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د
ا ب� ـ ـ تـ� ـ ـ ا
محبوبترين عبادت

«شادی و نشاط» ّ
محرکی است برای نیازهای اساسی انسان در زندگی.
«شادی» عامل رشد و موفقیت و ابزاری برای کار و فعالیت بیشتر و افزایش توانایی
ً
انسان است« .شادی» ضرورتی است که به زندگی معنا میدهد و اصوال آفرینش
جهان هستی و انسان به گونهای است که خودبهخود شادی و نشاط را برای
آدمیفراهم میآورد و عواطف منفی مانند ناکامی ،ترس و نگرانی را بی اثر میسازد.
اسالم ،دین فطرت است و به تمام نیازهای طبیعی و فطری انسان توجه دارد و
پیروان خود را به شادیهای مثبت و سازنده دعوت میكند؛ چرا که استفاده از امور
شادیآفرین در مواقع مناسب و با رعایت حدود الزم ،برای آرامش روان و کاستن
ازیک نواختی زندگی بسیار مفید است ،چنان كه امام علي(ع) میفرماید:این
دلها همانند بدنها خسته و افسرده میشوند و نیاز به استراحت دارند .دراین
حال ،نکتههای زیبا و نشاطانگیز را برای آنها انتخاب کنید.
در همين باره امام رضا(ع) فرمود« :اوقات خود را به چهار بخش تقسیم کنید:
بخشی را برای عبادت ،بخشی را برای کار و فعالیت برای تأمین زندگی ،بخشی را
برای معاشرت و مصاحبت با برادران مورد اعتماد و کسانی که شما را به عیوبتان
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واقف سازند و بخشی را به تفریحات و لذایذ حالل اختصاص دهید و از مسرت و
نشاط ساعت تفریح و شادی ،میتوانید انجام وظایف دیگر خود را تأمین كنيد».
البتهاین نیاز چون نیازهای دیگر انسان ،اگر مهار نشود و بی ضابطه باشد،
بهطور حتم ،زیانهایی را بهدنبال خواهد داشت؛ لذا باید مرز شادیها و
تفریحات سالم و مشروع ،از شادی ناروا و ناپسند روشن شود .مطلب حاضر به
بررسي اين مفهوم در آموزههاي دينيمان ميپردازد.
شادی در قرآن ،جایگاه خاصی دارد و به گونههای مختلف ،مورد تأیید و توجه
قرار گرفته است؛ اما نه شادی بیهوده و عبث ،بلکه شادی توأم با اهداف الهی و
انسانی و لذا آیات قرآن درباره شادی دو دستهاند :دستهای از آیات ،مؤمنین را
ُ َ
حمت ِه َفب َذل َ
ک َف َلی َ
فر ُحوا
دعوت به شادی میکنند ،مانند آیه« :قل ِبف
ضلاهلل َو ِب َر َ ِ ِ ِ
ِ
ً
جم ُع َ
ُه َو َخ ٌیر ِم َّما َی َ
ون ؛ [ای رسول خدا ! به خلق] بگو که شما باید منحصرا به
فضل و رحمت خدا شادمان شوید [و به نزول قرآن مسرور باشید] که آن بهتر و
مفیدتر از ثروتی است که برای خوداندوخته میکنید ».يونس58/
ازاین رو ،مردم به فضل پروردگار و به رحمت بی پایان او بهاین کتاب بزرگ
الهی که جامع همه نعمتها است ،باید خشنود شوند ،نه به جمع ثروتها و
بزرگی مقامها و فزونی قوم و قبیله .همچنین قرآن ،زمانی که وعده الهی ،مبنی
بر نصرت و پیروزی رومیان اهل کتاب بر مشرکان مجوس ،محقق میشود،
وم ٍ َ َ ُ ُ ُ َ َ
میفرماید«َ :و َی َ
صراهلل...؛ و در آن روز [که رومیان فاتح
ئذیفرح الم ِؤمنون ِبن ِ
شوند] مؤمنان بهیاری خداوند شاد میشوند…»روم4 - 5/
بنابراین ،شادیها باید براساس ارزشها و اهداف مقدس قرآن و پیروزی
موحدین بر مشرکین باشد.
دسته دیگری از آیات قرآن ،شادی را مذمت میکنند؛ البته شادیهای بیهودهای
که براساس ضدارزشها هستند .دراینجا به دو نمونه از آنها اشاره میشود:
 .1قرآن کریم در داستان «قارون» که فردی خودخواه و مغرور بود و شادیهای
َ
َ َ َُ َ ُ ُ ََ َ َ
فرح ِا ّناهلل ال ُی ِح ُب
مستانه داشت ،از زبان قومش میفرماید«ِ :اذ قال له قومه ال ت
َ
حی َن؛ هنگامیکه قوم قارون به او گفتند :شادی [مغرورانه] مکن که خداوند
الف ِر ِ
شادی کنندگان [مغرور] را دوست نمیدارد».قصص76/
َ ُ َ ُ
ُ
 .2قرآن کریم ضمن بیان عذابهای دوزخیان میفرماید« :ذ ِلکم ِبما کنتم
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فر ُح َ
ون ِفی األرض ب َغ َ
الح ّق َو ب َما ُک ُنتم َت َ
َت َ
مر ُحون؛این به خاطر آن است که
یر ِ ِ
ِ ِ ِ
به ناحق در زمین شادی میکردید و به خاطر آن است که [سخت بهخود]
مینازیدید [و از روی غرور و مستی به خوشحالی میپرداختید]».غافر75/
مر ُح َ
جالباینکه در آخر آیه میفرماید« :ب َما ُک ُنتم َت َ
ون» که به معنای شادی به
ِ
ً
خاطر مطالب بی اساس،یا شدت فرح و ...است و شدت فرح نوعا منشأيي جز
غفلت و غرور ندارد .بنابراین ،آنجا که از شادی مذمت شده ،به جهت همراه
بودن شادی با گناه ،غفلت و فساد است.

اقسام شادی از نظر اسالم

نکته مهم و اساسی آن است که اسالم هر گونه شادی را تأیید نمیکند ،بلکه
برای آن حد و مرز قائل است هر چند شادییک هیجان طبیعی برای انسان
قلمداد میشود و ازاین حیث نمیتوان آن را به انواع مختلف تقسيم کرد؛ اما
با توجه به عامل پدید آورنده ،انگیزه شادی ،موقعیت زمانی و مکانی و عوارض
دیگر ،چه بسا بار مثبت و منفی پیدا میکند .ازاین رو با نگرش دینی ،شادی به
دو قسم پسندیده و ناپسند تقسیم میشود:

الف .شادی پسندیده
از نگاه دین اسالم ،شادی پسندیده آن است که جهت گیری الهی داشته باشد
ویا مقدمهای برای انجام وظایف شرعی و الهی قرار گيرد؛ چون طبق نظام ارزشی
اسالم ،مطلوب واقعی ،تقرب به خدا است و همة حرکات و سکنات و افعال
انسان باید در راستای آن انجام گیرد تا تکامل حاصل شود .با توجه به معیار کلی
گفته شده ،میتوان برای شادی پسندیده ویژگیهای ذیل را بر شمرد:
 -1همراه با گناه نباشد؛
 -2با غفلت از خدا مقرون نشود؛
 -3اعتدال و میانه روی در آن رعایت شود.
دراینجا به چند نمونه از شادیهای پسندیده اشاره میشود:
شادی در وقت اطاعت از خدا:
شادی حقیقی ،وقتی است که انسان توفیق طاعت خداوند را پیدا کرده باشد

6

ابــتــدا

و از گناه ،دوری گزیند .حضرت علی(ع) میفرماید« :شادی مؤمن ،به طاعت
پروردگارش است و حزنش بر گناه و عصیان است ».پیامبر اکرم(ص) در وصیت
خود به امام علی(ع) فرمود« :ای علی! برای مؤمن در دنیا سه خوشحالی است:
دیدار با برادران دینی ،افطار از روزه و شب زنده داری در آخر شب».
شادی برای احیای حقیا از بین رفتن باطل:
امام علی(ع) در نامهای به «عبداهلل بن عباس» میفرماید« :اما بعد ،انسان
گاهی مسرور میشود به خاطر رسیدن به چیزی که هرگز از دستش نمیرفت و
گاهی محزون میشود به خاطر از دست دادن چیزی که هرگز به آن نمیرسد.
پس باید شادی تو به خاطر احیای حق یا نابودی باطل باشد.
تحول معنوی:
شادی ،زمانی پسندیده است که در انسان تحولیایجاد شود و انسان بتواند
خطاهای گذشته خود را جبران کند و نیز روزی که احساس کند خداوند گناهان
گذشته او را بخشیده است .امام علی(ع) فرمود« :عید برای کسی است که بداند
گناهانش بخشیده شده است».
شادی برای دیگران:
اگر مسلمانی بتواند با چهره گشاده و لبخندی صمیمی ،غمیرا از دل دوستش
بزداید ،بااین عمل ،عالوه براینکه خود به نشاط و شادی رسیده ،عبادت
پروردگار را نیز به جا آورده است .امام صادق(ع) میفرماید« :کسی که از چهره
برادر دینی اش رنج واندوهی را بردارد ،خداوند به پاداش آن ،ده حسنه در نامه
اعمالش مینویسد ».در روایتی دیگر امام محمد باقر(ع) میفرماید« :در نزد
خدا ،عبادتی محبوبتر از شاد کردن مؤمنان نیست ».البته شاد کردن دیگران
از روشهای مختلفی انجام میگیرد ،گاهی کالمیرا به زبان آوردن ،گاهی دادن
هدیه و گاهی با توجه کردن و نگاه کردن ،میتوان فردی را مسرور و شاد کرد و
گاهی هم با کمک مالی ،میتوان خاطری را خرسند و شاد ساخت.
شادی برای تشکیل مجالس جشن:
یکی از شادیهای مثبت و پسندیده ،تشکیل مجالس جشن و سرور به مناسبت
روزهای شادی معصومان(ع) است ،مانند :سالروز میالد پیامبر اکرم(ص) و
موالید ائمه معصومین(ع) و اعیادی چون :مبعث ،فطر ،قربان ،غدیر و....
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امام رضا(ع) به ریان بن شبیب فرمود« :اگر دوست داری در درجات عالیه بهشت
با ما باشی ،به حزن ما محزون و به شادی ما شاد باش!»()13

ب .شادی ناپسند
گاهی شادیها -که از راههای مختلفی پیدا میشود -با گناه و معصیت ،و لهو
و لعب توأم است.
شادی به گناه:
از امام سجاد(ع) نقل شده که فرمودند« :از خوشحالی به گناه بپرهیز؛ چرا که
خوشحالی به گناه از خود گناه بدتر و بزرگتر است».
شادی در برابر لغزش دیگران:
امام علی(ع) فرمود« :به لغزش دیگران خوشحال مشو؛ زیرا تو نمیدانی که زمانه
با تو چه خواهد کرد.
شادیهای تمسخر آمیز:
یکی از شادیهای منفی ،شادیهای تمسخر آمیز است که بهمنظور تحقیر و
تضعیف حق ،انجام میشود ،مانند خنده فرعون در برخورد با دالیل منطقی
َ َ
و معجزات روشن حضرت موسی(ع)؛ چنانکه قرآن مجید میفرماید« :ف ّلما
َج َائ ُهم ب َآیات َنا ا َذا ُهم م َ
نها َی َ
ضح ُ
کو َن؛چون آیات ما را بر آنها آورد ،او را مسخره
ِ
ِ ِ ِ
کردند و خندیدند».مطففين29/
این روش مستکبران و طاغوتها است که میخواهند بدین وسیله به دیگران
ً
بفهمانند که اصال دعوت آنها قابل بررسی نیست و ارزشیک روش و برخورد
جدی را ندارد.
شادی مغرورانه:
افراد کم ظرفیت ،با دستیابی به مال و ثروت و مقام ،چنان به شادی میپردازند
که از خود بی خود میشوند.این روش شادی و نشاط نيز از منظر قرآن مذموم و
ناپسند شمرده شده است .قرآن کریم درباره قارون میفرماید« :همانا قارونیکی
از ثروتمندان قوم موسی بود که بر آنها طریق ظلم و طغیان پیش گرفت و ما
آنقدر گنج و مال به او دادیم که بر دوش بردن کلیدهای آن گنجها صاحبان قوت
را خسته میکرد».
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وقایع ماه رمضان

ّاول رمضان
 .1آتش سوزی مسجد النبی(ص)
روز اول ماه رمضان بنا به نقل «سمهودی مورخ عامه» در سال  654هجری،
مسجد النبی(ص) و حجرات مقدسه آن دچار آتش سوزی شد ،و به قدری
شعلههای آتش دامنه دار شد ،که سقف و دیوارها را فرا گرفته و فرو ریختاین
زمان مصادف با حکومت معتصم عباسی بود ،وی دستور داد ،بنیان مسجد را
دوباره به پای داشتند (.)1

.2والیتعهدی 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 ،واین عمل از طرف مامون عباسی
فقطیک نقشه سیاسی برای فرو نشاندن انقالبات داخلی مخصوصا جلوگیری از
خروج و قیام شیعیانایران (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 میآید)2( .
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ّ
سوم رمضان
 .1غزوه تبوکیا فاضحه در روز
غزوه تبوکیا فاضحه از جنگهای 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
گشت ،و علتایجاداین جنگ چنین بود که جاسوسان ،به دربار امپراطور روم
(هراقلیوس) (هرقل) گزارش دادند ،که پیامبر اسالم از دار دنیا رفت ،امپراطور
شورای نظامیتشکیل داد ،و تمامیحاضران موقع را مناسب بسیج لشکر روم
علیه حجاز دیدند و به سرپرستی مردی به نامیوحنا،یا (باغباد) ،به سوی حجاز
رهسپار ،و در تبوک (محلی میان حجر و شام) با سپاه اسالم تالقی کردند ،و سپاه
اسالم در تبوک کناره چشمه آبی تمرکزیافتند ،واینکه چرااین جنگ را فاضحه
مینامند بدان علت است که منافقان از حضور در جنگ تخلف ورزیدند ،و رسوا
شدند ،واین 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 قدس سره سال دهم بعثت
حضرت ابو طالب عم ویار با وفای پیامبر(ص) وفاتیافت.
همان مرد بزرگواری که در تمام نشیب و فرازهای دوران رسالت و قبل از رسالت
برادر زاده عزیزش رایاری 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« :اذهبیابن
اخی فقل ما احببت فو اهلل ال اسلمک لشی ء ابدا»ای پسر برادرم برو و هر چه
دوست میداری بگو (با مشرکین و قریش) به خدا سوگند تو را در هیچ پیش آمدی
وا نمیگذارم( ،نوازش مینمود) و از او پشتیبانی میکرد.
کفهایمان ابو طالب از کفهایمان همه خلق سنگین تر است
آری بهاین بزرگوار تهمت بیایمانی میزنند ،حضرت باقر(ع) فرمود :اگرایمان ابی
طالب را دریک کفه ترازو بگذارند وایماناین 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
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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 حضرتیگانه حامیو
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 اهلل ببحبوحات جنانه» ()5

دهم رمضان
وفات حضرت خدیجه
در ماه مبارک رمضان سال دهم بعثت خدیجه بانوی فداکار و همسر بی نهایت
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» سالاندوه نام نهاده ،بلی خدیجه
همسر بی همتای پیامبر(ص) بانوئی که از ثروت او اسالم رونقیافت 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 ویاری همچون خدیجه را هرگز به دست نخواهد آورد)6( .
به خدا سوگند بهتر از خدیجه را خدا به من عوض نداده
عایشه گفت پیامبر(ص) از خانه بیرون نمیرفت مگر آنکه خدیجه سالم اهلل
علیها رایاد میکرد ،و بر او به خوبی و نیکی مدح و ثنا مینمود ،روزی از روزها
غیرت مرا فرا 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 میخورد سپس فرمود :نه به خدا قسم بهتر از او را خدا به من
عوض نداده ،او به منایمان آورد هنگامیکه مردم کافر بودند ،و تصدیق کرد مرا،
هنگامیکه مردم مرا تکذیب میکردند 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
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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 بااین عقد اخوت ،برادری و مساوات و برابری را
در اسالم بنیان گذاشت اهل جهان رایک عائله و افراد بشر را عضویک 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 آئینیگانهای است «مشترک همه ادیان من است» و من
پروردگار شمایم ،پس مرا بندگی کنید».
بجرم سخن ناروایم چهره ام را پایمال کن
وقتی ابوذر غفاری در محضر رسول اهلل(ص) با «غالم سیاهی» در محاکمهای
میگوید« :یابن السوداء»ای پسر سیاهپوست ،پیامبر عزیز اسالم ناراحت و
خشمگین شده فرمود« :طف الصاع طف الصاع لیس البنی البیضاء علی ابن
السوداء فضل اال بالتقوی او بعمل صالح» همانند هم هستید و هیچ برتری
بریکدیگر ندارید مگر به تقوییا عمل صالح« ،فوضع ابوذر خده علی االرض و قال
لالسود قم فطا علی خدی تکفیرا له عن قوله» ابوذر به کفارهاین 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
واین سخن رئیس مذهب تشیع حضرت صادق(ع) است که فرمود« :المسلم
اخ المسلم ،و حق المسلم علی اخیه المسلم ان الیشبع ویجوع اخوه ،و الیروی
ویعطش اخوه ،و الیکتسی ویعری اخوه فما اعظم حق المسلم علی اخیه
المسلم» ( )11مسلمان برادر مسلمان است و حق مسلمان بر برادرشاین 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؟
آری پیامبر(ص) بین افراد صحابه با قرین و همرتبه خود ،برادریایجاد کرد ،و
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براین اساس هم باید برای خویش برادری انتخاب کند لذا کسی را الیق براین
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
آیا شما مانند علی بن ابی طالب نیستید؟ (و از فداکاری او درس نمیگیرید؟)
بهاین دلیل من بین او و محمد (صلی اهلل علیهما) برادری برقرار کردم واین
سخن در شان حضرت به مناسبت لیلة المبیت «که علی(ع) در جای پیامبر(ص)
خوابید» آمده است.
درباره اخوت و برادری مؤمنین بایکدیگر ،رسول خدا(ص) فرمود« :انما
المؤمنون فی تراحمهم و تعاطفهم بمنزلة الجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو
واحد تداعی له سائر الجسد بالحمیو السهر» (سفینة البحار ،جلد  ،1ص .)13
مؤمنین در ترحم و عواطف انسانی البته به منزلهیک جسد هستند ،به هنگام
احساس درد ازیک عضو بدن ،سائر اعضاء و جوارح بدن به سبب تب و بیداری
تداعی نموده و به درد میآید.

پانزدهم رمضان
 .1والدت امام مجتبی 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،
واین در سال سوم هجرت واقع شده است ،وقتی مژده والدتاین 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 اسماءهاتینی ابنی» ،پسرم را به من بده .اسماء نوزاد مبارک را به جد
بزرگوارش داد ،رسول خدا(ص) در گوش راستش اذان ،و در گوش چپش اقامه
فرمود( :که نخستین صدائی که گوش نوزاد با او آشنا شد ،صدای حق جدش
خاتم االنبیاء(ص) بود ،صدای توحید ،صدای تکبیر ،صدای تهلیل ،و صدای
تصدیق به نبوت پیامبر(ص) جد گرامش .که خدای توفیقاین سنت سنیه
را به امتش و به شیعیان حضرت مجتبی(ع) در مورد نوزادان عنایت فرماید.
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پیامبر(ص) فرمود« :یا علی هل سمیت الولید المبارک؟» آیااین نوزاد مبارک
را نام گذاردهای؟عرض کرد« :ما کنت السبقکیا رسول اهلل؟» بر شما سبقت
نمیگیرم ،هنوز لحظاتی نگذشته بود که بشیر وحی جبرئیل نازل شد ،و فرمان
خدا را به پیامبر(ص) رسانید،یا رسول اهلل «سمه حسنا» او را حسن نام گذار،
پیامبر(ص) شخصا برای حسن(ع) عقیقه کرد ،و بسم اهلل 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 صلح آن حضرت را در حفظ اسالم آن طور که باید نمیشناسند ،و قدر
و ارزش روش و سیره آن حضرت نزد بسیاری مجهول مانده است ،در حالی که
صلح 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 دراین رابطه)این مضمون
است «ان ابنی هذا سیدیصلح اهلل به بین فئتین (او بین فئتین عظیمتین)»
پیامبر(ص) فرمود :براستیاین فرزندم (امام حسن(ع)) آقائی است که خداوند
به سبب او بین دو گروه عظیم صلحایجاد میکند ،که در بعضی از نقلها «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 ،واین درست نیست که پیامبر(ص)
فرموده باشد که به وسیله فرزندم بین دو گروه مسلمان صلح برقرار میگردد،
معنایشاین است که پیامبر(ص) معاویه را مسلمان و خروج او علیه فرزندش
امام مجتبی(ع) را مشروع میداند)13( .

 .2والدت امام جواد(ع)
بنا به نقل شیخ مفید (رضوان اهلل علیه) در «مسار الشیعه» والدت با سعادت
حضرت امام محمد تقی(ع) در پانزدهم ماه مبارک رمضان سال  195هجری
اتفاق افتاده ،که شیخ کلینی در کافی تولد آن حضرت را در ماه رمضان 195
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میداند ،و بعضی معتقدند در هفدهم و نوزدهماین ماه واقع شده.
محدثان بزرگ و علماء عالیقدر ،افتخار کسب علوم از آن حضرت را داشته و در
غامض ترین مسائل علمیاو را حالل مشکالت مییافتند ،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
مسأله مهم از امام جواد(ع) امامت آن حضرت در سنین صباوت و صغرسن
است ،که دراینجا الزم به تذکر است امامت و پیشوائی پیش از سن بلوغ اگر چه
تا آن زمان بطور رسمیسابقه نداشت ،و در بین امامان پیش از آن حضرت کسی
در چنین سنی بر مسند امامت ننشسته بود.
ولیاین موضوع در بین سائر حجج خدا و انبیاء و پیغمبران سابقه دار است،
و حضرت عیسی و حضرتیحیی(ع) در کودکی به مقام نبوت رسیدند و قرآن
درباره حضرت عیسی(ع) میگوید ،که در گهواره گفت:
انی عبد اهلل آتانی الکتاب و جعلنی نبیا» ( )15من بنده خدا هستم ،که خداوند
به من کتاب داد (انجیل) و مرا نبی و پیامبر قرار داد ،و در مورد حضرتیحیی خدا
میفرماید :و آتیناه الحکم صبیا ()16
و فرمان (نبوت) را در حالی که کودکی بیش نبود به او دادیم.
این مسأله که علوم و دانشهای امامان و قوت فهم و کثرت معارف آن به تعلم
و آموختنی و رشد جسمانی نیست ،همواره مقبول خواص و عوام بوده است.
ابو حنیفه از حضرت موسی بن جعفر (علیهما السالم) وقتی در سن هفت سالگی
بود مسائل فقهی میپرسید و پاسخ میشنید .خداوند میفرماید:
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ()17
پس کتاب (قرآن) را به بندگانی که آنها را برگزیدیم به ارث دادیم ،امامان
هریک بنده برگزیده خدا بودند ،که خدا کتاب و علم کتاب را بهایشان عطا فرمود،
بنابراین امام جواد(ع) بااین دالئل و هزارها دلیل دیگر میتواند در صغر سن امام
و پیشوای شیعیان باشد .زیرایکی از دالئل محکم و قابل قبول همهاین 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.
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نوزدهم رمضان
 .1ضربت خوردن امیرالمومنین
 .2وقوع غزوه بدر
در هفدهمیا نوزدهم ماه مبارک رمضان سال دوم هجرت ،غزوه بدر واقع
شد )18(،این غزوه ،نخستین مقابله سپاه اسالم با کفر ،و نبرد اهل توحید با
اهل شرک بود ،دراین غزوه مشرکان از جنبه ساز و برگ و اسلحه و مهمات بر
مسلمانان برتری داشتند ،و نفرات و افراد آنها تقریبا سه برابر سپاه اسالم بود.
اثرات جهانی جنگ بدر برای اسالم و مسلمین
جنگ بدر برای توحید کلمه و کلمه توحید و آئین جهانی اسالم ارزش حیاتی
داشت ،و فتحی که در آن نصیب مسلمانان شد ،پایه و اساس تمام فتوحات
آینده اسالم شد ،اهمیت آن ازاینجا معلوم میگردد ،که رسول خدا(ص) به درگاه
الهی دست به دعا برداشته و عرض مینماید:
«اللهم هذه قریش قد اقبلت بخیالئها و فخرها تحادک و تکذب رسولک ،اللهم
فنصرک الذی وعدتنی اللهم احسنهم الغداة» ()19
خدایااین قبیله قریشند که به علت تکبر و تفاخر با تو به مبارزه برخاسته و
پیامبرت را تکذیب مینمایند .خدایا نصری را که به من وعده فرموده بودی کجا
است؟ خدایا صبحگاهان نیکی و هدایت خویش را به آنان برسان.
خدایا اگراین 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»
خدایا آنچه را که به من وعده فرمودی به انجام رسان ،که اگراین گروه هالک
شوند ،دیگر در روی زمین پرستش نخواهی شد ،آن قدر پیامبر اکرم دستهایش
را به دعا بلند نگاهداشت که ردایش از دوش مبارک افتاد ،دراین غزوه مسلمانان
با صبر و استقامت جهاد کردند ،و صدق نیات و راستیایمان و اسالم خود را
آشکار ساختند و خدا آنان رایاری کرد ،و در جنگ بر دشمنان پیروز شدند و
دین خدا رایاری نمودند و معلوم شد که میتوانند دعوت اسالم را به جهانیان
برسانند و در هنگام فداکاری و جانبازی ،اسالم را از اموال و اوالد و جانهای خود
گرامیتر میدارند)20( .
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شما برترید اگر مؤمن باشید
خداوند هم میفرماید :و ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین ()21
سست نشوید و غمگین نباشید ،که اگرایمان داشته باشید برتر و واالتر از همه
خواهید بود.

بیستم رمضان
فتح مکه
انا فتحنا لک فتحا مبینا ()22
براســتی مــا بــرای تــو پیــروزی روشــن و آشــکاریایجاد و مقــرر نمودیــم ،طبــق نقــل
کتابهــای ( )23معتبــر فتــح مکــه در بیســتم مــاه مبــارک رمضــان ســال هشــتم
هجــرت اتفــاق افتــاد.
تــا ســال هشــتم هجــرت بــا فتوحــات پــی در پــی و پیروزیهائــی کــه نصیــب اســام
شــد شــهر مکــه ،مرکــز شــبه جزیــره و معبــد همــگان ،و مســجد الحــرام ،و کعبــه
معظمــه و قبلــه اســام و مســلمین ،همچنــان در تصــرف بــت پرســتان و مشــرکان
باقیمانــده و بــت پرســتی و فســاد و انحطــاط اخالقــی و اســتثمار و اســتعباد
انســانها در آنجــا رائــج بــود ،و ســیصد و شــصت بــت بــر کعبــه نصــب بــود کــه مــورد
پرســتش بــت پرســتان و قریــش قــرار میگرفــت ،کــه وقتــی مکــه را پیامبــر(ص) فتح
کــرد و در کنــار خانــه خــدا پیــاده شــد ،و بــی امــان بــه شکســتن بتهــا پرداخــت،
بــزرگ بتهــا« ،هبــل» بــود کــه پیامبــر(ص) بــا چوبــی بــه آنهــا اشــاره میکرد،یــا
گوشــه کمــان در چشــم آنهــا میخالنیــد ،وایــن آیــه را میخوانــد :قــل جــاء الحــق
و زهــق الباطــل ان الباطــل کان زهوقــا (( )24پیامبــر) بگــو کــه حــق آمــد و باطــل
نابــود شــد کــه هــر آینــه باطــل نابــود شــدنی اســت ،رســول خــدا(ص) از علــی(ع)
مشــتی ســنگریزه گرفــت و بــر آنهــا زد ،و آیــه قــل جــاء الحــق ...را قرائــت نمــود
همــه بتهــا بــرو افتادنــد ســپس همــه را از مســجد بیــرون بردنــد و شکســتند.
پای علی(ع) بر دوش پیامبر(ص) جهت شکستن بتها
برایانداختــن چنــد بــت بــزرگ از فــراز دیــوار کعبــه ،بــه فرمــان پیغمبــر(ص) امیــر
المؤمنیــن علــی(ع) پــا بــر کتــف مبــارک پیامبــر(ص) گذاشــت و بتهــا را بزیــر
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افکنــد ،و بــا پیامبــر(ص) باایــن وضــع شــکوهمند و افتخــار آمیــز همــکاری کــرد.
عفــو تاریخــی و بــی نظیــر پیامبــر(ص) در فتــح مکــه
بــر همــه مــردم جهــان پیداســت ،کــه مــردم مکــه تــا چــه حــد پیامبــر ویارانــش
را آزار دادنــد ،و از اســتهزاء و تمســخر ،و تکذیــب و جســارت و از بــی ادبیهــای
فــراوان کوتاهــی نکردنــد ،او را بایارانــش 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 اهلل(ص)
خوابیــده ،و پیامبــر(ص) از مکــه بــه مدینــه فــرار کــرد ،و تــرک وطــن نمــود و بهیثــرب
هجــرت فرمــود ،بــاز هــم دســت از اذیــت آن حضــرت برنداشــتند ،و لشــگر به ســوی
او کشــیدند،اینک پیامبر(ص)ایــن شــهر را فتــح میکنــد ،خانــه و دیــار و همــه
چیزشــان در اختیــار ســپاه اســام درآمــده هــر فرمانــی دربــاره آنهــا بدهــد فــورا
بــدون چــون و چــرا اجــرا میشــود.
امروز ،روز مرحمت است نه روز ملحمه
اگــر بفرمایــد «القتــل» همــه اهــل مکــه کشــته میشــوند ،اگــر بفرمایــد« :النهــب»
تمــام اموالشــان بــه غــارت مـیرود ،و اگــر بفرمایــد «االســر» همه را اســیر میســازند،
ولــی آن معــدن حلــم و گذشــت و عفــو و رحمــت وقتــی شــنید «ســعد» میگویــد:
«الیومیــوم الملحمــة الیــوم تســتحل الحرمــة» امــروز روز خــون ریختــن و کشــتار
یگــردد .پیامبــر(ص) فرمــود« :بــل
اســت ،امــروز حرمــت اهــل مکــه حــال م 
الیومیــوم 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
یکــه رســول خــدا(ص) وارد مکــه شــد ،بــزرگان قریــش گمــان
شــو .هنگام 
میکردنــد شمشــیر از آنهــا برداشــته نخواهــد شــد ،و همــه قتــل عــام میشــوند.
ولــی پیامبــر(ص) بــر در خانــه کعبــه معظمهایســتاد ،و گفــت« :ال الــه اال اهلل وحــده
وحــده وحــده انجــز وعــده و نصــر عبــده و اعــز جنــده و هــزم االحــزاب وحــده»
نیســت معبــودی جــز خداییکتاییگانــه ،آنکــه وعــده اش را انجــام داد ،و بنــده
اش رایــاری کــرد ،و ســپاهش را عــزت بخشــید ،و دیگــر گروههــا را نابــود ســاخت.
ســپس خطــاب بــه آنهــا فرمــود« :مــاذا تقولــون ،و مــاذا تظنون؟چــه میگوئیــد و
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چــه گمــان میبریــد؟» ســهیل بــن عمــر عــرض کــرد« :نقــول خیــرا و نظــن خیــرا ،اخ
کریــم و ابــن اخ کریــم قــد قــدرت».
ســخن بــه خیــر میگوئیــم ،و گمــان خیــر و نیکوئــی میبریــم ،بــرادری کریــم و پســر
بــرادر کریمــی ،کــه بــر مــا قدرتیافت ـهای ،رســول خــدا(ص) ازایــن ســخنان رقــت
فرمــود .و دیدگانــش اشــک آلــود شــد مــردم مکــه کــه پیامبــر(ص) را بهایــن حــال
دیدنــد صدایشــان بــه گریــه بلنــد شــد و زار زار میگریســتند.
کلمه تاریخی «انتم الطلقاء» از پیامبر بود
آنــگاه حضــرت فرمــود :مــن آن گویــم ،کــه بــرادرم حضرتیوســف گفــت« :ال تثریــب
علیکــم الیومیغفــر اهلل لکــم و هــو ارحــم الراحمیــن ،اذهبــوا و انتــم الطلقــاء» امروز بر
شــما مالمتــی نیســت ،خــدا شــما را بیامــرزد ،او رحــم کننــده تریــن رحــم کننــدگان
اســت ،برویــد همــه تــان آزادیــد)27( .

بیست ویکم رمضان
شهادت حضرت امیر المؤمنین(ع)
یکــی از حــوادث بــزرگ مــاه رمضــان شــهادت مــوالی متقیــان علــی(ع) اســت ،او
ازیــاران بــا وفــای پیامبــر(ص) و وصــی و وزیــر و ابــن عــم و دامــان آن حضــرت بــوده
کــه پیامبــر(ص) در 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 تذکرایــن اســت کــه آن حضــرت مســأله شــهادت خویــش
را خبــر داد ،صاحــب کشــف الغمــه از کرامــات حضــرت علــی(ع) نقــل مینمایــد:
وقتــی حضــرت از قتــال 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 حســناء» آنــگاه رو بــه فرزنــدش حضــرت
مجتبــی(ع) کــرد ،فرمودیــا ابــا محمــد چقــدر از مــاه رمضــان رفته؟عــرض کــرد
ســیزده روزیــا امیــر المؤمنیــن ،ســپس از امــام حســین(ع) پرســیدیا ابــا عبــد اهلل
چقــدر ازایــن مــاه مانــده ،عــرض کــرد هفــده روزیــا امیــر المؤمنیــن ،آنــگاه امــام(ع)
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دســت مبــارک خویــش را بــه محاســن شــریف خویــش گذاشــت کــه در آن حــال
ســفید بــود فرمود:ایــن محاســنم بــه خونــم خضــاب خواهــد شــد ،ســپساین
بیــت را در مــورد قاتلــش فرمــود:
ارید حیاته ویرید قتلی خلیلی من عذیری من مراد ()29
مــن خواســتار حیــات و زندگــی او هســتم و او قصــد جانــم میکنــد ،کســی کــه
مــورد عالقــه مــن بــود و او ابــن ملجــم مــرادی اســت« .ثــم قــال :هــذا و اهلل قاتلــی»
ســپس اشــاره بــه او فرمود:ایــن قاتلــم میباشــد .گفتندیــا امیــر المؤمنیــن آیــا او را
نمیکشــی ،فرمــود :او کــه هنــوز بــا مــن کاری نکــرده اســت)30( .
عبــد الرحمــان بــن ملجــم مــرادی لعنــة اهلل علیــه وقتیایــن کلمات را شــنید ســخت
ترســید و خامــوش نشســت تــا آن حضــرت از منبــر فــرود آمــد ،پــس آن ملعــون
برخاســت بــه عجلــه در برابــر آن حضــرت بایســتاد و عــرض کردیــا امیــر المؤمنیــن
مــن حاضــرم و در خدمــت شــما هســتم،این دســت راســت و چــپ مــن اســت
کــه در مقابــل شــما اســت ،قطــع کــن دســتهایم را ویــا مــن را بــه قتــل برســان ،امــام
فرمــود :چگونــه تــو را بکشــم و حــال آنکــه جرمـیاز تــو بــر مــن واقــع نشــده اســت و اگــر
هــم بدانــم تــو قاتــل مــن هســتی تــو را نخواهــم کشــت ،لکــن بگــو آیــا از جهــودان زنــی
حاضنه داشــتی؟و روزی از روزها به تو خطاب کرد« :ای برادر کشــنده شــتر ثمود؟»
عــرض کــرد چنیــن بودیــا امیــر المؤمنیــن ،حضــرت دیگــر ســخن نگفــت ()31
جنگ نهروان جنگ با مقدس مآبهای خوارج
نیــک عــده مقــدس مــآب و متظاهــر بــه
جنــگ نهــروان :عاملیــن جنــگ نهروا 
اســام بودنــد ،از نظــر ظاهــر آنــان بــه همــه دســتورات اســامیعمل میکردنــد ،و
ظاهــر آراســته و عــوام پســندی داشــتند ،ولــی متاســفانه گرفتاریــک نــوع انحــراف
در مســأله رهبــری شــده بودنــد ،و میخواســتند فهــم انحرافــی خــود را بــه مقــام
رهبــری و امــام معصــوم تحمیــل کننــد ،امــام علــی(ع) در مقابــل آشــوبهای
آنــان تحمــل و بردبــاری نشــان داد ،نصیحــت و ارشــاد نمــود ،ولــی آنهــا ازایــن
بردبــاری و عطوفــت علــی(ع) ســوء اســتفاده کردنــد ،وقتــی کــه امــام(ع) از هدایــت
و ارشــاد آنهــا مایــوس شــد ،بــا قاطعیــت مخصــوص بــه خــود بــرای ســرکوبیاین
انگلهــای مزاحــم نیــروی خــود را بســیج کــرد ،و چندیــن هــزار نفــر از آنــان را در
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ســرزمین نهــروان بــه هالکــت رســانید .امــام علــی(ع) باایــن عمــل شــجاعانه خــود
خــط اســام را مشــخص کــرد کــه هــر کــس تحــت هــر عنــوان گرفتــار انحــراف شــود
بایــد هــاک گــردد ،خــواه طلحــه و زبیــر دو صحابــه پیامبــر(ص) و خــواه معاویــه و
خــواه مقــدس مآبهــای خــوارج ،انحــراف از خــط مســتقیم اســام راســتین گمــراه
کننــده و اختــاف آفریــن اســت و بایــد ســرکوب شــود ،آنهــا را عفــو نکــرد ،تــا بماننــد
و متشــکل شــوند ،و بیشــتر فتنــه کننــد)32( .
و قاتلوهم حتی ال تکون فتنة ویکون الدین هلل ()33
بکشید آنان را تا آنکه فتنهای نباشد و دین مال خدا باشد.

بیست و سوم رمضان
لیلة القدر
از اســحاق بــن عمــار روایــت اســت ،گفــت شــنیدم از حضــرت صــادق(ع) کــه فرمــود:
بعــد از آنکــه مــردم پرســیدند ارزاق در نیمــه شــعبان قســمت میشــود ،فرمــود
ســوگند بــه خــدا کهایــن گونــه نیســت ،مگــر در شــب نوزدهــم از مــاه رمضــان و
بیســت ویکــم و بیســت و ســیم ،کــه در شــب نوزدهــم« ،یلتقــی الجمعــان» ،و در
شــب بیســت ویکــم «یفــرق کل امــر حکیــم» و در بیســت و ســوم «یمضــی مــا اراد
اهلل جــل جاللــه ذلــک و هــی لیلــة القــدر التــی قــال اهلل تعالــی خیــر مــن الــف شــهر».
اســحاق بــن عمــار گفــت عــرض کــردم ،معنــی «یلتقــی الجمعــان» چیســت ،فرمــود:
«یجمــع اهلل فیهــا مــا اراد مــن تقدیمه و تاخیــره و ارادتــه و قضائه» ،جمع میفرماید
درایــن شــب (نوزدهــم) آنچــه اراده فرمــوده از تقدیــم و تاخیــر لیلــة القــدر و مشــیت و
قضــاء الهــی تعلــق گرفتــه ،عــرض کــردم معنــی «یمضیــه فــی لیلــة ثلــث و عشــرین»
چــه چیــز اســت ،فرمــود :خداونــد در شــب بیســت ویکــم تفریــق میفرمایــد :ویکــون
لــه فیــه البــداء ،کــه ممکــن اســت بــرای ذات اقــدس احدیــت بــداء حاصــل شــود «که
تغییــر و تحولــی در زمــان لیلــة القــدر برایــش بــه وجــود آیــد» و چــون شــب بیســت و
ســیم میشــود« .امضــاه فیکــون مــن المحتــوم الــذی الیبدولــه فیــه تبــارک و تعالــی
لیلــة القــدر» و محتومیــت او را امضــاء میفرمایــد ،و دیگــر بدائــی از جانــب حــق جــل
و عــا در آن امــر از بــرای بنــدگان ظاهــر نمیشــود)34( .
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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» ( )36امــام فرمــود :قــرآن در اول شــب مــاه رمضــان نــازل گردیــده اســت ،و
مــاه رمضــان را بــا قــرآن اســتقبال کــن «کــه در حیــن رؤیت هالل رمضان ،مســتحب
اســت نگریســتن بــه قــرآن مجیــد» روایــت بــاال حاکــی ازایــن 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 میفرمایــد:
حــم ،و الکتــاب المبیــن انــا انزلنــاه فــی لیلــة مبارکــة انــا کنــا منذریــن فیهایفــرق کل
امــر حکیــم ( )37و در ســوره قــدر میفرمایــد :انــا انزلنــاه فــی لیلــة القــدر ()38
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 میکنــد از ابــی عبــد اهلل(ع) قــال« :لیلــة القــدر فــی
کل ســنة ویومهــا مثــل لیلتهــا» ( )39فرمــود :شــب قــدر در هــر ســال اســت و روز آن
مثــل شــبش میباشــد.
آنچــه از آیــات ســوره بقــره و دخــان ،و قــدر و بعضــی دیگــر از ســور قــرآن اســتفاده
میگــردد ،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 ویــک جــای قــرآن ،کلمــه انــزل اســت کــه داللــت بــر
نــزول دفعــی دارد ،و فــرق بیــن انــزال و تنزیــل همــان نــزول دفعــی و نــزول تدریجــی
اســت ،کــه انــزال نــزول دفعــی و تنزیــل نــزول تدریجــی را گوینــد ،گروهی از مفســرین
همیــن قــول را تاییــد کردهانــد )40( ،بنابرایــن هــر جــا آیــه انــزال در قــرآن بچشــم
میخــورد نــزول دفعــی اســت ،و هــر جــا تنزیــل بــه چشــم میخــورد ،نــزول تدریجی
را میرســاند ،وایــن هــر دو بــه جــا و منافاتــی بــا هــم نــدارد ،زیــرا قــرآن ابتــدا در شــب
قدریکجــا بــه بیــت المعمــور نــازل شــد ،و در طــول ســالهای بعثــت پیامبــر(ص) بــه
طــور تدریجــی بــه آن حضــرت نــازل گشــت و روایــت حضــرت صــادق(ع) هــم شــاهد
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و مؤیــد همیــن معنــی اســت کــه مفســرین میگوینــد و بلکــه بیــان امــام برهــان
مفســرین اســت.
نزول قرآن از نظر دفعییا 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 شــهر رمضــان الــی البیــت المعمــور ،ثــم انــزل مــن البیــت
المعمــور فــی طــول عشــرین ســنة» امــام فرمــود :قــرآن بــه طو ریــک 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
میفرمایــد :کــه قرآنیــک نــزول اجمالــی داشــته ویــک نــزول تدریجــی و تفصیلــی،
و نــزول اجمالــی حقیقتــی اســت متعالــی کــه از دســترس افــکار بشــری خــارج اســت
کــه قبــا 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 تفسیر برهان از حضرت صادق(ع) آمده است که فرمود:
«ان الشــهور عنــد اهلل اثنــا عشــر شــهرا فــی کتــاب اهللیــوم خلــق الســموات و االرض،
فعــزة الشــهور شــهر اهلل عــز ذکــره و هــو شــهر رمضــان ،و قلــب شــهر رمضان لیلــة القدر
و نــزل القــرآن فــی اول لیلــة مــن شــهر رمضــان فاســتقبل الشــهر بالقــرآن» ()42
براســتی ماههــا در نــزد خداونــد در کتــاب خــدا دوازده مــاه اســت از روزی کــه
آســمان و زمیــن آفریــده شــد ،پــس عزیزتریــن مــاه نــزد خــدا مــاه رمضــان اســت
گرامیبادیــادش ،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 رحمــة اهلل علیــه در کافــی از جعفــر بــن غیــاث روایــت میکنــد ،کــه
گفــت از ابــی عبــد اهلل(ع) از قــول خــدای تعالــی :شــهر رمضــان الــذی انــزل فیــه
القــرآن ،واینکــه بــه طــور حتــم قــرآن در بیســت ســال از اولــش تــا آخــرش نــازل شــده
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اســت ،پرســیدم؟ فقــال(ع):
«نــزل القــرآن جملــة واحــدة فــی شــهر رمضــان الــی البیــت المعمــور ،ثــم نــزل فــی
طــول عشــرین ســنة ثــم قــال :قــال النبــی(ص) نزلــت صحــف ابراهیــم فــی اول لیلــة
مــن شــهر رمضــان ،و انزلــت التوریــة لســت مضین من شــهر رمضان ،و انــزل االنجیل
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
امــام فرمــود :قــرآن جملــه واحــده ویکجــا 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
 .1فتحاندلس توسط طارق بن زیاد
در رمضــان ســنه  92فتحاندلــس بــه دســت مســلمین بــه رهبــری طــارق بــن زیــاد
صــورت گرفــت و خداونــد او را بــر «ملــک لذریــق» در کنــار نهــر (لکــة) بــه پیــروزی
رســانید )44( .مســلمانان عــرب و بربرهــای شــمال آفریقــا در ســال  92هجــری تحت
فرماندهــی ســردار نامیطــارق بــن زیــاد کــه خــود از قــوم سلحشــور بربــر ویکــی از
افســران الیــق موســی بــن نضیــر فرمانــروای آفریقــا بــود بــا  12هــزار ســپاهی از تنگــه
میــان مراکــش ،و اســپانیا( ،کــه امــروز بــه نامایــن ســردار نامیجبــل الطــارق نامیــده
شــده) گذشــت ،و دراندک زمانی سراســر اســپانیا که شــامل کشــور پرتقال کنونی هم
بــود فتــح کــرد ،دکتــر گوســتاولوبون مینویســد:این فتــح بــا نهایــت ســرعت انجــام
گرفــت ،تمــام شــهرهای بــزرگ دروازههــا را بــه رویایــن 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 ســاطین «گــت» بــه دســت مســلمانان افتــاد)45( .
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خطبه امیرالمومنین علی(ع)
درباره ماه مبارک رمضان

ای مردم!ایــن مــاه ،ماهــی اســت کــه خداونــد ،آن را بــر ماههــای دیگــر برتــری
داده اســت ،ماننــد برتــری مــا اهلبیــت بــر دیگــر مــردم .و آن ،ماهــی اســت کــه
درهــای آســمان و درهــای رحمــت ،در آن گشــوده میشــوند و درهــای آتــش در
آن بســته میگردنــد.
امیــر المومنیــن حضــرت علــی(ع) در اولیــن روز مــاه رمضــان در مســجد کوفــه
ضمنایــراد خطبـهای زیبــا در وصــف مــاه مبــارک رمضــان ،بــه پیشبینــی پیامبــر
اعظــم(ص) دربــاره شــهادت خویــش درایــن مــاه اشــاره کــرد.
خطبه امام بهاین شرح است:
ُّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ َّ ْ َ َ ْ ٌ َ َّ َ ُ ُ َ َ
َ
ور کفض ِلنــا أهــل
أیهــا النــاس ِإن هــذا الشــهر شــهر فضلــه اهَّلل َعلــى ســا ِئ ِر الشــه َ ِ
ْال َب ْیــت َع َلــى َســائر َّالنــاس َو ُهـ َـو َشـ ْـه ٌر ُی ْف َت ُح فیــه أ ْبـ َـو ُاب َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ّ
السـ َـم ِاء َو أبــواب الرحمـ ِـة
ِ ِ
ِ
َ ِِ
ِ
ُّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
الد َعــاءُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ٌ
َ
َو ُی ْغلـ ُـق ِفیـ ِـه أبــواب ِالنیــر ِان و هــو شهریســمع ِفیـ ِـه ِالنــداء ویســتجاب ِفیـ ِـه
ْ َ
َو ُی ْر َحـ ُـم ِفیـ ِـه ال ُبــک ُاء.
ای مردم!ایــن مــاه ،ماهــی اســت کــه خداونــد ،آن را بــر ماههــای دیگــر برتــری
داده اســت ،ماننــد برتــری مــا اهلبیــت بــر دیگــر مــردم .و آن ،ماهــی اســت کــه
درهــای آســمان و درهــای رحمــت ،در آن گشــوده میشــوند و درهــای آتــش در آن
بســته میگردنــد .و ماهــی اســت کــه در آن نــدا شــنیده میشــود و دعــا مســتجاب
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یگــردد و گریــه مــورد ّ
ترحــم قــرار میگیــرد.
م 
َ
ّ
ْ
َ ْ َ ٌ َ ََ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ین وَ
الصا ِئ ِم َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ٌ
َو هــو شــهر ِفیـ ِـه لیلــة نزلـ ِـت المل ِئکــة ِفیهــا ِمن الســم ِاء فتسـ ِـلم علــى
ََْ ُ َْ ْ ُ ّ َ َ ََ َ َْ َ
َ
ْ
َ َْ
َّ
ـات ِبـ ِـإذ ِن َر ّ ِب ِهـ ْـم ِإلــى َم ْطلـ ِـع الف ْجـ ِـر َو ِهـ َـی لیلــة القــد ِر قـ ِـدر ِفیهــا ولی ِتــی قبــل
الصا ِئ َمـ ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َأ ْن ُخلـ َـق َآد ُم ع بألفـ ْـی َعــام ص َی ُام َی ْوم َهــا أف َضــل مـ ْـن ص َیــام ألــف َشـ ْـهر َو ال َع َمــل ف َ
یها
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ ٍ ِ
ِ
ِ
ٍ
ْ
َْ َ ُ َ ْ
َ
ْ
َ
َ
أفضــل ِمــن العمـ ِـل ِفــی ألـ ِـف شــه ٍر.
ماهــی اســت کــه در آن ،شــبی وجــود دارد کــه فرشــتگان از آســمان فــرود آمــده،
بــر مــردان و زنــان روزهدار ،بــه اذن پروردگارشــان تــا طلــوع ســپیده ســام میدهنــد
و آن شــب« ،شــب قــدر» اســت .دو هــزار ســال پیــش از آن کــه آدم علیهالســام
آفریــده شــود ،والیــت مــن در آن شــبّ ،
مقدر شــد .روزه گرفتن آن ،برتــر از روزهداری
هــزار مــاه اســت و عمــل در آن ،برتــر از عمــل در هــزار مــاه اســت.
َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ َّ
َ َ َّ
َّ
َ
ـات و ِإن
ـان ل َت ْطلـ ُـع َعلى
أیهــا النــاس إن شــموس شــهر رمضـ
الصا ِئ ِمین وَ الصا ِئمـ ِ
َ َّ ْ ّ َ ْ
َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ِ َ َ ْ ْ َّ ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ُ
ْ
ّ
اهَّلل
أقمــاره لیطلــع علی ِهــم ِبالرحمـ ِـة و مــا ِمنیــو ٍم و لیلـ ٍـة ِمــن الشــه ِر ِإل و ال ِبــر ِمــن ِ
َ
َ
َُْ َ
ً َ
َ
ىی َت َن َاثـ ُـر مـ َـن َّ
َ
َت َع َال َ
اهَّلل َبـ ْـد َرة کـ ُـر َم َعلــى
السـ َـم ِاء َعلــى َهـ ِـذ ِه
ِ
ال ّمـ ِـة ف َمـ ْـن ظ ِفـ َـر ِمـ ْـن ِنثـ ِـار ِ
َّ
َ َ ٌ ََ
َ
َ ْ َ َ ْ
َْ َ
اهَّلل.
اهَّلل ِإل َج َعــل ال َج ّنــة َمثـ َـو ُاه ِع َبــاد ِ
اهَّلل َی ْو َم َیلقاهــا َو َمــا کـ ُـر َم ع ْبدعلــى ِ
ِ
ای مــردم! خورشــید مــاه رمضــان بــر مــردان و زنــان روزهدار ،بــا رحمــت میتابــد
و مــاه آن بــا رحمــت بــر آنــان نورافشــانی میکنــد و هیــچ روز و شــبی ازایــن مــاه
نیســت ،مگــر آن کــه پــروردگار متعــال ،بــر س ـراین ّامــت ،نیکــی میافشــاند .پــس
هــر کــس از ریــزش نعمــت الهــی ّ
ذرهای بهرهمنــد گــردد ،در روز دیــدارش بــا خــدا،
نــزد خداونــد ،گرامیخواهــد بــود و هیــچ بنــدهای نــزد خــدا گرامینگــردد ،مگــر آن
کــه خداونــد ،بهشــت را جایــگاه او قــرار میدهــد.
َ ُّ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
ـاع ُاتهُ
ال َّیــام َو َل َیالیــه َأ ْف َضـ ُـل َّالل َیالــی َو َسـ َ
َّ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
ور أی ُامــه أفضــل
ِ ِ
ِ
َ ِإن شــهرکم لیــس کالشــه َ ِ
ِ
ـاعات ُهـ َـو َشـ ْـه ٌر ّ
أ ْف َضـ ُـل َّ
السـ َ
وسـ ٌـه ُه َو َشـ ْـه ٌر َیز ُید ُ
اط ُ
ین ِفیـ ِـه َم ْغ ُل َول ٌة َم ْح ُب َ
یه
الشـ َـی
اهَّلل ِف ِ
ِ
ِ
ِْ
َ
َ
َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ٌُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ
ْ َْ َ َ ْ َ َ َُ َْ ُ
ـان ِبال َم ْغ ِفـ َـر ِة َو
الرزاق و الجــال ویکتــب ِفیـ ِـه وفــد بی ِتـ ِـه و هــو َشــهریقبل أهــل ِالیمـ ِ
ّ ْ َ َ َّ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ّ َّ
ـان.
ـاة ال َم ِلـ ِ
ـان و مرضـ ِ
ـک الدیـ ِ
الرضــو ِان و الــرو ِح و الریحـ ِ
ِ
بنــدگان خدا!ایــن مــاه شــما ،همچــون دیگــر ماههــا نیســت .روزهایــش برتریــن
روزهاســت و شـبهایش برتریــن شـبها و ســاعاتش برتریــن ســاعات اســت .آن،
ماهــی اســت کــه شــیطانها در آن در بنــد و زندانیانــد؛ ماهــی کــه خداونــد در
آن ،روزیهــا و اجلهــا را میافزایــد و میهمانــان خان ـهاش را مینویســد؛ ماهــی
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کــه اهلایمــان بــا آمــرزش و رضــای الهــی ،بــا شــادی و نعمتهــای الهــی ،و بــا
خشــنودی فرمانــروای دادگــر و توانــا ،پذیرفتــه میشــوند.
َ ُّ َ َّ
ـک فــی َشـ ْـهر َک َهـ َـذا َض ْیـ ُـف َر ّبـ َ
الصائـ ُـم َت َد َّبـ ْـر َأ ْمـ َـر َک َفإ َّنـ َ
ـک ْان ُظـ ْـر َک ْیـ َـف َت ُکــونُ
أیهــا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـک َعـ ْـن َم َعاصــی َر ّبـ َ
ـک َو َن َهــار َک َو َک ْیـ َـف َت ْح َفـ ُـظ َج َوار َحـ َ
فــی َل ْیلـ َ
ـک ْان ُظـ ْـر َأ ْن َل َت ُکــونَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ْ َ ً َ َّ َ َ ً َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ
ون ع ْندَ
َ
ِباللیـ ِـل نا ِئمــا و ِبالنهـ ُ ِـار غ ِافــا فینق ِضــی شــهرک و قد ب ِقــی علیــک ِوزرک فتک ِ
ْ َ
َ ُ َُ ْ َ َْ
َّ
یکهـ ْـم ِمــنَ
َ َ ْ َ َْ ْ ََ َ َ
ْاسـ ِـتیف ِاء الصا ِئ ِمیــن أجورهــم ِمــن الخ ِاسـ ِـرین و ِعنـ ْـد فو ِز ِهــم ِبکرامـ ِـة م ِل ِ ِ
َ
َ
ود َ
ین.
ال َم ْح ُر ِومیـ َـن َو ِع ْنــد َسـ َـعاد ِت ِه ْم ِب ُم َجـ َـاو َر ِة َر ّ ِب ِهـ ْـم ِمـ َـن ال َم ْط ُر ِ
ای روزهدار! در کار خویــش نیــک بنگــر ،کــه درایــن مــاه ،میهمان پــروردگار خویش
هســتی .بنگــر کــه در شــب و روزت چگونـهای و چگونــه اعضــای خــود را از نافرمانــی
خــدا حفــظ میکنــی .بنگــر تــا مبــادا شــب در خــواب باشــی و روز در غفلــت؛ پسایــن
مــاه بــر تــو بگــذرد و بــار گناهــت همچنــان بــر دوشــت مانــده باشــد؛ پــس آنــگاه کــه
روزهداران پاداشهــای خــود را میگیرنــد ،تــو از زیانــکاران باشــی و آنــگاه که به کرامت
فرمانــروای خویــش نایــل میشــوند ،از محرومــان گــردی و آنــگاه که به همســایگی با
پروردگارشــان ســعادتمند میشــوند ،تو از طردشــدگان باشــی!
َ ُّ َ َّ
ک َفـ َـأ َّی َبــاب َت ْقصـ ُـد ؟ َو إ ْن َح َر َمــکَ
الصائـ ُـم إ ْن ُطــر ْد َت َعـ ْـن َبــاب َملیــک َ
أیهــا
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـک ؟ َو إ ْن َأ َذَّلــکَ
ـک َف َمـ ْـن َذا َّالذی ُی ْکر ُمـ َ
ـک ؟ َو إ ْن َأ َه َانـ َ
ـک َف َمـ ْـن َذا َّالذی َی ْر ُز ُقـ َ
َر ُّبـ َ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ِ
َ َّ
َ َ ْ َ َّ ُ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ َ
َ ْ
ـک ِفــی
ـک ف َمـ ْـن ذا ال ِذی َی ْن ُصـ ُـر َک ؟ َو ِإ ْن ل ْم َیق َبلـ َ 
فمــن ذا ال ِذیی ِعــزک ؟ و ِإن خذلـ
َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
ودی ِتــک ؟ و ِإن لمی ِقلــک عثرتــک فمــن ترجــو
ز ْمـ َـر ِة ع ِبیـ ِـد ِه ف ِإلــى مــن ترجــع ِبعب ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ـون ُح ّج ُتـ َ
ل ُغفـ َـران ذ ُن َ َ ْ َ َ َ
ـک ب َح ِّقـ ِـه ف َمــا ذا َیکـ ُ
ـک ؟
ِ
وبــک ؟ و ِإن طالبـ ِ
ِ
ِ
ای روزهدار! اگــر از درگاه صاحبــت رانــده شــوی ،بــه کــدام درگاه روی خواهــی
آورد؟ و اگــر پــروردگارت محــروم ســازد ،کیســت کــه روزیات دهــد؟ و اگــر تــو را خــوار
شــمرد ،کیســت کــه اکرامــت کنــد؟ و اگــر ذلیلت ســاخت ،کیســت که ّ
عزتت بخشــد؟
و اگــر تــو را واگذاشــت ،کیســت کهیــاریات کنــد؟ و اگــر تــو را در جمــع بندگانــش
نپذیرفــت ،بندگ ـیات را بــه آســتان چــه کــس خواهــی بــرد؟ و اگــر از خطایــت در
نگذشــت ،بــرای آمــرزش گناهانــت بــه کــه امیــد خواهــی بســت؟ و اگــر حـ ّـق خویــش
را از تــو طلبیــدّ ،
حجــت تــو چــه خواهــد بــود؟
َ
َ
َ
َ
َ
َُ َ َ
الصائـ ُـم َت َقـ َّـر ْب إلــى اهَّلل بتــا َوة ک َتاب ِه فی ل ْیلـ َ
ـک َو َن َهار َک فإ ّن ِک َت َ
اهَّلل َشـ ِـاف ٌع
اب ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
أ ّیهــا ّ ِ
ْ ِ ِ
ِ
َ
ُم َش َّف ٌع َی ْشـ َـف ُع َی ْو َم ْالق َی َامــة َل ْهــل ت َل َوته َف َی ْع ُلـ َ َ
ات ال َج ّن ِة ِب ِق َر َاء ِة َآیا ِت ِه َب ِّشـ ْـر.
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ـون د َر َج ِ
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ای روزهدار! در شــب و روزت بــا تــاوت کتــاب خــدا ،بــه او تقـ ّـرب بجــوی ،کــه
همانــا کتــاب خــدا ،شــفیعی اســت کــه روز قیامــت ،شــفاعتش بــرای قرآنخوانــان
پذیرفتــه اســت و بــا خوانــدن آیــات آن ،از درجههــای بهشــت بــاال میرونــد.
َ ُّ َ َّ
َ
ـک فیــه َم ْفـ ُـر ٌ
وض َو َن َف ُسـ َ
الصائـ ُـم َفإ َّنـ َ
ـک ِفیـ ِـه َت ْســب ٌ
یح وَ
أیهــا
ـک ِفــی شـ ْـه ٍر ِص َی ُامـ َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ ٌ َ
َ ٌَ
َُْ ٌَ َ ُُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َن ْو ُمـ َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ـک ِفیـ ِـه ِعبــادة و طاعتــک ِفیـ ِـه مقبولــة و ذنوبــک ِفیـ ِـه مغفــورة و أصواتــک ِفیـ ِـه
َُ ُ
َُ َ
َ
ٌ
ٌ
َ
ْ
َم ْسـ ُـم َ
ُ
اج ُاتـ َ
وعة َو ُم َن َ
ـک ِفیـ ِـه َم ْر ُح َ
اهَّلل صیقــول:
ومــة َو لقــد َسـ ِـم ْعت َح ِب ِیبــی رســول ِ
ََ
مــژدهای روزهدار! تــو در ماهــی هســتی کــه روزهداریــت در آن ،واجــب ،نفــس
ُ
کشــیدنت در آن ،تســبیح ،خفتنــت در آن ،عبــادت ،طاعتــت در آن ،پذیرفتــه،
گناهانــت در آن ،آمرزیــده ،صداهایــت در آن ،شــنیدهشــده ،و مناجــات در آن،
مــورد ّ
ترحــم اســت .از حبیبــم پیامبــر خــدا شــنیدم کــه میفرمــود:
ْ َ ْ ُّ ََْ
َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ
ِإن ِل تبــارک و تعالــى ِعنــد ِفطـ ِـر ک ِل لیلـ ٍـة ِمــن شــه ِر رمضــان عتقــاء ِمــن النـ ِـار
ُ
َ َ
َل َی ْع َلـ ُـم َع َد َد ُهـ ْـم إ َّل ُ
اهَّلل ُهـ َـو ِفــی ِع ْلــم ْال َغ ْیــب ِع ْنـ َـد ُه َفــإ َذا َک َ
ان ِآخـ ُـر ل ْیلـ ٍـة ِم ْنـ ُـه أ ْع ِتـ َـق
ِ
ِ
ِ
ُ ِ
ََ َ َ
ُ
ف َ
ـام ِإل ْیـ ِـه.
یهــا ِم ْثــل َمــا أ ْع ِتـ َـق ِفــی َج ِم ِیعـ ِـه فقـ
ِ
خداونــد متعــال را در هنــگام افطــار هــر شــب مــاه رمضــان ،آزادشــدگانی از آتــش
اســت کــه شــمار آنــان را کســی جــز خداونــد نمیدانــد .شــمار آنــان ،نــزد او در علــم
غیــب اســت .پــس چــون آخریــن ش ـباین مــاه شــود ،خداونــد بــه شــمار همــه
کســانی کــه در تمامایــن مــاه آزاد کــرده ،آزاد خواهــد نمــود.
ََ َ َ
ٌ
َ ْ َ َّ َ َّ َ
ْ ْ
َ
َ
َ
ُ
َر ُجــل ِمـ ْـن َه ْمـ َـد َان فقال َیــا أ ِمیـ َـر ال ُمؤ ِم ِنیــن ِزدنــا ِممــا حدثــک ِبـ ِـه ح ِبیبــک ِفــی
َشـ ْـهر َر َم َضـ َ
ـان.
ِ
مــردی از قبیلــه َه ْمــدان برخاســت و گفــت:ای امیــر مؤمنــان! از آنچــه حبیب تو
دربــاره مــاه رمضــان فرمود ،بیشــتر بگو.
ُ َ
َُ ُ
َ ْ َ َ ّ َُ َ
ََ َ َ
ـول َمـ ْـن َصـ َ
ـام َشـ ْـهرَ
اهَّلل صیقـ
فقــال ن َع ْــم َسـ ِـم ْعت أ ِخــی و ابــن ع ِمــی رســول ِ
ْ
َ َ ْ َ َ
َْ
ََ َ َ َ َ
ــان ف َح ِفــظ ِفیـ ِـه نف َسـ ُـه ِمـ َـن ال َم َحـ ِـار ِم َدخــل ال َج ّنــة.
رمض
فرمــود :باشــد! شــنیدم کــه بــرادر و پســر عمویــم ،پیامبــر خــدا ،میفرمــود« :هــر
کــس مــاه رمضــان را روزه بــدارد و خــود را درایــن مــاه از حرامهــا نگــه دارد ،وارد
بهشــت میشــود».
َ َ ْ َ ْ َ ُّ َ َ َ ْ ُ ْ
َ ْ َ َّ َ َّ َ َ َ ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ّ
قــال الهمدا ِنییــا أ ِمیــر المؤ ِم ِنیــن ِزدنــا ِممــا حدثــک ِبـ ِـه أخــوک و ابــن ع ِمــک ِفــی
َشـ ْـهر َر َم َض َ
ان.
ِ
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آن مــرد همدانــی گفــت:ای امیــر مؤمنــان! از آنچــه بــرادر و پســر عمویــت دربــاره
مــاه رمضــان فرمــود ،بیشــتر بگــو.
َُ ُ
َُ َ
ُ َ
َ َ َ
ـام َر َم َض َ
ـول َمـ ْـن َصـ َ
انإ َیمانـ ًـا وَ
اهَّلل صیقـ
قــال ن َع ْــم َس ِــم ْعت خ ِل ِیلــی رســول ِ
ِ
ً َ َ ْ َ َ
ْاح ِت َســابا َدخــل ال َج ّنــة.
فرمــود :باشــد! شــنیدم کــه دوســتم پیامبــر خــدا میفرمــود« :هــر کــس از
رویایمــان و بــه خاطــر اجــر الهــی[ ،مــاه] رمضــان را روزه بــدارد ،وارد بهشــت
میشــود».
َ َ َّ
َ ُ
َ ْ َ َّ َ َّ َ
َ َ ْ َ ْ َ ُّ َ َ َ ْ ُ ْ
ْ
َ
َ
قال الهمدا ِنییا أ ِمیر المؤ ِم ِنین ِزدنا ِمما حدثک ِب ِه خ ِلیلک ِفی هذا الشه ِر
مــرد همدانــی گفــت:ای امیــر مؤمنــان! از آنچــه دوســتت دربارهایــن مــاه فرمود،
بیشــتر بگو.
َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ّ َ ْ َ َّ َ َ ْ
َُ ُ
َ َُ َ
ـول َمـ ْـن َصــامَ
اهَّلل صیقـ
فقــال نعــم سـ ِـمعت سـ ِـید الو ِلیــن و ال ِخ ِریــن رســول ِ
َ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ
ََ َ َ ََ ْ
ـان فل ْم ُیف ِطـ ْـر ِفــی َشـ ْـی ٍء ِمـ ْـن ل َیا ِلیـ ِـه علــى حــر ٍام دخللجنــة.
رمضـ
ّ
َ
فرمــود :باشــد! شــنیدم کــه ســرور اولیــن و آخریــن ،پیامبــر خــدا میفرمــود« :هــر
کــس [مــاه] رمضــان را روزه بــدارد و در ش ـبهای آن حــرام نخــورد ،وارد بهشــت
میشــود».
َ
ََ َ
ــال ْال َه ْم َدان ُّی َیــا َأمیـ َـر ْال ُم ْؤمنیـ َـن ز ْد َنــا م َّمــا َح َّد َثـ َ
ـک بـ ِـه َسـ ّـی ُد ْال َّو ِلیـ َـن وَ
فق
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ
ْ
ْ
َ
ال ِخ ِریــن ِفــی هــذا الشــه ِر.
مــرد همدانــی گفــت:ای امیــر مؤمنــان! از آنچــه ســرور ّاولیــن و آخریــن بــا تــو
دربارهایــن مــاه گفــت ،بیشــتر بگــو.
َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َّ
فقــال نعــم سـ ِـمعت أفضــل الن ِبیـ ِـاء و المرسـ ِـلین و المل ِئکـ ِـة المقر ِبینیقــول ِإن
َ ّ َ َْ ّ َ َُْ ُ
َ ّ ُّ ُ
ور.
سـ ِـید الو ِص ِیینیقتــل ِفــی سـ ِـی ِد الشــه ِ
فرمــود :باشــد! شــنیدم کــه برتریـ ِـن پیامبــران و فرســتادگان و فرشــتگان مقـ ّـرب
میفرمــود« :همانــا َســرور اوصیــا ،در َســرور ماههــا کشــته میشــود».
َ
َ
ْ
َُْ ُ َ َُ َ
َ
َ
ــول َ َ َ ّ ُ ُّ ُ
ور َو َمـ ْـن َسـ ِّـی ُد ال َو ِص ِّییـ َـن قــال أ ّمــا َسـ ِّـی ُد
فقلتیــا رس
ِ
اهَّلل و مــا سـ ِـید الشــه ِ
ُّ ُ
ور ؟
الشــه ِ
گفتم:ای پیامبر خدا! سرور ماهها ،کدام است و سرور اوصیا کیست؟
َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ ّ ُ ْ َ ّ َ َ َ ْ
ین فأن َت َیا َع ِل ُّی.
فشهر رمضان و أما س ِید الو ِص ِی
ّ
فرمودّ :
«اما سرور ماهها ،ماه رمضان است و اما سرور اوصیا ،تویی،ای علی!»
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َ
َ َّ َ َ َ َ
َُْ ُ
ک لکا ِئ ٌن ؟
اهَّلل ف ِإن ذ ِل
فقلت َیا َر ُسول ِ
گفتم:ای پیامیر خدا! آیا چنین خواهد شد؟
َ َ
َ َ ّ َّ ُ َ ْ َ ُ
ـث َأ ْشـ َـقى ُأ َّمتــی َشــق ُیق َعاقــر َن َاقــة َث ُمـ َ
ـود ُث َّم َی ْضر ُبــکَ
قــال ِإی و ر ِبــی ِإنهینب ِعـ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـک ُت ْخ َضـ ُـب م ْن َهــا ل ْح َی ُتـ َ
َض ْر َبـ ًـة َع َلــى َف ْرقـ َ
ـک.
ِ
ِ
ِ
ّ
ـرادر
فرمــود :آری ،بــه پــروردگارم ســوگند! همانــا نگونبختتریـ ِـن امــت مــن ،بـ ِ
پیکننــده ناقــه ثمــود ،برمیخیــزد و ضربتــی بــر فــرق ســرت میزنــد کــه محاســنت
از خــون آن ،رنگیــن میشــود.
َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ََ
َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َّ
یب فقطع ع خطبته و نزل
فأخذ الناس ِبالبک ِاء و الن ِح ِ
پــس مــردم شــروع بــه گریــه و شــیون کردنــد .و حضــرت علــی علیهالســام
خطبــهاش را بــه پایــان بــرد و فــرود آمــد.
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یکــی از دغدغههائــی کــه معمــوال در بیــن جامعــه و اعضــای خانــواده حکــم
فرماســت ،عــدم امنیــت و آرامــش میباشــد .تــا جائــی کــه بیــان داشــتیم بســیاری
از زندگیها دارای آســایش و حتی تجمالت و رفاهیات بســیار شــدیدی هســتند.
امــا در آن جامعــه آســایش و امنیــت ابــدا حکــم فرمــا نیســت .اساســا در زندگــی؛
چــه فــردی و چــه اجتماعــی انســانها بایســتی خــدا محــور باشــند تــا بتواننــد بــه
آرامــش دسـتیابند .بــه طــور کلــی آرامــش در پناهیــاد خــدا بــه دســت میآیدیعنــی
کســانی کــه ازیــاد حضــرت بــاری تعالــی فاصلــه گرفتهانــد معمــوال در زندگــی خــود
مضطــرب و نگــران بــه نظــر میآینــد .درایــن نوشــتار بیــان داشــتیم کــه خانــواده،
هســته مرکــزی جامعــه اســت و شــکلگیری جامعــه از خانــواده آغــاز میشــود.
خانــواده بــه گروهــی خــاص از خویشــاوندان اطــاق میشــود کــه در بــرآوردن
نیازهــای اساســی اعضــا ،مســئولیت اصلــی را عهــدهدار اســت.این گــروه ،ترکیبــی
از افرادانــد کــه از طریــق خــون ،ازدواجیــا فرزنــد خواندگــی (در غیــر حــوزه اســام) بــه
هــم مربــوط میشــوند .دراینجــا بــه معنــای آرامــش و آیــات و روایــات درایــن زمینــه
اشــاره میشــود

36

مـعــارف

مقدمه

در نــگاه اول بایــد دانســت کــه آرامــش در زندگــی از بهتریــن نعمتهــای الهــی
اســت کــه خــدای تعالــی بــه انســان ارزانــی نمــوده اســت زیــرا انســانی کــه در زندگــی
آرامــش دارد ،نگــران نیســت و افعــال روز مــره زندگــی خویــش را بــه نحــو درســتی
بــه انجــام میرســاند .بایــد دانســت کــه شــاید اکثــر خانوادههــا ا زیــک نــوع آســایش
نســبی برخــور دارنــد ولــی وقتــی بــه زندگــی آنهــا مراجعــه میشــود ،میبینیــم
کــه زندگــی آنــان از آرامــش خاصــی برخــور دار نیســت و بیشــتر افــراد آن خانــواده
مضطــرب هســتند و دچــار اســترس و افســردگی روزمـ ّـره هســتند .امــروز ،بشــر در
ُبعــد معرفتــی دچــار ّ
تحیــر علمیو نســبیت گرایــی و عدم ثبــات در آرا و عقاید اســت
و در ُبعــد روانــی ،دچــار تردیــد عملــی ،افســردگی و اضطــراب ،فقــدان آرامــش و
اطمینــان خاطــر و از خــود بیگانگــی و بــه تعبیــری ،بیخویشــتنی اســت و از جهــت
ـات خصلتــی گســترده و بــه لحــاظ خانوادگــی ،دچــار از
اخالقــی نیــز گرفتــار انحرافـ ِ
هــم پاشــیدگی داخلــی و از نظــر اجتماعــی و سیاســی ،گرفتــار مســائلی چــون هرج و
مــرج بینالمللــی ،مشــکل اوقــات فراغــت و تـ ّ
ـورم و مانند آن اســت کــه مجموعاین
علــل علمــیو عوامــل روانــی و ...ســبب پیدایــش تنشهــای منطق ـهای و
بینالمللــی شــده و حتــی تهاجــم بــی رویــه فرهنگــی گردیــده اســت .برایــن
اســاس اســت کــه مرحــوم اســتاد بزرگــوار شــهید مطهــری درایــن زمینــه نگاهــی
ً
بسیاراندیشــمندانه دارند؛ایشــان میفرماینــد :انســان فطرتــا جویــای ســعادت
یگــردد و از
و خوشــبختی اســت؛ از تصــور وصــول بــه ســعادت غــرق در مســرت م 
فکریــک آینــده شــوم و مقــرون بــه محرومیــت لــرزه براندامــش میافتــد ،لذاســت
کــه ســخت دچــار دلهــره و اضطــراب میگــردد .اگــر بخواهیــم خوشــبختی در ســایه
آرامــش را مثــال بزنیــم میگوئیــم کــه موفقیتیــک دانشآمــوز ،معلــول دو چیــز
اســت :ســعی و تــاش خــودش ،دیگــر مســاعدت و آمادگــی محیــط مدرســه و
تشــویق و ترغیــب و تقدیــر اولیــای مدرســه.یک دانشآمــوز ســاعی و کوشــا اگــر
بــه محیطــی کــه در آنجــا درس میخوانــد و معلمیکــه آخــر ســال نمــره میدهــد
اعتمــاد نداشــته باشــد و نگرانیــک رفتــار غیرعادالنــه باشــد ،در تمامایــام ســال
دلهــره و اضطــراب ســراپای وجــودش را میگیــرد .تکلیــف انســان بــا خــودش
روشــن اســت .ازایــن ناحیــه اضطرابــی دســت نمیدهــد ،زیــرا اساســا یــک قاعــده
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کلــی اســت کــه اضطــراب از شــک و تردیــد پدیــد میآیــد .انســان دربــاره آنچــه
مربــوط بــه خــودش اســت شــک و تردیــد نــدارد .آنچــه کــه انســان را بــه اضطــراب
و نگرانــی میکشــاند و آدمیتکلیــف خویــش را دربــاره او روشــن نمیبینــد جهــان
اســت .آیــا کار خــوب فایــده دارد؟ آیــا صداقــت و امانــت بیهــوده اســت؟ آیــا بــا همــه
تالشهــا و انجــام وظیفههــا پایــان کار محرومیــت است؟اینجاســت کــه دلهــره و
اضطــراب در مهیبتریــن شــکلها رخ مینمایــد.ایمــان مذهبــی بــه حکماینکــه
بــه انســان کهیــک طــرف معاملــه اســت ،نســبت بــه جهــان کــه طــرف دیگــر معامله
اســت ،اعتمــاد و اطمینــان میبخشــد ،دلهــره و نگرانــی نســبت بــه رفتــار جهــان
را ،در برابــر انســان زایــل میســازد و بــه جــای آن بــه او آرامــش خاطــر میدهــد)1( .
بنابریــن کســانی کــه خــدا را از زندگــی خویــش حــذف نمودهانــد ،آنهــا نیــز د ریــک
نــوع اضطــراب و نگرانــی عمیقــی بــه ســر میبرنــد .بــا توجــه بهایــن مقدمـهای کــه
راجــع بــه آرامــش بیــان شــد؛ درایــن نوشــتار بــر آنیــم کــه بــا توجــه بــه آیــات و روایــات
بیــان نمائیــم کــه بهتریــن و اولیتریــن آرامــش ،آن آرامشــی اســت کــه در پرتــو
خــدای تبــارک و تعالــی باشــد.

معنای آرامش چیست؟

بایــد توجــه نمــود کــه آرامشیکــی از نعمتهــای بــزرگ خداونــد اســت .بدیــن
جهــت از نعمتهایــی کــه خداونــد در قــرآن بارهــا بیــان کــرده اســت ،مســئلهی
ّ
امنیــت و آرامــش اســت .خاطــر نشــان میشــویم کهایــن امنیــت و آرامــش خــود
نیــز دارای زوایــای متعــددی میباشــد کــه از جملـهی آنهــا میتــوان بــه ّ
امنیــت و
آرامــش فیزیکــی ،روانــی ،علمــی ،اقتصادی ،اشــاره نمود.این کــه اآلن در جامعهی
مــا میگوینــد :فالنــی ّ
امنیــت شــغلی ندارد.یعنــی نمیدانــد فــردا چــه میشــود؟یا
ً
مثــا مهریههــا را گــران میکننــد؟ میگوییــم :مگربناســت کــه دختــرت را
بفروشــی؟این همــه ســکه چــه خبــر اســت؟ در جــواب میگویــد :میترسـمیکوقت
دامــاد ،دختــرم را طــاق بدهــد و رهــا کنــد و بــرود .مــن ّ
امنیــت خانوادگــی نــدارم.
مهــر زیــاد میگیــرم ،کــه بتوانــم دامــاد را چهــار میــخ کنــم .اگــر خواســت فــرار کنــد ،گیــر
باشــد؛ ویــا در ّ
امنیــت خانوادگی!اینکــه مــا ضامــن میگیریــم برایایــن اســت کــه
ّ
امنیــت اقتصــادی نیســت .میترســیم ببــرد و مــال انســان را بهیغمــا ببرد و نیســت
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کنــد و بخــورد .میگوییــم :چــه کســی ضامنــت اســت؟اینکه اســام ســفارش کــرده
راســت حــرف بزنیــد ،برایاینکــه اگــر مــردم دروغگــو شــدند ،هیــچ کــس بــه حــرف
ّ
هیــچ کــس اعتمــاد نــدارد .اعتمــاد از دســت میرود.اینکــه میگوینــد :اگــر بــا کفــار
ّ
هــم عهــد بســتید ،بــه عهدتــان وفــا کنیــد ،بــه خاطرایــن اســت کــه حتــی کفــار هــم
بایــد ّ
امنیــت داشــته باشــند؛ و برایایــن خاطــر اســت کــه معمــوال در خانوادههــا آن
صلــح و صمیمیتــی کــه ضــرورت دارد حاکــم باشــد ،هیــچ گاه بــه وجــود نمیآیــد.
اساســا انســانهائی کــه در زندگــی خویــش آرامــش ندارنــد در زندگــی خویــش
دائمــا احســاس پوچــی میکننــد و گمــان میکننــد کــه درایــن دنیــا عبــث و بیهــوده
َ َّ
ََ
آفریــده شــدهاند همانگونــه کــه خــدای تبــارک و تعالــی میفرمایــد :أ ف َح ِسـ ْـب ُت ْم أنمــا
ََْ ُ
ناکـ ْـم َع َبثـ ًـا َو َأ َّن ُکـ ْـم إَل ْینــا ال ُت ْر َج ُعـ َ
ـون ()2یعنــی :پــس آیــا گمــان میکنیــد کــه مــا
خل ق
ِ
شــما را بیهــوده آفریدهایــم ،و شــما بــه ســوی مــا بازگردانــده نمیشــوید؛ و حالایــن
کــه هــدف و غایــت خلقــت خــدای تعالــی مــا انســانها را بدیــن جهــت بــوده کــه
بنــده شــویم و ازایــن بندگــی معرفــت کســب نمائیــم و پیــرو آن بــه امنیــت و آرامــش
َ
هــم درایــن دنیــا و هم در ســرای آخرت ببریم چنانکه امام حســین(ع) فرمــود«ِ :ا ّن
ـوه َفـ ِـاذا َع َر ُفـ ُ
اهلل مــا َخ َلـ َـق ِالعبــاد ِاال ِل َیعر ُفـ ُ
َ
ـوه َع َبـ ُـد ُوه َفـ ِـاذا َع َبـ ُـد ُوه ِاسـ َـت ُ
غنوا ِب ِع َب َاد ِتـ ِـه
ِ
َعــن عبـ َ
ـادة َمــن ِسـ ُ
ـواه» ()3یعنــی :خداونــد متعــال بندگانــش را نیافریــده اســت
ِ
مگــر برایایــن کــه او را بشناســند ،آن گاه کــه او را شــناختند ،عبادتــش کنند و چون
خــدا را عبــادت کردنــد ،بــا پرســتش و عبــادت او از پرســتش غیــر او بینیــاز شــوند.
ّ
بــه تعبیــر رســاتراین کــه علــت نــا آرامیافــراد عــادی آن اســت کــه بــه چیــزی تکیــه
میکننــد کــه خــود تکیهگاهــی نــدارد .بــه همیــن جهــت بــه عنــوان ضربالمثــل
ّ
َ َ َ َّ ُ
کل َح ِشــیش»؛یعنی :انســان غــرق شــده ،بــه هــر
میگوینــد« :الغریقیتشــبث بــه ِ
گیاهــی تکیــه میکنــد و دســت میانــدازد تــا نجــات پیــدا کنــد؛ زیــرا خیــال میکنــد
آن گیــاه ،در دریــا ریشــه دارد و قــوی اســت .کســانی کــه در ّ
محبــت دنیــا غــرق
شــدند ،دســت و پــا میزننــد و هــر لحظــه ،احســاس خطــر میکننــد و بهایــن و
ّ
متمســک میشــوند و بــه زرق و برقهــا تکیــه میکننــد تــا از اضطــراب برهنــد،
آن
ولــی نمیتواننــد نجــات پیــدا کننــد )4( .قــرآن کریــم دربــاره افــرادی کــه گرفتــار آتــش
ُّ َ َ َ َ ّ
دوزخ میشــوند ،میفرمایــدَ :و ُ
رضــوا ب َ
اطمأنــوا ِبهــا ( )5؛ یعنــی  :اینهــا
الحیـ ِـاة الدنیــا و
ِ
بــه دنیــا بســنده کــرده ،راضــی و مطمئــن شــدند ،در حالــی کــه دنیــا متــاع فریــب
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َ َ َ ُ ُّ َ ّ
إال َمتـ ُ
ـاع ُالغـ ُ
ـرور ()6یعنــی :دنیــا متــاع فریــب اســت و
اســت :ومــا الحیــاة الدنیــا
ً
انســان را میفریبــد و اگــر غریــق بــه فریبــگاه تکیــه کنــد ،قطعــا نمیآرمــد .بدیــن
جهــت وقتــی کــه بــه زندگــی حضــرت امــام خمینــی مراجعــه میکنیــم میبینیــم
کــه سرتاســر زندگیایشــان از آرامــش و امنیــت خاطــر بســیار زیــادی برخــوردار بــود
بــه نحــوی کهایشــان بــه هیــچ وجهــی عاشــق و دل شــیفته دنیــا نبودنــد کــه نقــل
میکنندیکــی از عکاســان هنرمندایرانــی مقیــم پاریــس در ســفری کــه بــرای زیــارت
امــام بــه آنجــا رفتــه بــودم بــه مــن گفــت ،فالنــی مطلبــی را میخواهــم برایــت بگویــم
کــه دریافــت خــودم اســت .وقتــی امــام بــه فــرودگاه پاریــس آمدنــد ،چنــان نبــود کــه
بــا قــرار قبلــی آمــده باشــند و معلــوم باشــد کــه حتمــا بــرای ورودایشــان بــه پاریــس
مشــکلی بوجــود نخواهــد آمــد .خــوب حســاب کنیــد رهبــری درایــن ســن و ســال و
درایــن مقطــع حیاتــی مبــارزه بــه ســمت کویــت رفتــه ،صحبــت رفتنــش بــه ســوریه
بــوده ،هــم اکنــون نیــز بــه ســمت فرانســه آمــده .میگفــت مــن بــه دلیــل آن فــن
خــاص عکاســی و خبرنگارانـهام رفتــم و د ریــک نقطــه حســاس از فــرودگاه ،جایــی
کــه مســافرها از جلــو آن میــز عبــور میکنند،ایســتادم .میخواســتم ببینــم چهــره
و نــگاه امــام چگونــه چهــره و نگاهــی اســت؛ لــذا رفتــم ا زیــک زاویــه بســیار جالــب
یکــردم
عکــس برداشــتم .کــه عکــس را دارم .همــان طــور کــه نــگاه تــوی دوربیــن م 
درســت دوربیــن را میــزان کــردم روی چشــمهای امــام کــه دوربیــن تمــام نــگاه امــام
را بگیــرد .در آن نــگاه ،جــز اطمینــان و آرامــش و قــدرت و قاطعیــت هیــچ چیــز دیده
نمیشــد)7( .

آرامش در چه جاهائییافت میشود؟

بایــد دانســت کــه معمــوال در زندگیهــای مــا انســانها آســایش بســیاریافت
میشــود و متاســفانه بســیاری از مــا انســانها دنبــال آســایش زیــاد میگردیــم
ولــی آرامــش و امنیــت خاطــر بــه ندرتیافــت میشــود .اگــر بخواهیــم آســایش
را در زندگــی معنــا کنیم؛یعنیایــن کــه در زندگیهــای مــا پــول و ثــروت و رفــاه و
تجمــات بســیار زیادیافــت میشــود ولــی چیــزی کــه ابدایافــت نمیشــود ،همــان
امنیــت و آرامــش در درون زندگــی میباشــد .زیــرا آرامــش و امنیــت و همچنیــن
اضطــراب و دلهــره نقــش بســیار مهم ـیدر ســامت و بیمــاری فــرد و جامعــه و
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ســعادت و بدبختــی انســانها دارد .چنانچــه در علــم تجربــی و پزشــکیاین
قانــون بــر اثــر مطالعــات بســیار دقیقــی کــه روی افــراد واقــع گردیــده اســت ،ثابــت
شــده اســت )8( .چنانچــه درایــن زمینــه نقــل میکننــد از امــام صــادق(ع) از
پدرانــش(ع) روایــت میکنــد کــه فرمودنــد :پیامبــر(ص) فرمــوده اســت:ای مــردم
شــما در ســرای راحتــی و آرامــش بــه ســر میبریــد ،و در آســتانه ســفر هســتید،
و شــتابان کــوچ داده میشــوید ،و دیدهایــد کــه روز و شــب و خورشــید و مــاه
هــر تــازهای را کهنــه ،و هــر دوری را نزدیــک میکننــد ،و هــر آینــدهای را حاضــر
میســازند .پــس وســایل را برایایــن راه دور آمــاده کنیــد ،امــام(ع) فرمــود :درایــن
هنــگام مقــداد بــن اســود برخاســت ،و عــرض کــرد:ای پیامبــر خــدا! ســرای راحتــی
یکــه فتنههــا ماننــد
و آرامــش چیســت؟ فرمــود :ســرای آمــدن و رفتــن ،هنگام 
پارههــای شــب تاریــک بــر شــما مشــتبه شــود بــه قــرآن ّ
تمســک جوییــد ،چــه او
شــفاعت کننــدهای اســت کــه شــفاعتش مقبــول اســت؛ و ســعایت کنندهای اســت
کــه قولــش گواهــی شــده اســت ،هــر کــس آن را پیــش روی خــود قــرار دهــد وی را
بــه بهشــت رهبــری میکنــد ،و کســی کــه آن را بــه پشــت س ـراندازد او را بــه دوزخ
میکشــاند .او راهنمایــی اســت کــه بــه بهتریــن راههــا رهنمــون اســت ،و کتابــی
اســت کــه در آن تفصیــل و بیــان و تحصیــل اســت ،و دارای لحنــی جـ ّـدی اســت
بــرای آن ظاهــر و باطنــی اســت .ظاهــر آن حکــم و باطــن آن دانــش اســت بــرون
آن زیبــا و دلکــش ،و درون آن عمیــق و ژرف اســت .باطــن آن را باطنهاســت،
یگــردد.
شــگفتیهای آن شــماره نمیشــود ،و نکتههــای شــگرف آن کهنــه نم 
چراغهــای هدایــت ،و برجهــای حکمــت در آن اســت.
بــرای کســی کــه چگونگــی آشــنایی بــا قــرآن و اشــارات و نــکات آن را میدانــد
راهنمــای معرفــت اســت ،پــس بایــد بیننــده چشــمانش را بــه هــر ســو بــاز کنــد ،و
نظرخــود را بــه دارندهایــن اوصــاف معطــوف کنــد تــا از هالکــت رهایییابــد ،و از
ورطــه نومیــدی بــه در آیــد ،چــرا کــه تفکــر ،حیــات قلباندیشــمند اســت چنــان
کــه حامــل روشــنی در تاریکیهــا در پرتــو نــور گام بــر مـیدارد .شــما را بــه خوبــی رهــا
شــدن (از دنیــا) و کمتــر انتظــار کشــیدن ســفارش میکنــم )9( .مــا درایــن قســمت
بــه برخــی از موضوعاتــی کــه در آیــات شــریفه قــرآن و روایــات بــر ضــرورت و حفــظ
آرامــش و امنیــت ســفارش گردیــده اســت رایــاد آور میشــویم.
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.1یاد خدا باعث آرامش میگردد
اساســا در زندگــی چــه فــردی و چــه اجتماعــی مــا انســانها بایســتی خــدا محــور
باشــیم تــا بتوانیــم بــه آرامــش دسـتیابیم .بــه طــور کلــی آرامــش در پناهیــاد خــدا
بــه دســت میآیدیعنــی کســانی کــه ازیــاد حضــرت بــاری تعالــی فاصلــه گرفتهانــد
معمــوال در زندگــی خــود مضطــرب و نگــران بــه نظــر میآینــد .بدیــن جهــت اســت
کــه مؤمــن در آغــاز راه دارای اضطــراب و هــراس نفســانی اســت چنانچــه خــدای
َّ ْ ْ ُ َ َّ
ُ َ ُ َ ُُ
اهَّلل َو ِجلـ ْـت قل ُوب ُهـ ْـم َو ِإذا ُت ِل َیـ ْـت
ـون ال ِذیـ َـن ِإذا ذ ِکــر
تعالــی میفرمایــدِ :إن َمــا ال ُمؤ ِمنـ
َ
ُ
آیاتـ ُـه َ
َع َل ْیهـ ْـم ُ
زاد ْت ُهـ ْـم إیمانـ ًـا َو َعلــی َر ّبه ْم َی َت َو ّکلـ َ
ـون ()10یعنــی :مؤمنان ،تنها کســانی
ِ
ِِ
ِ
هســتند کــه هــر گاه نــام خــدا برده شــود ،دلهایشــان (از عظمــت او) لرزان شــود و هر
گاه آیــات خــدا بــر آنــان تــاوت شود،ایمانشــان را میافزایــد و تنهــا بــر پروردگارشــان
ّ
تــوکل میکننــد .دراینجــا ذکــر خــدا بــرای او کــه بــا بازگشــتش بــه خــدا مشــمول
هدایــت ویــژه الهــی میگــردد ،آرامبخــش و ســکینتآور اســت و در جــای دیگــری
َ
َّ
ُ ُُْ
َ
ُ ُُ ُ
اهَّلل َت ْط َم ِئـ ّـن القلــوب
اهَّلل أال بذکـ ِـر ِ
میفرمایــد :ال ِذیـ َـن َآم ُنــوا َو ت ْط َم ِئـ ّـن قل ُوبهـ ْـم بذکـ ِـر ِ
()11یعنــی( :هدایــت شــدگان) کســانی هســتند کهایمــان آورده و دلهایشــان بهیــاد
خــدا آرام میگیــرد .بدانیــد کــه تنهــا بایــاد خــدا دلهــا آرام میگیــرد .سـ ّـرش آن
اســت کــه عامــل اصلــی نگرانــی انســان ،وحشــت از پــوچ شــدن ،ســر از شــقاوت
درآوردن ،گرفتــار عــذاب و نقمــت خــدا گشــتن اســت .اگــر قلبــی بایــاد خــدا انــس
بگیــرد و بهایــن نکتــه نیــز توجــه داشــته باشــد کــه زمــام امــور ،فقــط بــه دســت
خداســت ،از هــر گونــه نگرانــی و تشــویش رهــا میشــود و اطمینــان و آرامــش
مییابــد .جالــب توجــه اســت کــه درایــن آیــه ،ذکــر خــدا تنهــا وســیله آرامــش و
اطمینــان معرفــی شــده اســت؛ وایــن خــود از ویژگــی قابــل توجهــی برخــوردار
یشــمارد کــه
اســت .در جــای دیگــری خــدای تعالــی دعــا را نشــانه آرامــش بــر م 
َّ َ َ َ َ َ
َ َ ّ ََ
ـک َســک ٌن ل ُهــم ()12یعنــی :و بــه آنهــا (هنــگام
یهــم ِإن صالتـ
میفرمایــد :و صـ ِـل عل ِ
گرفتــن زکات) دعــا کــن کــه دعــای تــو مایــه آرامــش آنهــا اســت و خداونــد شــنوا و
دانــا اســت.یعنی دعــای انســان مســتجاب الدعــوة مایــه آرامــش قلــب میشــود،
چــون تصلیــه و دعــای انســان کامــل چندیــن اثــر دارد .1 :تأثیــر تکوینــی ،زیرا مظهر
اســم اعظــم خداســت؛ و باعــث میشــود تکوینــا در درون انســانیک آرامــش و
امنیــت شــدیدی حاکــم شــود .2 .تأثیــر روانــی و اجتماعــی ،زیــرا جامعــه معطــوف

42

مـعــارف

پذیــرای چنیــن سـ ّـنت و ادبــی اســت .3 .تأثیــر تشــریعی ،زیــرا اســوه مــردم اســت.
درایــن زمینــه اســتاد بزرگــوار آیــه اهلل جــوادی آملــی در بحــث تفســیری خویــش؛
بیــان لطیفــی دارنــد کــه میفرماینــد :مؤمــن ّ
موحــد خــود را در پنــاه ذات اقــدس
علیــم ،قــادر ،بصیــر و خبیــر میبینــد و قلبــش بایــاد او آرامــش مییابــد؛ ّامــا کافــر
نمیدانــد کارش را بــه کــه وا میگــذارد ،ازایــن رو بــه شــانس ،بخــت ،اقبــال و
یبــرد .کافــران چــون بــه
ماننــد آن روی م ـیآورد و همــواره در اضطــراب بــه ســر م 
مبــدأ آفرینــش اعتقــاد ندارنــد ،نقــش قضــا و قــدر را در کارهــا نادیــده میانگارنــد
و بــا تکیــه بهاندیشــه بشــری بــه تدبیــر امــور خویــش میپردازنــد و آنگاه کــه
ْ
ناتــوان میشــوند ،بــه شــانس و بخــت و تصــادف رو میآورنــد و خــأ ناشــی از بــی
اعتقــادی بــه مبــدأ را بــا خرافــات و توهمــات پــر میکنند ( )13همچنیــن در حاالت
ّ
ائمــه اطهــار (علیهمالســام) آمــده اســت کــه هنــگام ورود بــه نمــاز و گفتــن تکبیــرة
االحــرام ،اعضایشــان از شـ ّـدت تــرس میلرزیــد؛ ّامــا در ســجده بــر اثــر ارتبــاط و انــس
بیشــتر آرامــش مییافتنــد )14( .توجــه بهایــن نکتــه نیــز خالــی از لطــف نیســت کــه
مــراد از ســکینه در نــوع کاربردهــای قــرآن کریــم آرامــش و طمأنینهایمانــی اســت؛
بــه ویــژه در جبهــه نبــرد کــه شــبهات و شــهوات بــه رزمنــدگان هجــوم میآورنــد،
خداونــد آن را بــر قلــب مؤمنــان فــرو میفرســتد تــا اضطــراب آنــان را بــه آرامــش
بــدل ســازد همــان گونــه کــه خــدای تبــارک و تعالــی درایــن زمینــه میفرمایــدُ :هـ َـو
ول ُجنـ ُ
َّالــذی أنـ َـز َل َّ
الم ِؤمنیـ َـن ِل َیزدادواایمانـ ًـا َمـ َـع إیما ِنهــم ِّ
السـ َ
ـکین َة فــی ُقلــوب ُ
ـود
ِ
ِ
ً
َّ
وکان ُ
ـماوات واألرض َ
اهلل َعلیمــا َحکیمــا ()15یعنــی :او کســی اســت کــه ســکینه
السـ
ِ
ِ
و آرامــش را در دلهــای مؤمنــان نــازل کــرد تاایمانــی برایمانشــان افــزوده شــود،
لشــکر آســمانها و زمیــن از آن خــدا اســت ،و خداونــد دانــا و حکیــم اســت .بــه
تعبیــر مرحــوم شــهید بزرگــوار مطهــری کــه فرمودنــد :تمــدن در حــدود زیــادی در
عیناینکــه نظمایجــاد کــرده و کارهــا را آســان کــرده ،آزادی و راحتــی را گرفتــه اســت،
بــه جهــت آنکــه کار و فکــر زیــاد بــر بشــر تحمیــل کــرده اســت بــه طــوری کهاینهمــه
کار و فکــر روح را و اعصــاب را فشــرده و خــرد میکند.ایــن همــه بیماریهــای عصبی،
خودکش ـیها ،جنونهــا بــه واســطه عــدم آرامــش روحــی و بــه اصطــاح حوصلــه
سررفتنهاســت .انســان مقــدار معینــی طاقــت [دارد] ســر و صــدا بشــنود ،اخبــار
هیجــانآور و محـ ّـرک بشــنود ،تیترهــای درشــت در روزنامههــا ببینــد ،مناظــر غیــر
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مترقبــه مشــاهده کنــد .ازایــن نظــر در عصــر مــا احتیــاج دارد بــه موجبــات آســایش
ً
روحــی و فــرار از موجبــات اضطــراب ،خصوصــا اگــر چیــزی باشــد کــه بــه اعصــاب
ً
طبعــا آرامــش ببخشــد نظیــر موعظــه بلیغــی کــه میشــنود و از همیــن قبیــل اســت
توجــه و تذکــر خــدا و خلــوت قلبــی بــا او .اعــراض از خــدا عرصــه را بــر آدمیتنــگ
َ
َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً
ْ
ـکا َو َن ْح ُشـ ُـر ُه َی ْو َم ْال ِق َ
یامـ ِـة
میکنــدَ :و َمـ ْـن أ ْعـ َـر َض َعـ ْـن ِذکـ ِـری فـ ِـإن لــه م ِعیشــة ضنـ
َ
أ ْعمی()16یعنــی :و هــر کــس ازیــاد مــن رویگــردان شــود زندگــی تنــگ (و ســختی)
خواهــد داشــت ،و روز قیامــت او را نابینــا محشــور میکنیــم)17( .

 .2نظم باعث امنیت خانواده و جامعه است
اساســا انســانهائی کــه در زندگــی منظــم نیســتند دچاریــک نــوع خــأ روحــی
بســیار شــدیدی میباشــند .بســیاری از افــرادی کــه مضطربانــد بایدایــن
اضطــراب را در وجــود خــود بیابنــد .زیــرا غالبایــن گونــه افــراد بــر اثــر نیافتــن
شــیئی پیرامــون خویــش کــه آن را در اثــر بــی نظمیمفقــود شــده میبیننــد،
افســرده خاطــر میشــوند .زمانــی کــه بخواهیــم نظــم را معنــا کنیــم میگوئیــم نظــم
عبــارت اســت از نبــود هــرج و مــرج در جامعــه کــه عضــو کوچــک آن را کانــون خانــه
ً
و خانــواده مینامیــم؛ و بــه عبارتــی رســاتراین کــه چــون انســان طبعــا مدنــی و
اجتماعــی اســت و اجتمــاع انســانی بــه دلیــل خــود خواهــی انســانها در معــرض
تنــازع آدمیــان قــرار گرفتــه ،دچــار هــرج و مــرج و اختــال نظــم میشــود ،سـ ّـنت
و قانونــی نیــاز اســت کــه همــگان در مقابــل آن تســلیم شــوند و در پرتــو اجــرای
آن ،نظــم و ّ
امنیــت در جامعــه بــر قــرار گــردد تــا نــوع انســانی از هالکــت محفــوظ
بمانــد .بدیــن جهــت زمانــی کــه نظــم در جامعـهای حکــم فرمــا نباشــد ،امنیــت و
آرامــش از آن جامعــه رخــت بــر میبنــدد و آن جامع هیــک جامعــه خمــود و کســل
و بــی حالــی تلقــی میگــردد .چنانکــه در قــرآن کریــم نظــم شــب و روز و نظــم در
حرکــت خورشــید و مــاه را برایایجــاد شــب و روز مایــه آرامــش و امنیــت معرفــی
َ
نمــوده اســت کــه درایــن زمینــه خــدای تعالــی میفرمایــد :فا ِلـ ُ ْ ْ
ـاح َو َج َعــل
ـق ِالصبـ ِ
َّ ْ َ َ َ ً َ َّ
ْ
ْ
ً
َ ْ
َْ
ـک َتق ِدیـ ُـر ال َع ِزیـ ِـز ال َع ِلیــم ()18یعنــی:
الشـ ْـم َس َو الق َمـ َـر ُح ْســبانا ذ ِلـ
اللیــل ســکنا و
(خداونــد) ،شــکافندهی ســپیده دم اســت ،و شــب را مایــهی آرامــش قــرار داد
و خورشــید و مــاه را اســباب شــمارش ّ(ایام).ایــن اســتاندازهگیری خداونــد
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قدرتمنــد داناســت .نکتـهای کــه درایــن آیــه شــریفه بســیار حائــز اهمیت اسـتاین
اســت کــه شــب ،بــرای اســتراحت اســت و از کار و تــاش و ســفر در شــب ،نکوهــش
شــده اســت .ازاینکــه درایــن آیــه ،شــب عامــل ســکون و آرامــش شــمرده شــده،
معلــوم میشــود صبــح بــرای کار و تــاش اســت .بدیــن جهــت امــام رضــا(ع)
فرمــود :ازدواج را در شــب قــرار دهیــد ،چــون شــب و همســر ،هــر دو وســیلهی
ســکون و آرامــش انســانند )19( .بنابریــن بایدیــاد آور شــد کــه بخــش عظیم ـیاز
دســتورات و سفارشــات قــرآن کریــم در راســتای تنظیماندیشــه و اعمــال انســان
َ
اســت .امیرمؤمنــان(ع) درایــن بــاره میفرماینــد :اال ّان ِفیـ ِـه ِعلــم َما َیأتــی َو
ُ
َ ُ ُ َ
َ َ
َ
واء َدا ِئکــم َو نظـ ُـم َمــا َب َینکــم ()20یعنــی :آگاه باشــید کــه
الماضــی و د
الح ِدیــث عــن ِ
آگاهــی از آینــده ،خبــر از گذشــته ،داروی درد نادانــی و گمراهــی و نظــم و ترتیــب
ّ
روزمــره شــما در قــرآن (آمــده) اســت .بنابریــن تاایــن جــا دانســتیم کــه
زندگــی
چقــدر دیــن عزیــز مــا اهتمــام بســیار زیــادی نســبت بــه نظــم داده اســت وایــن کــه
نظــم باعــث آرامــش در نظــام هســتی میشــود .ولــی بایــد دانســت کهایــن نظــم و
انظبــاط حتــی در زندگیهــای فــردی و خانوادگــی نیــز بــرای آرامــش انســان نقــش
بــه ســزائی راایفــا مینمایــد .چنانچــه غالبــا انســانهائی کــه بــی نظــم هســتند،
اصــوال ازیــک نــوع اضطــراب درون برخوردارنــد .وقتــی کــه در زندگــی بســیاری از
بــزرگان دقــت میکنیــم میبینیــم کهیکــی از اصولــی کــه در زندگــی آنهــا حکــم
فرمــا بــوده اســت قانــون نظــم و انظبــاط بــوده اســت .بــه طــور نمونــه بنیانگــذار
جمهــوری اســامیایران و رهبــر کبیــر انقــاب اســامیحضرت امــام خمینــی(ره)
ایــن گونــه بودهانــد .در خاطــرات زندگــی حضــرت امــام دارد کــه امــام نظــم خاصــی
داشــتند .کارهایشــان در ســاعتهایی معیــن انجــام میش ـدیعنی خیلــی دقیــق
بودنــد کــه در ســاعت معیــن غــذا بخورنــد ،در ســاعت معیــن بخوابنــد و راس
ســاعتی خــاص بلنــد بشــوند .اگــر کاری داشــتندیــا بــا کســی قــرار میگذاشــتند،
از آن هیــچ عــدول نمیکردند .یــک راز موفقیــت امــام درایــن بــود کــه در همــه
امــور ،نظــم داشــتند و از جوانــی بــه نظافــت و منظــم بــودن معــروف بودنــد .آن
قــدر دقیــق و منظــم بودنــد کــه واقعــا وقتــی بنــا بــود ســاعت معینــی بــرای ناهــار
بیاینــد ،اگــر پنــج دقیقــه دیــر میشــد همــه اهــل خانــه نگــران میشــدند کــه آقــا
چــرا چنــد دقیقــه دیــر کردهاند.یعنــی همــه بیاختیــار بــه ســوی اتــاق آقــا کشــیده
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میشــدیم و میدیدیــم مثــا حــاج احمــد آقــا رســیده و ســؤالی ازایشــان کــرده
وایــن باعثشــده کــه آقــا دیــر برســند .)21( .امــام بــرای کار روزانهشــان جدولــی
داشــتند کــه خودایشــان آن را تهیــه کــرده بودنــد ،در آن جــدول کارهــای همــه
ســاعات شــبانه روز امــام درج شــده بــود ،بــه جــز ســاعاتی از شــب کــه بــرای نمــاز
شــب و راز و نیــاز بــا خــدا از خــواب بــر میخاســتند)22( .

 .3ازدواج برای آرامش است
علــت اساســی ازدواج از منطــق و نــگاه قــرآن کریــم بدســت آوردن آرامــش
میباشــد چــرا کــه بــا ازدواج نمــودن انســان ب هیــک نــوع آرامــش و اطمینــان
خاطــری میرســد بنابریــن کســانی کــه میگوینــد وقتــی ازدواج میکنیــم اول
بدبختــی و مشــکالت اســت ،در حقیقــت ازدواج ننمودهانــد چــرا کــه هــدف
اصلــی از ازدواج را قــرآن بــه آرامــش و امنیــت رســیدن معرفــی نمــوده اســت.
َ ََ َ ُ
چنــان کــه خــدای تعالــی درایــن مــورد فرمودنــدَ :و ِمـ ْـن آیا ِتـ ِـه أ ْن خلـ َـق لکـ ْـم ِمـ ْـن
َْ ُ ُ ْ َْ ً
واجــا ل َت ْسـ ُـک ُنوا إَل ْیهــا َو َج َعـ َـل َب ْی َن ُکـ ْـم َمـ َـو َّد ًة َو َر ْح َمـ ًـة إ َّن فــی ذلـ َ
ـک
أنف ِســکم أز
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َّ
َ
َ
ُ
یــات ِلقو ٍمیتفکــرون ()23یعنــی :و از نشــانههای او آن اســت کــه از جنــس
ل ٍ
خودتــان همســرانی بــرای شــما آفریــد تــا در کنــار آنــان آرامشیابیــد ،و میــان شــما و
همســرانتان عالقـهی شــدید و رحمــت قــرار داد بــی شــک درایــن (نعمــت الهــی)،
بــرای گروهــی کــه میاندیشــند نشــانههای قطعــی اســت .بدیــن جهــت اســت کــه
زوج و زوجــه ،انــس بهیکدیگــر و الفــت بینایــن دو و ســکون و آرامــش و اطمینــان
بیــن آنهــا بااینکــه هیــچ گونــه انتســاب رحمییــا شــغلییا معاشــرتی بیــن آنهــا
نبــوده ،بلکــه بســا ا زیــک شــهر ویــک محلــه ویــک مملکــت هــم نیســتند .امــا
رفاقــت و همبســتگی بســیار شــدیدی بینیکدیگــر حکــم فرماســت؛ و لــذا بایــد
گفــت کــه وجــود همســران باایــن ویژگیهــا بــرای انســانها کــه مایــه آرامــش زندگــی
آنهــا اس ـتیکی از مواهــب بــزرگ الهــی محســوب میشــود.این آرامــش ازاینجــا
ناشــی میشــود کهایــن دو جنــس مکملیکدیگــر و مایــه شــکوفایی و نشــاط و
پرورشیکدیگــر میباشــند بطــوری کــه ه ریــک بــدون دیگــری ناقــص و ناتمــام
نیــک موجــود و مکمــل وجــود او چنیــن جاذبــه
اســت ،و طبیعــی اســت کــه میا 
نیرومنــدی وجــود داشــته باشــد؛ و ازاینجــا میتــوان نتیجــه گرفــت آنهــا که پشــت
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پــا بهایــن ســنت الهــی میزننــد وجــود ناقصــی دارنــد ،چــرا ک هیــک مرحلــه تکاملــی
آنهــا متوقــف شــده (مگــر آنکــه بــه راســتی شــرائط خــاص و ضرورتیایجــاب تجــرد
کنــد) .بــه هــر حالایــن آرامــش و ســکونت هــم از نظــر جسمیاســت ،و هــم از نظــر
روحــی و هــم از جنبــه فــردی و هــم اجتماعــی .بیماریهایــی کــه بــه خاطــر تــرک
ازدواج بــرای جســم انســان پیــش میآیــد قابــل انــکار نیســت .همچنیــن عــدم
تعــادل روحــی و نــا آرامیهــای روانــی کــه افــراد مجــرد بــا آن دســت بــه گریباننــد
کــم و بیــش بــر همــه روشــن اســت .از نظــر اجتماعــی افــراد مجــرد کمتــر احســاس
مســئولیت میکننــد و بــه همیــن جهــت انتحــار و خودکشــی در میــان مجــردان
بیشــتر دیــده میشــود ،و جنایــات هولنــاک نیــز از آنهــا بیشــتر ســرمیزند.
هنگامیکــه انســان از مرحلــه تجــرد گام بــه مرحلــه زندگــی خانوادگــی میگــذارد
شــخصیت تــازهای در خــود مییابــد ،و احســاس مســئولیت بیشــتری میکنــد
وایــن اســت کــه معنــی احســاس آرامــش در ســایه ازدواج نمــود پیــدا میکنــد)24( .
الزم بــه تذکــر اســت کــه بدانیــم کــه گاهــی زنــان بیــوه و زنانــی کــه بــه هــر جهتــی
بایــد عمــری بســوزند و بســازند اعــم از طــاق ویــا فــوت همســر ،برخــی از اوقــات
دچــار ســوء برداشــت غلــط میشــوند کــه آرامــش خــود را در ازدواج ننمــودن
میداننــد و حالایــن کهایــن برداشــت بســیار غلــط اســت .زیــرا خــدای تعالــی
حفــظ آرامــش را در ازدواج نمــودن میدانــد و نهایــن کــه انســان ازدواج نکنــد.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه آن ازدواجــی موجــب آرامــش اســت کــه انســان
بــه واســطه ازدواج نمــودن بــه گنــاه نیفتــد پسایــن کــه اســام دســتور عفــت و
پاکدامنــی و حجــاب را بــرای بانوانیــک اصــل کلــی میدانــد.
چنانکــه مرحــوم اســتاد بزرگــوار مطهــری در زمینــه حجــاب و عفــاف کــه ســبب
آرامــش اســت میفرماینــد :اولیــن خاصیــت عفــت و پاکدامنــی و حجــاب خاصیت
روانــی اســت،یعنی آرامــش روانــی .در هــر جامعـهای کــه روابــط زن و مــرد بــر اســاس
عفــاف بــود -عفــاف در همیــن حــدود اســامیکه عــرض میکنم-یعنــی زنــان در
خــارج دایــره و کادر ازدواج ،خــودآرا و خودنمــا نبودنــد و وســیله تهییــج مــردان
را فراهــم نکردنــد و مــردان هــم در خــارج از دایــره ازدواج دنبــال لذتجویــی
و کامجویــی بــه وســیله چشــم ،دســت ،المســه و غیــر المســه نبودنــد قلبهــا و
ـس [ایــن حالــت] اســت
روحهــا آرام و ســالم اســت ،و در هــر جامع ـهای کــه بــر عکـ ِ
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اولیــن ناراحتــی اجتماعــی ،ناراحتیهــای روانــی اســت .گروهــی از فرنگیهــا گفتنــد
خیــر ،وقتــی زن و مــرد ازیکدیگــر دور باشــند ناراحتیهــا و عقدههــای روانــی بــه
نیــک قــرن گذشــته و کمتــر ا زیــک قــرن گذشــته
وجــود میآیــد .ولــی تجربــه همی 
ً
کامــا ثابــت کــرد کــه مســئله بــر عکــس اســت :بــه هرانــدازه کــه آزادی در مســائل
جنســی بیشــتر اســت التهــاب در افـ ْ
ـراد زیادتــر و بیشــتر اســت ،چــون غریــزه جنســی
انســان (ماننــد چنــد غریــزه دیگــر مثــل غریــزه جاهطلبــی ،غریــزه علمطلبــی
ً
و غریــزه عبــادت) صرفــا ظرفیــت جســمانی نــدارد ،ظرفیــت روحــی هــم دارد.
ً
ییــک ظرفیــت
غرایــزی کــه صرفــا ظرفیــت جســمانی دارنــد مثــل خــوردن ،دارا 
محــدودی هســتند .انســانیک مقــدار محــدود میتوانــد غــذا بخــورد ،از آن
بیشــتر نمیتوانــد؛ اگــر بگوینــد بــاز هــم میخواهــی ،برایــش مجــازات اســت)25( .
البتــه بعیــد نیســت کــه بگوئیــم افــرادی کــه از ازدواج نمــودن واهمــه و تــرس بســیار
جــدی دارنــد بدیــن جهــت اســت کــه از تــرس خرجهــای کذائــی کاذب آناندیشــه
میکننــد و لذاســت کــه ازدواج را مقــدم بــر تمامیکارهــای خویــش نمیداننــد
چونایــن گونــه تجمــات دســت و پاگیــر در برخــی از اوقــات نــه تنهــا آرامــش را در
کانــون خانــواده حکــم فرمــا نمیکننــد بلکــه ســلب آرامــش مینمایــد .بــه طــور
ً
نمونهایــن کــه اصــا جهیزیــه واجــب نیســت االن جهیزیــه از اوجــب واجبــات
شــده اســت .نقــل میکننــد ک هیــک آیــت اللهــی داشــت رد میشــد دیــد دو تــا
زن بــه هــم رســیدندیکی بــه دیگــری گفــت مــن تمــام واجبــات دختــرم را فراهــم
کردم؛ایــن آیــت اهلل پایــش شــل شــد و گفــت مایــک عمــری آیــت اهلل هســتیم هنــوز
نمیتوانیــم همچیــن حرفــی بزنیــم مقــداری تامــل نمــود و کنجــکاو شــد کــه مــراد
از واجبــات دختــرش چیســت کــه دقائقــی نگذشــت آن زن گفــت :گفــت اجــاق
گازش را خریدهامیخچالــش را خریــدهام معلــوم شــد کهاینهــا جــزو واجباتــی
بــوده اســت کــه خانــم میگفتــه اســت )26( .در پایــان بایــد بهایــن نکتــه توجــه
نمــود کــه خانــواده ،هســته مرکــزی جامعه اســت و شــکل گیــری جامعــه از خانواده
آغــاز میشــود .خانــواده بــه گروهــی خــاص از خویشــاوندان اطــاق میشــود کــه
در بــر آوردن نیازهــای اساســی اعضــا ،مســئولیت اصلــی را عهــدهدار اســت.این
گــروه ،ترکیبــی از افرادانــد کــه از طریــق خــون ،ازدواجیــا فرزنــد خواندگــی (در غیــر
حــوزه اســام) بــه هــم مربــوط میشــوند .در شــکلگیری خانــواده ،فرهنگهــای
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عمومیافــراد جامعــه نقــش مؤثــری دارنــد .در برخــی جوامــع ســاخت خانــواده
تــک همســری ،در بعضــی از فرهنگهــای دیگــر چنــد همســری ،خانــواده
هســتهای ،خانــواده گســترده و ...مرســوم اســت کــه بحــث و بررســی آنهــا
هدفایــن نوشــتار نیســت.

 .4تالش و کوشش
گاهــی اتفــاق میافتــد کــه انســان بــر اثــر بــی کاری و عــدم اشــتغال دچــار
افســردگی و اســترس شــدید میگــردد .بــه قولیکــی از اســاتید بزرگوارمانایــن
جملــه را دائمــا گوشــزد میفرمودنــد کــه جوانــان مــا آدمهــای بــدی نیســتند اگــر
خطایــا اشــتباهی از آنهــا ســر میزنــد بدیــن جهــت اســت کــه مشــکل اشــتغال
دارنــد .بنابریــن اســت کــه بایــد دولــت مــردان مــا بــه فکــر اشــتغال جوانــان مــا
باشــند؛ وایــن آمــار بســیار نگــران کننــده اســت کــه بــه نقــل از رســانههای دنیاایــن
کــه ســازمان بیــن المللــی کار بیــان نمــوده اســت« :امســال بیــش از  75میلیــون
نفــر معــادل  12اعشــاریه  7درصــد جوانــان بیــن  15تــا  24ســال در جهــان بیــکار
میشــوند ».کهایــن رقــم در ســال گذشــته کمتــر از  12اعشــاریه  6درصــد بــوده
اســت؛ و همچنیــن درایــران بررســی نــرخ بیــکاری جوانــان  15تــا  24ســاله نشــان
میدهــد کــه در ســال  88حــدود  24.7درصــد از فعاالنایــن گــروه ســنی بیــکار
بودنــد )27( .برایایــن اســت کهیکــی از عوامــل آرامشــی کــه میتوانیــم از قــرآن
کریــم برداشــت کنیــم ،همــان تــاش بــرای کســب رزق و روزی ویــا همــان کار
َّ
َّ َ
َ َُ
میباشــد .چنانچــه خــدای تعالــی میفرمایــدَ :و ُهـ َـو الـ ِـذی َج َعــل لکـ ُـم الل ْیــل
ً
ً
ً َ
َ َ ُ
ِلباســا َو ّالنـ ْـو َم ُســباتا َو َج َعــل ّالنهـ َـار ن ُشــورا ()28یعنــی :و او کســی اســت کــه شــب
را بــرای شــما پوشــش و خــواب را آرام بخــش گردانیــد و روز را زمــان برخاســتن (و
تــاش) شــما قــرار داد.ایــن موهبــت بــزرگ الهــی ســبب میشــود کــه جســم و روح
انســان بــه اصطــاح ســرویس شــود ،و بــا بــروز حالــت خــواب ک هیــک نــوع وقفــه و
تعطیــل کار بــدن اســت آرامــش و رفــع خســتگی حاصــل گــردد ،و انســان حیــات و
نشــاط و نیــروی تــازهای پیــدا کنــد .مســلما اگــر خــواب نبــود روح و جســم انســان
بســیار زود پژمــرده و فرســوده میشــد ،و بســیار زود پیــری و شکســتگی بــه ســراغ
ُ َّ
َّ َ
َ َُ
«اهَّلل الـ ِـذی َج َعــل لکـ ُـم الل ْیــل
او میآمــد .چنانکــه خــدای تعالــی میفرمایــد:
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ً
ُ
َ
ِل َت ْســک ُنوا ِفیـ ِـه َو ّالنهـ َـار ُم ْب ِصــرا)29( »...یعنــی :آن خداییگانــه کســی اســت کــه بــه
خاطــر شــما شــب را تاریــک کــرد تــا در آن از خســتگی روز کــه در اثــر کار و کوشــش و
تــاش روزی عارضتــان شــده ،آرامشیابیــد و روز را هــم بــه خاطــر شــما روشــن قــرار
داد تــا از فضــل خــدا و از پروردگارتــان طلــب کنیــد ،و روزیتــان را بــه دســت آوریــد؛
وایــن دو از ارکان تدبیــر زندگــی انسانهاســت .البتــه در روایــات مــا بســیار امــر و
دســتور بــه تــاش بــرای کســب و روزی شــده اســت و از انســان بــی کار بــه شــدت
نهــی گردیــده اســت کــه نقــل شــده اســت از امــام علــی(ع) کــه میفرمایــد :مبغــوض
مـیدارم کســی را کــه نســبت بــه کار حیــات مــادیاش تنبــل و بــی اعتنــا اســت؛ زیــرا
لتــر و
کســی کــه نســبت بــه زندگــی دنیایــش چنیــن اســت ،در مــورد آخرتــش تنب 
بــی اعتناتــر اســت )30( .و در روایــت دیگــر فرمــود :هــر چنــد کار و تــاش همــراه بــا
زحمــت و رنــج اســت ،بیــکاری پیوســته منشــأ فســاد و تباهــی اســت)31( .

 .5انفاق
اساســا بایــد توجــه داشــت کــه نفــس انفــاق کــردن چــون ک هیــک لطــف الهــی
اســت بــه انســان آرامــش میدهــد .زیــرا مــا هــر چــه داریــم از خــدای تعالــی اســت و
ُ ْ
لــذا باعــث اطمینــان و آرامــش میگــردد .چنانکــه خــدای تعالــی میفرمایــد :خــذ
َ
َ َ ّ َ َ ْ ْ َّ َ َ َ َ
ْ َ َ َ ً ُ َ ّ ُ ُ ْ َ ُ َّ
ِمـ ْـن أ ْ
ـک َســک ٌن
یهـ ْـم ِبهــا و صـ ِـل علی ِهــم ِإن صالتـ
ک
ز
ت
و
ـم
ـ
ه
ر
ه
ط
ت
ـة
ـ
ق
د
ص
ـم
ـ
ه
ل
وا
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َل ُهـ ْـم َو ُ
اهَّلل َســم ٌ
یع َع ِلیـ ٌـم ( )32ترجمــه:از امــوال آنهــا صدقـهای (زکات) بگیــر تــا بــه
ِ
وســیله آن آنهــا را پــاک ســازی و پــرورش دهــی ،و بــه آنهــا (هنــگام گرفتــن زکات)
دعــا کــن کــه دعــای تــو مایــه آرامــش آنهــا اســت و خداونــد شــنوا و دانــا اســت.
درایــن کــه مــراد از صدقــات کدامیــک از صدقــات مــراد اســت کــه آیــا صدقــات
واجبــه کــه همــان زکات مــال باشــد ویــا زکات مســتحبه کــه حتــی صدقاتــی کــه هــر
روز بــرای ســامتی خودیــا خانــواده باشــد مــراد اســت مرحــوم آیــه اهلل طیــب در
تفســیر گرانســنگ اطیــب البیــان میفرمایــد مــرا مطلــق صدقــات اس ـتیعنی
اعــم از صدقــات واجبــه و صدقــات مســتحبه مــراد اســت .مفســر بــزرگ قــرآن کریــم
حضــرت آیــه اهلل جــوادی آملــی در بیانــی زیبــا میفرماینــد :تصـ ّـدق علنــی همــراه بــا
اخــاص بــه نهادهــا و ســازمانها و مراکــز خدمــات ،مؤسســات درمانــی و ...خــوب
َ َ
اســت ( )33چنانچــه خــدای تعالــی میفرمایــد :إ ْن ُت ْبـ ُـدوا َّ َ
ـات ف ِن ِع ّمــا ِهـ َـی
الصدقـ ِ
ِ
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َو إ ْن ُت ْخ ُفوهــا َو ُت ْؤ ُت َ
ـراء َف ُهـ َـو َخ ْیـ ٌـر َل ُکـ ْـم َو ُی َک ِّفـ ُـر َع ْن ُکـ ْـم ِمـ ْـن َسـ ّـیئا ِت ُک ْم َو ُ
وهــا ْال ُف َقـ َ
اهَّلل
ِ
ِ
َْ َُ َ َ
ـون خ ِبیــر ()34یعنــی :اگــر صدقــات را آشــکارا بدهیــد ،پــس آن کار خوبــی
ِبمــا تعملـ
اســت ،ولــی اگــر آنهــا را مخفــی ســاخته و بــه نیازمنــدان بدهیــد ،پسایــن بــرای
شــما بهتــر اســت و قســمتی از گناهــان شــما را میزدایــد و خداونــد بــه آنچــه انجــام
میدهیــد آگاه اســت .زیــرا ســبب تشــویق مــردم ،ســرکوبی دشــمنان و خوشــحالی
ُ
دوســتان شــده و انســان منفــق را اســوه دیگــران میکنــد .همچنیــن وقتــی
مســتمندان جامعــه میفهمنــد کــه عـ ّـدهای در فکــر آنانانــد ،دلگــرم میشــوند
و آرامــش مییابنــد ،پــس تصـ ّـدق علنــی بــا اخــاص ،بــه دلیــل فوایــد فــراوان
اجتماعــی در همــه جــا نیکوســت )35( .در روایتــی از پیامبــر اکــرم(ص) نقــل شــده
اســت کــه فرمودنــد :و نیــز در روایتــی آمــده اســت« :هفــت کس هســتند کــه خداوند
آنهــا را در ســایه لطــف خــود قــرار میدهــد ،در روزی کــه ســایهای جــز ســایه او
نیســت :پیشــوای دادگــر ،و جوانــی کــه در بندگــی پــروردگار پــرورش مییابــد ،و
کســی کــه قلــب او بــا ســجده پیوســته اســت ،و کســانی کهیکدیگــر را بــرای خــدا
دوســت دارنــد بــا محبــت گــرد هــم آینــد و بــا محبــت متفــرق شــوند ،و کســی کــه زن
زیبــای صاحــب مقامـیاو را بــه گنــاه دعــوت کنــد و او بگویــد مــن از خــدا میترســم،
و کســی کــه انفــاق نهانــی میکنــد بطــوری کــه دســت راســت او از انفاقــی کــه دســت
یگــردد! و کســی کــه تنهــا بهیــاد خــدا میافتــد و قطــره اشــکی
چــپ او کــرده آگاه نم 
از گوشــههای چشــم او ســرازیر میشــود»)36( .

نتیجه گیری

بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح ششــده درایــن فصــل بهایــن نتیجــه خواهیــم
رســید کــه آنچــه در زندگیهــای کنونــی بیــن خانوادههــا حکــم فرماســت ،همــان
آســایش و راحتــی میباش ـدیعنی متاســفانه معمــوال مــا انســانها دنبــال راحتــی
و رفــاه و آســایش در دنیــا میگردیــم کــه آن را در دنیــا هیــچ موقــع نمییابیــم
زیــرا اساســا خــدای تعالــی دنیــا را جــای آرامــش قــرار نــداده اســت .هــر چنــد کــه
مــا انســانها میخواهیــم آن را درایــن دنیــا جســتجو نمائیــم و اتفاقــا آن را هیــچ
موقــع بــه طــور کلــی میتــوان آرامــش را بــا د نمییابیــم .بــه طــور کلــی از نــگاه
واژه شناســی آرامــش دو گونــه بیــان شــده اســت« .1 .ســکینه» همــان آرامــش
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ممدوحــی اســت کــه انســان را برابــر ســوانح دردنــاک آرام نگــه م ـیدارد و مقابــل
آن اضطــراب اســت« .2 .ســکون» آرامــش مذمومیاســت کــه انســان را در حــوادث
ً
منفعــل و احیانــا ســتم پذیــر میکنــد و بــه تدریــج او را بــه مســکنت میافکنــد،
چنانکــه بنیاســرائیل بــه دامــن مســکنت فــرو غلتیدنــد؛ و در قــرآن کریــم خــدای
تعالیایــن داســتان را مــورد تحلیــل قــرار داده اســت کــه بنیاســرائیل زمانــی کــه
همــراه حضــرت موســی (علیهالســام) بودنــد از رهبــری آن حضــرت کــه ســبب
آرامــش روحــی بــوده اســت بهــرهای نبردنــد و بــرای رســیدن بــه ســبزی و نــان و
حبوبــات از شــرف و عـ ّـزت خــود گذشــتند و حاضــر بــه مبــارزه نشــدند ،در نتیجــه
خــدای ســبحان نیــز بــه حضــرت موســی (علیهالســام) فرمــان داد تــا بــه آنهــا
بگویــد کــه راه را عــوض و بــه شــهری نزدیــک مهاجــرت کننــد کــه در آنجــا نیازهــای
ّ
مــادی آنــان فراهــم اســت؛ ولــی در ذلــت و مســکنت بایــد حیــات را ادامــه دهنــد
چنانکــه خــدای تعالــی میفرمایــدَ :و إ ْذ ُق ْل ُت ْمیــا ُموســی َلـ ْـن َن ْ َ َ
َ
ـام
ص ِبــر علــی طعـ ٍ
َ ِ َْ
َ
َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ َ
ْ
ک ُیخـ ِـر ْج لنــا ِم ّمــا ُت ْن ِبـ ُـت ال ْر ُض ِمـ ْـن َبق ِلهــا َو ِق ّثا ِئهــا َو فومهــا َو
واحـ ٍـد فــادع لنــا رب
ِ
ُ َ
َّ
َ َ َ َ ُ َ َّ
ْ ً
ُ َ َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ٌ
ْ
ْ
عدسهــا و بص ِلهــا قــال أ تســتب ِدلون الـ ِـذی هــو أدنــی ِبالـ ِـذی هــو خیر اه ِبطــوا ِمصرا
َ َّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ّ َّ ُ ْ
َ ُ ُ
باؤ ب َغ َضب مـ َـن اهَّلل ذل َ
ک
ِ ِ
الذلــة َو ال َم ْســک َنة َو ِ ٍ ِ
فـ ِـإن لکــم مــا ســألتم و ض ِربــت علی ِهــم ِ
ْ ُ
َ َّ ُ ْ ُ
ـون َّالنب ّییـ َـن ب َغ ْیــر ْال َحـ ّـق ذلـ َ
َ
کانوا َی ْک ُفـ ُـر َ
ـک بمــا َع َصـ ْـوا وَ
اهَّلل َو َیق ُتلـ
ِبأنهــم
ـات ِ
ون ِبآیـ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ُ
ُ
َ
َ
کانوا َی ْعتــدون ( )37ترجمــه:و (نیــز بــه خاطــر بیاوریــد) زمانــی را کــه گفتیــد:ای
موســی ،هرگــز حاضــر نیســتیم بهیــک نــوع غــذا اکتفــاء کنیــم ،از خــدای خــود بخواه
کــه از آنچــه از زمیــن میرویــد ،از ســبزیجات خیــار ،ســیر ،عــدس ،و پیــاز بــرای مــا
برویانــد ،موســی گفــت :آیــا غــذای پسـتتر انتخــاب مینمائیــد (اکنــون کــه چنیــن
اســت بکوشــید ازایــن بیابــان) وارد شــهری شــوید ،زیــرا هــر چــه خواســتید در آنجــا
هســت .خداونــد (مهــر) ذلــت و نیــاز بــر پیشــانی آنهــا زد و مجــددا گرفتــار غضــب
پــروردگار شــدند ،چــرا کــه آنهــا نســبت بــه آیــات الهــی کفــر میورزیدنــد و پیامبــران
را بــه ناحــق میکشــتند،اینها بــه خاطــر آن بــود کــه گناهــکار و ســرکش و متجــاوز
بودنــد .مرحــوم شــهید بزرگــوار اســتاد مطهــری درایــن زمینــه میفرمودند:اینکــه
صاحبانایمــان ،از بهتریــن آرامــش و آســایش روانــی برخوردارنــد از آن جهــت
اســت کــه جهــان را حکیــم و علیــم و هدفــدار میداننــد نــه گیــج و منــگ و ابلــه و
بیهــدف ،آن را عــادل و طرفــدار حــق و اهــل حــق میداننــد نــه ســتمگر و طرفــدار
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ســتم ویــا بیتفاوت.یکتاپرســتان ،در مــورد بدیهــا و شــرور ،معتقدنــد کــه هیــچ
چیــزی حســاب نکــرده نیســت؛ بدیهایــا کیفــری هســتند عادالنهیــا ابتالئــی
هســتند هدفــدار و پــاداش آور .ســازمان بهداشــت جهانــی ،آمــاری منتشــر کــرده
ً
و اعــام کــرده کــه آمــار خودکشــی مخصوصــا در میــان روشــنفکران بــاال مـیرود .بــر
حســب گزارشایــن ســازمان ،در هشــت کشــور اروپایــی ،خودکشــی خیلــی زیــاد
شــده اســت.یکی از آن هشــت کشــور ســویس اســت کــه مــا آن کشــور را نمونــه
خوشــبختی میانگاریــم .درایــن گــزارش آمــده اســت کــه خودکشــی ،ســومین
عامــل مــرگ و میــر اســت،یعنی بیــش از ســرطان تلفــات میدهــد و متأســفانه
در میــان طبقــه تحصیــل کــرده بیــش از طبقــه بــی ســواد واقــع میشــود .نیــز
در همیــن گــزارش آمــده اســت کــه در کشــورهای در حــال توســعه کــه در حــال از
دســت دادنایمانانــد ،خودکشــی زیادتــر اســت .در آلمــان غربــی هــر ســال 12000
نفــر بــه وســیله خودکشــی میمیرنــد و  60000نفــر خودکشــی میکننــد و نجــات
داده میشــوند.این اســت زندگــی کســانی کهایمــان خویــش را بــه خــدای دانــا
ّ
«رب العالمیــن» از دســت دادهانــد .اساســا بایــد دانســت کــه بــرای خودکشــی،
عوامــل متعـ ّـددی ذکــر شــده اســت :جلــب توجــه ،شکســت در عشــق ،شکســت در
رقابتهــای اجتماعــی و اقتصــادی ،فقــر ،اعتیــاد ،خفقــان ،پــوچ پنــداری زندگی و
هســتی .ولــی علــت العلل،یــک چیــز اســت :بیایمانــی)38( .
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(.27به نقل از سایت آفتاب)
(.28فرقان)47 ،
(.29غافر)61 ،
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54

رویکرد قرآن به مسأله آرامش
در مقایسه با سایر ادیان

بشــر ،بــه طــور طبیعــی در طــول زندگــی درایــن جهــان بــا نگرانیهــا و
اضطرابهــای بســیاری رو در رو بــوده و همــواره بــرای فایــق آمــدن بــر آنهــا و
از میــان بــردن عوامــل پیدایــش آنهــا کوشــیده اســت.یکی از اهــداف پیــداش
مجموعــه بــزرگ اختراعــات و اکتشــافات بشــر ،خانــواده ،قبیلــه ،دولــت و دیگــر
ســازمانهای اجتماعی ،دین ،مذهب ،هنر ،آداب و رســوم و حتی گاه جنگها،
دسـتیابی بشــر بــه آرامــش و آســایش در زندگــی بــوده است.اندیشـههای بشــری
و مکاتــب و آیینهــای گوناگونــی نیــز درایــن جهــت بــه ظهــور رســیدهاند .درایــن
میــان ،ادیــان جهانــی و آیینهــای بومینیــز وصــول بــه آرامــش روح و روان رایکــی
از مهــم تریــن اهــداف خویــش قــرار دادهانــد.
ســفارشهای اخالقــی زرتشــت در قالــب تصویــر نــزاع مســتمر خیــر و شــر در
جهــت وصــول بــه آســایش و آرامــش و بهــروزی انســان و رهایــی از رنــج و زیــان
و ناخوشــی قابــل تفســیر اســت )1(.کوشــش نــور بــرای رهایــی از ســرزمین تــاری
دراندیشــه مانــی نیــز در همیــن جهــت قابــل فهــم اســت )2(.تــاش بــرای رســیدن
بــه آرامــش و آســایش از دردهــای جســمیو روانــی بشــر ،مــورد توجــه بســیاری از
آیینهــای بومیهنــد بــوده اســت )3(.آرامــش در فلســفه بــودا بــه حالــت متمرکــز

55

کتــاب مــاه

ویــک دل و آرام و نیالــوده جــان تفســیر شــده و «نیروانــا» برتریــن و واپســین راه
رهایــی از چرخــه تسلســل وار تولــد دوبــاره و بیمــاری و مــرگ بــوده و رهایــی
وارســتگی هــر رنــج و عــذاب اســت)4(.
عهــد عتیــق و جدیــد ،سراســر آکنــده از کوشـشهای فرســتادگان خداونــد بــرای
رهایــی بشــر از درد وانــدوه و نیــل بــه آرامــش و ســعادت ابــدی در هــر دو جهــان
اســت .آمــوزه بشــارت و نجــات ،هموارهیکــی از بخشهــای مهــم آموزههــای
انبیــای بنــی اســرائیل بــوده کــه رهایــی از رنــج و نگرانــی فــردی و اجتماعــی را در
خــود داشــته اســت )5(.انســان امــروز در اثــر نگرانیهــا و ناآرامیهــای دنیــای
جدیــد ،بیــش از پیــش بــه احســاس امنیــت و آرامــش نیازمنــد بــوده ،هــم چنــان
در پییافتــن راههــای جدیــد بــرای رســیدن بــه آرامــش معنــوی اســت )6(.مکاتب
روان درمانــی ،همگــی هــدف اصلــی خــود را رهایــی از اضطــراب و پدیــد آوردن
احســاس امنیــت در انســان میداننــد .از میــان کوش ـشهای فراوانــی کــه بــرای
پیــش گیــری از ابتــا به نگرانی و در نتیجه آن ،افســردگی و بــرای روان درمانی افراد
مضطــرب بــه عمــل آمــده ،برخــی رویکردهــای جدیــد در میــان روان شناســان بــه
تأثیــر دیــن وایمــان در ســامت روان اشــاره دارند)7(.ایمــان بــه خــدا از نگاهایــن
گــروه از روان شناســان در خــود سرچشــمهای بــی کــران از آرامــش و قــدرت معنــوی
را داراســت کــه هــر گونــه اضطــراب و نگرانــی را از انســان زدوده ،در برابــر هــر گونــه
فشــار درونــی و بیرونــی بــه انســان مصونیــت میبخشــد .روان شناســان بزرگــی
از قبیــل ویلیــام جیمــز ،کارلیونــگ و هنــری لینــک تأثیــر شــگرفایمان در دیــن
اســام را در ســطحی گســترده تــر مــورد توجــه قــرار دادهانــد .بخــش وســیعی از
آموزههایایــن دیــن بهایمــان اختصاصیافتــه و افــزون بــر ارائــه تعریفــی جامــع
از آن بــه راه کارهــای روانــی و رفتــاری فراوانــی بــرای دسـتیابی بهایــن نیــاز اصیــل
بشــری پرداختــه شــده اســت .برایــن اســاس ،دانشــمندان اســامیبه آرامــش،
نگاهــی مقــدس افکنــده و آن را پدیــدهای الهــی شــمردهاند کــه از ســوی فرشــتگان
بــر دلهــای مؤمنــان فــرود میآیــد و زمینــه ســاز تقویتایمانشــان اســت؛ همــان
گونــه کــه اضطــراب و نگرانــی از جانــب شــیطان بــر دلهــای آلــوده بــه گنــاه
چنگانداختــه و زمینــه ســاز فســق و کفــر اســت)8(.
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ایمــان در جایــگاه جامــع تریــن مفهــوم دینــی در اســام ،از ریشــه «أمــن» بــه
معنــای آرامــش جــان و رهایــی از هرگونــه هــراس وانــدوه اســت( )9کــه ارتبــاط
میــان پذیــرش گفتــار خداونــد و دســتیابی بــه آرامــش روح و روان را نشــان
میدهــد )10(.آنــان کهایمــان آورده ،آفــت ناپاکــی را بــه حریــم آن راه ندهنــد،
آرامــش از ِآنایشــان اســت و آنهــا همــان هدایتیافتگاننــد« :کســانی کهایمــان
آورده وایمــان خــود را بــا هیــچ ســتمینیامیختهاند،اینانند کــه [از خشــم خــدا] در
اماننــد واینــان هدایتیافتگانانــد»( )11واژه اســام نیــز بیــان نگــر تســلیم محــض
انســان در برابــر خداونــد همــه جهانیــان اســت کــه احســاس امنیــت و آرامــش از
پیامدهــای آن بــه شــمار مـیرود« :چنیــن نیســت ،بلکــه هــر کــس خــود را تســلیم
خــدا کنــد و نیکــوکار باشــد ،اجــرش را نــزد پــروردگارش خواهــد داشــت ،و هیــچ
ترســی بــر آنــان نیســت و غمگیــن نخواهنــد شــد»()12
قــرآن رویکــرد توحیــدی را در زندگی،یگانــه راه دســتیابی بــه امنیــت روح و
روان میشــمرد« :و چگونــه مــن از آنچــه بــه وســیله آن شــرک میورزیــد بترســم ،در
حالــی کــه شــما ازایــن نمیترســید کــه چیــزی را شــریک خــدا ســاختهاید کــه دربــاره
آن دلیلــی بــر شــما نــازل نکــرده اســت؟ پــس اگــر تشــخیص میدهیــد ،کدا میــک
ازایــن دو گــروه ّ
(موحــدان و مشــرکان) بهایمنــی [از خشــم خــدا [ســزاوارترند؟»()13
انسانیکتاپرســتی کــه در زندگــی فقطیــک هــدف ویــک مقصــد را دنبــال میکنــد،
هرگــز ازایــن جهــت بــا انســان چندگانــه گرایــی کــه روح و روانــش را در میــان اهــداف
و مقاصــد گوناگــون تقســیم کرده،یکســان نیســت«:خدا َم َثلــی زده اســت :مــردی
کــه چنــد مالــک ناســازگار در ّ
مالکیــت او شــریک باشــند [و دســتورات متضــاد بــه
او بدهنــد] و مــردی کــه اختصــاص ب هیــک نفــر داشــته باشــد [و فقــط از او دســتور
بگیــرد] ،آیاایــن دو در مثلیکســانند؟ ســتایش از ِآن خداســت ،ولــی بیشترشــان
نمیداننــد»( )14ارضــای نیــاز فطــری آرامــش خواهــی و امنیــت گرایــی انســان در
ســطوح دیگــر از مفاهیــم دینــی قــرآن نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .مفاهیــم
تــوکل ،فــاح ،تقــوا ،نجــات ،صبــر ،توبــه ،والیــت ،رضــا و ...همگــی بــه گونـهای بــا
موضــوع آرامــش ارتبــاط دارنــد .افــزون برایــن ،واژگان «ســکینه» و «اطمینــان» بــه
طــور ویــژه دربــاره آرامــش بحــث میکننــد.
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انواع آرامش

آرامــش از نــگاه قــرآن دریــک طبقــه بنــدی کلــی بــه دو بخــش دنیایــی و آخرتــی
تقســیم میشــود کــه دو روییــک حقیقــت هســتند« :آگاه باشــید کــه دوســتان
خــدا نــه ترســی بــر آنــان اســت و نــه غمگیــن میشــوند .همانــان کهایمــان آورده و
تقــوا پیشــه کردهانــد .در زندگــی دنیــا و در آخــرت مــژده بــرای آنــان اســت .ســخنان
خــدا تغییرپذیــر نیســت.این اســت آن کامیابــی بــزرگ» آرامــش ،خــود ماهیتــی
روحــی و روانــی دارد؛ امــا از آن جــا کــه عوامــل پدیدآورنــده آن و موانــع بــه هــم زننده
آن ممکــن اســت ماهیتــی اعتقــادی ،روانییــا طبیعــی داشــته باشــند میتــوان بــه
تقســیم آن پرداخــت.

1ـ آرامش اعتقادی
تقاضــای حضــرت ابراهیــم(ع) از خداونــد بــرای مشــاهده نمون ـهای کوچــک از
رســتاخیز ،بــرای دس ـتیابی بــه نوعــی آرامــش اعتقــادی بــوده اســت .او بهایــن
وعــده الهی،ایمانــی کامــل و محکــم داشــت؛ امــا ذهــن انســان بــه طــور طبیعــی
باورهــای غیــر محســوس را بــه ســان باورهــای محســوس ،پذیــرا نگشــته،
همــواره پرس ـشهایی دربــاره ماهیــت و کیفیــت آنهــا در پنــدار میآفریند.ایــن
پرس ـشها آرامــش و ثبــات اعتقــادی انســان مؤمــن را از او میگیــرد؛ ازایــن روی
ابراهیــم بــرای رهایــی ازایــن حالــت ،خواهــان مشــاهده چگونگــی تحقــق آن فعــل
الهــی میشــود )15(.حواریــون عیســی نیــز بنــا بــه دیــدگاه برخــی تفاســیر از عیســی
مائــدهای آســمانی طلبیدنــد تــا بــه وســیله آن ،پیامبــری او و راســتی ادعاهایــش
برایشــان آشــکار شــود ویــا بــا خــوردن آن بــه آرامــش اعتقــادی دس ـتیابند)16(.

2ـ آرامش روانی
جــان انســان همــواره طلــب رســیدن بــه مراحــل کمــال وجــودی خویش اســت؛
بدیــن ســبب همــواره از حالــی بــه حالــی دیگــر در میآیــد؛ امــا در هیــچ مرحلـهای
بــه نهایــت مطلــوب خویــش دســت نیافتــه ،بــاز خواهان دسـتیابی بــه مرحلهای
دیگــر اســت .قلــب انســان در اثرایــن حالــت ،همــواره از نگرانــی و اضطــراب آکنــده
اســت تــا آن کــه در ســیر حرکــت خویــش بــه خداونــد در نقــش مبــدأ و مقصــد همــه
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جهــان هســتی و جامعــه همــه کمــاالت وجــودی توجــه کنــد؛ آن گاه خــود را در
آرامشــی بــی کــران مییابــد« :همانــان کهایمــان آوردهانــد و دلهایشــان بایــاد
خــدا آرام میگیرد»()17ایــن احســاس آرامــش مطلــق فقــط درایــن حالــت پدیــد
میآیــد« :آگاه باشــید کــه دلهــا فقــط بایــاد خــدا آرامــش مییابــد»()18
انســانهای برخــوردار از آرامــش الهــی ،خــود آرامــش بخــش دیگــران نیــز
هســتند؛ ازایــن رو خداونــد بــه پیامبــر خویــش فرمــان میدهــد کــه بــر مؤمنــان
درود فرســتد تــا بدیــن وســیله ،آنــان را در راهایمــان ،آرامــش بخشــد« :و بــرای آنــان
دعــا کــن ،زیــرا دعــای تــو برایشــان موجــب آرامــش اســت»()19
آرامــش روانــی در نــگاه برخــی مفســران معاصــر ،در آرامــش اعتقــادی نیــز
تأثیرگــذار اســت .آن کــه نورایمــان بــه اعمــاق وجــودش راهیافتــه باشــد ،دیگــر
نــه معجــزه میطلبــد و نــه در پــی برهــان و اســتدالل بــر میخیــزد؛ بلکــه همــه
هســتی خویــش را در برابــر حقیقتــی کــه بــا تمــام وجــود تجربــه کــرده اســت ،تســلیم
میکنــد« .و کســانی کــه کفــر ورزیدهانــد میگوینــد :چــرا از جانــب پــروردگارش
معجــزهای بــر او نــازل نشــده اســت؟ بگــو :بــی تردیــد ،خــدا هــر کــس را بخواهــد
گمــراه میســازد و هــر کــس را کــه [بــه او] بــاز گــردد ،بــه ســوی خــود هدایــت میکنــد.
همانــان کهایمــان آوردهانــد و دلهایشــان بایــاد خــدا آرام میگیــرد .آگاه باشــید
کــه دلهــا فقــط بایــاد خــدا آرامــش مییابــد .کســانی کهایمــان آورده و کارهــای
شایســته کردهانــد[ ،در دنیــا [زندگــی خــوش و [در آخــرت] بازگشــتگاه نیکــو بــرای
آنــان خواهــد بــود»()20
اهمیــت آرامــش روانــی در بحرانهــای روحــی و اجتماعــی دو چنــدان نمایــان
میشــود .بــه نمونههــای بــارزی ازایــن مــوارد در قــرآن اشــاره شــده اســت .مــادر
حضــرت موســی(ع) در ســخت تریــن حــاالت روانــی کــه فرزنــد خــود را از تــرس کشــته
شــدن در گهــوارهای چوبــی نهــاده ،بــه رود نیــل ســپرد ،فقطیــاد خــدا آرام بخــش
او بــود کــه بهیــاری آن توانس ـتاین آزمایــش را تــا ســرانجام بــا کامیابــی بــه پایــان
رســاند« :و دل مــادر موســی والــه و نگــران شــد ،بــه طــوری کــه اگــر قلبــش را اســتوار
ـدگان [وعــده مــا [باشــد ،نزدیــک بــود آن [ماجــرا] را
نســاخته بودیــم کــه از باوردارنـ ِ
فــاش ســازد»( )21بنــی اســرائیل هنــگام فــراز از مصــر در حالــی که لشــکریان فرعون را
در پــی خویــش میدیدنــد ،فقــط بــا ســخنان موســی کــه بــا اطمینــان ازیــاری خــدا
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ســخن میگفــت ،آرامشیافتنــد« :و چــون آن دو گروهیکدیگــر را دیدنــد ،اصحــاب
ً
موســی گفتنــد :مــا قطعــا بــه چنــگ آنــان خواهیــم افتــاد[ .موســی] گفــت :چنیــن
نیســت .بــی تردیــد پــروردگارم بــا مــن اســت و بــه زودی مــرا راهنمایــی خواهــد
کــرد )22(».اصحــاب کهــف در میــان مــردم مشــرک و توحیدســتیز شهرشــان ،در اثــر
برخــورداری از آرامــش الهــی بــا شــهامت تمــام در برابــر همــه قدرتهــا و جاذبههــای
زندگــی مادیایســتاده ،شــعار توحیــد ســر دادنــد« :و دلهایشــان را اســتوار
ســاختیم ،آن گاه کــه قیــام کردنــد و گفتنــد :پــروردگار مــا خداونــدگار آســمانها و
زمیــن اســت ،و هرگــز جــز او معبــودی را نمیخوانیــم )23(»...در تاریــخ صدر اســام
نیزیــاری خداونــد بــه مســلمانان در جریــان هجــرت پیامبــر ،جنــگ بــدر و حنیــن و
صلــح حدیبیــه دیگــر موقعیتهــای ســخت در قالــب نــزول آرامــش خداونــدی بــر
دلهــای مســلمانان تجلــی کــرد.

3ـ آرامش طبیعی
برخــی پدیدههــا درایــن جهــان از طبیعتــی آرام بخــش برخوردارنــد .شــب
را ســکونت بخــش« :اوســت آن کــه شــب را بــرای شــما قــرار داد تــا در آن
بیارامیــد )24(»...و خــواب را مایــه آســودگی و اســتراحت« :و اوســت آن کــه شــب
را بــرای شــما وســیله پوشــش و خــواب را مایــه آرامــش قــرار داد»( )25قــرار داده
اســت )26(.آرامــش حاصــل از تاریکــی شــب بــه حالــت ویــژه نظــام عصبــی انســان
یبــه شــمار م ـیرود )27(:از دیگــر مصادیــق
نیــز ارتبــاط داشــته ،واقعیتــی علم 
آرامــش طبیعــی آن اســت کــه خداونــد بــرای انســان از نــوع خویــش همســرانی
آفریــده« :اوســت آن کــه شــما را ا زیــک تــن آفریــد ،و جفتــش را از جنس او قــرار داد تا
در کنــارش آرامــش بیایــد»( )28و میــان آنهــا محبــت و مــودت پدیــد آورد و بدیــن
وســیله هریــک را آرامــش بخــش دیگــری قــرار داد« :و از نشــانههای [قــدرت]
اوایــن اســت کــه بــرای شــما از جنــس خودتــان همســرانی آفریــد تــا در کنارشــان
آرام گیریــد ،و میــان شــما محبــت و شــفقتی قــرار داد»( )29خانــه نیــز محلــی بــرای
آســایش و آرامــش جســم و روح آدمیاســت« :و خــدا بــرای شــما خانههایتــان را
مایــه آرامــش قــرار داد»()30
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دعا در فرهنگ
علیهم السالم
قرآن و اهل بیت

«دعــا» فقطیــک درخواســت خشــک و بــی روح نیســت بلکــه باید گفــت« :دعا»
باطــن قــرآن اســت ،چنانکــه حضــرت امــام خمینــی رحمــه اهلل بــه نقــل از اســتاد
خــود میفرمــود« :دعــا قــرآن صاعــد اســت »)1( .عالمــه طباطبائــی رحمــه اهلل در
تفســیر شــریف المیــزان میفرمایــد« :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« :دعــا» هــدف خلقــت اســت.
عالمــه امینــی رحمــه اهلل میگویــد« :اســام بــرای مســلمانان مدرس ـهای
تاســیس کــرده اســت کــه دربایــن مدرســه دو لنگــه دارد و هیــچ لنگــه آن در عالــم
لنگــه ندارد،یکــی «دعــا» ویکــی «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 ،دســت بــه دامــن
«دعــا» میزنــد 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 ،کامــل تریــن و ضــروری تریــن نــوع حرکــت اســت.
الکســیس کارل میگویــد :دعــا کــردن در فرهنــگ قــرآن و اهل بیت علیهم الســام
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تنهایــک عبــادت معمولــی نیســت ،بلکــه همچــون تشعشــعی اســت کــه از روح
شــخص دعــا کننــده برمیخیــزد و نیرومندتریــن شــکل انــرژی اســت کــه شــخص
میتوانــد تولیــد کنــد .تاثیــر دعــا بــر روح و جســم آدمیبــه آنانــدازه قابــل اثبــات
اســت کــه تاثیــر غــدد ترشــح کننــده بــدن ،و نتایــج آن را میتــوان از راه افزایــش کار
آمــدی بــدن ،بزرگتــر شــدن نیــروی فکــری ،زیادتــر شــدن طاقــت اخالقــی ،عمیــق
تــر شــدن فهــم آدم ـیاز واقعیتهایــی کــه بــا روابــط بشــری همــراه اســت،اندازه
گرفــت )4( .بــه قــول 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
 - 1خواندن

«هنالــک دعــا زکریــا ّربــه قــال هــب لــی مــن لدنــک ذریــة طیبــة انــک ســمیع
الدعــاء» (« .)6در آن هنــگام زکریــا پــروردگار خویــش را خواند و عرض کــرد[ :خداوندا]
از ناحیــه خــود فرزنــد پاکیــزهای بــه مــن عطــا فرمــا کــه تــو شــنونده دعایــی».

 - 2پرسش کردن
«قالــوا ادع لنــا ربکیبیــن لنــا مــا هــی» ([« .)7بنــی اســرائیل بــه حضــرت
موســی(ع) گفتنــد ]:بــرای مــا از پــروردگارت بپرس،ایــن گاو چگونــه گاوی باشــد،
بــرای مــا روشــن کنــد».

 - 3فریادرسی خواستن
«قــل ارایتــم ان اتاکــم عــذاب اهلل او اتتکــم الســاعة اغیــر اهلل تدعــون ان کنتــم
صادقیــن بلایــاه تدعــون» (« .)8بگــو اگــر راســت میگوییــد بــه مــن خبــر دهیــد ،اگــر
عــذاب خــدا بــه شــما رو آورد،یــا قیامــت فــرا رســد ،آیــا غیــر خــدا کســی را بــه فریادرســی
خــود میخوانیــد؟ [قطعــا نــه ]بلکــه تنهــا خــدا را بــه فریــاد رســی میخوانیــد».

 - 4تشویق و ترغیب کردن
«واهللیدعو الی دارالسالم» (« .)9خدا به خانه امن و سالمت تشویق میکند».
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«یــا قــوم مالــی ادعوکــم الــی النجــاة و تدعوننــی الــی النــار» ([« .)10مؤمــن آل
فرعــون گفــت]:ای قــوم! چــرا مــن شــما را بــه نجــات تشــویق میکنــم و شــما مــرا
بــه آتــش تشــویق میکنیــد».

 - 5کمک خواستن
«فاتــوا بســورة مــن مثلــه وادعــوا شــهداءکم مــن دون اهلل ان کنتــم صادقیــن»
(« .)11ســورهای مثــل قــرآن بیاوریــد و از نخبگانتــان غیــر از خــدا کمــک بخواهیــد،
اگــر راســت میگوئیــد».

 - 6نام گذاری کردن
«ال تجعلــوا دعــاء الرســول بینکــم کدعــاء بعضکــم بعضــا» ([« .)12خطــاب
بــه مبتکــران میفرمایــد ]:نــام گــذاری پیامبرصلــی اهلل علیــه وآلــه را ماننــد
نامگذارییکدیگــر [و آنچــه بیــن خودتــان رایــج اســت] قــرار ندهیــد».

مدعو کیست؟

مدعو در دعا خداوند است ،آن هم خداوندی که:

 - 1بی نیاز مطلق است.
«الــم تعلــم ان اهلل لــه ملــک الســموات و االرض» (« .)13و آیــا نمیدانــی کــه
خداونــد مالــک زمیــن و آســمانها اســت؟»
«و هلل ملــک الســموات واالرض و مــا بینهمــا» (« .)14آســمان 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

 - 2از آنچه میبخشد چیزی کم نمیشود.
«ان هــذا لرزقنــا مــا لــه مــن نفــاد» (« .)15بــه درســتی کهایــن روزی را مــا
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میدهیــم و پایــان پذیــر نیســت».
در دعایایــام مــاه رجــب میخوانیــم« :فانــه غیــر منقــوص مــا اعطیــت .بــه
درســتی کــه هرچــه میبخشــی چیــزی کــم نمیشــود».
و در دعــای افتتــاح میخوانیــم« :ال تزیــده کثــرة العطــاء اال جــودا و کرمــا .هرچــه
خداونــد بیشــتر میبخشــد ،جــود و کرمــش افــزون میشــود».

 - 3برخواسته همه 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
×××
ای آنکه تو حال دل ناالن دانی  /احوال دل شکسته باالن دانی
گرخوانمت از سینه سوزان شنوی  /ور دم نزنم ،زبان الالن دانی
در دعــای مــاه رجــب میخوانیــم« :لــکل مســئلة منــک ســمع حاضــر و جــواب
عتیــد .بــرای هــر خواســتهای از تــو ،گوشــی و پاســخی مهیــا کــردهای».

 - 4بر افراد ناالیق هم لطف میکند.
در دعــای شــب جمعــه میخوانیــم« :یــا دائــم الفضــل علــی البریة،یــا باســط
الیدیــن بالعطیــة.ای خدایــی کــه فضــل و کرمــت برخلــق دائــم اســت و دو دســت
عطــا و بخششــت [بــه جانــب بنــدگان] دراز اســت».
درایــام مــاه رجــب میخوانیــم« :عادتــک االحســان الــی المســیئین .عــادت تــو
احســان بــه گناهــکاران اســت».
«یــا منیعطــی مــن لمیســئله و مــن لمیعرفــه.ای خدایــی کــه بــه کســی کــه از او
درخواســت نمیکنــد و بــه او معرفتــی نــدارد عطــا میکنــد».
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
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داعی کیست؟

دعــا کننــده بنــده محتاجــی اســت کــه حتــی بــرای اظهــار احتیاجــش هــم
محتــاج لطــف خداونــد اســت.
«یاایهــا النــاس انتــم الفقــراء الــی اهلل واهلل هــو الغنــی الحمیــد» (« .)16ای
انســانها! شــما بــه خداونــد نیازمندیــد و بــی نیــاز [واقعــی ]خداونــد حمیــد
اســت».
هــر قــدر کــه انســان بیشــتر بــه فقــر خــود واقــف شــود ،بــه خداونــد نزدیکتــر شــده
اســت و هرقــدر انســان خــود را بــی نیــاز تصــور کنــد ،از خــدا دور شــده و بــه شــیطان و
یشــود .ازایــن رو در قــرآن کریــم میخوانیــم« :ان االنســان لیطغــی
طاغــوت نزدیــک م 
ان رآه اســتغنی .انســان همیــن کــه خــود را بــی نیــاز ببینــد ،طغیــان میکنــد»)17( .

نقش و اهمیت دعا

 مــورد توجــه خــدا« :و قــال ربکــم ادعونــی اســتجب لکــم« .و خــدای شــمافرمــود :بخوانیــد مــرا تــا اجابــت کنــم شــما را»)18( .
 ســتون دیــن :قــال رســول اهلل صلــی اهلل علیــه وآلــه« :الدعــاء عمــود الدیــن.دعــا ســتون دیــن اســت»)19( .
 نــور آســمانها و زمیــن :قــال رســول اهلل صلــی اهلل علیــه وآلــه« :الدعــاء نــورالســموات واالرض ( .)20دعــا نــور آســمانها و زمیــن اســت».
 برتریــن عبــادات :قــال رســول اهلل صلــی اهلل علیــه وآلــه« :افضــل العبــادةالدعــاء( .)21برتریــن عبــادت ،دعاســت».
 برتــر از قرائــت قــرآن :قــال علــی بــن موســی الرضــا(ع)« :الدعــاء افضــل مــنقــراءة القــرآن( .)22دعــا از قرائــت قــرآن برتــر اســت».
اشکال
 - 1بعضــی میگوینــد :دعــا کــردن نوعــی جســارت بــه درگاه پــروردگار اســت ،مگــر
خداونــد مصلحــت مــا را نمیدانــد کــه مــا بایــد بــه خداونــد تذکــر بدهیــم؟ مگــر
خداونــد را عــادل نمیدانیــم کــه بــرای او وظیفــه تعییــن میکنیــم؟
پاســخ -اوال :خداونــد بــه مــا دســتور داده اســت کــه دعــا کنیــم« .ادعونــی
اســتجب لکــم» ()23
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ثانیــا :دعــا منحصــر بــه درخواســت حاجــت نیســت بلکــه نوعــی ارتبــاط و
آشــنایی بــا خالــق اســت.
ثالثــا :همانطــور کــه دنبــال رزق رفتــن و کار و تــاش معیشــتی منافاتی بــا رازقیت
خداونــد نــدارد ،دعــا هــم همینطور اســت.
 -2آیا 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 میشــویم کــه الزمــه دعــا تــاش و کوشــش و فعالیــت اســت و دعای
بــدون عمل ارزشــی نــدارد.
قــرآن کریــم میفرمایــد« :و ان لیــس لالنســان اال مــا ســعی» (« .)24واینکــه بــرای
انســان جــز حاصــل تالش او نیســت».
و نیــز میفرمایــد« :ان اهلل الیغیــر مــا بقــوم حتییغیــروا مــا بانفســهم»« .همانــا
خداونــد وضــع قومـیرا تغییــر نمیدهــد مگــر آنکــه وضع خــود را تغییر دهنــد»)25( .

تقسیم دعا برطبق خواستگاه
 - 1دعاهایی که حاوی تقویت روحیه بایادآوری و تلقین عقاید هستند
ماننــد« :ال الــه اال اهلل الهــا واحــدا و نحــن لــه مخلصــون ،ال الــه اال اهلل وال نعبــد
االایــاه» ( .)26خدایــی جــز خــدای واحــد نیســت و بــرای او اخــاص داریــم.
خدایــی جــز خــدای واحــد نیســت و غیــر او را نمیپرســتیم».
«حســبنا اهلل و نعــم الوکیــل ،نعــم المــوال و نعــم النصیــر ( .)27خداونــد مــا را بس
اســت و بهتریــن وکیــل اســت .بهتریــن مولــی و بهترینیاور اســت».
ما در دو جهان غیر خدایار نداریم  /جزیاد خدا هیچ دگر کار نداریم
ما شاخ درختیم ،پر از میوه توحید  /هر رهگذری سنگ زند ،عار نداریم
گریار وفادار نداریم ولیکن  /مایار بجز حضرت غفار نداریم
«رضیــت بــاهلل ربــا و باالســام دینــا و بمحمدصلــی اهلل علیــه وآلــه نبیــا و بعلــی
امامــا و بالحســن و الحســین و علــی و محمــد و جعفــر و موســی و علــی و محمــد و
علــی و الحســن و الخلــف الصالــح علیهــم الســام ائمــة و ســادة و قــادة بهــم اتولــی
و مــن اعدائهــم اتبــرء .راضــی هســتم بــه پــروردگاری خــدا و بــه مســلمان بــودن و
پیامبــری حضــرت محمدصلــی اهلل علیــه وآلــه و امامــت حضــرت علــی(ع) و امــام
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حســن و امــام حســین و امــام ســجاد و امــام محمــد باقــر و امــام جعفرصــادق و
امــام موســی کاظــم و امــام رضــا و امــام جــواد و امامهــادی و امــام حســن عســکری
و امــام زمــان علیهــم الســام بــه عنــوان امــام و آقــا و رهبــر .آنهــا را دوســت دارم و از
دشمنانشــان برائــت میجویــم»)28( .
دعاهــای مذکــور مشــتمل بــر عقایــد انســان از جهــات مختلفــی مانندایمــان بــه
خــدا ،پذیــرش اســام ،اعتقــاد بــه نبــوت پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه وآله و اقــرار به
امامــت حضــرات ائمــه علیهم الســام میباشــد.

 - 2دعاهایی که متذکر توحید ،نبوت و معاد شدهاند
ماننــد دعــای جوشــن کبیــر و دعــای افتتــاح .در دعــای افتتــاح میخوانیــم:
«الحمــد هلل الــذی لمیتخــذ صاحبــة و الولــدا و لمیکــن 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 میخوانیــم« :ســبحانکیا ال الــه اال انــت
الغــوث الغــوث خلصنــا مــن الناریــا رب .منزهــی تـوای آنکــه جــز تــو معبــود برحقــی
نیســت .بــه فریــاد رس .بــه فریــاد رس .مــا را از آتــش خــاص کــن.ای پــروردگار».

 - 3دعای توام با استغفار ،عذر خواهی و درخواست از خداوند
جهت حفظ از شر شیطان و نفس مانند:
 «اســتغفر اهلل الــذی ال الــه اال هــو الحــی القیــوم الرحمــن الرحیــم ( .)29پــوزشو آمــرزش از خدایــی میخواهــم کــه جــز او خدایــی نیســت[ ،همــان خدایــی کــه]
زنــده اســتوار بخشــنده مهربــان اســت».
 «اللهــم اغفــر لــی الذنــوب التــی تهتــک العصــم .خدایــا بیامــرز گناهانــی را کــهپــرده عصمــت را م ـیدرد»)30( .
چنانکــه اشــاره شــد ،دعــای شــریف کمیــل بهتریــن نمونــه برایایــن دســته از
دعاهاســت.
 «اللهــم اغفــر لــی الذنــوب التــی تغیــر النعــم .خدایــا بیامــرز گناهانــی را کــهنعمتهــا را تغییــر میدهــد»)31( .
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 - 4دعاهای تربیتی:
 در دعــای ششــم صحیفــه ســجادیه از خداونــد میخواهیــم« :خدایــا مــارا بــر شــکر گــذاری از نعمتهــا و پیــروی از ســنتهای شــرع و دوری جســتن از
بدعتهــا و ترویــج و حفــظ آئیــن اســام و کمــک بــه ناتوانــان موفــق بــدار».
 در دعــای بیســتم صحیفــه ســجادیه از خداونــد درخواســت میکنیــم:«خدایــا مــرا بــه کاری کــه در قیامــت از مــن ســؤال میکنــی مشــغول دار ،مــرا بــه زیــور
صالحــان بیــارای».
 در دعــای بیســت و پنجــم صحیفــه ســجادیه از خداوند میخواهیــم« :خدایافرزنــدان مــرا صالــح گــردان و آنهــا را بینــای در دین و شــنوای حــق و مطیع فرمان
خــود و دوســتدار خیــر گــردان و مــرا در تربیــت آنهــا و احســان در حقشــانیاری
فرما».
 در دعــای بیســت و ششــم از خداونــد میخواهیــم کــه مــا را در همســایه داریو رعایــت حقایشــان موفــق بــدارد.
 در دعــای بیســت و هفتــم صحیفــه ،تربیــت مــرزداران و نیروهــای مســلح ومدافعیــن اســام را از خداونــد درخواســت میکنیــم.
آری تربیــت و هدایــت را بایــد از خــدا خواســت .کــه اگــر اراده او بــه چیــزی تعلــق
نگیــرد ،آن کار از مخلوقــات ســاخته نیســت.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 )1صحیفه نور.157 / 20 ،
 )2ذاریات.56 /
 )3المیزان ،ذیل آیه  56از سوره ذاریات.
 )4پاسدار اسالم ،ش  ،136ص .27
 )5انسان کامل ،ص .240
 )6آل عمران.38 /
 )7بقره.61 /
 )8انعام 41 /و .40
)9یونس.25 /
 )10مؤمن.41 /
 )11بقره.23 /
 )12نور.63 /
 )13بقره .107 /
 )14مائده.17 /
 )15ص .53 /
 )16فاطر.15 /
 )17علق 6 /و .7
 )18غافر.60 /
 )19کافی ،ج  ،2ص .468
 )20همان.
 )21تنبیه الخواطر ،ص .463
 )22بحاراالنوار ،ج  ،93ص .292
 )23غافر.60 /
 )24نجم.39 /
 )25رعد.12 /
 )26مفاتیح الجنان ،تعقیبات مشترکه.
 )27همان ،تعقیب نماز صبح.
 )28همان ،تعقیبات مشترکه.
 )29همان ،تعقیب نماز عصر.
 )30دعای شریف کمیل.
 )31همان.
……………………………………………………………
مجله مبلغان فروردین  ،1381شماره 27
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 10موضوع قرآنی
برای سخنرانی

قــرآن بــه عنــوان معجــزه جاویــدان پیامبــر بزرگــوار اســام(ص) برتریــن کتــاب
شــناخت و معرفــت اســت ،کتــاب انســان ســازی و تربیــت کــه تمامیراههــای
رســتگاری در آنیــادآوری شــده اســت.
قــرآن کتــاب نــور ،روشــنایی و حکمــت اســت کــه ســعادت و نیــک بختــی
انســانها را در پرتــو عمــل بــه مضامیــن بلنــد و نورانــی خــود تضمین نموده اســت.
پــاداش 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.
دریــک کالم آنچــه کــه انســان در راســتای رســیدن بــه قــرب الهــی نیــاز دارد،
درایــن کتــاب هدایــت وجــود دارد.
از آنجایــی کــه مــاه مبــارک رمضــان را بهــار قــرآن نامیدهانــد ،بســیار مناســب
اســت مبلغــان محتــرم بــا اســتفاده ازایــن کوثــر بــی پایــان و بــا بهــره منــدی از
ســخنان معصومیــن علیهــم الســام ،تشــنگان زالل معرفــت را بیــش از پیــش
ســیراب نماینــد .بــه همیــن جهــت مناســب دیــده شــد تــا موضوعاتــی چنــد از کالم
الهــی بررســی و ارائــه گــردد.
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مبلغــان محتــرم میتواننــد 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.

 .1روزه داری

روزهیکــی از واجباتــی اســت کــه در آیــات قــرآن بــه آن اشــاره شــده اســت.این
عمــل عبــادی عــاوه بــر اطاعــت فرمــان خداونــد متعــال و رضایــت او ،دارای آثــار و
بــرکات ارزنــدهای اســت کــه در زندگــی انســان بــه خوبــی قابــل مشــاهده میباشــد.
آنچــه خداونــد متعــال دربــاره روزه داری فرمــوده اســت ،عمدتــا در آیــات - 183
 187ســوره بقــره بیــان شــده اســت ،کــه دراینجــا چنــد آیــه مــورد بحــث قــرار میگیــرد:
«یاایهــا الذیــن آمنــوا کتــب علیکــم الصیــام کمــا کتــب علــی الذیــن مــن قبلکــم
لعلکــم تتقــون»« .ای کســانی کهایمــان آوردهایــد ،روزه بــر شــما مقــرر شــده،
همانگونــه کــه بــر کســانی کــه پیــش از شــما [بودنــد] مقــرر شــده بــود ،باشــد کــه
پرهیــزکاری کنیــد».
ازاین آیه نورانی سه مطلب استفاده میشود:
 .1روزهیکی از واجبات است.
 .2روزه در امتهای گذشته نیز واجب بوده است.
 .3روزه زمینه ساز پرهیزکاری است.
در آیــه بعــد میفرمایــد« :ایامــا معــدودات فمــن کان منکــم مریضــا او علــی ســفر
فعــدة منایــام اخــر وعلــی الذینیطیقونــه 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
بیماریــا در ســفر باشــد[ ،بــه همــان شــماره] تعــدادی از روزهــای دیگــر [را روزه
بــدارد] و بــر کســانی کــه [روزه] طاقــت فرساســت ،کفــارهای اســت کــه خــوراک دادن
بــه بینوایــی اســت و 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 ازاین آیه عبارتند از:
 .1کسانی که از روزه گرفتن معاف هستند عبارتند از:
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الف :مریضها.
ب :مسافران .کهاین دو دسته باید در زمان دیگری روزه بگیرند.
ج :ناتوانان از روزه.
 .2روزه 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
یکــه عبــادت ســختی ماننــد روزه همگانــی شــد ،تحمــل آن
بودهانــد و هنگام 
آســان میشــود .ثانیــا :حکمــت وجــوب روزه را کــه تقــوا اســت بیــان کــرده اســت.
ثالثــا فرمود:ایــن حکــم وجــوب روزه منحصــر بهایــام محــدودی اســت کــه اگــر
بــرای همیش ـهیا در اکثــر روزهــا و وقتهــا آن را واجــب میکــرد مشــقت بزرگــی پدیــد
میآمــد .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
امــام صــادق( ع) درایــن بــاره میفرمایــد« :انمــا فــرض اهلل عــز وجــل الصیــام
لیســتوی بــه الغنــی والفقیــر .وذلــک الن الغنــی لمیکــن لیجــد مــس الجــوع ،فیرحــم
الفقیــر .الن الغنــی کلمــا اراد شــیئا قــدر علیــه ،فــاراد اهلل عزوجــل انیســتوی بیــن
خلقــه وانیذیــق الغنــی مــس الجــوع وااللم لیرق علی الضعیــف ویرحم الجائــع (.)1
همانــا خداونــد روزه را واجــب ســاخت تــا بــه ســبب آن توانگــر و تهیدســت برابــر
شــوند .زیــرا توانگــر رنــج گرســنگی را در نمییابــد تــا بــه تهیدســت رحــم کنــد .چــرا
کــه توانگــر هــرگاه چیــزی بخواهــد میتوانــد آن را فراهــم آورد .لــذا خــدای عزوجــل
خواســته اســت تــا میــان آفریدگانــش برابریایجــاد کنــد و رنج گرســنگی و ســختی را
بــه توانگــر بچشــاند تــا بــر ناتــوان دل بســوزاند و بــه گرســنه رحــم کنــد».

نتایج روزه داری
 .1تقوا و پرهیزکاری:
چنانکــه گذشــت قــرآن کریمیکــی و شــاید مهــم تریــن نتیجــه روزه داری را تقــوا و
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یشــود.
پرهیــزکاری ذکــر کــرده اســت و در پرتوایــن تقــوا اســت کــه انســان حقیقت بین م 
چون که تقوا بست دودست هوا  /حق گشاید هر دو دست عقل را
 .2تقویت اخالص:
حضــرت زهــرا علیهــا الســام درایــن بــاره میفرماینــد« :فــرض اهلل الصیــام تثبیتا
لالخــاص ( .)2خداونــد روزه را واجــب گردانیــد تــا اخــاص را [در زندگــی انســانها]
تثبیــت نماید».
 .3رهایی از عذاب الهی:
علی(ع) دراین زمینه میفرمایند:
« ...وصــوم شــهر رمضــان فانــه جنــة مــن العــذاب .روزه مــاه رمضان ســپر نجات
از عــذاب الهی اســت».
 .4حکمت ویقین:
رســول گرامـی(ص) فرمــود :در شــب معــراج گفتــم« :یــا رب ومــا میــراث الصــوم؟
قــال :الصومیــورث الحکمــة والحکمــة تــورث المعرفــة ،والمعرفــة تــورث الیقیــن
فــاذا اســتیقن العبــد الیبالــی کیــف اصبــح ،بعســر ام بیســر (.)3
در معــراج عــرض کــردم :پــروردگارا! میــراث روزه داری چیســت؟ نــدا رســید:
روزه باعــث 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 بنــدهای بهیقیــن برســد ،باکــی نــدارد کــه چگونــه زندگــی وی میگــذرد .در
ســختییا راحتــی؟»
 .5پاداش الهی:
پیامبــر گرام ـی(ص) فرمــود :خداونــد تبــارک و تعالــی فرمــود« :الصــوم لــی وانــا
اجــزی بــه ( .)4روزه از آن مــن اســت و مــن بــه آن پــاداش میدهــم».
 .6تندرستی:
تندرســتی از دیگــر آثــار روزه اســت کــه در روایــات معصومیــن نیــز بــه آن اشــاره
شــده اســت .پیامبــر اکــرم(ص) فرمــود ...« :صومــوا تصحــوا ( .)5روزه بگیریــد تــا
ســامتییابید».
 .7آمرزش گناهان:
پیامبــر اســام(ص) فرمــود« :مــا مــن صائمیحضــر قومایطعمــون اال ســبحت
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اعضــاؤه ،وکانــت صــاة المالئکــة علیــه ،وکانــت صالتهــم اســتغفارا (.)6
هیــچ روزه داری نیســت کــه بــر عــدهای در حــال غــذا خــوردن وارد شــود،
مگراینکهاندامهایــش تســبیح گوینــد و فرشــتگان بــر او درود فرســتند و درود
فرشــتگان آمــرزش خواهــی اســت».
 .8استجابت 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».
 .9تضعیف شهوت:
پیامبــر اکــرم(ص) فرمــود« :علیکــم بالصــوم .فانــه محمســة للعــروق ومذهبــة
لالشــر (.)8
یبــرد (شــهوت را کــم میکنــد) و
بــر شــما بــاد بــه روزه گرفتــن کــه آن رگهــا را م 
سرمســتی را میبــرد».

حسن ختام
ایــن موضــوع را بــا کالمینورانــی از رســول گرامیاســام بــه پایــان میبریــم کــه
فرمودنــد« :مــن صــام ثالثةایــام مــن کل شــهر کان کمــن صــام الدهــر کلــه .الن اهلل
عزوجلیقــول :مــن جــاء بالحســنة فلــه عشــر امثالهــا (.)9
هــر کــس در هــر مــاه ســه روز روزه بگیــرد ،ماننــد کســی اســت کــه همــه عمــر روزه
سیــک کار نیــک کنــد ،ده
گرفتــه باشــد .زیــرا خــدای عزوجــل میفرمایــد :هــر ک 
برابــر آن برایــش منظــور میشــود».

 .2قرآن مجید (ویژگیها  -اهداف)
ویژگیهای قرآن
قــرآن بــه عنــوان برتریــن کتــاب هدایــت ،دارای ویژگیهــای خاصــی اســت کــه
در کتابهــای دیگــر کمتــر رخ مینمایــد .بــا بهــره منــدی از آیــات نورانیایــن کتــاب،
یشــمریم:
برخــی ازایــن خصوصیــات را بــر م 
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 .1هیچ گونه شک و ریبی در هدایتگری آن برای متقین راه ندارد:
«ذلــک الکتــاب ال ریــب فیــه» (« .)10ایــن اســت کتابــی کــه در [حقانیــت] آن
هیــچ تردیــدی نیســت».
 .2هدایتگر پرهیزکاران است:
«هدی للمتقین» (« .)11مایه هدایت تقوا پیشگان است».
 .3بشارت دهنده مؤمنان است:
«ویبشر المؤمنین» (« .)12و به مؤمنین بشارت میدهد».
 .4هدایتگر به استوارترین راه است:
«یهــدی للتــی هــی اقــوم» ([« )13قطعاایــن قــرآن] بــه چیــزی (آیینــی) کــه
پایدارتــر اســت ،راه مینمایــد».
.5یاد آور خائفان است:
«فذکــر بالقــرآن منیخــاف وعیــد»« )14( .پــس بــا قــرآن هــر کــه را از تهدیــد
میترســد ،پنــد ده».
 .6درمان و رحمت برای مؤمنان است:
«وننــزل مــن القــرآن ماهــو شــفاء ورحمــة للمؤمنیــن» (« .)15و مــا آنچــه را بــرای
مؤمنــان مایــه درمــان و رحمــت اســت ،از قــرآن نــازل میکنیــم».
 .7معجزهای است که هرگز کسی مانند آن نمیتواند بیاورد:
«قــل الن اجتمعــت االنــس والجــن علــی انیاتــوا بمثــل هــذا القــرآن الیاتــون
بمثلــه» (« .)16بگــو اگــر انــس و جــن گــرد آینــد تــا نظیرایــن قــرآن را بیاورنــد ،ماننــد
آن را نخواهنــد آورد».
 .8بیان کننده موارد اختالف جهت روشن شدن حقایق است:
«ومــا انزلنــا علیــک الکتــاب اال لتبیــن لهــم الــذی اختلفــوا فیــه» (« .)17و ماایــن
کتــاب را بــر تــو نــازل نکردیــم ،مگــر برایاینکــه آنچــه را در آن اختــاف کردهانــد،
بــرای آنــان توضیــح دهــی».
 .9هدایتگر تمامیمردم است:
«هدی للناس» (« .)18هدایتگر مردمان است».
باایــن ویژگیهــا و دههــا ویژگــی دیگــر  -کــه همگــی در زندگــی مــورد نیــاز اســت -
اســتفاده ازایــن کتــاب مقــدس بــر همــگان الزم و واجــب اســت.
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رســول گرامیاســام(ص) همــواره در کالم نورانــی خــود مــردم را بــه بهــره منــدی
ازایــن چــراغ هدایــت توصیــه میفرمودند.یکــی ازایــن ســخنان ارزشــمند ،حدیثی
اســت طوالنــی کــه بخشــی از آن را ذکــر میکنیــم:
« ...فــاذا التبســت علیکــم الفتــن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شــافع
مشــفع ومــا حــل مصــدق ومــن جعلــه امامــه قــاده الی الجنــة ومن جعله خلفه ســاقه
لیــدل الــی خیــر ســبیل وهو الفضل لیــس بالهــزل (.)19
الــی النــار وهــو الدلی 
پــس ،هــرگاه فتنههــا همچــون پارههــای شــب تــار بــر شــما مشــتبه [و مبهــم]
گشــت ،بــه قــرآن روی آوریــد کــه آن شــفیعی اســت کــه شــفاعتش پذیرفتــه اســت
و شــاکی [و خصمــی] اســت کــه شــکایتش قبــول میشــود .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 طعامیکز سما  /گشته نازل از برای اغتذا
اغتذای آدم از لوح و قلم  /اغتذایابد دواب از راه فم
«فی السماء رزقکم» گفته خدا  /رزق انسان گشته نازل از سما ()20

اهداف قرآن
تیــاد شــده ،بــدون شــک ،اهــداف بلنــدی را دنبــال
قــرآن بــا خصوصیا 
مینماید.ایــن مهــم را نیــز بــا بهــره منــدی از کالم خداوندایــن گونــه میتوان برشــمرد:
 .1تبیین مسائل مورد اختالف:
«ومــا انزلنــا علیــک الکتــاب اال لتبیــن لهــم الــذی اختلفــوا فیــه» (« .)21و ماایــن
کتــاب را بــر تــو نــازل نکردیــم مگــر برایاینکــه آنچــه را در آن اختــاف کردهانــد ،بــرای
آنــان توضیــح دهی».
 .2تعقل ورزیدن:
«انمــا انزلنــاه قرانــا عربیــا لعلکــم تعقلــون» (« .)22مــا آن را قرآنــی عربــی نــازل
کردیــم ،باشــد کــه بیندیشــید».
 .3درمان بیماریهای روحی مردم:
«یاایهــا النــاس قــد جائکــم موعظــة مــن ربکــم وشــفاء لمــا فــی الصــدور» (.)23
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«ای مــردم ،بهیقیــن ،بــرای شــما از جانــب پروردگارتانانــدرزی و درمانــی بــرای
آنچــه در سینههاســت ،آمــده اســت».
 .4خروج از تاریکیها به سوی نور:
«کتــاب انزلنــاه الیــک لتخــرج النــاس من الظلمــات الی النــور باذن ربهــم» (.)24
«کتابــی اســت کــه آن را بــه ســوی تــو فــرود آوردیــم تــا مــردم را بــه اذن پروردگارشــان
از تاریکیهــا به ســوی روشــنایی بیــرون آوری».
 .5هدایت به راههای امن و صراط مستقیم:
«قــد جائکــم مــن اهلل نــور وکتــاب مبینیهــدی بــه اهلل مــن اتبــع رضوانــه ســبل
الســام ...ویهدیهــم الــی صــراط مســتقیم» (« .)25قطعــا بــرای شــما از جانــب
خــدا روشــنایی و کتابــی روشــنگر آمــده اســت .خــدا هــر کــه را از خشــنودی او
پیــروی کنــد ،بــا آن کتــاب بــه راههــای ســامت رهنمــون میشــود ...و بــه راهــی
راســت هدایتشــان میکنــد».
 .6حاکمیت قوانین الهی در بین مردم:
«انــا انزلنــا الیــک الکتــاب بالحــق لتحکــم بیــن النــاس بمــا اراک اهلل» (.)26
«ماایــن کتــاب را بــه حــق بــر تــو نــازل کردیــم ،تــا میــان مــردم بــه [موجــب] آنچــه بــه
تــو آموختــه ،داوری کنــی».
.7ایجاد تقوا و پرهیزکاری:
«قرانــا عربیــا غیــر ذی عــوج لعلهمیتقــون» (« .)27قرآنــی عربــی ،بــی هیــچ کژی،
باشــد کــه آنــان راه تقــوا پویند».
البتــه شــرط اساســی تحققایــن اهــداف ،آمادگــی روحــی و قلبــی انســانها
اســت .اگرایــن آمادگــی نباشــد ،جــز زیــان چیــزی بــه دســت نخواهــد آمــد:
«والیزید الظالمین اال خسارا» (« .)28ستمگران را جز زیان نمیافزاید».
عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد
که دارالملکایمان را مجرد بینی از غوغا
عجب نبود اگر قرآن نصیبت نیست جز حرفی
که از خورشید جز گرمینفهمد چشم نابینا
و بــه راســتی کــه حقیقــت قــرآن ســعادت دنیــا و آخــرت اســت .و اگــر کســی ازایــن
کتــاب ســعادت باایجــاد صالحیتهــای شــخصی خــود خــوب بهــره بــرداری کنــد،
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بــه ســعادت دنیــا و آخــرت خواهــد رســید.
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 کــردهای و اویافتــه اســت .پــس
رفــت و قــرآن خــود را گرفــت».
بیا به دامن «قرآن» زنیم دست امید
که روح را بجزاین 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

.3تقوا و پرهیزکاری
حقیقت تقوی
ششــمین پیشــوای راســتگویان در ســخنی بسیار نغز و شــیوا حقیقت تقوا را این
گونــه تفســیر میفرمایــد« :التقــوی ان الیفقــدک اهلل حیــث امــرک و الیــراک حیــث
نهــاک ( .)29پرهیــزکاری 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 ازاین زیباتر و جامع تر امکان ندارد.
امیرمؤمنــان علــی(ع) نیــز در بیانــی جــذاب دربــاره تقــوا میفرمــود« :ان تقــوی
اهلل دواء داء قلوبکــم وبصــر عمیافئدتکــم ،وشــفاء مــرض اجســادکم (.)30
همانــا تقــوای الهــی داروی درد قلبهــای شــما و موجــب بینایــی درونهــای
[کــور] شــما و درمــان بیمــاری کالبدهایتــان اســت».
زخورشید و از آب و از باد و خاک
نگردد تبه نام و گفتار پاک
بدین سان بود گردش روزگار
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خنک مرد با شرم و پرهیزکار ()31
سیمای پرهیزکاران در قرآن
خداونــد متعــال در آیــات  136 - 133ســوره آل عمــران برخــی از صفــات
پرهیــزکاران راایــن گونــه بیــان فرمــوده اســت:
 «الذینینفقــون فــی الســراء والضــراء»« .آنــان کــه در فراخــی و تنگــی انفــاقمیکننــد».
 «والکاظمین الغیظ»« .و خشم خود را فرو میبرند». «والعافین عن الناس»« .و از مردم در میگذرند». «والذیــن اذا فعلــوا فاحشــة او ظلمــوا انفســهم ذکــروا اهلل فاســتغفروالذنوبهــم»« .و کســانی کــه چــون کار زشــتی کنند،یــا بــر خــود ســتم روا دارنــد ،خــدا
را بهیــاد آورنــد و بــرای گناهانشــان آمــرزش خواهنــد».

آثار و نتایج پرهیزکاری از نظر قرآن:
 .1انسان را از مکر دشمنان نگه میدارد:
«وان تصبــروا وتتقــوا الیضرکــم کیدهــم شــیئا» (« .)32و اگــر صبــر کنیــد و
پرهیــزکاری نماییــد ،نیرنگشــان هیــچ زیانــی بــه شــما نمیرســاند».
 .2مایه تایید خداوند است:
«ان اهلل مــع الذیــن اتقــوا والذیــن هــم محســنون» (« .)33در حقیقــت ،خــدا بــا
کســانی اســت کــه پــروا داشــتهاند و بــا کســانی اســت کــه آنهــا نیکوکارنــد».
 .3انسان را از آتش دوزخ نجات میدهد:
«ثــم ننجــی الذیــن اتقــوا ونــذرا الظالمیــن فیهــا جثیــا» (« .)34آن گاه کســانی را کــه
پرهیــزکار بودهانــد میرهانیــم ،و ســتمگران را به زانو در افتــاده در دوزخ رها میکنیم».
 .4انسان را در بهشت الهی وارد میسازد:
«وســارعوا الــی مغفــرة مــن ربکــم وجنــة عرضهــا الســموات واالرض اعــدت
للمتقیــن» (« .)35و بــرای نیــل بــه آمــرزش از پروردگار خود ،و بهشــتی که پهنایش
بــه قــدر آســمانها و زمیــن اســت و بــرای پرهیــزکاران آماده شــده اســت ،بشــتابید».
 .5مایه نجات از سختیها است:
«ومنیتــق اهللیجعــل لــه مخرجــا» (« .)36و هــر کــس از خــدا پــروا کنــد ،خــدا
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بــرای او راه بیــرون شــدنی قــرار میدهــد».
حضــرت علــی(ع) بعــد از تالوتایــن آیــه شــریفه ،قســمتی از آثــار تقــوا را چنیــن
بیــان میکنــد« :واعلمــوا انــه منیتــق اهللیجعــل لــه مخرجــا مــن الفتــن ،ونــورا مــن
الظلــم ویخلــده فیمــا اشــتهت نفســه وینزلــه منــزل الکرامــة عنــده»(.)37
آگاه باشــید :آن کــس کــه تقــوا پیشــه کنــد [و از خــدا بترســد ،خداونــد] راهــی بــرای
رهایــی از فتنههــا بــه رویــش میگشــاید و نــوری در دل تاریکــی بــه او عطــا مینمایــد
و او را در آنچــه دوســت دارد [و بــه آن عالقــه منــد اســت] بــرای همیشــه جاودانــه
میســازد و او را در منــزل کرامــت [و بزرگــی] فــرود مـیآورد [و از او پذیرایــی میکنــد]».
 .6اصالح کارهای زندگی:
«یاایهاالذینآمنوااتقوااهللوقولواقوالسدیدا×یصلحلکماعمالکم.)38(»...
«ای کســانی کهایمــان آوردهایــد ،از خــدا پــروا داریــد و ســخنی اســتوار گوییــد تــا
اعمــال شــما را بــه صــاح آورد».
 .7بخشوده شدن گناهان:
«یاایها الذین آمنوا اتقوا اهلل...یغفر لکم ذنوبکم» (.)39
«ای کســانی کهایمــان آوردهایــد ،از خــدا پــروا داریــد تــا ...گناهانتــان را بــر شــما
ببخشــاید».
 .8باعث محبت الهی:
« ...ان اهللیحب المتقین» (.)40
« ...به درستی که خداوند پرهیزکاران را دوست میدارد».
 .9عزت و کرامت نزد پروردگار:
«ان اکرمکم عند اهلل اتقیکم» (.)41
«همانا گرامیترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست».
 .10پذیرفته شدن اعمال:
«انمایتقبل اهلل من المتقین» (.)42
«همانا خداوند از تقوا پیشگان قبول مینماید».
 .11بشارت در دنیا و آخرت:
«لهم البشری فی الحیوة الدنیا وفی اآلخرة» (.)43
«برایایشان (تقوا پیشگان) در دنیا و آخرت بشارت است».
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برخی از موانع پرهیزکاری
 .1دنیاپرستی:
امیرالمؤمنیــن علــی(ع) فرمودنــد« :حــرام علــی کل قلــب متولــه بالدنیــا ان تســکنه
التقــوی ( .)44جــای گرفتــن تقــوا در دلــی کــه شــیفته دنیــا باشــد ،حــرام اســت».
 .2خصومت با دیگران:
علی(ع) فرمود« :الیستطیع انیتقی اهلل من خاصم (.)45
کسی که مخاصمه کند ،نمیتواند از خدا پروا داشته باشد».
 .3شهوت پرستی:
همچنین آن حضرت فرمود« :ما من معصیة اهلل شی ء االیاتی فی شهوة (.)46
هیــچ کــدام از گناهــان [و معاصی]یافــت نمیشــود جزاینکــه بــا شــهوتی ســازگار
اســت».
گر از پی شهوت و هوی خواهی رفت
از من خبرت که بینوا خواهی رفت
بنگر که کهای و از کجا آمدهای
میدان که چه میکنی ،کجا خواهی رفت ()47

 .4تجارت

تجارت در فرهنگ قرآن به دو معنای معنوی و مادی آمده است:

الف) معنوی:
«ان الذینیتلــون کتــاب اهلل واقامــوا الصــاة وانفقــوا ممــا رزقناهــم ســرا
وعالنیةیرجــون تجــارة لــن تبــور» (.)48
«در حقیقــت ،کســانی کــه کتــاب خــدا را میخواننــد و نمــاز بــر پــا میدارنــد و از
آنچــه بدیشــان روزی دادهایــم ،نهــان و آشــکارا انفــاق میکننــد ،امیــد بــه تجارتــی
بســتهاند کــه هرگــز زوال نمیپذیــرد».
درایــن آیــه خداونــد متعــال تــاوت آیــات الهــی ،اقامــه نمــاز ،و انفــاق را تجــارت
زوال ناپذیــر دانســته اســت.
در آیــات  10و  11ســوره صــف نیــز برخــی دیگــر از تجارتهــای معنــوی راایــن گونــه
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بیــان فرمــوده اســت:
«یاایهــا الذیــن آمنــوا هــل ادلکــم علــی تجــارة تنجیکــم مــن عــذاب الیــم ×
تؤمنــون بــاهلل ورســوله وتجاهــدون فــی ســبیل اهلل باموالکــم وانفســکم ذلکــم خیــر
لکــم ان کنتــم تعلمــون».
«ای کســانی کهایمــان آوردهایــد ،آیــا شــما را بــر تجارتی راه نمایم که شــما را از عذابی
دردنــاک میرهانــد؟ بــه خــدا و فرســتاده او بگرویــد و در راه خــدا بــا امــوال و جانهایتــان
جهــاد کنید.ایــن [گذشــت و فــداکاری] اگــر بدانید ،برای شــما بهتر اســت».
درایــن آیهایمــان بــه خــدا و پیامبــر اکــرم(ص) و جهــاد در راه خــدا بــا مــال و جــان
بــه عنــوان تجــارت معنوی معرفی شــده اســت.
خداونــد متعالیکــی دیگــر از مصادیقایــن تجــارت معنــوی را چنیــن بیــان
فرمــوده اســت:
«ان اهلل اشــتری مــن المؤمنیــن انفســهم و اموالهــم بــان لهــم الجنةیقاتلــون فــی
ســبیل اهلل فیقتلــون ویقتلــون وعــدا علیه حقا فــی التوراة واالنجیــل والقــرآن» (.)49
«در حقیقــت ،خداونــد از مؤمنــان ،جــان و مالشــان را بــه [بهای]اینکــه بهشــت
بــرای آنــان باشــد ،خریــده اســت[ .همــان کســانی کــه] در راه خــدا میجنگنــد و
میکشــند و کشــته میشــوند[ .ایــن] بــه عنــوان وعــده حقــی در تــورات و انجیــل و
قــرآن بــر عهــده اوســت».
خداونــد خــود را درایــن تجــارت بــزرگ معنــوی خریــدار و مؤمنــان را فروشــنده
معرفــی کــرده اســت و هــر معاملـهای در حقیقــت پنــج رکــن اساســی دارد :خریــدار،
فروشــنده ،متــاع ،قیمــت و بهــا ،ســند معاملــه.
خداونــد متعــال نیــز درایــن آیــه بــه تمامایــن ارکان اشــاره کــرده اســت :خــودش
خریــدار ،مؤمنــان فروشــنده ،جانهــا و امــوال آنــان متــاع ،بهشــت را ثمــن و کتــب
آســمانی را ســنداین معاملــه قــرار داده اســت.

ب) مادی:
در مــورد تجــارت مــادی آیاتــی در قــرآن کریــم وجــود دارد کــه بــه برخــی از آنهــا
اشــاره میشــود:
 .1تجارت ،مردان خدا را از ذکر خدا باز نمیدارد:
«رجال ال تلهیهم تجارة وال بیع عن ذکر اهلل» (.)50
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«مردانی که تجارت و داد و ستد آنان را ازیاد خدا غافل نمیسازد».
 .2معامالت بازرگانی باید با رضایت انجام گیرد:
«اال ان تکون تجارة عن تراض منکم» (.)51
«مگر آنکه داد و ستدی با تراضییکدیگر 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
 .3در تجارت غیر نقد نیاز به سند و شهود است:
خداونــد متعــال میفرمایــد« :یاایهــا الذیــن آمنــوا اذا تداینتــم بدیــن الــی اجــل
مســمیفاکتبوه ولیکتــب بینکــم کاتــب بالعــدل»)53( .
«ای کســانی کهایمــان آوردهایــد ،هــرگاه بدهــی مــدت داری بهیکدیگــر پیــدا
کنیــد ،آن را بنویســید .و بایــد نویســندهای [صــورت معاملــه را] براســاس عدالــت،
میــان شــما بنویســد».
 .4معامله نقدی نیازی به سند ندارد:
«االانتکونتجارةحاضرةتدیرونهابینکمفلیسعلیکمجناحاالتکتبوها»(.)54
«مگــر آنکــه داد و ســتدی نقــدی باشــد کــه آن را در میــان خود دســت به دســت
برگــزار میکنیــد .درایــن صــورت ،بــر شــما گناهی نیســت که آن را ننویســید».
 .5هنگام نماز جمعه ،دست از تجارت بردارید:
«واذا راو تجــارة او لهــوا انفضــوا الیهــا وترکــوک قائمــا قــل مــا عنــد اهلل خیــر مــن
اللهــو ومــن التجــارة» (.)55
«و چــون داد و ســتدیا ســرگرمیببینند ،بــه ســوی آن روی میآورنــد و تــو را در
حالــی کهایســتادهای ،تــرک میکننــد .بگــو آنچــه نــزد خداســت ،از ســرگرمیو از داد
و ســتد بهتــر اســت».

شرایط تجارت
ایــن بحــث را بــا کالم نورانــی رســول اکــرم(ص) بــه پایــان میبریــم کــه از تجــارت
بــه عنــوان پاکیــزه تریــن شــغلیاد فرمودهانــد ،اگــر دارای شــرایط الزم باشــد:
«ان اطیــب الکســب کســب التجــار الذیــن اذا حدثــوا لمیکذبــوا واذا ائتمنــوا
لمیخونــوا واذا وعــدوا لمیخلفــوا واذا اشــتروا لمیذمــوا واذا باعــوا لمیطــروا واذا کان
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علیهــم لمیمطلــوا واذا کان لهــم لمیعســروا (.)56
همانــا پاکیــزه تریــن شــغل ،شــغل بازرگانانــی اســت کــه چــون ســخنی گوینــد،
دروغ نگوینــد و هــرگاه امانتــی بــه آنهــا ســپرده شــود ،خیانــت نکننــد و هــرگاه
وعــده دهنــد ،خلــف وعــده نکننــد و وقتــی چیــزی میخرنــد[ ،از آن] نکوهــش
نکننــد و وقتــی چیــزی میفروشــند ،تعریــف و تبلیــغ نکننــد و هــرگاه بدهکارنــد [در
پرداخــت بدهــی خــود] تعلــل نورزنــد و هــرگاه طلبــکار باشــند [بــرای گرفتــن حــق
خــود] فشــار نیاورنــد».

 .5اسراف

از کارهــای ناشایســتی کــه قــرآن همــواره انســانها را از آن پرهیــز داده ،اســراف
اســت .چهاینکــه اســراف تعــادل زندگــی اجتماعــی را در هــم میریــزد و مفاســد
فراوانــی بــه دنبــال دارد.
اســراف بــه معنــای خــارج شــدن از حــد اعتــدال اســت ،بــی آنکــه فــرد چیــزی را
ظاهــرا ضایــع کــرده باشــد .مثــل پوشــیدن لبــاس گــران قیمتــی کــه بهایــش صــد
برابــر لبــاس مــورد نیــاز باشــد،یا تهیــه غــذای گــران قیمتــی کــه بــا پــول آن بتــوان
عــده زیــادی را تغذیــه کــرد.
وای بســا اســراف در منطق ـهای از زمیــن باعــث محرومیــت منطق ـهای دیگــر
شــود ،ویــا اســراف انســانهای امــروز باعــث محرومیــت نســلهای آینــده گــردد.
قــرآن مجیــد اســراف را مایــه هالکــت و مســرفین را از جملــه هــاک شــوندگان
برمیشــمرد« .واهلکنــا المســرفین» («.)57و مــا مســرفین را نابــود ســاختیم».
حضــرت علــی(ع) دربــاره اســراف میفرمایــد« :الســرف مثــواة والقصــد مثــراة.
( )58اســراف موجــب هالکــت و میانــه روی مایــه زیــاد شــدن ثــروت اســت».
 خداونــد میفرمایــد« :وال تســرفوا انــه الیحــب المســرفین»« )59( .اســرافنکنیــد کــه خداونــد اســرافکاران را دوســت نــدارد».
«و ان المســرفین هــم اصحــاب النــار»« )60( .و بــه راســتی کــه اســرافکاران اهــل
آتشانــد».
«و ال تطیعوا امر المسرفین» (« .)61امر اسرافکاران را اطاعت نکنید».
«و ان فرعــون لعــال فــی االرض و انــه لمــن المســرفین»« )62( .و فرعــون برتــری
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جویــی در زمیــن داشــت واز اســرافکاران بــود».
«ان اهلل الیهــدی مــن هــو مســرف کــذاب»« )64( )63( .خداونــد کســی را کــه
اســرافکار و دروغگــو اســت ،هدایــت نمیکنــد».

بعضی از موارد نهی اسراف:
 .1در خوردن و آشامیدن:
«کلوا واشربوا وال تسرفوا» (« .)65بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید».
 .2اسراف در انتقام گیری:
«فالیسرف فی القتل» (« .)66پس نباید در قتل اسراف کند».
 .3حتی در انفاق هم نباید اسراف کرد:
«والذیــن اذا انفقــوا لمیســرفوا ولمیقتــروا» (« .)67و [بنــدگان خــدا] کســانیاند
کــه چــون انفــاق کننــد ،نــه ولخرجــی میکننــد و نــه تنــگ میگیرنــد».
عبدالملــک بــن عمــرو احــول گویــد :امــام صــادق(ع) پــس از تــاوت آیــه فــوق
مشــتی ســنگریزه برداشــت و آن را در مشــتش نگــه داشــت و فرمود:ایــن همــان
ســختگیری و خســتی اســت کــه خــدای عزوجــل درکتــاب خــود فرمــوده اســت .آن
گاه مشــتی دیگــر برداشــت و همــه آنهــا را ریخــت و فرمود:ایــن اســراف اســت.
ســپس مشــتی دیگــر برداشــت و قســمتی از آن را ریخــت و مقــداری را نگــه داشــت
و فرمود:ایــن حــد وســط اســت)68( .

نشانههای اسرافکار:
پیامبــر اکــرم(ص) میفرمایــد« :امــا عالمــة المســرف فاربعــة :الفخــر بالباطــل
ویــاکل مــا لیــس عنــده ویزهــد فــی اصطنــاع المعــروف وینکــر مــن الینتفــع بشــی
ء منــه (.)69
نشــانههای اســرافکار چهــار چیــز اســت :بــه کارهــای باطــل مینــازد .آنچــه را
فراخــور حالــش نیســت ،میخــورد .در انجــام کارهــای خیــر بــی رغبــت اســت و هــر
کــس را کــه از او ســودی نمیبــرد انــکار میکنــد».
حکایــت :روزی بهلــول نزدهــارون الرشــید رفــت .اتفاقاهــارون در عمــارت تــازه
ســاز خــود نشســته بــود ،همیــن کــه چشــمش بــه بهلــول افتــاد ،از او خواســت
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چیــزی بــر دیــوار عمــارت بنویســد .بهــول نوشــت:
«رفعــت الطیــن ووضعــت الدیــن ،رفعــت الجــص ووضعــت النــص فــان کان
مــن مالــک فقــد اســرفت واهلل الیحــب المســرفین وان کان مــن مــال غیــرک فقــد
ظلمــت واهلل الیحــب الظالمیــن .گل را برافراشــتی و دیــن را فــرو گذاشــتی .گــچ را
بلنــد ســاختی و نــص را فــرو گذاشــتی .اگرایــن عمــارت از مــال خــود توســت ،همانــا
اســراف کــردهای و خداونــد اســراف کننــدگان را دوســت نم ـیدارد و اگــر از مــال
دیگــران اســت ظلــم کــردهای و خداونــد ســتمگران را دوســت نم ـیدارد».

 .6دانشاندوزی
ارزش علم و عالم
بــدون تردیــد کمــال انســان بــه دانــش و بینــش او وابســته اســت .از آیــات قــرآن
اســتفاده میشــود کــه خداونــد متعــال علــم و دانــش را علــت کلــی و اساســی
آفرینــش همــه پدیدههــای هســتی  -اعــم از آســمان و زمیــن  -معرفــی کــرده
اســت .همیــن نکتــه بــرای نشــان دادن عظمــت و ارزش علــم ،بهتریــن دلیــل و
قاطــع تریــن گــواه اســت.
وقتــی خداونــد متعــال میخواهــد چشــم بصیــرت انســان را در برابرایــن نکتــه
و حقیقــت بــاز کنــد و دلهــای خردمنــدان را در مقابلایــن واقعیــت ،آگاه و بیــدار
ســازد ،میفرمایــد:
«اهلل الــذی خلــق ســبع ســموات ومــن االرض مثلهنیتنــزل االمــر بینهــن
لتعلمــوا ان اهلل علــی کل شــی ء قدیــر وان اهلل قــد احــاط بــکل شــی ء علمــا» (.)70
«خداونــد همــان کســی اســت کــه هفــت آســمان را آفریــد و زمیــن را همســان بــا
آنهــا خلــق کــرد ،فرمانــش را میانایــن دو [پدیــده شــگرف] فــرود مـیآورد تــا بدانیــد
کــه خداونــد بــر هــر چیــزی قــدرت دارد و خداونــد بــر هــر چیــزی احاطــه علمـیدارد».
از جملــه آیــات دیگــری کــه اهمیــت علــم را بیــان نمــوده اســت ،نخســتین
آیههایــی اســت کــه بــر پیامبــر اکــرم(ص) نــازل شــده و بــا امــر بــه خوانــدن (اقــرا) آغــاز
میشــود.این دلیــل دیگــری اســت براینکــه ســوادآموزی و دانــش پژوهــی و علــم
خواهــی از نظــر پــروردگار متعــال اهمیــت فراوانــی دارد .در آیاتــی از قرآنایــن موضــوع
بــه شــکلهای مختلفــی بیــان شــده اســت .برخــی از آنهــا عبارتنــد از:
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 .1درجات واالی دانشمندان:
«یرفــع اهلل الذیــن آمنــوا منکــم والذیــن اوتــوا العلــم درجــات واهلل بمــا تعملــون
خبیــر» (« .)71خــدا درجههــای آنهایــی از شــما را کهایمــان آوردهانــد و کســانی
را کــه دانــش داده شــدهاند بــاال میبــرد و خــدا بــه آنچــه میکنیــد ،آگاه اســت».
 .2تنها دانشمندان از خدا هراس دارند:
«انمایخشی اهلل من عباده العلماء» (.)72
«از بندگان خدا ،تنها دانایانند که از او میترسند».
 .3پروردگار ،اولین معلم هستی:
«اقرا وربک االکرم × الذی علم بالقلم × علم االنسان ما لمیعلم» (.)73
«بخــوان و پــروردگار تــو کریــم تریــن اســت × همــان کــس کــه بــا قلــم آموخــت ×
آنچــه را کــه انســان نمیدانســت ،بــه او آموخــت».
 .4علم و دانش مالک برتری:
چیست علم از هوا رهاننده  /صاحبش را به حق رساننده
حکمت آموز تا حکیم شوی  /همره و همدم کلیم شوی
«سنایی»
عمر ضایع مکن به بی خردی  /دور شو دور از صفات بدی
قــرآن کریــم میفرمایــد« :ولقــد آتینــا داود وســلیمان علمــا وقاالالحمــد هلل الــذی
فضلنــا علــی کثیــر من عبــاده المؤمنیــن» (.)74
«و بــه راســتی بــه داوود و ســلیمان دانــش عطــا کردیم ،و آن دو گفتند :ســتایش
خدایــی را کــه مــا را بــر بســیاری از بنــدگان باایمانــش برتری داده اســت».
عــاوه بــر آیــات قــرآن ،در روایــات معصومیــن علیهــم الســام نیــز آن قدر کــه برای
طلــب علــم ،تشــویق و تحریــض شــده ،بــرای چیزهــای دیگــر نشــده اســت .چنــد
روایــت درایــن مــورد در ذیــل نقــل میشــود:
الــف .رســول گرامیاســام(ص) فرمودهانــد« :طلــب العلــم فریضــة علــی کل
مســلم ومســلمة اال وان اهللیحــب بغــاة العلــم (.)75
تحصیــل دانــش ،بــرای همــه مــردان و زنــان مســلمان واجــب اســت .و آگاه
باشــید کــه خداونــد متعــال جوینــدگان علــم را دوســت م ـیدارد».
ب« .ذکــر عنــد النبــی(ص) رجــان مــن بنــی اســرائیل کان احدهمایصلــی
المکتوبــة ثمیجلــس فیعلــم النــاس الخیــر ،وکان اآلخریصــوم النهــار ویقــوم اللیــل،
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فقــال رســول اهلل(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 شــد] کهیکــی از آنهــا نمــاز فریضــه را میگــذارد و ســپس مینشــیند و بــه
مــردم خوبیهــا را آمــوزش میدهــد ،امــا دیگــری روز را روزه میگیــرد و شــب را
بــه عبــادت میگذرانــد .رســول خــدا(ص) فرمــود :برتــری اولــی بــر دومیهمچــون
برتــری مــن اســت بــر کمتریــن شــما!»

بهترین دانشها
شــکی نیســت کــه هــر علمیمــورد پســند نیســت ،بلکــه در روایــات فــوق
علومیمنظــور اســت کــه مایــه هدایــت و رســتگاری انســان شــود.
امــام علــی(ع) فرمــود« :خیــر العلــم مــا اصلحــت بــه رشــادک وشــره مــا افســدت
بــه معــادک ( .)77بهتریــن دانــش آن اســت کــه هدایــت و رســتگاری خــود را بــا آن
اصــاح کنــی و بدتریــن دانــش آن اســت کــه آخــرت خویــش را بــا آن تبــاه گردانــی».
و همایشــان فرمــود« :خیــر العلــم مــا قارنــه العمــل )78(.بهتریــن دانــش ،آن اســت
کــه بــا عمــل همــراه باشــد».
امــام کاظــم(ع) را نیــز درایــن 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 صــاح قلبــک و اظهــر
لــک فســاده ،و احمــد العلــم عاقبــة مــازاد فــی عملــک العاجل فالتشــتغلن بعلم ما
الیضــرک جهلــه و التغفلــن عــن علــم مایزیــد فــی جهلــک ترکــه)79(.
ســزاوارترین دانــش بــرای تــو ،آن دانشــی اســت کــه عملــت جــز بــا آن درســت
نشــود و ضــروری تریــن عمــل بــرای تــو ،عملــی اســت کــه در برابــر آن بازخواســت
میشــوی و الزم تریــن دانــش بــرای تــو ،دانشــی اســت کــه صــاح و فســاد دلــت
را بــه تــو نشــان دهــد و نیــک فرجــام تریــن دانــش ،آن دانشــی اســت کــه بــر عمــل
تــو درایــن دنیــا بیفزایــد .بنابرایــن ،بــه دانســتن چیــزی کــه ندانســتن آن زیانــی بــه
تــو نمیرســاند ،مشــغول نشــو و از دانســتن چیــزی کــه فروگذاردنــش بــر نادانــی تــو
میافزایــد ،غافــل مبــاش ».اگــر انســان دقــت کنــد ،میفهمــد کــه بعضــی از علــوم
متــداول ارزش صــرف وقــت نــدارد.
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نقــل اســت کودکــی نحــو میخوانــد .اســتادش گفــت :بخــوان «ضــرب زیــد
عمــرا « .شــاگرد پرســید :چــرا زیــد عمــرو را زد؟ اســتاد گفت:ایــن مثــال اســت.
میخواهــم تــو بفهمــی .شــاگرد برخاســت .اســتادش گفــت :بــه کجــا م ـیروی؟
گفــت :نمیخواهــم علم ـیرا بخوانــم کــه از همیــن اول بــا زد و خــورد شــروع
میشــود!...ای کاش آن اســتاد بــه شــاگردش میگفــت :ضــرب اهلل مثــا...

دو حکایت
الف) وارثان انبیا:
دانشــمندان راســتین ،وارثــان انبیــای الهــی هســتند .نقــل اســت دو امیــرزاده
در مصــر بودند،یکــی علــم آموخــت و دیگــری مالاندوخــت .عاقبــت االمــر آنیکــی
عالمــه عصــر گشــت واینیکــی عزیــز مصــر شــد .پسایــن توانگــر بــه چشــم حقــارت
در دانشــمند نظــر کــردی و گفتــی :مــن بــه ســلطنت رســیدم وایــن همچنــان در
مســکنت باقــی بمانــده اســت.
گفــتای بــرادر! شــکر نعمــت بــاری  -عــز اســمه  -هــم چنــان افــزون تــر
اســت بــر مــن کــه میــراث پیغمبرانیافتم.یعنــی ،علــم و تــو میــراث فرعــون
وهامانیافتی.یعنــی ،ملــک مصــر (.)80
ب) خالصه علمها:
روزی دانشمندی به شبانی رسید و گفت« :چرا علم نیاموزی؟»
شبان گفت« :آنچه خالصه علمهاست آموخته ام».
دانشمند گفت« :چه آموختهای؟ باز گوی».
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 کهایــن پنــج خصلــت
بدانســت از کتــب علــم و حکمــت مســتغنی گشــت»)81( .

91

کتــاب مــاه

حسن ختام
کالم را باایــن حدیــث نورانــی از پیامبــر اکــرم(ص) بــه پایــان میبریــم کــه
فرمودنــد« :اعلــم النــاس مــن جمــع علــم النــاس الــی علمــه (.)82
داناترین مردم ،کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند».
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 «عباس شهری»

 .7انفاق

تیره روزان جهان را به چراغی دریاب
که پس از مرگ تو را شمع مزاری باشند
انفاقیکــی از کارهــای پســندیده اســت کــه خداونــد در قــرآن کریــم بســیار بــه
آن ســفارش کــرده اســت .خداونــد حقیقــت انفــاق را گــذر از گردنـهای ســخت ذکــر
کــرده ،شــرط قبولــی آن را تقــوا دانســته و آن را از جملــه تجارتهــای پرســود معنــوی
ذکــر فرمــوده اســت.

موانع انفاق:
برخی از موانع انفاق عبارتند از:
الف) شیطان:
«الشیطانیعدکم الفقر» (« .)83شیطان شما را از تهیدستی بیم میدهد».
گاهــی شــیطان انســانها را از آینــده بیمنــاک کــرده ،مانــع انفــاق کــردن آنهــا
میشــود تــا حــدی کــه مــال دنیــا بــرای آنهــا از جــان بــا ارزشــتر مینمایــد.
بــه هنــگام انفــاق کــردن ،شــیطان وعــده فقــر بــه انســان میدهــد ،امــا خداونــد
وعــده آمــرزش میدهــد و پذیــرش وعــده خداونــد از چنــد جهــت مزیــت دارد و
ســزاوار قبــول اســت:
.1اینکــه در آینــده زنــده باشــیم و بتوانیــم از مــال بهــره ببریم ،مورد شــک اســت،
امــا مســئله قیامــت و نیــاز مــا در آن روز قطعی اســت.
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 .2ممکــن اســت مالــی کــه بــرای فــردا نگــه میداریــم باقــی نمانــد ،امــا انفــاق
امــروز حتمــا بــرای قیامــت باقــی اســت.
 .3بــر فــرض مــال بــرای انســان باقــی بمانــد ،امــا معلــوم نیســت کــه انســان
بتوانــد ازایــن مــال اســتفاده کنــد .چــه بســا مریــض شــود و نتوانــد از امــوال بهــره
ببــرد ،امــا بهــره انفــاق امــروز در قیامــت حتمــا بــه انســان میرســد.
 .4بهــره منــدی انســان از مالاندوختــه اش در دنیــا ،موقــت و مقطعــی اســت،
ولــی بهــره گیــری او از انفــاق خــود ،در قیامــت ابــدی اســت.
 .5اســتفاده کــردن از امــوال در دنیــا و لــذت بــردن از آنهــا بــا هــزار رنــج و درد
آمیختــه اســت ،امــا اســتفاده از انفــاق در قیامــت خالــی ازایــن ضررهاســت (.)84
حکایــت« :جمعــی از ظرفــا بــه در خانــه بخیلــی رفتنــد تــا از او چیــزی اخــذ کننــد.
خواجــه از آمدنایشــان خبریافــت .غــام را گفــت :بیــرون رو وایــن جماعــت را بگــوی
کــه خواجــه مــن دوش وفاتیافتــه اســت ،معــذور داریــد .غــام بیــرون آمــد و پیغــام
رســانید .ظرفــا گفتنــد :خواجــه ولــی نعمــت مــا بــود و در ذمــت مــا حقــوق بســیار دارد،
انتظــار جنــازه از او میبریــم تــا بیــرون آرنــد و بــر او نمــاز گزاریم و به خاک ســپاریم»)85( .
ب) منافقان:
«هم الذینیقولون التنفقوا علی من عند رسول اهلل حتیینفضوا» (.)86
«آنــان (منافقــان) کســانیاند کــه میگوینــد :بــه کســانی کــه نــزد پیامبــر خداینــد
انفــاق مکنیــد تــا پراکنــده شــوند».

برخی از آثار اجتماعی و فردی انفاق:
 .1انفاق ،مایه فزونی اموال انفاق کننده:
«ما انفقتم من شی ء فهویخلفه» (.)87
«هر چه را انفاق کردید ،عوضش را او (خدا) میدهد».
 .2انفاق ،مایه تثبیت موقعیت انفاق کننده:
«مثل الذینینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اهلل وتثبیتا من انفسهم» (.)88
«مثــل کســانی کــه امــوال خویــش را بــرای طلــب خشــنودی خــدا و اســتواری
روحشــان انفــاق میکننــد»...
 .3انفاق ،راه رسیدن به رستگاری:
«ومنیوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون» (.)89
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«و آنکه از بخل نفس خویش نگه داشته شود ،پس آنها از رستگارانند».

انفاق از چه چیزهایی؟
 .1انفاق از بهترینها:
«یاایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم» (.)90
«ای کســانی کهایمــان آوردهایــد ،از چیزهــای پاکیــزهای کــه بــه دســت آوردهایــد،
انفــاق کنید».
 .2انفاق از آنچه مورد نیاز است:
«ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة» (.)91
«و هــر چنــد در خودشــان احتیاجــی [مبــرم] باشــد ،آنهــا را بــر خودشــان مقدم
میدارنــد».
از گلوی خود ربودن وقت حاجت همت است
ورنه هر کس وقت سیری پیش سگ نان افکند ()92
 .3از آنچه به آن دلبستگی دارید:
«لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» (.)93
«هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید ،انفاق کنید».
حکایــت :معمــر بــن خــاد میگویــد« :هــرگاه ابوالحســن الرضــا(ع) غــذا
میخــورد ،قدحــی برایــش میآوردنــد و کنــار ســفره اش میگذاشــتند و حضــرت
از بهتریــن غذاهایــی کــه برایــش میآوردنــد ،مقــداری برمیداشــت و در آن قــدح
میگذاشــت و پــس دســتور مـیداد آن را بــه مســتمندان بدهنــد و آن گاهایــن آیــه
را تــاوت میفرمــود« :فــا اقتحــم العقبــة» .ســپس میفرمــود« :علــم اهلل عزوجــل
انــه لیــس کل انســانیقدر علــی عتــق رقبــة فجعــل لهــم الســبیل الــی الجنــة (.)94
خداونــد میدانســت کــه هــر انســانی توانایــی آزاد کــردن بنــدهای را نــدارد ،ازاین
روایــن راه را بــرای رســیدن بــه بهشــت بــرای آنان قــرار داد».

به چه کسانی باید انفاق کرد؟
 .1پدر و مادر.
 .2خویشاوندان.
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.3ایتام.
 .4مساکین.
 .5در راه ماندگان.
قــرآن کریــم میفرمایــد« :قــل مــا انفقتــم مــن خیــر فللوالدیــن واالقربیــن
والیتامیوالمســاکین وابــن الســبیل» (.)95
«بگــو هــر خیــر و نیکــی کــه انفــاق میکنیــد ،بایــد بــرای پــدر و مــادر و نزدیــکان
ویتیمــان و مســتمندان و درمانــدگان در راه باشــد».
همچنیــن خداونــد متعــال میفرمایــد« :للفقــراء الذیــن احصــروا فی ســبیل اهلل
الیســتطیعون ضربــا فــی االرضیحســبهم الجاهــل اغنیــاء مــن التعفــف تعرفهــم
بســیماهم الیســئلون النــاس الحافــا» (.)96
با استفاده ازاین آیه برخی از افرادی که میتوان به آنها انفاق کرد عبارتند از:
 .1کسانی که موانعی آنها را از تحصیل هزینه زندگی باز داشته است:
«الذین احصروا فی سبیل اهلل»« .کسانی که در راه خدا بازداشته شدهاند».
 .2کســانی کــه تــوان مســافرت و کســب و معــاش ندارنــد« :الیســتطیعون ضربــا
فــی االرض»« .بــرای ســیر در زمیــن توانایــی ندارنــد».
 .3کسانی که به خاطر خویشتن داری گمان فقر درباره آنها نمیرود:
«ویحســبهم الجاهــل اغنیــاء مــن التعفــف»« .نــادان بــه حالایشــان ،بخاطــر
عفــت ورزی شــان آنهــا را توانگــر میپنــدارد».
 .4آثار ضعف و ناتوانی در آنها هویداست:
«تعرفهم بسیماهم»« .ایشان را به عالمتشان میشناسی».
 .5کسانی که هرگز به خاطر فقر از مردم چیزی نمیخواهند:
«الیسئلون الناس الحافا»« .از مردم با اصرار سؤال نمیکنند».
روز سیه مرگ شود شمع مزارت
هر خار که از پای فقیری به در آری

حسن ختام:
در آخر ،بحث را با کالمینورانی از پیامبر(ص) به پایان میبریم که فرمودند:
«من منع ماله من االخیار اختیارا صرف اهلل ماله الی االشرار اضطرارا (.)97

95

کتــاب مــاه

هــر کــه مــال خــود را بــه اختیــار از نیــکان دریــغ کنــد ،خداونــد مالــش را بــه اجبــار
نصیــب بــدان میکنــد».

 .8نفاق و منافق

نفــاق و دورویــی درد بزرگــی اســت کــه از کمبــود شــخصیت و ضعــف اراده،
سرچشــمه میگیــرد .افــرادی کــه ســعی دارنــد ،خــود را غیــر از آنکــه هســتند ،نشــان
دهنــد و زبــان و دل ،ظاهــر و باطــن و گفتــار و کردارشــان از هــم جداســت ،مــردم
ناتوانــی هســتند کــه نــه شــجاعت اظهــار شــخصیت واقعــی خــود را دارند و نــه اراده
و تصمیــم الزم بــرای اصــاح خــود.
ایــن گــروه همــواره در آیــات قــرآن بــه عــذاب الهــی وعــده داده شــدهاند تــا جایــی
کــه در ردیــف کفــار و مــورد توبیــخ فــراوان قــرار گرفتهانــد .خداونــد درایــن بــاره
میفرمایــد:
 .1منافقین همگام با کفار در جهنماند:
«وعد اهلل المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها» (.)98
«خــدا بــه مــردان و زنــان دوچهــره و کافــران ،آتــش جهنــم را وعــده داده اســت
کــه در آن جاودانهانــد».
 .2منافقین در پست ترین جایگاه دوزخند:
«ان المنافقین فی الدرک االسفل من النار» (.)99
«بدرستی که منافقین در فروترین درکات دوزخند».

برخی از صفات منافقین
الف) صفات منافقین در قرآن:
 .1همواره دروغگویند:
«واهللیشهد ان المنافقین لکاذبون» (.)100
«و خدا گواهی میدهد که منافقین سخت دروغگویند».
 .2نفاق از سخنانشان مشخص است:
«ولتعرفنهــم فــی لحــن القــول» (« .)101و از آهنــگ ســخن بــه [حــال] آنــان پــی
خواهــی بــرد».
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 .3دوستی با کفار را ترجیح میدهند:
«الذینیتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین» (.)102
«همانان که غیر از مؤمنان ،کافران را دوستان [خود] میگیرند».
 .4بدون هدف زندگی میکنند:
«مذبذبین بین ذلک ال الی هؤالء وال الی هؤالء» (.)103
«میان آن [دو گروه مؤمنین و کفار] دودلند .نه بااینانند و نه با آنان».
 .5با شعار اصالح طلبی فساد میکنند:
«واذا قیل لهم ال تفسدوا فی االرض قالوا انما نحن مصلحون» (.)104
«و چــون بــه آنــان گفتــه میشــود :در زمیــن فســاد مکنیــد میگوینــد :مــا خــود
اصــاح گریــم».
 .6اگر کار خیری انجام دهند ،از روی کراهت است:
«والیاتون الصالة اال وهم کسالی والینفقون اال وهم کارهون» (.)105
«و جــز بــا [حــال] کســالت نمــاز بــه جــا نمیآورنــد ،و جــز بــا کراهــت انفــاق
نمیکننــد».
ب) صفات منافقین در روایات:
امــام صــادق(ع) عــاوه بــر آنچــه در قــرآن آمــده اســت ،برخــی از دیگــر صفــات
منافقیــن راایــن گونــه ذکــر فرمودهانــد:
«اربــع مــن عالمــات النفــاق :قســاوة القلــب ،وجمــود العیــن ،واالصــرار علــی
الذنــب والحــرص علــی الدنیــا (.)106
چهــار چیــز از نشــانههای نفــاق اســت :ســختدلی ،خشــکیدگی چشــم،
مداومــت بــر گنــاه ،و آزمنــدی نســبت بــه دنیــا».
رســول گرامیاســام(ص) نیــز برخــی از نشــانههای منافــق راایــن گونــه بیــان
فرمــوده اســت:
«آیة المنافق ثالث :اذا حدث کذب و اذا وعد خلف واذا ائتمن خان (.)107
نشــانه منافــق ســه چیــز اســت :هــرگاه ســخن گویــد دروغ گویــد ،هــرگاه وعــده
دهــد ،وفــا نکنــد و هــرگاه بــه او اعتمــاد شــود ،خیانــت کنــد».
امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود:
«ولقــد قــال لــی رســول اهلل(ص) :انــی ال اخــاف علــی امتــی مؤمنــا وال مشــرکا .امــا
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المؤمن فیمنعه اهلل بایمانه واما المشــرک فیقمعه اهلل بشــرکه ولکنی اخاف علیکم
کل منافــق الجنــان عالــم اللســان،یقول مــا تعرفــون ویفعــل مــا تنکــرون (.)108
پیامبــر اکــرم(ص) بــه مــن فرمــود :مــن بــر امتــم ،نــه از مؤمــن میترســم و نــه از
مشــرک .چــرا کــه خداونــد مؤمــن را باایمانــش بــاز مـیدارد و مشــرک را بــه وســیله
شــرکش نابــود میکنــد ،بلکــه تنهــا از [شــر] کســی میترســم کــه در دل منافــق اســت
و در زبــان دانــا ،چیــزی را میگویــد کــه آن را نیکــو میشــمارید و کاری میکنــد کــه
آن را ناپســند میداریــد».
حکایت منافق درنگاه پیامبر(ص):
پیامبــر اکــرم(ص) فرمــود« :مثــل المؤمــن والمنافــق والکافــر کمثــل رهــط ثالثــة
وقعــوا الــی نهــر ،فوقــع المؤمــن فقطــع ،ثــم وقــع المنافــق حتــی اذا کاد انیصــل الی
المؤمــن نــاداه الکافــر ان هلــم الــی فانــی اخشــی علیــک ،ونــاداه المؤمــن ان هلــم
الــی فــان عنــدی وعندییحظــی لــه مــا عنــده .فمــا زال المنافقیتــردد بینهمــا
حتــی اتــی علیــه اذی فغرقــه ،وان المنافــق لمیــزل فــی شــک وشــبهة حتــی اتــی
علیــه المــوت وهــو کذلــک (.)109
تیــک گــروه ســه نفــری اســت کــه
حکایــت مؤمــن و منافــق و کافــر ،حکای 
بــه ســوی رودخانــهای میرونــد .ابتــدا مؤمــن وارد رودخانــه میشــود و از آن
میگــذرد .ســپس منافــق وارد میشــود و چیــزی نمانــده کــه خــودش را بــه مؤمــن
برســاند [امــا] کافــر صدایــش میزنــد :بــه ســوی مــن بیــا .زیــرا بــرای تــو نگرانــم .و
مؤمــن صــدا میزنــد کــه :بــه ســوی مــن بیــا .زیــرا نــزد مــن بهــره منــد خواهــی بــود.
منافــق پیوســته میــان آن دو تــردد میکنــد تــا آنکــه باالخــره گزنــدی بــه او میرســد
یبــرد تــا آنکــه
و غرقــش میکنــد .آری منافــق پیوســته در شــک و شــبهه بــه ســر م 
مرگــش فــرا میرســد .او چنیــن حالتــی دارد».

 .9دعا و نیایش

از جملــه مــواردی کــه در قــرآن مجیــد بــه آن اهمیــت فراوانــی داده شــده اســت.
دعــا و نیایــش و ارتبــاط بــا خداونــد متعــال اســت .برخــی از مــواردی کــه در آیــات
قــرآن دربــاره دعــا و نیایــش آمــده اســت ،عبارتنــد از:
 .1قــرآن بــه دعــا و نیایــش دســتور داده ،از بنــدگان میخواهــد تــا ازایــن برکــت
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عظیــم کــه منشــا رســیدن بــه تمامیفیوضــات الهــی و خیــر دنیــا و آخــرت اســت
غفلــت نکننــد .خداونــد متعــال در قــرآن کریــم چنیــن میفرمایــد:
«وقال ربکم ادعونی استجب لکم» (.)110
«پروردگارتان فرمود :مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم».
 .2قرآن ،دعا را از نشانههای صالحان ذکر فرموده است:
«انهم کانوایسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا» (.)111
«آنــان در کارهــای نیــک شــتاب مینمودنــد و مــا را از روی رغبــت و بیــم
میخواندنــد».
 .3قــرآن ،دعــا و نیایــش را امــری فطــری و ضــروری دانســته و تنهــا راه نجــات از
گرفتاریهــا و مشــکالت را نیایــش پــروردگار معرفــی میکنــد:
«واذا مــس االنســان الضــر دعانــا لجنبــه او قاعــدا او قائمــا فلمــا کشــفنا عنــه ضــره
مــر کان لمیدعنــا الــی ضــر مســه» (.)112
«و چــون انســان را آســیبی رســد ،مــا را بــه پهلــو خوابیدهیــا نشستهیاایســتاده
میخوانــد و چــون گرفتاریــش را برطــرف کنیــم ،چنــان مـیرود کــه گویــی مــا را بــرای
گرفتــاری کــه بــه او رســیده ،نخوانــده اســت».
عــاوه بــر آیــات قــرآن ،روایــات فراوانــی نیــز دربــاره اهمیــت دعــا و نیایــش در
کتابهــای روایــی بــه چشــم میخــورد.
به عنوان نمونه ،پیامبر اکرم(ص) دعا را همان عبادت دانسته میفرماید:
«الدعاء هو العبادة ( .)113دعا همان عبادت است».
همچنیــن آن حضــرت میفرمایــد« :الدعــاء مــخ العبــادة والیهلــک مــع الدعــاء
احــد ( .)114دعــا مغــز عبــادت اســت و بــا دعــا احــدی هــاک نخواهــد شــد».
از علــی(ع) نقــل شــده کــه فرمــود« :الدعــاء مفاتیح النجاح ومقالیــد الفــاح (.)115
دعــا کلیدهــای نجــات [و کامیابــی] و گنجینههای رســتگاری اســت».

شرایط اجابت دعا
 .1شناخت پروردگار:
گروهــی بــه محضــر امــام صــادق(ع) شــرفیاب شــدند و ســؤال کردنــد« :مــا دعــا
میکنیــم ولــی اثــری از اجابــت نمیبینیــم .حضرتــش فرمودنــد« :النکــم تدعــون
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مــن ال تعرفونــه ( .)117زیــرا شــما کســی را میخوانیــد کــه نمیشناســید».
 .2کسب حالل:
دراین باره رسول گرامیاسالم(ص) فرمودند:
«من احب انیستجاب دعاؤه فلیطیب مطعمه ومکسبه (.)118
هــر کــس دوســت دارد دعایــش مســتجاب شــود ،آنچــه را میخــورد و کســب
میکنــد ،پاکیــزه نمایــد».
 .3حضور قلب:
پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :الیقبل اهلل عزوجل دعاء قلب ساه (.)119
خدای عزوجل دعای برخاسته از قلب غافل را مستجاب نکند».
 .4واقعی بودن نیاز:
در بســیاری از مواقــع ،انســان چیــزی را بــا پافشــاری و بــا تمــام وجــودش از
خداونــد میخواهــد در حالــی کــه بــه ســود و نیــاز واقعــی او نیســت.
دراین زمینه امیرمؤمنان علی(ع) فرموده است:
«رب امر حرص االنسان علیه ،فلما ادرکه ود ان لمیکن ادرکه (.)120
بســیار اســت کــه انســان بــر کاری حریــص اســت و همیــن کــه آن رایافت ،دوســت
دارد کــه [ای کاش] آن را نمییافــت».
 .5همراه بودن دعا با عمل:
از دیگر شرایط استجابت دعا ،همراه بودن آن با کار و تالش است.
علی(ع) دراین باره میفرماید« :الداعی بال عمل کالرامیبال وتر (.)121
دعا کننده بدون عمل [و تالش] ،مانند تیرانداز بدون «زه» است».

زمانهای دعا
در روایــات اســامیعالوه براینکــه توصیــه شــده ،هــرگاه نســیم رحمــت الهــی
وزیــدن گرفــت و انســان احســاس کــرد میــل بــه ســخن گفتــن بــا خــدا پیــدا کــرده،
دعــا کنــد ،زمانهایــی نیــز بــه عنــوان وقتهــای مناســب تــر بــرای دعــا ســفارش شــده
اســت .از جملــه آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 .1بعد از اقامه فریضه نماز:
امــام صــادق(ع) فرمودنــد« :ان اهلل فــرض علیکــم الصــاة فــی احــب االوقــات
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الیــه فاســالوا الیــه حوائجکــم عقیــب فرائضکــم (.)122
همانــا پــروردگار ،نمــاز را در محبــوب تریــن وقتهــا نــزد خــود واجــب کــرد .پــس،
حاجتهــای خــود را پــس از [اقامــه] نمازهایتــان طلــب کنیــد».
 .2شب و روز جمعه:
از امــام صــادق(ع) روایــت اســت کــه وقتــی فرزندانیعقــوب از پــدر خواســتند تــا
بــرای آنهــا اســتغفار کنــد ،فرمــود« :ســوف اســتغفر لکــم ربــی» حضــرت فرمود:این
طلــب اســتغفار را تــا ســحرگاه شــب جمعــه بــه تاخیرانداخــت (.)123
 .3از سحر تا طلوع آفتاب:
امام باقر(ع) درباره اهمیت دعا دراین فاصله چنین میفرماید:
«ان اهلل عزوجلیحــب مــن عبــاده المؤمنیــن کل [عبــد] دعــاء فعلیکــم بالدعــاء
فــی الســحر الــی طلــوع الشــمس .فانهــا ســاعة تفتــح فیهــا ابــواب الســماء وتقســم
فیهــا االرزاق وتقضــی فیهــا الحوائــج العظــام (.)124
خداونــد متعــال از بیــن بنــدگان مؤمنــش آنــان را کــه بســیار دعــا کننــد ،دوســت
مـیدارد .پــس بــر شــما بــاد بــه دعــا در ســحر تــا طلــوع آفتــاب .زیــرا درایــن ســاعات
یگــردد و
درهــای آســمان بــاز میشــود ،رزق و روزی میــان بنــدگان تقســیم م 
حاجتهــای بــزرگ بــرآورده میشــود».
 .4ماه رمضان:
از امیرمؤمنان علی(ع) نقل شده است که فرمودند:
«علیکــم  -فــی شــهر رمضــان  -بکثــرة االســتغفار والدعــاء .فامــا الدعــاء فیدفــع
البــاء عنکــم وامــا االســتغفار فتمحــی بــه ذنوبکــم (.)125
در مــاه رمضــان بســیار از خداونــد آمــرزش بخواهیــد و بســیار دعــا کنیــد ،زیــرا دعــا بال
را از شــما دفــع میکنــد و آمــرزش خواهــی [از خداونــد] مایــه نابــودی گناهــان اســت».

دعاهای مستجاب
ازروایاتاستفادهمیشودکهبرخیازدعاهاازبقیهبهاجابتنزدیکتراست.
امام صادق(ع) فرمودند:
«ثــاث دعــوات الیحجبــن عــن اهلل تعالــی :دعــاء الوالــد لولــده اذا بــره ودعوتــه
علیــه اذا عقــه ،ودعــاء المظلــوم علــی ظالمــه ،ودعــاؤه لمــن انتصــر لــه منــه ،ورجــل
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مؤمــن دعــا الخ لــه مؤمــن واســاه فینــا ،و دعــاؤه علیــه اذا لمیواســه مــع القــدرة
علیــه واضطــرار اخیــه الیــه (.)126
ســه دعاســت کــه از خــدای تعالــی پوشــیده نمیمانــد[ ،و مســتجاب میشــود]:
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] .نفریــن ســتمدیده
در حــق ســتمگر و دعــای ســتمدیده در حــق کســی کــه انتقــام او را از ســتمگر
گرفتــه باشــد .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
میتوانســته اســت نیــازش را برطــرف ســازد و نکــرده اســت».
ازجملهدعاهایمستجاب،دعایکودکانیاستکهبهگناهآلودهنشدهباشند.
رســول اکــرم(ص) فرمودنــد« :دعــاء اطفــال امتــی مســتجاب مالمیقارفــوا
الذنــوب (.)127
دعای کودکان امت من مستجاب است ،مادامیکه به گناه آلوده نشوند».

 .10امر به معروف و نهی از منکر

قــرآن مجیدیکــی از صفــات برجســته مؤمنــان را امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
دانســته ،میفرمایــد« :والمؤمنــون والمؤمنــات بعضهــم اولیــاء بعضیامــرون
بالمعــروف وینهــون عــن المنکــر» (.)128
«مــردان مؤمــن و زنــان مؤمــن دوســتانیکدیگرند ،بــه نیکــی فرمــان میدهنــد
و از ناشایســت بــاز میدارنــد».
عــاوه برایــن خداونــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را نشــانه بهتریــن امــت ذکــر
فرمــوده اســت« :کنتــم خیــر امــة اخرجــت للنــاس تامــرون بالمعــروف وتنهــون عــن
المنکر» (.)129
«شــما بهتریــن امتــی هســتید کــه بــرای مردم پدیــدار شــدهاید :به کار پســندیده
فرمــان میدهیــد ،و از کارهــای ناپســند بــاز میداریــد».
علــی(ع) در کالمیبســیار ارزشــمند و شــگفت انگیــز دربــاره ارزش امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر چنیــن فرمــوده اســت:
«ومــا اعمــال البــر کلهــا والجهــاد فــی ســبیل اهلل عنــد االمــر بالمعــروف والنهــی
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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 ژرفانداخته شــود نیســت».

آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر
 .1فالح و رستگاری:
«ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون» (.)131
«و به خوبی فرمان دهند و از بدی باز دارند،اینان رستگارانند».
 .2تقویت مؤمنین:
علی(ع) فرمود« :فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین (.)132
کسی که امر به معروف کند ،مسلمانان را تقویت کرده است».
 .3اهل معروف شدن:
علی(ع) فرمود« :وامر بالمعروف تکن اهله (.)133
امر به معروف کن تا اهل معروف باشی».

آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر
 .1محروم شدن از برکت وحی:
رســول گرامیاســام فرمــود« :اذا عظمــت امتــی الدنیــا نزعــت منهــا هیبــة
االســام واذا ترکــت االمــر بالمعــروف والنهــی عــن المنکــر رمــت برکــة الوحــی (.)134
هــرگاه امــت مــن بــه دنیــا بهــا دهــد ،شــکوه اســام از آنــان گرفتــه میشــود و
هــرگاه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را واگــذارد ،از برکــت وحــی محــروم گــردد».
 .2نزول انواع عذابهای الهی:
هــم چنیــن آن حضــرت(ص) فرمــود« :لتامــرن بالمعــروف ولتنهــن عــن المنکــر
او لیعمنکــم عــذاب اهلل (.)135
یا امر به معروف و نهی از منکر کنیدیا عذاب خدا همه شما را فرا میگیرد».
 .3گرفته شدن برکتهای الهی:
پیامبــر اکــرم(ص) فرمــود« :الیــزال النــاس بخیــر مــا امــروا بالمعــروف ونهــوا عــن
المنکــر وتعاونــوا علــی البــر فــاذا لمیفعلــوا ذلــک نزعــت منهــم البــرکات (.)136
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مــردم تــا زمانــی کــه بــه خوبــی فرمــان دهنــد و از زشــتکاری بــاز دارنــد و در
کارهــای نیــک همیــاری کننــد ،در خیــر و خوبــی خواهنــد بــود ،امــا هــرگاه چنیــن
نکننــد ،برکتهــا 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
دیدنــد ...پسیکــی از آن دو نــزد خــدای تبــارک و تعالــی برگشــت و گفــت :پــروردگارا!
مــن بــه آن شــهر رســیدم امــا دیــدم فــان بنــده ات تــو را میخوانــد و به درگاه تــو زاری
میکنــد .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« :الیامــر بالمعــروف والینهــی عن المنکر اال مــن کان فیه
ثــاث خصــال :رفیــق بمایامــر بــه رفیــق فیماینهــی عنــه ،عــدل فیمایامــر بــه عــدل
فیماینهــی عنــه ،عالــم بمایامــر بــه عالــم بماینهــی عنــه (.)138
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نکنــد مگــر کســی کــه ســه خصلــت در او باشــد :در
آنچــه بــه آن امــر ویــا از آن نهــی میکنــد ،طریــق مــدارا پیــش گیــرد ،در امــر و نهــی
خــود بــه عدالــت رفتــار کنــد و بــه آنچــه امــر و نهــی میکنــد ،دانــا باشــد».
مردهای 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
مــردهای اســت در میــان زنــدگان».
عذر نامقبول
نیــری امــرا هلل تعالــی
رســول گرامیاســام(ص) فرمــود« :الیحقــرن احدکــم نفســه ا 
فیه مقال ،فالیقول:یا رب خشــیة الناس! فیقول :فایای کنت احق 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]
نمیتوانــد بگویــد :خدایــا! از تــرس مــردم بــود .چــون خداونــد جــواب میدهــد:
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ســزاوارتر آن بــود کــه از مــن بترســی».
نوشــته را بــا کالمیبیــدار کننــده از رســول گرامیاســام(ص) بــه پایــان میبریــم
کــه امــروزه مصادیــق بــارز آن در جامعــه عینیتیافتــه اســت و هشــداری اســت
بــرای کســانی کــه آرزوی نیــل بــه ســعادت دارنــد.
آن حضــرت فرمودنــد« :کیــف بکــم اذا فســدت نســاؤکم وفســق شــبابکم ،ولــم
تامــروا بالمعــروف ولــم تنهــوا عــن المنکــر؟! ...کیف بکــم اذا امرتــم بالمنکر ونهیتم
عــن المعــروف؟! ...کیــف بکــم اذا رایتــم المعــروف منکــرا والمنکــر معروفــا (.)141
چــه حالــی خواهیــد داشــت آن گاه کــه زنانتــان فاســد و جوانانتــان نابــکار شــوند
و شــما بــه خوبیهــا فرمــان ندهیــد و از زشــتکاری منــع نکنیــد؟ ...چــه حالــی
خواهیــد داشــت آن گاه کــه بــه زشــتکاری فــرا خوانیــد و از خوبیهــا بــاز داریــد؟...
چــه حالــی خواهیــد داشــت آن گاه کــه خــوب را زشــت دانیــد و زشــت را نیکــو؟»
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 )1من الیحضره الفقیه ،شیخ صدوق ،ج  ،2ص .73
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 )72فاطر.28/
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پرسش
از دیدگاه قرآن ،انسان از چه راههایی مورد آزمایش قرار میگیرد؟

پاسخ اجمالی

خداونــد در قــرآن کریــم میفرمایــد؛ مــن انســانها را آفریــدم تــا آنهــا را بیازمایــم
کــه کدامیــک از آنهــا بهتــر عمــل مىکننــد .مفهــوم آزمایــش و امتحــان در مــورد
خداونــد ،بــا آزمایشهــاى مــا بســیار متفــاوت اســت .آزمـایـ ـشهاى مـــا ب ــراى
شـــناخت بیشــتر و رفــع ابهــام و جهــل اســت ،امــا آزمایــش االهــى در واقــع همــان
«پـــرورش و تربیــت» اســت؛یعنی امتحــان و آزمایــش خداونــد زمینههــاى تربیــت و
پــرورش و تکامــل را در آنهــا بــه وجــود مــى آورد.
خداونــد از راههــای مختلــف و بــه قــدر تــوان انســانها آنهــا را مــورد امتحــان
ی بــه وســیله مشــکالت و ســختىها ،گاهــی از طریــق خیــر و
قــرار میدهــد .گاه ـ 
شــرها ،از راه فراوانــی مــال ،ســرمایه ،فرزنــد ،مصیبــت و...

پاسخ تفصیلی
مفهوم آزمایش االهی
آنچــه در زبــان فارســى بــه نــام «آزمایــش» ویــا «آزمــودن» نامیــده میشــود ،در
قــرآن بــا واژههــای مختلــف آمــده اســت« :ابتــاء»« ،بــا»« ،فتنــه» و «تمحیــص» از
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جملــه آنهــا اســت .خداونــد در قــرآن کریــم میفرمایــد :مــن انســانها را آفریــدم
تــا آنهــا را بیازمایــم کــه کدامیــک از آنهــا بهتــر عمــل مىکننــد« :آن کــس کــه مــرگ
و حیــات را آفریــد تــا شــما را بیازمایــد کــه کدامیــک از شــما بهتــر عمــل مىکنیــد،
و او شکس ـتناپذیر و بخشــنده اســت» ]1[ .مفهــوم آزمایــش و امتحــان در مــورد
خداونــد بــا آزمایشهــاى مــا بســیار متفــاوت اســت .آزمـایـ ـشهاى مـــا ب ــراى
شـــناخت بیشــتر و رفــع ابهــام و جهــل اســت ،امــا آزمایــش االهــى در واقــع همــان
«پـــرورش و تربیــت» اســت؛ []2یعنــی امتحــان و آزمایــش خداونــد زمینههــاى
تربیــت؛ پــرورش و تکامــل را بــرای انســان بــه وجــود مــى آورد .چنــان کــه پیامبــران
االهــی ماننــد حضــرت ابراهیــم در ســایه آزمایشهــای ســخت و طاقــت فرســا بــه
مقامــات عالیــه رســیدند]3[ .

موارد آزمایش االهی در قرآن
امتحان و آزمایش انسانها از سوی خداوند متعال از سنتهای االهی است.
قــرآن کریــم میفرمایــد« :آیــا مــردم پنداشــتهاند کــه بــا گفتنایــن کهایمــان
آوردیــم رهــا میشــوند و هرگــز مــورد آزمایــش قــرار نمیگیرنــد؟ مــا امتهایــی را
ً
کــه پیــش از آنــان بودنــد ،آزمایــش کردیــم ،خــدا راســتگویان و دروغ گویــان را کامــا
میشناســد» ]4[ .گاهــی قــرآن ازیــک آزمایــش عمومیکــه متوجــه تمــام بنــدگان
خــدا میگــردد نــام میبــرد و میفرمایــد« :یــا مــردم پنداشــتهاند کــه بــا گفتنایــن
کهایمــان آوردیــم رهــا میشــوند و هرگــز مــورد آزمایــش قــرار نمیگیرنــد»؟ []5
گاهــی قــرآن ا زیــک رشــته آزمایشهــای خصوصــی پــرده بــر م ـیدارد کــه متوجــه
اشــخاص و طائفــه ّ
معینــی بــوده اســت ،وایــن موضوعیــک رشــته از قصههــا و
داســتانهای قرآن را تشــکیل میدهد؛ مانند داســتانهای پیامبران و قومشــان.
آیــات در زمینــه آزمایشهــای عمومیبیــش از آن اســت کــه درایــن جــا آورده
شــود .درایــن جــا بــه برخــی از مــوارد امتحــان و آزمایشهــای االهــی در قــرآن بــه
شــرح ذیــل اشــاره میشــود:
 .1مشکالت و سختىها:
خداونــد بــه وســیله مشــکالت و ســختىها افــراد بشــر را آزمایــش مــى کنــد؛ چنــان
ً
کــه مــى فرمایــد« :قطعــا همــه شــما را بــا چیــزى از تــرس ،گرســنگى و کاهــش در مالها
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نهــا و میو ههــا ،آزمایــش مــى کنیــم و بشــارت ده بــه اســتقامت کننــدگان»]6[ .
و جا 
مشــکالت و دشــوارىها بســان کوره اى اســت که به آهن ،صالبت و اســتقامت
مــى بخشــد؛ انســان نیــز در کــوره حــوادث و مشــکالت ،پــر قــدرت و نیرومنــد مــى
گــردد و قــادر بــه شکســتن موانــع از ســر راه زندگــى و ســعادت خــود مــى گــردد .بــا،
اثــر تربیتــی داشــته و تربیــت کننــده فــرد و بیــدار کننــده جامعــه اســت .ســختی
بیــدار ســاز و هوشــیار کننــده انســانهای خفتــه و تحریــک کننــده عزمهــا و ارادههــا
اســت .شــدائد همچــون صیقلــی کــه بــه آهــن و فــوالد میدهنــد هــر چــه بیشــتر
بــا روان آدمیتمــاس گیــرد ،افــراد را مصمــم تــر و فعــال تــر و ُب ّرنــده تــر میکنــد؛ زیــرا
خاصیــت حیاتایــن اســت کــه در برابــر ســختیها مقاومــت کنــد و آمــاده مقابلــه
بــا آن گــردد ،ســختی ماننــد کیمیــا خاصیــت انقــاب ماهیــت را دارد و جــان و روان
آدم ـیرا عــوض میکنــد]7[ .
 .2شرور و خیرها:
چنــان کــه قــرآن کریــم میفرمایــد :شــرور و خیرهــا نیــز از آزمایشهــای االهــی
محســوب میشــوند ]8[ .پــس حتــی خوبیهــا میتواننــد عاملــی بــرای امتحــان
ً
باشــند؛ مثــا بــه کســی مــال و ثــروت ویــا مســئولیتی کــه موجــب افزایــش آبــرو و
عــزت اســت میرســد ،ولــی آن شــخص نمیتوانــد بــه خوبــی از چنیــن موقعیتــی
اســتفاده کنــد و شــیطان او را گمــراه میکنــد.
 .3فراوانی نعمت:
امتحانــات االهــی همیشــه بــه وســیله حــوادث ســخت و ناگــوار نیســت ،بلکــه
گاه خــدا بندگانــش را بــا وفــور نعمــت و کامیابیهــا آزمایــش میکنــد ]9[ ،چنــان
کــه قــرآن کریــم از قــول حضــرت ســلیمان(ع) میفرمایــد« :ایــن از فضــل پــروردگار
مــن اســت ،تــا مــرا آزمایــش کنــد کــه آیــا شــکر او را بجــا مىآورمیــا کفــران مىکنــم؟!
و هــر کــس شــکر کنــد ،بــه نفــع خــود شــکر مىکنــد و هــر کــس کفــران نمایــد (بزیــان
خویــش نمــوده اســت ،کــه) پــروردگار مــن ،غنـ ّـى و کریــم اســت!»]10[ .
گروهــی کــه ،غــرق در نعمــت میشــوند و امکانــات مــادی از هــر نظــر در
اختیارشــان قــرار میگیــرد ،آزمایــش آنانایــن اســت کــه آیــا در چنیــن شــرایطی،
قیــام بــه وظیفــه شــکر نعمــت میکننــد و بــه فقــرا کمــک میکنندیــا غــرق در غفلــت
و غــرور و خودخواهــی و خودبینــی میشــوند.
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 .4فرزند:
قــرآن کریــم میفرمایــد« :بدانیــد :مالهــا و فرزنــدان شــما مایــه امتحــان
میباشــند»]11[.
.5ایمان و کفر:
قــرآن مجیــد دربــار ه نگهبانــان دوزخ و شــماره آنانیــادآور میشــود کــه 19
فرشــته از آن نگهبانــی میکنــد ،آن گاه میافزاید:ایــن گــزارش ،وســیله امتحــان
و آزمایــش اســت ،آنــان کهایمــان قــوی و نیرومنــدی بــه غیــب و امــور پوشــیده از
حــس دارند،ایــن گــزارش را از صمیــم دل میپذیرنــد ،ولــی گــروه دیگــر بــه تکذیــب
آن میپردازنــد ،چنــان کــه میفرمایــد« :مــا نگهبانــان دوزخ را فرشــته و تعــداد
آنــان را نــوزده نفــر قــرار ندادیــم ،جــز بــرای آزمایــش افــراد کافــر»]12[ .
 .6زیور آالت در زمین:
در جایــی از قــرآن مجیــد مجمــوع آنچــه را کــه در روی زمیــن قــرار دارد ،مایــه
آزمایــش دانســته آن جــا کــه میفرماینــد« :مــا آنچــه کــه در روی زمیــن اســت زیــور
آن قــرار دادیــم ،تــا بیازماییــم کــه کدا میــک نیکوکارتــر اســت»]13[ .

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ ]1ملک.2 ،
[ ]2مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج  ،1ص  ،527دارالکتب االسالمیة ،چاپ بیست ویکم 1365 ،شمسی.
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[ ]6بقره.155 ،
[ ]7اقتباس از نمایه شماره ( 2056سایت.)2418 :
[ ]8انبیاء.35 ،
[ ]9تفسیر نمونه ،ج  ،1ص .533
[ ]10نمل.40 ،
[ ]11انفال.28 ،
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پرسش
از نظر قرآن بیماری دل چه معنایی دارد و چرا خدا بر آن میافزاید؟

پرسش تفصیلی
نیــک نــوع بیمــارى اســت .خداونــد
لهــاى آنا 
در قــرآن کریــم میخوانیــم« :در د 
بــر بیمــارى آنــان افــزوده و بــه جهــت دروغهایــى کــه میگفتنــد ،عــذاب دردناکــى
نهــا اســت»؛ بیمــاری دل چــه معنایــی دارد؟ چــرا خــدای مهربــان
در انتظــار آ 
ضتــر میکنــد؟
نکــه مریــض خــودش را خــوب کنــد او را مری 
بجایای 

پاسخ اجمالی

نکــه قلــب دچــار نوعــى تردیــد و
مــرض و بیمــاری دل ،عبــارت اســت ازای 
اضطــراب شــود کــه مســئلهایمان بــه خــدا و اطمینــان نســبت بــه آیــات او را ِکـ ِـدر و
ناصــاف کنــد وایمــان در آن قلــب آمیختــه بــا شــرک شــود.
خداونــد متعــال انســان را موجــودی آزاد و بــا اراده و اختیــار خلــق کردهیعنــی
تکامــل انســان از طریــق انتخــاب و اراده بــه دســت میآیــد .بنابرایــن ،اگــر افــرادی
ماننــد منافقیــن بــا اراده و انتخــاب خــود مســیر ضاللــت و گمراهــی را انتخــاب کننــد
ً
نهــا را باإلجبــار هدایــت کنــد؛ زیــرا؛ اوال :خــاف حکمت الهی
معنــا نــدارد خداونــد آ 
ً
در خلقــت انســان اســت .ثانیــا :هدایــت جبــری و بــدون اراده ارزشــی نــدارد.
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پاسخ تفصیلی

خدای تعالی در قرآن کریم درباره «دل بیمار» و آثار آن میفرماید:
لهــاى آنــان (منافقان )یــک نــوع بیمــارى اســت خداونــد بــر بیمــارى
«در د 
آنــان افــزوده و بــه خاطــر دروغهایــى کــه میگفتنــد ،عــذاب دردناکــى در انتظــار
آنهاســت»]1[.
«(ولــى) کســانى کــه در دلهایشــان بیمــارى اســت را میبینــى کــه در (دوســتى
بایهودیــان و مســیحیان) ،بریکدیگــر پیشــى میگیرنــد ،و میگوینــد :میترســیم
نهــا داشــته باشــیم!) شــاید
حادث ـهاى بــراى مــا اتفــاق بیفتــد (و نیــاز بــه کمــک آ 
ىیــا حادثــه دیگــرى از ســوى خــود (بــه نفــع مســلمانان) پیــش
خداونــد پیروز 
آورده وایــن دســته ،از آنچــه در دل پنهــان داشــتند ،پشــیمان گردنــد»]2[.
«آن گاه منافقــان و کســانى کــه قلبشــان مریــض بــود (و دلــى نابــاور داشــتند)
گفتنــد :وعــده خــدا و پیامبــرش بــراى مــا جــز نیرنــگ و فریــب نبــود»]3[.
ُُ
جملــه ِ«فــی قل ِوب ِهـ ْـم َمـ َـر ٌض» بــه طــور اجمــال داللــت دارد براینکه دل انســانها
ً
در خطــر نوعــى بیمــارى قــرار دارد و قهــرا وقتــى بــراى چیــزى حالــت بیمــارى تصـ ّـور
شــود حالــت ســامتى هــم دارد؛ چــون صحــت و مــرض در مقابــل هــم هســتند،
تایکــى از آن دو فــرض نداشــته باشــد طــرف دیگــر نیــز فــرض نــدارد]4[.
لهــاى
لهــا آمــده ،احــوال آن د 
در قــرآن کریــم هرجــا کــه ســخن از بیمــاری د 
مریــض و بیمــار و آثــار آن نیــز بیــان شــده اســت و امــورى ذکــر شــده کــه داللــت دارد
لهــا اســتقامت فطــرى خــود را از دســت داده ،از راه میانــه منحــرف
نکــه آن د 
برای 
نطــور کــه در آیــات ذکــر شــده میبینیــم.
شــدهاند ]5[.هما 
نکــه قلــب دچــار نوعــى
ب هطــور کلــی؛ مــرض و بیمــاری دل ،عبــارت اســت ازای 
تردیــد و اضطــراب شــود کــه مســئلهایمان بــه خــدا و اطمینــان نســبت بــه آیــات او
را ِکـ ِـدر و ناصــاف کنــد وایمــان در آن قلــب آمیختــه بــا شــرک شــود ]6[.لــذا میبینیــم
ُ
کــه در مرحلــه خلــق و خــوى؛ احوالــى و اخالقــى متناســب بــا کفــر بــر آن عــارض
یشــود و در مرحلــه عمــل کارهایــى از آن ســر میزنــد کــه متناســب بــا کفــر بــه خــدا
م 
و آیــات او اســت .بــه دیگــر ســخن؛ آنچــه از عــرف و اصطــاح قــرآن کریــم اســتنباط
میشــود آن اســت کــه مــرض قلــب عبــارت اســت از:
شــک و تردیــدى کــه بــر درک آدمــى نســبت بــه آنچــه مربــوط بــه خــداى تعالــى
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یگــذارد قلــب بــا آن معــارف کــه همــان عقائــد
یشــود و نم 
و آیــات اوســت چیــره م 
دینــى اســت جــوش بخــورد و انســانی کــه مبتــاى بــه آن شــک و تردیــد اســت ،قلب
او نســبت بــه خــدا و آیاتــش بســته اســت]7[.
یهــاى دل همــان عقد ههــاى روانــى اســت کــه در
همچنیــن گفتهانــد :بیمار 
صفــات َپســت همچــون حســد ،کین هتــوزى ،خویشــتن بزرگبینــى ،نومیــدى،
یشــودّ .امــا ســختى دل
ریاســت دوســتى و جــدل بهناحــق دربــاره خــدا ظاهــر م 
یشــود ،و بــر اثــر آن حــق را
همــان اســت کــه از تراکــم آثــار گناهــان بــر دل حاصــل م 
نمیپذیــرد و از تهدیدهــا و هشــدارها نمیترســد و از سرنوشــت تبهــکاران عبــرت
نمیگیــرد و از نشــانههاى خــدا در آفــاق ســودى نمیجویــد]8[ .
قالنســی نســفی در «المرشــد» گویــد« :خواجــه حکیــم را پرســیدند کــه دل بیمــار
ّ
نکــه از طاعــت مولــى -عـ ّـز و جــل -حــاوت نیابــد و
را عالمــت چــه بــود؟ گفــت :آ 
نکــه کســى را تــن بیمــار شــود و از
بهانــدک رنجــى کــه بــه وى رســد ،بنالــد ،همچنا 
خــوردن مــزه نیابــد و بهانــدک رنــج کــه بــه وى رســد بنالــد»]9[.
نکــه قلــب در جایــی مســتقر
در مقابــل ،ســامتى قلــب و صحــت آن؛یعنیای 
نجــا بــوده اســت .بــه عبــارت دیگــر؛ عبــارت
شــود و قــرار گیــرد کــه خلقتــش در هما 
نکــه قلــب راه میانــه را از دســت ندهــد و برگشـتاین حالــت بــه خلــوص
اســت ازای 
قلــب در توحیــد خــداى ســبحان و اعتمــاد کــردن بــه او و بریــدن از هــر چیــز دیگــرى
اســت کــه هــواى نفــس بــه ســوى آن کشــش دارد]10[.ایــن نکتــه از آیــه شــریفه َ«یـ ْـو َم
ُ َ َّ
َ
َ َْ
ٌ
َ
یخــورد.
اهَّلل ِبقلـ ٍـب َسـ ِـل ٍیم»[ ]11بــه چشــم م 
ـون ِإل َمـ ْـن أ َتــى
ال َی ْنفـ ُـع مــال َو ال َبنـ
بیمــاردالن؛ کســانیاند کهایمانشــان ضعیــف اســت ،همانهایــى کــه
دلهایشــان بــه َپــر کاهــى میمانــد کــه هــر لحظــه دســتخوش نســیمها گشــته،
یشــود]12[.
بهایــن ســو و آن ســو کشــیده م 
ً
اصــوال خــداى ســبحان در قــرآن کریــم ،بیمــاری قلــب را در حــد وانــدازه
یهــای جســمانى دانســته کــه بــه تدریــج شــدت مییابــد و اگــر بــه
بیمار 
یشــود و در پایــان کار ،بیمــار را بــه هالکــت
معالج ـهاش نپردازنــد مزمــن م 
نکــه بیمــارى را
میکشــاند و شــدتیافتنش بــه جهــت ناپرهیــزى کــردن اســت وای 
بــا چیزهایــى کــه بــراى مریــض ضــرر دارد و طبــع مریــض را بیشــتر تحریــک میکنــد،
بیشــتر کنــد وایــن زیــاد شــدن بیمــاری بــه وســیله ارتــکاب گناهــان اســت کــه خــداى

116

تــأمــــل

ً
تعالــى دربــارهاش فرمــوده« :فــی ُق ُلوبهـ ْـم َمـ َـر ٌض َف َ
زاد ُهـ ُـم ُ
اهَّلل َم َرضــا»]13[.
ِ
ِِ
نهــا کــه در دلهایشــان بیمــارى اســت ،پلیــدى بــر
و نیــز فرمــوده« :و ّامــا آ 
نهــا نمیبیننــد
پلیدیشــان افــزوده و از دنیــا رفتنــد در حالــى کــه کافــر بودنــد .آیــا آ 
ّ
یشــوند؟! بــاز توبــه نمیکننــد ،و متذکــر
کــه در هــر ســال،یکیا دو بــار آزمایــش م 
هــم نمیگردنــد»]14[.
و نیــز د ریــک بیانــى عمومــى میفرمایــد« :ســپس ســرانجام کســانى کــه اعمــال بد
مرتکــب شــدند بــه جایــى رســید کــه آیــات خــدا را تکذیــب کردنــد و آنرا بــه مســخره
گرفتند!»]15[.
لهــا ،هیــچ دردى
چــه زیباســت ســخن امــام علــى(ع) کــه فرمــود« :بــراى د 
کتــر از گنــاه نیســت»]16[.
دردنا 
امــام صــادق(ع) بــه نقــل از امــام باقر(ع)؛ معصیت را عامل زیر و رو شــدن اســاس
یشــمرد و میفرمایــد« :هیــچ چیــز ماننــد گنــاه ،تبــاه کننــده
وضعیــت ســالم دل م 
یشــود؛ همــواره دســت بــه
دل نیســت .دل ســراغ گنــاه مـیرود و دچــار معصیــت م 
یســازد»]17[.
نکــه گنــاه بــر او چیــره شــود و دل را زیــر و رو م 
گریبــان بــا آن اســت ،تــا آ 
نطــور کــه خصوصیــات و آثــار دل بیمــار را بیــان فرمــوده،
خــداى تعالــى هما 
بــراى عــاج آن بیمــارى نیــز در قــرآن را هحــل پیشــنهاد کــرده اســت ،از آن جملــه در
بیانــى عــام و کلــى فرمــوده:
«کســانى کهایمــان آوردنــد و کارهــاى شایســته انجــام دادنــد ،پروردگارشــان
نهــا را در پرتوایمانشــان هدایــت میکنــد»]18[.
آ 
ّ
ّ
«کســى کــه خواهــان عــزت اســت (بایــد از خــدا بخواهــد چــرا کــه) تمــام عــزت
بــراى خداســت ســخنان پاکیــزه بــه ســوى او صعــود میکنــد ،و عمــل صالــح را بــاال
میبــرد»]19[.
بنابرایــن ،کســى کــه دچــار بیمــاری قلــب اســت اگــر بخواهــد خــود را مــداوا
ّ
و بیمــارى خــود را بــر طــرف ســازد بایــد بــه ســوى خــداى عـ ّـز و جــل توبــه کنــد و
ّ
توبــه عبــارت اســت ازایمــان بــه او و تذکــر بــه افــکار شایســته و اعمــال صالــح]20[،
نکــه در آیـهای دربــاره کســانی کــه در صــدد عــاج دل خــود نیســتند فرمــود:
همچنا 
ُ َّ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َّ َّ
ّ
َ
ُ
«ثــم الیتوبــون و ال همیذکــرون»؛[ ]21بــاز توبــه نمیکننــد ،و متذکــر هــم نمیگردنــد!
خداونــد متعــال انســان را موجــودی آزاد و بــا اراده و اختیــار خلــق کردهیعنــی
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تکامــل انســان از طریــق انتخــاب و اراده بــه دســت میآیــد؛ بنابرایــن ،اگــر افــرادی
ماننــد منافقیــن بــا اراده و انتخــاب خــود مســیر ضاللــت و گمراهــی را انتخــاب کننــد
ً
نهــا را باالجبــار هدایــت کنــد؛ زیــرا؛ اوال :خــاف حکمت الهی
معنــا نــدارد خداونــد آ 
ً
در خلقــت انســان اســت .ثانیــا :هدایــت جبــری و بــدون اراده ارزشــی نــدارد.
توضیحایــن کــه خداونــد متعــال بــه همــه بنــدگان خــود مهربــان اســت و تمــام
مقدمــات هدایــت و ســعادت را بــرای آنــان فراهــم کــرده اســت امــا اســتفاده ازایــن
مقدمــات و رســیدن بــه هدایــت و ســعادت را در اختیــار انســانها قــرار داده اســت
دیــا اراده خــود مســیر هدایــت را انتخــاب کنــد و هــر کــس بخواهــد
تــا هرکــس بخواه 
بــه مســیر ضاللــت و گمراهــی بــرود .در حقیقــت ســامت و بیمــاری روحــی هــر فــرد
در اختیــار خــود اوسـتاین کــه قــرآن فرمــوده اســت« :در قلــوب منافقیــن بیمــاری
نهــا میافزایــد» ،مرادایــن اســت کــه آنــان از
وجــود دارد و خداونــد بــر مــرض آ 
نهــا عطــا کــرده بــود تــا مســیر هدایــت را انتخــاب کنــد
اختیــاری کــه خداونــد بــه آ 
تهــا و
ســوء اســتفاده کردنــد و مســیر ضاللــت را برگزیدنــد ،خــود را از نعمــت هدای 
نصایــح پیامبــران الهــی محــروم کردنــد .ســنت خداونــد چنیــن اســت کــه در همــان
مســیر نفاقــی کــه خــود انتخــاب کردهانــد روز بــروز بیشــتر ســقوط کننــد ]22[.بــه
نطــوری هرکــس بیمــاری
عبــارت دیگــر ،ســنت و قانــون الهیایــن اســت هما 
جسمیداشــته باشــد و در صــدد مــداوای خویــش بــر نیایــد روز بــروز بــر شــدت
یهــای روحــی و روانــی
مــرض او افــزوده خواهــد شــد در مــورد انحرافــات و بیمار 
نیزایــن قانــون الهــی صــادق اســت و عــدم عــاج آن بــا توبــه و برگشــت ،ســبب
نیــک قانــون و ســنت الهــی اســت از آن
یشــود؛ و چونای 
قتــر شــدن آن م 
عمی 
جهــت بــه خداونــد نســبت داده شــده اســت .بنابراین،ایــن آیــه هیــچ منافاتــی
بــا لطــف و مهربانــی خداونــد نــدارد؛ زیــرا افــراد منحــرف و منافــق بــا اختیــار خــود
دســتورات الهــی را زیــر پــا مگذارنــد و در مســیر نفــاق قــرار میگیرنــد و خــود را از
یســازند.
تهــای الهــی محــروم م 
لطــف ،مهربانــی و هدای 
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ون».
لیم ِبما کانوا
ی قل ِوب ِهم مرض فزادهم اهَّلل مر
[ .]1بقره« :10 ،ف 
َُ ْ
َ
َ
ٌَ َ
ْ ُ ُ َ َ ْ
ُ
ی ُق ُلوبه ْم َم َر ٌ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
[ .]2مائده«َ :52 ،ف َت َرى ّال َ
فیهمیقولون نخشى أن تصیبنا دا ِئرة فعسى اهَّلل أنیأ ِتی
ون
ع
یسار
ض

ف
ذین
ِ
َ ِ
ِ
ِ َ
َ َ
ُْ
ب ْال َف ْتح أ ْو أ ْمر ِم ْن ِع ْن ِد ِه َف ْ
ناد َ
مین».
یص ِب ُحوا َعلى ما أ َس ُّروا ف 
ی أنف ِس ِه ْم ِ
ٍ
ِ ِ
َ
َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ً
ُ
ّ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
نافق َ
ون َو ال َ
ی قل ِوب ِه ْم َم َر ٌض ما وعدنا اهَّلل و رسوله ِإال غرورا».
ذین ف 
[ .]3احزاب«َ :12 ،و ِإذیقول ال ُم ِ
[ .]4طباطبایی ،سید محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،5ص  ،377دفتر انتشارات اسالمی ،قم،
چاپ پنجم1417 ،ق.
[ .]5همان.
[ .]6همان.
[ .]7همان ،ص .378
[ .]8مدرسی ،سید محمدتقی ،تفسیر هدایت ،گروه مترجمان ،ج ،8ص  ،100بنیاد پژوهشهای اسالمیآستان
قدس رضوی ،مشهد ،چاپ اول1377 ،ش.
[ .]9قالنسى نسفى ،عبد اهلل بن محمد ،ارشاد در معرفت و وعظ و اخالق (المرشد ) ،ص  ،45میراث مکتوب،
تهران ،چاپ اول1385 ،ش.
[ .]10المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،5ص .377
[ .]11شعراء« :89 - 88 ،روزى که مال و فرزند هیچ سودى نخواهد داشت .مگر کسى که با قلبى پاک به پیشگاه
خدا درآید».
[ .]12المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،5ص .378
[ .]13بقره.10 ،
[ .]14توبه.126 - 125 ،
[ .]15روم.10 ،
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[«َ .]17ما ِم ْن شی ٍء أف َس َد ِللقل ِب ِم ْن خ ِطیئ ٍة ِإ َّن القل َب ل َیو ِاق ُع الخ ِطیئة ف َما َت َزال ِب ِه حتى تغ ِلب عل ِیه ف
َ ََ
أ ْسفل ُه»؛ الکافی ،ج ،2ص .268
[.]18یونس.9 ،
[ .]19فاطر.10 ،
[ .]20المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،5ص .379
[ .]21توبه.126 ،
[ .]22ر.ک :مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج  ،14ص  ،517دار الکتب اإلسالمیة ،تهران ،چاپ اول،
1374ش.
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او رایارى کند؟

پاسخ اجمالی

نهــا نیــز همچــون
بــه فرمــوده قــرآن کریــم شــیطان از طایفــه جــن اســت و آ 
انســانها مکلفانــد و بــه فرمایــش امــام علــى(ع)« :شــیطان شــش هــزار ســال
عبــادت کــرد کــه معلــوم نیســت بــه شــمار ســالهاى دنیایــى اس ـتیا اخــروى [کــه
هــر روز آن خــود هــزار ســال اســت]» .بزرگتریــن لطــف و عنایــت در بــاب ابلیسایــن
ً
ً
بــود کــه اوال توفیــق عبــادت حضــرت حــق رایافتــه بــود و ثانیــا بــه علــت کثــرت
عبــادت در زمــره فرشــتگان بــه حســاب میآمــد و بهتریــن اســتحقاقیارى دربــاره
نهــا بعد ویکى
وى همــان همنشــینى بــا فرشــتگان و درک صفــا و پاکــى و طهــارت آ 
از قوانیــن نظــام هســتىاین اســت کــه هــر چــه معرفــت بیشــتر و درجــه مکلــف
نتــر اســت!
یتــر باشــد ،در صــورت بــروز خطــا و اشــتباه ،شــدت عقــاب افزو 
راق 
ازایـنرو؛ بعــد از اتمــام حجــت دربــاره شــیطان و اســتکبار وى در مــورد بحــث بــه
آدم خطابهــاى شــدید حضــرت حــق نشــان از شــدت عقوبــت و ســقوط درجــه
شــیطان دارد.
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پاسخ تفصیلی

بــا توجــه بــه آیــات قــرآن نظیــر آیــه  50ســوره کهفیــا آیــه  31ســوره حجــر بهایــن
نتیجــه میرســیم کــه شــیطان (ابلیــس) از طایفــه جــن بــوده و بــه خاطــر کثــرت
عبــادت در زمــره مالئکــه محســوب میشــده اســت .داســتان اســتکبار شــیطان
کــه آزمــون او بــود -حــدود هفــت مــورد در قــرآن آمــده و بســیار آموزنده اســت.اینداســتان چنــد بخــش مشــخص دارد:
 امر الهى به سجده براى آدم(ع). امتیــازات ویــژه آدم کــه بــر اســاس آنهــا ،خداونــد فرمــان ســجده بــراى او راصــادر کــرد.
 مقابله ابلیس و آباء او از سجده. پاسخ وى در بیان علتاین استکبار:«مــن کســى نیســتم کــه بــراى بشــرى کــه او را از ِگل خشــکیدهاى کــه از گل
بدبویــى گرفتــه شــده اســت آفریــدهاى ســجده کنــم!»]1[.
ویــا در تعبیــرى دیگــر کــه میگویــد« :مــن از او بهتــرم .مــرا از آتــش و او را از خــاک
آفریــدهاى»]2[.
ایــن آزمــون بزرگــى بــود و او بــا آن همــه عبــادت کــه بــه تعبیــر امــام علــى(ع):
شــش هــزار ســال عبــادت کــرد کــه معلــوم نیســت بــه شــمار ســالهاى دنیایــى
اســتیا اخــروى (کــه هــر روز آن خــود هــزار ســال اســت)]3[.
پــس ازایــن آزمایــش چنــان پســت و مطــرود شــد کــه بــه او خطــاب شــد:
«بــرو بیــرون ،تــو رانــده شــدهاى»« ]4[،تــا روز رســتاخیز بــر تــو لعنــت بــاد»]5[.
ازاینجاســت کــه مــا بایــد مراقــب خویشــتن باشــیم .پنداریــم اگــر خداونــد توفیقــى
عطــا فرمــوده و مــا چنــد روزى در راه درســتى گام برداشــتیم .تــا پایــان چنــان
خواهیــم مانــد .جهــان عرصــه دگرگونیهاســت .آدمــى تا زنده اســت .و بر راســتاى
باریــک روزگار میگــذرد .احتمــال ســقوط دارد .و لــذا همــواره بایــد از درگاه ربوبــى
عاقبــت خیــر را درخواســت نماییــم .قســمت دیگــر عکسالعمــل شــیطان پــس از
راندگــى اســت .هنگامــى کــه دریافــت مســئله جــدى اســت و از آن مقــام واالیــى کــه
داشــته بــه خاطــر ســجده نکــردن بــه حضــرت آدم ســاقط گشــته اســت .دشــمنى
شــگرفى نســبت بــه آدم پیــدا کــرد و گفــت[« :خدایــا] اگــر مــرا تــا رســتاخیز واگــذارى.
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فرزنــدان او [آدم] را زیــر فرمــان خواهــم آورد مگــر تعــداد کمــى را [کــه نتوانــم]»]6[.
و در ســوره ص ،آیــه 82ایــن چنیــن آمــده اســت« :و ســوگند بــه قــدرت تــو کــه
همگــى را گمــراه خواهــم کــرد»]7[.
ً
حــال بــا بیانایــن مقدمــه روشــن میشــود کــه اوال :شــیطان از طایفــه جــن
اســت .و آنهــا نیــز همچــون انســانها مکلفانــد« :پــس ســجده کردنــد جــز
نکــه [خــدا
ابلیــس کــه از جــن بــود»« ]8[.مــا جــن و انــس را نیافریدیــم مگــر بــراى آ 
را] عبــادت کننــد»]9[.
جــن و از جملــه شــیطان موجــودى اســت مختــار و انتخــاب گــر و بــر ســر دو راهى
قــرار میگیــرد و بایدیکــى را انتخــاب کنــد .اگــر حــق را پذیرفــت بــه پــاداش نیــک
میرســد و اگــر باطــل را انتخــاب نمــود عقــاب میگــردد .و آیــه  56ســوره ذاریــات
کــه ذکــر شــد داللــت دارد کــه جــن و انــس در تکلیــف بــه عبــادت شــریک هســتند .و
نیــز قــرآن کریــم از قــول خــود جــن نقــل میفرمایــد کــه آنــان دو دســتهاند و خــوب و
بــد دارنــد« :واینکــه از مــا [گروهــى] شایســتگانند و گروهــى جــز آن ،مــا دســتههاى
گوناگونیم»]10[.
ً
ثانیــا :بزرگتریــن لطــف و عنایــت در بــاب ابلیسایــن بــود کــه در درجــه اول
توفیــق عبــادت حضــرت حــق رایافتــه بــود و در درجــه بعــد بــه علــت کثــرت عبــادت
در زمــره فرشــتگان بــه حســاب میآمــد و آن قدرایــن قــرب بــه ســاحت عالــم
مالیــک زیــاد بــود کــه قــرآن کریــم ابلیــس را در ماجــراى ســجده بــه آدم از مجموعــه
ً
فرشــتگان (مســتثنى منــه) اســتثناء مینمایــد« :همــه فرشــتگان جمیعــا ســجده
کردنــد بــه جــز ابلیــس» ]11[.و بزرگتریــن اســتحقاقیارى درباره شــیطان (ابلیس)
همــان همنشــینى بــا فرشــتگان و درک صفــا و پاکــى و طهــارت آنهــا بــود .ویکــى از
قوانیــن نظــام هســتىاین اســت کــه هــر چــه معرفــت بیشــتر و درجــه مکلــف راقیتر
باشــد .در صــورت بــروز خطــا و اشــتباه شــدت عقــاب افزونتــر اســت!
ازایـنرو؛ بعــد از اتمــام حجــت (بندگــى و همنشــینى بــا مالیــک) درباره شــیطان
و اســتکبار وى در مــورد ســجده بــه آدم خطابهــاى شــدید حضــرت حــق نشــان
از شــدت عقوبــت و ســقوط درجــه شــیطان دارد.
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پاسخ

قــدر» در لغــت بــه معنایانــدازه وانــدازه گیــری اســت« )1( .تقدیــر» نیــز بــه
معنایانــدازه گیــری و تعییــن اســت )2( .امــا معنــای اصطالحــی «قــدر» ،عبــارت
اســت از ویژگــی هســتی و وجــود هــر چیــز و چگونگــی آفرینــش آن ( )3بــه عبــارت
دیگر،انــدازه و محــدوده وجــودی هــر چیــز« ،قــدر» نــام دارد)4( .
بنابــر دیــدگاه حکمــت الهی ،در نظــام آفرینش ،هر چیزیانــدازهای خــاص دارد و
هیــچ چیــزی بــی حســاب و کتــاب نیســت .جهــان حســاب و کتــاب دارد و بــر اســاس
نظــم ریاضــی تنظیــم شــده ،گذشــته ،حــال و آینــده آن با هــم ارتبــاط دارند.
اســتاد مطهــری در تعریــف قــدر میفرمایــد ...« :قــدر بــه معنایانــدازه و تعییــن
اســت ...حــوادث جهــان ...از آن جهــت کــه حــدود وانــدازه و موقعیــت مکانــی و
زمانــی آنهــا تعییــن شــده اســت ،مقــدور بــه تقدیــر الهــی اســت» ( .)5پــس د ریــک
کالم« ،قــدر» بــه معنــای ویژگیهــای طبیعــی و جســمانی چیزهاســت کــه شــامل
یگــردد و
شــکل حــدود ،طــول ،عــرض و موقعیتهــای مکانــی و زمانــی آنهــا م 
تمــام موجــودات مــادی و طبیعــی را در بــر میگیــرد.
ایــن معنــا از روایــات اســتفاده میشــود; چنــان کــه در روایتــی از امــام رضــا(ع)
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پرســیده شــد :معنــای قــدر چیســت؟ امــام(ع) فرمــود« :تقدیــر الشــی ء ،طولــه و
عرضــه» ; «انــدازه گیــری هــر چیــز اعــم از طــول و عــرض آن اســت» ( )6و در روایــت
دیگر،ایــن امــام بزرگــوار در معنــای قــدر فرمــود« :انــدازه هــر چیــز اعــم از طــول
وعــرض و بقــای آن اســت»)7( .
بنابرایــن ،معنــای تقدیــر الهیایــن اســت کــه در جهــان مــادی ،آفریدههــا از
حیــث هســتی و آثــار و ویژگیهایشــان محــدودهای خــاص دارند.ایــن محــدوده
بــا امــوری خــاص مرتبــط اســت; امــوری کــه علتهــا و شــرایط آنهــا هســتند
و بــه دلیــل اختــاف علــل و شــرایط ،هســتی ،آثــار و ویژگیهــای موجــودات
مــادی نیــز متفــاوت اســت .هــر موجــود مــادی بــه وســیله قالبهایــی از داخــل
و خارج،انــدازه گیــری و قالــب گیــری میشــود.این قالــب ،حدود،یعنــی طــول،
عــرض ،شــکل ،رنــگ ،موقعیــت مکانــی و زمانــی و ســایر عــوارض و ویژگیهــای
مــادی آن بــه شــمار میآیــد .پــس معنــای تقدیــر الهــی در موجــودات مادی،یعنــی
هدایــت آنهــا بــه ســوی مســیر هســتی شــان اســت کــه بــرای آنهــا مقــدر گردیــده
اســت و در آن قالــب گیــری شــدهاند)8( .
امــا تعبیــر فلســفی قــدر ،اصــل علیــت اســت« .اصــل علیــت همــان پیونــد
ضــروری و قطعــی حــوادث بایکدیگــر وایــن کــه هــر حادث ـهای تحتــم و قطعیــت
ضــروری و قطعــی خــود و نیــز تقــدر و خصوصیــات وجــودی خــود را از امرییــا
امــوری مقــدم بــر خــود گرفتــه اســت )9( .اصــل علیــت عموم ـیو نظــام اســباب
و مســببات بــر جهــان و جمیــع وقایــع و حــوادث جهــان حکــم فرماســت و
هــر حادثــی ،ضــرورت و قطعیــت وجــود خــود و نیــز شــکل و خصوصیــت زمانــی
و مکانــی و ســایر خصوصیــات وجــودی اش را از علــل متقدمــه خــود کســب
کــرده اســت ویــک پیونــد ناگسســتی میــان گذشــته و حــال و اســتقبال میــان هــر
موجــودی و علــل متقدمــه او هســت»)10( .
امــا علــل موجــودات مــادی ترکیبــی ،فاعــل و مــاده و شــرایط و عــدم مانــع اســت
کــه هریــک تاثیــر خــاص بــر آن دارنــد و مجموعایــن تاثیرهــا ،قالــب وجــودی خاصــی
را شــکل میدهنــد .اگــر تمامایــن علــل و شــرایط و عــدم مانــع ،کنــار هــم گــرد آینــد،
علــت تامــه ســاخته میشــود و معلــول خــود را ضــرورت و وجــود میدهــد کــه از آن
در متــون دینــی بــه «قضــای الهــی» تعبیــر میشــود .امــا هــر موجــودی بــا توجــه بــه
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علــل و شــرایط خــود قالبــی خــاص دارد کــه عــوارض و ویژگیهــای وجــودی اش را
میســازد و در متــون دینــی از آن بــه «قــدر الهــی» تعبیــر میشــود.
بــا روشــن شــدن معنــای قــدر ،امــکان فهــم حقیقــت شــب قــدر نیــز میســر
یگــردد و قالــب
میشــود .شــب قــدر شــبی اســت کــه همــه مقــدرات تقدیــر م 
معیــن وانــدازه خــاص هــر پدیــده ،روشــن وانــدازه گیــری میشــود.
بــه عبــارت روشــن تــر ،شــب قدریکــی از ش ـبهای دهــه آخــر مــاه رمضــان
اســت .طبــق روایــات ما،یکــی از شـبهای نوزدهمیــا بیســت ویکــم و بــه احتمــال
زیادتــر ،بیســت و ســوم مــاه مبــارک رمضــان ،اســت )11( .درایــن شــب  -کــه شــب
نــزول قــرآن بــه شــمار میآیــد  -امــور خیــر و شــر مــردم و والدت ،مــرگ ،روزی ،حــج،
طاعــت ،گنــاه و خالصــه هــر حادث ـهای کــه در طــول ســال واقــع میشــود ،تقدیــر
میگــردد )12( .شــب قــدر همیشــه و هــر ســال تکــرار میشــود .عبــادت در آن شــب،
فضیلــت فــراوان دارد و در نیکویــی سرنوش ـتیک ســاله بســیار مؤثــر اســت)13( .
درایــن شــب تمــام حــوادث ســال آینــده بــه امــام هــر زمــان ارائــه میشــود و وی از
سرنوشــت خــود و دیگــران بــا خبــر میگــردد .امــام باقــر(ع) میفرمایــد« :انهینــزل
فــی لیلــة القــدر الــی ولــی االمــر تفســیر االمــور ســنة ســنة،یؤمر فــی امــر نفســه بکــذا و
کــذا و فــی امــر النــاس بکــذا و کــذا; در شــب قــدر بــه ولــی امــر (امــام هــر زمــان) تفســیر
کارهــا و حــوادث نــازل میشــود و وی دربــاره خویــش و دیگــر مردمــان مامــور بــه
دســتورهایی میشــود»)14( .
پس شب قدر شبی است که:
 .1قرآن در آن نازل شده است.
 .2حوادث سال آینده در آن تقدیر میشود.
.3ایــن حــوادث بــر امــام زمــان  -روحــی فــداه  -عرضــه و آن حضــرت مامــور بــه
کارهایــی میگــردد.
بنابرایــن ،میتــوان گفــت شــب قــدر ،شــب تقدیــر و ش ـباندازه گیــری و شــب
تعییــن حــوادث جهــان مــاده اســت.
ایــن مطلــب مطابــق آیــات قرآنــی نیــز میباشــد; زیــرا در آیــه  185ســوره مبارکــه
«بقــره» میفرمایــد« :شــهر رمضــان الــذی انــزل فیــه القــرآن» ; مــاه رمضــان کــه در
آن قــرآن نــازل شــده اســت» .طبقایــن آیــه ،نــزول قــرآن (نــزول دفعــی) در مــاه
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رمضــان بــوده اســت .و در آیــات  5 - 3ســوره مبارکــه دخــان میفرمایــد« :انــا انزلناه
فــی لیلــة مبارکــة انــا کنــا منذریــن فیهایفــرق کل امــر حکیــم امــرا مــن عندنــا انــا کنــا
مرســلین»این آیــه نیــز تصریــح دارد کــه نــزول [دفعــی] قــرآن د ریــک شــب بــوده
اســت کــه از آن بــه شــب مبــارک تعبیــر شــده اســت .همچنیــن در ســوره مبارکــه
قــدر تصریــح شــده اســت کــه قــرآن در شــب قــدر نــازل شــده اســت.
پس با جمع آیات سه گانه باال روشن میشود:
 .1قرآن در ماه رمضان نازل شده است.
 .2قرآن در شبی مبارک از شبهای ماه مبارک رمضان نازل شده است.
.3این شب ،در قرآن شب قدر نام دارد.
 .4ویژگی خاصاین شب بر حسب آیات سوره مبارکه دخان دو امر است:
الف .نزول قرآن.
ب .هر امر حکیمیدر آن شب مبارک جدا میگردد.
امــا ســوره مبارکــه قــدر کــه بــه منزلــه شــرح و تفســیر آیــات ســوره مبارکــه «دخــان»
اســت ،شــش ویژگــی بــرای شــب قــدر میشــمارد:
الف .شب نزول قرآن است (انا انزلناه فی لیلة القدر).
ب.ایــن شــب ،شــبی ناشــناخته اســت وایــن ناشــناختگی به دلیــل عظمت آن
شــب اســت (و مــا ادراک مــا لیلــة القــدر).
ج .شب قدر از هزار ماه بهتر است( .لیلة القدر خیر من الف شهر).
د .درایــن شــب مبــارک ،مالئکــه و روح بــا اجــازه پــروردگار عالمیــان نــازل
میشــوند (تنــزل المالئکــة و الــروح فیهــا بــاذن ربهــم) و روایــات تصریــح دارنــد کــه
آنهــا بــر قلــب امــام هــر زمــان نــازل میشــوند.
ه.ایــن نــزول بــرای تحقــق هــر امــری اســت کــه در ســوره «دخــان» بــدان اشــاره
رفــت (مــن کل امــر) وایــن نــزول  -کــه مســاوی بــا رحمــت خاصــه الهــی بــر مومنــان
شــب زنــده دار اســت  -تــا طلــوع فجــر ادامــه دارد (ســام هــی حتــی مطلــع الفجــر).
و .شــب قــدر ،شــب تقدیــر وانــدازه گیــری اســت; زیــرا درایــن ســوره  -کــه تنهــا
پنــج آیــه دارد  -ســه بــار «لیلــة القــدر» تکــرار شــده اســت وایــن نشــانه اهتمــام ویــژه
قــرآن بــه مســئلهاندازه گیــری در آن شــب خــاص اســت.
مرحــوم کلینــی در کافــی از امــام باقــر(ع) نقــل میکنــد کــه آن حضــرت در جــواب
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معنــای آیــه «انــا انزلنــاه فــی لیلــة مبارکــة» فرمودنــد« :آری شــب قــدر ،شــبی اســت
کــه همــه ســاله در مــاه رمضــان و در دهــه آخــر آن ،تجدیــد میشــود .شــبی کــه
قــرآن جــز در آن شــب نــازل نشــده و آن شــبی اســت کــه خــدای تعالــی دربــاره اش
فرمــوده اســت« :فیهایفــرق کل امــر حکیــم; در آن شــب هــر ،امــری بــا حکمــت،
متعیــن و ممتــاز میگــردد» .آن گاه فرمــود« :در شــب قــدر ،هــر حادثـهای کــه بایــد
در طــول آن ســال واقــع گــردد ،تقدیــر میشــود; خیــر و شــر ،طاعــت و معصیــت و
فرزنــدی کــه قــرار اســت متولــد شــودیا اجلــی کــه قــرار اســت فرارسـدیا رزقــی کــه قــرار
اســت برســد و)15( .»...

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
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 .4همان ،ج  ،19ص .101
 .5انسان و سرنوشت ،شهید مطهری ،ص .52
 .6المحاسن البرقی ،ج  ،1ص .244
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-----------مجله پرسمان آبان  ،1382شماره 14

128

پرسش
فلسفه انفاق به فقیران چیست؟

پرسش تفصیلی

در آیــات بســیاری از جملــه آیــه  254ســوره بقــره ،انســانها را بــه انفــاق دعــوت
کــرده و چــه بســا جــزای کســانی را کــه از مــال خــود انفــاق نکــرده آتــش جهنــم قــرار
داده اســت .مــن منکراینکهیــاری رســاندن بــه دیگــران عملــی پســندیده اســت
نیســتم .امــا چــرا خــدا بــه او هــم مــال و منــال نــداد تــا محتــاج مــن نباشــد .چیــزی
را کــه خــدا از او دریــغ کــرده مــن بایــد جبــران کنم؛یعنــی مــن بایــد از خــدا مهربانتــر
باشــم و گرنــه جایگاهــم آتــش جهنــم اســت؟

پاسخ اجمالی

گاهــی گفتــه میشــود :اگــر فالنــى فقیــر اســت البــد کارى کــرده که خــدا میخواهد
فقیــر بمانــد ،و اگــر مــا غنــى هســتیم البــد عملــى انجــام دادهایــم کــه مشــمول لطف
خــدا شــدهایم ،بنابرایــن نــه فقــر آنهــا و نــه غنــاى مــا هیچکــدام بیحکمــت
نیســت! در حالــی کــه دســتور الهــی بــه انفــاق بــه خاطــر حکمتهــا و فلســفههای
متعــددی اســت از جملــه:
 .1امتحــان افــراد ثروتمنــد  .2رهــا ســازی قلــب انســان از محبــت شــدید بــه دنیــا
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ّ
.3ایجــاد رقــت قلــب در انســان  .4شــکر نعمتهــای الهــی  .5ازدیــاد نعمــت .6
آرامــش روحــى و روانــى  .7رفــع بــا و مــرگ بــد .البتــه تمامیایــن آثــار در صورتــی
اســت کــه انفــاق از امــوال حــال و مشــروع باشــد کــه خــدا غیــر آنرا قبــول نمیکنــد
و برکــت نمیدهــد.

پاسخ تفصیلی

قــرآن در آیــه مــورد نظــر میفرمایــد« :اى کســانى کهایمــان آوردهایــد! از آنچــه
بــه شــما روزى دادهایــم ،انفــاق کنیــد! پیــش از آنکــه روزى فــرا رســد کــه در آن ،نــه
خریــد و فــروش اســت [تــا بتوانیــد ســعادت و نجــات از کیفــر را بــراى خــود خریدارى
کنید] ،و نه دوســتى [و رفاقتهاى مادى ســودى دارد] ،و نه شــفاعت [زیرا شــما
شایســته شــفاعت نخواهیــد بــود] و کافــران ،خــود ســتمگرند [هــم بــه خودشــان
ســتم مىکننــد ،هــم بــه دیگران]»]1[.ایــن آیــه شــریفه خطــاب بــه مســلمانان
اســت و بهیکــى از وظائفــى کــه ســبب وحــدت جامعــه و تقویــت حکومــت و بنیــه
دفاعــى و جهــاد میشــود ،اشــاره میکنــد .ســپس بــه آثــار اخرویایــن کار اشــاره
میکنــد کــه موجــب نجــات انســان در روز حســاب خواهــد شــد و بــر عکــس تــرک
انفــاق و انباشــتن امــوال و ُبخــل نســبت بــه دیگــران موجــب گرفتــاری در آن روز
خواهــد بــود]2[.
ً
در رابطــه ســؤال مطــرح شــده بایــد گفــت :اتفاقاایــن ســؤال را قــرآن از قــول
کافــران نقــل کــرده اســت انگشــت روىیکــى از مــوارد مهــم لجاجــت و اعــراض آنهــا
گــذارده میگویــد« :هنگامــى کــه بــه آنهــا گفتــه شــود از آنچــه خــدا بــه شــما روزى
کــرده اســت در راه او انفــاق کنیــد کافــران بــه مؤمنــان میگوینــد :آیــا مــا کســى را
اطعــام کنیــم کــه اگــر خــدا میخواســت او را ســیر میکــرد ،شــما تنهــا در گمراهــى
آشــکارید!»]3[.
منطــق عوامانـ ه و کوتــه نظرانــه افــراد بخیــل آن اســت کــه بــه گمــان خــود بــرای
جمــع آوری مــال بیشــتر و بــرای توجیــه بخــل خــود میگوینــد :اگــر فالنــى فقیــر
اســت البــد کارى کــرده کــه خــدا میخواهــد فقیــر بمانــد ،و اگــر مــا غنــى هســتیم
البــد عملــى انجــام دادهایــم کــه مشــمول لطــف خــدا شــدهایم ،بنــا برایــن نــه فقــر
آنهــا و نــه غنــاى مــا هیچکــدام بیحکمــت نیســت!!
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اگــر رازق خداونــد اســت پــس چــرا شــما از مــا میخواهیــد کــه افــراد فقیــر را روزى
دهیــم؟ و اگــر خــدا خواســته اســت آنهــا محــروم بماننــد پــس چــرا مــا کســى را
بهرهمنــد ســازیم کــه خــدا محرومشــان ســاخته؟
نکــه دســتور الهــی بــه انفــاق بــه خاطــر حکمتهــا و فلســفههای
غافــل ازای 
متعــددی اســت از جملــه:
 .1امتحان افراد ثروتمند:
جهــان ،میــدان آزمایــش و امتحــان اســت ،خداوندیکــى را بــا تنگدســتى
آزمایــش میکنــد ،و دیگــرى را بــا غنــا و ثــروت ،و گاهیــک انســان را در دو زمــان
باایــن دو در بوتــه امتحــان قــرار میدهــد کــه آیــا بــه هنــگام فقــر امانــت و مناعــت
طبــع و مراتــب شــکرگزارى را بجــا میآورد؟یــا همــه را زیــر پــا میگــذارد؟ و بــه هنــگام
غنــا از آنچــه در اختیــار دارد در راه او انفــاق میکندیــا نــه؟
 .2رها سازی قلب انسان از محبت شدید به دنیا:
در احادیــث ائمــه محبــت بــه دنیــا ریشــه و مایــه هــر گونــه خطــا و گنــاه شــمرده
شــده اســت ]4[.انفــاق باعــث از بیــن رفتنایــن محبــت مذمــوم اســت.
ّ
.3ایجاد رقت قلب در انسان:
رقــت قلــب در مقابــل قســاوت قلب(ســنگدلی) اســت .قســاوت قلــب انســان را
از انســایت خــارج میکنــد ،چــه بســا باایــن حالــت انجــام گنــاه و جنایــت بــرای او
آســان میگــردد .امــا هــر گاه انســان متوجــه رفــع نیازمندیهــای افــراد فقیــر و بــی
بضاعــت شــود و نســبت بــه زندگــی آنــان خــود را مســئول بدانــد صاحب قلــب رؤف
و مهربــان خواهــد شــد.
 .4انفاق شکر نعمتهای الهی است.
شــکر نعمتهــای الهــی از راههــای متعــدد حاصــل میشــود بهتریــن شــکر،
شــکر عملــی اســت
 .5ازدیاد نعمت:
خداونــد تضمیــن کــرده انفــاق انســانهای مؤمــن و بــا تقــوا را بــا مواهــب مــادى
و معنــوى خــود کــه چندیــن برابــر و گاه هــزاران برابــر -و حداقــل ده برابــر اســت-
جــاى انفــاق را پــر کنــد ]5[،و بهایــن ترتیــب شــخص انفــاق کننــده هنگامــى کــه
ل بازتــرى خواهــد
باایــن روحیــه وایــن عقیــده بــه میــدان میآیــد ،دســت و د 
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داشــت ،و هرگــز احســاس کمبــود و فکــر فقــر بــه مغــز خــود راه نمیدهــد ،بلکــه خــدا
ّ
را شــکر میگویــد کــه او را موفــق بــه چنیــن تجــارت پرســودى کــرده اســت.
انســان مؤمــن ،نــه تنهــا از کــم شــدن مــال و دچــار شــدن بــه فقــر و ماننــد آن
دیــک داد و ســتد پــر ســود
ترســی نــدارد ،بلکــه اطمینــان دارد کهایــن کار ،مانن 
اســت کــه عــاوه بــر حفــظ اصــل دارایــی ،باعــث فزونــی و افزایــش آن نیــز میباشــد.
 .6انفاق نشانه صداقت درایمان است:
ارزشایمــان بــه صادقانــه بــودن آن اســت و گرنهایمانــی کــه تنهــا در مرحلــه
حــرف باشــد و در مقــام عمــل نمــودی نداشــته باشــد ارزشــی نــدارد .قــرآن
درایــن زمینــه میفرمایــد« :مؤمنــان واقعــى تنهــا کســانى هســتند کــه بــه خــدا و
رســولشایمان آوردهانــد ،ســپس هرگــز شـ ّ
ـک و تردیــدى بــه خــود راه نــداده و بــا
امــوال و جانهــاى خــود در راه خــدا جهــاد کردهانــد آنهــا راســتگویانند»]6[.
 .7آرامش روحى و روانى:
از جملــه آثــار اعمــال نیکــو ب ـ ه طــور عــام و انفــاق ب ـ ه طــور خــاص ،رســیدن
بــه آرامــش روحــى و روانــى اســت کــه شــامل فــرد میشــود ،دربــاره نقــش انفــاق
درایجــاد آرامــش میتــوان بهایــن آیــه استشــهاد کــرد« :کســانى کــه امــوال خــود را
در شــب و روز و نهــان و آشــکار انفــاق میکننــد ،پــاداش آنــان نــزد پروردگارشــان
خواهــد بــود و نــه بیمــى بــر آنــان اســت و نهاندوهگیــن میشــوند»]7[.
 .8رفع بال و مرگ بد:
رفــع بــا و دورى از مــرگ ســوء از اثــرات انفــاق اســت کــه در روایــات نیــز بــه آن
اشــاره شــده اســت .امــام صــادق(ع) میفرمایــد« :صدقـهاى کــه انســان بــا دســت
خــودش بپــردازد ،از مــرگ ناگــوار نگهبانــی میشــود و از ورود هفتــاد گونــه درد و
رنــج مانــع میگــردد]8[.»...
برایــن اســاس ،اگــر چــه نظــام تکویــن چنینایجــاب کــرده کــه خداونــد زمیــن را
بــا تمــام مواهبــش در اختیــار بشــر قــرار دهــد ،و آنهــا را در اعمــال خــود بــراى طــى
کــردن مســیر تکامــل آزاد بگــذارد ،و غرائــزى در او آفریــده کــه هــر کدام او را به ســویى
ســوق میدهــد .امــا خداونــد در نظــام تشــریع خــود قوانینــى بــراى کنتــرل غرائــز،
تهذیــب نفــوس ،و تربیــت انســانها از طریقایثــار و فــداکارى و گذشــت و انفــاق
قــرار داده اســت تــا انســان را کــه اســتعداد رســیدن بــه مقــام خلیفــة اللهــى دارد
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ازایــن طریــق بــه آن مقــام منیــع برســاند ،از طریــق زکات تطهیــر نفــوس کنــد ،و از
طریــق انفــاق بخــل را از دلهــا بزدایــد ،و فاصلــه طبقاتــى را کــه منشــأ هزاران فســاد
در زندگــى بشــر اســت از بیــن ببــرد .بــه عبــارت دیگــر؛ خداونــد خواســته اســت بــه
انســان نقشــی در جهــت اصــاح امــور جهــان محــول کنــد تــا ازایــن راه هــم جهــان
بــه تکامــل برســد و هــم انســان .نکتــه بســیار مهمایــن اســت کــه تمامیایــن آثــار در
صورتــی اســت کــه انفــاق از امــوال حــال و مشــروع باشــد کــه خــدا غیــر آنرا قبــول
نمیکنــد و برکــت نمیدهــد.
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ین».
ٍُ
ِ
الل م ِب ْ ٍ
ّ
ُ
َ َ
[َ .]4
«ُ ...ح ُّب ّالد ْن َیا َرأ ُس ک ِل خ ِطیئ ٍة»...؛ کلینی ،محمد بنیعقوب ،الکافی ،محقق و مصحح :غفاری ،علی اکبر،
آخوندی ،محمد ،ج ،2ص  ،131دار الکتب اإلسالمیة ،تهران ،چاپ چهارم1407 ،ق.
ُ َ
َّ ْ ُ َّ ّ َ َ ْ ُ َّ ّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َ َ َ
اهَّلل ق ْر ًضا َح َس ًنا ُی َض َاعف ل ُه ْم َو ل ُه ْم أ ْج ٌر ک ِریم» .
ات و أقرضوا
[ .]5حدید« :18 ،إن المص ِد ِقین و المص ِدق ِ
َُ
َُ َ َ ْ َ َُ ْ َ
ِ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ
اهَّلل َو َر ُسو ِل ِه ث ّم ل ْم َی ْرت ُابوا َو جاهدوا بأ ْم َوا ِله ْم َو أنف ِسه ْم فى َ
یل
ب
س
ب
وا
ن
ام
[ .]6حجرات«ِ :15 ،إنما المؤ ِمنون ال ِذین ء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ َ ُ ُ َّ
الص ِد ُق َ
ون».
اهَّلل أولئک هم
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ٌ
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ً
َ ُْ َ ْ ُ ْ ْ َ ّ
هار ِس ّرا َو َعال ِن َیة فل ُه ْم أ ْج ُره ْم ِع ْند َر ِّب ِه ْم َو ال خ ْوف َعل ْی ِه ْم َو
[ .]7بقره« :274 ،الذینین ِفقون أموالهم ِباللی ِل و الن ِ
ال ُه ْم َی ْح َز ُن َ
ون».
[ .]8الکافی ،ج  ،4ص .3
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پرسش
معنای ظلوم و جهول بودن انسان در قرآن چیست؟

پرسش تفصیلی

معنــای ظلــوم و جهــول بــودن انســان در آیــهی پایانــی ســورهی مبارک ـهی
احــزاب چیســت؟ چــه گونــه بــا ارزش مقــام انســان در مقابــل آســمان و زمیــن
جمــع میشــود؟ بیــان عالمــهی طباطبایــی(ره) را هــم بفرماییــد.

پاسخ اجمالی

 .1قــرآن از طرفــی نســبت بــه مقــام شــامخ انســان ،بــا تعابیــر گوناگون تجلیــل کرده
و از طرفــی دیگــر در آیــات فــراوان ،او را مــورد نکوهــش و ســرزنش قــرار داده اســت.
 .2حرکــت انســان در دو قــوس صعــود و ســقوط بــی نهایــت اســت و حــد و مرزی
نــدارد وایــن بــه خاطر اســتعدادهای فوق العادهی اوســت.
 .3انســان موجــودی دو بعــدی اســت :بعــد روحانــی و ملکوتــی و بعــد حیوانــی
و نفســانی.
 .4آدمیبرخــاف موجــودات دیگــر از اراده و اختیــار بهره مند اســت و مســیر زندگی
را بــر مبنــای زمینههــا و بســترهایی که فراهم ســاخته ،خــود انتخاب مینماید.
 .5کســانی بــه مقــام خلیفــة اللهــی نایــل میشــوند کــه بــه هدایــت االهــی
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بگرونــد و غرائــز ســرکش و خصوصیــات حیوانــی را مهــار و کنتــرل ســازند.
َ ُ
 .6ظلــوم ًو َج ُهــول» ،بهایــن معنــا اســت کــه :انســان بــه خــودى خــود فاقــد علم
و عدالــت بــود ،ولــى قابلیــت آن را داشــت کــه خــدا آن دو را بــه وى افاضــه کند ،و در
نتیجــه از حضیــض ظلــم و جهــل بــه اوج عدالــت و علــم ارتقــاء پیدا کند.

پاسخ تفصیلی

بایــک مــرور اجمالــی در قــرآن کریــم بهایــن نتیجــه خواهیــم رســید کــه در ارتبــاط
بــا انســان ،بــه طــور کلــی بــا دو دســته از آیــات مواجــه هســتیم :دســتهی ّاول
آیاتــی هســتند کــه از انســان تجلیــل بــه عمــل آورده و از او بــه عظمــت و بزرگییــاد
کردهانــد .نظیرایــن آیــات:
« .1مــا بنــی آدم را گرامیداشــتیم و آنهــا را در خشــکی و دریــا (بــر مرکبهــای
راهــوار) حمــل کردیــم و از انــواع روزیهــای پاکیــزه بــه آنهــا روزی دادیــم و بــر
بســیاری از خلــق خــود برتــری بخشــیدیم»]1[ .
« .2هنگامیکــه پــروردگار تــو بــه فرشــتگان گفــت :مــن در روی زمین جانشــین و
حاکمیقــرار خواهــم داد ،فرشــتگان میگفتنــد :پــروردگارا آیــا کســی را در زمیــن قــرار
میدهــی کــه فســاد و خونریــزی کنــد؟ مــا تســبیح و حمــد تــو را بــه جــا میآوریــم
پــروردگار فرمــود :مــن حقایقــی را میدانــم کــه شــما نمیدانیــد»]2[ .
« .3مــا امانــت را بــر آســمانها و زمیــن و کوههــا عرضــه داشــتیم ،آنهــا از حمــل
آن ابــا کردنــد و از آن هــراس داشــتند ،امــا انســان آن را بــر دوش کشــید» ]3[ .و....
امــا دســته دیگــر آیاتــی میباشــند کــه او را مذمــت نمــوده ،بــا تعابیــری تنــد
مــورد نکوهــش قــرار دادهانــد تعابیــری چــون «انســان کــم ظرفیــت اســت»« ]4[ ،او
طغیانگــر اســت»« ]5[ ،او بســیار ظالــم و کفــران کننــده اســت»« ]6[ ،او ظلــوم و
جهــول اســت»« ]7[ ،او خصیــم مبیــن اســت»« ]8[ ،او در زیانــکاری و خســران
اســت» ]9[ .و....
حــال بــا ارائ ـهی آیــات فوق؛ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه معمــا چیســت؟
معنــا و مفهومایــن دو طائفــه از آیــات بــه ظاهــر متعــارض کــه در غایــت تباعــد و
دوری هســتند چیســت؟
بــرای پاســخ بهایــن پرســش نیکوســت کــه از خــود قــرآن مــدد بجوئیــم؛ چــرا کــه
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بعضــی از آیاتایــن کتــاب آســمانی بعضــی دیگــر از آن را تفســیر مینمایــد.
در سورهی مبارکهی ّبینه میخوانیم:
«کافــران از اهــل کتــاب و مشــرکان در دوزخنــد و جاودانــه در آن میماننــد،
آنهــا بدتریــن مخلوقاتانــد ،امــا کســانی کهایمــان آوردهانــد و عمــل صالــح انجــام
دادنــد بهتریــن مخلوقــات خــدا هســتند»]10[ .
درایــن دو آی ـهی متصــل بــه هــم ازیــک ســوره ،از انســان بــا عنــوان بهتریــن و
بدتریــن مخلوقاتیــاد شــده اســت وایــن مطلــب بیــان کننــدهی قــوس صعــودی
و ســقوطی بــی نهایــت اوســت .بهایــن معنــا کــه اگــر دارایایمــان و عمــل صالــح
شــد برتریــن خلــق خــدا میشــود و اگــر راه کفــر و ضاللــت و الحــاد و لجــاج را طــی
نمــود ،چنــان ســقوط میکنــد کــه بدتریــن خلــق خــدا میشــود.
علی(ع) در روایتی فرمودند« :خداوند خلق عالم را بر ســه گونه آفرید :فرشــتگان
و حیوانــات و انســان ،فرشــتگان عقــل دارنــد بــدون شــهوت و غضــب ،حیوانــات
مجموعـهای از شــهوت و غضبنــد و عقــل ندارنــد ،امــا انســان مجموعـهای اســت از
هــر دو تــا کدامیــن غالــب آیــد ،اگــر عقــل او بــر شــهوتش غالــب شــود ،از فرشــتگان برتــر
اســت و اگــر شــهوتش بــر عقلــش چیــره گــردد از حیوانــات پســت تــر»]11[ .
ازایــن روایــت نورانــی میتــوان نتیجــه گرفــت کــه همــان گونــه کــه انســان
موجــودی اســت دو بعــدی (بعــد روحانــی و نفســانی) ،کشـشها و تمایــات او نیــز
دوگانــه است(کش ـشها و جاذبههــای معنــوی و روحانــی و تمایــات حیوانــی و
نفســانی) کــه میتوانــد بــا اســتفاده از نیــروی اراده و اختیــاری کــه از طــرف خداونــد
متعــال بــه او داده شــده اســت ،هریــک از آنهــا را انتخــاب کنــد و بــه اوج اعتــای
انســانی خویــش دسـتیابد،یا تــا جایــی ســقوط کنــد کــه بــه تعبیــر قــرآن از بدتریــن
جنبندگانیــا از حیــوان پســت تــر [ ]12گــردد.
پــس آیــات نورانــی قــرآن پــرده از رویایــن واقعیــت بــر میدارنــد کــه هم ـهی
انســانها در مرحل ـهی قــوه و اســتعداداین زمینــه و شایســتگی را دارنــد کــه
گرامیتریــن و بهتریــن و حتــی برتــر از فرشــتگان االهــی باشــند و در پرتــو فعلیــت
بخشــیدن بهایــن اســتعدادهای بالقــوه بــه مرتبـهی خلیفــة اللهــی نایــل گردنــد،
امــا اگــر ازایــن موقعیــت ممتــاز و عنایــت ویــژهی پــروردگار اســتفاده ننماینــد و آن را
تبــاه ســازند ،در خــور مذمتهــا و ســرزنشهای االهیانــد کــه نمونههایــی از آنهــا
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را درایــن مختصــر آوردیــم]13[ .
َّ
ْ
َ
َ
َ
امــا بیــان عالمــه طباطبائــی در تفســیر آیــه  ،73ســوره احــزاب«ِ ،إنــا عرضنــا
َ
َْ
ََ
ْ
ْ
َ َْ
َْ َ
مانـ َـة َع َلــى َّ
ـال فأ َب ْیـ َـن أ ْن َی ْح ِمل َنهــا َو أ ْشــفق َن ِم ْنهــا َو
ض َو ال ِجبـ
ـماوات َو ال ْر
السـ
ال
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ ْ ُ َّ ُ َ َ ُ ً َ ُ ً َ ُ ً
ً
َ
حملهــا ِالنســان ِإنــه کان ظلومــا جهــول ...غفــورا ر ِحیمــا» بدیــن قــرار اســت:
امانــت -هــر چــه باشــد -بــه معنــاى چیــزى اســت کــه نــزد غیــر ،بــه ودیعــه
بســپارند ،تــا او آن را بــراى ســپارنده حفــظ کنــد ،و ســپس بــه وى برگردانــد ،و در
آیــه مــورد بحــث امانــت عبــارت اســت از چیــزى کــه خــداى تعالــى آن را بــه انســان
بــه ودیعــه ســپرده ،تــا انســان آن را بــراى خــدا حفــظ کنــد ،و ســالم و مســتقیم نگــه
بــدارد ،و ســپس بــه صاحبشیعنــى خــداى ســبحان برگردانــد.
َُ ّ َ ُ ْ
ناف ِقیـ َـن وَ
ُ
و امااینکهایــن امانــت چیســت؟ از جملــه» ِلیعـ ِـذب اهَّلل الم ِ
ْ
قــات »...بــر مىآیــد کــه امانــت مذکــور چیــزى اســت کــه نفــاق و شــرک
ناف ِ
ال ُم ِ
وایمــان هــر ســه بــر حمــل آن امانــت مترتــب مىشــود ،در نتیجــه حاملیــن آن
امانــت بــه ســه طائفــه تقســیم مىشــوند ،چــون کیفیــت حمــل آنــان مختلــف
اســت .ازایــن جــا مىفهمیــم کــه ناگزیــر امانــت مذکــور امــرى اســت مربــوط بــه دین
حــق ،کــه دارنــده آن متصــف بهایمــان ،و فاقــد آن متصــف بــه شــرک ،و آن کــس کــه
ادعــاى آن را مىکنــد ،ولــى در واقــع فاقــد آن اســت ،متصــف بــه نفــاق مىشــود.
حــال آیاایــن امــر عبــارت اســت از اعتقــاد حــق ،و شــهادت بــر توحیــد خــدا ،ویــا
مجمــوع عقایــد و اعمــال؟ و بــه عبــارت دیگــر ،امــر مزبــور عبــارت اســت از صــرف
اعتقــاد بــه همــه عقایــد دیــن حــق ،بــا قطــع نظــر از عمــل بــه لــوازم آن؟ ویااینکــه
چیــک ازایــن
عبــارت از داشــتن آن عقایــد بــه ضمیمــه عمــل بــه آن ،ویــا آنکــه هی 
احتمالهــا نیســت بلکــه عبــارت اســت از آن کمالــى کــه از ناحیــه داشــتنیکى از آن
امــور بــراى انســان حاصــل مىشــود.
ازایــن احتمالهــا احتمــال اولــى کــه توحیــد اســت ممکــن نیســت منظــور باشــد،
براىاینکــه آیــه شــریفه مىفرمایــد آســمان و زمیــن و کوههــا از حمــل آن امانــت
مضایقــه کردنــد ،و حــال آنکــه بــه حکــم صریــح قــرآن آســمانها و زمیــن و کوههــا و
تمامــى موجــودات ،خــدا رایگانــه دانســته ،و بــه حمــد او تســبیح مىگوینــد ،هــم
َّ
چنــان کــه فرمــودهَ »:و ِإ ْن ِمـ ْـن َشـ ْـی ٍء ِإل ُی َسـ ِّـب ُح ِب َح ْمـ ِـد ِه» [ ]14و در آیــه مــورد بحــث
مىفرمایــد آســمانها و زمیــن از پذیرفتــن آن امانــت ســرباز زدنــد ،پــس معلــوم
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ت مذکــور توحیــد خــدا نیســت.
مىشــود امان ـ 
و امــا احتمــال دوم کــه بگوییــم مــراد از امانــت پذیــرش دیــن حــق بــه طــور
تفصیــل اســت ،نیــز صحیــح نیســت ،براىاینکــه آیــه شــریفه مىفرمایــد انســانها
بــه طــور مطلق،یعنــى چــه خوبشــان و چــه بدشــان آن را حمــل کردنــد ،و
پذیرفتنــد ،و معلــوم اســت کــه بیشــتر انســانها در هــر دورهاى ازایمــان بــه دیــن
حــق امتنــاع ورزیدنــد ،و کســى کهایمــان بــه آن نداشــته باشــد حمــل آن را هــم
نکــرده ،و اصــا اطالعــى از آن نــدارد.
باایــن بیــان روشــن مىشــود کــه احتمــال ســوم هــم نمىتوانــد منظــور از امانــت
باشــد ،چــون احتمــال ســوماین بــود بــه طــور مفصــل در عمــل ،متلبــس بــه
دیــن حــق باشــد و معلــوم اســت کــه تمامــى انســانهااین طــور دیــن دار نبــوده
و نیســتند.
احتمــال چهــارم هــم نمىتوانــد مــراد از امانــت باشــد ،براىاینکــه آســمانها و
زمیــن و ســایر موجــودات بــا اعتــراف بــه توحیــد خــدا ،و اتصافشــان بهایــن اعتــراف
کمــال مزبــور را دارنــد ،و آیــه شــریفه مىفرمایــد آســمانها و زمینایــن امانــت را
نپذیرفتنــد.
و اماایــن احتمــال کــه مــراد از آن امانــت تلبــس و اتصــاف بــه کمالــى باشــد کــه از
ناحیــه اعتقــاد بــه حقانیــت همــه عقایــد ،و علــم بــه دیــن حــق حاصــل مىشــود،
نیــز صحیــح نیســت ،چــون همانطــور کــه گفتیــم امانــت مذکــور چیــزى اســت
کــه هــم نفــاق مترتــب بــر آن مىشــود ،و هــم شــرک ،و همایمــان ،وایــن ســه بــر
صــرف اعتقــاد بــه حقانیــت تکالیــف اعتقــادى و عملــى دیــن مترتــب نمىشــود ،و
صرفایــن اعتقــاد نــه ســعادتى مــىآورد ،و نــه شــقاوتى ،آنچــه ســعادت و شــقاوت
مــىآورد ،التــزام بهایــن عقایــد ،و تلبــس در عمــل بــه آن تکالیــف اســت ،نــه صــرف
عقیــده بــه حقانیــت آنهــا.
ناگزیــر از بیــن همــه احتمــاالت باقــى مىمانــد احتمــال ششــم ،و آنایــن اســت
کــه مــراد از امانــت مزبــور کمالــى باشــد کــه از ناحیــه تلبــس و داشــتن اعتقــادات
حــق ،و نیــز تلبــس بــه اعمــال صالــح ،و ســلوک طریقــه کمــال حاصــل شــود
بهاینکــه از حضیــض مــاده بــه اوج اخــاص ارتقــاء پیــدا کنــد و خداونــد انســان
حامــل آن امانــت را بــراى خــود خالــص کند،ایــن اســت آن احتمالــى کــه مىتوانــد
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مــراد از امانــت باشــد ،چــون درایــن کمــال هیــچ موجــودى نه آســمان ،و نــه زمین،
و نــه غیــر آن دو ،شــریک انســان نیســت .از ســویى دیگــر چنیــن کســى تنهــا خــدا
متولــى امــور اوســت ،و جــز والیــت الهــى هیــچ موجــودى از آســمان و زمیــن در امــور
او دخالــت نــدارد ،چــون خــدا او را بــراى خــود خالــص کــرده اســت.
پــس مــراد از امانــت عبــارت شــد از والیــت الهــى ،و مــراد از عرضــه داشــتناین
والیــت بــر آســمانها و زمیــن ،و ســایر موجــودات مقایس ـهاین والیــت بــا وضــع
آنهاســت .و معنــاى آیهایــن اســت کــه :اگــر والیــت الهــى را بــا وضــع آســمانها و
زمیــن مقایســه کنــى ،خواهــى دیــد کهاینهــا تــاب حمــل آن را ندارنــد و تنهــا انســان
مىتوانــد حامــل آن باشــد ،و معنــاى امتنــاع آســمانها و زمیــن ،و پذیرفتــن و
حمــل آن بــه وســیله انســاناین اســت کــه در انســان اســتعداد و صالحیــت تلبــس
آن هســت ،ولــى در آســمانها و زمیــن نیســت.
ایــن اســت آن معنایــى کــه مىتــوان آیــه را بــر آن منطبــق کــرد ،و گفــت آســمانها
و زمیــن و کوههــا بااینکــه از نظــر حجــم بســیار بــزرگ ،و از نظــر ســنگینى بســیار
ثقیــل و از نظــر نیــرو بســیار نیرومنــد هســتند ،لیکــن باایــن حــال اســتعداد آن را
ندارنــد کــه حامــل والیــت الهــى شــوند ،و مــراد از امتناعشــان از حملایــن امانــت،
و اشفاقشــان از آن ،همیــن نداشــتن اســتعداد اســت.
و لیکــن انســان ظلــوم و جهــول نــه از حمــل آن امتنــاع ورزیــد ،و نــه از ســنگینى
آن و خطــر عظیمــش اشــفاق کــرد و بــه هــراس افتــاد ،بلکــه بــا همــه ســنگینى و
خطرناکــىاش قبولــش کــرد ،وایــن ســبب شــد کــه انســان ک هیــک حقیقــت و نــوع
اســت ،بــه ســه قســم منافــق و مشــرک و مؤمــن منقســم شــود ،و آســمان و زمیــن و
کوههــا داراىایــن ســه قســم نباشــند ،بلکــه همــه مطیــع و مؤمــن باشــند.
درایــن جــا ممکــن اســت بپرســى کــه :خــدا بااینکــه حکیــم و علیــم اســت ،چــرا
چنیــن بــار ســنگینى را کــه حملــش از قــدرت آســمانها و زمیــن بیــرون اســت بــر
انســان ظلــوم و جهــول حمــل کــرد؟
بااینکــه مىدانســت انســان نیــز تــاب تحمــل آن را نــدارد ،و قبــول کردنــش بــه
خاطــر ظلــوم و جهــول بودنــش بــوده ،وایــن دو خصوصیــت او را مغــرور و غافــل
ســاخته ،و بــه او مهلــت نــداده کــه بــه عواقبایــن کار بیندیشــد ،وایــن در حقیقــت
مثلایــن مىمانــد کــه سرپرســتى و والیــت بــر مرد میــک کشــور را بــه دیوان ـهاى
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واگــذار کنیــم ،خــود دیوانــه هیــچ حرفــى نــدارد ،امــا حــرف نداشــتنش براىایــن
اســت کــه دیوانــه اســت ،و گــر نــه ،عقالایــن کار را نمىپســندند ،و در بــاره دیوانــه
دچــار اشــفاق و دلســوزى مىشــوند.
در پاســخ مىگوییــم :ظلــوم و جهــول بــودن انســان ،هــر چنــد کــه بــه وجهــى
عیــب و مــاک مالمــت و عتــاب ،و خــرده گیــرى اســت ،و لیکــن ،عیــن همیــن ظلــم
و جهــل انســان مصحــح حمــل امانــت و والیــت الهــى اســت ،براىاینکــه کســى
متصــف بــه ظلــم و جهــل مىشــود کــه شــانشاین اســت کــه متصــف به عــدل و علم
باشــد ،و گــر نــه چــرا بــه کــوه ظالــم و جاهــل نمىگوینــد ،چــون متصــف بــه عدالــت و
علــم نمىشــود ،و همچنیــن آســمانها و زمیــن جهــل و ظلــم را حمــل نمىکننــد،
بــه خاطراینکــه متصــف بــه عــدل و علــم نمىشــوند ،بــه خــاف انســان کــه بــه
خاطراینکــه شــان و اســتعداد علــم و عدالــت را دارد ،ظلــوم و جهــول نیــز هســت.
و امانــت مذکــور در آیــه کــه گفتیــم عبــارت اســت از والیــت الهــى ،و کمــال صفــت
عبودیــت ،وقتــى حاصــل مىشــود کــه حامــل آن ،علــم وایمــان بــه خــدا داشــته،
و نیــز عمــل صالــح را کــه عبــارت دیگــر عدالــت اســت ،داشــته باشــد ،و کســى کــه
متصــف بهایــن دو صفــت بشــود،یعنى ممکــن باشــد کــه بــه او بگوییــم عالــم
و عــادل ،قهــرا ممکــن هــم هســت گفتــه شــود ،جاهــل و ظالــم ،و چــون علــم و
عدالــت انســان موهبتــى اســت کــه خــدا بــه او داده ،و امــا خــود او فــى حــد نفســه
جاهــل و ظالــم اســت ،پــس همیــن اتصــاف ذاتــىاش بــه ظلــم و جهــل ،مجوزایــن
شــده کــه امانــت الهــى را حمــل کنــد ،و در حقــش گفته شــود :انســان بارایــن امانت
را بــه دوش کشــید ،چــون ظلــوم و جهــول بــود .و بنــا برایــن معنــاى دو آیــه شــریفه
َ
ُ
ْ
بــه وجهــى نظیــر معنــاى آیــه َ«ل َقـ ْـد َخ َل ْق َنــا ْال ْنسـ َ
ـان ِفــی أ ْح َسـ ِـن َتق ِویـ ٍـم ثـ َّـم َر َد ْدنـ ُـاه
ِ
َ
َّ َّ
ُ
َّ
ـات َف َل ُهـ ْـم َأ ْجـ ٌـر َغ ْیـ ُـر َم ْم ُ
أ ْسـ َـف َل سـ ِـاف ِل َ
ـون» []15
ـ
ن
ـ
ح
ل
ا
الص
ین ِإل ال ِذیـ َـن َآم ُنــوا َو َع ِملــوا
ِ
ِ
ٍ
اســت ،چــون آیــه اولــى مــورد بحــث نظیــر آیــه اولــى ازایــن ســه آیــه اســت ،و آیــه
دومــى مــورد بحــث نظیــر دو آیــه دوم و ســوم از آیــات ســوره التیــن اســت.
َّ
َْ َ َ
پــس جملــه ِ«إنــا َع َر ْض َنــا المانــة» معنایشایــن اســت کــه :مــا والیــت الهــى و
اســتکمال بــه حقایــق دیــن حــق را ،چــه علــم بــه آن حقایــق ،و چــه عمــل بدانهــا
را ،بــر آســمانها و زمیــن عرضــه کردیــم ،و معنــاى عرضــه کــردن آن،ایــن اســت کــه
چیــک اســتعداد
مایکیــک موجــودات را بــا آن ســنجیدیم ،و قیــاس کردیــم ،هی 
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پذیرفتــن آن را نداشــتند ،بــه جــز انســان.
َ ْ َْ َ ْ
«ع َلــى َّ
َ
بال»-یعنىایــن موجــودات بســیار بــزرگ،
الس
ِ
ض و ال ِج ِ
ــماوات و الر ِ
بااینکه از نظر خلقت بســیار بزرگتر از انســانند ،اســتعداد پذیرفتن آن را نداشــتند،
َْ
َ
َ ْ َْ َْ
مىفرماید»ل َخ ْلـ ُـق َّ
ض أک َبـ ُـر ِمـ ْـن خلـ ِـق
السـ
همانطــور کــه خداونــد
ِ
ـماوات و الر ِ
َّ
ـاس» [« ]16فابیــن انیحملنهــا و اشــفقن منهــا» پــس امتنــاع کردنــد ازاینکــه آن
النـ ِ
را حمــل کننــد ،و از حمــل آن اشــفاق و اظهــار ناراحتــى کردنــد ،چــون مشــتمل بــر
صالحیــت تلبــس بــه آن نبودنــد و اگــر از قبــول آن تعبیــر بــه حمــل کــرد ،براى اشــاره
بهایــن نکتــه اســت کــه امانــت مذکــور آن قــدر ســنگین اســت کــه آســمانها و زمیــن
و کوههــا بــا همــه بزرگىشــان قــادر بــه پذیرفتــن آن نیســتند.
َ«و َح َم َل َهــا ْال ْنسـ ُ
ـان»-یعنى انســان بــا همــه کوچکــى حجمــش صالحیــت و
ِ
ً
َّ ُ َ َ ُ ً
کان ظلومــا َج ُهول»،یعنــى
پذیرفت»،إنــه
را
آن
و
ـت،
ـ
داش
را
آن
ـن
آمادگــى پذیرفتـ
ِ
س خویــش ،و جاهــل بــه آثــار و عواقــب وخیمایــن امانــت
چــون او ســتمگر بــه نفـ 
اســت ،او نمىدانــد کــه اگــر بهایــن امانــت خیانــت کنــد عاقبــت وخیمــى بــه دنبــال
دارد ،و آن هالکــت دایمــى اوســت.
و بــه معنایــى دقیقتــر چــون کــه :انســان بــه خــودى خــود فاقــد علــم و عدالــت
بــود ،ولــى قابلیــت آن را داشــت کــه خــدا آن دو را بــه وى افاضــه کنــد ،و در نتیجــه از
حضیــض ظلــم و جهــل بــه اوج عدالــت و علــم ارتقــاء پیــدا کنــد.
و دو کلمــه» ظلــوم» و» جهــول» دو وصــف از ظلــم و جهلنــد ،و کســى را ظلــوم و
جهــول گوینــد کــه ظلــم و جهــل در او امــکان داشــته باشــد ،هــم چنــان کــه بــه قــول
فخــر رازى اســب چمــوش ،و چارپــاى چمــوش ،و آب طهــور ،اوصافــى هســتند،
بــراى حیوانــى کــه امــکان چموشــى ،و آبــى کــه امکان طهور بودن را داشــته باشــد،
و بــه همیــن جهــت بــه ســنگ و کلــوخ ،چمــوش نمىگوینــد]17[ .
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پرسش
فرق رهبانیت مسیحی و زهد اسالمیچیست؟

پاسخ اجمالی

رهبانیــت در اصطــاح بمعنــای کنــاره گیــری از مــردم اســت .از آموزههــای
مســیحیت تحریــف شــده ،رهبانیــت اســت کــه مفاســد زیــادی را بــه دنبــال دارد.
در اســام رهبانیــت بــه شــدت محکــوم گردیــده اســت .پیامبــر اکــرم(ص) فرمــود:
رهبانیــت در اســام وجــود نــدارد.
در فرهنــگ اســام بــه زهــد ســفارش شــده ویکــى از کمــاالت اخالقــى انســان
تلقــی گردیــده اســت.
زهــد دارای دو جنبــه روانــى (عـــدم دلبـسـتـگـــى ب ــه دنیــا و مظاهــر آن) و عملــى
(چشــم پوشــیدن از برخــى مواهــب) میباشــد.
زهــد اســامیبه معنــای زندگــی ســاده و عــدم اســارت در چنــگال مــال و مقــام
اســت و هیــچ ارتباطــی بــه مســألهی رهبانیــت نــدارد.

پاسخ تفصیلی

رهبانیــت در لغــت از مــاده رهــب بــه معنــی خــوف و تــرس آمیختــه بــا پرهیــز و
اضطــراب اســت [ ]1و مــراد از آن خــوف و تــرس از خــدا اســت .و در اصطــاح بمعنــای
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کنــاره گیــری از مــردم و گوشــه گزینــی ،اســت [ .]2و از انواعــی برخــوردار اســت:
 .1گوشه گیری کامل و همیشگی.
 .2گوشه گیری ناقص و مقطعی.
گوشــه گیــری ،قســم اول جایــز نمیباشــد ،اما کناره گیــری از مــردم در زمانهای
محــدود بــه منظــور مناجات و بندگی ذات حق تعالی ،اشــکالی ندارد.
هــر پیامبــر و وصــی پیامبــری مــدت کمـیاز عمــر خــود را در دوری از مــردم به ســر
بردهانــد [ ]3و بــه نمــاز و راز و نیــاز و فکــر و ذکــر پرداختهانــد]4[ .
منظــور مــا درایــن بحــث رهبانیــت از نــوع اول اســت کــه در جوامــع مســیحی
و کلیســایی رایــج اســت .تاریــخ برجــای مانــده از مســیحیت نشــان مىدهــد
کــه رهبانیــت بــه صــورت فعلــى در قــرون اول مســیحیت وجــود نداشــته ،و
پیدایــش آن بعــد از قــرن ســوم میــادى ،هنــگام ظهــور امپراطــورى رومــى بــه نــام
«دیســیوس» و مبــارزه شــدید او بــا پیــروان مســیح(ع) بــوده اســت .آنهــا بــر اثــر
شکســت ازایــن امپراطــور (خونخــوار) بــه کوههــا و بیابانهــا پنــاه بردنــد]5[ ».
«ویــل دورانــت» مســیحى میگویــد« :پیوســتن «راهبههــا» (زنــان تــارک دنیــا)
بــه «راهبــان» از قــرن چهــارم میــادى شــروع شــد و روز بــه روز کار رهبانیــت بــاال
گرفــت تــا در قــرن دهــم میــادى بــه اوج خــود رســید]6[ ».
ّ
رهبانیتــى را کــه ابــداع کــرده
قــرآن کریــم نیــز درایــن زمینــه میفرمایــد...«:
بودنــد ،مــا بــر آنــان مقـ ّـرر نداشــته بودی ـم ،]7[ »....بــه همیــن دلیــل ،اســام بــه
شــدت آن را محکــوم کــرده اســت.
پیامبر اکرم(ص) فرمود« :رهبانیت در اسالم نیست]8[ ».
از جملــه بدعتهــاى مســیحیان در زمینــهی رهبانیــت« ،تحریــم ازدواج»
بــراى مــردان و زنــان تــارک دنیــا و «انــزواى اجتماعــى» و پشـتپا زدن بــه وظائــف
انســان در اجتمــاع ،و انتخــاب صومعههــا و دیرهــاى دور افتــاده بــراى عبــادت و
زندگــى در محیطــى دور از اجتمــاع بــود کــه در پــی آن مفاســد زیــادى در دیرهــا و
مراکــز زندگــى رهبانهــا بــه وجــود آمــد.
در دائــرة المعــارف قرن بیســتم مىخوانیم«:بعضى از رهبانها تــا آناندازه توجه
بــه جنــس زن را عمــل شــیطانى مىدانســتند کــه حاضــر نبودنــد حیــوان مــادهاى را
بــه خانــه ببرنــد! مبــادا روح شــیطانى آن بــه روحانیــت آنها صدمــه بزند»!!
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امــا باایــن حــال تاریــخ فجایــع زیــادى را از دیرهــا بــه خاطــر دارد ،تــا آنجــا کــه
بــه گفتــه «ویــل دورانــت» پــاپ انیوســان ســومیکى از دیرهــا را بــه عنــوان فاحشــه
خانــه توصیــف کــرد! و بعضــى از آنــان مرکــزى بــراى اجتمــاع شــکم پرســتان و
دنیاطلبــان و خوشــگذرانها شــده بــود تــا آنجــا کــه بهتریــن شــرابها در دیرهــا
پیــدا مىشــد]9[ .
درســت اســت کــه زنــان و مــردان تــارک دنیــا (راهبهــا و راهبههــا) خدمــات
مثبتــى نیــز انجــام مىدادنــد ،از جملــه پرســتارى بیمــاران صعــب العــاج و
خطرنــاک ،همچــون جذامیــان ،و تبلیــغ در نقــاط بســیار دوردســت و در میــان
اقــوام وحشــى و ماننداینهــا ،و همچنیــن اجــرای برنامههــاى مطالعاتــى و
تحقیقاتــى ،ولــى در مجمــوع مفاســد آن بــه مراتــب برتــرى داشــت.
رهبانیــت رایــج در بیــن مســیحییان خــاف فطــرت انســانی اســت و بدیهــی
اســت کــه مفاســد زیــادی را در پــی داشــته باشــد .در ذیــل بــه گوش ـهای ازایــن
مفاســد اشــاره میشــود:
 .1بــا روح مدنــی بــودن آدمیمیجنگــد و جوامــع انســانی را بــه انحطــاط و
عقــب گــرد میکشــاند.
ُ
 .2منجــر بــه انحرافــات اخالقــی ،تنبلــی ،بدبینــی ،غــرور ،عجــب و خودبینــی و
ماننــد آن میشــود.
 .3تــرک ازدواج کــه از اصــول رهبانیــت اســت نــه فقــط کمالــی نمیآفرینــد بلکــه
موجــب پیدایــش عقدههــا و بیماریهــای روانــی میگــردد.
امــام علــی(ع) در بــارهی راهبــان در ذیــل آی ـهی« :بگــو بــه شــما خبــر دهــم کــه
زیانکارتریــن مــردم کیاننــد؟ آنهــا هســتند کــه تالشهایشــان در زندگــی دنیــا کــم
شــده باایــن حــال گمــان میکننــد کار نیــک انجــام میدهنــد ،»]10[ .حدیثــی
زیبــا فرمودهانــد« :یکــی از مصادیــق بــارز آنهــا رهبانهــا هســتند کــه خــود را در
ارتفاعــات کوههــا و بیابانهــا محبــوس داشــتند و گمــان میکردنــد کار خوبــی
ی دهنــد »]11[ .بنــا برایــن رهبانیــت رایــج بیــن مســیحیان از نظــر
انجــام مــ 
اســام مــردود اســت ،ولــی اســام بــرای رشــد و تعالــی انســانها زهــد اســامیرا
ارائــه و تأییــد نمــوده اســت .بــرای آشــنایی بــا زهــد از نــگاه اســام توضیحاتــی الزم
بــه نظــر میرســد( :زهـــد) در لغـتیعـنـــى نداشــتن حــرص و رغبــت بــه چیــزى []12
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و در اصطــاح عبــارت اســت از :عـــدم دلبـسـتـگـــى بـــه دنیــا و مظاهــر آن و چشــم
پوشــیدن از برخــى مواهــب بــراى تأمیــن مصالــح فــردى و عمومــى باالتــر .زهــد
در متــون دینــی بــه عنوانیکــى از کمــاالت اخالقــى انســان شــمرده شــده اســت.
پیامبــر اکــرم(ص) فرمــود« :اگــر مــى خواهــى خداونــد تــو را دوســت بــدارد ،در دنیــا
زاهــد بــاش ]13[ ».امــام علــى(ع) فرمــود« :زهــد ،اصــل و ریش ـهی دیــن اســت».
[ ]14بنــا برایــن زهــد اســامیاز باالتریــن مقامــات بــراى انســان آرمــان خــواه و
هــدف دار اســت کــه بــر ســه رکــن از ارکان جهانبینــى اســامى اســتوار اســت:
 .1بهرهگیرىهــاى مــادى از جهــان و تمتعــات طبیعــى ،بــه تنهایــی عامــل
ت و ســعادت انســان نیســت.
تامیــن کننــده خوشــى ،بهج ـ 
 .2ســعادت فــرد از ســعادت جامعــه جــدا نیســت .انســان از آن جهــت کــه
انســان اســت،یک سلســله وابســتگیها و احســاس مســؤولیتهاى انســانى در
بــاره کل جامعــه دارد.
ت بــراى لــذت و آالم
 .3روح در مقابــل بــدن اصالــت دارد و منبــع مســتقلى اسـ 
و بــه نوب ـهی خــود بلکــه بیــش از بــدن نیازمنــد بــه تغذیــه و تهذیــب و تقویــت و
تکمیــل اســت.
بــا توجــه بهایــن ســه اصــل اســت کــه روشــن مىگــردد چگونــه اســام رهبانیــت
را طــرد مىکنــد امــا زهدگرایــى را در عیــن جامعهگرایــى و در متــن زندگــى و در بطــن
روابــط اجتماعــى مىپذیــرد]15[ .
زهد اسالمیدو جنبه دارد :جنبه روانى و جنبه عملى]16[ .
بـعـد روانـى زهـد ،عـدم دلبـسـتـگـى بـه دنیا و مظاهر آن است .بعد عملى زهد
عبــارت اســت از چشــم پوشــیدن از برخــى مواهــب و لذتهــا بــراى تامیــن مصالــح
فــردى و عمومى.
ّ
زهــدى کــه در حــاالت روحــى انســان ،متجلــى مــى شــود ،از عالــى تریــن صفــات
مؤمنــان مــى باشــد کــه در هـم ــه حـــال و ب ــراى ه ــمه کــس ،مطلــوب اســت .زهــد
بهایــن معنــا ،آزاد شــدن انســان از اســارت تمایــات نـفـسـانـــى و مـظـاه ــر دنـیـــوى
اســـت .رسـیـــدن بـــه درجـــات عـــالى کمال براى انسان ممکن نیست ،مگر با راسخ
شــدن چنیــن روحیــه اى در او ،کــه جاذبههــاى مــادى او را اســیر نکــرده و جهــت
نبخشــد.
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از دیــدگاه روایــات [ ]17زهــد مــورد نظــر اســام ،در آیـهی زیــر خالصــه مــى شــود:
«تــا آنکــه بــر آنچــه از دســت شــما رفتــه اســتّ ،
تأســف نخوریــد و بدانچــه بــه دســت
شــما رســیده اســت ،شــاد نشــوید ]18[ ».بـنـابـــراین ،زهــد بــه معنــاى برخــوردار
نشــدن از دنیــا نیســت ،بلکــه برخــوردارى از دنیــا و نعمتهــاى الهــى اســت بــه
طریقــى کــه موجــب غفلــت انســان نگــردد .چنانکــه امــام صــادق(ع) مــى فرمایــد:
زهـــد در دنیــا ضایــع کــردن مــال و حــرام نمــودن حــال نیســت ،بلکــه زهــد در دنیــا
بهاین اســت که اعتماد تـــو نـسـب ــت به آنچه در دســتت مى باشــد ،بیشــتر نباشــد
از اعتمــادت نســبت بــه آنچــه در دســت خداونــد عزوجــل اســت]19[ .
شــهید مطهــری(ره) در بیــان تفاوتهــای زاهــد و راهــب میفرمایــد« :زاهــد
و راهــب هــر دو از تنعــم و لذتگرایــى دورى مىجوینــد ولــى راهــب از جامعــه و
تعهــدات و مســؤولیتهاى اجتماعــى مىگریــزد و آنهــا را جــزء امــور پســت و مادى
دنیایــى مىشــمارد و بــه صومعــه و دیــر و دامــن کــوه پنــاه مىبــرد ،امــا زاهــد بــه
جامعــه و مالکهــاى آن وایدههــاى آن و مســؤولیتها و تعهدهــاى آن رو مــىآورد.
تگــراى جامعهگراســت و راهــب
زاهــد و راهــب هــر دو آخــرت گراینــد ،امــا زاهــد آخر 
آخرتگــراى جامعهگریــز .در لذتگریــزى نیــزایــن دو دریــک حــد نمىباشــند،
راهــب ســامت و نظافــت و قــوت و انتخــاب همســر و تولیــد فرزنــد را تحقیــر مىکنــد
امــا زاهــد حفــظ ســامت و رعایــت نظافــت و برخــوردارى از همســر و فرزنــد را جــزء
وظیفــه مىشــمارد .زاهــد و راهــب هــر دو تــارک دنیاینــد امــا دنیایــى کــه زاهــد آن
را رهــا مىکنــد ســرگرم شــدن بــه تنعــم و تجمــل و تمتعــات وایــن امــور را کمــال
مطلــوب و نهایــت آرزو دانســتن اســت ،ولــى دنیایــى کــه راهــب آن را تــرک مىکنــد
کار ،فعالیــت و تعهــد و مســؤولیت اجتماعــى اســت.این اســت کــه زهــد زاهــد بــر
خــاف رهبانیــت راهــب در متــن زندگــى و در بطــن روابــط اجتماعى اســت و نه تنها
بــا تعهــد و مســؤولیت اجتماعــى و جامعهگرایــى منافــات نــدارد بلکــه وســیلهی
ت بــراى خــوب از عهــده مســؤولیتها بــر آمــدن]20[ ».
بســیار مناســبى اس ـ 
متأســفانه برداش ـتهاى نــاروا از منابــع دینــى ویــا نادیــده گرفتــن ســنت و
ســیرهى حضــرات معصومین(ع)نحلههــاى گوناگونــى را پرورانــده کــه جمعــى در
مســیر افــراط و گروهــى در وادى تفریــط ،چهــرهى زیبــاى زهــد و ســاده زیســتى
را مشــوش ســاختهاند .بــه گونــهاى کــه گاهــى بــا شــنیدن واژهى زهــد ،انــزوا،
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تنهایــى ،دورى از مــردم و تمــدن و پیشــرفت و ترقــى ،و دعــا و عبــادت در گوشـهاى
آرام و فــارغ از مشــغلههاى زندگــى در ذهــن انســان تداعــى مىگــردد ،در حالــی
کهایــن معنــى واژگونــه ســاختن حقیقتــى ارزشــى و آلــوده ســاختن مفهومــى
ملکوتــى اســت]21[ .
برای اطالع بیشتر رجوع کنید به تفسیر نمونه ،ج ،23ص 384 :به بعد.
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