمــی آیــد مگــر بــه برکــت نمــاز 
ــالَة ِإَنّ  ِقــِم الَصّ

َ
وعبــادت ازهمیــن روســت درایــه)۴۵( عنکبــوت آمــده اســت:»۰۰َو أ

ْکَبــُر َو اهّلَلُّ َیْعَلــُم مــا َتْصَنُعــوَن: و نمــاز 
َ
ِ أ

ــالَة َتْنهــی  َعــِن اْلَفْحشــاِء َو اْلُمْنَکــِر َو َلِذْکــُر اهّلَلّ الَصّ

وارد نســازد و دامنــش آلــوده نگــردد؛ و لــذا از پذیــرش هــر ســه پیشــنهاد خلیفــه عــذر 
ــی مهــدی عباســی عــذر او را نپذیرفــت و گفــت: حتمــًا یکــی از آن هــا را  خواســت؛ ول
ــان تر از  ــذا آس ــوردن غ ــت: خ ــود گف ــش خ ــد پی ــرد و بع ــری ک ــریک فک ــن. ش ــار ک اختی
تقبــل آن دو کار دیگــر اســت. از ایــن رو، آمادگــی خــود را بــرای صــرف غــذا بــا خلیفــه 
اعــالم داشــت. خلیفــه هــم دســتور داد غــذای بســیار لذیــذ )و طبعــًا حــرام( تهیــه 
کننــد، ســپس ســفره گســتردند و انــواع غــذای رنگارنــگ بــر آن نهادنــد و شــریک و 
خلیفــه مشــغول صــرف آن شــدند. بعــد از صــرف غــذا، ناظــر آشــپزخانه دربــار رو بــه 
ــز بــوی رســتگاری را  خلیفــه کــرد و گفــت: ایــن پیرمــرد بعــد از خــوردن ایــن غــذا هرگ

نخواهــد دیــد!
فضــل بــن ربیــع گویــد: مطلــب همین گونــه شــد، و شــریک بــن عبــداهّلل بعــد از ایــن 
ــه تعلیــم فرزنــدان آن هــا پرداخــت و هــم منصــب قضــاوت را از ســوی  ماجــرا، هــم ب
آن هــا پذیرفــت. پــس از آنکــه مســتمری او را بــه دفتــر نویــس )حســابدار دربــار( حوالــه 
دادنــد، دربــاره مبلــغ آن چانــه مــی زد، دفتــر نویــس گفــت: مگــر پارچــه فروختــه ای. 

گفــت: بــه خــدا مهم تــر از پارچــه فروختــه ام، دینــم را فروختــه ام.«

پیام یازدهم قرآنی: سحر خیزی واقامه نافله شب
ســحر خیــزی واقامــه نافلــه شــب یکــی از پیــام هــای عارفانــه وســالکانه قرآنــی اســت 
کــه نــه تنهــا قــرآن ســفارش وتوصیــه بــه آن مــی نماید، بلکــه تاکیــد بــرآن دارد ازهمین 
ْیــَل 

َ
رو درســوره )مدثــر( خطــاب بــه رســو  اهّلل  صلــی اهّلل علیــه  وآلــه م فرماید»)ُقــِم الّل

ِو اْنُقــْص ِمْنــُه َقِلیــاًل: )۳(نیمــی از 
َ
 َقِلیــاًل )۲(بــه پــا خیــز شــب را مگــر اندکــی«؛ » ِنْصَفــُه أ

َّ
ِإال

شــب یــا اندکــی از آن را بــکاه«، بــرای اینکــه تحلیــل همــه جانبــه ای ازایــن پیــام قرانــی 
داشــته باشــیم ونســبت بــه اثارعملــی واقــف شــویم وخــود را مقیــد بــه مداومــت 

نمازشــب نماییــم برخــی ازبــرکات واثارعملــی آن را دراینجــا مــی اوریــم.
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ْن َیْبَعَثــَك 
َ
َلــَك َعســی  أ ِبــِه ناِفَلــًة  ــْد  ْیــِل َفَتَهَجّ

ّ
نافلــه شــب آمــده اســت »َو ِمــَن الَل

ــن، و ایــن  ــادت ک ــد و عب ــاش وتهّج ــدار ب ــی از شــب را بی ــودًا:و پاس ــًا َمْحُم ــَك َمقام َرُبّ
وظیفــه اى افــزون بــراى توســت، باشــد کــه پــروردگارت تــو را بــه مقامــی محمــود 

برانگیــزد.«  وپســندیده 
مفســران بــه پیــروی از ایــن احادیــث، معتقدنــد کــه »منظــور از ایــن مقــام واال و 
ــر از مقــام« شــفاعت اســت گرچــه مقــام  ارجمنــد، »منزلــت شــفاعت« و »حتــی باالت
محمــود، ویــژه پیامبــر و آل اوســت، ولــی در مراحــل پاییــن تــر، عالمــان راســتین، 
ــی  ــدا، از بعض ــه اذن خ ــوند و ب ــام را دارا ش ــن مق ــد ای ــم میتوانن ــن ه ــهدا و مؤمنی ش
افــراد، شــفاعت کننــد. امیرالمومنیــن؟ع؟در مــورد اهــل محشــر میفرمایــد: »جمــع 
گاه،  آن  اســت.  محمــد؟ص؟  حضــرت  مقــام  جــا،  آن  در  کــه  موطنــی  در  میشــوند 
ــتایش  ــل از او س ــس قب ــچ ک ــه هی ــد ک ــتایش میکن ــد را س ــه ای خداون ــه گون ــر ب پیامب
نکــرده اســت و بعــد از آن، ســتایش میکنــد هــر مؤمــن و مؤمنــه ای، و ابتــدا میکنــد 
ــمان  ــل آس ــی اه ــگام تمام ــن هن ــان؛ در ای ــد از آن صالح ــهدا و بع ــن و ش ــه صدیقی ب
ْن 

َ
و زمیــن، پیامبــر را ســتایش میکننــد؛ چنــان کــه در قــرآن آمــده اســت: َعســی أ

؛ »پــس خوشــا بــه حــال کســی کــه بــرای او در ایــن روز، 
ً
ــَک َمقامــًا َمْحُمــودا َیْبَعَثــَک َرّبُ

بهــره و نصیبــی باشــد و وای بــه حــال کســی کــه در ایــن روز، بهــره و نصیبــی نداشــته 
باشــد).. تفســیر موضوعــی قــرآن، ج ۵، )معــاد در قــرآن( 

ــول اهّلل؟ص؟  ــه رس ــود« ب ــام محم ــده »مق ــه وع ــه مبارک ــن آی ــد درای ــن هرچن ــر ای   بناب
داده شــده اســت ولــی همانگونــه کــه در روایــات آمــده اســت همــه اولیــاء الهــی  
پیامبــر را الگــو قراردهنــد ومداومــت برســحر خیــزی داشــته باشــند انــان نیــز از فیــض 

وبرکت»مقــام محمــود« بهــره منــد خواهنــد شــد. 
  چهارمیــن اثــر  وبرکــت معنــوی نافلــه شــب بــرای ســالکان وعارفــان »والیــت 
تکوینــی«؛ »صاحــب کرامــت«؛ »ومســتحاب الدعــوه« شــدن اســت۰به ایــن معنــا 

را به پــادار، کــه همانــا نمــاز )انســان را( از فحشــا و منکــر بــاز مــی دارد و البّتــه یــاد خــدا 
بزرگ تــر اســت و خداونــد آنچــه را انجــام می دهیــد می دانــد.« 

بــه برکــت همیــن نمازشــب اســت قهرمانانــی چــون چنیــن عارفــان وســالکانی تربیــت 
ــه جامعــه خســته ازمعصیــت و رنــگ باختــه ازانســان عرضــه می شــود  می شــوند وب
کــه چنــد نمونــه از عارفــان وســالکان را کــه رب  تمایــالت شــدند را دراینجــا مــی اورم.

۱. درس قضــاء اســتاد آیــه اهّلل شــیخ جــواد تبریــزی مــی رفتیم، یکی از روزهــا فرزند آیه 
اهّلل مصطفــی خمینــی بــر اســتدالل اســتاد اشــکالی کــردن  واســتاد پاســخ داد، وایــن 
اشــکال وپاســخ چنــد بــار بیــن حضــرت اســتاد وآقــای ســید حســین مصطفــوی تکــرار 
شــد واســتاد خســته شــدند وبافریادگفتنــد کافــی اســت خســته شــدم ولــی آنچــه کــه 
بعــد ازدرس اتفــاق افتــاد زیباتریــن نورانــی لحظــه بــرای پانصــد نفــر شــاگرد بــود چراکــه 
ــوی کرســی  ــد. وجل ــینیذ وســپس  شــاگردش را صــدا دن ــد همــه بنش اســتاد فرمودن
ــاد  ــاد زدم، دیگــر فری تدریــس آوردنــد وبعــد فرمودنــد مــن د اشــتباه کــردم، یکــی فری
برســر ذریــه رســول اهّلل ؟ص؟ زدم مــرا درهمیــن جمــع ببخــش وگرنــه امشــب خوابــم 
نمــی بــرد اینگونــه شکســتن اســتاد اول حــوزه. مقابــل شــاگرد محقــق نمی شــود 

جزبــه برکــت نمازشــبی کــه ایــن اولیــا ءالهــی مداومــت بــرآن داشــته انــد.
۲. متفکرشــهید اســتاد مطهــری درهــوای گــرم تابســتان ســاعت د بعــد از ظهــر خــود 
رابــه شــهرری کــه آن روزهــا آیــه اهّلل حجــت بــه دلیــل بیمــاری آنچــه بــه ســر می بردنــد 
رســاند ودربرابــر اســتاد نشســت وعــرض کــرد مــن هرگــز ازشــما غیبــت نکردم.ولــی 
جلســاتی بــودم کــه ازشــما غیبــت شــنیدم آمــدم ازشــما حاللیــت بطلبــم اســتاد 
شــگفت زده از شــاگردی کــه ایــن اهــل مراقبــه اســت ایــن حاصــل نشده اســت مگــر 

بــه برکــت مداومــت اســتاد مطهــری بــه نمازشــب
  ســومین اثــر عملــی ومعنــوی »نافلــه شــب« رســیدن نمــاز گــزار بــه مقــام ومرتبــه 
»مقــام محمــود« اســت۰ چراکــه درایــه)۷۹( سوره)اســرا( درفضیلــت وبرکــت معنــوی 
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ــا«  ــت: »دع ــد گف ــه بای ــت بلک ــی روح نیس ــک و ب ــت خش ــک درخواس ــط ی ــا« فق »دع
باطــن قــرآن اســت، چنانکــه حضــرت امــام خمینــی ؟هر؟ بــه نقــل از اســتاد خــود 
می فرمــود: »دعــا قــرآن صاعــد اســت. )1(« عالمــه طباطبائــی ؟هر؟ در تفســیر شــریف 
المیــزان مــی فرمایــد: »هــر عبادتــی دعــا اســت. )2(« و بــا توجــه بــه کالم نورانــی 
خداونــد کــه فرمــود: »و مــا خلقــت الجــن و االنــس اال لیعبــدون )3(« بایــد گفــت: 

ــت. ــت اس ــدف خلق ــا« ه »دع
عالمــه امینــی ؟هر؟ می گویــد: »اســالم بــرای مســلمانان مدرســه ای تاســیس کــرده 
اســت کــه درب ایــن مدرســه دو لنگــه دارد و هیــچ لنگــه آن در عالــم لنگــه نــدارد، یکی 

»دعــا« و یکــی »زیــارت«.«
دعــا کننــده کســی اســت کــه چــون فاصلــه بیــن آنچــه را کــه »هســت« بــا آنچــه را کــه 
»بایــد باشــد« او را دچــار هــراس و بــی تابــی کــرده اســت، ســت بــه دامــن »دعــا« 
می زنــد تــا خــود را بــه اوج قلــه کمــال برســاند. دعــا کننــده واقعــی حرکتــش بــه ســوی 
مخلــوق نیســت تــا محــدود باشــد، او طالــب خالــق اســت. پــس دعــا وســیع تریــن، 

ــوع حرکــت اســت. کامــل تریــن و ضــروری تریــن ن
ــا  ــت؟مهع؟ تنه ــل بی ــرآن و اه ــگ ق ــا در فرهن ــردن دع ــا ک ــد: دع ــیس کارل می گوی الکس
یــک عبــادت معمولــی نیســت، بلکــه همچــون تشعشــعی اســت کــه از روح شــخص 

دعا در فرهنگ قرآن و اهل بیت؟مهع؟

عارفــان بــه دلیــل انجــام ریاضــت ونافلــه انچنــان بــه قلــه ازاســتغراق می رســند و 
درصفــات جمــال وجــالل الهــی محــو می شــوند کــه آثــار صفــات الهــی درآن هــا تبلــور 
ــی  ــق نظــام هســتی نیســتند ول ــد گار( وخال ــان )خداون ــه آن ــا ایــن ک پیــدا می کنــد و ب
)خداونــد کار( می شــوند وباتصــرف در عالــم هســتی بــه اذن الهــی کارهــای  ناشــدنی 
را شــدنی می کننــد ومســتحاب الــد عــوه می شــوند، ازهمیــن رو د رحدیــث قدســی از 
ــا اْفَتَرْضــت  حــّبَ ِإَلــَی ِمّمَ

َ
َب ِإَلــّیَ عْبــِدی ِبْشــیٍء أ ســول اهّلل؟ص؟ آمــده اســت: »ومــا تقــّرَ

حَبْبُتــه ُکْنــُت 
َ
ــه، َفــِإذا أ ِحّبَ

ُ
ــی أ واِفــل َحّتَ ُب ِإلــّیَ بالّنَ علْیــِه، ومــا َیــزاُل عبــدی یتقــّرَ

ــذی یْســمُع بــه، وَبصــره الــذی ُیبِصــُر ِبــِه، ویــَدُه التــی َیْبِطــش ِبَهــا، وِرجَلــُه 
َ
ســمعُه اّل

نــه»: خداونــد متعــال 
َ

ِعیّذ
ُ
عَطیُتــه، وَلِئــِن اْســَتَعاَذِنی أل

َ
لِنی أ

َ
التــی یْمِشــی بهــا، َوِإْن ســأ

می فرمایــد:  محبوب تریــن چیــز نــزد مــن کــه بنــده ام بــه وســیله ی آن بــه مــن نزدیــک 
ــام  ــا انج ــه ب ــن همیش ــده ی م ــرده ام و بن ــرض ک ــر او ف ــه ب ــت ک ــی اس ــود، اعمال می ش
دادن ســنت ها )نوافــل( بــه مــن نزدیــک می شــود تــا آن کــه او را دوســت مــی دارم 
ــا آن می شــنود و چشــم او  و چــون او را دوســت داشــتم، گــوش او خواهــم شــد کــه ب
می شــوم کــه بــا آن می بینــد و دســت او خواهــم شــد کــه بــا آن حملــه و دفــاع می کنــد 
و پــای او می شــوم کــه بــا آن راه مــی رود و اگــر از مــن چیــزی بخواهــد، بــه او عطــا 
ــه مــن پنــاه جویــد، او را پنــاه می دهــم: اصــول کافــی،  ــر از شــر چیــزی ب می کنــم، و اگ

ص۳۵۲. ج۲، 

غالمرضا سعادیت
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ــد  ــرژی اســت کــه شــخص می توان دعــا کننــده برمــی خیــزد و نیرومندتریــن شــکل ان
ــه  ــت ک ــات اس ــل اثب ــدازه قاب ــه آن ان ــی ب ــم آدم ــر روح و جس ــا ب ــر دع ــد. تاثی ــد کن تولی
تاثیــر غــدد ترشــح کننــده بــدن، و نتایــج آن را می تــوان از راه افزایــش کار آمــدی بــدن، 
بزرگتــر شــدن نیــروی فکــری، زیادتــر شــدن طاقــت اخالقــی، عمیــق تــر شــدن فهــم 
آدمــی از واقعیــت هایــی کــه بــا روابــط بشــری همــراه اســت، انــدازه گرفــت. )4( بــه قول 
شــهید مطهــری: »دعــا هــم طلــب اســت و هــم مطلــوب، هــم وســیله اســت و هــم 

غایــت، هــم مقدمــه اســت و هــم غایــت. )5(«

معانی دعا در قرآن
1. خواندن

ســمیع  انــک  طیبــة  ذریــة  لدنــک  مــن  لــی  هــب  قــال  ربــه  زکریــا  دعــا  »هنالــک 
الدعــاء«)6(؛ »در آن هنــگام زکریــا پــروردگار خویــش را خوانــد و عــرض کــرد: ]خداونــدا[ 

از ناحیــه خــود فرزنــد پاکیــزه ای بــه مــن عطــا فرمــا کــه تــو شــنونده دعایــی.«

2. پرسش کردن
»قالــوا ادع لنــا ربــک یبیــن لنــا مــا هــی« )7(؛ »]بنــی اســرائیل بــه حضــرت موســی ؟ع؟ 
گفتنــد:[ بــرای مــا از پــروردگارت بپــرس، ایــن گاو چگونــه گاوی باشــد، بــرای مــا روشــن 

کند.«

3. فریادرس خواسنت
»قــل ارایتــم ان اتاکــم عــذاب اهّلل او اتتکــم الســاعة اغیــر اهّلل تدعــون ان کنتم صادقین 
بــل ایــاه تدعــون« )8(؛ »بگــو اگــر راســت مــی گوییــد بــه مــن خبــر دهیــد، اگــر عــذاب 
خــدا بــه شــما رو آورد، یــا قیامــت فــرا رســد، آیــا غیــر خــدا کســی را بــه فریادرســی خــود 

مــی خوانیــد؟ ]قطعــا نــه [بلکــه تنهــا خــدا را بــه فریــاد رســی مــی خوانیــد.«

4. تشویق و ترغیب کردن
»واهّلل یدعو الی دارالسالم« )9(؛ »خدا به خانه امن و سالمت تشویق می کند.«

»یــا قــوم مالــی ادعوکــم الــی النجــاة و تدعوننــی الــی النــار« )10(؛ »]مؤمــن آل فرعــون 
گفــت:[ ای قــوم! چــرا مــن شــما را بــه نجــات تشــویق مــی کنــم و شــما مــرا بــه آتــش 

تشــویق می کنیــد.«

5. کمک خواسنت
ــوا بســورة مــن مثلــه وادعــوا شــهداءکم مــن دون اهّلل ان کنتــم صادقیــن« )11(؛  »فات
»ســوره ای مثــل قــرآن بیاوریــد و از نخبگانتــان غیــر از خــدا کمــک بخواهیــد، اگــر 

ــد.« ــی گوئی ــت م راس

6. نام گذاری کردن
»ال تجعلــوا دعــاء الرســول بینکــم کدعــاء بعضکــم بعضــا« )12(؛ »]خطاب بــه مبتکران 
مــی فرمایــد:[ نــام گــذاری پیامبــر؟ص؟ را ماننــد نامگــذاری یکدیگــر ]و آنچــه بیــن 

خودتــان رایــج اســت[ قــرار ندهیــد.«

مدعو کیست؟
مدعو در دعا خداوند است، آن هم خداوندی که:

1. یب نیاز مطلق است
»الــم تعلــم ان اهّلل لــه ملــک الســموات و االرض« )13(؛ »و آیــا نمــی دانــی کــه خداونــد 
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بــرای هــر خواســته ای از تــو، گوشــی و پاســخی مهیــا کــرده ای.«

4. بر افراد ناالیق هم لطف می کند
در دعــای شــب جمعــه مــی خوانیــم: »یــا دائــم الفضــل علــی البریــة، یــا باســط الیدیــن 
بالعطیــة؛ ای خدایــی کــه فضــل و کرمــت برخلــق دائــم اســت و دو دســت عطــا و 

بخششــت ]بــه جانــب بنــدگان[ دراز اســت.«
در ایــام مــاه رجــب مــی خوانیــم: »عادتــک االحســان الــی المســیئین؛ عــادت تــو 

احســان بــه گناهــکاران اســت.«
ــه از او  ــه کســی ک ــه ب ــم یعرفــه؛ ای خدایــی ک ــم یســئله و مــن ل ــا مــن یعطــی مــن ل »ی

درخواســت نمی کنــد و بــه او معرفتــی نــدارد عطــا می کنــد.«
غرق گنه، ناامید مشو ز دربار ما

که عفو کردن بود در همه دم کار ما
بنده شرمنده تو، خالق بخشنده ما

بیا بهشتت دهم، مرو تو در نار ما
خواهم اگر بگذرم، از همه عاصیان

کیست که چون و چرا کند ز کردار ما؟!
اگر وجودت شود غرق معاصی، بیا

دست توسل بزن به آل اطهار ما

داعی کیست؟
ــرای اظهــار احتیاجــش هــم محتــاج  ــه حتــی ب دعــا کننــده بنــده محتاجــی اســت ک
الغنــی  هــو  واهّلل  اهّلل  الــی  الفقــراء  انتــم  النــاس  ایهــا  »یــا  اســت.  خداونــد  لطــف 
ــی [ ــاز ]واقع ــی نی ــد و ب ــد نیازمندی ــه خداون ــما ب ــا! ش ــان ه ــد«)16(؛ »ای انس الحمی

مالــک زمیــن و آســمان هــا اســت؟«
»و هّلل ملــک الســموات واالرض و مــا بینهمــا« )14(؛ »آســمان و زمیــن وآنچــه در بیــن 

آنــدو اســت ملــک خداونــد اســت.«
یا رب مکن از لطف پریشان ما را

هرچند که هست جرم و عصیان ما را
ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم
محتاج به غیر خود مگردان ما را

2. از آچنه می خبشد چیزی کم منی شود.
»ان هــذا لرزقنــا مــا لــه مــن نفــاد« )15(؛ »بــه درســتی کــه ایــن روزی را مــا مــی دهیــم و 

پایــان پذیــر نیســت.«
در دعــای ایــام مــاه رجــب مــی خوانیــم: »فانــه غیــر منقــوص مــا اعطیــت؛ بــه درســتی 
کــه هرچــه مــی بخشــی چیــزی کــم نمی شــود.« و در دعــای افتتــاح مــی خوانیــم: 
»ال تزیــده کثــرة العطــاء اال جــودا و کرمــا؛ هرچــه خداونــد بیشــتر مــی بخشــد، جــود و 

ــود.« ــزون می ش ــش اف کرم

3. برخواست مهه واقف است.
»محیط بکل شی ء«؛ »خداوند بر همه چیز احاطه دارد.«

الهی بی پناهان را پناهی
به سوی خسته حاالن کن نگاهی

مرا شرح پریشانی چه حاجت
که بر حال پریشانم، گواهی

در دعــای مــاه رجــب مــی خوانیــم: »لــکل مســئلة منــک ســمع حاضــر و جــواب عتید؛ 
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منافاتــی بــا رازقیــت خداونــد نــدارد، دعــا هــم همینطــور اســت.
سوال 2: آیا دعا موجب نوعی تخدیر و ترک تالش و کوشش نیست؟

پاســخ: بــا رجــوع بــه آیــات و روایــات و توجــه بــه نقــش تربیتــی متــون ادعیــه، بــه 
خوبــی متوجــه مــی شــویم کــه الزمــه دعــا تــالش و کوشــش و فعالیــت اســت و دعــای 
بــدون عمــل ارزشــی نــدارد. قــرآن کریــم مــی فرمایــد: »و ان لیــس لالنســان اال مــا 

ســعی« )24(؛ »و اینکــه بــرای انســان جــز حاصــل تــالش او نیســت.«
و نیــز مــی فرمایــد: »ان اهّلل الیغیــر مــا بقــوم حتــی یغیــروا مــا بانفســهم«؛ »همانــا 
خداونــد وضــع قومــی را تغییــر نمــی دهــد مگــر آنکــه وضع خــود را تغییر دهنــد. )25(«

تقسیم دعا برطبق خواستگاه
  1. دعاهایــی کــه حــاوی تقویــت روحیــه بــا یــادآوری و تلقیــن عقایــد هســتند 
ماننــد: »ال الــه اال اهّلل الهــا واحــدا و نحــن لــه مخلصــون، ال الــه اال اهّلل وال نعبــد اال 
ایــاه« )26(؛ خدایــی جــز خــدای واحــد نیســت و بــرای او اخــالص داریــم. خدایــی جــز 

ــر او را نمــی پرســتیم.« خــدای واحــد نیســت و غی
»حســبنا اهّلل و نعــم الوکیــل، نعــم المــوال و نعــم النصیــر )27(؛ خداونــد مــا را بــس 

اســت و بهتریــن وکیــل اســت. بهتریــن مولــی و بهتریــن یــاور اســت.«
ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم

جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم
ما شاخ درختیم، پر از میوه توحید
هر رهگذری سنگ زند، عار نداریم

گر یار وفادار نداریم ولیکن
ما یار بجز حضرت غفار نداریم

»رضیــت بــاهّلل ربــا و باالســالم دینــا و بمحمــد؟ص؟ نبیــا و بعلــی امامــا و بالحســن و 

اســت.« خداونــد حمیــد 
هــر قــدر کــه انســان بیشــتر بــه فقــر خــود واقــف شــود، بــه خداونــد نزدیکتر شــده اســت 
و هرقــدر انســان خــود را بــی نیــاز تصــور کنــد، از خــدا دور شــده و به شــیطان و طاغوت 
نزدیــک می شــود. از ایــن رو در قــرآن کریــم مــی خوانیــم: »ان االنســان لیطغــی ان رآه 

اســتغنی؛ انســان همیــن کــه خــود را بــی نیــاز ببینــد، طغیــان می کنــد. )17(«

نقش و اهمیت دعا
  مــورد توجــه خــدا: »و قــال ربکــم ادعونــی اســتجب لکــم؛ »و خــدای شــما فرمــود: 

بخوانیــد مــرا تــا اجابــت کنــم شــما را. )18(«
  ســتون دیــن: قــال رســول اهّلل ؟ص؟: »الدعــاء عمــود الدیــن؛ دعــا ســتون دیــن 

»)19( اســت. 
ــموات واالرض  ــور الس ــاء ن ــول اهّلل ؟ص؟: »الدع ــال رس ــن: ق ــا و زمی ــمان ه ــور آس    ن

ــور آســمان هــا و زمیــن اســت.« )20(؛ دعــا ن
  برتریــن عبــادات: قــال رســول اهّلل ؟ص؟: »افضــل العبــادة الدعــاء )21(؛ برتریــن 

دعاســت.« عبــادت، 
  برتــر از قرائــت قــرآن: قــال علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟: »الدعــاء افضــل مــن قــراءة 

القــرآن )22(؛ دعــا از قرائــت قــرآن برتــر اســت.«
ســوال 1: بعضــی می گوینــد: دعــا کــردن نوعــی جســارت بــه درگاه پــروردگار اســت، 
مگــر خداونــد مصلحــت مــا را نمــی دانــد کــه مــا بایــد بــه خداونــد تذکــر بدهیــم؟ مگــر 

خداونــد را عــادل نمــی دانیــم کــه بــرای او وظیفــه تعییــن مــی کنیــم؟
پاســخ: اوال خداونــد بــه مــا دســتور داده اســت کــه دعــا کنیــم. »ادعونــی اســتجب 
لکــم« )23( ثانیــا دعــا منحصــر بــه درخواســت حاجــت نیســت بلکــه نوعــی ارتبــاط و 
آشــنایی بــا خالــق اســت. ثالثــا همانطــور کــه دنبــال رزق رفتــن و کار و تــالش معیشــتی 
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- »اســتغفر اهّلل الــذی ال الــه اال هــو الحــی القیــوم الرحمــن الرحیــم )29(؛ پــوزش و 
آمــرزش از خدایــی می خواهــم کــه جــز او خدایــی نیســت، ]همــان خدایــی کــه[ زنــده 

اســتوار بخشــنده مهربــان اســت.«
- »اللهــم اغفــر لــی الذنــوب التــی تهتــک العصــم؛ خدایــا بیامــرز گناهانــی را کــه پــرده 

عصمــت را مــی درد. )30(«
ایــن دســته از  بــرای  چنانکــه اشــاره شــد، دعــای شــریف کمیــل بهتریــن نمونــه 

دعاهاســت.
- »اللهــم اغفــر لــی الذنــوب التــی تغیــر النعــم؛ خدایــا بیامــرز گناهانــی را کــه نعمــت هــا 

را تغییــر مــی دهــد. )31(«
زهر چه غیر یار استغفر اهّلل

ز بود مستعار استغفراهّلل
دمی کان بگذرد، بی یاد رویش

از آن دم بیشمار، استغفراهّلل
سرآمد عمر و یکساعت ز غفلت

نگشتیم هوشیار، استغفراهّلل
نکردیم یک سجودی در همه عمر

که آید آن به کار استغفراهّلل
ز کردار بدم صد بار توبه

ز گفتارم، هزار، استغفراهّلل
  4. دعاهــای تربیتــی: در دعــای ششــم صحیفــه ســجادیه از خداونــد می خواهیم: 
»خدایــا مــا را بــر شــکر گــذاری از نعمــت هــا و پیــروی از ســنت هــای شــرع و دوری 
جســتن از بدعــت هــا و ترویــج و حفــظ آئیــن اســالم و کمــک بــه ناتوانــان موفــق بدار.«

- در دعــای بیســتم صحیفــه ســجادیه از خداونــد درخواســت مــی کنیــم: »خدایــا مــرا 

الحســین و علــی و محمــد و جعفــر و موســی و علــی و محمــد و علــی و الحســن و 
الخلــف الصالــح ؟مهع؟ ائمــة و ســادة و قــادة بهــم اتولــی و مــن اعدائهــم اتبــرء؛ راضــی 
هســتم بــه پــروردگاری خــدا و بــه مســلمان بــودن و پیامبــری حضــرت محمــد؟ص؟ 
و امامــت حضــرت علــی ؟ع؟ و امــام حســن و امــام حســین و امــام ســجاد و امــام 
ــواد و  ــام ج ــا و ام ــام رض ــم و ام ــی کاظ ــام موس ــادق و ام ــام جعفرص ــر و ام ــد باق محم
امــام هــادی و امــام حســن عســکری و امــام زمــان ؟مهع؟ بــه عنــوان امــام و آقــا و رهبــر. 

آن هــا را دوســت دارم و از دشمنانشــان برائــت مــی جویــم. )28(«
دعاهــای مذکــور مشــتمل بــر عقایــد انســان از جهــات مختلفــی ماننــد ایمــان بــه 
خــدا، پذیــرش اســالم، اعتقــاد بــه نبــوت پیامبــر اکــرم ؟ص؟ و اقــرار بــه امامــت حضــرات 

ائمــه ؟مهع؟ مــی باشــد.
  2. دعاهایــی کــه متذکــر توحیــد، نبــوت و معــاد شــده انــد ماننــد دعــای جوشــن 
کبیــر و دعــای افتتــاح. در دعــای افتتــاح مــی خوانیــم: »الحمــد هّلل الــذی لــم یتخــذ 
صاحبــة و الولــدا و لــم یکــن لــه شــریک فــی الملــک؛ ســپاس ســزاوار خدایــی اســت کــه 
همســر نگیــرد و فرزنــد نپذیــرد و در ملــک خــود شــریک نــدارد.« و در دعــای جوشــن 
کبیــر مــی خوانیــم: »ســبحانک یــا ال الــه اال انــت الغــوث الغــوث خلصنــا مــن النــار یــا 
ــاد  ــه فری ــاد رس. ب ــه فری ــت. ب ــی نیس ــود برحق ــو معب ــز ت ــه ج ــو ای آنک ــی ت رب؛ منزه

رس. مــا را از آتــش خــالص کــن. ای پــروردگار.«
جز خدا را بندگی، حیف است حیف

بی غم او زندگی حیف است حیف
جز بدرگاه رفیعش سر منه

بهر غیر افکندگی حیف است حیف
  3. دعــای تــوام بــا اســتغفار، عــذر خواهــی و درخواســت از خداونــد جهــت حفــظ 

از شــر شــیطان و نفــس ماننــد:
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ــه زیــور صالحــان  ــه کاری کــه در قیامــت از مــن ســؤال مــی کنــی مشــغول دار، مــرا ب ب
بیــارای.«

- در دعــای بیســت و پنجــم صحیفــه ســجادیه از خداونــد می خواهیــم: »خدایــا 
فرزنــدان مــرا صالــح گــردان و آن هــا را بینــای در دیــن و شــنوای حــق و مطیــع فرمــان 
خــود و دوســتدار خیــر گــردان و مــرا در تربیــت آن هــا و احســان در حقشــان یــاری 

فرمــا.«
- در دعــای بیســت و ششــم از خداونــد می خواهیــم کــه مــا را در همســایه داری و 

رعایــت حــق ایشــان موفــق بــدارد.
و  مســلح  نیروهــای  و  مــرزداران  تربیــت  صحیفــه،  هفتــم  و  بیســت  دعــای  در   -

کنیــم. مــی  درخواســت  خداونــد  از  را  اســالم  مدافعیــن 
آری تربیــت و هدایــت را بایــد از خــدا خواســت. کــه اگــر اراده او بــه چیــزی تعلق نگیرد، 

آن کار از مخلوقات ســاخته نیست.
خدا کند که جوانان زحق جدا نشوند
به صحبت بد و بدخواه مبتال نشوند

ز درس ومدرسه، تعلیم و تربیت گیرند
هواپرست و طمعکار و خودستا نشوند

به جان و مال و به ناموس کس طمع نکنند
در این معامله هم کیش اشقیا نشوند
خداکند که جوانان عقیده مند شوند

سبک عیار و تهی مغز و خودنما نشوند

1( صحیفه نور، 20 / 157.
2( ذاریات/ 56.

3( المیزان، ذیل آیه 56 از سوره ذاریات.
4( پاسدار اسالم، ش 136، ص 27.

کامل، ص 240. 5( انسان 
6( آل عمران/ 38.

7( بقره/ 61.
8( انعام/ 41 و 40.

9( یونس/ 25.
10( مؤمن/ 41.
11( بقره/ 23.
12( نور/ 63.

13( بقره / 107.
14( مائده/ 17.
15( ص / 53.
16( فاطر/ 15.

17( علق/ 6 و 7.
18( غافر/ 60.

کافی، ج 2، ص 468. 19 و 20( 
21( تنبیه الخواطر، ص 463.

22( بحاراالنوار، ج 93، ص 292.
23( غافر/ 60.

24( نجم/ 39.
25( رعد/ 12.

26( مفاتیح الجنان، تعقیبات مشترکه.
27( همان، تعقیب نماز صبح.
28( همان، تعقیبات مشترکه.
29( همان، تعقیب نماز عصر.

30( دعای شریف کمیل.
31( همان.

.……………………………
مجله  مبلغان  فروردین 1381، شماره 27
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ــی، بی توجهــی، بی پروایــی، ســهل انگارى، بی اعتنایــی و سســتی  بی خبــرى، نادان
آمــده اســت.]۲[ غفلــت در جایــی بــه کار مــی رود کــه چیــزی در ذهــن موجــود بــوده، 
امــا مــورد توجــه نباشــد.]۳[ بنابرایــن غفلــت، نقطــه مقابــل توجــه و تفکــر اســت.]۴[
  واژه غفلــت و مشــتقات آن، ۳۵ بــار در قــرآن تکــرار شــده اســت کــه در بســیاری مــوارد 
متعلــق غفلــت؛ »خــدا«، »آیــات خــدا«، »دســتورات خــدا«، »خویشــتن« و »قیامــت« 
اســت. هــدف اصلــی آیاتــی کــه در آن هــا غفلــت از خداونــد نفــی شــده اســت، تأکیــد 
ــه  ــبت ب ــی نس ــز آگاه ــان و نی ــوادث جه ــه ح ــه هم ــد ب ــل خداون ــی کام ــم و آگاه ــر عل ب

ــار تربیتــی آن اســت.]۵[ رفتارهــای انســان ها و آث
در آیــه ۱۷۹ اعــراف، معنــای قرآنــی غفلــت و پیامدهــای آن بازگــو شــده اســت. غفلــت 
در مفهــوم قرآنــی، ناتوانــی از درک حقیقــت]۶[ بــه دلیــل بی توجهــی بــه نعمــِت تعقل 
اســت. از منظــر قــرآن، واالتریــن آگاهی هــا، اذعــان بــه وجــود خــدا و قیامــت و اعتقــاد 
ــا  ــد ت ــان می ده ــود فرم ــر خ ــه پیامب ــد ب ــی اســت. خداون ــن مظاهــر غیب ــه ای ــخ ب راس
ــَی  َعــن  ــن َتَول ــن ّمَ ــِرْض َع ْع

َ
ــد: »َفأ ــد، روی برتاب از کســانی کــه خــدا را فرامــوش کرده ان

ْنَیــا«.]۷[ ســپس بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه 
ُ

 اْلَحَیــوَة الّد
َّ

ــِرْد ِإال ــْم ُی ــا َو َل ِذْکِرَن
ــَن  علــم محــدود آنــان بــرای هدایــت و سعادت شــان کافــی نیســت: »َذاِلــَك َمْبَلُغُهــم ّمِ

اْلِعْلــم؛]۸[ ایــن آخریــن حــّد آگاهــی آن هاســت «.
برخــی آیه هــای قــرآن، کســانی را کــه در جهــان محــدود مــادی محصــور شــده  و 
ــَن  ــرًا ِم ــوَن ظاِه ــاآگاه می نامــد.]۹[ »َیْعَلُم ــد، غافــل و ن ــاد برده ان حیــات آخــرت را از ی
ْنیــا َو ُهــْم َعــِن اآلِخــَرِة ُهــْم غاِفُلــوَن؛]۱۰[ آن هــا فقــط ظاهــرى از زندگــی دنیــا 

ُ
اْلَحیــاِة الّد

را می داننــد، و از آخــرت )و پایــان کار( غافلنــد«.
در قــرآن ایــن واقعیــت نیــز بازگــو می شــود کــه غفلــت، سرنوشــت محتــوم بســیاری از 
انسان هاســت؛ کســانی کــه بی توجــه بــه آیه هــای روشــن الهــی، همچنــان در غفلــت و 

ــاِس َعــْن آیاِتنــا َلغاِفُلــوَن«.]۱۱[  ِمــَن الّنَ
ً
بی خبــری بــه  ســر می برنــد: »ِإّنَ َکثیــرا

در میــان نظام هــای اخالقــی، تفاوت هایــی در تعریــف مفاهیــم اخالقــی و تعییــن 
مصــداقِ  خــوب، بــد، بایــد، نبایــد و وظیفــه اخالقــی وجــود دارد. در مکتب هــای 
اخالقــی وحیانــی، به ویــژه نظــام اخالقــی قــرآن ، »ذکــر« و نقطــه مقابــل آن »غفلــت«، 
ــا بدفرجامــی  ــد و نقــش بســیار مهمــی در ســعادت و ی ــژه ای برخوردارن ــگاه وی از جای
انســان دارنــد. پیامدهــای جبران ناپذیــِر غفلــت موجــب شــده اســت تــا ایــن رذیلــت 
اخالقــی، بیــش از هــر رذیلتــی در قــرآن مــورد توجــه قــرار گیــرد. قــرآن، تفکــر را برتریــن 
ــد بــه فهــم حقیقــت  ــا تفکــر می توان ــه انســان می دانــد؛ زیــرا انســان ب نعمــت  الهــی ب
نائــل شــود و از غفلــت رهایــی یابــد. اصیل تریــن حقیقــت از منظــر قــرآن، آگاهــی 
از وجــود خــدا و قیامــت و اعتقــاد راســخ بــه ایــن مظاهــر غیبــی اســت. بــر اســاس 
تحلیل هــای قرآنــی، شــناخت و اعتقــاد بــه ایــن حقایــق اصیــل، زمانی دســت یافتنی 
 ِمــَن 

ً
اســت کــه آدمــی زندانــی مظاهــِر محــدوِد مــادی نشــده باشــد: »َیْعَلُمــوَن ظاِهــرا

ْنیــا َو ُهــْم َعــِن اآلِخــَرِة ُهــْم غاِفُلــوَن«.]۱[ در ایــن نوشــتار، عوامــل غفلــت از 
ُ

اْلَحیــاِة الّد
منظــر قــرآن بررســی می شــود.  

واژه شناسی قرآنی غفلت
»غفلــت« در زبــان فارســی بــه معانــی مختلفــی همچــون فرامــوش کــردن، ســهو، 

عوامل غفلت از نگاه قرآن

 سید عیل اکبر حسیین رامندی
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ِکٍر«.
َ

در ســوره قمــر در شــش آیــه، ایــن پرســش اساســی تکــرار شــده اســت: »َفَهــْل ِمــْن ُمّد
]۱۲[ لحــن و آهنــگ پرســش، نشــان می دهــد کــه پرسشــگر امیــدی بــه اندرزپذیــری 

نــدارد؛ زیــرا مخاطبــان ایــن پرســش، در اعمــاق تاریکــی غفلــت فــرو رفته انــد.

عوامل غفلت 
ــه  ــی ب ــت اخالق ــیب های تربی ــن آس ــی از مهم تری ــت یک ــرآن، غفل ــی ق ــام اخالق در نظ
 شــمار می آیــد. در ایــن کتــاب الهــی، پیامدهــای فراموشــی و غفلــت بیــان شــده 
ــی،  ــس، لذت جوی ــوای نف ــون ه ــی همچ ــای اخالق ــرآن، رذیلت ه ــر ق ــت. از منظ اس
شــیطان،  وسوســه های  خشــم،  بخــل،  حســادت،  تن آســایی،  و  سســتی  توبــه، 
ــدان و همســران، سســتی  ــروت، فرزن ــه ث ــا و دنیاگرایــی، وابســتگی ب جلوه هــای دنی
ایمــان، آروزهــای دراز، جهــل و نادانــی و بی اعتنایــی بــه آرای دیگــران، از عوامــل 
ایجــاد غفلــت  محســوب می شــوند. در برخــی آیــات از عوامــل غفلــت زا، بــه دشــمنان 
انســان تعبیــر شــده اســت. در اینجــا بــه چهــار عامــل مهــم غفلــت زا کــه در قــرآن مــدار 

ــرار گرفتــه اســت، اشــاره می شــود:  توجــه ق

۱. هوای نفس
نفــس، واژه اى عربــی اســت کــه در فارســی واژگانــی ماننــد »خــود« و »مــن« جایگزیــن 
آن می  شــود. مقصــود از نفــس، هویــت فــردی هــر یــک از انســان ها  و وجــه تمایز آن ها 
از همدیگــر اســت. در قــرآن، مفهــوِم »خــود« بــا واژگانــی همچــون »قلــب«، »عقــل«، 
»فــؤاد«، »روح« و »نفــس« بیــان شــده اســت. در قــرآن بــا توجــه بــا کارکردهــای متنوع 
نفــس، وصف هــای گوناگونــی همچــون »مطمئنــه«،]۱۳[ »لوامه«]۱۴[ و »امــاره«]۱۵[

بــرای ایــن واژه بــه کار رفته اســت.
نفــس مطمئّنــه، همــان نفــس یــا روح انســانی اســت کــه مراتــب کمــال را پیمــوده و به 

مقــام ثبــات و اطمینــان بــار یافتــه اســت. تفــس َلّوامــه نیــز بــه معنــای َنْفــِس مالمتگــر 
اســت کــه انســان را در برابــر خطــا و گنــاه، نکوهــش می کنــد.]۱۶[ ایــن اصطــالح 
اَمــة؛]۱۷[ و ســوگند بــه ]نفــس  َوّ

ّ
ْفــِس الَل ْقِســُم ِبالَنّ

ُ
 أ

َ
برگرفتــه از ایــن آیــه اســت: »َوال

لّوامــه و[ وجــدان بیــدار و مالمتگــر ]کــه رســتاخیز حــّق اســت[«. برخــی نفــس لوامــه 
را همــان وجــدان اخالقــی و حــد فاصــل نفــس َاّمــاره و نفــس مطمئنــه دانســته اند.

]۱۸[ نفــس امــاره نیــز بازگوکننــده آن دســته از تمایــالت نفســانی اســت کــه آدمــی را 
بــه  افــراط و زیــاده روی در لذت هــای مــادی همچــون خــوردن، آشــامیدن، تفریــح، 

ــد. ــب می کن ــی ترغی ــط جنس ــدرت و رواب ــروت، ق ــی، ث جاه طلب
در نظــام اخالقــی قــرآن، نمی تــوان نیازهــای ضــروری و لذت هــای مشــروع را نادیــده 
گرفــت. در آیــات و روایــات پیشــوایان معصــوم:، کســانی کــه از تمایــالت معقــول و 
مشــروع مــادی خــود چشــم پوشــیده اند، نکوهــش شــده اند.]۱۹[ تعییــن حــد و مــرِز 
برخــورداری از لذت هــای مــادی بــه عقــل، شــریعت و علــم و اگــذار شــده اســت.]۲۰[

قــرآن نفــس امــاره را خطرناک تریــن دشــمن انســان می دانــد؛ دشــمنی کــه در درون 
انســان بــرای گمراهــی اش تــالش می کنــد. قــرآن در توصیــف ایــن نفــس ســرکش، 
ــوِء؛]۲۱[ نفــس ]ســرکش[ بســیار بــه بدی  هــا امــر  ــاَرٌة ِبالّسُ ّمَ

َ َ
ْفــَس أل می فرمایــد: »ِإّنَ الّنَ

ــدگان الهــی ماننــد حضــرت  ــه حتــی برگزی می کنــد«. نفــس امــاره، دشــمنی اســت ک
آن  دارنــد.  هــراس  آن  از  برخوردارنــد،  عصمــت  مقــام  از  کــه  صدیــق؟ع؟  یوســف 
ــّنَ  ــُب ِاَلْیِه ْص

َ
ــّنَ ا ــی َکْیَدُه ــِرْف َعّن ــد: »َوِااّل َتْص ــاره  می فرمای ــس ام ــاره نف ــرت درب حض

ُکــْن ِمــَن اْلجاِهلیــَن؛]۲۲[ ]خدایــا[ اگــر کیــد و مکــر زنــان را از مــن بازنگردانــی، بــه 
َ
َوا

آن هــا میــل خواهــم داشــت؛ و در صــِف جاهــالن خواهــم بــود«. جهــل در ایــن عبارت 
ُکــْن ِمــَن اْلجاِهلیــَن« بــه معنــای غفلــت بــه  کار رفتــه اســت.]۲۳[ در اخــالق 

َ
قرآنــی »َو ا

اســالمی نفــس، دشــمن ترین دشــمن انســان معرفــی]۲۴[ و مبــارزه بــا هــوای نفــس، 
بــه جهــاد اکبــر تعبیــر شــده اســت.]۲۵[ مخالفــت بــا نفــس امــاره، از واجبــات شــرعی 
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و اخالقــی اســت]۲۶[
قــرآن هواپرســتی را منشــأ غفلــت و غفلــت را ناآگاهــی و ناتوانــی از درک حقیقــت 
می دانــد. آیــه ۲۳ ســوره جاثیــه غفلــت و محرومیــت از آگاهــی، یکــی از مجازات هــای 
ــَم  ــٍم َو َخَت ــُه اهّلُل َعلــی  ِعْل

َ
َضّل

َ
ــواُه َو أ ــُه َه َخــَذ ِإلَه

َ
ــِن اّت ــَت َم ْی

َ
َفَرأ

َ
الهــی شــمرده اســت: »أ

َعلــی  َســْمِعِه َو َقْلِبــِه َو َجَعــَل َعلــی  َبَصــِرِه ِغشــاَوًة؛ پــس آیــا دیــدی کســی را کــه معبــود 
خــود را هــوای نفــِس خویــش قــرار داد و بــا  اینکــه از حقیقــت آگاه بــود، خــدا او را گمــراه 
ســاخت]۲۷[ و بــر گــوش و قلبــش مهــر نهــاد و بــر چشــمش پــرده افکنــد؟«. در فــراز 
پایانــی آیــه، هواپرســتی را نشــانه غفلــت دانســته و هواپرســتان را بــا ایــن پرســش 
ــُروَن؛ آیــا متذّکــر نمی شــوید؟!« بــه یــادآوری و رهایــی از غفلــت 

َ
َفــال َتَذّک

َ
توبیخــی »أ

ترغیــب می کنــد.

۲. شیطان
انســان  بیرونــی  دشــمنان  زیانبارتریــن  و  خطرناک تریــن  نفــس،  از  پــس  شــیطان 
کنــد:  فرامــوش  را  خــدا  انســان  کــه  اســت  آن  شــیطان  هــدف  مهم تریــن  اســت. 
؛]۲۸[ شــیطان بــر آنــان مســلط شــده  ِ

نَســاُهْم ِذْکــَر اهّلَلّ
َ
ــیَطاُن َفأ

ّ
»اْســَتْحَوَذ َعَلیِهــُم الَش

و یــاد خــدا را از خاطــر آن هــا بــرده اســت«.
در آیــه ۹۱ ســوره مائــده، ابتــدا بــه برخــی ابزارهــای اغواگــری شــیطان اشــاره، و هــدف 
ْن ُیوِقــَع َبْیَنُکــُم 

َ
ــْیطاُن أ

َ
مــا ُیریــُد الّش

َ
شــیطان از ایــن اغواگــری بیــان می شــود: »ِإّن

اْلَعــداَوَة َو اْلَبْغضــاَء ِفــی اْلَخْمــِر َو اْلَمْیِســِر؛ جــز ایــن نیســت کــه شــیطان می خواهــد، 
بــا شــرابخواری و قمــار میــان شــما دشــمنی و کینــه بــر پــا کنــد« و در ادامــه آیــه، هــدف 
ْنُتــْم 

َ
ــالِة َفَهــْل أ ُکــْم َعــْن ِذْکــِر اهّلِل َو َعــِن الّصَ

َ
اصلــی شــیطان بازگــو می شــود: »َو َیُصّد

ُمْنَتُهــوَن؛ و شــما را از یــاد خــدا و از نمــاز بــاز دارد«. در ایــن آیــه نیــز غفلــت و فراموشــی 
خــدا، هــدف اصلــی شــیطان معرفــی شــده اســت.

بــر اســاس آیه هــای قــرآن، شــیطان اعــالم کــرده اســت کــه قصــد دارد از هــر راه ممکنــی 
انســان ها را گمــراه کنــد و ایــن ســخن خــود را بارهــا بــا قســم و تأکیــد، تکــرار می کنــد:

ْیِدیِهــْم 
َ
ــن َبیــْن  أ ُهــم ّمِ ْقُعــَدّنَ لَهــْم صِراَطــَك اْلُمْســَتِقیَم ُثــّمَ اَلِتَیّنَ

َ َ
ْغَوْیَتنــِی أل

َ
َقــاَل َفِبَمــا أ

ْکَثَرُهــْم َشــاِکِریَن؛]۲۹[ 
َ
 تَجــُد أ

َ
ْیَمانِهــْم َو َعــن َشــَمائِلِهْم َو ال

َ
َو ِمــْن َخْلِفِهــْم َو َعــْن أ

ــه بیراهــه افکنــدى، حتمــًا  شــیطان بــه خداونــد گفــت: پــس بــدان ســبب کــه مــرا ب
در کمیــن آن هــا بــر ســر راه مســتقیم تــو خواهــم نشســت؛ ســپس بــه آن هــا از پیــش 
رو و از پشــت سرشــان و از راســت و چپ شــان هجــوم خواهــم آورد، و بیشــتر آن هــا را 

سپاســگزار نخواهــی یافــت.
ــْیَطاَن َلُکــْم 

َ
در آیــات قــرآن بــر دشــمنی شــیطان تأکیــد فراوانــی شــده اســت: »ِإّنَ الّش

ِخــُذوُه َعــُدّوًا«]۳۰[ و شــیطان را دشــمن آشــکار انســان شــمرده اســت: »ال 
َ
َعــُدّوٌ َفاّت

ــُدّوٌ ُمبیــٌن«.]۳۱[ ــُه َلُکــْم َع
َ
ــْیطاِن ِإّن

َ
ِبُعــوا ُخُطــواِت الّش َتّتَ

در قــرآن بــر ایــن نکتــه تأکیــد شــده اســت کــه شــیطان بــدون همــکاری انســان ها، 
هرگــز نمی توانــد کســی را فریــب دهــد و از یــاد خــدا غافــل نمایــد. پــس از وسوســه گری 
و وعده هــای فریبنــده شــیطان، هنگامــی پیــروز خواهــد شــد کــه انســان وعده هــای 
شــیطان را بــاور کنــد و تســلیم او شــود. ایــن اصــل گاهــی از زبــان شــیطان بازگــو شــده 
ــده  ــم آم ــوره ابراهی ــه ۲۲ س ــه در آی ــت؛ چنان ک ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــد خداون ــورد تأیی و م
ْن َدَعْوُتُکــْم َفاْســَتَجْبُتْم لی  َفــال َتُلوُمونی  

َ
 أ

َ
اســت: »َو مــا کاَن ِلــَی َعَلْیُکــْم ِمــْن ُســْلطاٍن ِإاّل

ْنُفَســُکم ؛ مــن بــر شــما  هیچ گونــه تســلطی نداشــتم، جــز آنکــه شــما را دعــوت 
َ
َو ُلوُمــوا أ

کــردم و شــما نیــز دعوتــم را پذیرفتیــد؛ پــس مــرا نکوهــش نکنیــد و خــود را نکوهــش 
کنیــد«. در ســه آیــه از قــرآن در کالم خــدا تصریــح شــده اســت کــه شــیطان هرگــز 
تســلطی برانســان ها نــدارد. در آیــه اول علــت تســلط شــیطان را فریــب خوردن انســان 
َبَعــَك ِمــَن اْلغاویــَن؛]۳۲[ و 

َ
 َمــِن اّت

َ
می دانــد: »ِإّنَ ِعبــادی َلْیــَس َلــَك َعَلْیِهــْم ُســْلطاٌن ِإاّل

بــه یقیــن تــو بــر بنــدگان مــن تســلطی نــداری، مگــر گمراهانــی کــه از تــو پیــروی کردنــد«. 
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بــر اســاس دومیــن آیــه، نداشــتن ایمــان و تــوکل بــه خداونــد را عامــل ســلطه شــیطان 
ُلــوَن؛]۳۳[ و بــه 

َ
ِهــْم َیَتَوّک ذیــَن آَمُنــوا َو َعلــی  َرّبِ

َ
ــُه َلْیــَس َلــُه ُســْلطاٌن َعَلــی اّل

َ
می دانــد: »ِإّن

یقیــن تــو را بــر بنــدگان مــن تســلطی نیســت، جــز گمراهانی کــه از تو پیــروی کردنــد«. در 
ســومین آیــه بــرای رهایــی از تســلط شــیطان بــر دو عنصــر بندگــی و تــوکل تأکیــد شــده 
ــَك َوکیــاًل؛]۳۴[ بی تردیــد  اســت: »ِإّنَ ِعبــادی َلْیــَس َلــَك َعَلْیِهــْم ُســْلطاٌن َو َکفــی  ِبَرّبِ
تــو هیچ گونــه تســلطی بــر بنــدگان فرمانبــردار مــن نخواهــی داشــت. کافــی اســت کــه 

پــروردگارت وکیــل و کارســاز )امــور بنــدگان خــود( اســت«.

۳. دنیاگرایی
در قــرآن، دنیــا یکــی از دشــمنان انســان معرفــی شــده اســت و بــه دلیــل جلوه هــا 
ــد انســان  ــر اســت و می توان ــد، بســیار فریبــا و اغواگ ــه دارن ــی ک و جذابیت هــای فراوان
را از یــاد خــدا غافــل نمایــد. واژه دنیــا، ۱۱۱ بــار در قــرآن تکــرار شــده و در همــه مــوارد 
بــا »الــف و الم« آمــده اســت. در شــماری از ایــن آیــات، خداونــد بــه مقایســه دنیــا 
ــاُع  ــا َمت ــت: »َفم ــته اس ــز دانس ــرت ناچی ــا آخ ــه ب ــا را در مقای ــه و دنی ــرت پرداخت و آخ
 َقلیــٌل؛]۳۵[ متــاع زندگــی دنیــا، در برابــر آخــرت، جــز 

َ
ْنیــا ِفــی اآلِخــَرِة ِإاّل

ُ
اْلَحیــاِة الّد

اندکــی نیســت «.
ْنیــا 

ُ
در برخــی آیــات در تعریــف دنیــا، آن را عامــل فریــب می دانــد: »َو َمــا اْلَحیــاُة الّد

 َمتــاُع اْلُغــُروِر؛]۳۶[ زندگــی دنیــا، چیــزى جــز عامــِل فریــب نیســت«. بــر اســاس 
َ
ِإاّل

تعالیــم قرآنــی، امــوال و فرزنــدان بــه دلیــل جذابیتــی کــه دارنــد، می تواننــد موجــب 
غفلــت انســان از خــدا شــوند. بــه همیــن دلیــل در آیــه ۹ ســوره منافقیــن، خداونــد 
ُدُکــْم 

َ
ْوال

َ
 أ

َ
ْمَواُلُکــْم َو ال

َ
 ُتْلِهکــُم  أ

َ
 ال

ْ
ِذیــَن َءاَمُنــوا

َ
ــا اّل یّهُ

َ
بــه مؤمنــان هشــدار می دهــد: »َیــا أ

ْوَلئــَك ُهــُم اْلَخاِســُرون؛]۳۷[  ای کســانی کــه ایمــان 
ُ
َعــن ِذْکــِر اهّلِل َو َمــن َیْفَعــْل َذاِلــَك َفأ

آورده ایــد، امــوال و ثــروت شــما و فرزنــدان شــما، شــما را از یــاد خــدا غافــل نکنــد؛ هــر 

کــس چنیــن کنــد، او زیانــکار اســت«.    
 بــا اندکــی درنــگ در قــرآن می تــوان دریافــت کــه در تعریــف قرآنــی، دنیــا از مظاهــر 
رحمــت و جلوه هــای زیبــای آفرینــش الهــی اســت. آنچــه موجــب گمراهــی و فریــب 
مــا می شــود، تکاثــر و زیاده خواهــی و دلبســتگی افراطــی دنیــا و مظاهــر دنیاســت. 
ایــن دلبســتگی افراطــی اســت کــه مــا را از خــدا و بندگــی خــدا غافــل می کنــد، نــه دنیــا 
و مظاهــر آن. در آیــه ۱۳۱ ســوره طــه نمونــه ای از انذارهــای قــرآن نســبت بــه دشــمنی 
ْزواجــًا 

َ
ــِه أ ْعنــا ِب ّنَ َعْیَنْیــَك ِإلــی  مــا َمّتَ

َ
و فریبندگــی دنیــا اشــاره شــده اســت: »َو ال َتُمــّد

ْنیــا؛]۳۸[ و هرگــز چشــمان خــود را بــه نعمت هــاى مــادى کــه 
ُ

ِمْنُهــْم َزْهــَرَة اْلَحیــاِة الّد
ــا  ــم، میفکــن. این هــا شــکوفه هاى زندگــی دنیاســت ت ــان داده ای ــه گروه هایــی از آن ب
ــز  ــر نی ــوره حج ــه ۸۸ س ــاوت در آی ــی تف ــا اندک ــذار ب ــن ان ــم «. ای ــان را در آن بیازمایی آن

تکــرار شــده اســت.
امــام علــی؟ع؟ شــخصی را کــه بــه دنیــا دشــنام مــی داد، نکوهــش کــرد و او را از ایــن 
کار منــع نمــود و نقــش دنیــا را در رســتگاری انســان یــادآور  شــد و بــه او فرمــود: »دنیــا، 
ســرای عبرت هاســت. بــا وجــود پدرانــت و مادرانــت کــه در زیــر خــاک آرمیده انــد؛ 
بیمارانــی کــه انتظــار مــرگ را می کشــند و گریــزی از پذیریــش مــرگ ندارنــد و آرزوهایــی 

کــه در قبرهــا مدفــون شــده اند، چگونــه می تــوان فریفتــه دنیــا شــد؟«.]۳۹[
امــام علــی؟ع؟ در یکــی از خطبه هــای نهج البالغــه، در توصیفــی زیبــا از حقیقــت 
دنیــا، آن را بــه خورشــید تشــبیه می کنــد و می فرمایــد: نــور و گرمــای خورشــید یکــی 
از مؤثرتریــن عوامــل حیــات در کــره خاکــی زمیــن اســت؛ امــا اگــر چشــم بــه خورشــید 
ْبَصــَر ِإَلْیهــا 

َ
َرْتــُه، َو َمــْن أ ْبَصــَر ِبهــا َبّصَ

َ
بدوزیــم، باعــث نابینایــی مــا خواهــد شــد: »َو َمــْن أ

ــا چشــم بصیــرت دنیــا را بنگــرد، دنیــا موجــب آگاهــی او خواهــد  ــُه؛ کســی کــه ب ْعَمْت
َ
أ

شــد و کســی کــه چشــم بــه دنیــا دوزد، نابینــا می شــود«.]۴۰[
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مال را کز بهر دین باشی حمول
نعم ماٌل صالٌح خواندش رسول]۴۱[

آب در کشتی هالک کشتی است
آب اندر زیر کشتی پشتی است]۴۲[

۳. مهسران و فرزندان
َهــا  ّیُ

َ
قــرآن کریــم برخــی همســران و فرزنــدان را دشــمنان انســان معرفــی می کنــد: »یــا أ

ا َلُکــْم َفاْحَذُروُهــْم؛]۴۳[ اى کســانی کــه  ْوالِدُکــْم َعــُدّوً
َ
ْزواِجُکــْم َو أ

َ
ذیــَن آَمُنــوا ِإّنَ ِمــْن أ

َ
اّل

ایمــان آورده ایــد، برخــی همســران و فرزنــدان شــما دشــمن شــما هســتند؛ از آن هــا 
ــه ۱۵ ســوره تغابــن و نیــز در آیــه ۲۸ســوره انفــال، فرزنــدان را  ــر حــذر باشــید «. در آی ب
ــوا  در کنــار امــوال و ثروت هــای مــادی، فتنــه و آزمــون الهــی شــمرده اســت: »َو اْعَلُم
ْجــٌر َعظیــم ؛ و بدانیــد جــز ایــن نیســت 

َ
ّنَ اهّلَل ِعْنــَدُه أ

َ
ْوالُدُکــْم ِفْتَنــٌة َو أ

َ
ْمواُلُکــْم َو أ

َ
مــا أ

َ
ّن

َ
أ

کــه امــوال و اوالد شــما، وســیله آزمایــش اســت؛ و ]بــراى کســانی کــه از عهــده امتحــان 
برآینــد[ پــاداش عظیمــی نــزد خداســت«. بدیهــی اســت آزمون  هــا همــواره به گونــه ای 
ــروزی  ــت و پی ــکان شکس ــونده، ام ــون  ش ــرای آزم ــه ب ــوند ک ــم می ش ــی و تنظی طراح
وجــود داشــته باشــد. امتحــان و آزمونــی کــه موجــب شکســت انســان شــود، آدمــی 
آن را دشــمن خــود می انــگارد. از ایــن رو در آیــات قــرآن، گاهــی امــوال و اوالد، عامــل 

آزمــون انســان و گاهــی نیــز از دشــمنان انســان معرفــی می شــوند.
مــال و فرزنــد از آن  رو فتنــه نامیــده شــده اند کــه در آیــه ۴۶ ســوره کهــف، امــوال و 
فرزنــدان را زیبایی هــای زندگــی انســان شــمرده و گرایــش بــه زیبایــی از ویژگی هــای 
فطــری انســان اســت. زیبایــی و جذابیت هــای آن هــا می توانــد موجــب غفلــت از 
خــدا شــود.]۴۴[ بــر اســاس معیارهــای اخــالق قرآنــی، هراســناک ترین امــور دنیایــی 

امــوری هســتند کــه مــا را از یــاد خــدا غافــل کننــد.

]۱[. روم: ۷.
کبر دهخدا؛ لغت نامه دهخدا؛ ج ۱۰، ص ۱۴۷۷۴. ]۲[. علی ا

]۳[. عبداهلل جوادی آملی؛ تفسیر تسنیم؛ ج ۱، ص ۴۰۵.
کلمات القرآن الکریم؛ ج  ۷، ص ۲۴۶. ]۴[. حسن مصطفوی؛ التحقیق فی 

]۵[. مقداد بن عبداهلل فاضل مقداد؛ ارشاد الطالبین؛ ص ۲۰۶ و ۲۰۷.
]۷[. نجم: ۲۹. ]۶[. اعراف: ۱۴۶.   

]۹[. نجم: ۲۹ و ۳۰. ]۸[. نجم: ۳۰.    
]۱۱[. یونس: ۹۲.  ]۱۰[. روم: ۷.    

]۱۳[. فجر: ۲۷. ]۱۲[. قمر: ۱۵، ۱۷، ۲۲، ۳۲، ۴۰، ۵۶.  
]۱۵[. یوسف: ۵۳.  ]۱۴[. قیامت: ۲.   

]۱۷[. قیامت: ۲. ]۱۶[. محمدتقی مصباح یزدی؛ آیین پرواز؛ ص ۲۶ - ۲۴. 
]۱۹[. اعراف: ۳۲. ]۱۸[. مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج ۳، ص ۵۹۵ و ۵۹۶. 
]۲۱[. یوسف: ۵۳. ]۲۰[. ر.ک: محمدتقی مصباح یزدی؛ آیین  پرواز؛ ص ۲۸. 

]۲۲[. یوسف: ۳۳.
]۲۳[. محمد عزت دروزه؛ التفسیر الحدیث؛ ج  ۲، ص ۵۵۳.                      

]۲۴[. احمد بن محمد ابن فهد حلی؛ عدة الداعی و نجاح الساعی؛ ص ۳۱۴.
]۲۵[. محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ۷۰، ص ۶۵؛ محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج ۱۵، ص ۱۶۱.

]۲۶[. محمود هاشمی شاهرودی؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت:؛ ج ۳، ص ۱۴۵ و ۱۴۶.
]۲۷[. در بســیاری از ترجمه هــای فارســی ماننــد ترجمــه آیــت اهلل مــکارم شــیرازی ایــن ترجمــه بــرای آیــه ارائــه شــده اســت: 

گمــراه ســاخت«. گاهــی )بــر اینکــه شایســته هدایــت نیســت(  »خداونــد او را بــا آ
]۲۹[. اعراف: آیه ۱۶ و ۱۷. ]۲۸[. مجادله: ۱۹.   

]۳۱[. بقره: ۱۶۸. ]۳۰[. فاطر: ۶.    

]۳۳[. نحل: ۹۹. ]۳۲[. حجر،: ۴۲.   
]۳۵[. توبه: ۳۸. ]۳۴[. اسراء: ۶۵.   

]۳۷[. منافقون: ۹. ]۳۶[. آل عمران: ۱۸۵.   
کشف االسرار؛ ج ۶، ص ۱۹۷. ]۳۸[. ر.ک: سید روح اهلل موسوی خمینی؛ 

]۳۹[. محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ حکمت ۱۳۱.
]۴۰[. همان، خطبه ۸۱.

]۴۱[. ر.ک: مسعود بن عیسی ابن  ابی فراس؛ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر؛ ج ۱، ص ۱۵۸.
گنجور؛ مثنوی معنوی؛ دفتر اول، بخش ۵۰. ]۴۲[. سایت 

]۴۳[. تغابن: ۱۴.
]۴۴[. ر.ک: سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ۱۹، ص ۳۰۸.
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زندگی پنداری
یکــی از موانــع ســیر انســان بــه ســوی خــدا، پندارگرایــی و گمــان باطــل اســت؛ چنــان 
ــت  ــق، معرف ــوی ح ــه س ــود آن ب ــارت روح و صع ــباب طه ــل و اس ــن عل ــه ازمهمتری ک
صحیح اســت. فــرق عــارف بــا پندارگــرای غافــل در ایــن اســت کــه عــارف، خــود را 
درمشــهد و محضــر خــدای علیــم قدیــر حکیــم می یابــد، چنــان کــه هــر موجــودی را 
مظهــراو می دانــد و پندارگــرای غافــل، خــود را غایــب از او می پنــدارد، چنــان کــه هــر 
موجــودی را مســتقل می پنــدارد. هــر کــس بــر اســاس معرفــت یــا گمــان خــود، ســود 

ــرد. ــی می ب ــا زیان ی
ــد: او خــود را در مشــهد خــدای علیــم  ــم در ســتایش مؤمــن عــارف می گوی ــرآن کری ق
قدیــر حکیــم می یابــد و اهــل مراقبــت و محاســبت اســت، ولــی در وصــف غافــل 
ــا گمــان و پنــدار زندگــی می کنــد و در  ــد: او فاقــد همــه ایــن کمــال هاســت و ب می گوی
پنــدار خــود، مدفــون اســت. قــرآن کریــم، گاهــی دربــاره پندارگرایــان غافــل می فرمایــد:

ّنَ اهّلَل َیَرى« ]1[
َ
َلْم َیْعَلْم ِبأ

َ
» أ

مگــر او نمی دانــد کــه خــدا می بینــد؟ اگــر کســی بدانــد کــه خــدا او را می بینــد و در 
آلــوده  بــه بدگویــی  زبانــش  و  تباهــی  بــه  کار می کنــد هرگــز دســتش  مشــهد خــدا 

]2 نمی شــود.]

پندارگرایی در قرآن

آیت اهلل جوادی آمیل  
مراحل اخالق در قرآن، ص 57

َحٌد«]3[
َ
ْن َلْم َیَرُه أ

َ
َیْحَسُب أ

َ
گاهی می فرماید: » أ

آیــا می پنــدارد کــه کســی او را نمی بینــد؟ خــدا شــاهد اســت و شــما در محضــر و مشــهد 
ُهْم َوَنْجَواُهْم«]4[ ا ال َنْســَمُع ِســّرَ

َ
ّن

َ
ْم َیْحَســُبوَن أ

َ
خداییــد. گاهــی می فرمایــد: » أ

ــا ناظــر  ــم؟ این ه ــا را نمی دانی ــوای آن ه ــان و نج ــای پنه ــا کاره ــه م ــد ک ــا می پندارن آی
بــه بعــد علمــی اســت؛ یعنــی انســان غافــل فکــر می کنــد کــه کســی او را نمی بینــد و او 

تنهاســت و چــون تنهاســت، رهاســت.
گاهــی می پنــدارد بــر فــرض، کســی او را ببینــد قــادر نیســت جلــو او را بگیــرد و خــود را 
ــر او توانایــی نــدارد. در ایــن  در مشــهد قدیــر نمی بینــد؛ یعنــی می پنــدارد کــه خــدا ب
ْن َلــْن 

َ
َیْحَســُب أ

َ
زمینــه، ذات اقــدس الــه آیــات فراوانــی نــازل کــرده، می فرمایــد: » أ

َحــٌد«]5[
َ
ــِه أ َیْقــِدَر َعَلْی

آیــا انســان می پنــدارد خــدا قــدرت نــدارد تــا همــه نعمــت هــای او را بــه نقمــت و 
حیــات او را بــه ممــات و ســالمت او را بــه بیمــاری مبــدل کنــد؟

ْن َنْجَمَع ِعَظاَمُه«]6[
َ
ّل
َ
َیْحَسُب الْنَساُن أ

َ
گاهی می فرماید: » أ

ــا مــرگ نابــود می شــود و مــا اســتخوان هــای پوســیده او  ــا انســان می پنــدارد کــه ب آی
ــا مــرگ نابــود می شــوند و  ــاره زنــده نمی کنیــم؟ برخی چنیــن می پندارنــد کــه ب را دوب
خداونــد بــر احیــای مجــدد آن هــا قــدرت نــدارد و برخی می پندارنــد کــه بعــد از مــرگ، 
حســاب و کتابــی نیســت و کســی بــر حسابرســی اعمــال آن هــا قــدرت نــدارد و بــه 

همیــن جهــت، زبانشــان دراز و دستشــان بــه گنــاه، آلــوده اســت.
گاهــی انســان، جــاه و قــدرت خــود را عامــل موفقیــت خــود می پنــدارد. از ایــن رو ذات 
ْن َیْســِبُقوَنا َســاَء 

َ
َئاِت أ ــِیّ ِذیــَن َیْعَمُلــوَن الّسَ

َ
ْم َحِســَب اّل

َ
اقــدس خداونــد می فرمایــد: » أ

َمــا َیْحُکُموَن«]7[
آیــا کافــران می پندارنــد کــه ســابق و پیشــگامند و مــا بــه آن هــا دسترســی نداریــم؛ قضــا 
و قــدر مــا آن هــا را رهــا کــرده اســت و آن هــا از قلمــرو قــدرت مــا بیروننــد؟ ایــن، حکــم و 
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کشــاورز، پوســت را می ســوزاند و »لــب« و مغــز را بــرای غــذا نگــه مــی دارد. دنیــا مزرعــه 
آخــرت اســت و در آخــرت، پوســت هــای مزرعــه دنیــا خریــداری نــدارد، چنــان کــه 
در آن جــا هرگــز »اولوالبــاب«، یعنــی کســانی کــه دارای »لــب« و مغزنــد، نمی ســوزند.

ْفِئَدُتُهْم َهَواٌء« ]13[
َ
تعبیر قرآن کریم درباره پندارزدگان این است: » َوأ

دل هــای اینــان تهــی اســت و چیــزی در آن نیســت. چــون آنچــه بــه دل این هــا راه 
یافتــه اســت، پندارمحــض اســت و پنــدار هــم باطــل اســت، ولــی عــارف، خــود و همــه 
کارهــای خــود را در مشــهد خــدای علیــم قدیــر حکیــم می یابــد و می دانــد کــه خــدا 
می بینــد و می توانــد و پــس از مــرگ، روز حســابی هســت. پــس مهمتریــن راه بــرای 
تهذیــب و تزکیــه روح، همــان معرفــت صحیــح و بدتریــن عامــل بــرای آلودگــی آن، 

همــان گمــان و پنــدار باطل اســت.
 

منشأ پندارگرایی
خــدای ســبحان هرگــز کســی را گرفتــار جهــل و پنــدار باطــل نکــرده، بلکــه همــه انســان 
هــا را بــا ســالح معرفــت، مســلح کــرده و هــر انســانی را بــا الهام »فجــور« و »تقــوا« آفریده 

ْلَهَمَهــا ُفُجوَرَهــا َوَتْقَواَها« ]14[
َ
اَها َفأ اســت: » َوَنْفــٍس َوَمــا َســّوَ

ولــی اگــر کســی ایــن الهــام را بــا الحــاد خــودش تاریــك کنــد، بــه دام پنــدار می افتــد و از 
آن بــه بعــد علمــش بــه جهــل و الهامــش بــه الحــاد، تبدیــل می شــود. هرگــز خــدا بــه 
کســی بــد نمی کنــد و بــرای کســی بــدی نمی فرســتد، بلکــه راه توبــه را بــر روی همــگان 

بــاز می کنــد و بــدی هــای آنــان را بــه نیکــی تبدیــل می کنــد.
تــا انســان در عالــم حرکــت و طبیعــت بــه ســر می بــرد، راهــی بــرای تبدیــل ســیئه بــه 
ــاك  ــرام، پ ــس و ح ــن نج ــود، همی ــرکه ش ــرام س ــس و ح ــراب نج ــر ش ــنه دارد. اگ حس
و حــالل خواهــد شــد و اگــر انســانی توبــه کنــد، همیــن انســان تبهــکار آلــوده، پــاك 

َئاِتِهْم َحَســَناٍت«. ]15[ ُل اهّلُل َســِیّ می شــود: » ُیَبــِدّ

داوری بــدی اســت. گاهــی نیــز می پندارنــد قــدرت هــای مالــی، مشــکل آن هــا را حــل 
ْخَلــَدُه«]8[

َ
ّنَ َماَلــُه أ

َ
می کنــد: » َیْحَســُب أ

آیامی پندارد که مال او، او را جاوید می کند؛ چنان که در جای دیگر می فرماید:
َفِإْن ِمّتَ َفُهُم اْلَخاِلُدوَن« ]9[

َ
» َوَما َجَعْلَنا ِلَبَشٍر ِمْن َقْبِلَك اْلُخْلَد أ

در نظــام آفرینــش، دنیــا جــای خلــود و جاودانگــی نیســت و هیــچ کــس در آن، جاویــد 
نمی مانــد؛ زیــرا دنیــا نشــئه حرکــت اســت و حرکــت بایــد بــه مقصــد برســد و بــا دوام، 
ســازگار نیســت و اگــر موجــودی دائمــا در حرکــت باشــد، »عبــث« می شــود. معنــای 
دوام حرکــت ایــن اســت کــه هدفــی در کار نیســت. از ایــن رو حرکــت حتمــا بایــد 

منقطــع شــود و بــه »دارالقــرار« برســد.
َمــا َخَلْقَناُکــْم َعَبًثــا 

َ
ّن

َ
َفَحِســْبُتْم أ

َ
ذات اقــدس خداونــد در ایــن مــورد می فرمایــد: » أ

ُکــْم ِإَلْیَنــا ال ُتْرَجُعــوَن« ]10[
َ
ّن

َ
َوأ

آیــا فکــر کرده ایــد نظــام آفرینــش، یــاوه و بیهــوده اســت و ایــن نظــام، هدفــی نداشــته 
و شــما معــادی نداریــد؟

ــث  ــك از بح ــچ ی ــد و هی ــم می بین ــر حکی ــم قدی ــهد علی ــود را در مش ــان خ ــی انس گاه
هــای گذشــته دربــاره او نیســت امــا خــود را »محــق« می پنــدارد؛ بــا ایــن کــه در برابــر 
وحــی ایســتاده و هــم فکــرش تیــره و هــم کارش تاریــك اســت، می گویــد: حــق بــا 
ــُدوَن« ]11[ ُهــْم ُمْهَت

َ
ّن

َ
ماســت. در ایــن زمینــه، قــرآن کریــم می فرمایــد: » َوَیْحَســُبوَن أ

آنان می پندارند که هدایت یافته اند در حالی که به بیراهه می روند.
ُهْم ُیْحِسُنوَن ُصْنًعا« ]12[

َ
ّن

َ
» َوُهْم َیْحَسُبوَن أ

فکر می کنند که کار خوب می کنند؛ در حالی که به بدی مبتالیند.
از مجمــوع ایــن آیــات بــر می آیــد کــه عــده ای از انســان هــا در جــدار پنــدار، زندگــی 
می کننــد و در خیــال خــام خــود، غوطه ورنــد و بــر اثــر پندارگرایــی از »مغــز« تهــی و بــه 
»پوســت« تبدیــل می شــوند و روشــن اســت کــه پوســت هــا را می ســوزانند، چنــان کــه 
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مســح وجهــه بیدیــه« وجــاء فــی روایــة: »لــم یضعهــا حتــی یمســح بهمــا وجهــه« وجاء 
فــی روایــات اخــری: »أنــه کان یأمــر أصحابــه بذلــك و یحــرض علیــه« ]16[

زیــرا دســتی کــه بــه طــرف خــدا دراز شــود، خالــی برنمی گــردد و اگــر انســان دســت 
خــود را بــه صــورت بکشــد بــه ایــن معناســت کــه لطــف خــدا را بــا صــورت، اســتقبال 

کــرده اســت.
گاهــی انســان، دســت انبیــا و اولیــا و گاهــی دســت خــودش را می بوســد؛ انســان 
وقتــی صدقــه ای می دهــد و کمکــی بــه نیازمنــد می کنــد، شایســته اســت دســت 
خــود را ببوســد؛ زیــرا دســت او بــه دســت خدایــی کــه دســت نــدارد رســیده اســت.

َدَقــاِت«]17[  ُخُذ الّصَ
ْ
ْوَبــَة َعــْن ِعَبــاِدِه َوَیأ ّنَ اهّلَل ُهــَو َیْقَبــُل الّتَ

َ
َلــْم َیْعَلُمــوا أ

َ
براســاس آیــه » أ

مســتمند  دســت  بــه  کــه  صدقــه ای  و  می گیــرد  را  آن  و  می پذیــرد  را  صدقــه  خــدا 
می رســد. در حقیقــت بــه دســت بی دســتی خــدا می رســد. عــارف خــود را در مشــهد 
خــدا می بینــد و احســاس می کنــد دســتش بــه دســت بی دســتی خــدا می رســد و 
خــود، زاهــد حقیقــی می شــود، نــه زهــد فــروش و دســت زاهــد حقیقــی را بوســیدن، 
کار  بوســیدن«.  خطاســت  فروشــان  زهــد  دســت  »کــه  خطــا:  نــه  اســت،  صــواب 
ــا آن را ببوســیم، امــا خیلــی  پســندیده ای نیســت کــه مــا خــم شــویم و دســت ایــن ی
پســندیده اســت کــه در پیشــگاه خــدا خضــوع و راز و نیــاز کنیــم، اشــك بریزیــم، دســت 

ــگاه دســت خــود را ببوســیم: ــه ســوی او دراز کنیــم و آن نیایــش ب
هر که نان از عمل خویش خورد   

منت از حاتم طایی نبرد
گفتــه شــده: بوســیدن دســت عارفــان، بــد نیســت، ولــی بهتــر اســت انســان خــود، 
ــار  ــه کن ــی ب ــم طایــی شــدن رواســت، ول عــارف باشــد و دســت خــود را ببوســد. حات
نــه  اســت،  اطعــام خــوب  نیســت.  پســندیده ای  کار  رفتــن،  ســفره حاتــم طایــی 

اســتطعام.

پــس کار ابتدایــی خــدا، افاضــه، الهــام و انعــام اســت و کســی کــه نعمــت هــای الهــی 
را بــه نقمــت تبدیــل کنــد، خداونــد راه توبــه را بــر روی او بــاز می کنــد تــا دوبــاره آن 

ــد نمی کنــد. ــه کســی ب ــز خــدا ب ــه نعمــت، تبدیــل کنــد. هرگ نقمــت هــا را ب
بنابرایــن، افــرادی کــه در پنــدار باطــل به ســر می برنــد بایــد خودشــان رامالمــت کننــد، 
نــه خــدای خــود را و هیــچ عاملــی جــز خــود آنــان ســبب فــرو رفتگــی در پنــدار باطــل 
نیســت. علــل و عوامــل بیرونــی تنهــا انســان را بــه باطــل دعــوت می کند و این انســان 
اســت کــه بایــد بــرای انتخــاب خیــر تصمیــم بگیــرد و صــدای بیگانــه را از آشــنا جــدا 
ــا ذات اقــدس خداونــد رابطــه ای داشــته باشــیم  کنــد و مــا بــرای ایــن کار ناچاریــم ب
کــه همــواره نعمــت هــای خــود را ادامــه دهــد و مــا را از شــر خودمــان و بــد اندیشــان 
نجــات دهــد و دعــا یکــی از مهمتریــن راههاســت. چنــان کــه نمــاز کــه آمیختــه بــا 

دعاســت، از بهتریــن ارکان دیــن بــه حســاب می آیــد.
 

آثار پندارگرایی
یکــی از آثــار پندارگرایــی آن اســت کــه انســان بــه جای این که خود را در مشــهد خدای 
ســبحان دیــده، بــه کرامــت انســانی خــود بیندیشــد، بــه دیگــران تبــرك می جویــد و در 
برابــر غیــر خــدا تذلــل می کنــد. البتــه تبــرك جســتن و توســل بــه انبیــا و ائمــه و اولیــاء 
)علیهم الســالم( بــرای دیگــران فخــر اســت، امــا غیــر معصــوم چــه مزیتــی بــر مــا دارد 

کــه مــا بــه او تبــرك بجوییــم و بــه کار خــود متبــرك نشــویم؟
ابوالمعالــی صــدر الدیــن قونــوی از »انــس« کــه ســالیان متمــادی در خدمــت رســول 
خــدا ؟ص؟ بــه ســر می بــرد نقــل می کنــد کــه پیغمبــر اکــرم ؟ص؟، در دعــا، دســت را بــرای 
ــاز می کــرد و هنگامــی کــه دعایــش تمــام می شــد، دســت  تضــرع و نالــه پیــش خــدا ب
را بــه صــورت خــود می کشــید و بــه اصحــاب نیــز می فرمــود وقتــی دعــا کردیــد دســت 
خــود را بــه صــورت خــود بکشــید. »...أن رســول اهّلل؟ص؟ کان إذا دعــی فیرفــع یدیــه، 
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رجــل بــاع فیهــا نفســه فأوبقهــا و رجل ابتاع نفســه فأعتقهــا« ]20[
هالکــت  بــه  را  خــود  دیگــر،  عــده  و  می کننــد  آزاد  را  خــود  دنیــا  مــردم  از  گروهــی 

. نند می کشــا
تهذیــب روح و تزکیــه نفــس، بــه انســان فخــر و کرامــت می بخشــد و انســان را آزاد 

می کنــد و در حقیقــت، اولیــن ره آورد تهذیــب روح، آزادی و اســتقالل اســت.
بنابرایــن، اگــر مــا پندارگــرا نبــوده، از معرفــت صحیــح برخــوردار باشــیم، خــود را در 
مشــهد خــدای علیــم قدیــر حکیــم می یابیــم و آنــگاه چــون متبرکیــم، بــه جــای ایــن 
کــه دســت دیگــران را ببوســیم دســت خــود را می بوســیم و بــه جــای ایــن کــه زیــر بــار 
منــت منعمــان برویــم ولــی نعمــت خــود و غــالم همــت کســی خواهیــم بــود کــه »زهــر 
چــه رنــگ تعلــق پذیــرد آزاد اســت« و بــا خــدای خــود در هــر بامــداد معاملــه می کنیــم؛ 

خــود را می خریــم و آزاد می شــویم.
مــا جلــد، اوراق و آیــات قــرآن را می بوســیم. اگــر پوســت یــا کاغــذ بــر اثــر ارتبــاط بــا 
ــا معنــای  ــه متبــرك می شــود، چــرا جــان مــا ب ــات لفظــی قــرآن، ایــن گون کلمــات و آی
قــرآن، انــس نگیــرد تــا متبــرك شــود؟ آنــگاه، انســانی کــه می توانــد بــه ایــن کرامــت و 

اوج برســد، چــرا خــود را بــه آن حضیــض بکشــاند و در پنــدار زندگــی کنــد؟
 

نمونه ای از پندارهای رهزن
یکــی از پندارهایــی کــه مانــع و رهــزن ســیر و ســلوك آدمــی اســت، آن اســت کــه خــود 
را »مالــك« و »ملــك« می دانــد و معرفــت واال و گــران قــدری کــه دیــن بــه مــا می آمــوزد 
و در زمینــه حســن خلــق و تهذیــب روح، ســهم مؤثــری دارد ایــن اســت کــه آنچــه در 

دســت ماســت »عاریــه« اســت و مــا مالــك و ملــك چیــزی نیســتیم:
»ال یملك لنفسه نفعا و ال ضرا و ال موتا و ال حیوة و ال نشورا« ]21[

ــْمَع َواألْبَصــاَر َوَمــْن ُیْخــِرُج  ْم َمــْن َیْمِلــُك الّسَ
َ
ــَماِء َواألْرِض أ »ُقــْل َمــْن َیْرُزُقُکــْم ِمــَن الّسَ

فغان که کاسه زرین بی نیازی را
گرسنه چشمی ما کاسه گدایی کرد

همــان گونــه کــه اســتقالل اقتصــادی، بســیار خــوب اســت، اســتقالل عرفانــی و زهــد 
هــم بســیار خــوب و بلکــه باالتــر اســت. بنابرایــن، چــرا مــا خــود را رایــگان بفروشــیم؟ 
خــدای مــا هــم ســبب ســاز و هــم ســبب ســوز اســت: »أبــی اهّلل ان یجــری األشــیاء إال 

بأســباب«. ]18[
نظــام عالــم، نظــام ســبب و مســبب اســت؛ امــا ذات اقــدس الــه، مســبب األســباب 
اســت و بــه همــه اســباب، ســببیت داده اســت. او بــه هــر مســببی از ســبب او و 
ــوز  ــبب س ــی س ــت، گاه ــوم اس ــون قی ــت. او چ ــر اس ــم او، نزدیکت ــی از قی ــر کودک ــه ه ب
اســت؛ یعنــی، گاهــی بــدون دخالــت اســباب ظاهــری مســتقیما از راه غیــب، فیضــی 
می رســاند، یــا بــا ســبب ناشــناخته و بــدون تحقــق ســبب هــای عــادی شــناخته 

شــده، مســبب را می آفرینــد.
بیان دیگری که ابوالمعالی از رسول خدا ؟ص؟ نقل می کند این است: 

»کل الناس یغدو فبایع نفسه فمعتقها، أو موبقها« ]19[
در هــر بامــداد، مــردم بــه ســراغ تجــارت می رونــد و در داد و ســتدند و هیــچ کــس 
را  خــود  دیگــر،  برخــی  و  خودفروشــند  برخــی  کــه  تفــاوت  ایــن  بــا  نیســت؛  بیــکار 
خریــداری کــرده، آزاد می کننــد؛ یعنــی، مــردم یــا خــود را از خــدای خــود می خرنــد 
ــدازد  ــه دام بین ــا را ب ــد آن ه ــی نمی توان ــچ گناه ــورت هی ــوند و در ایــن ص و آزاد می ش
ــا خــدا معاملــه کنیــم،  ــر ب ــرده می شــوند. اگ ــه شــیطان می فروشــند و ب ــا خــود را ب و ی
خداونــد »ثمــن« و »مثمــن« را بــه مــا برمی گردانــد و مــا را آزاد می کنــد؛ امــا اگــر بــا 
شــیطان معاملــه کنیــم، ثمــن و مثمــن هــر دو از آن اوســت: هــم کار مــا و هــم جــان 

مــا را می گیــرد.
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیــز می فرماینــد: »الدینــا دار ممــر ال دار مقــر و النــاس فیها رجالن: 
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بســیاری از کارهــا تــالش و کوشــش می کنیــم ولــی بــه مقصــد نمی رســیم، ولــی در 
بهشــت، خواســتن همــان و تحقــق مقصــود، همــان. خواســته خداونــد همیشــه 
محقــق اســت؛ زیــرا هیــچ مانعــی در برابــر حکــم او نیســت: »ال راد لقضائــه« ]28[

و در بهشــت چــون مؤمنــان، مظهــر »هــو الملیــك« و »هــو المالــك« و مظهــر » َتَبــاَرَك 
]30[ َشــْیٍء«  ُکِلّ  َمَلُکــوُت  ِبَیــِدِه  ــِذی 

َ
اّل َفُســْبَحاَن   « و   ]29[ اْلُمْلــُك«  ِبَیــِدِه  ــِذی 

َ
اّل

هســتند، ملــك و ملکــوت هــر چیــزی بــه دســت آن هاســت. چنیــن عالمــی در انتظــار 
ــه دنیــا، ســرگرم می کنیــم! ــه زبال ــگاه مــا خــود را ب ماســت. آن

مــرداری کــه در گوشــه ای افتــاده، شــامه ای را نمی رنجانــد، ولــی شــامه ای رهگــذر از 
بــوی بــد مــرداری رنجــور می شــود کــه بــادی وزیــده، بــوی بــد آن را بــه شــامه رهگــذر 
َیــاَح« ]31[ ــِذی ُیْرِســُل الِرّ

َ
می رســاند. فرســتادن بادهــا بــه دســت خداســت: » َوُهــَو اّل

ــاد  ــد ب ــه مانن ــی آورد ک ــش م ــی پی ــانی تحول ــع انس ــی در جوام ــه گاه ــدس ال و ذات اق
ــاکار و ســمعه گرا را آشــکار می کنــد و چنیــن انســانی،  ــد مــردار درون انســان ری بــوی ب
یکبــاره بــی حیثیــت می شــود. قــرآن کریــم می فرمایــد: غیبــت، خــوردن گوشــت بــرادر 
ــگاه  ــود. آن ــته می ش ــد، در درون او انباش ــوار ش ــردار خ ــی م ــان وقت ــت. انس ــرده اس م
بــادی مــی وزد و آن بــوی بــد را ظاهــر می کنــد و شــخص مردارخــوار رســوا می شــود. بــا 

همــه بــدی هایــی کــه داریــم خــدا آبــروی مــا را نمی بــرد.
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرمایــد: انســان بــد، لحظــه ای از لطــف خــدا بیــرون نیســت: 
ــك، أو ســیئة یســترها  ــم تخــل مــن لطفــه مطــرف عیــن فــی نعمــة یحدثهــا ل ــل ل »ب

علیــك أو بلیــة یصرفهــا عنــك«. ]32[
این کالم کسی است که درون بین است و از باطن ما خبر دارد.

ــو شــئت أن اخبــر کل رجــل منکــم  ــد: »و اهّلل ل حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرمای
بمخرجــه و مولجــه و جمیــع شــأنه لفعلــت« ]33[

بــه خــدا ســوگند اگــر بخواهــم همــه اســرار شــما، یعنــی سرگذشــت و سرنوشــت، ورود و 

ــُر األْمــَر َفَســَیُقوُلوَن اهّلُل َفُقــْل  ــَت ِمــَن اْلَحــِیّ َوَمــْن ُیَدِبّ ــِت َوُیْخــِرُج اْلَمِیّ اْلَحــّیَ ِمــَن اْلَمِیّ
ُقــوَن«. ]22[ َفــال َتّتَ

َ
أ

بــه چیــزی کــه در دســت کســی اســت و مــال او نیســت از ایــن جهــت عاریــه گفته انــد 
کــه آن شــخص از آن عریــان اســت. کســی کــه مالــك چیــزی نباشــد و آن را از دیگــری 
بگیــرد، در حقیقــت، خــود از آن عریــان و برهنــه اســت. همــه عناویــن حقیقــی عاریــه 
اســت. بــا قــدری تأمــل بیشــتر، می بینیــم نــه تنهــا امــوال، اوالد و اعضــای خانــواده 

مــا عاریه انــد، بلکــه اصــل زندگــی و »بــود« مــا نیــز عاریــه اســت. حافــظ می گویــد:
این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست

روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم
اصــال ایــن جهــان، جهــان عاریــه اســت. در ایــن جــا جــز خلیفــةاهّلل کســی مظهــر ملیك 
و مالــك نیســت مگــر در حــد بســیار ضعیــف؛ ولــی در بهشــت جــاودان، خداونــد، 
مؤمنــان صالــح را مظهــر ملیــك و مالــك می کنــد. آن جــا دیگــر انســان، عریان یــا عــاری 

نیســت. وعــده ای کــه بــه بهشــتیان داده شــده ایــن اســت:
ال َتُجوَع ِفیَها َوال َتْعَرى« ]23[

َ
»أ

انســان در بهشــت نــه گرســنه اســت و نــه عریــان و انســان مؤمن نــه تنهــا عاری نیســت 
و همــواره جامــه در بــر دارد، بلکــه مظهــر ملیــك و مالك اســت.

ــِذی ِبَیــِدِه اْلُمْلــُك« ]24[ هســتند و اینــان »متوســطان« از 
َ
عــده ای مظهــر » َتَبــاَرَك اّل

ــِدِه َمَلُکــوُت ُکِلّ َشــْیٍء« ]25[ کــه  ــِذی ِبَی
َ
مؤمناننــد و عــده ای مجــالی » َفُســْبَحاَن اّل

این هــا »اوحــدی« از مؤمنــان هســتند. از ایــن رو در بهشــت، انســان هــر چــه بخواهــد 
بــرای او حاصــل اســت: » َلُهــْم َمــا َیَشــاُءوَن ِفیَهــا َوَلَدْیَنــا َمِزیــٌد«. ]26[

در دنیــا هــر چــه بخواهیــم، نصیبمــان نخواهــد شــد خــواه متعلــق درخواســت، متــاع 
ْهــِل اْلِکَتــاِب«. ]27[ 

َ
َماِنــِیّ أ

َ
ُکــْم َوال أ َماِنِیّ

َ
دنیــا باشــد یــا آخــرت:» َلْیــَس ِبأ

بســیاری از تمنیــات مــا حاصــل نشــده و نمی شــود. مــا در راه بــه ثمــر رســانیدن 
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نیســت: »أم متــی غرتــك؟ أبمصــارع آبائــك مــن البلــی، أم بمضاجــع أمهاتــك تحــت 
الثــری؟... إن الدنیــا دار صــدق لمــن صدقهــا ودار عافیــة لمــن فهــم عنهــا ودار غنــی 
لمــن تــزود منهــا ودار موعظــة لمــن اتعــظ بهــا... فمــن ذا یذمهــا وقــد آذنــت ببینهــا 

ونــادت بفراقهــا ونعــت نفســها وأهلهــا فمثلــت لهــم ببالئهــا البــالء..«. ]34[
»و حقــا أقــول: مــا الدنیــا غرتــك ولکــن بهــا اغتــررت ولقــد کاشــفتك العظــات وآذنتــك 
علــی ســواء ولهــی بمــا تعــدك مــن نــزول البــالء بجســمك والنقــص فــی قوتــك، أصــدق 
وأوفــی مــن ان تکذبــك أو تغــرك... ولئــن تعرفتهــا فی الدیــار الخاویــة والربــوع الخالیــة 
ــحیح  ــك والش ــفیق علی ــة الش ــك بمحل ــالغ موعظت ــرك وب ــن تذکی ــن حس ــا م لتجدنه

بــك..«. ]35[

خــروج و آغــاز و انجــام هــر یــك از شــما را بگویــم، می توانــم. گاهــی انســان بــر اثــر احضــار 
و ارتبــاط بــا ارواح یــا حشــر بــا جنیــان خبرهایــی می شــنود. البتــه ایــن خبرهــا قطعــی 
ــر  ــان مطه ــان از زب ــی انس ــا گاه ــت؛ ام ــراوان اس ــا ف ــتباه در آن ه ــذب و اش ــت و ک نیس
معصــوم؟ع؟، ســخنی می شــنود کــه یقیــن آور اســت. او کــه از درون انســان ها باخبــر 
اســت، می فرمایــد: بــا این کــه شــما بــد هســتید، لحظــه ای از لطــف خــدا بیــرون 

نیســتید ولــی از او حیــا نمی کنیــد.
ــر اثــر نعمــت بســیار خــوب حیــا بــدی را تــرك می کنــد،  انســان در بســیاری از مــوارد ب
چنــان کــه فرزنــد جــوان بــه مــادر و پــدر پیــر خــود احتــرام می گذارنــد و از آنــان اطاعــت 
می کننــد بــا ایــن کــه از آنــان ترســی ندارنــد. حــوادث تلــخ بســیاری در کمیــن ماســت 
و مــا نمی توانیــم آن هــا را برطــرف یــا کنتــرل کنیــم؛ امــا بــه لطــف خــدا از مــا برداشــته 
می شــود ولــی مــا احیانــا خــود را طلــب کار تلقــی کــرده و می گوییــم کار خیــری کرده ایــم 
کــه فــالن حادثــه پیــش نیامــده، در حالــی کــه آن کار خیــر هــم مشــمول لطــف خــدا 
بــوده امــا خودخواهــی نمی گــذارد کــه بگوییــم خــدا مــا را حفــظ کــرده اســت. اگــر ذات 
اقــدس الــه مــا را ایــن گونــه مشــمول نعمــت هــای خــاص خــود قــرار داده اســت کــه هــر 
آن، لطفــی نســبت بــه مــا روا مــی دارد برخــالف حیــا و ادب اســت کــه انســان از لطــف 

عمیــم و ســتر صمیــم او غفلــت کــرده گنــاه کنــد.
در کتــاب هــای اخالقــی بابــی بــا عنــوان »االدب مــع اهّلل« هســت کــه از رعایــت ادب بــا 

خــدا در خلــوت و جلــوت بحــث می کنــد.
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرمایــد: دنیــا شــما را فریــب نــداده و راستگوســت؛ زیــرا آنچــه 
را دیگــران داشــتند بــه شــما عرضــه و آنــگاه تهدیــد کــرده کــه: نیــروی چشــم، گــوش، 
ــر عمــرش  ــز و مقــام را از شــما می گیــرم و گرفــت و انســان هــر چــه ب ــازو، پســت و می ب
افــزوده می شــود قــوای خــود را یکــی پــس از دیگــری از دســت می دهــد، ولــی متوجــه 
او  آن  از  و چــون می گیرنــد معلــوم می شــود  اســت  عاریــه  قــوا  ایــن  کــه  نمی شــود 
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یــاد خــدا و ذکــر او، همــواره آرامــش دهنــده قلــوب انســان هــا اســت. قــرآن کریــم ذکــر و 
یــادآوری خداونــد را در تمــام مراحــل زندگــی گوشــزد کــرده و بــر آن تأکید فرموده اســت. 
ذکــر خداونــد متعــال در همــه حــال و در مراحــل و امــور مختلــف زندگــی بشــر مفیــد و 
مؤثــر مــی باشــد. هــر یــك از احــکام الهــی، وقــت و شــمار و مقــدار آن مشــخص اســت 
و خــدای ســبحان در هیــچ حکمــی دســتور کثــرت نــداده اســت جــز ذکــر، کــه دربــاره 
ــرًا  ــُروا اهّلَل ِذْک ــوا اْذُک ــَن آَمُن ِذی

َ
ــا اّل َه ّیُ

َ
ــا أ ــاد خــدا باشــید: » ی ــه ی ــراوان ب ــد: ف آن مــی فرمای

«،]1[ بنابرایــن، یــاد خــدا حــّدی نــدارد و ایــن نشــان اهمّیــت ویــژه ذکــر اوســت. ً
َکِثیــرا

راز اینکــه در بســیاری از حــاالت و شــئون، و در حــّد تــوان، بایــد بــه یــاد خــدا بــود ایــن 
اســت کــه شــیطان در حــال غفلــت بــه انســان حملــه مــی کنــد و اگــر انســان بــه نــام 

خــدا متذکــر باشــد، بــه دام شــیطان نمــی افتــد.
نکتــه دیگــر در بــاره تــداوم ذکــر خــدا ایــن اســت کــه ایــن ســّنت حســنه بــرای تقویــت 

روح معنویــت در انســان ذاکــر اســت.
در کثــرت ذکــر، کیفیــت و کمیــت هــر دو مــراد اســت، زیــرا خــدای ســبحان از ذکــِر 
بــدون اخــالص و حضــور قلــب بــه عنــوان »ذکــر قلیــل« یــاد کــرده، چنیــن مــی فرمایــد: 
 َقِلیــاًل«]2[، بــا اینکــه منافــق 

َ
منافقــان، کــم بــه یــاد خــدا هســتند: » َو ال َیْذُکــُروَن اهّلَل ِإاّل

هرگــز بــه یــاد خــدا نیســت، زیــرا منافــق بــه زبــان مســلمان و قلبــًا کافــر اســت و در کفــر 

کر و تسبیح در قرآن ذ
]1[. سوره علق، آیه 14.

آن،  از  قابــل توجهــی  بلکــه بخــش  نیســت،  خ  از دوز ترهیــب  و  بــه بهشــت  تشــویق  اســاس  بــر  قــرآن  تعلیمــات  ]2[. همــه 
کــه  کــه می پرســد: آیــا انســان نمی دانــد  معرفت هــای عارفانــه و حکیمانــه اســت و مــا را بــه حیــای از خــدا وامــی دارد، ماننــد ایــن 
کــه هیــچ انســان باحیایــی در  گنــاه نکنــد، چنــان  کــه انســان  گــر جهنــم نبــود، بــاز هــم جــا داشــت  خــدا او را می بینــد؟ بنابرایــن، ا

ــزد. ــه مخالفــت برنمی خی ــر او ب ــدار و دوســت خــود آشــکارا در براب ــار ســفره مهمان کن
]4[. سوره زخرف، آیه 80. ]3[. سوره بلد، آیه 7.   
]6[. سوره قیامت، آیه 3. ]5[. سوره بلد، آیه 5.   

]8[. سوره همزه، آیه 3. ]7[. سوره عنکبوت، آیه 4.   
]10[. سوره مؤمنون، آیه 115. ]9[. سوره انبیاء، آیه 34.   

کهف، آیه 104. ]12[. سوره  ]11[. سوره زخرف، آیه 37.   
]14[. سوره شمس، آیات 7 و 8. ]13[. سوره ابراهیم، آیه 43.   

ح األربعین، ص 34. ]16[. شر ]15[. سوره فرقان، آیه 70.   
کافی، ج 1، ص 183. ]18[. اصول  ]17[. سوره توبه، آیه 104.   

]20[. نهج البالغه، حکمت 133. ح األربعین، ص 44.    ]19[. شر
]22[. سوره یونس، آیه 31. ]21[. مفاتیح الجنان، تعقیب نماز عصر.  

]24[. سوره ملك، آیه 1. ]23[. سوره طه، آیه 118.   

]26[. سوره ق، آیه 35. ]25[. سوره یس، آیه 83.   
]28[. بحار، ج 4، ص 160. ]27[. سوره نساء، آیه 123.   

]30[. سوره یس، آیه 83. ]29[. سوره ملك، آیه 1.   
]32[. نهج البالغه، خطبه 223، بند 9. ]31[. سوره اعراف، آیه 57.   

]34[. نهج البالغه، حکمت 131. ]33[. نهج البالغه، خطبه 175، بند 3.  
]35[. نهج البالغه، خطبه 223، بند 10.
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آیت اهلل جوادی آمیل
تلخیص از کتاب تسنمی، ج 7
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درونــی خــود از کافــر عــادی هــم قــوی تــر و پلیدتــر اســت، از ایــن رو َدَرکــه منافقــان از 
ــاِر«]3[ ْســَفِل ِمــَن الّنَ

َ ْ
ْرِك األ

َ
درکــه کافــران بدتــر اســت: » ِإّنَ اْلُمناِفِقیــَن ِفــی الــّد

منافــق ممکــن اســت همیشــه بــه یــاد خــدا باشــد و ماننــد خــوارج اهــل نمــاز شــب 
ــدارد،  ــر او تاثیــر ن ــر لســانی وی، بــی روح و انــدك اســت ذک ــی چــون ذک نیــز باشــد، ول
ذکــر کثیــر، عبــارت از ذکــر بــا روح و بــا خلــوص کــه حافــظ انســان اســت. یــك لحظــه از 
چنیــن یــادی، همــه لحظــات شــبانه روز را فــروغ داده و همــه اعمــال انســان را در آن 

شــبانه روز تأمیــن مــی کنــد.
 

دوام یاد حق در همه حاالت و شئون
فرزانــگان و خردمنــدان در همــه شــئون و حــاالت بــه یاد حق هســتند: » ِإّنَ ِفی َخْلِق 
ِذیــَن َیْذُکــُروَن 

َ
ْلبــاب اّل

َ ْ
وِلــی األ

ُ
یــاٍت أِل

َ
هــاِر آل ْیــِل َو الّنَ

َ
ْرِض َو اْخِتــالِف الّل

َ ْ
ــماواِت َو األ الّسَ

اهّلَل ِقیامــًا َو ُقُعــودًا َو َعلــی ُجُنوِبِهــْم«]4[ یکــی از مصادیــق ایــن آیــه، حــاالت گوناگــون 
نمازهــای نمــاز گــزار اســت، کــه در روایــات فقهــی نیــز از بــاب تطبیــِق مصداقــی، و نــه 
تفســیر مفهومــی، در معنــای آن گفتــه شــده: مــراد ایــن اســت کــه اگــر کســی ایســتاده 
تــوان نمــاز گــزاردن نــدارد، آن را نشســته بــه جــا آورد و اگــر نشســته نیــز قــادر نیســت در 
بســتر و در حالــی کــه بــه پهلــو آرمیــده اســت نمــاز بگــزارد؛]5[ لیکــن مــراد ایــن اســت 
کــه خــرد ورزان، در همــه حــاالت ماننــد ایســتادن، نشســتن، اســتراحت و آرمیــدن، 

بــا ذکــر و دعــا بــه یــاد حــق باشــند.
ــه  ــاد حــق در همــه شــئون اســت، آی ــه دوام ی ــاد شــده ناظــر ب ــه ی ــه آی ــه ک همــان گون
عــًا َو ِخیَفــة َو ُدوَن اْلَجْهــِر ِمــَن اْلَقــْوِل ِباْلُغــُدّوِ َو  ــَك ِفــی َنْفِســَك َتَضّرُ ــْر َرّبَ شــریفه » َو اْذُک
ــاد خــدا در همــه لحظــات  ــر و ی ــه اســتمرار ذک ــَن اْلغاِفِلیــن]6[« ب ــْن ِم صــاِل َو ال َتُک

ْ
اآل

اشــاره دارد.
توضیــح اینکــه »تضــرع« و »خیفــه« صفــت قلــب اســت امــر بــه چنیــن ذکــری شــاهد 

آن اســت کــه تنهــا ذکــر زبانــی کافــی نیســت. البتــه زبــان نیــز بایــد ذکــر حــق بگویــد؛ امــا 
نــه بــا صــدای آشــکار، بلکــه آهســته: » ُدوَن اْلَجْهــِر ِمــَن اْلَقــْوِل«. امــر بــه ذکــر در بامــداد 
و آغــاز روز )غــدّو( بــرای ایــن اســت کــه همــه روز بــه یــاد حــق بگــذرد، چنــان کــه مــراد 
از ذکــر در شــامگاه )آصــال(، یعنــی پایــان روز و آغــاز شــب ایــن اســت کــه همــه شــب بــه 
یــاد حــق بگــذرد، آنــگاه بــرای اینکــه مبــادا کســی گمــان کنــد کــه اگــر در دو طــرف روز بــه 
یــاد خــدا بــود کافــی اســت، مــی فرمایــد: » َو ال َتُکــْن ِمــَن اْلغاِفِلیــَن«. در ایــن جملــه، 
ــای  ــرا انتف ــت، زی ــرار اس ــد تک ــر مفی ــالف ام ــر خ ــی، ب ــت و نه ــده اس ــی ش ــت نه از غفل

طبیعــت غفلــت بــه انتفــای همــه افــراد آن اســت.
انســان پیوســته بایــد بــه یــاد حــق باشــد و اگــر احیانــًا آن را فرامــوش کــرد، فــورًا بــا ایــن 

ــَك ِإذا َنِســیَت]7[«. نســیان را بــا یــاد خــدا ترمیــم و جبــران کنــد: » َو اْذُکــْر َرّبَ
ممکــن اســت هنــگام انجــام دادن برخــی کارهــا نتــوان ذکــر گفــت؛ امــا اگــر کاِر بــه ظاهــر 
دنیــوی بــرای خــدا باشــد، بــه یقیــن یــاد خــدا و مصــداق ذکــر اهّلل اســت البتــه بهتریــن 
ــالة  ِذیــَن آَمُنــوا ِإذا ُنــوِدَی ِللّصَ

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
یــاد خــدا نمــاز و بــه ویــژه نمــاز جمعــه اســت:» یــا أ

ِمــْن َیــْوِم اْلُجُمَعــه َفاْســَعْوا ِإلــی ِذْکــِر اهّلِل«]8[، چنــان کــه برجســته تریــن نمــاز یــاد 
ــالة ِلِذْکــِری]9[«. ِقــِم الّصَ

َ
خداســت: » أ

 
آثار ذکر

ــر خــدا  ــار ذک ــه عنــوان یکــی از آث پیــش از ایــن، بصیــرت و بینایــی در دنیــا و آخــرت ب
ــُهْم طاِئــٌف ِمــَن  َقــْوا ِإذا َمّسَ

َ
ِذیــَن اّت

َ
یــاد شــد. خــدای ســبحان مــی فرمایــد: » ِإّنَ اّل

ــُروا َفــِإذا ُهــْم ُمْبِصــُروَن]10[«؛ چنانچــه شــیطان بخواهــد احــرام ببنــدد 
َ
ــْیطاِن َتَذّک

َ
الّش

و بــه صــورت طــواف کننــده بــر گــرد کعبــه دل طــواف کنــد تــا هــر گاه دِر کعبــه دل بــاز 
شــد وارد آن شــود، مّتقــِی متذّکــر مــی فهمــد کــه ایــْن ُمحــرم بیگانــه و حرامــی اســت، 

از ایــن رو هیــچ گاه شــیطان بــه قلــب مؤمــن متذکــر راه نــدارد.
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شــکم ماهــی تــا قیامــت ایــن بــود کــه وی اهــل تســبیح و جــزو مســّبحان بــود: » َفَلــْو ال 
ِحیَن َلَلِبــَث ِفــی َبْطِنــِه ِإلــی َیــْوِم ُیْبَعُثــوَن]13[«. ــُه کاَن ِمــَن اْلُمَســّبِ

َ
ّن

َ
أ
 

تأثیر یاد حق در قلب
مرکــز اصلــی ذکــر و یــاد حــق، قلــب انســان اســت. قلــب را چشــمی اســت کــه یــاد حــق 
را مــی بینــد و گوشــی اســت کــه یــاد حــق را مــی شــنود و زبانــی اســت کــه بــه ذکــر حــق 
گویاســت، بنابــر ایــن، بــا چشــم دل بایــد یــاد خــدا را دیــد و گرنــه مشــمول ایــن کالم 
الهــی اســت کــه در بــاره دوزخیــان مــی فرمایــد: چشــم هــای آنــان یــاد مــرا نمــی دیــد: 
ــوا ال َیْســَتِطیُعوَن َســْمعًا«]14[. تپــش و  ــِری َو کاُن ــْن ِذْک ــی ِغطــاٍء َع ــْم ِف ْعُیُنُه

َ
ــْت أ » کاَن

آرامــش دل، دو تأثیــر متفــاوت از ذکــر خــدا در قلــب اســت.
توضیــح اینکــه یکــی از اوصــاف مؤمنــان حقیقــی و راســتین ایــن اســت کــه هــر گاه 
ِذیــَن ِإذا ُذِکــَر 

َ
َمــا اْلُمْؤِمُنــوَن اّل

َ
نــام و یــاد خــدا مطــرح شــود قلــب هاشــان مــی تپــد: » ِإّن

ــًا«.]15[ ایــن تپــش ممکــن اســت 
ً

ــوَن َحّق ــُم اْلُمْؤِمُن ــَك ُه ولِئ
ُ
ــْم... أ ــْت ُقُلوُبُه اهّلُل َوِجَل

در اوایــل امــر مضطربانــه و بــر اثــر تــرس و در اواخــر مشــتاقانه و برابــر شــوق و محبــت 
باشــد. تأثیــر دیگــر ذکــر خــدا در قلــب، کــه ممکــن اســت پــس از مرحلــه یــاد شــده 
ال ِبِذْکــِر اهّلِل َتْطَمِئــّنُ 

َ
ِذیــَن آَمُنــوا َو َتْطَمِئــّنُ ُقُلوُبُهــْم ِبِذْکــِر اهّلِل أ

َ
باشــد، آرامش اســت: »اّل

اْلُقُلــوُب «.]16[ آیه شــریفه بــا کلمــه »أال« و تقدیــم متعلــق فعــل ـ یعنــی تقدیــم »بذکــر 
اهّلل« بــر »تطمئــن« کــه مفیــد حصــر اســت، بــه ایــن مطلــب مهــم هشــدار مــی دهــد 
ــاد خداســت. خــدای ســبحان  کــه آگاه باشــید کــه تنهــا عامــل و راه آرامــش قلــب، ی
نفرمــود: » تطمئــن القلــوب بذکــر اهّلل«، بلکــه فرمــود: دل فقــط بــه یــك چیــز مــی آرمــد 
و آن یــاد حــق اســت. راز ایــن مطلــب آن اســت کــه خداونــد بــه مــا از خــود نزدیــك تــر 
ّنَ اهّلَل َیُحــوُل َبْیــَن اْلَمــْرِء َوَقْلِبــِه «]17[ دل هــا هــم فقــط بــه دســت 

َ
اســت: » َواْعَلُمــوا أ

اوســت و مقّلــب القلــوب و تســّلی دهنــده آن هــا تنهــا اوســت،  بنابــر ایــن، کســی کــه 

متقــِی متذکــر بــر اثــر آن بینــش قلبــِی حاصــل از یــاد حــق، خاطــره شــناس اســت و هــر 
خاطــره ای کــه بــه ذهــن او خطــور کنــد مــی فهمــد کــه ایــن رّبانــی و َمَلکــی اســت یــا 

ــُروا«.
َ
ــْیطاِن َتَذّک

َ
ــُهْم طاِئــٌف ِمــَن الّش شــیطانی و نفســانی: » ِإذا َمّسَ

شــیطان در اوائــل امــر، بــرای فریفتــن و بــه دام انداختــن، بــا زبــان ایمــان و در ســایه 
دیــن بــه ســراغ انســان مــی آیــد، نــه اینکــه از آغــاز او را بــه گنــاه فرمــان دهــد. او ابتــدا 
»نفــس مســّوله« را، کــه خــوب و بــد را خــوب مــی نمایانــد، اســتخدام مــی کنــد. پس از 
آنکــه نفــس مســّوله بــه خدمــت او در آمــد، انــدك انــدك »نفــس امــاره« را بــرای فرمــان 
دادن بــه کار مــی گمــارد، از ایــن رو آنــگاه کــه انســان تبــه کار بــه گنــاه عــادت کــرد بــا علــم 
ــْن  ــا َم ّمَ

َ
ــه آســانی انجــام مــی دهــد: » َو أ ــودن کاری، آن را ب ــه و معصیــت ب و یقیــن ب

ــُرُه ِلْلُعْســری«]11[ َب ِباْلُحْســنی َفَسُنَیّسِ
َ

َبِخــَل َو اْســَتْغنی َو َکــّذ
ــر اســت، از ایــن  ــاد انســان متذک ــه ی ــه خــدای ســبحان ب ــر ایــن اســت ک ــر دیگــر ذک اث
روگنــاه را از او بــاز مــی دارد و او را از خطــر معصیــت مــی رهانــد، چنــان کــه در بــاره 
ــِه  ى ُبْرَهــاَن َرِبّ

َ
ْن َرأ

َ
ــْت ِبــِه َوَهــّمَ ِبَهــا َلــْوال أ حضــرت یوســف؟ع؟واقع شــد: »  َوَلَقــْد َهّمَ

ــا اْلُمْخَلِصیــَن « ]12[ مشــاهده  ــُه ِمــْن ِعَباِدَن
َ
ــوَء َواْلَفْحَشــاَء ِإّن ــَك ِلَنْصــِرَف َعْنــُه الّسُ َکَذِل

ــِه « از کامــل تریــن مصادیــق یــاد و ذکــر  ى ُبْرَهــاَن َرِبّ
َ
حضــور حــق و شــهود قلبــی: » َرأ

ــاز  ــه ســوء و فحشــا از انســان ب ــادی ایــن اســت ک ــر چنیــن ی ــاداش و اث حــق اســت. پ
ــوَء َو اْلَفْحشــا«. الزم  ــُه الّسُ داشــته شــده و گنــاه بــه ســراغ او نمــی آیــد: » ِلَنْصــِرَف َعْن
اســت عنایــت شــود کــه نمــاز، نمازگــزار را از گنــاه نهــی کــرده و از ارتــکاب معصیــت بــاز 
مــی دارد؛ ولــی لطــف ممتــاز خداونــد کــه بــر اثــر شــهود الهــی نصیــب شــاهد و اصــل 
می شــود ایــن اســت کــه زشــتی و گنــاه را از نزدیــك شــدن بــه انســان ســالك صالــح و 

ــاز مــی دارد و بیــن ایــن دو کار فــرق وافــر اســت. شــاهد ب
یــاد حــق همــان گونــه کــه خطــر معصیــت را از انســان دور مــی ســازد، او را از خطرهــای 
ــدن در  ــات حضــرت یونــس؟ع؟از خطــر مان ــه راز نج ــان ک ــد، چن ــی رهان ــز م دیگــر نی
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همــان گونــه کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، اســاس مهــّم در ایــن مطلــب ســامی، ذکــر 
قلــب اســت، زیــرا اگــر قلــب متذکــر خــدا باشــد همــه اعضــا و جــوارح، کــه زبــان از جملــه 
ــز نفرمــود:  ــه نی ــر همیــن اســاس، در ایــن آی ــود، ب ــر خــدا خواهــد ب آن هاســت، متذک
کســی را کــه زبانــش بــه یــاد مــا گویــا نیســت نپذیــر، بلکــه فرمــود: از کســی کــه » قلبــش« 
را، بــر اثــر اســتمرار دنیــا طلبــی او، از یــاد خودمــان غافــل کردیــم پیــروی نکــن: » َو ال 
َبــَع َهــواًه«، پــس همــان گونــه کــه یــاد خــدا مانــِع 

َ
ْغَفْلنــا ْلَبــُه َعــْن ِذْکِرنــا َو اّت

َ
ُتِطــْع َمــْن أ

هواپرســتی اســت، میــل بــه هــوا نیــز مانــع یــاد خداســت و انســان هواپرســت، کــه بــه 
ــر  ــاد خــدا نیســت و ایــن طــرد دو جانبــه اث ــه ی ــه اهــل دنیاســت، ب شــهادت صــدر آی

تضــادی اســت کــه بیــن هــوا و ُهداســت.
 

کیفر غفلت از یاد خدا
غفلت از یاد حق، دارای آثار شوم و پیامد های زیانبار و تلخ است:

  الــف( یکــی از نتایــج تلــخ غفلــت، کــه در مباحــث پیشــین نیــز بــه آن اشــاره شــد، 
نابینایــی دل اســت؛ همــان گونــه کــه اثــر یــاد خــدا بصیــرت و بینــش دل اســت، 
ــد:  ــه خــدای ســبحان مــی فرمای ــوری همــراه اســت، چنــان ک ــا ک ــز ب نســیان خــدا نی
ْعُیُنُهــْم ِفــی ِغطــاٍء َعــْن ِذْکــرِی«.]23[ ایــن کوری 

َ
دیــدگان آن هــا یــاد مــرا نمــی بینــد: » أ

ْعــَرَض َعــْن 
َ
در قیامــت کــه ظــرف ظهــور حقایــق اســت نمایــان می شــود: » َوَمــْن أ

ْعَمــی «]24[ اگــر کســی یــاد خــدا 
َ
ِذْکــِری َفــِإّنَ َلــُه َمِعیَشــًة َضْنــًکا َوَنْحُشــُرُه َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة أ

را بــا قلــب ندیــد، نــام خــدا را هــم بــر زبــان نمــی آورد، زیــرا کســی کــه قلــب او نابیناســت 
بــه دام شــیطان مــی افتــد و شــیطان بــر روی او خیمــه زده، روپوشــی مــی گــذارد کــه 
همــه مجــاری ادراکــی و تحریکــی او را زیــر پوشــش شــیطنت قــرار مــی دهــد، چنــان 
کــه خــدای ســبحان فرمــود: یــاد خــدا سراســر عالــم را فــرا گرفتــه و کیفــر کســی کــه خــود 
را بــه کــوری زده، خفــاش صفــت، خورشــید یــاد خــدا را نبینــد ایــن اســت کــه او را 

ــد. در  ــدا باش ــاد خ ــه ی ــد ب ــته بای ــت پیوس ــی اس ــایش در زندگ ــش و آس ــان آرام خواه
ایــن حــال نــه فقــدان چیــزی او را نگــران مــی کنــد و نــه برخــورداری و ِوجــدان چیــزی 
َســْوا َعلــی مــا فاَتُکــْم َو ال َتْفَرُحــوا ِبمــا آتاُکــم«]18[ و 

ْ
او را بــه وجــد مــی آورد: » ِلَکْیــال َتأ

آنچــه از امــام ســّجاد؟ع؟در دعــای ابــو حمــزه ثمالــی رســیده اســت: » بذکــرك عــاش 
قلبــی«]19[ ناظــز بــه همیــن اســت؛ یعنــی معیشــت ســعیدانه دل در ظــّل یــاد تــو 

تأمیــن اســت.
 

دنیا طلبی مانع یاد خدا
ــی َعــْن ِذْکِرَنــا َوَلــْم ُیــِرْد 

َ
ْعــِرْض َعــْن َمــْن َتَوّل

َ
تنهــا مانــع یــاد حــق دنیــا طلبــی اســت: » َفأ

ْنَیــا «.]20[ مطابــق ایــن آیه شــریفه، ســّر غفلــت از یــاد خــدا چیــزی جــز 
ُ

ــاَة الّد ِإال اْلَحَی
دنیــا خواهــی نیســت. مســتفاد از ایــن مقابلــه آن اســت کــه دنیــا طلبــی چیــزی جــز 
غفلــت از حــق نیســت و هــر چــه انســان را از یــاد خــدا بــاز دارد دنیاســت. مــراد از ایــن 
دنیــا، آســمان و زمیــن و دریــا و صحــرا و ماننــد آن نیســت کــه خــدای ســبحان از آن هــا 
بــه عنــوان آیــات طبیعــی خــود بــه نیکــی و عظمــت یــاد مــی کنــد. دنیــا همــان شــئون 
اعتبــاری، ماننــد تفاخــر و تکاثــر در امــوال و اوالد اســت، چنــان کــه خــدای ســبحان 
ْنَیــا َلِعــٌب َوَلْهــٌو َوِزیَنــٌة َوَتَفاُخــٌر َبْیَنُکــْم َوَتَکاُثــٌر ِفــی 

ُ
َمــا اْلَحَیــاُة الّد

َ
ّن

َ
مــی فرمایــد: » اْعَلُمــوا أ

ــَواِل َواألْوالِد «.]21[ األْم
هــوا پرســتی را مانــع دیگــرِ  یــاد خــدا گفتــه انــد؛ ولــی ایــن نیــز بــه دنیــا خواهــی و 
دنیاگرایــی بــاز مــی گــردد. خــدای ســبحان در ســفارش رســول اکــرمـ  صّلــی اهّلل علیــه و 
آلــه ـ بــه ســازگاری و همراهــی بــا ذاکــران و نهــی از پذیــرش و همگامــی وی بــا غافــالِن 
ِباْلَغــَداِة  ُهــْم  َرّبَ َیْدُعــوَن  ِذیــَن 

َ
اّل َمــَع  َنْفَســَك  َواْصِبــْر  هــوادار چنیــن مــی فرمایــد: » 

ْنَیــا َوال ُتِطــْع َمــْن 
ُ

َواْلَعِشــِیّ ُیِریــُدوَن َوْجَهــُه َوال َتْعــُد َعْیَنــاَك َعْنُهــْم ُتِریــُد ِزیَنــَة اْلَحَیــاِة الّد
ــُرُه ُفُرًطــا «.]22[ ْم

َ
ــَواُه َوَکاَن أ ــَع َه َب

َ
ــا َواّت ــْن ِذْکِرَن ــُه َع ــا َقْلَب ْغَفْلَن

َ
أ
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حــال آنکــه رســول اکــرمـ  صّلــی اهّلل علیــه و آلــهـ  » َرْحَمــًة ِلْلَعاَلِمیــَن « ]31[ اســت: » َوَمــا 
ْرَســْلَناَك ِإال َرْحَمــًة ِلْلَعاَلِمیــَن  «]32[ و بــرای اتمــام حجــت، تــا آخریــن لحظــه آنــان را 

َ
أ

بــه دیــن حــق فــرا مــی خوانــد. اتمــام حجــت، دعــوت بــه اســالم، ارشــاد و هدایــت غیر 
از اعــراض قلبــی اســت، پــس اینکــه فرمــود: از آنــان اعــراض کــن، یعنــی بــه آن هــا نــگاه 

لطــف مخصــوص و رحمــت خــاص نداشــته بــاش.
  ج( اثــر تلــخ دیگــر غفلــت از یــاد خــدا، قــرار گرفتــن در فشــار و تنگنــای زندگــی 
ْعــَرَض َعــْن ِذْکــِری َفــِإّنَ َلــُه َمِعیَشــًة َضْنــًکا َوَنْحُشــُرُه َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة 

َ
اســت: » َوَمــْن أ

ْعَمــی «؛]33[ از ایــن رو دنیــا طلــب هرگــز آرامــش و آســایش نــدارد و همــواره گرفتــار 
َ
أ

دلهــره و بیــن عوامــل فشــار اســت کــه مبــادا آنچــه را دارد از دســت بدهــد و آنچــه را 
نــدارد فراهــم کنــد و هــم آنچــه را دارد حفــظ کنــد، از ایــن رو در فشــاِر حفــظ موجــود 
و طلــب مفقــود زندگــی مــی کنــد: »َفــِإّنَ َلــُه َمِعیَشــًة َضْنــکًا«. ایــن بــدان معنــا نیســت 
کــه اعــراض کننــده از یــاد حــق، حتمــًا فقیــر می شــود، بلکــه مقصــود آن اســت کــه او 
در زندگــی در تنگنــا و فشــار اســت؛ خــواه در فشــار فقــر و خــواه در فشــار مــال. فشــاِر در 
زندگــی غیــر از فقــر و غناســت، ممکــن اســت کســی در عیــن دارایــی و تــوان منــدی، 

گرفتــار معیشــت ضنــك باشــد.
ْعــَرَض َعــْن ِذْکــِری َفــِإّنَ َلــُه َمِعیَشــًة َضْنــکًا«]34[ در قبــال آیــه شــریفه »َو 

َ
آیــه »َو َمــْن أ

ــِق اهّلَل َیْجَعــْل َلــُه َمْخَرجــًا«]35[ اســت. کســی کــه بــه یــاد خــدا و اهــل تقواســت  َمــْن َیّتَ
در شــرح صــدر اســت و هرگــز در کار خــود نمــی مانــد و هیــچ گاه در فشــار قــرار نمــی 
گیــرد، از همیــن رو کســی کــه مثــاًل در علــم همــواره در پــی خــود نمایــی و تفاخــر و 
ماننــد آن اســت، همیشــه در فشــار شــبهات قــرار دارد، امــا آن کــه تقــوای علمــی دارد 
ســرانجام مشــکل او بــه طریقــی حــل می شــود. در مســائل مالــی و غیــر آن نیــز ایــن 
گونــه اســت، چنــان کــه خــدای ســبحان در بــاره رزِق پرهیــزکاران، کــه اعــم از رزق 

ــُث ال َیْحَتِســب«.]36[ ــْن َحْی ــُه ِم مــادی اســت، فرمــود: »َو َیْرُزْق

ــْض َلــُه  ْحمــِن ُنَقّیِ تحــت پوشــش شــیطان قــرار مــی دهیــم: » َو َمــْن َیْعــُش َعــْن ِذْکــِر الّرَ
ــُه َقِریــٌن«.]25[ مطابــق ایــن آیــه شــریفه، خــدای ســبحان بــه عنــوان  َشــْیطانًا َفُهــَو َل
کیفــر تعامــِی عمــدی، شــیطان را بــه صــورت پوســت غلیــظ روکــش و غالفــی قــوی قرار 
مــی دهــد کــه همــه  هســتی انســان غافــل را در پوشــش خــود مــی گیــرد، بنابــر ایــن، 
هــر کــس یــاد خــدا را نبینــد مصــدود شــیطان و محصــور شــیطنت اســت و شــیطان در 

مجــاری ادراکــی و تحریکــی او راه دارد و او را رهــا نمــی کنــد.
اگــر کســی یــاد حــق را عمــدًا فرامــوش کــرد ایــن خطــر هســت کــه خــدای ســبحان 
ْضنــا َلُهــْم  چندیــن شــیطان را بــه صــورت قریــن ســوء بــرای او »تقییــض« کنــد: » َو َقّیَ
ُقَرنــاَء«،]26[ بنــا بــر ایــن برخــی افــراد چندیــن پوشــِش در طــول هــم یــا در عــرض 
هــم دارنــد. برخــی شــیاطین، زمــام مجــاری ادراکــی او و بعضــی دیگــر زمــام مجــاری 
تحریکــی وی را بــر عهــده دارنــد و چنیــن شــخص مبتالیــی بایــد از شــّر چندیــن 
شــیطان رهایــی پیــدا کنــد. آنــان کــه یــاد خــدا را عمــدًا فرامــوش کــرده و ایــن نســیان 
آن هــا را در حصــار شــیطان قــرار داد،  در قیامــت مــی فهمنــد کــه گرفتــار قریــن ســوء 
ــرب  ــرق و غ ــه ش ــو فاصل ــا و ت ــن م ــد: ای کاش بی ــا دارن ــد و آن روز آرزوی بیج ــوده ان ب
ــی ِإذا جاَءنــا قــاَل یــا َلْیــَت َبْیِنــی َو َبْیَنــَك ُبْعــَد  بــود و تــو قریــن بــدی هســتی: »َحّتَ

اْلَمْشــِرَقْیِن َفِبْئــَس اْلَقِریــُن«.]27[
  ب( کیفــر دیگــر غفلــت و فراموشــی عمــدی یــاد خــدا، محرومیــت از رحمــت خاص 
ــُه ِبــُکّلِ 

َ
اســت.  توضیــح اینکــه خــدای ســبحان بــا اینکــه بــه همــه چیــز بیناســت: »ِإّن

َشــْی ٍء َبِصیــٌر« ]28[ و ممکــن نیســت بــه موجــودی نــگاه نکنــد، در قیامــت بــه عــده 
ِإَلْیِهــْم َیــْوَم  ُمُهــُم اهّلُل َو ال َیْنُظــُر  ای نمــی نگــرد و بــا آن ســخن نمی گویــد: »ال ُیَکّلِ
اْلِقیاَمــه«.]29[ مــراد ایــن اســت کــه خداونــد بــه آنــان نــگاه تشــریفی همــراه بــا لطــف 
ــا طلبــان  ــا از دنی ــز فرمــود ت ــه رســول خــود نی ــر همیــن اســاس، ب ــدارد، ب و رحمــت ن
ْنَیــا «]30[ و 

ُ
ــی َعــْن ِذْکِرَنــا َوَلــْم ُیــِرْد ِإال اْلَحَیــاَة الّد

َ
ْعــِرْض َعــْن َمــْن َتَوّل

َ
اعــراض کنــد: » َفأ



  سال ششم  |  مشاره 50
رمضان 1443 هجری مقری

170171

ه د�ی�ش
ن
ا�

]2[. سوره نساء، آیه.142 ]1[. سوره احزاب، آیه 41.   
]4[. سوره آل عمران، آیات 190ـ191. ]3[. سوره نساء، آیه 145.   

]6[. سوره اعراف، آیه 205. ]5[. وسائل الشیعه، ج 5، ص 481.  
]8[. سوره جمعه، آیه 9. کهف، آیه 24.    ]7[. سوره 

]10[. سوره اعراف، آیه 201. ]9[. سوره طه، آیه 14.   
]12[. سوره یوسف، آیه 24. ]11[. سوره لیل، آیه 10.   

]14[. سوره کهف، آیه 101. ]13[. سوره صاّفات، آیات 143 ـ 144.  
]16[. سوره رعد، آیه 28. ]15[. سوره انفال، آیات 2ـ 4.   

]18[. سوره حدید، آیه 23. ]17[. سوره انفال، آیهه 24.   
]19[. مصباح المتهّجد؛ مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ثمالی.

ــی  ــرم ـ صّل ک ــول ا ــرا رس ــت، زی ــالم نیس ــه اس ــردم ب ــوت م ــرك دع ــدن، ت ــراض و روبرگردان ــراد از اع ــه 29. م ــم، آی ــوره نج ]20[. س
اهلل علیــه و آلــه ـ همچنــان مأمــور بــه دعــوت جامعــه بــود. آن حضــرت مظهــر رحمــت الهــی اســت و اعــراض وی از افــراد بدیــن 
کــه »رحمــة للعالمیــن« )ســوره  گــر او  گرفتــه شــود و ا کــه مســیر رحمــت اســت از آنــان بــاز  کــه توجــه خــاص آن حضــرت  معناســت 

گردانــد دیگــر هیــچ رحمتــی نصیــب ایــن غافــل نخواهــد شــد. انبیــاء، آیــه 107( اســت از غافلــی رو بــر 
کهف، آیه 28. ]22[. سوره  ]21[. سوره حدید، آیه 20.   

]24[. سوره طه، آیه 124. کهف، آیه 101    ]23[. سوره 
غ را »بیــض« و بــه پوســت  ]25[. ســوره زخــرف، آیــه 36. »تقییــض« بــه معنــای »جعــل القیــض علــی البیــض« اســت. تخــم مــر

کــه آن را در پوشــش و حصــار خــود قــرار داده »قیــض« می گوینــد. محکمــی 
]27[. سوره زخرف، آیه 38. ]26[. سوره فّصلت، آیه 25.   

]29[. سوره آل عمران، آیه 77. ]28[. سوره ملك، آیه 19.   
]31[. سوره انبیاء، آیه 107. ]30[. سوره نجم، آیه 29.   

]33[. سوره طه، آیه 124. ]32[. سوره انبیاء، آیه 107.     
]35[. سوره طالق، آیه 2. ]34[. سوره طه، آیه 124.   

]36[. سوره طالق، آیه 3.

�ت ݣݣݣها وسژ
ن
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

ْزِق« )اعراف، 32( باِت ِمَن الّرِ ّیِ
ْخَرَج ِلِعباِدِه َو الّطَ

َ
ِتی أ

َ
َم ِزیَنَة اهّلِل اّل » ُقْل َمْن َحّرَ

 در ایــن آیــه بــه نوعــی التفــات حکمــی مخصــوص بــه ایــن امــت از حکــم عــام ســابق 
ــُروَن« 

َ
ّک

َ
ــْم َیّذ ُه

َ
ــاِت اهّلِل َلَعّل ــْن آی ــَك ِم اســتخراج شــده، هــم چنــان کــه در جملــه: » ذِل

ــه اســت  ــوا فاِحَشــًة« نظیــرش گذشــت. اســتفهامی کــه در ایــن آی و جملــه»َو ِإذا َفَعُل
اســتفهامی اســت انــکاری.

کلمــه »الزیــن« در مقابــل معنــاى »لشــین« اســت، و بــه معنــاى کارهــا و چیزهایــی 
اســت کــه عیــب و نقــص را از بیــن ببــرد و»الشــین« بــه معنــاى هــر چیــزى اســت کــه 

ــوده باشــد. ــه رســوایی و نقــص انســان و نفــرت اشــخاص از او ب مای
َم ِزیَنَة اهّلِل...([ معناى اخراج زینت و طیبات رزق ] )در ذیل آیه: ُقْل َمْن َحّرَ

»اخــراج زینــت« اســتعاره اى اســت تخییلــی و کنایــه اســت از اظهــار آن. آرى، ایــن 
ــم  ــرت مله ــان را از راه فط ــود انس ــت خ ــام و هدای ــه اله ــه ب ــت ک ــبحان اس ــداى س خ
کــرده تــا انــواع و اقســام زینت هایــی کــه مــورد پســند جامعــه او و باعــث مجــذوب 
شــدن دل هــا بــه ســوى او اســت ایجــاد نمــوده بــه  ایــن وســیله نفــرت و تنفــر مــردم 
را از خــود دور ســازد. پــس گرچــه بــه حســب ظاهــر بــه وجــود آوردن زینت هــا و ســایر 
حوائــج زندگــی کار خــود انســان اســت، و لیکــن از آنجایــی کــه بــه الهــام خداونــد بــوده 
در حقیقــت او ایجــادش کــرده و آن را از پنهانــی بــه عرصــه بــروز و ظهــور در آورده، 

ینت و آراستگی در قرآن ز

عالمه طباطبایی
تفسیر املیزان، ج 8، ص 99
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ــه زینــت اســت. ــوع موجــود محتــاج ب چــون می دانســته کــه ایــن ن
آری، اگــر انســان در دنیــا بطــور انفــرادی زندگــی می کــرد هرگــز محتــاج بــه زینتــی 
کــه خــود رابــا آن بیارایــد نمی شــد، بلکــه اصــال بخاطــرش هــم خطــور نمی کــرد کــه 
چنیــن چیــزی الزم اســت، ولیکــن از آنجایــی کــه زندگیــش جــز بطــور اجتمــاع ممکــن 
نیســت، و زندگــی اجتماعــی هــم قهــرا محتــاج بــه اراده و کراهــت، حــب و بغــض، رضــا 
و ســخط و امثــال آن اســت، از ایــن جهــت خــواه ناخــواه بــه قیافــه و شــکل هایی بــر 
ــم غیبــی از  ــذا معل ــد، ل ــه یکــی را دوســت مــی دارد و از یکــی بــدش می آی می خــورد ک
ــب  ــردازد، و معای ــود بپ ــد خ ــالح مفاس ــه اص ــا ب ــرده ت ــام ک ــه او اله ــش ب ــاورای فطرت م
خــود را بــر طــرف ســاخته خــود را زینــت دهــد، و شــاید همیــن نکتــه باعــث شــده کــه 

از انســان بــه  لفــظ » عبــاده« کــه صیغــه جمــع اســت تعبیــر بفرمایــد.
و ایــن زینــت از مهم تریــن امــوری اســت کــه اجتمــاع بشــری بــر آن اعتمــاد می کنــد، 
و از آداب راســخی اســت کــه بــه مــوازات ترقــی و تنــزل، مدنیــت انســان ترقــی و تنــزل 
ــردد،  ــك نمی گ ــه ای منف ــچ جامع ــت از هی ــچ وق ــه هی ــت ک ــی اس ــد، واز لوازم می نمای
بــه طــوری کــه فــرض نبــودن آن دریــك جامعــه مســاوی بافــرض انعــدام و متالشــی 
شــدن اجــزای آن جامعــه اســت. آری، معنــای انهــدام جامعــه جــز از بیــن رفتــن 
حســن و قبــح، حــب و بغــض، اراده و کراهــت و امثــال آن نیســت، وقتــی دربیــن افــراد 
یــك جامعــه ایــن گونــه امــور حکــم فرمــا نباشــد دیگــر مصداقــی بــرای اجتمــاع باقــی 

ــد. ــت بفرمایی ــد - دق نمی مان
» طیــب« بــه معنــاى چیــزى اســت کــه مالیــم بــا طبــع باشــد، و در اینجــا عبــارت 
اســت از انــواع مختلــف غذاهایــی کــه انســان بــا آن ارتــزاق می کنــد. و یــا عبــارت اســت 
از مطلــق چیزهایــی کــه آدمــی در زندگــی و بقــاى خــود از آن هــا اســتمداد می جویــد، 
ــواع«  ــه کــدام یــك از افــراد ایــن ان ــراى تشــخیص ایــن ک ماننــد مســکن، همســر و... ب
طیــب« و مطابــق بــا میــل و شــهوت او و ســازگار بــا وضع ســاختمانی او اســت، خداوند 

او را مجهــز بــه حواســی کــرده کــه بــا آن می توانــد ســازگار آن را از ناســازگارش تمیــز دهــد.
ایــن مســاله کــه زندگــی صحیــح و ســعید آدمــی مبتنــی بــر رزق طیــب اســت احتیــاج 
بــه گفتــن نــدارد، و ناگفتــه پیــدا اســت کــه انســان وقتــی در زندگــی خــود بــه ســعادت 
مطلوبــش نائــل می شــود کــه وســیله ارتزاقــش چیزهایــی باشــد کــه بــا طبیعــت قــوا 
و جهازاتــش ســازگار بــوده، و بــا بقــای ترکیــب خاصــی کــه آن جهــازات دارد مســاعد 
باشــد، چــون انســان بــه هیــچ جهــازی مجهــز نشــده مگــر اینکــه زندگیــش موقــوف 
و منــوط بــر آن اســت. بنابرایــن، اگــر در مــوردی، حاجــت خــود را بــا چیــزی کــه 
باطبعــش ســازگار نیســت بــرآورده ســازد نقصــی بــه خــود وارد آورده، و مجبــور اســت 

آن نقــص را بــه وســیله ســایر قــوای خــود تتمیــم و جبــران نمایــد.
مثــال گرســنه ای کــه احتیــاج بــه غــذا را بــه صورتــی غیــر صحیــح بــر طــرف می ســازد و 
ــی آورد، و  ــود وارد م ــه خ ــاز هاضم ــه جه ــی ب ــورد نقص ــذا می خ ــدازه الزم غ ــش ازان بی
مجبــور می شــود بــه وســیله دوا و اتخــاذ رژیــم، جهــاز هاضمــه و غــدد ترشــحی آن 
را اصــالح نمایــد، و وقتــی ایــن عمــل را چنــد بــار تکــرار کــرد دواهــای مزبــور از اثــر و 
خاصیــت می افتــد، و انســان بــرای همیشــه علیــل شــده از انجــام کارهــای حیاتی اش 
کــه اهــم آن فکــر ســالم و آزاد اســت بــاز می مانــد، و همچنیــن ســایر حوائــج زندگــی.
عــالوه بــر اینکــه تعــدی از ایــن ســنت انســان را بــه چیــز دیگــری تبدیــل می کنــد، و بــه 
صــورت موجــودی در مــی آورد کــه نــه عالــم بــرای مثــل او آفریــده شــده، و نــه امثــال او 

بــرای عالــم خلــق شــده اند.
آری، انســانی کــه یکســره خــود را بــه دســت شــهوات بســپارد و بکوشــد کــه تــا آخریــن 
مرحلــه امــکان و قــدرت از لذائــذ حیوانــی و شــکم و شــهوت و امثــال آن تمتــع ببــرد 
انســانی اســت کــه می خواهــد درظرفــی زندگــی کنــد کــه عالــم هســتی برایــش معیــن 

نکــرده و بــه راهــی رود کــه فطــرت برایــش تعییــن ننمــوده اســت.
خــدای ســبحان در ایــن آیــه شــریفه زینت هایــی را ســراغ می دهــد کــه بــرای بندگانش 
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ــات زندگــی از قبیــل لبــاس پوشــیدن و خــود را آراســتن امــر  ــد بــه ضروری چــرا خداون
نمــوده اســت؟امر پــروردگار بــه ضروریــات زندگــی از قبیــل لبــاس پوشــیدن و خــود را 
آراســتن از همیــن بــاب اســت کــه می خواهــد تربیتــش حتــی در اینگونــه امــور ســاده 
و پیــش پــا افتــاده رعایــت شــده باشــد، پــس کســی نگویــد امــر بــه پوشــیدن لبــاس و 

تنظیــف و آرایــش چــه معنــا دارد.
صاحــب تفســیرالمنار جــواب دیگــری از ایــن حــرف داده - و چــه نیکــو گفتــه اســت: 
این حــرف را کســانی می زننــد کــه از تاریــخ امــم و سرگذشــت ملــل گذشــته بی خبرنــد، 
و گــر نــه آن را ســطحی و ســاده تلقــی ننمــوده بــه اهمیــت و ارزش آن پــی می بردنــد، 
در  کــه  آفریقــا  کوهســتانی های  و  جزیره نشــین  وحشــی  نیمــه  مــردم  اکثــر  چــون 
ــا دســته جمعــی زندگــی می کردنــد زن و مردشــان لخــت  جنگل هــا و غارهــا تنهــا و ی
ــورد  ــه م ــال آی ــا امث ــت ب ــت یاف ــه دس ــان ک ــی از آن ــر قوم ــه ه ــالم ب ــد، اس ــر می بردن بس
بحــث لبــاس پوشــیدن را بــه آنــان یــاد داد و ســتر عــورت را برایشــان واجــب کــرد، و بــه 
ســوی تمــدن سوق شــان داد. و مــن خیــال می کنــم ایــن قبیــل حــرف هــا از ناحیــه 
دشــمنان اســالم در دهن هــا افتــاده اســت، گویــا مبلغیــن مســیحیت بــه منظــور 
رم دادن مــردم از اســالم و دعوت شــان بــه کیــش خــود ایــن طعنه هــا را زده انــد، و 
گرنــه ارزش دعــوت اســالم بــه لبــاس و آرایــش بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت. و لــذا 
بعضــی از منصفیــن مســیحی اعتــراف کرده انــد بــه اینکــه این گونــه طعنه هــا نســبت 
ــه گــردن مــا  ــا ایــن حکــم خــود منــت بزرگــی ب ــه اســالم بی انصافــی اســت، اســالم ب ب
اروپائیــان دارد، چــون اگراســالم نبــود مــا امــروز در خطــه پهنــاور آفریقــا تجــارت پارچــه 
و قمــاش نداشــته و ســالیانه مبالــغ هنگفتــی ســود نمی بردیم.ایــن حکــم اســالم 
ــز  ــت نی ــل بت پرس ــم و مل ــه ام ــته بلک ــر نداش ــن اث ــا حس ــلمین آنج ــن مس ــا در بی تنه
وقتــی هموطنــان خــودرا دیدنــد کــه پــس از قبــول اســالم ملبــس بــه لبــاس شــدند و 
بــه زینــت و آرایــش خــود پرداختنــد آنــان نیــز بــه تقلیــد از مســلمین لبــاس پوشــیده 

ــه اســتعمال و اســتفاده از  ــه وجــود آن زینت هــا و ب ــا ب ــان را فطرت ایجــاد نمــوده، و آن
آن هــا ملهــم کــرده، و معلــوم اســت کــه فطــرت الهــام نمی کنــد مگــر بــه چیزهایــی کــه 
وجــود و بقــای انســان منــوط و محتــاج بــه آن اســت. در وضــوح ایــن امــر همیــن بــس 
کــه هیــچ دلیلــی بــر مبــاح بــودن چیــزی بهتــر از احتیــاج بــه آن نیســت، زیــرا احتیــاج 
بــه حســب وجــود و طبیعــت خــاص انســانی خــود دلیــل اســت بــر اینکــه خــدای 
تعالــی انســان را طــوری آفریــده کــه بــه آن چیــز محتــاج باشــد. و بــه عبــارت دیگــر 
باتعبیــه قــوا و ادوات انســان رابطــه ای بیــن او و بیــن آن چیزهــا برقــرار کــرده کــه خــواه 

ناخــواه، در صــدد تحصیــل آن هــا برمی آیــد. 
ایــن عطــف در ســیاق  قــرار داشــتن  زینــت و  بــر  از رزق و عطــف آن  ذکــر طیبــات 

کــه، می رســاند  را  معنــا  ایــن  انــکاری  اســتفهام 
  اوال: رزق طیب دارای اقسامی است.

  ثانیا: زینت خداو رزق طیب را هم شرع اباحه کرده و هم عقل و هم فطرت.
  ثالثــا: ایــن اباحــه وقتــی اســت کــه اســتفاده از آن از حــد اعتــدال تجــاوز نکنــد و گــر 
ــه  ــد ک ــاد می کن ــان آن ایج ــوده شــکافی در بنی ــاط نم ــه انحط ــد ب ــه جامعــه را تهدی ن

مایــه انعــدام آن اســت.
کــه  آری، کمتــر فســادی در عالــم ظاهــر می شــود و کمتــر جنــگ خونینــی اســت 
نســل ها را قطــع و آبادی هــا را ویــران ســازد و منشــا آن اســراف و افــراط در اســتفاده  
ــاده  ــی از ج ــه وقت ــت ک ــور اس ــا اینط ــان طبع ــون انس ــد، چ ــوده باش ــت و رزق نب از زین
ــااز مــرز خــود بیــرون گذاشــت کمتــر می توانــد خــود را کنتــرل  اعتــدال بیــرون شــد و پ
کنــد، و بــه یــك حــد معینــی اکتفــا نمایــد، بلکــه ماننــد تیــری کــه از کمــان بیــرون شــود 
تــا آخریــن حــد قدرتــش جلــو مــی رود، و چــون چنیــن اســت ســزاوار اســت کــه همــه 
وقــت و در همــه امــور در زیــر تازیانــه تربیــت کنتــرل شــود، و بــه ســاده ترین بیانــی کــه 

ــدرز داده شــود. عقــل خــود او آن را بپســندد پنــد و ان
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اســت کــه ارزش واقعــی ایــن اصــل اصالحــی اســالم معلــوم می شــود و بــه خوبــی بــه 
دســت می آیــد کــه اگــر اســالم چنیــن اصلــی را نمی داشــت و متعــرض مســاله لبــاس 
ــم  ــروز ام ــلم ام ــور مس ــرد، به ط ــب نمی ک ــد و آن را بــر مســلمین واج ــش نمی ش و آرای
ــا ایــن حــال  ــده بودند.ب و قبایــل بی شــماری همچنــان در حــال توحــش باقــی مان
چطــور یــك مشــت فرنگــی مــاب بــه خــود اجــازه می دهنــد کــه بــر حســب عــادت 
زشــتی کــه دارنــد در کمــال تبختــر کاله خــود را کــج گذاشــته، روی مبــل قهوه خانــه 
و یــا کابــاره و یــا میکده هــا تکیــه زده بگوینــد: ایــن چــه دینــی اســت کــه حوائــج و 
ضروریــات زندگــی بشــری را جــزء شــرایع خــود قــرار داده، مثــال بــه لبــاس پوشــیدن 
و غــذا خــوردن و آب آشــامیدن امــر نمــوده و ایــن قبیــل امــور را بــا اینکــه احتیاجــی 
بــه ســفارش و وحــی آســمانی نــدارد جــزء احــکام خــود قــرار دهد؟)المنــار، ج 8 ص 
384-382( ایــن بــود جوابــی کــه صاحــب المنــار از اشــکال مزبــور داده.در اینجابــه 
ــاد داســتانی افتادم کــه نقــل آن در حقیقــت جــواب ســومی از ایــن اشــکال اســت،  ی
و آن اینکــه وقتــی طبیــب مخصــوص هــارون الرشــید کــه مــردی نصرانــی و حــاذق در 
طــب بــود بــه علی بــن الحســین  بــن واقــد گفــت کتــاب آســمانی شــما هیــچ دســتوری 
در بــاره بهداشــت و حفــظ الصحــه نــدارد، و حــال آنکــه ســعادت بشــر را دو علــم 

ــان و دیگــری علــم ابــدان )طــب(. تامیــن می کنــد یکــی علــم ادی
علــی در جوابــش گفــت: خداونــد علــم ابــدان را در کتــاب خــود در نصــف یــك آیــه 
ــَرُبوا َو ال ُتْســِرُفوا »اســت. رســول گرامــی  ــوا َو اْش خالصــه کــرده اســت و آن جملــه » ُکُل
اســالم؟ص؟ نیــز ایــن معنــا را در جملــه کوتــاه، »معــده خانــه هــر دردی اســت و پرهیــز 
ســر آمــد هــر دوایــی اســت، و بایــد کــه حــق بــدن را در آنچــه عادتــش داده ای ادا کنــی« 
خالصــه کــرده. طبیــب نامبــرده فکــری کــرد و گفــت: آری، کتــاب شــما و پیغمبرتــان بــا 
ایــن دو جملــه دســتور دیگــری را بــرای جالینــوس باقــی نگذاشــتند.)مجمع البیــان  

ج 4 ص 413(

رســم دیرینــه خــود را تــرك گفتنــد.
شــاهد زنــده ایــن مدعــا، ســاکنین بــالد هندنــد، چــون بت پرســتان این ناحیــه در 
عیــن اینکــه از قدیــم االیــام مردمــی متمــدن بودنــد مــع ذلــك هــم اکنــون هــزاران هــزار 
از زن و مردشــان لخــت مــادرزاد و یــا نصــف و یــا ربــع بدن شــان برهنــه اســت. بعضــی 
آمــد و شــد می کننــد، و فقــط  لبــاس  بــدون  بازارهــا و کارگاه هــا  از مردان شــان در 
ــه پاییــن را می پوشــانند، زنان شــان شــکم و ران هــا  ــا حــد اکثــر از کمــر ب عورت هــا و ی
را برهنــه نمــوده و از کمــر بــه باالی شــان هــم برهنــه اســت. دانشــمندان همیــن قــوم 
اعتــراف کرده انــد کــه ایــن مقــدار از لبــاس را هــم مســلمانان بــه آنــان آموخته انــد. 
اســت، چــون می دیدنــد  اســالم  آثــار  از  هــم  غــذا خــوردن در ظــرف  و همچنیــن 
کــه مســلمین هیــچ وقــت بــدون ظــرف غــذا نمی خورنــد حتــی فقــرای آنــان کــه 
دسترســی بــه ظــرف ندارنــد غــذا را روی بــرگ درختــان ریختــه ازروی آن برمی دارنــد 
و می خورنــد، و در عیــن تهــی دســتی هرگــز از لبــاس و آرایــش خــود کــم نمی گذارنــد.

و چــون مســلمین از دیــر زمــان در بــالد هنــد حکومــت می کردنــد، و غالبــا فاضل تریــن 
وپارســاترین حکومت هــای اســالمی بودنــد تاثیرشــان در بت پرســت ها بیــش از تاثیری 
بــود کــه ســایرحکومت های اســالمی در نقــاط مختلــف گیتــی داشــتند، لــذا مســاله 
ــذا می بینیــم  ــد، و ل ــه لبــاس شــدن هــم ازجاهــای دیگــر بیشــتر شــایع گردی ملبــس ب
در بــالد شــرق یعنــی ســیام و نواحــی آن، مســلمین آن طــور نفــوذ و تاثیــر نداشــته بلکــه 
خودشــان در جهــل و دوری از تمــدن دســت کمــی از بت پرســت ها نداشــتند، و از 
حیــث لبــاس و ســایر اعمــال دینــی بــه کیــش بت پرســتی نزدیك ترند تــا بــه اســالم. زنــان 
آن نواحــی غیــر از عــورت جلــو و عقــب، عــورت دیگــری کــه پوشــاندنش الزم باشــد بــرای 

خــود قائــل نیســتند. و حــال آنکــه در اســالم همــه بــدن زن عــورت اســت.
خالصــه اینکــه، در سراســر گیتــی هــر کجــا کــه اســالم قوتــی دارد بــه میــزان نفــوذ و 
قوتــش مظاهــر تمــدن از قبیــل لبــاس، آرایــش و امثــال آن بــه چشــم می خــورد، اینجا 
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قــرآن نیــز در مقایســه بیــن لــذت هــای دنیــوی و اخــروی بــه منظــور دعــوت بــه ســوی 
ــا تعبیراتــی نظیــر:  آخــرت و تشــویق ایشــان بــه حرکــت در مســیر ســعادت معنــوی ب
ــن دو  ــت.بر ای ــر اس ــا دوام ت ــر و ب ــرت بهت ــی آخ ــی زندگ ــی«]1[ یعن ْبَق

َ
ــٌر َوأ ــَرُة َخْی »َواآلِخ

ویژگــی تاکیــد دارد و پیوســته ایــن حقیقــت را گوشــزد می کنــد کــه لــذت آخــرت از 
لــذت دنیــا از نظــر کیفــی بهتــر، و بــه لحــاظ کمــی پایدارتــر اســت.

ــیع  ــش وس ــا بین ــب ب ــکلی مناس ــه ش ــرآن ب ــورد از ق ــك م ــط در ی ــعادت فق ــوم س مفه
الهــی دربــاره انســان بــکار رفتــه اســت. خداونــد در ایــن بــاره می فرمایــد:

ــِهیٌق / ــٌر َوَش ــا َزِفی ــْم ِفیَه ــاِر َلُه ــی الّنَ ــُقوا َفِف ــَن َش ِذی
َ
ــا اّل ّمَ

َ
ــِعیٌد/ َفأ ــِقّیٌ َوَس ــْم َش »َفِمْنُه

ــاٌل ِلَمــا ُیِریــُد  ــَك َفّعَ ــَك ِإّنَ َرّبَ ــَماَواُت َواألْرُض ِإال َمــا َشــاَء َرّبُ َخاِلِدیــَن ِفیَهــا َمــا َداَمــِت الّسَ
ــَماَواُت َواألْرُض ِإال َمــا  ــِة َخاِلِدیــَن ِفیَهــا َمــا َداَمــِت الّسَ ِذیــَن ُســِعُدوا َفِفــی اْلَجّنَ

َ
ــا اّل ّمَ

َ
/َوأ

ــَك َعَطــاًء َغْیــَر َمْجــُذوٍذ«.]2[ َشــاَء َرّبُ
مــردم دو دســته هســتند بدبخــت و خوشــبخت: شــقاوت منــدان تــا آســمان و زمیــن 
هســت در آتــش جــاودان بماننــد مگــر آنکــه پــروردگار تــو خواهــد او هــر چــه خواهــد 
می کنــد. و ســعادت منــدان مــادام کــه آســمان و زمیــن هســت در بهشــت جــاودان 

بماننــد مگــر آنچــه خــدای تــو خواهــد کــه ایــن، بخششــی قطــع نشــدنی اســت.
بنابرایــن، اگــر براســاس بینــش الهــی و از دریچــه معــارف قرآنــی، زندگــی انســان را مــورد 
توجــه قــرار دهیــم زندگــی دنیــوی او در کل چیــزی بــه حســاب نمی آیــد. کســی کــه 
الــی االبــد در آتــش خواهــد بــود بــر فــرض کــه همــه عمــر را در ایــن دنیــای زودگــذر غــرق 
ــر  در لــذت باشــد چگونــه می تــوان گفــت: چنیــن شــخصی ســعادت منــد اســت؟ و ب
عکــس هــرگاه کســی در جهــان ابــدی خــوش بخــت باشــد و بــه گفتــه قــرآن جاودانــه در 
بهشــت زندگــی کنــد حتــی اگــر تمــام لحظــات عمــر کوتــاه دنیــا را در شــکنجه بــه ســر بــرد 

ســعادت منــد خواهــد بــود و در کل، آن رنــج دنیــوی، چیــزی بــه حســاب نمی آیــد.
بنابرایــن، مــالك ســعادت و شــقاوت در بینــش انســانی اســالمی، لــذت و رنــج ابــدی 

یکــی از مباحــث مهــم علــم اخــالق مقولــه  ســعادت و لــذت اســت و اینکــه ســعادت 
چیســت؟ و لــذت کــدام اســت مقولــه ای اســت کــه ذهــن علمــای اخــالق را بــه خــود 
ــرآن  ــذت از منظــر ق ــه تعریــف ســعادت و ل مشــغول داشــته اســت. در ایــن نوشــته ب

پرداختــه می شــود.
در توضیــح مفهــوم ســعادت، می تــوان گفــت: ســعادت و لــذت خیلــی بــه هــم نزدیــك 
و قریــب االفــق هســتند و عمــده تفــاوت آن دو در ایــن اســت کــه لــذت در مــوارد 
لحظــه ای و کوتــاه مــدت نیــز بــکار مــی رود ولــی، ســعادت صرفــًا در مــورد لــذت هــای 
پایــدار یــا نســبتًا پایــدار کاربــرد دارد. مثــاًل، هیــچ گاه دربــاره کســی کــه غــذای لذیــذی 
را می خــورد و بــرای لحظاتــی از آن لــذت می بــرد مفهــوم ســعادت را بــکار نمی برنــد، 

بلکــه می گوینــد: از خــوردن غــذا لــذت بــرد.
پــس در ســعادت، لــذت پایــدار نهفتــه اســت و اگــر ممکــن بــود کســی در زندگــی 
همیشــه لــذت ببــرد او کامــاًل ســعادتمند بــود؛ ولــی، از آنجــا کــه زندگــی خالــی از درد و 
رنــج وجــود نــدارد می تــوان گفــت: ســعادتمند در ایــن جهــان کســی اســت کــه لــذت 
هــای وی از نظــر کیفیــت یــا کمیــت نســبت بــه درد و رنــج هایــش برتــری و فزونــی دارد 

و در آن، دو ویژگــی لحــاظ می شــود:
1. برتری از جهت کیفی  و  2. دوام از جهت کمی.

سعادت و لذت در قرآن

استاد مصباح یزدی
کتاب اخالق در قرآن
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اَها «.]5[ 
َ
ْفَلَح َمْن َزّک

َ
و آیه ای که می گوید: »َقْد أ

هر که در پاکی آن )نفس( کوشید رستگار شد. 
ْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن «.]6[

َ
و در آیه  اول سوره  مومنون می گوید: »َقْد أ

هر آینه اهل ایمان رستگار شدند.
آری تزکیــه و تهذیــب نفــس بــرای رســیدن انســان بــه فــالح و رســتگاری نــه تنهــا موثــر 
اســت بلکــه راه منحصــر بــه فــرد خواهــد بــود. چنــان کــه در آیــات دیگــری بــه عنــوان 
ــه   ــا کلم ــراه ب ــده و هم ــرح ش ــان مط ــته انس ــای شایس ــت کاره ــادات و غای ــه  عب نتیج

لعــل بــکار بــرده شــده اســت، مثــل آنجــا کــه می فرمایــد:
ُکْم ُتْفِلُحوَن «.]7[

َ
»َواْذُکُروا اهّلَل َکِثیًرا َلَعّل

بسیار خدا را بیاد آرید شاید رستگار شدید و آیه ای که می فرماید:
ُکْم ُتْفِلُحوَن «.]8[ از خدا بترسید تا رستگار شوید.

َ
ُقوا اهّلَل َلَعّل

َ
» َواّت

در ایــن گونــه مــوارد کــه خداونــد می خواهــد مــردم را وادار بــه تقــوا، بــه ذکــر خــدا، بــه 
ُکــْم ُتْفِلُحــوَن« بیــان می کنــد کــه 

َ
اجتنــاب از معاصــی کنــد، بــا اســتفاده از جملــه  »َلَعّل

ــه آن  ــرای رســیدن ب ــه ب ــه انســان می آمــوزد ک هــدف نهایــی انســان فــالح اســت و ب
بایــد ایــن کارهــای خــوب را انجــام دهــد و آن کارهــای زشــت را تــرك کنــد.

قــرآن فــالح و رســتگاری را بــه عنــوان هــدف از انجــام کارهــای خــوب مطــرح می کنــد 
کــه همــه کارهــای عبــادی و افعــال شایســته را بــرای رســیدن بــه آن بایــد انجــام داد؛ 
ولــی، هیــچ گاه بــاری خــود فــالح، هــدف و غایــت دیگــری بیــان نمی کنــد و نمی گویــد: 
کــه اگــر کســی بــه فــالح رســید چــه می شــود چــون در ورای فــالح و رســتگاری هــدف 
دیگــری و غایــت گــران بهاتــر و پرارزش تــری وجــود نــدارد. فی المثــل؛ در قــرآن بــه 

ــالَة ِلِذْکــِری «. ]9[ ِقــِم الّصَ
َ
آیاتــی بــر می خوریــم نظیــر: » َفاْعُبْدِنــی َوأ

و مرا ستایش کنی و نماز را برای یاد من بپا دار.
ْکَبُر «. ]10[

َ
الَة َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَکِر َوَلِذْکُر اهّلِل أ و نظیر  »ِإّنَ الّصَ

اســت، بــه ایــن معنــا کــه اســالم در معنــای ســعادت و شــقاوت تغییــری نمی دهــد و 
در ایــن زمینــه مفهــوم جدیــدی مطــرح نمی کنــد کــه از دســترس درك و فهــم مــردم 
بــه دور باشــد؛ بلکــه، ســعادت را بــه همــان معنــی رایــج لــذت پایدارتــر و شــقاوت را 
بــه معنــی عرفــی رنــج و الــم بیشــتر می دانــد ولــی در مصــداق آن دو، تغییــر می دهــد 
و چــون لذایــذ و آالم دنیــوی دوام و ثباتــی نــدارد لذایــذ و آالم ابــدی جهــان آخــرت را 

بــه عنــوان مصادیــق صحیــح و حقیقــی ســعادت و شــقاوت مطــرح می کنــد.
واژه فــالح بــه معنــای رســتگاری بــه کار مــی رود: رســتن از گرفتــاری هــا و رنــج هــا و 
موانــع و رســیدن بــه هــدف و مطلــوب انســان در راه رســیدن بــه مقصــد و هــدف 
ــالش و  ــا ت ــر اســت ولــی ب ــاری هــا و دشــمنانی درگی ــا موانــع و گرفت خــود، پیوســته ب
جهــاد می توانــد ایــن گرفتــاری هــا را بــر طــرف ســازد و موانــع را از ســر راه برداشــته بــه 
هــدف و مطلــوب خویــش نایــل شــود کــه در ایــن صــورت می گوینــد: رســتگار شــد، 
یعنــی رســت و رهــا شــد یــا راحــت شــد و بــر دشــمن چیــره گردیــد. در چنیــن مــواردی 

از واژه فــالح اســتفاده می شــود.
قــرآن نیــز در مــواردی واژه فــالح را بــکار بــرده اســت. از آن جملــه، روزی کــه بنــا بــود 
ــر موســی خودنمایــی و عــرض انــدام کننــد،  ســاحران فرعــون بــه دســتور وی در براب

قــرآن نقــل می کنــد کــه فرعــون بــرای تشــویق و دلگرمــی بــه آنــان گفــت:
ْفَلَح اْلَیْوَم َمِن اْسَتْعَلی «.]3[

َ
» َوَقْد أ

 امروز آن کسی که چیره شود رستگار خواهد شد.
و بــه جــای پیــروزی و چیــره شــدن بــر خصــم واژه افلــح را بــکار می بــرد چنــان کــه در 
زمینــه معنــوی نیــز دربــاره  کســانی کــه از رنــج و گرفتــاری دنیــا رهیــده و در صحنــه  
ــه آیاتــی  دیگــری بــه آســودگی وارد می شــوند از همیــن واژه افلــح اســتفاده شــده و ب

بــر می خوریــم.
ی «.]4[ هر آینه پاکان رستگار شدند.

َ
ْفَلَح َمْن َتَزّک

َ
مثل این آیه که می گوید: »َقْد أ
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ــُه َوِرْضــَواٍن  ُهــْم ِبَرْحَمــٍة ِمْن ــُرُهْم َرّبُ ــُزوَن ُیَبِشّ وَلِئــَك ُهــُم اْلَفاِئ
ُ
ــَد اهّلِل َوأ ْعَظــُم َدَرَجــًة ِعْن

َ
أ

َبــًدا...« ]14[
َ
ــاٍت َلُهــْم ِفیَهــا َنِعیــٌم ُمِقیــٌم َخاِلِدیــَن ِفیَهــا أ َوَجّنَ

ــاد  ــان جه ــان هاش ــوال و ج ــا ام ــرت و ب ــدا هج ــد و در راه خ ــان آوردن ــه ایم ــانی ک کس
ــان خــود رســتگارانند پروردگارشــان  ــد و آن کردنــد در برتــری در پیشــگاه خــدا بزرگترن
آن هــا  در  کــه  برایشــان  هائــی  بــاغ  و  خرســندی  و  خویــش  جانــب  از  رحمتــی  بــه 

نعمت هــای مانــدگار اســت در آن هــا جــاودان شــوند مــژده شــان دهــد.

هر آینه  نماز آدمی را از زشتی و بد باز می دارد و بزرگترین یاد خدا است.
کــه در آن هــا ذکــر خــدا دوری گزیــدن از فحشــا و منکــر بــه عنــوان هــدف نمــاز مطــرح 

ُکــْم ُتْفِلُحــوَن «. ]11[
َ
ــُروا اهّلَل َکِثیــًرا َلَعّل گردیــده اســت و آیــه : »َواْذُک

و خدا را بسیار یاد کنید شاید رستگار شدید.
کــه بــرای ذکــر خداونــد کــه در آیــات گذشــته بــه عنــوان هــدف نمــاز مطــرح شــده بــود 
بــه نوبــه  خــود رســیدن بــه فــالح و رســتگار شــدن را بــه عنــوان هــدف مطــرح می کنــد؛ 
ولــی، در هیــچ یــك از آیــات قــرآن نمی تــوان جملــه ای را پیــدا کــرد کــه بــرای خــود فــالح 
چیــز دیگــری بــه عنــوان هــدف آن معرفــی شــده و مثــاًل بگویــد: افلحــوا لعلکــم کــذا بــه 

فــالح برســید تــا چنیــن و چنــان شــود.
و مــا از ایــن برخــورد، نتیجــه می گیریــم کــه فــالح، هــدف نهایــی و مطلــوب ذاتــی 
ــای  ــه معن ــم ب ــوز ه ــه ف ــت کلم ــدف اس ــری از ه ــر دیگ ــه تعبی ــعادت ک ــل س ــت مث اس

کامیابــی و رســیدن بــه مطلــوب اســت اعــم از مطلــوب مــادی و معنــوی.
ــی اســت و مشــکالت موقــت  ــذت جاودان گمشــده  انســان در دنیــا زندگــی ابــدی و ل
را بــرای رســیدن بــه آن تحمــل می کنــد و هنگامــی کــه بــه آن زندگــی ابــدی و لــذت 
همیشــگی رســید کامیــاب شــده و بــه فــوز و فــالح رســیده اســت. قــرآن کریــم در آیاتــی 
ــاٌت  واژه فــوز را بــا تعابیــر مختلــف بــکار بــرده اســت در جایــی می گویــد  » َلُهــْم َجّنَ
َتْجــِری ِمــْن َتْحِتَهــا األْنَهــاُر َذِلــَك اْلَفــْوُز اْلَکِبیــُر «]12[ بــرای کســانی کــه ایمــان آورده انــد 
و کارهــای شایســته انجــام داده انــد بهشــت هایــی اســت کــه در آن نهرهایــی جــاری 

اســت و آن کامیابــی بزرگــی اســت و در آیــه  دیگــری چنیــن آمــده اســت کــه:
»َرِضَی اهّلُل َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیُم «. ]13[

خدا از آنان راضی و آنان نیز از خدا راضی هستند و این کامیابی بزرگی است.
و در برخــی دیگــر از آیــات، تعبیــری متفــاوت بــا تعبیــر فــوق را مــورد اســتفاده قــرار داده 
ْنُفِســِهْم 

َ
ْمَواِلِهــْم َوأ

َ
ِذیــَن آَمُنــوا َوَهاَجــُروا َوَجاَهــُدوا ِفــی َســِبیِل اهّلِل ِبأ

َ
و می گویــد: »اّل
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شــجاعت فضیلتــی مهــم اســت، بــه گونــه ای کــه قــرآن شــریف آن را اســاس حکومــت 
الهــی دانســته و آن را مــورد محبــت و عنایــت خــاص قــرار داده اســت:

ــِم َواْلِجْســِم...]1[. بــه درســتی کــه  ... ِإّنَ اهّلَل اْصَطَفــاُه َعَلْیُکــْم َوَزاَدُه َبْســَطًة ِفــی اْلِعْل
خــدا او را بــر شــما برگزیــد و در دانــش و توانایــی او را فزونــی بخشــید....

ــْم َو  ُه ــْوٍم ُیِحّبُ ــی اهّلُل ِبَق ِت
ْ
ــْوَف َیأ ــِه َفَس ــْن ِدیِن ــْم َع  ِمْنُک

َ
ــّد ــْن َیْرَت ــوا َم ــَن آَمُن ِذی

َ
ــا اّل َه ّیُ

َ
ــا أ ی

ة َعَلــی اْلکاِفِریــَن ُیجاِهــُدوَن ِفــی َســِبیِل اهّلِل َو ال  ِعــّزَ
َ
ــة َعَلــی اْلُمْؤِمِنیــَن أ

َ
ِذّل

َ
وَنــُه أ ُیِحّبُ

ــٍم....]2[ ای گروهــی کــه ایمــان آورده ایــد، هــر کــه از شــما از دیــن  ــَة الِئ ــوَن َلْوَم َیخاُف
خــود مرتــد شــود بــه زودی خــدا قومــی را کــه دوســت دارد و آن هــا نیــز خــدا را دوســت 
مــی دارنــد و نســبت بــه مؤمنــان ســرافکنده و فروتــن، و نســبت بــه کافــران ســرافراز و 
مقتدرنــد، بــه نصــرت اســالم برمــی انگیــزد کــه در راه خــدا جهــاد کننــد و در راه دیــن از 

نکوهــش و مالمــت احــدی بــاك ندارنــد….
ُهــْم ُبْنیــاٌن َمْرُصــوٌص]3[ البتــه خدا 

َ
ّن

َ
ــا َکأ

ً
ِذیــَن ُیقاِتُلــوَن ِفــی َســِبیِلِه َصّف

َ
ِإّنَ اهّلَل ُیِحــّبُ اّل

ــد، بســیار  ــه در صــف جهــاد ماننــد ســد آهنیــن همدســت و پایدارن آن مؤمنــان را ک
دوســت مــی دارد.

به عالوه خداوند شجاعت را از صفات مؤمنین دانسته است.
اِر ُرَحماُء َبْیَنُهْم…]4[.

َ
اُء َعَلی اْلُکّف

َ
ِشّد

َ
ِذیَن َمَعُه أ

َ
ٌد َرُسوُل اهّلِل َو اّل ُمَحّمَ

شجاعت و شهامت در قرآن

آیت اهلل مظاهری
کاویش نو در اخالق اسالمی، ج1، ص217
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]4[. اعلی 14.

]5[. شمس 9.
]6[. موءمنون 1.

]7[. جمعه 10.
]8[. آل عمران 130.

]9[. طه 14.
]10[. عنکبوت 45.

]11[. انفال 45.
]12[. بروج 11.

]13[. مائده 119.
]14[. توبه 21 و 20.

�ت ݣݣݣها وسژ
ن
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�



  سال ششم  |  مشاره 50
رمضان 1443 هجری مقری

مشاره  50  |  سال ششم
رمضان 1443 هجری مقری

186187

ه د�ی�ش
ن
ا� ه د�ی�ش

ن
ا�

او متهــور گفتــه می شــود، همچــون کســی کــه خــود را در معــرض هالکــت قــرار مــی دهد 
یــا بــدون ســالح بــه طــرف شــیر مــی رود، یــا بــدون ســالح و انگیــزه عقالیــی و شــرعی 

بــا دشــمن درگیــر می شــود و...
ْهُلَکِة...]6[. ْیِدیُکْم ِإَلی الّتَ

َ
خداوند متعال می فرماید:... َو ال ُتْلُقوا ِبأ

... و خود را به دست خویش به مهلکه و خطر در نیفکنید....
پــس چنــان کــه مــی بینیــد تهــور از افعــال ناپســند اســت، نــه صفــات پســندیده. بــه 
عــالوه تهــور از نظــر عقــل و شــرع محکــوم و مطــرود اســت. همچنیــن جبــن بــه معنای 
ــت،  ــره اس ــی به ــب ب ــوت قل ــجاعت و ق ــه از ش ــی ک ــه کس ــس ب ــت. پ ــب اس ــف قل ضع
جبــان و بــزدل گفتــه می شــود. در واقــع جبــن امــری وجــودی نیســت تــا گفتــه شــود 

کــه از جملــه افعــال اســت یــا صفات، یــا آنکــه مرحلــه  تفریــط شــجاعت اســت.
فــرد جبــان و بــزدل از بســیاری از نعمــات محــروم و در معــرض بســیاری از نامالیمــات 
اســت. پــس اگــر بــرای او هیــچ محرومیتــی جــز محــروم مانــدن از جهاد، امربــه معروف 
و نهــی ازمنکــر و... نباشــد، بــرای او کافــی اســت تــا از ســعادت هــای ابــدی محــروم 
گــردد. همچنیــن اگــر بــرای او هیــچ مصیبتــی جــز تنبلــی، خــواری، سســتی، بــی ثباتی 
و بــی عــاری نباشــد، او را بــس اســت کــه تیــره روز و بدبخــت شــمرده شــود. ایــن همــه 
ناشــی از عــدم قــوت قلــب اســت و بــی بهــره بــودن از شــجاعت موجــب محرومیــت از 
نعمــات فــراوان و مواجــه شــدن بــا نامالیمــات بســیار مــی گــردد. از ســوی دیگــر تهــور 
عــالوه بــر آنکــه بــه معنــی کفــران نعمــت شــجاعت و کاربــرد نابجــای آن اســت، موجــب 

بــه خطــر انداختــن خــود و دیگــران و مفاســد بســیار دیگــر می شــود.
چنانکــه بعضــی از اصحــاب ائمــه؟مهع؟ تهــور پیشــه ســاخته، اســرار را فــاش مــی کردنــد 
و ناخواســته موجــب بــه خطــر افتــادن شــیعیان مــی شــدند و بــه همیــن دلیــل مــورد 

اعتــراض آن پیشــوایان گرامــی، کــه درود خــدا بــر آنــان بــاد، قــرار مــی گرفتنــد.
 

محمــد فرســتاده خداســت و یــاران و همراهانــش بــر کافــران بســیار ســخت و بــا 
و مهرباننــد... بســیار مشــفق  یکدیگــر 

 
تعریف شجاعت

کــه معنــای آن طیــف گســترده ای  قلــب اســت  قــوت  معنــای شــجاعت، همانــا 
را شــامل می شــود. هــر چــه شــدت آن بیشــتر شــود، ارزش و اهمیــت آن بیشــتر 
می شــود. در واقــع هیــچ مرتبــه ای از آن، اعــم از ضعیــف یــا شــدید، نامطلــوب نیســت 

و مقولــه ای اســت کــه افــراط و تفریــط در آن راه نــدارد.
پــس اینکــه گفتــه می شــود »تفریــط در شــجاعت همــان جبــن و افــراط در آن، همــان 
تهــور اســت کــه در شــمار صفــات ناپســند اســت« ســخنی نادرســت اســت. زیــرا تهــور از 
مقولــه فعــل اســت و نــه صفــات، و لــذا افــراط در شــجاعت نمی توانــد بــه شــمار آیــد. 
همچنیــن جبــن بــه معنــای عــدم قــوت قلــب اســت، کــه آن هــم تفریــط در شــجاعت 

نیســت، بلکــه نســبت جبــن و شــجاعت مصــداق بــاب عــدم و ملکــه اســت.
 توضیــح آنکــه تهــور بــه معنــای ســقوط اســت. پــس بّنایــی کــه بــر زمیــن سســت، 
ســاختمانی را بنــا مــی کنــد، آن ســاختمان در معــرض ســقوط و درهــم ریختــن اســت 

ــا، تهــور نامیــده می شــود. و عمــل بّن
ــَس ُبْنیاَنــُه َعلــی َتْقــوى ِمــَن اهّلِل َو ِرْضــواٍن  ّسَ

َ
 َفَمــْن أ

َ
خــدای متعــال مــی فرمایــد: أ

ــَم َو اهّلُل ال  ــاِر َجَهّنَ ــی ن ــِه ِف ــاَر ِب ــاٍر َفاْنه ــُرٍف ه ــفا ُج ــی َش ــُه َعل ــَس ُبْنیاَن ّسَ
َ
ــْن أ ْم َم

َ
ــٌر أ َخْی

اِلِمیــَن]5[ آیــا کســی کــه مســجدی را بــه غــرض تقــوی و خداپرســتی 
َ

َیْهــِدی اْلَقــْوَم الّظ
ــه بنایــی ســازد  ــرده و رضــای حــق را طالــب اســت،  ماننــد کســی اســت ک تأســیس ک
و برپایــه سســتی، در کنــار ســیل کــه زود بــه ویرانــی کشــد و عاقبــت آن بنــا از پایــه بــه 

ــود. ــد فرم ــت نخواه ــتمکاران را هدای ــز س ــدا هرگ ــد؟ و خ ــش دوزخ افکن آت
پــس کســی کــه قــوت قلبــش را بــه طــور نابجــا و در مــوردی غیرعقالیــی بــه کار بــرد، بــه 
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ــْم  ــا َوُه ــوا آَمّنَ ْن َیُقوُل
َ
ــوا أ ْن ُیْتَرُک

َ
ــاُس أ ــَب الّنَ َحِس

َ
ــد: أ ــی فرمای ــم م ــرآن کری ــه ق ــان ک چن

ِذیــَن َصَدُقــوا َوَلَیْعَلَمــّنَ 
َ
ِذیــَن ِمــْن َقْبِلِهــْم َفَلَیْعَلَمــّنَ اهّلُل اّل

َ
ــا اّل ال ُیْفَتُنــوَن َوَلَقــْد َفَتّنَ

اْلَکاِذِبیــَن.]12[
 آیــا مــردم چنیــن پنداشــتند کــه بــه صــرف اینکــه گفتنــد مــا بــه خــدا ایمــان آورده ایــم، 
رهایشــان کننــد و بــر ایــن دعــوی هیــچ امتحــان نکننــد؟ و مــا امــت هایــی را کــه پیــش 
از اینــان بودنــد، بــه امتحــان و آزمایــش آوردیــم تــا خــدا دروغگویــان را از راســتگویان 

کامــاًل معلــوم کنــد.
ــه انســان در ایــن عرصــه مغلــوب شــده  ــواه آننــد ک ــه و تاریــخ گ ــات، تجرب ــرآن، روای ق
اســت، مگــر آنــان کــه مــورد رحمــت الهــی قــرار گرفتــه انــد. خــدای متعــال مــی فرمایــد:

یَن.]13[  اْلُمَصّلِ
َ
ُه اْلَخْیُر َمُنوعًا ِإاّل ّرُ َجُزوعًا َو ِإذا َمّسَ

َ
ُه الّش ْنساَن ُخِلَق َهُلوعًا ِإذا َمّسَ ِ

ْ
ِإّنَ ال

همانــا انســان حریــص آفریــده شــده اســت. آنــگاه کــه شــری بــه او رســد، ســخت 
ــزاران  ــه او رســد، منــع احســان کنــد. جــز نمازگ ــه مــال ب ــد. و هنگامــی ک ــاد آی ــه فری ب

)راســتین(.
ــا ِإذا َمــا اْبَتــالُه  ّمَ

َ
ْکَرَمــِن َو أ

َ
ــی أ َمــُه َفَیُقــوُل َرّبِ ْکَرَمــُه َو َنّعَ

َ
ــُه َفأ ْنســاُن ِإذا َمــا اْبَتــالُه َرّبُ ِ

ْ
ــا ال ّمَ

َ
َفأ

هاَنــِن.]14[
َ
ــی أ َفَقــَدَر َعَلْیــِه ِرْزَقــُه َفَیُقــوُل َرّبِ

ــه کــرم خــود او را  ــه رنــج و غمــی مبتــال ســازد، ســپس ب امــا انســان چــون خــدا او را ب
نعمتــی بــرای آزمایــش و امتحــان بخشــد، در آن حــال گویــد خــدا مــرا گرامــی و عزیــز 
داشــت. و چــون او را بــاز بــرای آزمــودن، تنــگ روزی و فقیــر کــرد، گویــد خــدا مــرا خــوار 

گردانیــد.
مرتبــه چهــارم شــجاعت: مقامــی بلنــد و واالســت کــه باالتــر از آن مقامــی نیســت و 
ــر صفــات ناپســند، خصوصــًا ریشــه کــن کــردن آن هــا از وجــود انســان و  آن چیرگــی ب
ســپس غــرس نهــال فضایــل در جــان و دل اســت، و ایــن مهــم جــز بــا فضــل و رحمــت 
خداونــد ممکــن نگــردد، چنانکــه مــی فرمایــد: َو َلــْو ال َفْضــُل اهّلِل َعَلْیُکــْم َو َرْحَمُتــُه مــا 

مراتب شجاعت
ــه  شــجاعت از نظــر شــدت و ضعــف دارای مراتبــی اســت و هــر مرتبــه ای نیــز بــه نوب

خــود دارای درجــات شــدت و ضعــف مــی باشــد.
اولیــن مرتبــه شــجاعت: چیرگــی بــر دشــمن در میــدان جنــگ و جــز آن ماننــد بحث، 

مســابقه و... اســت،  و خــدای تعالــی بــه ایــن مرتبــه چنیــن اشــاره فرموده اســت:
… ِإّنَ اهّلَل اْصَطَفاُه َعَلْیُکْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفی اْلِعْلِم َواْلِجْسِم …]7[.

به درستی که خدا او را بر شما برگزید و در دانش و توانایی او را افزونی بخشید….
دومیــن مرتبــه شــجاعت:، چیــره شــدن بــر نفــس امــاره و هــوای نفــس اســت. چنان 

کــه رســول خــداـ  ؟ص؟ـ  فرمــود: اشــجع الّنــاس مــن غلــب هــواه.]8[
شجاعترین مردم کسی است که بر هوای نفسش چیره گردد.

همچنیــن آن حضــرت فرمــود: مرحبــا بقــوم قضــوا الجهــاد االصغــر و بقــی علیهــم 
الجهــاد االکبــر، قیــل: یــا رســول اهّلل و مــا الجهــاد االکبــر؟ قــال: جهــاد النفــس.]9[

آفریــن بــر گروهــی کــه جهاد اصغر را پشــت ســر گذاشــتند و جهــاد اکبر را در پیــش دارند. 
گفتــه شــد: ای رســول خــدا، جهــاد اکبر چیســت؟ حضــرت فرمود: پیــکار با نفس.

الهــی ممکــن نیســت. چنانکــه  بــا فضــل و رحمــت  ایــن میــدان جــز  چیرگــی در 
ــی...]10[. َرِبّ َرِحــَم  َمــا  ِإال  ــوِء  ِبالّسُ ــاَرٌة  ألّمَ ْفــَس  الّنَ ِإّنَ  می فرمایــد:... 

رحمــت  مــورد  آنکــه  مگــر  مــی دهــد،  فرمــان  بــدی  بــه  بســیار  نفــس،  ... همانــا 
گیــرم... قــرار  پــروردگارم 

ُکْن ِمَن اْلَجاِهِلیَن.]11[
َ
ْصُب ِإَلْیِهّنَ َوأ

َ
ی َکْیَدُهّنَ أ و نیز می فرماید:... َوِإال َتْصِرْف َعِنّ

... بارالهــا اگــر تــو حیلــه اینــان را بــه لطــف و عنایــت خــود از مــن دفــع نفرمایــی، بــه 
آن هــا میــل کــرده و از اهــل جهــل و شــقاوت گــردم.

ســومین مرتبــه شــجاعت: غلبــه بــر مشــکالت در فــراز و نشــیب زندگانــی دنیــا و زرق و 
بــرق و ســختی هــا و نامالیمــات آن اســت کــه بــر اســاس ســنت الهــی روی مــی دهــد. 
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ــی َمــْن َیشــاُء....]15[ َبــدًا َو لِکــّنَ اهّلَل ُیَزّکِ
َ
َحــٍد أ

َ
َزکــی ِمْنُکــْم ِمــْن أ

و اگــر فضــل و رحمــت خــدا شــامل حــال شــما نبــود، احــدی از شــما پــاك و پاکیــزه نمی 
شــد، لیکــن خــدا هــر کــس را کــه می خواهــد منــزه و پــاك مــی گردانــد.

و چــه نیکــو گفتــه انــد کــه ایــن چیرگــی همچــون چــاه کنــدن بــا ناخــن اســت. در عیــن 
ــه پیشــتر بیــان شــد عقــاًل و شــرعًا از واجــب  حــال ایــن کار ضــروری اســت و چنــان ک
تریــن واجبــات اســت و خداونــد پــس از ذکــر ده ســوگند و تأکیــدات فــراوان مــی 

ــاها.]16[ ــْن َدّسَ ــْد خــاَب َم اهــا َو َق
َ
ــْن َزّک ــَح َم ْفَل

َ
ــْد أ ــد: َق فرمای

هــر کــه نفــس ناطقــه خــود را از گنــاه و بــدی پــاك و منــزه ســازد، بــه یقیــن رســتگار 
خواهــد بــود و هــر کــه او را بــه کفــر و گنــاه پلیــد گردانــد، البتــه زیــان کار خواهــد گشــت.

]1[. بقره، 247.

]2[. مائده، 54.
]3[. ّصف، 4.

]4[. فتح، 29.
]5[. توبه، 109.
]6[. بقره، 195.
]7[. بقره، 247.

]8[. نهج  الفصاحه، ح 299.
]9[. بحاراالنوار، ج 70، ح 1، ص 64.

]10[. یوسف، 53.

]11[. یوسف، 33.
]12[. عنکبوت، 2 ـ 3.
ج، 19 ـ 22. ]13[. معار

]14[. فجر، 15 ـ 17.
]15[. نور، 21.

]16[. شمس، 9 ـ 10.

�ت ݣݣݣها وسژ
ن
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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در معــرض ســقوط قــرار گرفته انــد.
طبــق نظــر کارشناســان حقوقــی، »شــهوت جنســی « در ایجــاد جــرم و جنایــت نقــش 
عمــده را دارد تــا جایــی کــه گفتــه شــده اســت: »در هــر جنایتــی، شــهوت جنســی نیــز 
دخیــل بــوده اســت «. شــاید ایــن تعبیــر، مبالغه آمیــز باشــد، ولــی بــه یقیــن منشــا 
بســیاری از جنایــات و انحرافــات، طغیــان »غریــزه جنســی « و شهوت پرســتی اســت. 
ــرار  ــه، اس ــاد رفت ــر ب ــی ب ــوال فراوان ــده و ام ــه ش ــن راه ریخت ــیاری در ای ــای بس خون ه
مهــم کشــورها بــه وســیله زنــان جاسوســی کــه ســرمایه و ترفنــد کارشــان اســتفاده از 
زیبایــی و آلودگی یشــان بــوده، افشــا شــده و آبــروی بســیاری از آبرومنــدان در ایــن راه 

ریختــه شــده اســت.
شــیطان  مهــم  ابزارهــای  از  یکــی  کــه  می یابیــم  در  روایــات  و  آیــات  بیــان  طبــق 
همیــن »شــهوت جنســی « اســت. در قــرآن کریــم در مــوارد مختلــف بــه »عفــت « و 
»شهوت پرســتی « اشــاره شــده اســت کــه مــا در ذیــل بــه بررســی آن هــا می پردازیــم:

َیْلَقــْوَن  َفَســْوَف  ــَهَواِت 
َ

الّش َبُعــوا 
َ
َواّت ــالَة  الّصَ َضاُعــوا 

َ
أ َبْعِدِهــْم َخْلــٌف  ِمــْن  َفَخَلــَف   .1

ــَة َوال ُیْظَلُمــوَن َشــْیًئا   ــوَن اْلَجّنَ ــَك َیْدُخُل وَلِئ
ُ
ــَن َوَعِمــَل َصاِلًحــا َفأ ــاَب َوآَم ــْن َت ــا ِإال َم َغّیً

)ســوره مریم،آیه 59و60(
ْن َتِمیُلــوا َمْیــال 

َ
ــَهَواِت أ

َ
ِبُعــوَن الّش ِذیــَن َیّتَ

َ
ْن َیُتــوَب َعَلْیُکــْم َوُیِریــُد اّل

َ
2. َواهّلُل ُیِریــُد أ

َعِظیًمــا )ســوره نســاء،آیه 27(
َحــٍد ِمــَن 

َ
ُتــوَن اْلَفاِحَشــَة َمــا َســَبَقُکْم ِبَهــا ِمــْن أ

ْ
ُکــْم َلَتأ

َ
3. َوُلوًطــا ِإْذ َقــاَل ِلَقْوِمــِه ِإّن

ُتــوَن ِفــی َناِدیُکــُم اْلُمْنَکــَر 
ْ
ــِبیَل َوَتأ َجــاَل َوَتْقَطُعــوَن الّسَ ُتــوَن الِرّ

ْ
ُکــْم َلَتأ ِئّنَ

َ
اْلَعاَلِمیــَن أ

اِدِقیــَن   الّصَ ِمــَن  ُکْنــَت  ِإْن  اهّلِل  ِبَعــَذاِب  اْئِتَنــا  َقاُلــوا  ْن 
َ
أ ِإال  َقْوِمــِه  َجــَواَب  َکاَن  َفَمــا 

)29 )ســوره عنکبوت،آیه 28و
ــْوٌم َعِصیــٌب  ــاَل َهــَذا َی ــا َوَق ــا َجــاَءْت ُرُســُلَنا ُلوًطــا ِســیَء ِبِهــْم َوَضــاَق ِبِهــْم َذْرًع 4. َوَلّمَ
ــْوِم  ــا َق ــاَل َی َئاِت َق ــِیّ ــوَن الّسَ ــوا َیْعَمُل ــُل َکاُن ــْن َقْب ــِه َوِم ــوَن ِإَلْی ــُه ُیْهَرُع ــاَءُه َقْوُم )77(َوَج

»شــهوت « در لغــت دارای مفهــوم عامــی اســت کــه بــه هرگونــه خواهــش نفــس و میــل 
و رغبت بــه لــذات مــادی اطــالق می شــود؛ گاهــی عالقــه شــدید بــه یــك امــر مــادی را 

نیــز شــهوت می گوینــد.
مفهــوم شــهوت، عــالوه بــر مفهــوم عــام، در خصــوص »شــهوت جنســی « نیــز بــه کار 
رفتــه اســت. واژه »شــهوت « در قــرآن کریــم هــم بــه معنــی عــام کلمــه آمــده اســت و 
هــم بــه معنــی خــاص آن. در ایــن بحــث، نظــر مــا بیشــتر بــه معنــای خــاص آن اســت، 

زیــرا آثــار مخــرب و زیــان بــار آن بیــش از ســایر کشــش های مــادی اســت.
»شــهوت « نقطــه مقابــل »عفــت « اســت. »عفــت « نیــز دارای مفهــوم عــام و خــاص 
اســت. مفهــوم عــام آن، خویشــتن داری در برابــر هــر گونه تمایل افراطی نفســانی اســت 

و مفهــوم خــاص آن، خویشــتن داری در برابــر تمایــالت بــی بنــد و بــار جنســی اســت.
»عفــت « یکــی از فضایــل مهــم اخالقــی در رشــد و پیشــرفت و تکامــل جوامــع انســانی 
اســت؛ امــا شــهوت کــه مقابــل عفت قــرار دارد، موجب ســقوط فرد و جامعه می شــود.
مطالعــات تاریخــی نشــان می دهــد کــه اشــخاص یــا جوامعــی کــه بهــره کافــی از عفــت 
داشــته اند، از نیروهــای خــداداد خــود، باالتریــن اســتفاده را در راه پیشــرفت خود و 
جامعــه خویــش بــرده و در ســطح باالیــی از آرامــش و امنیــت زیســته اند، امــا افــراد یــا 
جوامعــی کــه در »شهوت پرســتی « غــرق شــده اند، نیروهــای خــود را از دســت داده و 

شهوت پرسیت و عفاف در قرآن

آیت اهلل مكارم شیرازی
اخالق در قرآن، ج2
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آیــا شــما بــه ســراغ مــردان می رویــد و راه )تــداوم نســل انســان( را قطــع می کنیــد و در 
مجلســتان اعمــال ناپســند انجــام می دهیــد؟!« امــا پاســخ قومــش جــز ایــن نبــود کــه 

گفتنــد: اگــر راســت می گویــی، عــذاب الهــی را بــرای مــا بیــاور!«
4 . و هنگامــی کــه رســوالن مــا )فرشــتگان عــذاب( بــه ســراغ لــوط آمدند، از آمدنشــان 
ناراحت شــد و قلبــش پریشــان گشــت و گفــت: »امــروز روز ســختی اســت!« )زیــرا آن هــا 

را نشــناخت و ترســید، قــوم تبهــکار مزاحــم آن ها شــوند.(
قــوم او )بــه قصــد مزاحمــت میهمانــان( بــه سرعت ســراغ او آمدنــد - و قبــال کارهــای 
بــد انجــام می دادنــد - گفــت:»ای قــوم مــن! این هــا دختــران مننــد، بــرای شــما 
پاکیــزه ترنــد )بــا آن هــا ازدواج کنیــد و از زشــت کاری چشــم بپوشــید!(، از خدا بترســید 
و مــرا در مــورد میهمانانــم رســوا نســازید. آیــا در میــان شــما یــك مــرد فهمیــده و آگاه 

وجــود نــدارد؟!«
ــو نداریــم و خــوب می دانــی مــا چــه  ــه دختــران ت ــو می دانــی مــا تمایلــی ب گفتنــد: »ت

می خواهیــم!«
گفــت: »)افســوس!( ای کاش در برابــر شــما قدرتــی داشــتم، یــا تکیــه گاه و پشــتیبان 
محکمــی در اختیــار مــن بــود! )آن گاه می دانســتم بــا بــا شــما زشت ســیرتان ددمنــش 

چــه کنــم!(«
ــز  ــا هرگ ــم؛ آن ه ــروردگار تویی ــتادگان پ ــا فرس ــوط! م ــد:»ای ل ــتگان عذاب(گفتن )فرش
دسترســی بــه تــو پیــدا نخواهنــد کــرد! در دل شــب، خانــواده ات را )از ایــن شــهر( 
حرکــت ده! و هیــچ یــك از شــما پشــت  ســرش را نــگاه نکنــد، مگــر همســرت کــه او هــم 
بــه همــان بالیــی کــه آن هــا گرفتــار می شــوند، گرفتــار خواهــد شــد! موعــد آن هــا صبــح 

اســت، آیــا صبــح نزدیــك نیســت؟!
ــی از  ــم و باران ــر و رو کردی ــار( را زی ــهر و دی ــید، آن )ش ــرا رس ــا ف ــان م ــه فرم ــی ک و هنگام

ــم. ــازل نمودی ــا ن ــر آن ه ــم، ب ــر روی ه ــم ب ــر( متراک ــای متحج ــنگ )گل ه س

َلْیــَس ِمْنُکــْم َرُجــٌل 
َ
ُقــوا اهّلَل َوال ُتْخُزوِنــی ِفــی َضْیِفــی أ

َ
ْطَهــُر َلُکــْم َفاّت

َ
َهــُؤالِء َبَناِتــی ُهــّنَ أ

ــَك َلَتْعَلــُم َمــا ُنِریــُد )79(
َ
َرِشــیٌد )78(َقاُلــوا َلَقــْد َعِلْمــَت َمــا َلَنــا ِفــی َبَناِتــَك ِمــْن َحــّقٍ َوِإّن

ــَك َلــْن  ــا ُرُســُل َرِبّ
َ
ْو آِوی ِإَلــی ُرْکــٍن َشــِدیٍد )80(َقاُلــوا َیــا ُلــوُط ِإّن

َ
ًة أ ّنَ ِلــی ِبُکــْم ُقــّوَ

َ
َقــاَل َلــْو أ

ــُه 
َ
ــَك ِإّن َت

َ
ــٌد ِإال اْمَرأ َح

َ
ــْم أ ــْت ِمْنُک ــِل َوال َیْلَتِف ْی

َ
ــَن الّل ــٍع ِم ــَك ِبِقْط ْهِل

َ
ــِر ِبأ ْس

َ
ــَك َفأ ــوا ِإَلْی َیِصُل

ْمُرَنــا 
َ
ــا َجــاَء أ ْبــُح ِبَقِریــٍب )81(َفَلّمَ َلْیــَس الّصُ

َ
ْبــُح أ َصاَبُهــْم ِإّنَ َمْوِعَدُهــُم الّصُ

َ
ُمِصیُبَهــا َمــا أ

َمًة  یٍل َمْنُضــوٍد )82(ُمَســّوَ ْمَطْرَنــا َعَلْیَهــا ِحَجــاَرًة ِمــْن ِســِجّ
َ
َجَعْلَنــا َعاِلَیَهــا َســاِفَلَها َوأ

اِلِمیــَن ِبَبِعیــٍد )83( )ســوره هود، آیــه 77و83(
َ

ــَن الّظ ــَی ِم ــا ِه ــَك َوَم ــَد َرِبّ ِعْن
ْیَناُهــْم ِبَســَحٍر   ــوٍط َنّجَ ْرَســْلَنا َعَلْیِهــْم َحاِصًبــا ِإال آَل ُل

َ
ــا أ

َ
ــُذِر ِإّن ــوٍط ِبالّنُ ــْوُم ُل ــْت َق َب

َ
5.  َکّذ

)ســوره قمر، آیــه 33و34(
َحــٍد ِمــَن اْلَعاَلِمیــَن 

َ
ُتــوَن اْلَفاِحَشــَة َمــا َســَبَقُکْم ِبَهــا ِمــْن أ

ْ
َتأ

َ
6.  َوُلوًطــا ِإْذ َقــاَل ِلَقْوِمــِه أ

ْنُتــْم َقــْوٌم ُمْســِرُفوَن )81(َوَمــا 
َ
َســاِء َبــْل أ َجــاَل َشــْهَوًة ِمــْن ُدوِن الِنّ ُتــوَن الِرّ

ْ
ُکــْم َلَتأ

َ
)80(ِإّن

ــُروَن )82( ــاٌس َیَتَطّهَ َن
ُ
ــْم أ ُه

َ
ــْم ِإّن ــْن َقْرَیِتُک ــْم ِم ْخِرُجوُه

َ
ــوا أ ْن َقاُل

َ
ــِه ِإال أ ــَواَب َقْوِم َکاَن َج

ْمَطْرَنــا َعَلْیِهــْم َمَطــًرا َفاْنُظــْر 
َ
َتــُه َکاَنــْت ِمــَن اْلَغاِبِریــَن )83(َوأ

َ
ْهَلــُه ِإال اْمَرأ

َ
ْنَجْیَنــاُه َوأ

َ
َفأ

َکْیــَف َکاَن َعاِقَبــُة اْلُمْجِرِمیــَن )84( )ســوره اعراف،آیه 80و84(
1. امــا پــس از آنــان، فرزنــدان ناشایســته ای روی کار آمدنــد کــه نمــاز را تبــاه کردنــد و 

از شــهوات پیــروی نمودنــد و بــه زودی )مجــازات( گمراهــی خــود را خواهنــد دیــد!
مگــر آنــان کــه توبــه کننــد و ایمــان بیاورنــد و کار شایســته انجــام دهنــد؛ چنیــن کســانی 

داخــل بهشــت می شــوند و کمتریــن ســتمی بــه آنــان نخواهــد شــد.
2. خــدا می خواهــد شــما را ببخشــد )و از آلودگــی پــاك نمایــد(، امــا آن هــا کــه پیــرو 

شــهواتند، می خواهنــد شــما بــه کلــی منحــرف شــوید.
3. و لــوط را فرســتادیم، هنگامــی کــه بــه قــوم خــود گفــت: »شــما عمــل بســیار زشــتی 
انجــام می دهیــد کــه هیــچ یــك از مــردم جهــان پیــش از شــما آن را انجــام نــداده 

اســت.
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ــا  «]1[ َفَســْوَف َیْلَقــْوَن َغّیً
و بالفاصلــه بعــد از آن - بــه عنــوان یــك اســتثناء - می فرمایــد: »مگــر آن هــا کــه توبــه 
کردنــد و ایمــان آوردنــد و عمــل صالــح انجــام دادنــد، چنیــن کســانی داخــل بهشــت 
می شــوند و کمتریــن ســتمی بــه آن هــا نخواهــد شــد؛ ِإال َمــْن َتــاَب َوآَمــَن َوَعِمــَل 

ــْیًئا «]2[ ــوَن َش ــَة َوال ُیْظَلُم ــوَن اْلَجّنَ ــَك َیْدُخُل وَلِئ
ُ
ــا َفأ َصاِلًح

شــایان توجــه ایــن کــه بعــد از مســاله ضایــع کــردن نمــاز، ســخن از پیــروی »شــهوات « 
و بــه دنبــال آن، گمراهــی بــه میــان آمــده اســت. ایــن تعبیــر حســاب شــده از یــك 
ســو اشــاره بــه آن اســت کــه نمــاز، عامــل مهمــی بــرای شکســتن »شــهوات « و خــود 
کامگی هــا و هواپرستی هاســت؛ همــان طــور کــه در آیــه 45 ســوره عنکبــوت آمــده: 
ــالَة َتْنَهــی َعــِن اْلَفْحَشــاِء َواْلُمْنَکــِر « و از ســوی دیگــر نشــان می دهــد کــه  »... ِإّنَ الّصَ
ســرانجام »شهوت پرســتی «، گمراهــی و ضاللــت اســت، همــان گونــه کــه در آیــه 10 
ُبــوا ِبآَیــاِت اهّلِل 

َ
ْن َکّذ

َ
ــوَءى أ َســاُءوا الّسُ

َ
ِذیــَن أ

َ
ســوره روم آمــده اســت: » ُثــّمَ َکاَن َعاِقَبــَة اّل

َوَکاُنــوا ِبَهــا َیْســَتْهِزُئوَن؛ ســپس ســرانجام کار کســانی کــه اعمــال بــد مرتکــب شــدند بــه 
این جــا رســید کــه آیــات خــدا را تکذیــب کردنــد و آن را بــه مســخره گرفتنــد!«

آری! آن هــا گمــراه می شــوند و بــه کیفــر گمراهــی خــود؛ یعنــی، آتــش قهــر و غضــب 
ــد. ــد ش ــار خواهن ــی گرفت اله

بــه  منحصــر  و  دارد  وســیعی  مفهــوم  این جــا  در  »شــهوات «  کــه  اســت  روشــن 
»شهوت جنسی «نیســت، بلکــه هــر گونــه تمایــل افراطــی نفســانی و هواپرســتی را 
شــامل می شــود. البتــه کســانی کــه توبــه کننــد و ایمــان خود را کــه به خاطر گنــاه ضربه 
دیــده اســت تجدیــد نمــوده و بــه ســراغ اعمــال صالــح برونــد، اهــل بهشــت خواهند 

ــار تضییــع نمــاز و پیــروی شــهوات از وجودشــان برچیــده خواهــد شــد. ــود و آث ب
و  آشــکار میــان »بازگشــت به ســوی خــدا«  بیــان مقابلــه  آیــه، ضمــن  در دومیــن 
ــف،  ــه ایــن دو موضــوع در دو جهــت مخال ــه ایــن ک »پیــروی از شــهوات «، و اشــاره ب

از )ســایر( ســتمگران دور  بــود و آن  پــروردگارت نشــاندار  نــزد  کــه(  )ســنگ هایــی 
نیســت!

5. قــوم لــوط انذارهــا )و هشــدارهای پــی در پــی پیامبرشــان( را تکذیــب کردند.مــا 
بــر آن هــا تنــد بــادی کــه ریگ هــا را بــه حرکــت در مــی آورد فرســتادیم )و همــه را هــالك 

کردیــم(، جــز خانــدان لــوط را کــه ســحرگاهان نجاتشــان دادیــم!
6. )و بــه خاطــر آوریــد( لــوط را، هنگامــی کــه بــه قــوم خــود گفــت: »آیــا عمــل بســیار 
زشــتی را انجــام می دهیــد کــه هیــچ یــك از جهانیــان، پیــش از شــما انجــام نــداده 

اســت؟!
آیــا شــما از روی شــهوت بــه ســراغ مــردان می رویــد، نــه زنــان؟! شــما گــروه اســرافکار 

)و منحرفــی( هســتید«
ــی پاســخ قومــش چیــزی جــز ایــن نبــود کــه گفتنــد: »این هــا را از شــهرتان بیــرون  ول
کنیــد کــه این هــا مردمــی هســتند کــه پاکدامنــی را می طلبنــد )و بــا مــا هــم صــدا 

نیســتند!(
)چــون کار بــه این جــا رســید( مــا او و خاندانــش را رهایــی بخشــیدیم، جــز همســرش 
بــر آن هــا  بــود. و )ســپس چنــان( بارانــی )از ســنگ(  از بازمانــدگان )در شــهر(  کــه 
فرســتادیم )کــه آن هــا را در هــم کوبیــد و نابــود ســاخت.( پــس بنگــر کــه ســرانجام کار 

مجرمــان چــه شــد!
 

بالی شهوت پرستی در طول تاریخ
در نخســتین آیــه، بعــد از ذکــر نــام گروهــی از پیامبران الهی و صفات برجســته و واالی 
آن بزرگــواران، می فرمایــد: »ولــی بعــد از آن هــا، فرزنــدان ناشایســته ای روی کار آمدنــد 
کــه نمــاز را ضایــع کردنــد و از شــهوات پیــروی نمودنــد و بــه زودی )مجــازات( گمراهــی 
ــَهَواِت 

َ
َبُعــوا الّش

َ
ــالَة َواّت َضاُعــوا الّصَ

َ
خــود را خواهنــد دیــد؛ َفَخَلــَف ِمــْن َبْعِدِهــْم َخْلــٌف أ
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شــدید قــرار داد: »لــوط را فرســتادیم، در آن هنــگام کــه بــه قــوم خــود گفــت: شــما کار 
بســیار شــنیعی انجــام می دهیــد کــه هیــچ کــس از جهانیــان، قبــل از شــما آن را انجــام 
َحــٍد 

َ
ُتــوَن اْلَفاِحَشــَة َمــا َســَبَقُکْم ِبَهــا ِمــْن أ

ْ
ُکــْم َلَتأ

َ
نــداده اســت؛ َوُلوًطــا ِإْذ َقــاَل ِلَقْوِمــِه ِإّن

ِمــَن اْلَعاَلِمیــَن  «]4[
»فاحشــه « واژه ایســت کــه بــه هــر کار بســیار زشــت اطــالق می شــود، هــر چنــد در 
تعبیــرات متعــارف بیشــتر بــه »فحشــاء جنســی « اطــالق می گــردد. تعبیــر آیــه فــوق، 
نشــان می دهــد کــه در جامعــه بشــری »هــم جنــس گرایــی « از قــوم لــوط؟ع؟ شــروع 

ــا آن زمــان ســابقه نداشــت. شــد و ت
در ادامــه آمــده اســت: »آیــا شــما بــه ســراغ مــردان می رویــد و راه تــداوم نســل انســان 
را قطــع می کنیــد و در مجلــس خــود، اعمــال زشــت )دیگــر نیــز( انجــام می دهیــد؟!؛ 

ُتــوَن ِفــی َناِدیُکــُم اْلُمْنَکــَر...«]5[
ْ
ــِبیَل َوَتأ َجــاَل َوَتْقَطُعــوَن الّسَ ُتــوَن الِرّ

ْ
ُکــْم َلَتأ ِئّنَ

َ
أ

در ایــن تعبیــر یکــی از علت هــای مهــم تحریــم »هــم جنــس گرایــی « را قطــع نســل بشــر 
می دانــد؛ زیــرا هنگامــی کــه ایــن عمــل زشــت اخالقــی بــه شــکل فراگیــر درآیــد، خطــر 

انقطــاع نســل بشــر، جامعــه بشــری را تهدیــد می کنــد.
ــی و  ــه راهزن ــه فــوق را، اشــاره ب ــه »و تقطعــون الســبیل « آی بعضــی از مفســران، جمل
ــه مزاحمت هــای جنســی می داننــد  ــوط دانســته اند و بعضــی اشــاره ب دزدی قــوم ل

کــه بــه عمــد بــرای راهگــذران بــه وجــود می آوردنــد!
»نــادی « از مــاده »نــدا« بــه معنــی مجلــس عمومــی یــا مجلــس تفریــح اســت؛ زیــرا در 

آن جــا افــراد یکدیگــر را »نــدا« می کننــد.
گرچــه قــرآن کریــم، در این جــا شــرح نــداده کــه آن هــا در جلســات تفریحــی خــود، 
ــا  ــی متناســب ب ــه اعمال ــی پیداســت ک ــد، ول چــه منکــرات دیگــری را انجــام می دادن
همــان عمــل شنیعشــان بــوده اســت. در روایــات آمــده اســت، آن هــا در حضــور جمــع 
بدن هــای خــود را برهنــه می کردنــد، فحش هــای رکیــك می دادنــد و کلمــات زشــت 

را  شــما  و  بپذیــرد  را  شــما  توبــه  می خواهــد  می فرماید:»خــدا  می کننــد،  حرکــت 
ببخشــد و از آلودگــی پــاك ســازد؛ امــا آن هــا کــه پیــرو شــهواتند، می خواهنــد شــما بــه 
ِبُعــوَن  ِذیــَن َیّتَ

َ
ْن َیُتــوَب َعَلْیُکــْم َوُیِریــُد اّل

َ
کلــی )از راه حــق( منحــرف شــود؛ َواهّلُل ُیِریــُد أ

ْن َتِمیُلــوا َمْیــال َعِظیًمــا «]3[
َ
ــَهَواِت أ

َ
الّش

آری! آن هــا کــه غــرق گنــاه و شــهوتند، می خواهنــد دیگــران را نیــز هم رنــگ خــود 
ســازند و از ســر تــا پــا آلــوده گنــاه کننــد؛ در حالــی کــه خداونــد می خواهــد مــردم بــا تــرك 
شــهوات بــه ســوی او بازگردنــد و غــرق معرفــت و نــور و صفــای تقــوا و قریــن ســعادت 

و خوشــبختی شــوند.
بــه گفتــه مفســران بــزرگ، منظــور از »میــل عظیــم «، هتــك حــدود الهــی و آلوده شــدن 
بــه انــواع گناهــان اســت. بعضــی نیــز آن را بــه معنــی ازدواج بــا محــارم و ماننــد آن - که 
در آیــات قبــل، از آن نهــی شــده اســت - تفســیر کرده انــد کــه در واقــع یکــی از مصادیــق 

مفهوم باالســت.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه پیــروی از شــهوات در ایــن آیــه، ممکــن اســت دارای 
همــان مفهــوم عــام باشــد و نیــز ممکــن اســت اشــاره بــه »شــهوت جنســی « باشــد؛ 
زیــرا ایــن آیــه بعــد از آیاتــی قــرار گرفتــه کــه حرمــت ازدواج بــا محــارم و زنــان شــوهردار و 
کنیــزان )آلــوده بــه اعمــال منافــی عفــت( را بیــان کــرده اســت. بــه هــر حــال ایــن آیــه، 
گــواه روشــنی اســت به ایــن کــه راه »شهوت پرســتی « از راه »خداپرســتی « جــدا بــوده 

و ایــن دو در مقابــل هــم قــرار دارنــد.
آیــات ســوم، چهــارم، پنجــم و ششــم، از آیــات مــورد بحــث، ناظــر بــه داســتان قــوم 
ــا انحرافــات جنســی کــه در  لــوط و »شهوت پرســتی « آن هاســت؛ شــهوتی آمیختــه ب
تمــام تاریــخ آمــده اســت. هــر بخــش از ایــن آیــات، نکتــه خاصــی را تعقیــب می کنــد 

کــه مــا بــه طــور اجمــال بــه آن هــا اشــاره می کنیــم:
ســومین آیــه، گفتــار حضــرت لــوط؟ع؟ را بیــان می کنــد کــه قــوم خــود را مــورد ســرزنش 
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در برابــر میهمانانــم رســوا نســازید، آیــا یك انســان رشــید)و عاقــل و بــا غیــرت(در میــان 
ُقــوا اهّلَل َوال ُتْخُزوِنــی ِفــی 

َ
ْطَهــُر َلُکــْم َفاّت

َ
شــما نیســت؟، َقــاَل َیــا َقــْوِم َهــُؤالِء َبَناِتــی ُهــّنَ أ

َلْیــَس ِمْنُکــْم َرُجــٌل َرِشــیٌد «]9[
َ
َضْیِفــی أ

ولــی آن قــوم کثیــف و زشت ســیرت،نه تنهــا در برابــر ایــن همــه بزرگــواری حضرت لــوط 
بــه  را  می دانی،مــا  خــود  گفتند:»تــو  پاســخ  بی شــرمانه  نکردند،بلکــه  حیــاء  ؟ع؟ 
دختــران توحقــی نیســت)و بــه جنــس زن عالقــه ای نداریم!(تــو بــه خوبــی می دانــی 
ــَك 

َ
ــْن َحــّقٍ َوِإّن ــَك ِم ــی َبَناِت ــا ِف ــا َلَن ــْد َعِلْمــَت َم ــوا َلَق کــه مــا چــه چیــز می خواهیــم!  َقاُل

ــُم َمــا ُنِریــُد « ]10[ َلَتْعَل
هنگامــی کــه قــوم لوط،وقاحــت را بــه آخریــن درجــه رســاندند،حضرت لــوط ؟ع؟ 
فریــادزد و گفــت:»ای کاش!قــوت و قدرتــی داشــتم )تــا شــما خیره ســران را مجــازات 
می کــردم( و ای کاش! تکیــه گاه محکمــی از قــوم و عشــیره و پیــروان نیرومنــدی در 
ــْو  اختیــار مــن بود)تــا بــه کمــك آن هاشــما منحرفــان را ســخت کیفــر مــی دادم، َقــاَل َل

ــٍن َشــِدیٍد « ]11[ ــی ُرْک ْو آِوی ِإَل
َ
ًة أ ــّوَ ــْم ُق ــی ِبُک ّنَ ِل

َ
أ

همــان گونــه کــه در ادامــه ایــن آیــات آمــده اســت حضرت لــوط ؟ع؟ متوجــه شــد 
ــه آن هــا  ــد کمتریــن آســیبی ب ــد، هیــچ کــس نمی توان ــه آن هافرســتادگان پروردگارن ک
برســاند. فرشــتگان به حضــرت لــوط ؟ع؟ خبــر دادنــد کــه فــردا صبــح عــذاب هولناکــی 
ــی از  ــود و باران ــر و رو می ش ــی زی ــه کل ــا ب ــهرهای آن ه ــد وش ــوم می آی ــن ق ــراغ ای ــه س ب
ســنگ های آســمانی بــر آن هــا فرومی ریزد،بــه حضــرت لــوط ؟ع؟ دســتور دادنــد کــه 
ــود-آن  ــه از تقــوا بی بهــره ب ــه استثنای همســرش ک ــه اتفــاق خانواده اش-ب شــبانه ب

شــهرها را تــرك کننــد کــه صبحگاهــان عــذاب الهــی فرامی رســد.
در پنجمیــن بخــش از آیات،ضمــن اشــاره بــه مجــازات شــدید ایــن قــوم ننگیــن 
)پیامبرشــان(  مکــرر  هشــدارهای  و  لوط،انذارهــا  شت ســیرت می فرماید:»قوم 
بــه حرکــت در مــی آورد،  را  کــه ریگ هــا  بــر آن هــا تندبــادی  را تکذیــب کردنــد. مــا 

و بســیار زننــده رد و بــدل می نمودنــد و حــرکات ناشایســت دیگــری داشــتند کــه قلــم 
از ذکــر آن هــا شــرم دارد.

آن هــا چنــان، غــرق در شــهوت بودنــد کــه خــدا و همــه ارزش هــای اخالقــی و انســانی 
را بــه بــاد مســخره می گرفتنــد؛ بــه همیــن دلیــل، هنگامــی کــه پیامبرشــان حضــرت 
لــوط؟ع؟ از روی تعجــب و انــکار ســؤالی از عمــل شنیعشــان نمــود، »پاســخ قومــش 
ــرای مــا بیــاور!؛...  ــر راســت می گویــی، عــذاب الهــی را ب جــز ایــن نبــود کــه گفتنــد: اگ

اِدِقیــَن«.]6[ ــا ِبَعــَذاِب اهّلِل ِإْن ُکْنــَت ِمــَن الّصَ ــوا اْئِتَن ْن َقاُل
َ
َفَمــا َکاَن َجــَواَب َقْوِمــِه ِإال أ

و به این ترتیب عذاب الهی را نیز به سخریه گرفتند.
در چهارمیــن بخــش از ایــن آیــات بــه گوشــه دیگــری از داســتان قــوم لــوط اشــاره 
لــوط  قــوم  عــذاب  مامــور  الهی)کــه  فرشــتگان  کــه  اســت  زمانــی  می کنــد:»وآن 
او)کــه  و  آمدنــد  ؟ع؟  لــوط  حضــرت  زیبایی(به ســراغ  جوانــان  چهــره  در  بودنــد 
پریشــان  وقلبــش  ناراحت شــد  ســخت  آنــان  مشــاهده  نمی شــناخت(از  را  آن هــا 
اســت،این  ممکــن  اســت،زیرا  ســختی  روز  گفت:(امــروز  خــود  و)پیــش  گشــت 
قوم زشت ســیرت،حرمت میهمان هــای مــرا نشناســند و قصــد تجــاوز بــه آنــان را 
ــا َجــاَءْت ُرُســُلَنا ُلوًطــا ِســیَء ِبِهــْم َوَضــاَق ِبِهــْم َذْرًعــا َوَقــاَل َهــَذا  داشــته باشــند!، َوَلّمَ

]7[» َعِصیــٌب  َیــْوٌم 
آمدنــد)و  او  بــه ســرعت به ســراغ  بــا خبــر شــدند»و  قــوم  ایــن هنگام،اشــرار  )و در 
ــدی انجــام  ــز اعمــال ب قصــد سویی نســبت به میهمــان او داشــتند(و پیــش از آن نی
می دادنــد)و ایــن کار،یعنی،تجــاوز بــه میهمانــان از آن هــا بعیــد نبــود!، َوَجــاَءُه َقْوُمــُه 

َئاِت... «]8[ ــِیّ ــوَن الّسَ ــوا َیْعَمُل ــُل َکاُن ــْن َقْب ــِه َوِم ــوَن ِإَلْی ُیْهَرُع
»حضــرت لــوط ؟ع؟)بســیار ناراحت شــد و بــا ایثــار و فــداکاری عجیــب و یــا بــه خاطــر 
اتمام حجت(بــه آن هــا گفت:ایــن دختــران مننــد کــه بــرای شــما پاکیزه ترند)بیاییــد 
ــرا  ــید و م ــدا بترس ــود دســت بردارید.از خ ــنیع خ ــال ش ــد و ازاعم ــا ازدواج کنی ــا آن ه ب



  سال ششم  |  مشاره 50
رمضان 1443 هجری مقری

مشاره  50  |  سال ششم
رمضان 1443 هجری مقری

202203

ه د�ی�ش
ن
ا� ه د�ی�ش

ن
ا�

فــرو ریختــه و آنگاه طوفانــی از شــن،آثار آن هــا را محــو و نابــود کــرده باشــد کــه ایــن 
عذاب هــای ســه گانه،بیانگرشــدت خشــم الهی،نســبت به ایــن قــوم رو ســیاه اســت.

در ششــمین و آخریــن بخــش از آیات،ضمــن اشــاره فشــرده و مختصــر بــه تمــام 
ــه خاطــر آورید»لوط «را،هنگامــی  ــا پایان-می فرماید:»ب ــوط-از آغــاز ت ــوم ل ماجرای ق
کــه بــه قــوم خودگفت:آیــا عمــل شــنیعی انجــام می دهیــد کــه هیــچ کــس از جهانیــان 
ــا  ــَة َم ــوَن اْلَفاِحَش ُت

ْ
َتأ

َ
ــِه أ ــاَل ِلَقْوِم ــا ِإْذ َق ــود؟!، َوُلوًط پیــش از شــما آن را انجــام نداده ب

َحــٍد ِمــَن اْلَعاَلِمیــَن « ]15[
َ
ــْن أ َســَبَقُکْم ِبَهــا ِم

شــما  زنــان،  نــه  می رویــد،  مــردان  ســراغ  بــه  شــهوت  روی  از  آری!شــما 
و  کــرده  رهــا  را  الهــی  ســنت های  و  قوانیــن  زیــرا  هســتید،  جمعیت تجــاوزکاری 
انــواع  شــیوع  و  نســل  نابــودی  ســبب  کــه  راهــی  پیش گرفته ایــد،  را  انحــراف  راه 

اجتماعی می شــود. دیگــر  مفاســد  و  بیماری هــای 
مــا  عصــر  بیماری هــای  هولناکتریــن  از  یکــی  »ایــدز«  وحشــتناك   بیمــاری  چــه  گــر 
ــی بعیــد نیســت کــه ایــن بیمــاری در آن زمــان نیــز وجــود داشــته  شناخته شــده، ول
و گروهــی از قــوم لــوط بــه آن گرفتــار شــده بودنــد. بــه همیــن علت خداونــد حکیــم 
و رحیــم، اجســاد آن هــا را زیــر خروارهــا ســنگ و شــن دفــن کــرد تــا ایــن امــر، هــم 
درس عبرتــی بــرای دیگــران بــوده و هــم مایــه نعمتــی که همــان جلوگیــری از انتشــار و 

ــوده اســت. ــه دیگــران ب ســرایت ایــن بیمــاری ب
بــه هــر حــال، آن قــوم آلــوده، بــه قــدری بی شــرم بودنــد کــه نــه تنهــا بــه ســخن 
حضرت لــوط؟ع؟ گــوش ندادنــد، بلکــه خواســتار اخــراج او و خاندانش-بــه جــرم 
پاکــی از آلودگی های شــایع در میانشــان-از آبادی هــا شــدند.قرآن کریــم در ادامــه 
ْخِرُجوُهــْم ِمــْن 

َ
ْن َقاُلــوا أ

َ
ایــن آیــات بــه آن اشــاره دارد: َوَمــا َکاَن َجــَواَب َقْوِمــِه ِإال أ

ــُروَن «. ]16[ َنــاٌس َیَتَطّهَ
ُ
ُهــْم أ

َ
ِإّن َقْرَیِتُکــْم 

خداونــد در ادامــه ایــن آیــات می فرمایــد: »مــا لــوط و خاندانــش را-بــه جــز همســرش 

را  کــه آن هــا  لــوط  زیــر آن مدفــون ســاختیم(، جزخانــدان  را  فرســتادیم )و همــه 
مجازات قــوم  مشــمول  کــه  همســرش  اســتثنای  دادیم،)بــه  نجــات  ســحرگاهان 
ْیَناُهْم  ْرَســْلَنا َعَلْیِهــْم َحاِصًبــا ِإال آَل ُلــوٍط َنّجَ

َ
ــا أ

َ
ــُذِر ِإّن َبــْت َقــْوُم ُلــوٍط ِبالّنُ

َ
گنــه کار شــد(، َکّذ

ِبَســَحٍر  « ]12[
اســت  آمــده  قــرآن  در  بود،زیــرا  آن هــا  دردنــاك  مجــازات  از  بخشــی  ایــن  البتــه 
که:»نخســت زلزله ای-به امــر ما-آمــد و ســرزمین آن هــا را زیــر و رو کــرد،آن چنــان کــه 
ْمُرَنــا 

َ
ــا َجــاَء أ قســمت های بــاال در پاییــن و قســمت های پاییــن در بــاال قــرار گرفــت، َفَلّمَ

َجَعْلَنــا َعاِلَیَهــا َســاِفَلَها...«]13[
یٍل  ْمَطْرَنــا َعَلْیَهــا ِحَجــاَرًة ِمــْن ِســِجّ

َ
»و بارانــی از ســنگ بــر آن هــا فــرو فرســتادیم،... َوأ

َمْنُضــوٍد « ]14[
ــاران ســنگ،ممکن است بخشــی از ســنگ های ســرگردان آســمانی بــوده کــه  ایــن ب
به فرمــان پــروردگار الهــی بــر فــراز آســمان شــهر آن هــا ظاهــر گشــته و بــر ویرانه هــا و 

ــت. ــده اس ــان باری ــان آن ــاد بی ج اجس
شن «باشــد.این  معنای »طوفــان  که »حاصب «بــه  اســت  ایــن  دیگــر  احتمــال 
طوفــان گاهی تپه هایــی را از یــك گوشــه بیابــان برداشــته و بــه آســمان می برد،ســپس 
گاهــی قافله ها،زیــر  کــه  فــرو می ریزاند،بــه طــوری  در نقطــه ای دیگر،مانندبارانــی 

از شــن و ماســه مدفون می گشــت! انبوهــی 
یــا  شــن  طوفان هــای  چند،گاهــی  هــر  کــه  اســت  تامــل  قابــل  نکتــه  ایــن  حــال 
باران هــای ســنگ در جهــان طبیعــت روی می دهد،ولــی خداونــد متعــال فرمــان 
داده بــود کــه ایــن حــوادث درآن ســاعت مخصــوص و معین-کــه فرشــتگان حضــرت 

بودند-واقع گــردد. داده  خبــر  را  لــوط؟ع؟ 
ــهمگین،  ــه ای س ــت زلزل ــت، نخس ــن اس ــه ممک ــود دارد ک ــز وج ــری نی ــال دیگ احتم
شــهرهای آن ها را زیــر و رو کــرده و ســپس بارانــی از ســنگ های آســمانی بــر سرشــان 
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کــه از بازمانــدگان)در شــهر(بود،نجات بخشــیدیم، ســپس بارانــی)از ســنگ(بر آن هــا 
فــرو فرســتادیم)و همــه را نابــود کردیــم و مدفــون ســاختیم(. اکنون بنگر،ســرانجام کار 
ْمَطْرَنــا 

َ
َتــُه َکاَنــْت ِمــَن اْلَغاِبِریــَن )83(َوأ

َ
ْهَلــُه ِإال اْمَرأ

َ
ْنَجْیَنــاُه َوأ

َ
مجرمــان چگونــه بــود، َفأ

َعَلْیِهــْم َمَطــًرا َفاْنُظــْر َکْیــَف َکاَن َعاِقَبــُة اْلُمْجِرِمیــَن « ]17[
آری! آن هــا چنــان آلــوده بودنــد کــه بی گناهــی و پاکدامنــی را گنــاه می دانســتند! و 
پــاکان رابــه جــرم پاکــی محکــوم بــه تبعیــد و رانــدن از خانــه و زندگیشــان می کردنــد.

هــر چنــد قبــل ازانجــام ایــن کار، بــه غضــب الهــی گرفتــار و نابــود شــدند.
بخــش مهمــی از ایــن آیــات، ضمــن بیــان عواقــب هــوس بــازی و هــوا پرســتی و 
شــهوت رانی- به مفهــوم عــام و خاصــش-، ایــن عمــل ناشایســته و پســت اخالقــی 
واثــرات مخــرب اجتماعــی بی شــماری اســت، ســخت  گناهــان  کــه سرچشــمه  را 

می نمایــد. نکوهــش 
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آن هــا حکــم فرمــا باشــد تــا در ایــن روابــط و داد و ســتدها بــه کســی ظلــم و اجحــاف 
ــوع  ــت و موض ــه اس ــك طرف ــرد ی ــی گی ــرار م ــان ق ــوان احس ــر عن ــه زی ــا آن چ ــود؛ ام نش
ظلــم و عــدل شــمرده نمی شــود، بلکــه ایثــار و از خــود گذشــتگی خواهــد بــود، در امــور 
مالــی کســانی کــه بــه دیگــران کمــك بــال عــوض مــی کننــد کارشــان زیــر عنــوان احســان 

قــرار مــی گیــرد.
اســاس و محــور بحــث در آن چــه در امــور مالــی، زیــر عنــوان عــدل قــرار می گیــرد، 
احتــرام بــه مالکیــت اســت؛ یعنــی چــون هر مالــی مالك خــاص خــود را دارد، باید حق 
مالکیــت آنــان محتــرم شــمرده شــود و مــورد تجــاوز و دســتبرد دیگــران قــرار نگیــرد و 

اگــر مبادالتــی انجــام می گیــرد، بــا مالکیــت و حقــوق طرفیــن متناســب باشــد.

تجاوز به اموال دیگران
نخســتین ارزش منفــی، در زمینــه امــور مالــی، تجــاوز بــه امــوال دیگــران اســت کــه بــه 
صورت هــای مختلــف، مثــل ســرقت و غصــب، انجــام می گیــرد و زیــر عناوینــی چــون: 

ظلــم، منکــر، فســاد و دیگــر مفاهیــم عامــه اخــالق اجتماعــی قــرار خواهــد گرفــت.
تجــاوز بــه امــوال مــردم، گاهــی آشــکار و با زور، عنــف و ارعاب و احیانًا، تهدید با ســالح 
انجــام می گیــرد و نمونــه روشــنش غارتگــران و راهزنانــی بودنــد کــه در ســر گردنه هــا بــا 
تهدیــد و ارعــاب و ضــرب و جــرح و قتــل، امــوال مــردم را از آنــان می گرفتنــد. ایــن، 
یکــی از مصادیــق و نمونه هــای آشــکار محاربــه بــا خــدا و افســاد فــی االرض اســت کــه 
مــا َجــزاُء 

َ
ــد: »ِإّن ــم برایــش حــد تعییــن شــده اســت، آن جــا کــه می فرمای در قــرآن کری

ْو 
َ
ُبــوا أ

َ
ْو ُیَصّل

َ
ُلــوا أ ْن ُیَقّتَ

َ
ْرِض َفســادًا أ

َ ْ
ِذیــَن ُیحاِرُبــوَن اهّلَل َو َرُســوَلُه َو َیْســَعْوَن ِفــی األ

َ
اّل

ْنیــا 
ُ

ْرِض ذِلــَك َلُهــْم ِخــْزٌی ِفــی الّد
َ ْ
ْو ُیْنَفــْوا ِمــَن األ

َ
ْرُجُلُهــْم ِمــْن ِخــالٍف أ

َ
ْیِدیِهــْم َو أ

َ
ــَع أ ُتَقّطَ

ِخــَرِة َعــذاٌب َعِظیــٌم«]1[ کیفــر آنــان کــه بــا خــدا و رســول او بــه جنــگ 
ْ

َو َلُهــْم ِفــی اآل
برخیزنــد و در زمیــن فســاد کننــد ایــن اســت کــه کشــته یــا بــه دار زده شــوند و یــا 

بخــش مهمــی از اخــالق اســالمی بــر محــور امــور مالــی شــکل می گیــرد. ایــن بخــش از 
یــك ســو، بــا مســائل حقوقــی ارتبــاط دارد و از ســوی دیگــر، بــا مســایل اقتصــادی، و 
نیــز بــا مســایل سیاســی و بیــن المللــی هــم بــی ارتبــاط نیســت. بــا ایــن همــه مــا در 

ایــن جــا فقــط بــه ارزش اخالقــی آن هــا توجــه می کنیــم.
ارزش هــای اخالقــی ای کــه در ایــن زمینــه بررســی می شــوند، بــه طــور کلــی، بــر دو 

دســته قابــل تقســیمند:
یــك دســته ارزش هایــی هســتند کــه زیــر مجموعــه ی عدالتنــد و در پرتــو عنــوان کلــی 

عدالــت می تــوان از آن هــا یــاد کــرد.
دســته دوم ارزش هایــی هســتند کــه زیــر مجموعــه احســان و پرتــوی از ارزش اصلــی 
احســان هســتند. بنابرایــن، همــان طــور کــه در بیــان معیارهــای کلــی در ارزش هایــی 
اجتماعــی گفتــه شــد، دو اصــل کلــی عــدل و احســان، در ایــن زمینــه اهمیــت اساســی 
دارنــد و بــه ویــژه، در مســائل مالــی می تواننــد تأثیــر فــوق العــاده داشــته باشــند و مــا 
در ایــن جــا هــر یــك از ایــن دو دســته را جداگانــه و بــا رعایــت اختصــار بررســی می کنیم.

روابط عادالنه و غیر عادالنه
موضــوع عــدل روابــط متقابــل انســان هــا در جامعــه اســت کــه بایــد نوعــی تــوازن بــر 

ل و حرام در قرآن مال حال

آیة اهلل مصباح یزدی
اخالق در قرآن، ج 3، ص285
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کــه مالــك مــال، هــر نــوع تصرفــی کــه در آن بخواهــد برایــش جایــز اســت، ایــن را نیــز 
می تــوان دریافــت کــه بــرای دیگــران هیــچ گونــه تصرفــی در آن جایــز نیســت. همــان 
طــور کــه جــواز هــر تصــرف بــرای مالــك را از تحلیــل مالکیــت می تــوان بیــرون کشــید، 
منــع هــر نــوع تصــرف دیگــران، بــدون رضایــت مالــك را نیــز می تــوان از دل مالکیــت 
ــا را  ــواه این ه ــت، خ ــن نیس ــز ای ــزی ج ــت، چی ــت مالکی ــاًل حقیق ــید و اص ــرون کش بی
ــه  ــوازم الینفــك آن، و در ایــن، فرقــی نیســت بیــن ایــن ک ــا ل متــن مالکیــت بدانیــم ی

ــا نوعــی اختصــاص. مالکیــت را نوعــی ســلطه تفســیر کنیــم ی
ــه مــال دیگــران، یکــی از محکم تریــن اصــول  ــا منــع تجــاوز ب ــه هــر حــال، حرمــت ی ب
اخالقــی در همــه جوامــع بشــری بــوده و از نــوع قضایــای بدیهــی اســت کــه اعتبــار 
آن وابســته بــه ایــن نیســت کــه قانــون گــذاری آن را تصویــب کنــد یــا مــردم آن را 
بپذیرنــد؛ چــرا کــه ایــن، مضمــون و محتــوای مالکیــت اســت و تــا وقتــی کــه مالکیــت 
در جوامــع بشــری معتبــر اســت، حرمــت تجــاوز بــه آن و جــواز تصرفــات مالکانــه نیــز، 
بــه عنــوان یکــی از فــروع و توابــع و لــوازم غیــر قابــل تفکیــك مالکیــت، معتبــر خواهــد 
بــود. بنابرایــن، اگــر اختالفــی باشــد، در اصــل مالکیــت و شــرایط آن خواهــد بــود کــه 

ــد. ــودن ایــن قضیــه نمی زن ــه بدیهــی ب ــه اختالفــات ضــرری ب ایــن گون
پــس تــا آن جــا کــه مالکیــت پذیرفتــه شــود، یکــی از فــروع روشــنش ایــن اســت کــه در 
همــان حــد، تجــاوز بــه آن بــه طــور آشــکار و بدیهــی، حــرام اســت. از ایــن جــا اســت 
کــه بــد بــودن تجــاوز بــه امــوال دیگــران، از احــکام بدیهــی و آشــکاری اســت کــه هیــچ 
انســانی در آن تردیــد نــدارد؟ چــرا کــه این هــا نتیجــه مالکیتنــد و اصــل مالکیــت و 
لــوازم آن، در جوامــع بشــری و حتــی جوامــع وحشــی، معتبــر اســت و اگــر یــك جامعــه 
ــا قبیلــه دیگــر تجــاوز کنــد،  وحشــی، بــه خــود حــق می دهــد کــه بــه امــوال جامعــه ی
معنایــش ایــن اســت کــه حــق دارد مالکیــت آنــان را ســلب کنــد. بــه بیان دیگــر، همان 
چیــزی کــه مجــوز جنــگ آن هــا بــا دیگــران می شــود، مجــوز تملــك امــوال دیگــران هــم 

ــا از آن ســرزمین تبعیــد شــوند. ایــن  ــر عکــس قطــع شــود و ی دســت ها و پاهاشــان ب
خــوارِی دنیــای آنــان اســت و در آخــرت عذابــی دردنــاك دارنــد.

گاهــی دیگــر، تجــاوز بــه امــوال مــردم، بــه طــور مخفیانــه و دور از چشــم صاحــب مــال 
انجــام می شــود؛ ماننــد ایــن کــه شــب از دیــوار مــردم بــاال می رونــد یــا دری را مخفیانــه 
بــاز می کننــد، قفلــی را می شــکنند و امــوال مــردم را می رباینــد کــه اصطالحــًا ایــن نــوع 

تجــاوز مالــی، »دزدی« نامیــده می شــود.
گاهــی هــم از راه حیلــه و تزویــر، مــال دیگــران را از چنگشــان در می آورنــد کــه آن هــم 
شــکل های مختلفــی دارد. حرمــت تجــاوز بــه امــوال دیگــران حکمــی بدیهــی اســت.

وقتــی می گوییــم: »مالــك یــك چیــز بــر آن تســلط دارد.« ایــن یــك قضیــه بدیهــی 
اســت؛ زیــرا مفهــوم محمــول، کــه تســلط بــر مــال مــورد نظــر باشــد، از تحلیــل موضــوع 

ــه دســت می آیــد. ــك مــال« اســت، ب آن، کــه عنــوان »مال
بنابرایــن، قاعــده کلــی و فقهــِی »النــاس مســلطون علــی اموالهــم« یــك قضیــه بدیهــی 
اســت و اگــر مــا هیــچ روایتــی و یــا هیــچ دلیــل فقهــی دیگــری هــم نداشــتیم کــه داللــت 
بــر اعتبــار مضمــون و محتــوای ایــن قاعــده داشــته باشــد، بــاز هــم هیــچ مشــکلی 
پیــش نمی آمــد؛ چــرا کــه ایــن یــك قضیــه بدیهــی و خــود بــه خــود، ثابــت اســت و 
نیــازی بــه اســتدالل نــدارد. تنهــا همیــن کــه در یــك مکتــب و در یــك نظــام حقوقــی، 
مالکیــت پذیرفتــه شــود، تســلط بــر مــال نیــز، خــواه ناخــواه، بــه دنبــال آن پذیرفتــه 
شــده اســت و در ایــن قاعــده، از اضافــه شــدن »امــوال« بــه ضمیــر »هــم« اســتفاده 
می شــود کــه منظــور از »النــاس« مالك هــا هســتند و شــکل اصلــِی قاعــده ایــن اســت 
کــه »مالك هــا مســلط بــر امــوال خویشــند« و طبعــًا، از تحلیــل مالکیــت، مفهــوم 

ــد. ــه دســت می آی تســلط ب
هــم چنیــن قضیــه »ال یحــل مــال امــرء اال عــن طیــب نفســه« یــك قضیــه بدیهــی و 
اعتبــاری دیگــر اســت؛ زیــرا همــان گونــه کــه از تحلیــل مالکیــت می تــوان دریافــت 
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خواهــد شــد؛ امــا همیــن قبیلــه مهاجــم، در بیــن خودشــان روابطــی دارنــد و حرمــت 
یکدیگــر و امــوال یکدیگــر را رعایــت می کننــد و دســتبرد بــه آن نمی زننــد حتــی دزدهــا 
ــون را  ــه امــوال دیگــران را می رباینــد، در روابــط درون گروهــِی خــود، ایــن قان هــم، ک

معتبــر می داننــد و بــه امــوال یکدیگــر تجــاوز نمی کننــد.

حکم تجاوز مالی در قرآن
ــرا  ــداده اســت؛ زی ــرار ن ــورد بحــث ق ــی م ــی را از نظــر اخالق ــم، دزدی و راهزن ــرآن کری ق
زشــتِی آن هــا روشــن تر از آن اســت کــه نیــاز بــه بیــان داشــته باشــد، بلکــه تنهــا بــه 
ــد: ــرده و می فرمای ــا ک ــا اکتف ــی و حکــم کیفــرِی آن ه ــازات حقوق تعییــن و تبییــن مج

ــه ایــن کیفــر  ــرای ایــن کار زشــت( دست شــان را قطــع کنیــد ک »مــرد دزد و زن دزد )ب
ــد مقتــدر و حکیــم اســت.«]2[ ــد اســت و خداون آن هــا از ســوی خداون

در آیــه دیگــر، دربــاره راهزنــی مســلحانه آمــده اســت: »حقــًا کســانی کــه با خدا و رســول 
او بــه جنــگ برخیزنــد و در روی زمیــن ســعی در فتنــه و فســاد کننــد، کیفرشــان جــز 
ایــن نباشــد کــه کشــته شــوند یــا بــه دار زده شــوند یــا دســت و پایشــان بــر عکــس بریــده 
شــود و یــا تبعیــد شــوند، کــه ایــن خّفــت و خــوارِی آن هــا در دنیــا اســت و در آخــرت 

عذابــی بــزرگ خواهنــد داشــت.« ]3[
در ایــن آیــه، چندیــن کیفــر را بــرای محــارب و مفســد فــی االرض کــه ســالح بــه دســت 
می گیــرد، مــردم را می ترســاند و امــوال آنــان را بــه یغمــا و تــاراج می بــرد، نــام بــرده 
اســت کــه حاکــم بــر اســاس مصلحتــی کــه تشــخیص می دهــد، یکــی از کیفرهــای 

نامبــرده را دربــاره ی او اجــرا می کنــد.
قــرآن حکایــت دارد از ایــن کــه هــرگاه پیغمبــر می خواســت گروهــی از مــردم متمایــل 
ــه  ــرد ک ــرك کارهایــی بیعــت می ک ــا ت ــر انجــام ی ــا ایشــان ب ــت کنــد، ب ــه اســالم هدای را ب
ــه  ــات قــرآن، ب ــود و خداونــد در یکــی از آی ــرك ســرقت ب یکــی از شــاخص ترین آن هــا ت

ــر ایــن  ــا ب ــد ت ــو آمدن ــزد ت ــان مؤمــن ن ــد: هــرگاه زن ــرده، می گوی پیغمبــر؟ص؟ خطــاب ک
کــه بــه هیــچ وجــه بــه خــدا شــرك نورزنــد، دزدی نکننــد، زنــا نکننــد، فرزنــدان خــود را 

نکشــند و... بــا تــو بیعــت کننــد، بیعــت آنــان را بپذیــر.]4[
ــه هــر حــال، دزدی از جملــه آن کارهــای ممنوعــی اســت کــه پیغمبــر اســالم از گام  ب
نخســت و قبــل از هــر چیــزی، بــر تــرك آن از پیــروان و یــاران خــود بیعــت می گرفــت.

سرقت های پنهان
1. خوردن مال یتمی

تجــاوز بــه امــوال دیگــران و غصــب حقــوق مــردم، غیــر از دزدی، بــه شــکل های 
گوناگــون دیگــری نیــز انجــام می گرفتــه کــه شــکل دزدی رســمی را نداشــته اند. از 
ایــن رو، از آن هــا بــا عنــوان ســرقت پنهــان یــاد می کنیــم و از آن جــا کــه برخــی از ایــن 
ــتی و  ــا زش ــته و ی ــردم رواج داش ــن م ــش، در بی ــم و بی ــی، ک ــر علن ــای غی ــوع تجاوزه ن
بــد بودنشــان چنــدان مــورد توجــه نبــوده اســت، قــرآن کریــم دربــاره آن هــا تأکیــد 

بیشــتری دارد و بــا شــدت بیشــتر، آن هــا را محکــوم می کنــد.
یکــی از ایــن مــوارد، امــوال یتیمــان اســت کــه معمــواًل، از ســوی بزرگ ترهــا و خویشــان 
و سرپرستانشــان مــورد تجــاوز قــرار می گرفــت. در جامعــه ی عــرب، بــه دلیــل وقــوع 
جنگ هــای بســیار، قبــل و بعــد از اســالم، یتیمــان فراوانــی وجــود داشــتند و بــر 
اســاس ســنت قبیلــه اِی آن عصــر، وقتــی کودکــی در یــك خانــواده، یتیــم می شــد، 
ــع  ــك مرج ــت. ی ــده می گرف ــر عه ــتِی او را ب ــود، سرپرس ــه خ ــود ب ــل، خ ــزرگ آن فامی ب
قانونــی یــا دســتگاه قضایــِی رســمی وجــود نداشــت تــا وقتــی کودکــی یتیــم می شــود، 

قّیــم رســمی برایــش تعییــن کنــد.
ــام  ــود را ت ــد، خ ــزرگ می ش ــر او ب ــر نظ ــت او و زی ــا حمای ــم ب ــودك یتی ــه ک ــتی ک سرپرس
االختیــار می دانســت و گاهــی همــه امــوال طفــل یتیــم و ضعیــف را تملــك می کــرد 
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ــا از عقــل و رشــد و درایــت کافــی و تــوان  دهیــد و بــرای ایــن کــه متوجــه شــوید کــه آی
اداره امــوال خــود برخــوردار اســت وی را در بوتــه آزمایــش قــرار دهیــد: »هنگامــی 
کــه بالــغ شــدند، اگــر در آن هــا عقــل و درایــت و رشــد کافــی یافتیــد ) و فهمیدیــد کــه 
خودشــان می تواننــد امــوال خــود را حفــظ و اداره کننــد و معامــالت عاقالنــه انجــام 
دهنــد( اموالشــان را بــه آنــان پــس دهیــد و بــا اســراف و زیــاده روی و شــتاب و عجلــه، 
ــزرگ شــوند )و اموالشــان از اختیــار شــما خــارج شــود( امــوال  از تــرس آن کــه مبــادا ب

آن هــا را مخوریــد.« ]8[
روش های قرآن برای حفظ مال یتیم

قــرآن مشــکل یتیمــان را یــك مشــکل گســترده اجتماعــی معرفــی می کنــد کــه ممکــن 
اســت دامــن افــراد دیگــر را بگیــرد و با اســتفاده از یــك روش روان شــناختِی اجتماعی، 
بــرای اجتنــاب از تصــرف غاصبانــه در امــوال یتیمــان، مــردم را از مکافــات ایــن گونــه 
رفتارهــای ظالمانــه و مقابلــه بــه مثــل دیگــران بــا یتیمــان خــود آن هــا می ترســاند کــه 
فــرض کنیــد اینــان یتیمــان خــود شــما هســتند و دیگــران می خواهنــد امــوال یتیمان 
شــما را بخورنــد. در ایــن صــورت، آیــا دل شــما نمی لــرزد؟ می فرمایــد: »بایــد افــرد 
بترســند کــه اگــر پــس از خــود، کــودکان ناتوانــی بــر جــای نهنــد )گرفتــار مکافــات عمــل 
خــود شــوند( پــس بایــد تقــوای خــدا پیشــه کننــد و ســخن درســت گوینــد. کســانی کــه 
امــوال یتیمــان را بــه ســتم می خورنــد، در حقیقــت، در شــکم خــود آتــش جهنــم فــرو 

می بلعنــد و بــه زودی در آتــش برافروختــه ای می افتنــد.« ]9[
پــس اگــر می ترســید کــه پــس از مــردن شــما، یتیمــان و کــودکان ناتوانتــان مــورد ظلــم 
و تجــاوز دیگــران قــرار بگیرنــد، بــه یتیمــان دیگــران ســتم روا مداریــد و اگــر مایــل 
نیســتید کــه امــوال فرزنــد یتیــم شــما مــورد اجحــاف و حیــف و میــل واقــع شــود، بــه 

امــوال یتیمــان دیگــران تجــاوز نکنیــد.«
گویــا قــرآن می خواهــد بگویــد کــه اگــر شــما حرمــت یتیــم را نگــه نداشــتید و بــه امــوال 

ــی  ــاز دارد. هنگام ــود، ب ــم ب ــال یتی ــه م ــاوز ب ــه تج ــن کار، ک ــه او را از ای ــود ک ــی نب و کس
کــه یتیــم بــزرگ می شــد، تهــی دســت بــود و از ارث پــدر چیــزی در اختیــار او قــرار 
نمی گرفــت. ایــن کار رواج کامــل داشــت و بــه طــور کلــی مســاله تجــاوز بــه امــوال 
یتیمــان، بســیار فــراوان و بــه طــور عــادی اتفــاق می افتــاد. از ایــن رو، قــرآن کریــم، 
ــازی  ــا امــوال یتیمــان ب ــا اصــرار فــراوان تأکیــد می کنــد کــه بزرگترهــا ب در ایــن مــورد، ب
نکننــد و یــا بــه امــوال یتیمــان جــز بــه بهتریــن شــکِل تأمیــن مصلحــت یتیــم، نزدیــك 
نشــوند: »امــوال یتیمــان را بــه آنــان پــس دهیــد و امــوال نامرغــوب و کــم ارزش خــود را 
بــا امــوال مرغــوب و پــر ارزش آن هــا تبدیــل نکنیــد و امــوال آن هــا را آمیختــه بــا امــوال 

ــزرگ اســت.« ]5[ ــد کــه ایــن گناهــی ب خــود مخوری
از ایــن آیــه بــر می آیــد کــه در آن زمــان، چــه کارهــای نادرســت و چــه تجاوزهایــی بــه 
امــوال یتیــم می کردنــد؛ ماننــد آن کــه امــوال بهتــر و مرغوب تــر یتیــم را بــر می داشــتند 
یتیــم  بــرای  بــه جــای آن هــا  را  ارزش تــر خــود  کــم  و  امــوال پســت تر  عــوض،  و در 
می گذاشــتند و یــا ایــن کــه، حــد و مــرزی نمی شــناختند و امــوال یتیــم را آمیختــه بــا 
امــوال خــود مصــرف می کردنــد. قــرآن مــردم را از ایــن گونــه کارهــا منــع کــرده و حکــم 

ــت. ــودنی اس ــزرگ و نابخش ــی ب ــا گناهان ــه این ه ــد ک می کن
در آیــه دیگــری بــه طــور کلــی ســفارش می کنــد کــه دربــاره یتیمــان عدالــت را رعایــت 

ــوا ِلْلَیتامــی ِباْلِقْســِط«]6[ ْن َتُقوُم
َ
ــد: »َو أ کننــد، آن جــا کــه می فرمای

در امر یتیمان به عدالت قیام کنید و رفتارتان عادالنه باشد.
یــا توصیــه می کنــد کــه قبــل از بلــوغ یتیــم، جــز بــه بهتریــن شــکل، در اموالــش دخــل و 
ُه«]7[

َ
ُشــّد

َ
ــی َیْبُلَغ أ ْحَســُن َحّتَ

َ
ِتــی ِهــَی أ

َ
 ِباّل

َ
تصــرف نکنیــد: »َو ال َتْقَرُبــوا مــاَل اْلَیِتیــِم ِإاّل

بــه مــال یتیــم جــز بــه بهتریــن و مفیدتریــن شــکل ممکــن بــرای یتیــم نزدیــك مشــوید 
تــا آن وقــت کــه بالــغ شــود و خــودش قــادر بــه اداره امــوال خویــش باشــد.

ــه وی پــس  ــه پــس از بلــوغ، امــوال یتیــم را ب ــه دیگــر دســتور می دهــد ک ســپس در آی
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اجتماعــی بــوده اســت. قــرآن هــم بــر تــرك ایــن گنــاه زشــت، تأکیــد فــراوان دارد. از ایــن 
ــو  ــا تعبیرهــای مختلــف، بازگ ــان شــعیب، ایــن مســاله را ب ــات متعــدد، از زب رو، در آی

ــت ادا کنیــد «.]10[ ــه عدال ــه و وزن را ب می کنــد؛ ماننــد: »و حــق پیمان
»در مبــادالت، از وزن وکیــل کــم نگذاریــد؛ مــن خیــر شــما را می خواهــم و بــر شــما 
نگــران عــذاب روز قیامــت هســتم کــه شــما را احاطــه خواهــد کــرد. ای مــردم! کیــل و 
وزن را بــه طــور کامــل رعایــت کنیــد و بــه مــردم، کــم نفروشــید و در زمیــن بــه فســاد بــر 
نخیزیــد.« ]11[ و یــا در آیــات دیگــری بــا تعبیــر »َوِزُنــوا ِباْلِقْســطاِس اْلُمْســَتِقیِم«]12[ هــر 
ِقیُمــوا اْلــَوْزَن ِباْلِقْســِط«]13[ و 

َ
چیــز را بــا تــرازوی معتــدل وزن کنیــد. و یــا بــا تعبیــر »َو أ

 َتْطَغــْوا ِفــی اْلِمیــزاِن«]14[.
َ
اّل

َ
یــا »أ

ایــن گونــه آیــات، بــا تأکیــد، مســاله کــم فروشــی را مطــرح می کننــد و بســیاری از 
آن هــا بــه زمــان شــعیب مربــوط می شــوند و از آن جــا کــه در آن زمــان، رواج و شــیوع 
فــراوان داشــته اســت و بــه صــورت یــك بیمــاری و ناهنجــارِی اجتماعــی درآمــده بــود، 
رِض ُمْفِســدیَن« 

ْ
 َتعثــْوا ِفــی اال

َ
معمــواًل، بــا تعابیــری مثــل »ُتفِســُدوا فــی االرِض« یــا »اّل

همــراه آمــده اســت.
غیــر از آیــات فــوق و هماننــد آن هــا، کــه در جــای جــای قــرآن، بــه طــور پراکنــده 
آمده انــد، ســوره مطّففیــن، )کــم فروشــان( بــه همیــن نــام، نامیــده شــده و بــا همیــن 
تعبیــر آغــاز شــده اســت: »وای بــر کــم فروشــان، آنــان کــه کاال را از دیگــران بــه طــور 
کامــل دریافــت می کننــد و هنگامــی کــه می خواهنــد بــه خریــدار تحویــل دهنــد، 
کمــش می گذارنــد )و جنــس را ناقــص تحویــل مشــتری می دهنــد و یــا زیادتــر از حــق 

خــود بــر می دارنــد.( «]15[

3. تدلیس و کالهبرداری
ــر تقلــب،  ــه مقــدار و مســائل کّمــی نظــر دارنــد. حــال اگ ــات کــم فروشــی، همگــی ب آی

او دســتبرد زدیــد، ایــن امــر بــه صــورت یــك جریــان و یــك ســنت عمومــی رواج پیــدا 
می کنــد و همــه افــراد جامعــه دســت بــه ایــن کار می زننــد و بــه همــة یتیمــان ظلــم و 

تجــاوز می شــود و زشــتِی ایــن کار ناپســند، از بیــن مــی رود.
در  می خورنــد،  ظلــم  بــه  را  یتیمــان  مــال  کــه  »کســانی  می فرمایــد:  آخــر  آیــه  در 
ــر  ــه دلیــل ب ــی برشــمرده اند ک ــه را در زمــره آیات ــرو می بلعنــد!«. ایــن آی واقــع، آتــش ف
تجســم اعمــال اســت؛ یعنــی اعمــال نیــك، در صورت هایــی زیبــا تجســم می یابنــد و 

رفتارهــای زشــت و ظالمانــه، در صورت هایــی زشــت و زننــده و آزار دهنــده.
بــه هــر حــال، خــدای متعــال از دو طریــق می خواهــد مــردم را از تجــاوز بــه امــوال 
ــه ممکــن  ــه مکافات هــای دنیــوی، ک ــاز دارد: نخســت از راه توجــه دادن ب یتیمــان ب
اســت دیگــران بــا یتیمــان شــخص ســتمگر همــان کننــد کــه او با یتیمــان دیگــران کرده 
اســت. دوم از راه گوشــزد کــردن عــذاب اخــروی کــه می فرمایــد: ایــن امــوال، در واقــع 

آتشــی اســت کــه آن هــا فــرو می بلعنــد و حقیقــت آن، در قیامــت آشــکار می شــود.

2.کم فرویش
یکــی دیگــر از زشــت ترین انــواع ظلــم در مبــادالت، کــم فروشــی اســت کــه قــرآن بــر تــرك 
آن تأکیــد فــراوان دارد. آیاتــی در قــرآن مجیــد از زبــان حضــرت شــعیب؟ع؟ حکایــت از 
ایــن دارنــد کــه یکــی از مفاســد شــایع در میــان قــوم شــعیب، کــم فروشــی بــوده اســت.

هــر پیغمبــری کــه برانگیختــه می شــد، بــا مفاســد رایــج عصــر خــود بــه مبــارزه بــر 
می خاســت. یکــی از مفاســد اجتماعــی، کــه در زمــان حضــرت شــعیب؟ع؟ رواج 
داشــت، کــم فروشــی بــود؛ چنــان کــه در عصــر حضــرت لــوط، هــم جنــس گرایــی در 

میــان قــوم لــوط شــایع بــود و ایــن پیغمبــر بــا ایــن عمــل فاســد مبــارزه می کــرد.
حضــرت شــعیب تأکیــد بســیاری بــر دقــت در مبــادالت، از جهــت وزن، می کــرد و 
پیــدا اســت کــه موضــوع کــم فروشــی در آن زمــان، رواج داشــته و یــك مفســده بــزرگ 
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ــر مســامحه و گذشــت اســت،  ــا بناب البتــه گاهــی منظــور از عقــد، بخشــش اســت و ی
ماننــد صلــح، کــه در ایــن صــورت، وضــع فــرق می کنــد؛ امــا اگــر منظــور، مبادلــه واقعــی 
و پــا یــا پــای باشــد، دیگــر نبایــد بــه هیــچ یــك از دو طــرف مبادلــه، اجحــاف شــود واال 

بایــد از آن جلوگیــری کــرد.
یــك نمونــه از معامــالت غیــر عقالیــی، کــه بــر اســاس غــرض صحیــح اســتوار نیســت و 
ــزاع و ســقوط افــراد می شــود، قمــار اســت کــه در قــرآن کریــم در دو  منشــاء فســاد و ن
مــورد، از آن نهــی شــده اســت. در یــك مــورد می فرمایــد: »از تــو دربــاره شــراب و قمــار 
می پرســند، بگــو: در ایــن دو، گناهــی بــزرگ اســت و نفعــی بــرای مــردم؛ ولــی گنــاه آن 

دو، از نفــع آن هــا بســی بزرگتــر اســت.«]16[
در مــورد دوم می فرمایــد: »ای کســانی کــه ایمــان داریــد، محققــًا شــراب و قمــار و... 
پلیــد و شــیطانی هســتند. پــس، از آن هــا پرهیــز کنیــد، باشــد کــه رســتگار شــوید. 
شــیطان می خواهــد از طریــق شــراب خوارگــی و قمــار بــازی دشــمنی و کینــه شــما 
ــد.«]17[ ــا کنی ــا را ره ــس آن ه ــان دارد. پ ــاز بازت ــدا و نم ــزد و از راه خ ــم برانگی ــه ه را ب

ــازی  ــار ب ــواری و قم ــراب خ ــر ش ــب ب ــد مترت ــودن و مفاس ــی ب ــر عقالی ــه غی ــه ب ــن آی ای
اشــاره می کنــد؛ چــرا کــه بــا یــك کار بیهــوده و بی فایــده. ممکــن اســت در چنــد لحظــه، 
شــخص از امــوال خــود محــروم شــود و طــرف دیگــر، بــه امــوال بــاد آورده دســت 
ــر  ــی ب ــده معقول ــد یــك عمــل عقالیــی باشــد و هیــچ فای ــه ایــن واقعــًا نمی توان ــد ک یاب
آن مترتــب نمی شــود. از ایــن جــا اســت کــه هــر گاه، شــخصی کــه زندگــِی خــود را 
باختــه اســت، بــه یــاد طــرف مقابــل می افتــد کــه بــدون هیــچ گونــه زحمــت و تــالش و 
کوششــی امــوال وی را کــه بــا زحمــت و رنــج فــراوان بــه کــف آورده بــود، تصاحــب کــرده 
اســت، دشــمنی و کینــه اش بــه او برانگیختــه می شــود و چــه بســا مفاســد بزرگ تــری 

نیــز بــر آن بــار شــود و کمــر بــه قتــل یکدیگــر ببندنــد.

ــدار از جهــت کیفیــت جنــس، مغبــون شــده و کاله ســرش رفتــه  کّمــی نباشــد و خری
ــت، در ایــن صــورت، حکــم چیســت؟ ــه از جهــت کمّی باشــد، ن

پاســخ ایــن اســت کــه هــر چنــد کــه همگــِی ایــن آیــات، بــه تقّلبــات کّمــی نظــر دارنــد و 
حکــم بــه حرمــت کــم فروشــی کرده انــد، امــا بایــد توجــه داشــت کــه مــالك ایــن حکــم، 
در دیگــر تقّلبــات مبادالتــی نیــز جــاری اســت؛ یعنــی کــم فروشــی از لحــاظ کیفیــت را 
نیــز می تــوان مصــداق »افســاد«، کــه غالبــًا بــه دنبــال نهــی از کــم فروشــی آمــده اســت، 

بــه حســاب آورد.
ــت در داد و ســتد اســت. مــالك  ــت نکــردن عدال ــم فروشــی، رعای مــالك حرمــت در ک
ایــن اســت کــه بــه یکــی از دو طــرف، ظلــم می شــود. بنابرایــن، بایــد ثمــن و مثمــن 
تــوازن و تعــادل داشــته باشــند و اکل بــه باطــل نباشــد و نظــام اقتصــادی بــه هــم 
نریــزد، اســتثمار و بهره کشــی در کار نباشــد و همــان طــور کــه ایــن مالك هــا حکــم کــم 
فروشــی را مشــخص کــرده، حکــم دیگــر تقلبــات و ابعــاد کیفــی را نیــز مشــخص خواهد 
ــم  ــه ای حک ــالن معامل ــتی و بط ــه زش ــوان ب ــا می ت ــن مالك ه ــاس همی ــر اس ــه ب ــرد ک ک
کــرد کــه در آن، پــول گنــدم مرغــوب بگیرنــد و بــه جــای آن، گنــدم نامرغــوب تحویــل 
دهنــد و یــا خــوب و بــد را بــه شــکلی در هــم آمیزنــد کــه طــرف گمــان کنــد خــوب اســت 

و متوجــه آمیختگــی آن بــا بــد نشــود.

4. معامالت غیر عقالیی
دســته ای دیگــر از معامالتــی کــه در قــرآن کریــم، منــع شــده اند، معامالتی غیــر عقالیی 
اســت کــه از آن بــا تعبیــر »اکل مــال بــه باطــل« یــاد شــده اســت. اســاس مبادلــه بــر این 
اســت کــه عــوض و معــّوض، بــا هــم تــوازن داشــته و از نظــر ارزش، متناســب باشــند. 
حــال اگــر معاملــه بــه صورتــی انجــام گیــرد کــه ایــن حکمــت، در آن رعایــت نشــود، بــه 

هــر شــکلی کــه باشــد، بــه صــالح جامعــه نیســت و بایــد از آن جلوگیــری شــود.
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را حــالل و رباخــواری را حــرام و منــع کــرده اســت. پــس آن کــس کــه انــدرز خداونــد بــه 
او رســید و )تحــت تأثیــر آن موعظــه و انــدرز( بــه ایــن عمــل زشــت پایــان داد، خداونــد 
ــه ایــن  ــه ب ــد و هــر کــس ک ــدا باش ــا خ ــان، ســر و کارش ب ــذرد و در پای ــتة او درگ از گذش

عمــل بــاز گــردد، همــراه آتــش خواهــد بــود و در آن جــاودان بمانــد.« ]19[
در جــای دیگــر می فرمایــد: »خداونــد ســود رباخــواری را نابــود کــرد و صدقــات را 
فزونــی بخشــید و او مــردم بی ایمــان و گنــه کار را دوســت نمــی دارد.« ]20[ و در آیــه 
دیگــر آمــده اســت: »ای کســانی کــه ایمــان داریــد، تقــوای خــدا پیشــه کنیــد و دنبالــه 
رباخــواری را اگــر واقعــًا ایمــان داریــد، رهــا کنیــد و هــرگاه رباخــواری را تــرك نکردیــد، در 
واقــع بــه جنــگ بــا خــدا و رســول برخاســته اید و اگــر پشــیمان شــدید، ســرمایه اصلــِی 
شــما مــال خودتــان باشــد کــه در ایــن صــورت، نــه کســی بــه شــما و نــه شــما بــه کســی 

ســتم می کنیــد.« ]21[
ــه  ــد و ب ــه ای می کن ــاق مقایس ــا و انف ــان رب ــرآن، می ــات ق ــر از آی ــی دیگ ــد در یک خداون
مــردم، ایــن حقیقــت را گوشــزد می کنــد کــه شــما چــون می خواهیــد مالتــان رشــد 
کنــد و ســود بیشــتری ببریــد، دســت بــه رباخــواری می زنیــد؛ ولــی ایــن را بدانیــد کــه 
نــزد خداونــد، ربــا ســود نیســت، بلکــه زیــان اســت و در عــوض، انفــاق و دادن زکات 
ــزد خداونــد ســود حســاب می شــود. ــان اســت، ن ــه گمــان شــما زی و صدقــات، کــه ب

ــان رشــد  ــا در میــان امــوال آن ــه دســت مــردم می دهیــد ت ــا ب ــه صــورت رب آن چــه را ب
کنــد، ایــن مــال، نــزد خــدا رشــد نمی کنــد )و شــما حــق نداریــد چیــزی بیــش از اصــل 
ســرمایه از او پــس بگیریــد( و آن چــه را بــه زکات می دهیــد و خشــنودِی خــدا را بــا آن 

طلــب می کنیــد، نــزد خــدا چندیــن برابــر خواهــد شــد.]22[
پــس اگــر واقعــًا، طالــب ســود هســتید مالتــان را انفــاق کنید تــا هفت صد برابر و بیشــتر 
شــود و یــا قــرض الحســنه بدهیــد و پــاداش آن را از نــزد خــدا دریافــت کنیــد؛ ولــی اگــر 
ــد و از  ــد کن ــردم رش ــوال م ــن ام ــه در بی ــع آن ک ــه طم ــد، ب ــا دادی ــه رب ــود را ب ــوال خ ام

5. رشوه
ــا همــراه  ــه نفع شــان حکــم کنــد و ب ــا ب ــه قاضــی می دهنــد ت ــه ب ــی اســت ک رشــوه مال

ــا خــود، بــه طــرف مقابــل خــود ظلمــی روا دارنــد. کــردن قاضــی ب
باطــل  بــه  خــود،  میــان  در  را  »مال هایتــان  می فرمایــد:  کریــم  قــرآن  در  خداونــد 
مخوریــد و آن را بــه صــورت رشــوه بــه حــکام و قاضیــان ندهیــد تــا در نتیجــه، گروهــی 
بتواننــد امــوال مــردم را بــه ظلــم و ســتم بخورنــد در حالــی کــه شــما می دانیــد.«]18[
ــزرگ اســت کــه دامــن رشــوه گیرنــده و رشــوه دهنــده، هــر دو را  گنــاه رشــوه، بســیار ب
می گیــرد و بــه آتــش جهنــم و عــذاب الهــی گرفتارشــان می ســازد. رشــوه دهنــده نیــز 
ــه  ــرآن ب ــه ق ــد ک ــاری می کن ــب و ی ــم، ترغی ــن ظل ــام ای ــود، وی را در انج ــن کار خ ــا ای ب

ــی دارد. ــذر م ــر ح ــی ب ــن کمك های ــان را از چنی ــت مؤمن صراح

6. ربا
ــه  ــه شــدت، مســلمانان را از دســت زدن ب ــه قــرآن، ب ــی، ک یکــی دیگــر از کارهــای مال
آن نهــی فرمــوده، ربــا خــواری اســت. معاملــه ربــوی، کــم و بیــش، در همــة زمان هــا 
و در همــه جوامــع وجــود داشــته اســت و امــروزه نیــز وجــود دارد. بــه ویــژه در عصــر 
پیامبــر اســالمـ ؟ص؟ایــن عمــل رواج بســیار داشــته و یکی از مفاســد اقتصــادی جامعه 

جاهلــی بــوده اســت.
برخــورد قــرآن بــا پدیــده رباخــواری، بســیار تنــد و تهدیــد آمیــز اســت و مــا در ایــن جــا 
ــا  ــد نمی ایســتند )ی ــا می خورن ــه رب ــه نمونه هایــی از آن اشــاره می کنیــم: »کســانی ک ب
ــه  ــیطان دیوان ــر ش ــا تأثی ــه ب ــی ک ــد کس ــر همانن ــد( مگ ــر نمی خیزن ــر ب ــت از قب در قیام
شــده باشــد. ایــن کــه )اینــان( مرتکــب رباخــواری می شــوند، بــدان علــت اســت کــه 
می گوینــد )و معتقدنــد( کــه خریــد و فــروش هــم مثــل ربــا اســت و چــون خریــد و 
فــروش حــالل اســت پــس ربــا هــم حــالل اســت در صورتــی کــه خداونــد خریــد و فروش 
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ایــن آیــه، بــه دو مطلــب اشــاره دارد: نخســت ایــن کــه رباخــواری ســبب تراکــم و تمرکــز 
ثــروت می شــود، بــدون کار و زحمــت و بــه طــور نامشــروع. دوم آن کــه رباخــوار در 

حکــم کافــر اســت.
در بعضــی دیگــر از آیــات، خداونــد قــوم یهــود را بــه خاطــر رباخــواری نیــز بــه شــدت 
مالمــت و مذمــت می کنــد کــه آنــان بــا آن کــه از گرفتــن ربــا و خــوردن مــال مــردم بــه 
باطــل و بــه ناحــق، منــع شــده بودنــد، ربــا می گرفتنــد. از ایــن رو، مســتحق نکوهــش 
و مذمتنــد و اشــاره ای نیــز بــه ایــن دارد کــه آنــان کــه ربــا می خوردنــد، بــه ظاهــر 

ــد و دیــن یهــود را نیــز قبــول نداشــتند. ــد و در واقــع، کافــر بودن یهــودی بودن
تعابیــری کــه از آیــات نقــل کردیــم، در برخــورد بــا رباخــواران بســیار تنــد و تهدیــد آمیــز 
بــود؛ ولــی از همــه تعابیــر، تندتــر و تهدیــد آمیزتــر آن اســت کــه می گویــد: اگــر رباخــواری 
را تــرك نکنیــد، در واقــع، بــا خــدا و رســول خــدا ـ؟ص؟اعــالن جنــگ داده ایــد: »َفــِإْن َلــْم 

َذُنــوا ِبَحــْرٍب ِمــَن اهّلِل َو َرُســوِلِه«]24[
ْ
َتْفَعُلــوا َفأ

ــار زشــت اخــالق، منشــاء  ــه ایــن علــت باشــد کــه رباخــواری، غیــر از آث و ایــن شــاید ب
اختــالل و فســاد اقتصــادی در جامعــه می شــود و افــرادی را وا مــی دارد تــا بــه جــای 
ــه  ــن آســایی دهنــد و از ســود ســرمایه خــود ـ ک ــه تنبلــی و ت ــن ب کار و تــالش مفیــد، ت
حاصــل رنــج و تــالش طاقــت فرســای افــراد ضعیفــی اســت کــه زیــر ایــن بــار، کمــر 
ــه روز افزایــش دهنــد و در نظــام  ــزاق کننــد و ســرمایه خــود را روز ب خــم می کننــد ـ ارت

ــد. ــاد کنن ــالل ایج ــران و اخت ــی، بح ــادی و اجتماع اقتص

امــوال آنــان بــه مــال شــما اضافــه شــود، ایــن چنیــن رشــدی را خداونــد نمی پذیــرد و 
ایــن کار، در همیــن دنیــا هــم شــما را ســعادتمند نخواهــد کــرد.

خداونــد در یکــی از آیــات مذکــور، در یــك تشــبیه یــا در ضمــن یــك مثــال، می گویــد: ربــا 
خــوار جــز هماننــد کســی کــه شــیطان بــا او تمــاس حاصــل کــرده و دیوانــه اش نمــوده 

اســت، برنخیزد.
در تفســیر ایــن آیــه و تحلیــل ایــن تشــبیه، بعضــی از مفســران گفته انــد: منظــور ایــن 
اســت کــه رباخــوار در قیامــت، ســر از قبــر بــر نمــی دارد مگــر هماننــد شــخصی دیوانــه. 
او مبهــوت، متحیــر و دیوانــه محشــور می شــود؛ ولــی بعضــی دیگــر گفته انــد: ایــن 
حالــت بهــت و دیوانگــی، در همیــن دنیــا بــرای رباخــوار حاصــل می شــود؛ یعنــی 
کســانی کــه بــه رباخــواری عــادت کننــد، در واقــع، حالتــی جنــون آمیــز پیــدا خواهنــد 
کــرد و دائمــًا در فکــر چــك و ســفته هســتند، حتــی در خیابــان هــم کــه راه می رونــد، 
گویــی در عالــم دیگــر ســیر می کننــد و متوجــه خــود و اطرافشــان نیســتند، بلکــه همــه 
هــوش و حــواس و فکــر خــود را بــه پــول و ســرمایه و ســودش ســپرده اند و ممکــن 
اســت حالت شــان در قیامــت هــم تحقــق عینــِی همیــن وضــع روحــی در ایــن عالــم 
ــه  ــت زدن ب ــا دس ــه ب ــد ک ــه می کن ــلمانان را متوج ــبیه، مس ــن تش ــا ای ــرآن ب ــد. ق باش
رباخــواری، خــود را بــه ایــن وضــع مبتــال نکننــد تــا عقــل و هــوش از ســر آن هــا نــرود.
رباخــواری نــزد خداونــد تــا آن انــدازه زشــت و ناپســند اســت کــه در بعضــی آیــات، 
ِذیــَن ءاَمُنــوا ال 

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
بــه منزلــه کفــر و حتــی جنــگ بــا خــدا معرفــی شــده اســت: »یــا أ

ْت 
َ

ِعــّد
ُ
ِتــی أ

َ
ــاَر اّل ُقــوا الّنَ

َ
ُکــْم ُتْفِلُحــوَن ـ َو اّت

َ
ُقــوا اهّلَل َلَعّل

َ
ْضعافــًا ُمضاَعَفــًة َو اّت

َ
ــوا أ َب ُکُلــوا الّرِ

ْ
َتأ

ِلْلکاِفِریــَن«]23[
ای ایمــان داران! چندیــن برابــر ربــا نخوریــد )یــا امــوال خــود را بــا گرفتــن ربــا چندیــن 
برابــر نکنیــد( و از خــدا بترســید، باشــد کــه رســتگار شــوید و بترســید از آتشــی کــه بــرای 

کفــار آمــاده شــده اســت.
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]1[. مائده / 33.
]2[. مائده / 38.
]3[. مائده / 33.

ْوالَدُهــّنَ َو 
َ
ْن ال ُیْشــِرْکَن ِبــاهلِل َشــْیئًا َو ال َیْســِرْقَن َو ال َیْزِنیــَن َو ال َیْقُتْلــَن أ

َ
ِبــّیُ ِإذا جــاَءَك اْلُمْؤِمنــاُت ُیباِیْعَنــَك َعلــی أ َهــا الّنَ ّیُ

َ
]4[. »یــا أ

ْرُجِلِهــّنَ َو ال َیْعِصیَنــَك ِفــی َمْعــُروٍف َفباِیْعُهــّنَ َو اْســَتْغِفْر َلُهــّنَ اهلَل ِإّنَ اهلَل َغُفــوٌر َرِحیــٌم« 
َ
ْیِدیِهــّنَ َو أ

َ
ِتیــَن ِبُبْهتــاٍن َیْفَتِریَنــُه َبْیــَن أ

ْ
ال َیأ

)ممتحنــه / 12(.
]5[. نساء / 2.

]6[. نساء / 127.

]7[. انعام / 152.
]8[. نساء / 6.

]9[. نساء / 9 و 10.
]10[. انعام / 152.

]11[. هود / 84 و 85.
]12[. اسراء / 35؛ شعرا / 182.

]13[. الرحمن / 9.
]14[. الرحمن / 8.

]15[. مطففین / 1 ـ 3.
]16[. بقره / 219.

]17[. مائده / 90 و 91.
]18[. بقره / 188.
]19[. بقره / 275.
]20[. بقره / 276.

]21[. بقره / 278 و 279.
ولِئــَك ُهــُم 

ُ
ــاِس َفــال َیْرُبــوا ِعْنــَد اهلِل َو مــا آَتْیُتــْم ِمــْن َزکاٍة ُتِریــُدوَن َوْجــَه اهلِل َفأ ْمــواِل الّنَ

َ
]22[. »َو مــا آَتْیُتــْم ِمــْن ِربــًا ِلَیْرُبــَوا ِفــی أ

.)39  / )روم  اْلُمْضِعُفــوَن« 
]23[. آل عمران / 130 و 131.

]24[. بقره / 279.

�ت ݣݣݣها وسژ
ن
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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قــرآن بــه عنــوان معجــزه جاویــدان پیامبــر بزرگــوار اســالم ؟ص؟ برتریــن کتــاب شــناخت 
و معرفــت اســت، کتــاب انســان ســازی و تربیــت کــه تمامــی راههــای رســتگاری در آن 

یــادآوری شــده اســت.
ــور، روشــنایی و حکمــت اســت کــه ســعادت و نیــک بختــی انســان ها  قــرآن کتــاب ن
ــاداش  ــی خــود تضمیــن نمــوده اســت؛ پ ــه مضامیــن بلنــد و نوران ــو عمــل ب را در پرت
پیــروان خــود را بهشــت بریــن و کیفــر مخالفیــن خــود را آتــش قهــر و غضــب پــروردگار 

معرفــی کــرده اســت.
اهداف قرآن واالترین اهداف و ویژگیهای آن، برجسته ترین ویژگیهاست.

در یــک کالم آنچــه کــه انســان در راســتای رســیدن بــه قــرب الهــی نیــاز دارد، در ایــن 
کتــاب هدایــت وجــود دارد.

از آنجایــی کــه مــاه مبــارک رمضــان را بهــار قــرآن نامیــده انــد، بســیار مناســب اســت 
مبلغــان محتــرم بــا اســتفاده از ایــن کوثــر بــی پایــان و بــا بهــره منــدی از ســخنان 
بــه  از پیــش ســیراب نماینــد.  بیــش  را  معصومیــن ؟مهع؟، تشــنگان زالل معرفــت 
همیــن جهــت مناســب دیــده شــد تــا موضوعاتــی چنــد از کالم الهــی بررســی و ارائــه 

ــردد. گ

10 موضوع قرآین برای سخنراین

مبلغــان محتــرم می تواننــد موضوعــات ارائــه شــده را محــور بحــث خــود قــرار داده و 
بــا اضافــه کــردن توضیحــات و مطالــب مــورد نیــاز، بــا توجــه بــه کمبودهــا و خالهــای 

معنــوی محــل تبلیــغ، در نشــر معــارف دینــی موفــق باشــند.

1. روزه داری
روزه یکــی از واجباتــی اســت کــه در آیــات قــرآن بــه آن اشــاره شــده اســت. ایــن عمــل 
عبــادی عــالوه بــر اطاعــت فرمــان خداونــد متعــال و رضایــت او، دارای آثــار و بــرکات 

ارزنــده ای اســت کــه در زندگــی انســان بــه خوبــی قابــل مشــاهده مــی باشــد.
آنچــه خداونــد متعــال دربــاره روزه داری فرمــوده اســت، عمدتــا در آیــات 183 - 187 

ســوره بقــره بیــان شــده اســت، کــه در اینجــا چنــد آیــه مــورد بحــث قــرار مــی گیــرد:
»یــا ایهــا الذیــن آمنــوا کتــب علیکــم الصیــام کمــا کتــب علــی الذیــن مــن قبلکــم لعلکــم 
تتقــون «؛ »ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، روزه بــر شــما مقــرر شــده، همانگونــه کــه 

بــر کســانی کــه پیــش از شــما ]بودنــد[ مقــرر شــده بــود، باشــد کــه پرهیــزکاری کنیــد.«
از این آیه نورانی سه مطلب استفاده می شود:

1. روزه یکی از واجبات است.
2. روزه در امت های گذشته نیز واجب بوده است.

3. روزه زمینه ساز پرهیزکاری است.
در آیــه بعــد مــی فرمایــد: »ایامــا معــدودات فمــن کان منکــم مریضــا او علــی ســفر فعدة 
مــن ایــام اخــر وعلــی الذیــن یطیقونــه فدیــة طعــام مســکین فمــن تطــوع خیــرا فهــو 

خیــر لــه وان تصومــوا خیــر لکــم ان کنتــم تعلمــون «؛
]روزه در[ روزهــای معــدودی ]بــر شــما مقــرر شــده اســت[. هــر کــس از شــما بیمــار یــا در 
ســفر باشــد، ]بــه همــان شــماره[ تعــدادی از روزهــای دیگــر ]را روزه بــدارد[ و بــر کســانی 
کــه ]روزه[ طاقــت فرساســت، کفــاره ای اســت کــه خــوراک دادن بــه بینوایــی اســت و 
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همانــا خداونــد روزه را واجــب ســاخت تــا بــه ســبب آن توانگــر و تهیدســت برابــر 
ــه تهیدســت رحــم کنــد. چــرا  ــا ب ــد ت ــج گرســنگی را در نمــی یاب ــرا توانگــر رن شــوند؛ زی
ــل  ــدای عزوج ــذا خ ــم آورد. ل ــد آن را فراه ــد می توان ــزی بخواه ــرگاه چی ــر ه ــه توانگ ک
خواســته اســت تــا میــان آفریدگانــش برابــری ایجــاد کنــد و رنــج گرســنگی و ســختی را 

ــه گرســنه رحــم کنــد.« ــوان دل بســوزاند و ب ــر نات ــا ب ــه توانگــر بچشــاند ت ب

نتایج روزه داری
1. تقوا و پرهیزکاری

چنانکــه گذشــت قــرآن کریــم شــاید مهــم تریــن نتیجــه روزه داری را تقــوا و پرهیــزکاری 
ذکــر کــرده اســت و در پرتــو ایــن تقــوا اســت کــه انســان حقیقــت بیــن می شــود.

چون که تقوا بست دودست هوا
حق گشاید هر دو دست عقل را

2. تقویت اخالص
حضرت زهرا ؟س؟ در این باره می فرمایند: »فرض اهّلل الصیام تثبیتا لالخالص  )2(؛
خداوند روزه را واجب گردانید تا اخالص را ]در زندگی انسان ها[ تثبیت نماید.«

3. رهایی از عذاب الهی
علــی ؟ع؟ در ایــن زمینــه مــی فرماینــد: »... وصــوم شــهر رمضــان فانــه جنــة مــن 

العــذاب؛ روزه مــاه رمضــان ســپر نجــات از عــذاب الهــی اســت.«
4. حکمت و یقین

رســول گرامــی؟ص؟ فرمــود: در شــب معــراج گفتــم: »یــا رب ومــا میــراث الصــوم؟ قــال: 
الصــوم یــورث الحکمــة والحکمــة تــورث المعرفــة، والمعرفــة تــورث الیقیــن فــاذا 

اســتیقن العبــد ال یبالــی کیــف اصبــح، بعســر ام بیســر  )3(؛
در معــراج عــرض کــردم: پــروردگارا! میــراث روزه داری چیســت؟ نــدا رســید: روزه باعــث 

هــر کــس بــه میــل خــود، بیشــتر نیکــی کنــد، پــس آن بــرای او بهتــر اســت و اگــر بدانیــد، 
روزه گرفتــن بــرای شــما بهتــر اســت.«

نکات قابل استفاده از این آیه عبارتند از:
   1. کسانی که از روزه گرفتن معاف هستند عبارتند از:

الف: مریضها.
ب: مسافران؛ که این دو دسته باید در زمان دیگری روزه بگیرند.

ج: ناتوانان از روزه.
   2. روزه گرفتن برای همگان بهتر است.

بنابرایــن خداونــد در حکــم روزه نهایــت فضــل و رحمــت خــودش را روشــن ســاخته 
اســت. چــون اوال فرمــود: امتهــای گذشــته نیــز مشــمول حکــم روزه بــوده انــد و 
هنگامــی کــه عبــادت ســختی ماننــد روزه همگانــی شــد، تحمــل آن آســان می شــود. 
ــن  ــود: ای ــا فرم ــت. ثالث ــرده اس ــان ک ــت بی ــوا اس ــه تق ــوب روزه را ک ــت وج ــا: حکم ثانی
ــا در  ــه ی ــرای همیش ــر ب ــه اگ ــت ک ــدودی اس ــام مح ــه ای ــر ب ــوب روزه منحص ــم وج حک
اکثــر روزهــا و وقتهــا آن را واجــب مــی کــرد مشــقت بزرگــی پدیــد مــی آمــد. رابعــا: حکــم 
وجــوب روزه را در مــاه پــر فضیلــت رمضــان قــرار داد کــه مــاه نــزول قــرآن کریــم اســت. 
خامســا: مشــقت و زحمــت لــزوم روزه را از مســافر و مریــض برطــرف کــرد کــه در حــال 

مــرض و ســفر روزه واجــب نیســت.

علت وجوب روزه
الصیــام  عــز وجــل  اهّلل  فــرض  »انمــا  فرمایــد:  مــی  بــاره  ایــن  در  امــام صــادق؟ع؟ 
لیســتوی بــه الغنــی والفقیــر؛ وذلــک الن الغنــی لــم یکــن لیجــد مــس الجــوع، فیرحــم 
الفقیــر؛ الن الغنــی کلمــا اراد شــیئا قــدر علیــه، فــاراد اهّلل عزوجــل ان یســتوی بیــن 
خلقــه وان یذیــق الغنــی مــس الجــوع وااللــم لیــرق علــی الضعیــف ویرحم الجائــع  )1(؛
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ــرد.« سرمســتی را مــی ب
ایــن موضــوع را بــا کالمــی نورانــی از رســول گرامــی اســالم بــه پایــان مــی بریــم کــه 
ــام مــن کل شــهر کان کمــن صــام الدهــر کلــه؛ الن اهّلل  ــة ای ــد: »مــن صــام ثالث فرمودن
عزوجــل یقــول: مــن جــاء بالحســنة فلــه عشــر امثالهــا  )9(؛ هــر کــس در هــر مــاه ســه روز 
روزه بگیــرد، ماننــد کســی اســت کــه همــه عمــر روزه گرفتــه باشــد؛ زیــرا خــدای عزوجــل 

مــی فرمایــد: هــر کــس یــک کار نیــک کنــد، ده برابــر آن برایــش منظــور می شــود.«

2. ویژگی های قرآن
قــرآن بــه عنــوان برتریــن کتــاب هدایــت، دارای ویژگیهــای خاصــی اســت کــه در 
کتابهــای دیگــر کمتــر رخ مــی نمایــد. بــا بهــره منــدی از آیــات نورانــی ایــن کتــاب، 

برخــی از ایــن خصوصیــات را بــر مــی شــمریم:
   1. هیچ گونه شک و ریبی در هدایتگری آن برای متقین راه ندارد

ــچ  ــت[ آن هی ــه در ]حقانی ــی ک ــت کتاب ــن اس ــه « )10(؛ »ای ــب فی ــاب ال ری ــک الکت »ذل
تردیــدی نیســت.«

   2. هدایتگر پرهیزکاران است
»هدی للمتقین « )11(؛ »مایه هدایت تقوا پیشگان است.«

   3. بشارت دهنده مؤمنان است
»ویبشر المؤمنین « )12(؛ »و به مؤمنین بشارت می دهد.«

   4. هدایتگر به استوارترین راه است
»یهــدی للتــی هــی اقــوم « )13( »]قطعــا ایــن قــرآن[ بــه چیــزی )آیینــی( کــه پایدارتــر 

اســت، راه مــی نمایــد.«
   5. یاد آور خائفان است

»فذکر بالقرآن من یخاف وعید«؛ )14( »پس با قرآن هر که را از تهدید می ترسد، پند ده.«

پیدایــش »حکمــت« ]در انســان[ اســت و حکمــت نیــز مایــه پیدایــش معرفــت اســت 
و »معرفــت« عامــل حصــول »یقیــن« ]در جــان آدمــی[ اســت و آن گاه کــه بنــده ای بــه 

یقیــن برســد، باکــی نــدارد کــه چگونــه زندگــی وی مــی گــذرد؛ در ســختی یــا راحتــی؟«
5. پاداش الهی

پیامبــر گرامــی ؟ص؟ فرمــود: خداونــد تبــارک و تعالــی فرمــود: »الصــوم لــی وانــا اجــزی 
بــه  )4(؛ روزه از آن مــن اســت و مــن بــه آن پــاداش مــی دهــم.«

6. تندرستی
تندرســتی از دیگــر آثــار روزه اســت کــه در روایــات معصومیــن نیــز بــه آن اشــاره شــده 
ــا ســالمتی  ــد ت ــرم ؟ص؟ فرمــود: »... صومــوا تصحــوا )5(؛ روزه بگیری ــر اک اســت. پیامب

یابیــد.«
7. آمرزش گناهان

ســبحت  اال  یطعمــون  قومــا  یحضــر  صائــم  مــن  »مــا  فرمــود:  ؟ص؟  اســالم  پیامبــر 
)6(؛ اســتغفارا   صالتهــم  وکانــت  علیــه،  المالئکــة  صــالة  وکانــت  اعضــاؤه، 

هیــچ روزه داری نیســت کــه بــر عــده ای در حــال غــذا خــوردن وارد شــود، مگــر اینکــه 
اندامهایــش تســبیح گوینــد و فرشــتگان بــر او درود فرســتند و درود فرشــتگان آمرزش 

خواهــی اســت.«
8. استجابت دعا

امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: »نــوم الصائــم عبــادة وصمتــه تســبیح، وعملــه متقبــل 
ودعــاؤه مســتجاب  )7(؛ خــواب روزه دار عبــادت و ســکوتش تســبیح و عملــش 

پذیرفتــه و دعایــش مســتجاب اســت.«
9. تضعیف شهوت

پیامبــر اکــرم ؟ص؟ فرمــود: »علیکــم بالصــوم؛ فانــه محمســة للعــروق ومذهبــة لالشــر 
)8(؛ بــر شــما بــاد بــه روزه گرفتــن کــه آن رگهــا را مــی بــرد )شــهوت را کــم می کنــد( و 
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]و خصمــی[ اســت کــه شــکایتش قبــول می شــود. هــر کــس آن را فــراروی خــود قــرار 
دهــد، او را بــه بهشــت راهنمائــی کنــد و هــر کــه آن را پشــت ســر خــود قــرار دهــد، او را 
بــه دوزخ کشــاند. قــرآن راهنمــا بــه ســوی بهتریــن راه اســت؛ جــدا کننــده ]میــان حــق 

و باطــل[ اســت و شــوخی نیســت.«
هست قرآن چو طعامی کز سما

گشته نازل از برای اغتذا
اغتذای آدم از لوح و قلم

اغتذا یابد دواب از راه فم
»فی السماء رزقکم « گفته خدا

رزق انسان گشته نازل از سما )20(

اهداف قرآن
قــرآن بــا خصوصیــات یــاد شــده، بــدون شــک، اهــداف بلنــدی را دنبــال مــی نمایــد. 

ایــن مهــم را نیــز بــا بهــره منــدی از کالم خداونــد ایــن گونــه می تــوان برشــمرد:
1. تبیین مسائل مورد اختالف

»ومــا انزلنــا علیــک الکتــاب اال لتبیــن لهــم الــذی اختلفــوا فیــه « )21(؛ »و مــا ایــن 
کتــاب را بــر تــو نــازل نکردیــم مگــر بــرای اینکــه آنچــه را در آن اختــالف کــرده انــد، بــرای 

آنــان توضیــح دهــی.«
2. تعقل ورزیدن

»انمــا انزلنــاه قرانــا عربیــا لعلکــم تعقلــون « )22(؛ »مــا آن را قرآنــی عربــی نــازل کردیــم، 
باشــد کــه بیندیشــید.«

3. درمان بیماری های روحی مردم
»یــا ایهــا النــاس قــد جائکــم موعظــة مــن ربکــم وشــفاء لمــا فــی الصــدور« )23(؛ »ای 

   6. درمان و رحمت برای مؤمنان است
»وننــزل مــن القــرآن ماهــو شــفاء ورحمــة للمؤمنیــن « )15(؛ »و مــا آنچــه را بــرای 

مؤمنــان مایــه درمــان و رحمــت اســت، از قــرآن نــازل مــی کنیــم.«
   7. معجزه ای است که هرگز کسی مانند آن نمی تواند بیاورد

»قــل الن اجتمعــت االنــس والجــن علــی ان یاتــوا بمثــل هــذا القــرآن ال یاتــون بمثلــه 
ــد آن را  ــد، مانن ــرآن را بیاورن ــر ایــن ق ــا نظی ــد ت ــرد آین ــر انــس و جــن گ ــو اگ « )16(؛ »بگ

نخواهنــد آورد.«
   8. بیان کننده موارد اختالف جهت روشن شدن حقایق است

»ومــا انزلنــا علیــک الکتــاب اال لتبیــن لهــم الــذی اختلفــوا فیــه « )17(؛ »و مــا ایــن 
کتــاب را بــر تــو نــازل نکردیــم، مگــر بــرای اینکــه آنچــه را در آن اختــالف کــرده انــد، بــرای 

آنــان توضیــح دهــی.«
   9. هدایتگر تمامی مردم است

»هدی للناس « )18(؛ »هدایتگر مردمان است.«
بــا ایــن ویژگیهــا و ده هــا ویژگــی دیگــر - کــه همگــی در زندگــی مــورد نیــاز اســت - 

اســتفاده از ایــن کتــاب مقــدس بــر همــگان الزم و واجــب اســت.
ــه بهــره منــدی از  ــی خــود مــردم را ب رســول گرامــی اســالم ؟ص؟ همــواره در کالم نوران
ایــن چــراغ هدایــت توصیــه مــی فرمودنــد. یکــی از ایــن ســخنان ارزشــمند، حدیثــی 
اســت طوالنــی کــه بخشــی از آن را ذکــر مــی کنیــم: »... فــاذا التبســت علیکــم الفتــن 
کقطــع اللیــل المظلــم فعلیکــم بالقــرآن فانــه شــافع مشــفع ومــا حــل مصــدق ومــن 
جعلــه امامــه قــاده الــی الجنــة ومــن جعلــه خلفــه ســاقه الــی النــار وهــو الدلیــل یــدل 

الــی خیــر ســبیل وهــو الفضــل لیــس بالهــزل )19(؛
پــس، هــرگاه فتنــه هــا همچــون پــاره هــای شــب تــار بــر شــما مشــتبه ]و مبهم[ گشــت، 
بــه قــرآن روی آوریــد کــه آن شــفیعی اســت کــه شــفاعتش پذیرفتــه اســت و شــاکی 
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عجب نبود اگر قرآن نصیبت نیست جز حرفی
که از خورشید جز گرمی نفهمد چشم نابینا

و بــه راســتی کــه حقیقــت قــرآن ســعادت دنیــا و آخــرت اســت. و اگــر کســی از ایــن 
کتــاب ســعادت بــا ایجــاد صالحیتهــای شــخصی خــود خــوب بهــره بــرداری کنــد، بــه 

ــا و آخــرت خواهــد رســید. ســعادت دنی
حکایــت اســت شــخصی بــه نــزد ابــن ســیرین آمــد و گفــت: »در خــواب دیــدم دنیــا و 
آخــرت از دســتم رفــت. گفــت: قــدری بنشــین. بعــد از دقایقــی شــخصی دیگــر آمــد 
و گفــت: در خــواب دیــدم، دنیــا و آخــرت نصیبــم شــد. ابــن ســیرین بــه آن مــرد اول 

گفــت: تــو قــرآن گــم کــرده ای و او یافتــه اســت. پــس رفــت و قــرآن خــود را گرفــت.«
بیا به دامن »قرآن « زنیم دست امید

که روح را بجز این نسخه هیچ درمان نیست
بود چراغ هدایت به تیرگی »قرآن «

زانحراف و ضاللت، جز او نگهبان نیست
به بحر ژرف حوادث بود چو کشتی نوح

کسی که دست در او زد، دچار توفان نیست

3. تقوا و پرهیزکاری
ششــمین پیشــوای راســتگویان در ســخنی بســیار نغــز و شــیوا حقیقــت تقــوا را ایــن 
گونــه تفســیر مــی فرمایــد: »التقــوی ان ال یفقــدک اهّلل حیــث امــرک وال یــراک حیــث 
نهــاک  )29(؛ پرهیــزکاری آن اســت کــه خــدا تــو را در مــوردی کــه امــر کــرده اســت، 
غائــب نیابــد و در مــوردی کــه تــو را نســبت بــدان بــاز داشــته اســت، حاضــر نبینــد.«

به راستی تعریفی از این زیباتر و جامع تر امکان ندارد.
امیرمؤمنــان علــی ؟ع؟ نیــز در بیانــی جــذاب دربــاره تقــوا مــی فرمــود: »ان تقــوی اهّلل 

مــردم، بــه یقیــن، بــرای شــما از جانــب پروردگارتــان انــدرزی و درمانــی بــرای آنچــه در 
ســینه هاســت، آمــده اســت.«

4. خروج از تاریکیها به سوی نور
ــم « )24(؛  ــاذن ربه ــور ب ــی الن ــات ال ــن الظلم ــاس م ــرج الن ــک لتخ ــاه الی ــاب انزلن »کت
»کتابــی اســت کــه آن را بــه ســوی تــو فــرود آوردیــم تــا مــردم را بــه اذن پروردگارشــان از 

تاریکیهــا بــه ســوی روشــنایی بیــرون آوری.«
5. هدایت به راه های امن و صراط مستقیم

»قــد جائکــم مــن اهّلل نــور وکتــاب مبیــن یهــدی بــه اهّلل مــن اتبــع رضوانــه ســبل 
الســالم... ویهدیهــم الــی صــراط مســتقیم « )25(؛ »قطعــا بــرای شــما از جانــب خــدا 
روشــنایی و کتابــی روشــنگر آمــده اســت. خــدا هــر کــه را از خشــنودی او پیــروی کنــد، 
بــا آن کتــاب بــه راه هــای ســالمت رهنمــون می شــود... و بــه راهی راســت هدایتشــان 

می کنــد.«
6. حاکمیت قوانین الهی در بین مردم

»انــا انزلنــا الیــک الکتــاب بالحــق لتحکــم بیــن النــاس بمــا اراک اهّلل « )26(؛ »مــا 
ایــن کتــاب را بــه حــق بــر تــو نــازل کردیــم، تــا میــان مــردم بــه ]موجــب[ آنچــه بــه تــو 

کنــی.« آموختــه، داوری 
7. ایجاد تقوا و پرهیزکاری

»قرانــا عربیــا غیــر ذی عــوج لعلهــم یتقــون « )27(؛ »قرآنــی عربــی، بی هیچ کژی، باشــد 
کــه آنــان راه تقــوا پوینــد.« البتــه شــرط اساســی تحقــق ایــن اهــداف، آمادگــی روحــی و 
قلبــی انســان ها اســت. اگــر ایــن آمادگــی نباشــد، جــز زیــان چیــزی بــه دســت نخواهــد 

آمــد: »وال یزیــد الظالمیــن اال خســارا« )28(؛ »ســتمگران را جــز زیــان نمــی افزایــد.«
عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد

که دارالملک ایمان را مجرد بینی از غوغا
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   2. مایه تایید خداوند است
»ان اهّلل مــع الذیــن اتقــوا والذیــن هــم محســنون « )33(؛ »در حقیقــت، خــدا بــا 

کســانی اســت کــه پــروا داشــته انــد و بــا کســانی اســت کــه آن هــا نیکوکارنــد.«
   3. انسان را از آتش دوزخ نجات می دهد

ــه  ــذرا الظالمیــن فیهــا جثیــا« )34(؛ »آن گاه کســانی را ک ــم ننجــی الذیــن اتقــوا ون »ث
پرهیــزکار بــوده انــد مــی رهانیــم، و ســتمگران را بــه زانــو در افتــاده در دوزخ رهــا مــی 

کنیــم.«
   4. انسان را در بهشت الهی وارد می سازد

»وســارعوا الــی مغفــرة مــن ربکــم وجنــة عرضهــا الســموات واالرض اعــدت للمتقیــن 
« )35(؛ »و بــرای نیــل بــه آمــرزش از پــروردگار خــود، و بهشــتی کــه پهنایــش بــه قــدر 

آســمانها و زمیــن اســت و بــرای پرهیــزکاران آمــاده شــده اســت، بشــتابید.«
   5. مایه نجات از سختی ها است

»ومــن یتــق اهّلل یجعــل لــه مخرجــا« )36(؛ »و هــر کــس از خــدا پــروا کنــد، خــدا بــرای او 
راه بیــرون شــدنی قــرار مــی دهــد.«

حضــرت علــی ؟ع؟ بعــد از تــالوت ایــن آیــه شــریفه، قســمتی از آثــار تقــوا را چنیــن بیــان 
ــن  ــورا م ــن، ون ــن الفت ــا » م ــه مخرج ــل ل ــق اهّلل یجع ــن یت ــه م ــوا » ان ــد: »واعلم می کن

الظلــم ویخلــده فیمــا اشــتهت نفســه وینزلــه منــزل الکرامــة عنــده  )37(؛
ــرای  ــی ب ــد[ راه ــد، خداون ــدا بترس ــد ]و از خ ــه کن ــوا پیش ــه تق ــس ک ــید: آن ک آگاه باش
رهایــی از فتنــه هــا بــه رویــش مــی گشــاید و نــوری در دل تاریکــی بــه او عطــا مــی نمایــد 
و او را در آنچــه دوســت دارد ]و بــه آن عالقــه منــد اســت[ بــرای همیشــه جاودانــه مــی 

ســازد و او را در منــزل کرامــت ]و بزرگــی[ فــرود مــی آورد ]و از او پذیرایــی می کنــد[.«
   6. اصالح کارهای زندگی

»یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهّلل وقولوا قوال سدیدا . یصلح لکم اعمالکم...« )38(؛

دواء داء قلوبکــم وبصــر عمــی افئدتکــم، وشــفاء مــرض اجســادکم  )30(؛
همانــا تقــوای الهــی داروی درد قلبهــای شــما و موجــب بینایــی درونهــای ]کــور[ شــما 

و درمــان بیمــاری کالبدهایتان اســت.«
زخورشید و از آب و از باد و خاک

نگردد تبه نام و گفتار پاک
بدین سان بود گردش روزگار

خنک مرد با شرم و پرهیزکار )31(

سیمای پرهیزکاران در قرآن
خداونــد متعــال در آیــات 133 - 136 ســوره آل عمــران برخــی از صفــات پرهیــزکاران 

را ایــن گونــه بیــان فرمــوده اســت:
انفــاق  تنگــی  و  فراخــی  در  کــه  »آنــان  والضــراء«؛  الســراء  فــی  ینفقــون  »الذیــن   -

» . می کننــد
- »والکاظمین الغیظ «؛ »و خشم خود را فرو می برند.«

- »والعافین عن الناس «؛ »و از مردم در می گذرند.«
- »والذیــن اذا فعلــوا فاحشــة او ظلمــوا انفســهم ذکــروا اهّلل فاســتغفروا لذنوبهــم «؛ »و 
کســانی کــه چــون کار زشــتی کننــد، یــا بــر خــود ســتم روا دارنــد، خــدا را بــه یــاد آورنــد و 

بــرای گناهانشــان آمــرزش خواهنــد.«

آثار و نتایج پرهیزکاری از نظر قرآن:
   1. انسان را از مکر دشمنان نگه می دارد

»وان تصبــروا وتتقــوا ال یضرکــم کیدهــم شــیئا« )32(؛ »و اگــر صبــر کنیــد و پرهیــزکاری 
نماییــد، نیرنگشــان هیــچ زیانــی بــه شــما نمــی رســاند.«
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2. خصومت با دیگران
علی ؟ع؟ فرمود: »ال یستطیع ان یتقی اهّلل من خاصم  )45(؛
کسی که مخاصمه کند، نمی تواند از خدا پروا داشته باشد.«

3. شهوت پرستی
همچنین آن حضرت فرمود: »ما من معصیة اهّلل شی ء اال یاتی فی شهوة )46(؛

هیــچ کــدام از گناهــان ]و معاصــی[ یافــت نمی شــود جــز اینکــه بــا شــهوتی ســازگار 
اســت.«

گر از پی شهوت و هوی خواهی رفت
از من خبرت که بینوا خواهی رفت

بنگر که که ای و از کجا آمده ای
می دان که چه می کنی، کجا خواهی رفت )47(

4. تجارت
تجارت در فرهنگ قرآن به دو معنای معنوی و مادی آمده است:

الف( معنوی
»ان الذیــن یتلــون کتــاب اهّلل واقامــوا الصــالة وانفقــوا ممــا رزقناهــم ســرا وعالنیــة 
یرجــون تجــارة لــن تبــور« )48(؛ »در حقیقــت، کســانی کــه کتــاب خــدا را مــی خواننــد 
و نمــاز بــر پــا مــی دارنــد و از آنچــه بدیشــان روزی داده ایــم، نهــان و آشــکارا انفــاق 

ــرد.« ــی پذی ــز زوال نم ــه هرگ ــد ک ــته ان ــی بس ــه تجارت ــد ب ــد، امی می کنن
در ایــن آیــه خداونــد متعــال تــالوت آیــات الهــی، اقامــه نمــاز، و انفــاق را تجــارت زوال 

ناپذیــر دانســته اســت.
در آیــات 10 و 11 ســوره صــف نیــز برخــی دیگــر از تجارتهــای معنــوی را ایــن گونــه بیــان 
فرمــوده اســت: »یــا ایهــا الذیــن آمنــوا هــل ادلکــم علــی تجــارة تنجیکــم مــن عــذاب 

»ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، از خــدا پــروا داریــد و ســخنی اســتوار گوییــد تــا 
اعمــال شــما را بــه صــالح آورد.«

   7. بخشوده شدن گناهان
»یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهّلل... یغفر لکم ذنوبکم « )39(؛

»ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، از خــدا پــروا داریــد تــا... گناهانتــان را بــر شــما 
ببخشــاید.«

   8. باعث محبت الهی
»... ان اهّلل یحب المتقین « )40(؛

»... به درستی که خداوند پرهیزکاران را دوست می دارد.«
   9. عزت و کرامت نزد پروردگار

»ان اکرمکم عند اهّلل اتقیکم « )41(؛
»همانا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.«

   10. پذیرفته شدن اعمال
»انما یتقبل اهّلل من المتقین « )42(؛

»همانا خداوند از تقوا پیشگان قبول می نماید.«
   11. بشارت در دنیا و آخرت

»لهم البشری فی الحیوة الدنیا وفی اآلخرة « )43(؛
»برای ایشان )تقوا پیشگان( در دنیا و آخرت بشارت است.«

برخی از موانع پرهیزکاری
1. دنیاپرستی

امیرالمؤمنیــن علــی ؟ع؟ فرمودنــد: »حــرام علــی کل قلــب متولــه بالدنیــا ان تســکنه 
التقــوی  )44(؛ جــای گرفتــن تقــوا در دلــی کــه شــیفته دنیــا باشــد، حــرام اســت.«
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   1. تجارت، مردان خدا را از ذکر خدا باز نمی دارد
»رجال ال تلهیهم تجارة وال بیع عن ذکر اهّلل « )50(؛

»مردانی که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا غافل نمی سازد.«
   2. معامالت بازرگانی باید با رضایت انجام گیرد

»اال ان تکون تجارة عن تراض منکم « )51(؛
»مگر آنکه داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما انجام گرفته باشد.«

لقمه کامد از طریق مشتبه
خون خور و خاک و بر آن دندان منه

کان تو را در راه دین مفتون کند
نور عرفان از دلت بیرون کند )52(

   3. در تجــارت غیــر نقــد نیــاز بــه ســند و شــهود اســت. خداونــد متعــال مــی 
فرمایــد: »یــا ایهــا الذیــن آمنــوا اذا تداینتــم بدیــن الــی اجــل مســمی فاکتبــوه ولیکتــب 
بینکــم کاتــب بالعــدل «؛ )53( »ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، هــرگاه بدهــی مــدت 
داری بــه یکدیگــر پیــدا کنیــد، آن را بنویســید. و بایــد نویســنده ای ]صــورت معاملــه 

را[ براســاس عدالــت، میــان شــما بنویســد.«
   4. معامله نقدی نیازی به سند ندارد

»اال ان تکــون تجــارة حاضــرة تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح اال تکتبوها«)54(؛ 
»مگــر آنکــه داد و ســتدی نقــدی باشــد کــه آن را در میــان خــود دســت بــه دســت 

برگــزار می کنیــد؛ در ایــن صــورت، بــر شــما گناهــی نیســت کــه آن را ننویســید.«
   5. هنگام نماز جمعه، دست از تجارت بردارید

»واذا راو تجــارة او لهــوا انفضــوا الیهــا وترکــوک قائمــا قــل مــا عنــد اهّلل خیــر مــن اللهــو 
ــا ســرگرمی ببیننــد، بــه ســوی آن روی  ومــن التجــارة « )55(؛ »و چــون داد و ســتد ی
مــی آورنــد و تــو را در حالــی کــه ایســتاده ای، تــرک می کننــد. بگــو آنچــه نــزد خداســت، 

الیــم . تؤمنــون بــاهّلل ورســوله وتجاهــدون فــی ســبیل اهّلل باموالکــم وانفســکم ذلکــم 
خیــر لکــم ان کنتــم تعلمــون «؛ »ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، آیــا شــما را بــر 
تجارتــی راه نمایــم کــه شــما را از عذابــی دردنــاک مــی رهانــد؟ بــه خــدا و فرســتاده او 
بگرویــد و در راه خــدا بــا امــوال و جانهایتــان جهــاد کنیــد. ایــن ]گذشــت و فــداکاری[ 

اگــر بدانیــد، بــرای شــما بهتــر اســت.«
در ایــن آیــه ایمــان بــه خــدا و پیامبــر اکــرم ؟ص؟ و جهــاد در راه خــدا بــا مــال و جــان بــه 

عنــوان تجــارت معنــوی معرفــی شــده اســت.
خداونــد متعــال یکــی دیگــر از مصادیــق ایــن تجــارت معنــوی را چنیــن بیــان فرمــوده 
اســت: »ان اهّلل اشــتری مــن المؤمنیــن انفســهم و اموالهــم بــان لهــم الجنــة یقاتلون فی 
ســبیل اهّلل فیقتلــون و یقتلــون وعــدا علیــه حقــا فــی التــوراة واالنجیــل والقــرآن « )49(؛

»در حقیقــت، خداونــد از مؤمنــان، جــان و مالشــان را بــه ]بهــای[ اینکــه بهشــت 
بــرای آنــان باشــد، خریــده اســت؛ ]همــان کســانی کــه[ در راه خــدا مــی جنگنــد و مــی 
کشــند و کشــته می شــوند. ]ایــن[ بــه عنــوان وعــده حقــی در تــورات و انجیــل و قــرآن 

بــر عهــده اوســت.«
خداونــد خــود را در ایــن تجــارت بــزرگ معنــوی خریــدار و مؤمنان را فروشــنده معرفی 
کــرده اســت و هــر معاملــه ای در حقیقــت پنــج رکــن اساســی دارد: خریدار، فروشــنده، 

متــاع، قیمــت و بهــا، ســند معامله.
خداونــد متعــال نیــز در ایــن آیــه بــه تمــام ایــن ارکان اشــاره کــرده اســت: خــودش 
خریــدار، مؤمنــان فروشــنده، جانهــا و امــوال آنــان متــاع، بهشــت را ثمــن و کتــب 

آســمانی را ســند ایــن معاملــه قــرار داده اســت.
ب( مادی

در مــورد تجــارت مــادی آیاتــی در قــرآن کریــم وجــود دارد کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره 
می شــود:
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ــه  ــه هالکــت و مســرفین را از جمل ــرآن مجیــد اســراف را مای ــردد. ق نســلهای آینــده گ
هــالک شــوندگان برمی شــمرد. »واهلکنــا المســرفین « )57(؛ »و مــا مســرفین را نابــود 

ســاختیم.«
حضرت علی ؟ع؟ درباره اسراف می فرماید: »السرف مثواة والقصد مثراة؛ )58(

اسراف موجب هالکت و میانه روی مایه زیاد شدن ثروت است.«
- خداونــد مــی فرمایــد: »وال تســرفوا انــه ال یحــب المســرفین «؛ )59( »اســراف نکنیــد 

کــه خداونــد اســرافکاران را دوســت نــدارد.«
- »و ان المســرفین هــم اصحــاب النــار«؛ )60( »و بــه راســتی کــه اســرافکاران اهــل 

ــد.« آتــش ان
- »و ال تطیعوا امر المسرفین « )61(؛ »امر اسرافکاران را اطاعت نکنید.«

»و ان فرعــون لعــال فــی االرض و انــه لمــن المســرفین «؛ )62( »و فرعــون برتــری 
جویــی در زمیــن داشــت واز اســرافکاران بــود.«

»ان اهّلل الیهدی من هو مســرف کذاب «؛ )63( )64( »خداوند کســی را که اســرافکار 
و دروغگــو اســت، هدایــت نمی کند.«

بعیض از موارد هنی اسراف
   1. در خوردن و آشامیدن

»کلوا واشربوا وال تسرفوا« )65(؛ »بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.«
   2. اسراف در انتقام گیری

»فال یسرف فی القتل « )66(؛ »پس نباید در قتل اسراف کند.«
   3. حتی در انفاق هم نباید اسراف کرد

»والذیــن اذا انفقــوا لــم یســرفوا ولــم یقتــروا« )67(؛ »و ]بنــدگان خــدا[ کســانی انــد کــه 
چــون انفــاق کننــد، نــه ولخرجــی می کننــد و نــه تنــگ مــی گیرنــد.«

از ســرگرمی و از داد و ســتد بهتــر اســت.«

شرایط جتارت
ــه  ــم کــه از تجــارت ب ــان مــی بری ــه پای ــا کالم نورانــی رســول اکــرم ؟ص؟ ب ایــن بحــث را ب

ــر دارای شــرایط الزم باشــد: ــد، اگ ــاد فرمــوده ان عنــوان پاکیــزه تریــن شــغل ی
»ان اطیــب الکســب کســب التجــار الذیــن اذا حدثــوا لــم یکذبــوا واذا ائتمنــوا لــم 
یخونــوا واذا وعــدوا لــم یخلفــوا واذا اشــتروا لــم یذمــوا واذا باعــوا لــم یطــروا واذا کان 

علیهــم لــم یمطلــوا واذا کان لهــم لــم یعســروا )56(؛
ــا پاکیــزه تریــن شــغل، شــغل بازرگانانــی اســت کــه چــون ســخنی گوینــد، دروغ  همان
نگوینــد و هــرگاه امانتــی بــه آن هــا ســپرده شــود، خیانــت نکننــد و هــرگاه وعــده 
ــد و  ــش نکنن ــد، ]از آن[ نکوه ــی خرن ــزی م ــی چی ــد و وقت ــده نکنن ــف وع ــد، خل دهن
وقتــی چیــزی مــی فروشــند، تعریــف و تبلیــغ نکننــد و هــرگاه بدهکارنــد ]در پرداخــت 
بدهــی خــود[ تعلــل نورزنــد و هــرگاه طلبــکار باشــند ]بــرای گرفتــن حــق خــود[ فشــار 

نیاورنــد.«

5. اسراف
از کارهــای ناشایســتی کــه قــرآن همــواره انســان ها را از آن پرهیــز داده، اســراف اســت. 
ــی  ــزد و مفاســد فراوان ــی اجتماعــی را در هــم مــی ری چــه اینکــه اســراف تعــادل زندگ
ــه  ــی آنک ــت، ب ــدال اس ــد اعت ــدن از ح ــارج ش ــای خ ــه معن ــراف ب ــال دارد. اس ــه دنب ب
فــرد چیــزی را ظاهــرا ضایــع کــرده باشــد؛ مثــل پوشــیدن لبــاس گــران قیمتــی کــه 
بهایــش صــد برابــر لبــاس مــورد نیــاز باشــد، یــا تهیــه غــذای گــران قیمتــی کــه بــا پــول 
آن بتــوان عــده زیــادی را تغذیــه کــرد. و ای بســا اســراف در منطقــه ای از زمیــن باعــث 
محرومیــت منطقــه ای دیگــر شــود، و یــا اســراف انســان های امــروز باعــث محرومیــت 
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6. دانش اندوزی
ارزش علم و عامل

بــدون تردیــد کمــال انســان بــه دانــش و بینش او وابســته اســت. از آیات قرآن اســتفاده 
می شــود کــه خداونــد متعــال علــم و دانــش را علــت کلــی و اساســی آفرینــش همــه 
ــرده اســت. همیــن نکتــه  ــم از آســمان و زمیــن - معرفــی ک ــتی - اع ــای هس ــده ه پدی
بــرای نشــان دادن عظمــت و ارزش علــم، بهتریــن دلیــل و قاطــع تریــن گــواه اســت.

وقتــی خداونــد متعــال می خواهــد چشــم بصیــرت انســان را در برابــر ایــن نکتــه و 
حقیقــت بــاز کنــد و دلهــای خردمنــدان را در مقابــل ایــن واقعیــت، آگاه و بیــدار ســازد، 
مــی فرمایــد: »اهّلل الــذی خلــق ســبع ســموات ومــن االرض مثلهــن یتنــزل االمر بینهن 

لتعلمــوا ان اهّلل علــی کل شــی ء قدیــر وان اهّلل قــد احــاط بــکل شــی ء علمــا« )70(؛
»خداونــد همــان کســی اســت کــه هفــت آســمان را آفریــد و زمیــن را همســان بــا آن هــا 
خلــق کــرد، فرمانــش را میــان ایــن دو ]پدیــده شــگرف[ فــرود مــی آورد تــا بدانیــد کــه 

خداونــد بــر هــر چیــزی قــدرت دارد و خداونــد بــر هــر چیــزی احاطــه علمــی دارد.«
از جملــه آیــات دیگــری کــه اهمیــت علــم را بیــان نمــوده اســت، نخســتین آیــه هایــی 
اســت کــه بــر پیامبــر اکــرم ؟ص؟ نــازل شــده و بــا امــر بــه خوانــدن )اقــرا( آغــاز می شــود. 
ایــن دلیــل دیگــری اســت بــر اینکــه ســوادآموزی و دانــش پژوهــی و علــم خواهــی 
از نظــر پــروردگار متعــال اهمیــت فراوانــی دارد. در آیاتــی از قــرآن ایــن موضــوع بــه 

ــد از: ــا عبارتن ــی از آن ه ــت. برخ ــده اس ــان ش ــی بی ــکل های مختلف ش
   1. درجات واالی دانشمندان

العلــم درجــات واهّلل بمــا تعملــون  اوتــوا  آمنــوا منکــم والذیــن  الذیــن  »یرفــع اهّلل 
خبیــر«)71(؛ »خــدا درجــه هــای آن هایــی از شــما را کــه ایمــان آورده انــد و کســانی را 

کــه دانــش داده شــده انــد بــاال مــی بــرد و خــدا بــه آنچــه می کنیــد، آگاه اســت. «
   2. تنها دانشمندان از خدا هراس دارند

عبدالملــک بــن عمــرو احــول گویــد: امــام صــادق ؟ع؟ پــس از تــالوت آیــه فــوق مشــتی 
ســنگریزه برداشــت و آن را در مشــتش نگــه داشــت و فرمــود: ایــن همــان ســختگیری 
و خســتی اســت کــه خــدای عزوجــل درکتــاب خــود فرمــوده اســت. آن گاه مشــتی 
دیگــر برداشــت و همــه آن هــا را ریخــت و فرمــود: ایــن اســراف اســت. ســپس مشــتی 
دیگــر برداشــت و قســمتی از آن را ریخــت و مقــداری را نگــه داشــت و فرمــود: ایــن حــد 

وســط اســت. )68(

نشانه های اسرافکار
پیامبــر اکــرم ؟ص؟ مــی فرمایــد: »امــا عالمــة المســرف فاربعــة: الفخــر بالباطــل ویــاکل ما 

لیــس عنــده ویزهــد فــی اصطنــاع المعــروف وینکــر مــن ال ینتفع بشــی ء منــه  )69(؛
نشــانه هــای اســرافکار چهــار چیــز اســت: بــه کارهــای باطــل مــی نــازد؛ آنچــه را فراخــور 
حالــش نیســت، مــی خــورد؛ در انجــام کارهــای خیــر بــی رغبــت اســت و هــر کــس را کــه 

از او ســودی نمــی بــرد انــکار می کنــد.«
حکایت

روزی بهلــول نــزد هــارون الرشــید رفــت. اتفاقــا هــارون در عمــارت تــازه ســاز خــود 
نشســته بــود، همیــن کــه چشــمش بــه بهلــول افتــاد، از او خواســت چیــزی بــر دیــوار 
عمــارت بنویســد. بهــول نوشــت: »رفعــت الطیــن ووضعــت الدیــن، رفعــت الجــص 
ووضعــت النــص فــان کان مــن مالــک فقــد اســرفت واهّلل ال یحــب المســرفین وان کان 
مــن مــال غیــرک فقــد ظلمــت واهّلل ال یحــب الظالمیــن؛ گل را برافراشــتی و دیــن را فــرو 
گذاشــتی؛ گــچ را بلنــد ســاختی و نــص را فــرو گذاشــتی. اگــر ایــن عمــارت از مــال خــود 
توســت، همانــا اســراف کــرده ای و خداونــد اســراف کننــدگان را دوســت نمــی دارد و 
اگــر از مــال دیگــران اســت ظلــم کــرده ای و خداونــد ســتمگران را دوســت نمــی دارد.«
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2. »ذکــر عنــد النبــی ؟ص؟ رجــالن مــن بنــی اســرائیل کان احدهمــا یصلــی المکتوبــة 
ثــم یجلــس فیعلــم النــاس الخیــر، وکان اآلخــر یصــوم النهــار ویقــوم اللیــل، فقــال 

رســول اهّلل ؟ص؟ فضــل االول علــی الثانــی کفضلــی علــی ادناکــم )76(؛
در حضــور پیامبــر ؟ص؟ از دو مــرد بنــی اســرائیل ســخن بــه میــان آمــد ]و چنیــن گفتــه 
ــه مــردم  ــذارد و ســپس مــی نشــیند و ب ــه یکــی از آن هــا نمــاز فریضــه را مــی گ شــد[ ک
خوبی هــا را آمــوزش مــی دهــد، امــا دیگــری روز را روزه مــی گیــرد و شــب را بــه عبــادت 
ــر دومــی همچــون برتــری مــن  ــی ب مــی گذرانــد. رســول خــدا ؟ص؟ فرمــود: برتــری اول

اســت بــر کمتریــن شــما!«

هبترین دانش ها
شــکی نیســت کــه هــر علمــی مــورد پســند نیســت، بلکــه در روایــات فــوق علومــی 

منظــور اســت کــه مایــه هدایــت و رســتگاری انســان شــود.
امــام علــی ؟ع؟ فرمــود: »خیــر العلــم مــا اصلحــت بــه رشــادک وشــره مــا افســدت 
ــا آن  بــه معــادک  )77(؛ بهتریــن دانــش آن اســت کــه هدایــت و رســتگاری خــود را ب
ــی.« ــا آن تبــاه گردان ــه آخــرت خویــش را ب اصــالح کنــی و بدتریــن دانــش آن اســت ک
و هــم ایشــان فرمــود: »خیــر العلــم مــا قارنــه العمــل؛ )78( بهتریــن دانــش، آن اســت 

کــه بــا عمــل همــراه باشــد.«
امــام کاظــم ؟ع؟ را نیــز در ایــن بــاره ســخنی نغــز و شــنیدنی اســت کــه فرمــود: »اولــی 
العلــم بــک مــا الیصلــح لــک العمــل اال بــه، و اوجــب العمــل علیــک مــا انــت مســئول 
عــن العمــل بــه، و الــزم العلــم لــک مــا دلــک علــی صــالح قلبــک و اظهــر لــک فســاده، و 
احمــد العلــم عاقبــة مــازاد فــی عملــک العاجــل فالتشــتغلن بعلــم مــا الیضــرک جهلــه 
ــو،  ــرای ت ــد فــی جهلــک ترکــه؛ )79( ســزاوارترین دانــش ب و التغفلــن عــن علــم مایزی
ــا آن درســت نشــود و ضــروری تریــن عمــل بــرای  آن دانشــی اســت کــه عملــت جــز ب

 »انمــا یخشــی اهّلل مــن عبــاده العلمــاء« )72(؛ »از بنــدگان خــدا، تنهــا دانایاننــد کــه از 
او مــی ترســند.«

   3. پروردگار، اولین معلم هستی
»اقرا وربک االکرم. الذی علم بالقلم.علم االنسان ما لم یعلم « )73(؛

»بخــوان و پــروردگار تــو کریــم تریــن اســت. همــان کــس کــه بــا قلــم آموخــت . آنچــه را 
کــه انســان نمــی دانســت، بــه او آموخــت.«

   4. علم و دانش مالک برتری
چیست علم از هوا رهاننده

صاحبش را به حق رساننده
حکمت آموز تا حکیم شوی

همره و همدم کلیم شوی
عمر ضایع مکن به بی خردی

دور شو دور از صفات بدی
قــرآن کریــم مــی فرمایــد: »ولقــد آتینــا داود وســلیمان علمــا وقاالالحمــد هّلل الــذی 
فضلنــا علــی کثیــر مــن عبــاده المؤمنیــن « )74(؛ »و بــه راســتی بــه داوود و ســلیمان 
دانــش عطــا کردیــم، و آن دو گفتنــد: ســتایش خدایــی را کــه مــا را بــر بســیاری از 

بنــدگان بــا ایمانــش برتــری داده اســت.«
عــالوه بــر آیــات قــرآن، در روایــات معصومیــن ؟مهع؟ نیــز آن قــدر کــه بــرای طلــب علــم، 
تشــویق و تحریــض شــده، بــرای چیزهــای دیگــر نشــده اســت. چنــد روایــت در ایــن 

مــورد در ذیــل نقــل می شــود:
1. رســول گرامی اســالم ؟ص؟ فرموده اند: »طلب العلم فریضة علی کل مســلم ومســلمة 
اال وان اهّلل یحب بغاة العلم  )75(؛ تحصیل دانش، برای همه مردان و زنان مســلمان 

واجب اســت. و آگاه باشــید که خداوند متعال جویندگان علم را دوســت می دارد.«
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گفت: »خالصه علمها پنج چیز است:
یکی آنکه تا راست سپری نشود، دروغ نگویم.

دوم، تا حالل سپری نشود، حرام نخورم.
سوم، تا از عیب خود فارغ نیایم، عیب دیگران نجویم.

چهارم، تا روزی خدای - عزوجل - سپری نشود، به هیچ در مخلوق نروم.
پنجم، تا پای در بهشت ننهم، از مکر نفس و شیطان غافل نباشم.«

دانشــمند گفــت: »تمامــت علــوم تــو را حاصــل اســت، هــر کــه ایــن پنــج خصلــت 
بدانســت از کتــب علــم و حکمــت مســتغنی گشــت. )81( «

کالم را بــا ایــن حدیــث نورانــی از پیامبــر اکــرم ؟ص؟ بــه پایــان مــی بریــم کــه فرمودنــد: 
»اعلــم النــاس مــن جمــع علــم النــاس الــی علمــه  )82(؛ داناتریــن مــردم، کســی اســت 

کــه دانــش مــردم را بــا دانــش خــود جمــع کنــد.«
کودکی گفت: من چه کار کنم

تا به آن کار افتخار کنم
گفتمش علم و معرفت آموز

تا شب محنت تو گردد روز
گفت: چون علم اختیار کنم
بعد از آن گو مرا چه کار کنم

گفتم ار علم اختیار کنی
علم گوید تو را چه کار کنی

7. انفاق
تیره روزان جهان را به چراغی دریاب

که پس از مرگ تو را شمع مزاری باشند

تــو، عملــی اســت کــه در برابــر آن بازخواســت مــی شــوی و الزم تریــن دانــش بــرای 
تــو، دانشــی اســت کــه صــالح و فســاد دلــت را بــه تــو نشــان دهــد و نیــک فرجــام تریــن 
دانــش، آن دانشــی اســت کــه بــر عمــل تــو در ایــن دنیــا بیفزایــد؛ بنابراین، به دانســتن 
چیــزی کــه ندانســتن آن زیانــی بــه تــو نمــی رســاند، مشــغول نشــو و از دانســتن چیزی 

کــه فروگذاردنــش بــر نادانــی تــو مــی افزایــد، غافــل مبــاش.«
اگر انسان دقت کند، می فهمد که بعضی از علوم متداول ارزش صرف وقت ندارد.

نقــل اســت کودکــی نحــو مــی خوانــد. اســتادش گفــت: بخــوان » ضــرب زیــد عمــرا ». 
شــاگرد پرســید: چــرا زیــد عمــرو را زد؟ اســتاد گفــت: ایــن مثــال اســت؛ می خواهــم تــو 
بفهمــی. شــاگرد برخاســت. اســتادش گفــت: بــه کجــا مــی روی؟ گفــت: نمی خواهــم 

علمــی را بخوانــم کــه از همیــن اول بــا زد و خــورد شــروع می شــود!
ای کاش آن استاد به شاگردش می گفت: ضرب اهّلل مثال...

دو حکایت
   الــف( وارثــان انبیــا: دانشــمندان راســتین، وارثــان انبیــای الهــی هســتند. نقــل 
اســت دو امیــرزاده در مصــر بودنــد، یکــی علــم آموخــت و دیگــری مــال اندوخــت. 
عاقبــت االمــر آن یکــی عالمــه عصــر گشــت و ایــن یکــی عزیــز مصــر شــد. پــس ایــن 
توانگــر بــه چشــم حقــارت در دانشــمند نظــر کــردی و گفتــی: مــن بــه ســلطنت رســیدم 

و ایــن همچنــان در مســکنت باقــی بمانــده اســت.
گفــت ای بــرادر! شــکر نعمــت بــاری - عــز اســمه - هــم چنــان افــزون تــر اســت بــر 
مــن کــه میــراث پیغمبــران یافتــم؛ یعنــی، علــم و تــو میــراث فرعــون و هامــان یافتــی؛ 

ــر )80(. ــک مص ــی، مل یعن
   ب( خالصــه علم هــا: روزی دانشــمندی بــه شــبانی رســید و گفــت: »چــرا علــم 

نیامــوزی؟« شــبان گفــت: »آنچــه خالصــه علمهاســت آموختــه ام.«
دانشمند گفت: »چه آموخته ای؟ باز گوی.«
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5. اســتفاده کــردن از امــوال در دنیــا و لــذت بــردن از آن هــا بــا هــزار رنــج و درد آمیختــه 
اســت، امــا اســتفاده از انفــاق در قیامــت خالــی از ایــن ضررهاســت )84(.

ــا از او چیــزی اخــذ کننــد.     حکایــت: »جمعــی از ظرفــا بــه در خانــه بخیلــی رفتنــد ت
خواجــه از آمــدن ایشــان خبــر یافــت. غــالم را گفــت: بیــرون رو و ایــن جماعــت را بگــوی 
ــد. غــالم بیــرون آمــد و پیغــام  کــه خواجــه مــن دوش وفــات یافتــه اســت، معــذور داری
رســانید. ظرفــا گفتنــد: خواجــه ولــی نعمــت مــا بــود و در ذمــت مــا حقــوق بســیار دارد، 
انتظــار جنــازه از او مــی بریــم تــا بیــرون آرنــد و بــر او نمــاز گزاریــم و به خــاک ســپاریم. )85( «

ب( منافقان
»هم الذین یقولون التنفقوا علی من عند رسول اهّلل حتی ینفضوا« )86(؛

»آنــان )منافقــان( کســانی انــد کــه می گوینــد: بــه کســانی کــه نــزد پیامبــر خداینــد 
انفــاق مکنیــد تــا پراکنــده شــوند.«

برخی از آثار اجتماعی و فردی انفاق
   1. انفاق، مایه فزونی اموال انفاق کننده

»مــا انفقتــم مــن شــی ء فهــو یخلفــه « )87(؛ »هــر چــه را انفــاق کردیــد، عوضــش را او 
)خــدا( مــی دهــد.«

   2. انفاق، مایه تثبیت موقعیت انفاق کننده
»مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اهّلل وتثبیتا من انفسهم « )88(؛

»مثــل کســانی کــه امــوال خویــش را برای طلب خشــنودی خدا و اســتواری روحشــان 
انفــاق می کنند...«

   3. انفاق، راه رسیدن به رستگاری
»ومــن یــوق شــح نفســه فاولئــک هــم المفلحــون « )89(؛ »و آنکــه از بخــل نفــس 

خویــش نگــه داشــته شــود، پــس آن هــا از رســتگارانند.«

انفــاق یکــی از کارهــای پســندیده اســت کــه خداونــد در قــرآن کریــم بســیار بــه آن 
ســفارش کــرده اســت. خداونــد حقیقــت انفــاق را گــذر از گردنــه ای ســخت ذکــر کــرده، 
شــرط قبولــی آن را تقــوا دانســته و آن را از جملــه تجارتهــای پرســود معنــوی ذکــر 

ــت. ــوده اس فرم

موانع انفاق
برخی از موانع انفاق عبارتند از:

الف( شیطان
»الشیطان یعدکم الفقر« )83(؛ »شیطان شما را از تهیدستی بیم می دهد.«

آن هــا  کــردن  انفــاق  مانــع  کــرده،  بیمنــاک  آینــده  از  را  انســان ها  شــیطان  گاهــی 
ارزشــتر مــی نمایــد. بــا  از جــان  بــرای آن هــا  کــه مــال دنیــا  تــا حــدی  می شــود 

بــه هنــگام انفــاق کــردن، شــیطان وعــده فقــر بــه انســان مــی دهــد، امــا خداونــد 
وعــده آمــرزش مــی دهــد و پذیــرش وعــده خداونــد از چنــد جهــت مزیــت دارد و 

ســزاوار قبــول اســت:
   1. اینکــه در آینــده زنــده باشــیم و بتوانیــم از مــال بهــره ببریــم، مــورد شــک اســت، 

امــا مســئله قیامــت و نیــاز مــا در آن روز قطعــی اســت.
ــد، امــا انفــاق  ــم باقــی نمان ــرای فــردا نگــه مــی داری ــه ب ــی ک    2. ممکــن اســت مال

ــرای قیامــت باقــی اســت. امــروز حتمــا ب
3. بــر فــرض مــال بــرای انســان باقــی بمانــد، امــا معلــوم نیســت کــه انســان بتوانــد از 
ایــن مــال اســتفاده کنــد. چــه بســا مریــض شــود و نتوانــد از امــوال بهــره ببرد، امــا بهره 

انفــاق امــروز در قیامــت حتمــا بــه انســان می رســد.
4. بهــره منــدی انســان از مــال اندوختــه اش در دنیــا، موقــت و مقطعــی اســت، ولــی 

بهــره گیــری او از انفــاق خــود، در قیامــت ابــدی اســت.
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به چه کساین باید انفاق کرد؟
   1. پدر و مادر

   2. خویشاوندان
   3. ایتام

   4. مساکین
   5. در راه ماندگان

قــرآن کریــم مــی فرمایــد: »قــل مــا انفقتــم مــن خیــر فللوالدیــن واالقربیــن والیتامــی 
والمســاکین وابــن الســبیل « )95(؛ »بگــو هــر خیــر و نیکــی کــه انفــاق می کنیــد، بایــد 
ــدگان در راه باشــد.« ــکان و یتیمــان و مســتمندان و درمان ــدر و مــادر و نزدی ــرای پ ب

همچنیــن خداونــد متعــال مــی فرمایــد: »للفقــراء الذیــن احصــروا فــی ســبیل اهّلل 
الیســتطیعون ضربــا فــی االرض یحســبهم الجاهــل اغنیــاء مــن التعفــف تعرفهــم 

بســیماهم الیســئلون النــاس الحافــا« )96(؛
با استفاده از این آیه برخی از افرادی که می توان به آن ها انفاق کرد عبارتند از:

   1. کسانی که موانعی آن ها را از تحصیل هزینه زندگی باز داشته است
»الذین احصروا فی سبیل اهّلل «؛ »کسانی که در راه خدا بازداشته شده اند.«

   2. کسانی که توان مسافرت و کسب و معاش ندارند
»ال یستطیعون ضربا فی االرض «؛ »برای سیر در زمین توانایی ندارند.«

   3. کسانی که به خاطر خویشتن داری گمان فقر درباره آن ها نمی رود
»ویحســبهم الجاهــل اغنیــاء مــن التعفــف «؛ »نــادان بــه حــال ایشــان، بخاطــر عفــت 

ورزی شــان آن هــا را توانگــر مــی پنــدارد.«
   4. آثار ضعف و ناتوانی در آن ها هویداست

»تعرفهم بسیماهم «؛ »ایشان را به عالمتشان می شناسی.«
   5. کسانی که هرگز به خاطر فقر از مردم چیزی نمی خواهند

انفاق از چه چیزهایی؟
   1. انفاق از بهترین ها

»یــا ایهــا الذیــن آمنــوا انفقــوا مــن طیبــات مــا کســبتم « )90(؛ »ای کســانی کــه ایمــان 
آورده ایــد، از چیزهــای پاکیــزه ای کــه بــه دســت آورده ایــد، انفــاق کنیــد.«

   2. انفاق از آنچه مورد نیاز است
ــو کان بهــم خصاصــة « )91(؛ »و هــر چنــد در خودشــان  ــرون علــی انفســهم ول »ویؤث

احتیاجــی ]مبــرم[ باشــد، آن هــا را بــر خودشــان مقــدم مــی دارنــد.«
از گلوی خود ربودن وقت حاجت همت است

ورنه هر کس وقت سیری پیش سگ نان افکند )92(
   3. از آنچه به آن دلبستگی دارید

ــد  ــوکاری نخواهی ــه نیک ــز ب ــون « )93(؛ »هرگ ــا تحب ــوا مم ــی تنفق ــر حت ــوا الب ــن تنال »ل
ــد.« ــاق کنی ــد، انف ــت داری ــه دوس ــا از آنچ ــید ت رس

حکایــت: معمــر بــن خــالد می گویــد: »هــرگاه ابوالحســن الرضــا ؟ع؟ غــذا مــی خــورد، 
قدحــی برایــش مــی آوردنــد و کنــار ســفره اش مــی گذاشــتند و حضــرت از بهتریــن 
غذاهایــی کــه برایــش مــی آوردنــد، مقــداری برمــی داشــت و در آن قــدح مــی گذاشــت 
و پــس دســتور مــی داد آن را بــه مســتمندان بدهنــد و آن گاه ایــن آیــه را تــالوت مــی 
فرمــود: »فــال اقتحــم العقبــة «. ســپس مــی فرمــود: »علــم اهّلل عزوجــل انــه لیــس کل 

انســان یقــدر علــی عتــق رقبــة فجعــل لهــم الســبیل الــی الجنــة  )94(؛
خداونــد مــی دانســت کــه هــر انســانی توانایــی آزاد کــردن بنــده ای را نــدارد، از ایــن رو 

ایــن راه را بــرای رســیدن بــه بهشــت بــرای آنــان قــرار داد.«
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برخی از صفات منافقنی
الف( صفات منافقین در قرآن

   1. همواره دروغگویند
»واهّلل یشــهد ان المنافقیــن لکاذبــون « )100(؛ »و خــدا گواهــی مــی دهــد کــه منافقیــن 

ســخت دروغگویند.«
   2. نفاق از سخنانشان مشخص است

آنــان پــی  بــه ]حــال[  از آهنــگ ســخن  القــول « )101(؛ »و  »ولتعرفنهــم فــی لحــن 
بــرد.« خواهــی 

   3. دوستی با کفار را ترجیح می دهند
»الذیــن یتخــذون الکافریــن اولیــاء مــن دون المؤمنیــن « )102(؛ »همانــان کــه غیــر از 

مؤمنــان، کافــران را دوســتان ]خــود[ مــی گیرنــد.«
   4. بدون هدف زندگی می کنند

»مذبذبیــن بیــن ذلــک ال الــی هــؤالء وال الــی هــؤالء« )103(؛ »میــان آن ]دو گــروه 
مؤمنیــن و کفــار[ دودلنــد؛ نــه بــا ایناننــد و نــه بــا آنــان.«

   5. با شعار اصالح طلبی فساد می کنند
»واذا قیــل لهــم ال تفســدوا فــی االرض قالــوا انمــا نحــن مصلحــون « )104(؛ »و چــون 
بــه آنــان گفتــه می شــود: در زمیــن فســاد مکنیــد می گوینــد: مــا خــود اصــالح گریــم.«

   6. اگر کار خیری انجام دهند، از روی کراهت است
ــا  ــون الصــالة اال وهــم کســالی وال ینفقــون اال وهــم کارهــون « )105(؛ »و جــز ب »وال یات

ــا کراهــت انفــاق نمی کننــد.« ]حــال[ کســالت نمــاز بــه جــا نمــی آورنــد، و جــز ب
ب( صفات منافقین در روایات

از دیگــر صفــات  بــر آنچــه در قــرآن آمــده اســت، برخــی  امــام صــادق ؟ع؟ عــالوه 
منافقیــن را ایــن گونــه ذکــر فرمــوده انــد: »اربــع مــن عالمــات النفــاق: قســاوة القلــب، 

»ال یسئلون الناس الحافا«؛ »از مردم با اصرار سؤال نمی کنند.«
روز سیه مرگ شود شمع مزارت

هر خار که از پای فقیری به در آری
در آخــر، بحــث را بــا کالمــی نورانــی از پیامبــر ؟ص؟ بــه پایــان می بریم کــه فرمودند: »من منع 
مالــه مــن االخیــار اختیــارا صــرف اهّلل مالــه الــی االشــرار اضطــرارا  )97(؛ هــر که مال خــود را به 

اختیــار از نیــکان دریــغ کنــد، خداوند مالــش را به اجبار نصیب بــدان می کند.«

8. نفاق و منافق
نفــاق و دورویــی درد بزرگــی اســت کــه از کمبــود شــخصیت و ضعــف اراده، سرچشــمه 
ــد و  ــان دهن ــتند، نش ــه هس ــر از آنک ــود را غی ــد، خ ــعی دارن ــه س ــرادی ک ــرد. اف ــی گی م
زبــان و دل، ظاهــر و باطــن و گفتــار و کردارشــان از هــم جداســت، مــردم ناتوانــی 
هســتند کــه نــه شــجاعت اظهــار شــخصیت واقعــی خــود را دارنــد و نــه اراده و تصمیــم 
الزم بــرای اصــالح خــود. ایــن گــروه همــواره در آیــات قــرآن بــه عــذاب الهــی وعــده داده 
شــده انــد تــا جایــی کــه در ردیــف کفــار و مــورد توبیــخ فــراوان قــرار گرفتــه انــد. خداونــد 

در ایــن بــاره مــی فرمایــد:
   1. منافقین همگام با کفار در جهنم اند

»وعــد اهّلل المنافقیــن والمنافقــات والکفــار نــار جهنــم خالدیــن فیهــا« )98(؛ »خــدا 
بــه مــردان و زنــان دوچهــره و کافــران، آتــش جهنــم را وعــده داده اســت کــه در آن 

ــد.« ــه ان جاودان
   2. منافقین در پست ترین جایگاه دوزخند

»ان المنافقیــن فــی الــدرک االســفل مــن النــار« )99(؛ »بدرســتی کــه منافقیــن در 
دوزخنــد.« درکات  فروتریــن 
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حکایــت مؤمــن و منافــق و کافــر، حکایــت یــک گــروه ســه نفــری اســت کــه بــه ســوی 
رودخانــه ای مــی رونــد. ابتــدا مؤمــن وارد رودخانــه می شــود و از آن مــی گــذرد. 
ســپس منافــق وارد می شــود و چیــزی نمانــده کــه خــودش را بــه مؤمــن برســاند ]امــا[ 
کافــر صدایــش مــی زنــد: بــه ســوی مــن بیــا؛ زیــرا بــرای تــو نگرانــم. و مؤمــن صــدا مــی 
زنــد کــه: بــه ســوی مــن بیــا؛ زیــرا نــزد مــن بهــره منــد خواهــی بــود. منافــق پیوســته 
میــان آن دو تــردد می کنــد تــا آنکــه باالخــره گزنــدی بــه او می رســد و غرقــش می کنــد. 
آری منافــق پیوســته در شــک و شــبهه بــه ســر مــی بــرد تــا آنکــه مرگــش فــرا می رســد. 

او چنیــن حالتــی دارد.«

9. دعا و نیایش
از جملــه مــواردی کــه در قــرآن مجیــد بــه آن اهمیــت فراوانــی داده شــده اســت؛ دعــا 
ــرآن  ــات ق ــه در آی ــواردی ک ــی از م ــت. برخ ــال اس ــد متع ــا خداون ــاط ب ــش و ارتب و نیای

دربــاره دعــا و نیایــش آمــده اســت، عبارتنــد از:
   1. قــرآن بــه دعــا و نیایــش دســتور داده، از بنــدگان می خواهــد تــا از ایــن برکــت عظیم 

کــه منشــا رســیدن بــه تمامــی فیوضات الهــی و خیر دنیــا و آخرت اســت غفلت نکنند.
خداونــد متعــال در قــرآن کریــم چنیــن مــی فرمایــد: »وقــال ربکــم ادعونــی اســتجب 

لکــم « )110(؛ »پروردگارتــان فرمــود: مــرا بخوانیــد تــا شــما را اجابــت کنــم.«
  2. قرآن، دعا را از نشانه های صالحان ذکر فرموده است:

»انهــم کانــوا یســارعون فــی الخیــرات ویدعوننــا رغبــا ورهبــا« )111(؛ »آنــان در کارهــای 
نیــک شــتاب مــی نمودنــد و مــا را از روی رغبــت و بیــم مــی خواندنــد.«

  3. قــرآن، دعــا و نیایــش را امــری فطــری و ضــروری دانســته و تنهــا راه نجــات از 
ــروردگار معرفــی می کنــد: گرفتاریهــا و مشــکالت را نیایــش پ

»واذا مــس االنســان الضــر دعانــا لجنبــه او قاعــدا او قائمــا فلمــا کشــفنا عنــه ضــره مــر 

وجمــود العیــن، واالصــرار علــی الذنــب والحــرص علــی الدنیــا  )106(؛ چهــار چیــز از 
ــت:  ــاق اس ــای نف ــانه ه نش

سختدلی، خشکیدگی چشم، مداومت بر گناه، و آزمندی نسبت به دنیا.«
رســول گرامــی اســالم ؟ص؟ نیــز برخــی از نشــانه هــای منافــق را ایــن گونــه بیــان فرمــوده 
اســت:»آیة المنافــق ثــالث: اذا حــدث کــذب و اذا وعــد خلف واذا ائتمن خــان  )107(؛

نشانه منافق سه چیز است: 
هرگاه سخن گوید دروغ گوید، 

هرگاه وعده دهد، وفا نکند 
و هرگاه به او اعتماد شود، خیانت کند.«

امیرالمؤمنیــن علــی ؟ع؟ فرمــود: »ولقــد قــال لــی رســول اهّلل ؟ص؟: انــی ال اخــاف علــی 
امتــی مؤمنــا وال مشــرکا. امــا المؤمــن فیمنعــه اهّلل بایمانــه وامــا المشــرک فیقمعــه اهّلل 
ــم اللســان، یقــول مــا تعرفــون  بشــرکه ولکنــی اخــاف علیکــم کل منافــق الجنــان عال
ویفعــل مــا تنکــرون  )108(؛ پیامبــر اکــرم ؟ص؟ بــه مــن فرمــود: مــن بــر امتــم، نــه از 
مؤمــن مــی ترســم و نــه از مشــرک؛ چــرا کــه خداونــد مؤمــن را بــا ایمانــش بــاز مــی دارد 
و مشــرک را بــه وســیله شــرکش نابــود می کنــد، بلکــه تنهــا از ]شــر[ کســی مــی ترســم کــه 
در دل منافــق اســت و در زبــان دانــا، چیــزی را می گویــد کــه آن را نیکــو مــی شــمارید و 

کاری می کنــد کــه آن را ناپســند مــی داریــد.«
المؤمــن  »مثــل  فرمــود:  اکــرم ؟ص؟  پیامبــر  پیامبــر ؟ص؟:  درنــگاه  منافــق  حکایــت 
والمنافــق والکافــر کمثــل رهــط ثالثــة وقعــوا الــی نهــر، فوقــع المؤمــن فقطــع، ثــم وقــع 
المنافــق حتــی اذا کاد ان یصــل الــی المؤمــن نــاداه الکافــر ان هلــم الــی فانــی اخشــی 
علیــک، ونــاداه المؤمــن ان هلــم الــی فــان عنــدی وعنــدی یحظــی لــه مــا عنــده. فمــا 
زال المنافــق یتــردد بینهمــا حتــی اتــی علیــه اذی فغرقــه، وان المنافــق لــم یــزل فــی 

شــک وشــبهة حتــی اتــی علیــه المــوت وهــو کذلــک )109(؛
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شرایط اجابت دعا
1. شناخت پروردگار

گروهــی بــه محضــر امــام صــادق ؟ع؟ شــرفیاب شــدند و ســؤال کردنــد: »مــا دعــا مــی 
کنیــم ولــی اثــری از اجابــت نمــی بینیــم. حضرتــش فرمودنــد: »النکــم تدعــون مــن ال 

تعرفونــه  )117(؛ زیــرا شــما کســی را مــی خوانیــد کــه نمــی شناســید.«
2. کسب حالل

ــد: »مــن احــب ان یســتجاب دعــاؤه  ــاره رســول گرامــی اســالم ؟ص؟ فرمودن در ایــن ب
فلیطیــب مطعمــه ومکســبه )118(؛ هــر کــس دوســت دارد دعایــش مســتجاب شــود، 

آنچــه را مــی خــورد و کســب می کنــد، پاکیــزه نمایــد.«
3. حضور قلب

پیامبر اکرم ؟ص؟ می فرماید: »ال یقبل اهّلل عزوجل دعاء قلب ساه  )119(؛
خدای عزوجل دعای برخاسته از قلب غافل را مستجاب نکند.«

4. واقعی بودن نیاز
در بســیاری از مواقــع، انســان چیــزی را بــا پافشــاری و بــا تمــام وجــودش از خداونــد 
می خواهــد در حالــی کــه بــه ســود و نیــاز واقعــی او نیســت. در ایــن زمینــه امیرمؤمنــان 
علــی ؟ع؟ فرمــوده اســت:  »رب امــر حــرص االنســان علیــه، فلمــا ادرکــه ود ان لــم 
یکــن ادرکــه  )120(؛بســیار اســت کــه انســان بــر کاری حریــص اســت و همیــن کــه آن را 

یافــت، دوســت دارد کــه ]ای کاش[ آن را نمــی یافــت.«
5. همراه بودن دعا با عمل

از دیگر شرایط استجابت دعا، همراه بودن آن با کار و تالش است.
علی ؟ع؟ در این باره می فرماید: »الداعی بال عمل کالرامی بال وتر  )121(؛

دعا کننده بدون عمل ]و تالش[، مانند تیرانداز بدون »زه « است.«

کان لــم یدعنــا الــی ضــر مســه « )112(؛ »و چــون انســان را آســیبی رســد، مــا را بــه پهلــو 
خوابیــده یــا نشســته یــا ایســتاده مــی خوانــد و چــون گرفتاریــش را برطــرف کنیــم، 

چنــان مــی رود کــه گویــی مــا را بــرای گرفتــاری کــه بــه او رســیده، نخوانــده اســت.«
عــالوه بــر آیــات قــرآن، روایــات فراوانــی نیــز دربــاره اهمیــت دعــا و نیایــش در کتابهــای 

روایــی بــه چشــم مــی خــورد.
بــه عنــوان نمونــه، پیامبــر اکــرم ؟ص؟ دعــا را همــان عبــادت دانســته مــی فرمایــد: 

»الدعــاء هــو العبــادة  )113(؛ دعــا همــان عبــادت اســت.«
همچنیــن آن حضــرت مــی فرمایــد: »الدعــاء مــخ العبــادة والیهلــک مــع الدعــاء 

احــد)114(؛ دعــا مغــز عبــادت اســت و بــا دعــا احــدی هــالک نخواهــد شــد.«
از علــی ؟ع؟ نقــل شــده کــه فرمــود: »الدعــاء مفاتیــح النجــاح ومقالیــد الفــالح  )115(؛ 

دعــا کلیدهــای نجــات ]و کامیابــی[ و گنجینــه هــای رســتگاری اســت.«
بیا تا برآریم دستی زدل

که نتوان درآورد فردا زگل
بر آرد تهی دستهای نیاز

ز رحمت نگردد تهیدست باز
قضا خلعتی نامدارش دهد

قدر، میوه ای در کنارش نهد
مپندار از آن در که هرگز ببست
که نومید گردد برآورده دست

همه طاعت آرند و مسکین نیاز
بیا تا به درگاه مسکین نواز

چو شاخ برهنه برآریم دست
که بی برگ از این بیش نتوان نشست )116( «
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4. ماه رمضان
از امیرمؤمنــان علــی ؟ع؟ نقــل شــده اســت کــه فرمودنــد: »علیکــم - فــی شــهر رمضان 
االســتغفار  وامــا  عنکــم  البــالء  فیدفــع  الدعــاء  فامــا  والدعــاء؛  االســتغفار  بکثــرة   -
ــد و  ــرزش بخواهی ــد آم ــیار از خداون ــان بس ــاه رمض ــم  )125(؛در م ــه ذنوبک ــی ب فتمح
بســیار دعــا کنیــد، زیــرا دعــا بــال را از شــما دفــع می کنــد و آمــرزش خواهــی ]از خداونــد[ 

مایــه نابــودی گناهــان اســت.«

دعاهای مستجاب
از روایات استفاده می شود که برخی از دعاها از بقیه به اجابت نزدیک تر است.

امــام صــادق ؟ع؟ فرمودنــد: »ثــالث دعــوات ال یحجبــن عــن اهّلل تعالــی: دعــاء الوالــد 
ــه علیــه اذا عقــه، ودعــاء المظلــوم علــی ظالمــه، ودعــاؤه لمــن  ــره ودعوت ــده اذا ب لول
انتصــر لــه منــه، ورجــل مؤمــن دعــا الخ لــه مؤمــن واســاه فینــا، و دعــاؤه علیــه اذا لــم 

یواســه مــع القــدرة علیــه واضطــرار اخیــه الیــه  )126(؛
سه دعاست که از خدای تعالی پوشیده نمی ماند، ]و مستجاب می شود[: 

  1. دعــای پــدر در حــق فرزنــدش هــرگاه نســبت بــه او نیکــوکار ]و فرمانبــردار[ باشــد 
و نفریــن پــدر در حــق او هــرگاه وی را بیــازارد ]و نافرمانــی کنــد[؛ 

  2. نفریــن ســتمدیده در حــق ســتمگر و دعــای ســتمدیده در حــق کســی کــه 
انتقــام او را از ســتمگر گرفتــه باشــد؛ 

  3. دعــای مــرد مؤمــن در حــق بــرادر مؤمــن خــود کــه بــه خاطــر مــا او را کمــک مالــی 
کــرده باشــد و نفریــن او در حــق بــرادرش کــه بــه وی محتــاج شــده و او می توانســته 

اســت نیــازش را برطــرف ســازد و نکــرده اســت.«
از جملــه دعاهــای مســتجاب، دعــای کودکانــی اســت کــه بــه گنــاه آلــوده نشــده باشــند. 
رســول اکــرم ؟ص؟ فرمودنــد: »دعاء اطفال امتی مســتجاب مالم یقارفوا الذنــوب  )127(؛ 

زمان های دعا
در روایــات اســالمی عــالوه بــر اینکــه توصیــه شــده، هــرگاه نســیم رحمــت الهــی وزیــدن 
گرفــت و انســان احســاس کــرد میــل بــه ســخن گفتــن بــا خــدا پیــدا کــرده، دعــا کنــد، 
ــت؛ از  ــده اس ــفارش ش ــا س ــرای دع ــر ب ــب ت ــای مناس ــوان وقته ــه عن ــز ب ــی نی زمانهای

جملــه آن هــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
1. بعد از اقامه فریضه نماز

امــام صــادق ؟ع؟ فرمودنــد: »ان اهّلل فــرض علیکــم الصــالة فــی احــب االوقــات الیــه 
فاســالوا الیــه حوائجکــم عقیــب فرائضکــم  )122(؛ همانــا پــروردگار، نمــاز را در محبوب 
تریــن وقت هــا نــزد خــود واجــب کــرد؛ پــس، حاجت هــای خــود را پــس از ]اقامــه[ 

نمازهایتــان طلــب کنیــد.«
2. شب و روز جمعه

از امــام صــادق ؟ع؟ روایــت اســت کــه وقتــی فرزنــدان یعقــوب از پــدر خواســتند تــا 
بــرای آن هــا اســتغفار کنــد، فرمــود: »ســوف اســتغفر لکــم ربــی « حضــرت فرمــود: ایــن 

طلــب اســتغفار را تــا ســحرگاه شــب جمعــه بــه تاخیــر انداخــت )123(.
3. از سحر تا طلوع آفتاب

امــام باقــر ؟ع؟ دربــاره اهمیــت دعــا در ایــن فاصلــه چنیــن مــی فرمایــد: »ان اهّلل 
عزوجــل یحــب مــن عبــاده المؤمنیــن کل ]عبــد[ دعــاء فعلیکــم بالدعــاء فــی الســحر 
ــواب الســماء وتقســم فیهــا االرزاق  ــی طلــوع الشــمس؛ فانهــا ســاعة تفتــح فیهــا اب ال
وتقضــی فیهــا الحوائــج العظــام  )124(؛ خداونــد متعــال از بیــن بنــدگان مؤمنــش 
آنــان را کــه بســیار دعــا کننــد، دوســت مــی دارد؛ پــس بــر شــما بــاد بــه دعــا در ســحر تــا 
طلــوع آفتــاب؛ زیــرا در ایــن ســاعات درهــای آســمان بــاز می شــود، رزق و روزی میــان 

ــرآورده می شــود.« ــزرگ ب ــردد و حاجتهــای ب بنــدگان تقســیم مــی گ
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کسی که امر به معروف کند، مسلمانان را تقویت کرده است.«
3. اهل معروف شدن

علی ؟ع؟ فرمود: »وامر بالمعروف تکن اهله )133(؛
امر به معروف کن تا اهل معروف باشی.«

آثار ترک امر به معروف و هنی از منکر
1. محروم شدن از برکت وحی

رســول گرامــی اســالم فرمــود: »اذا عظمــت امتــی الدنیــا نزعــت منهــا هیبــة االســالم 
واذا ترکــت االمــر بالمعــروف والنهــی عــن المنکــر رمــت برکــة الوحــی  )134(؛

هــرگاه امــت مــن بــه دنیــا بهــا دهــد، شــکوه اســالم از آنــان گرفتــه می شــود و هــرگاه امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر را واگــذارد، از برکــت وحــی محــروم گــردد.«

2. نزول انواع عذابهای الهی
هــم چنیــن آن حضــرت ؟ص؟ فرمــود: »لتامــرن بالمعــروف ولتنهــن عــن المنکــر او 
لیعمنکــم عــذاب اهّلل  )135(؛ یــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کنیــد یــا عــذاب خــدا 

همــه شــما را فــرا مــی گیــرد.«
3. گرفته شدن برکت های الهی

پیامبــر اکــرم ؟ص؟ فرمــود: »ال یــزال النــاس بخیــر مــا امــروا بالمعــروف ونهــوا عــن المنکــر 
وتعاونــوا علــی البــر فــاذا لــم یفعلــوا ذلــک نزعــت منهــم البــرکات  )136(؛

ــد و در کارهــای  ــاز دارن ــه خوبــی فرمــان دهنــد و از زشــتکاری ب ــه ب ــی ک ــا زمان مــردم ت
نیــک همیــاری کننــد، در خیــر و خوبــی خواهنــد بــود، امــا هــرگاه چنیــن نکننــد، 

برکت هــا از آنــان گرفتــه شــود.«
امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: خــدای عزوجــل دو فرشــته را فرســتاد تــا شــهری را بــر ســر 
مردمــش واژگــون کننــد. چــون بــه آن شــهر رســیدند، مــردی را در حــال دعــا و تضــرع 

دعــای کــودکان امــت مــن مســتجاب اســت، مادامــی کــه بــه گنــاه آلوده نشــوند.«

10. امر به معروف و نهی از منکر
قــرآن مجیــد یکــی از صفــات برجســته مؤمنــان را امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
یامــرون  بعــض  اولیــاء  بعضهــم  والمؤمنــات  »والمؤمنــون  فرمایــد:  مــی  دانســته، 
بالمعــروف وینهــون عــن المنکــر« )128(؛ »مــردان مؤمــن و زنــان مؤمــن دوســتان 

یکدیگرنــد، بــه نیکــی فرمــان مــی دهنــد و از ناشایســت بــاز مــی دارنــد.«
ــر  ــه معــروف و نهــی از منکــر را نشــانه بهتریــن امــت ذک ــد امــر ب ــر ایــن خداون عــالوه ب
فرمــوده اســت: »کنتــم خیــر امــة اخرجــت للنــاس تامــرون بالمعــروف وتنهــون عــن 
المنکــر« )129(؛»شــما بهتریــن امتــی هســتید کــه بــرای مــردم پدیــدار شــده ایــد: بــه  

ــاز مــی داریــد.« کار پســندیده فرمــان مــی دهیــد، و از کارهــای ناپســند ب
علــی ؟ع؟ در کالمــی بســیار ارزشــمند و شــگفت انگیــز دربــاره ارزش امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر چنیــن فرمــوده اســت: »ومــا اعمــال البــر کلهــا والجهــاد فــی ســبیل اهّلل 

عنــد االمــر بالمعــروف والنهــی عــن المنکــر، اال کنفثــة فــی بحــر لجــی )130(؛
»همــه کارهــای خــوب و جهــاد در راه خــدا، در مقایســه بــا امــر بــه معــروف و نهــی از 

منکــر چیــزی جــز آب دهانــی کــه در دریایــی ژرف انداختــه شــود نیســت.«

آثار و برکات امر به معروف و هنی از منکر
1. فالح و رستگاری

»ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون « )131(؛
»و به خوبی فرمان دهند و از بدی باز دارند، اینان رستگارانند.«

2. تقویت مؤمنین
علی ؟ع؟ فرمود: »فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین  )132(؛
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نمی توانــد بگویــد: خدایــا! از تــرس مــردم بــود. چــون خداونــد جــواب مــی دهــد: 
ــی.« ــن بترس ــه از م ــود ک ــزاوارتر آن ب س

نوشــته را بــا کالمــی بیــدار کننــده از رســول گرامــی اســالم ؟ص؟ بــه پایــان مــی بریــم کــه 
ــرای  ــت ب ــداری اس ــت و هش ــه اس ــت یافت ــه عینی ــارز آن در جامع ــق ب ــروزه مصادی ام

کســانی کــه آرزوی نیــل بــه ســعادت دارنــد.
آن حضــرت فرمودند:»کیــف بکــم اذا فســدت نســاؤکم وفســق شــبابکم، ولــم تامــروا 
ــم بالمنکــر ونهیتــم عــن  ــم تنهــوا عــن المنکــر؟!... کیــف بکــم اذا امرت بالمعــروف ول

ــا  )141(؛ المعــروف؟!... کیــف بکــم اذا رایتــم المعــروف منکــرا والمنکــر معروف
ــوند و  ــکار ش ــان ناب ــد و جوانانت ــان فاس ــه زنانت ــت آن گاه ک ــد داش ــی خواهی ــه حال چ
شــما بــه خوبی هــا فرمــان ندهیــد و از زشــتکاری منــع نکنیــد؟... چــه حالــی خواهیــد 
داشــت آن گاه کــه بــه زشــتکاری فــرا خوانیــد و از خوبی هــا بــاز داریــد؟... چــه حالــی 

خواهیــد داشــت آن گاه کــه خــوب را زشــت دانیــد و زشــت را نیکــو؟«

دیدنــد... پــس یکــی از آن دو نــزد خــدای تبــارک و تعالــی برگشــت و گفــت: پــروردگارا! 
مــن بــه آن شــهر رســیدم امــا دیــدم فــالن بنــده ات تــو را می خوانــد و بــه درگاه تو زاری 
می کنــد. خداونــد فرمــود: دســتوری کــه بــه تــو دادم انجــام ده. او مــردی اســت کــه 

هرگــز بــه خاطــر مــن چهــره اش از خشــم تغییــر نکــرده اســت. )137( «

شرایط آمر و ناهی
پیامبــر اکــرم ؟ص؟ فرمــود: »ال یامــر بالمعــروف وال ینهــی عــن المنکــر اال مــن کان فیــه 
ثــالث خصــال: رفیــق بمــا یامــر بــه رفیــق فیمــا ینهــی عنــه، عــدل فیمــا یامــر بــه عــدل 

فیمــا ینهــی عنــه، عالــم بمــا یامــر بــه عالــم بمــا ینهــی عنــه  )138(؛
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نکنــد مگــر کســی کــه ســه خصلــت در او باشــد: در آنچــه 
بــه آن امــر و یــا از آن نهــی می کنــد، طریــق مــدارا پیــش گیــرد، در امــر و نهــی خــود بــه 

عدالــت رفتــار کنــد و بــه آنچــه امــر و نهــی می کنــد، دانــا باشــد.«

مرده ای در میان زندگان
علــی ؟ع؟ فرمــود: »مــن تــرک انــکار المنکــر بقلبــه ویــده ولســانه فهــو میــت بیــن 
االحیــاء  )139(؛ کســی کــه در برابــر منکــر بــا دل و دســت و زبــان خویــش اعتــراض 

نکنــد، او مــرده ای اســت در میــان زنــدگان.«

عذر نامقبول
هّلل  امــرا  یــری  ان  نفســه  احدکــم  یحقــرن  »ال  فرمــود:  ؟ص؟  اســالم  گرامــی  رســول 
تعالــی فیــه مقــال، فــال یقــول: یــا رب خشــیة النــاس! فیقــول: فایــای کنــت احــق ان 
تخشــی)140(؛ مبــادا کســی از شــما در جایــی کــه پــای امــری از خــدا در میــان اســت و 
بایــد ســخن بگویــد ]بــا ســکوت کــردن[ خــود را کوچــک کنــد، زیــرا ]فــردای قیامــت[ 
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121( بحار االنوار، ج 78، ص 60. 120( ترجمه عدة الداعی، ص 8. 
123( ترجمه عدة الداعی، ص 30. 122( همان، ج 85، ص 324.  

125( وسائل الشیعه، ج 7، ص 320. کافی، ج 2، ص 478.  124( اصول 
127( بحار االنوار، ج 90، ص 357. 126( امالی طوسی، ص 280، ح 541. 

129( آل عمران/110.  128( توبه/71.   
132( نهج البالغه، حکمت 31. 131( آل عمران/110.  130( نهج البالغه، حکمت 374. 

135( همان، 12734. 134( میزان الحکمة، 12731.  133( نهج البالغه، نامه 31.  
کافی، ج 5، ص 58، ح 8.  )137 136( همان، 12736.  

139( التهذیب، ج 6، ص 181، ح 374. 138( میزان الحکمة، 12758.  

141( التهذیب، ج 6، ص 177، ح 359. 1340( میزان الحکمة، 12796. 
.…………………………………………………………………
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