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ا ب� ـ ـ تـ� ـ ـ ا
حکومت اسالمی و ایجاد آرامش در جامعه
وظایف حکومت دین مدار
محمدحسین معزی
از جملــه اهــداف ایجــاد حکومــت دینــی ،بســط و القــای آرامــش در میــان مــردم
اســت .آرامشــی کــه در پرتــو آن مــردم بــا امیــد و نــگاه بــه جلــو در محیــط زندگــی
خویــش احســاس آســودگی روحــی و روانــی کننــد .قطعــا جامعــه روح آســوده،
محیــط زیبــا تــر و مناســب تــری بــرای گســترش و پذیــرش شــعارها و رفتارهــای
توحیــدی خواهــد بــود.
ارتبــاط بــدون انــکار دیــن و دنیــا ،در محیــط انســانی ،لــوازم خــاص خــود را برای
تبلیــغ و تحقــق آرمانهــای خــدا محــور دارد .از ایــن دســت ،شــعارهای خدایــی
مبلغــان اصلــی خــدا محــوری ،یعنــی انبیــاء و اوصیــاء ایشــان در همیــن مــدار
اســت.
دنیــای آرام ،الزامــا ،نــه بــه معنــی دنیــا پرســت کــردن آحــاد جامعــه ،بلکــه مؤمن
بــه آســودگی و آرامــش روح و روانــش از ســایرین متمایــز اســت.
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تالشهــای وارســتگان در تبییــن روح آرام و آســوده در طــول تاریــخ بشــری از
ً
همیــن دســت بــوده اســت .اساســا شــعار اصلــی ،اطمینــان قلــب بــا یــاد خــدا،
ّ
مبیــن نیــاز فطــری بشــر بــه آرامــش روح اســت.
نبـ ّـی مکـ ّـرم اســام در زمانــی کــه حکومــت دینــی بــه پــا میکننــد ،در ترویــج ایــن
نیــاز بشــری همــت دارنــد .به دنبال مفاســدی کــه روح وروان جامعه را میآالیند،
راهکارهــای مقابلــه بــا آن را معرفــی میکننــد .بــرای مثــال تقابــل فقــر و دیــن را
خطــری بــرای مؤمنانــه زیســتن معرفــی مینماینــد .یــا قــدرت داری ظالمــان را و
زیــر پــا نهــاده نشــدن عدالــت را آفــت حکومــت خــدا محــور میداننــد .لــذا تــاش
در برابــر ظلــم و احیــاء و بســط عدالــت را وظیفــه حکومــت دیــن مــدار میداننــد.
دلجویــی از فقــرا ،مظلومــان ،ایتــام ،ضــرر دیــدگان جنگهــا ،مریضهــا و طبقــات
دیگــر از جامعــه را کــه بــه نحــوی در مضیقههــای مــادی و عاطفــی قــرار دارنــد را
عبــادت و نزدیکــی بــه خــدا میداننــد.
دوســتی بــا یکدیگــر ،ایثــار بــرای هــم نــوع ،غــم خــواری بــا ســتم دیــده ،یــاری
ناتــوان ،قــرض دادن در مســائل مــادی ،انفــاق و ترویــج آگاهــی از حــال یکدیگــر ،از
ارزشهــای جامعــه دیــن محــور و خداپرســت معرفــی میشــود.
مــردم در حکومــت دیــن مــدار هرچقــدر در برابــر یکدیگــر مســئول هســتند،
حاکمــان دو صــد چنــدان مســئولند .لــذا پــس از ّنبــی مکــرم اســام(ص) ،امیــر
مؤمنــان علــی(ع) آنــگاه کــه عــزم حکومــت داری مینماینــد ،تمــام تــاش خویــش
را بــرای زدودن آثــار شــوم ناامنیهــای گوناگــون مینماینــد .شــعار عدالــت
علــی(ع) نــه راهبــردی تبلیغاتــی ،بلکــه اعتقــادی راســخ بــرای جامعــه ای حداقــل
در مســیر آرمانهــای خدایــی اســت .قــرآن بــه پــا خوانــدن مــردم در برقــراری
قســط و عــدل را کــه از مهمتریــن عوامــل ایجــاد آرامــش بــرای خلــق اســت ،وظیفه
پیامبــران میدانــد .لــذا علــی(ع) خــود عــادل تریــن اســت و ارکان حکومتــش
را بــه اقامــه عــدل فــرا میخوانــد .در فرمــان حکومــت مالکاشــتر کــه هیــچ گاه
بــه دســت او بــرای اجــرا نرســید و پیــش از امــارت بــه شــهادت رســید ،بیشــترین
توصیــه اش مراعــات احــوال مــردم اســت .اعــم از معیشــت و امنیــت و آبــادی
ایشــان(.اال ای مالــک! هرگــز از جریــان امــور کشــور و طــرز ســلوک حــکام بــا رعیــت،
ً
لحظــه ای غافــل مبــاش! بــه جزئیــات امــور شــخصا رســیدگی کــن و گزارشــهای
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کشــور را تــا آخریــن کلمــه بــا دقــت بشــنو! ایــن عمــل چنــان فرمانــداران تــو را در
ایفــای تکلیــف ،محتــاط و دقیــق خواهــد کــرد کــه از بیــم بازرســان پنهــان ،در
غایــب و حضــور بــه هیــچ حرکــت مخالــف اقــدام نکننــد .بــه تــو و همــه فرماندارانــم
امــر میکنــم کــه قبــل از اقــدام در اســتفاده از مالیــات کشــور ،بــه عمــران و آبــادی
بپردازنــد).
یــا در مــورد ایتــام و محرومــان ایــن چنیــن مینویســد(:اال ای مالــک! یتیمــان
را میشناســی؟ کــودکان خردســالی کــه در حســاسترین ســنین عمــر ،پرســتار
را از دســت میدهنــد و همچــون نونهالــی کــه در آغــاز رســتن بــی باغبــان مانــد،
پژمــرده میشــوند ،در هــر کشــور کــه باشــند ،پــدری جــز حکومــت وقــت ندارنــد)
لــذا تــاش اصیــل حکومــت دینــی همانطــور کــه زدودن کفــر و بــی خدایــی
اســت ،در کنــار آن القــاء و ایجــاد و گســترش آرامــش روح وروان در جامعــه اســت.
کشــور اســامی مــا بــا انگیــزه بــه پــا داشــتن حکومتــی دیــن محــور حداقــل در
مســیر رفتارهــای اصلــی بایســتی گام بــردارد.
امــام عظیــم الشــأن مــا بــا همیــن شــعارها و اعتقــادات وارد عرصــه سیاســت
شــدند .پــس از ایشــان رهبــری معظــم انقالب شــاید بیشــترین ماده سخنانشــان
در ایــن بیســت وانــدی ســال ،عدالــت مــداری و ســلوک صالحانــه حــکام بــا مــردم
اســت .ســخن از بــاب شناســایی آفــات اســت.اگر گفتــه میشــود حاکــم دینــی ،نــه
فقــط رأس حکومــت ،کــه ارکان زیریــن حکومــت کــه در تعامــل رودر رو بــا مــردم
هســتند ،مســئولیت بیشــتر دارنــد .آنقــدر کــه ایــن ایــام ،انتخابــات و قــدرت
گرفتــن در آن منظــور نظــر اســت،آیا دغدغههــای مــردم ،مــورد اهتمــام اســت؟
آنقــدر کــه پیشــی گرفتــن از یکدیگــر بــرای بدســت آوردن کرس ـیهای قــدرت،
محــور تــاش اســت ،انگیــزه ایجــاد آرامــش بــرای جامعــه ،دغدغــه اســت؟ و دههــا
و صدهــا ســؤال دیگــر از ایــن دســت ،در اعمــال مســئولین مــا آیــا مــورد تغافــل
نیســت؟ منازعــات سیاســی و بانــدی سیاســت پیشــگان آیــا کمکــی بــه آرامــش
روح وروان مــردم مینمایــد؟ دســتگاههای تبلیغاتــی ،اعــم از ملــی و غیــره در ایــن
زمینــه توفیقــی در خــور داشــته انــد؟ فقــط بــا انــذار و هشــدار وتعقیــب و پیگیــری
نتــر
رهبــری معظم،ایــن همــه ،اصــاح شــدنی نیســت.پس طبقــات پائی 
حکومــت چــه میکننــد؟
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نــه اینکــه مطلــق بگوییــم کــه هیــچ نشــده اســت،که بــی انصافــی اســت ،ولــی
تالشهــا حداقلهایــی از ایــن دســت را ،پوشــش میدهــد؟
صــدا و ســیمای مــا آنقــدر کــه از بدبختیهــا و گرفتاریهــای مــردم و زندگــی
ایشــان ســوژه فیلــم و ســریال میکنــد ،کــه البتــه بســیاری از آنهــا واقعیــت اســت،
از خوشــیها و القــای آرامــش ســوژه نــدارد؟ از خــود نمــی پرســند چــرا بعــض از
ســریالها اقبــال خوبــی دارنــد و برخــی خیــر؟ چــرا خیلیهــا بــه ســراغ برنامههــای
ماهــواره میرونــد و خــود را بــه گونــه ای دیگــر ســرگرم میکننــد؟
ایــن حقیــر از بســیاری کــه پرســیده ام در جوابــم میگوینــد ،مــا کــه خــود خســته
از کار و مشــکالت و مضیقههــا هســتیم ،حداقــل شــب را بــا آرامــش میخواهیــم
ســپری کنیــم و دغدغههــا را مدتــی فرامــوش کنیــم ،ســراغ برنامههــای خنثــی
ولــی بــه ظاهــر آرام بخــش ماهــواره میرونــد .چــرا اعتیــاد بــه آرام بخشهــای
کاذب اعــم از مخــدر و موســیقی و هرزگیهــای اخالقــی شــایع میشــود؟
مــا همگــی مســئولیم .در حکومتــی دیــن مــدار ،مــردم و مســئول هــردو
مســئولند .شــعارهای مقطعــی سیاســت پیشــگان ،مصــرف زمانــی دارد ولــی
واقعیتهــا بــه گونــه دیگــر اســت .اگــر در توصیــف روزگار رهایــی درایــام ظهــور
موعــود ادیــان(ع) گفتــه شــده اســت کــه گــرگ ومیــش بــا هــم مســالمت آمیــز
میزینــد ،نــه اینکــه طبایــع تغییــر میکننــد بلکــه رفتارهــای گــرگ گونــه آدمیــان
یگــردد.
بــا هــم نوعانشــان در پرتــو صلــح کل اصــاح م 
بیاییم حداقل در مسیر این اهداف عالی گام برداریم.
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.1وارد کردن سر مطهر امام حسین(ع) به شام
بنــى امیــه ایــن روز را بــه خاطــر ورود ســر مطهــر امــام حســین(ع) بــه شــام عیــد
()1
قــرار دادنــد.

 .2ورود اهل بیت(علیهم السالم) به شام(

)2

بــا رســیدن خبــر نزدیــک شــدن اســراى اهــل بیت(علیهــم الســام ) بــه دمشــق،
یزیــد دســتوراتى صــادر کــرد:
 تاجى جواهر نشان و تختى مرصع به سنگهاى قیمتى آماده کنند. بزرگان هر صنف با کمک یکدیگر شهر را در کمال زیبایى زینت نمایند. تمام اهل شهر لباسهاى زینتى بپوشند و خود را بیارایند. همگى در معابر رفت و آمد نموده ،به یکدیگر تبریک بگویند. پس از آمادگى کامل با طبل و شیپور به استقبال اسرا بروند. جارچیــان در شــهر جــار بزننــد :ســرهاى بریــده و زنــان و اطفــال کســانى بــرشــهر وارد مىشــوند کــه بــه قصــد برانــدازى حکومــت عــازم عــراق بــوده انــد ،ولــى
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عامــل خلیفــه یعنــى ابــن زیــاد آنهــا را کشــته اســت .هــر کــس خلیفــه را دوســت
دارد امــروز شــادى نمایــد .شــامیان پســت نیــز کوتاهــى نکــرده بــر فــراز بامهــا
بیرقهــاى رنگارنــگ برافراشــتند و در هــر گــذرى بســاط شــراب پهــن کردنــد.
نغمــه آوازه خوانــان بلنــد بــود ،و مــردم دســته دســته بــه ســوى دروازه کوفــه در
دمشــق مىرفتنــد و عــده اى از شــهر خــارج شــده بودنــد .ایــن در حالــى بــود کــه
اهــل بیــت مصیبــت زده و داغــدار پیامبر(صلــى اهلل علیــه و آلــه) را -کــه جبرئیــل
امیــن پاســبان حریــم محترمشــان بــود -همــراه بــا نیــزه داران تازیانــه بــه دســت
و بــى رحــم وارد دروازه ســاعات کردنــد .آن نابخــردان پســت همینکــه جمــع
نورانــى اســرار را دیدنــد زبــان بــه جســارت گشــودند .در آن شــهر چــه گذشــت و بــا
()3
آن بزرگــواران چــه کردنــد قلــم را یــارى نوشــتنش نیســت.

 .3شروع جنگ صفین

()4

پــس از بــى نتیجــه مانــدن نامههــا و موعظههــاى امیرالمؤمنیــن(ع) بــه معاویــه
در مــاه محــرم ،در روز چهارشــنبه اول صفــر ســال  ۳۸هـ لشــکر امیرالمؤمنیــن(ع)
در مقابــل لشــکر شــام صــف کشــیدند .لشــکر حضــرت  ۹۰هــزار نفــر و لشــکر معاویــه
()5
 ۸۵هــزار نفــر بودنــد.
لشــکر کفــر ،آب را بــر لشــکر امیرالمؤمنیــن(ع) بســتند ،ولــى پــس از گرفتــن و بــاز
نمــودن آب توســط امــام حســین(ع) لشــکر حضــرت مانــع از رســیدن آب به لشــکر
معاویــه نشــدند .حضــرت پــس از شــهادت تعــدادى از اصحابشــان یکبــاره بــا ده
هــزار نفــر از طائفــه ربیعــه بــه لشــکر معاویــه حملــه کردنــد و صفــوف آنــان را بــر هــم
ریختنــد و تــا قبــه معاویــه رســیدند و فرمودنــد :اى معاویــه ،بــراى چــه مــردم را بــه
کشــتن مىدهــى؟ بیــا بــا مــن مبــارزه کــن تــا هــر کــدام از مــا کشــته شــود خالفــت
از دیگــرى باشــد! عمــرو عــاص بــه معاویــه گفــت :علــى بــا تــو بــه انصــاف ســخن
گفــت .معاویــه گفــت :امــا تــو در ایــن مشــورت انصــاف نــدادى ،چــه اینکــه هــر
کــس بــه مصــاف او بیــرون رود بــه ســامت بازنگــردد! از اینجــا بــود کــه معاویــه
نکــه او را
عمــرو عــاص را بــه اجبــار بــه جنــگ حضــرت فرســتاد حضــرت همی 
شــناخت شمشــیر را بلنــد کــرد تــا او را بــه درک بفرســتد ،ولــى عمــرو عــاص حیلــه
کــرد و عــورت خــود را مکشــوف ســاخت .آن حضــرت رو از آن بــى حیــا برگردانیــد و
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آن خبیــث فــرار کــرد .ســرانجام بــا حیلــه چنــد بــرگ از قــرآن بــر ســر نیــزه کردنــد ،و
ماجــراى حکمیــن پیــش آمــد.

روز دوم صفر

 .1مجلس یزید
در ایــن روز بنابــر نقلــى اســراى آل رســول را وارد مجلــس یزیــد کردنــد  .جــا دارد
فکــر کنیــم چــه کســانى را بــا چــه حالتــى وارد بــر چگونــه مجلســى کردنــد؟
()6

 .2شهادت زید بن على بن الحسین

(ع)

در ســال  ۱۲۱هـ زیــد بــن علــى بــن الحســین(ع) در کوفــه بــه شــهادت رســید.
خــروج او در اول محــرم بــوده اســت( .)8پــس از دفــن ،در ایــن روز یــا  ۱۹ربیــع االول
قبــر او را شــکافتند و بــدن آن بزرگــوار را از قبــر خــارج نمودنــد و بــه زمیــن کشــیده
()9
بــه دار زدنــد.
()7

روز پنجم صفر

 .1شهادت حضرت رقیه

(ع)()10

در روز پنجــم مــاه صفــر ســال  ۶۱هـ حضــرت رقیــه مظلومانــه بــه شــهادت رســید.
نــام شــریفش «رقیه»«،فاطمــه» و «زینــب» اســت .پدرشــان موالنــا الشــهید
اباعبــداهلل الحســین(ع) و مادرشــان ام اســحاق اســت.
والدت آن حضــرت در مدینــه بــود و در ســن ســه ســالگى یــا بیشــتر در محــرم ۶۱
هجــرى بــا پــدر بزرگــوارش بــه کربــا آمــد .قبــل و بعــد از روز عاشــورا بارهــا مــورد تفقد
و دلجویــى اباعبــداهلل(ع) قــرار گرفــت تــا آنجــا کــه بــه خواهــرش حضــرت زینــب(ع)
در مــورد او ســفارش فرمــود .بعــد از شــهادت امــام حســین(ع) و اهــل بیــت و
اصحــاب ،همــراه بــا اســرا بــه کوفــه و شــام بــرده شــد و در مســیر چهــل منــزل راه
شــام رنجهــاى فراوانــى دیــد.
در شــام بعــد از دیــدن ســر نورانــى پــدر بــا پیشــانى شکســته در خرابــه ،آنقــدر ناله
زد و گریســت تــا بــه ملکــوت اعــا پیوســت ،و بــدن شــریف آن حضــرت را شــبانه
()11
دفــن کردنــد.
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شــواهد و مــدارک دربــاره وجــود شــریف آن حضــرت ،و بــودن قبــر آن حضــرت
در مــکان فعلــى حــرم مطهــر ،همــراه بــا معجــزات و کراماتــى از آن مخــدره مظلومــه
()12
بســیار اســت.

روز هفتم صفر

 .1شهادت امام مجتبى

(ع)

بنابــر نقلــى در ایــن روز در ســال  ۴۹هـ امــام مجتبــى(ع) در ســن  ۴۷ســالگى در
مدینــه بــه شــهادت رســید )13(.ولــى اشــهر بیــن علمــاى امامیــه شــهادت حضــرت
()14
در آخــر مــاه صفــر اســت.

 .2والدت امام موسى بن جعفر

(ع)

بنابــر مشــهور در ایــن روز(یکشــنبه ) بــه ســال  ۱۲۸ه ـ در «ابــواء» بیــن مکــه و
مدینــه حضــرت موســى بــن جعفــر(ع) بــه دنیــا آمدنــد )15(.پــدر واال مقــام آن
()16
حضــرت امــام صــادق(ع) و مــادر ایشــان حمیــده المصفــاه(ع) مىباشــند.
مشــهورترین لقبهــاى آن حضــرت صالــح ،صابر ،امین و کاظم ،و مشــهورترین
کنیــه آن حضــرت ابوالحســن اســت .اگــر چــه امیرالمؤمنیــن(ع) و امــام زیــن
العابدیــن(ع) هــم مکنــى بــه ایــن کنیــه انــد ،ولــى در کتــب اخبــار از امــام کاظــم(ع)
بــه ابوالحســن اول ،واز امــام رضــا(ع) بــه ابوالحســن ثانــى و از حضــرت هــادى(ع)
بــه ابوالحســن ثالــث تعبیــر مىکننــد .البتــه گاهــى بــه خاصــر تقیــه ،از آن حضــرت
()17
بــه عنــوان عبــد صالــح ،فقیــه و عالــم نیــز تعبیــر کــرده انــد.

روز هشتم صفر

 .1وفات حضرت سلمان(رحمه اهلل)
حضــرت ســلمان(رحمه اهلل) در ســال  ۳۶هـ در ســن  ۲۵۰ســالگى -و بنابــر نقلــى
 ۳۵۰ســالگی( - )18در مدائــن از دنیــا رفــت )19(.او را ســلمان بــن االســام و ســلمان
پــاک و ســلمان محمــدى لقــب داده انــد( ،)20و در خطــاب بــه او گفتــه اند«:الســام
()21
علیــک یــا مــن خلــط ایمانــه بأهــل البیــت الطاهریــن».
امیرالمؤمنیــن(ع) فرمودند«:ســلمان از کســانى بــود کــه بــر حضــرت زهــرا(ع)
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نمــاز خوانــد».
همچنیــن امــام صــادق(ع) فرمودنــد« :ســلمان علــم اول و آخــر را درک کــرد،
و او دریایــى اســت کــه هــر کســى را بهــره اى از آن نیســت ،و او از مــال اهــل بیــت
اســت )23(».شــرح حــال آن بزرگــوار در کتابهــاى مختلــف بیــان شــده ،و در بزرگــى
مقــام و قــدر او همیــن انــدازه بــس کــه موالنــا امیرالمؤمنیــن(ع) وســایل غســل
و کفــن او را آوردنــد و او را غســل داده کفــن نمودنــد و بــر او نمــاز خوانــده دفــن
()24
نمودنــد.
جبرئیــل بــه پیامبــر(ص) عرضــه داشــت« :اشــتیاق بهشــت به ســلمان بیشــتر از
()25
اشــتیاق او به بهشــت اســت».
()22

روز نهم صفر

 .1شهادت عمار و خزیمه
در ایــن روز در ســال  ۳۷هـ عمــار یاســر بــه ســن  ۹۳ســالگى و خزیمــه بــن ثابــت
()26
در جنــگ صفیــن بــه شــهادت رســیدند.
پــدر عمــار جنــاب یاســر بــن عامــر اســت ،و او اول مــردى در اســام بــود کــه در
مکــه بــه دســت مشــرکین بــه شــهادت رســید .مــادر عمــار جنــاب ســمیه بــود کــه
بــر اذیــت کفــار مکــه صبــر فــراوان کــرد ،و اولیــن زن شــهیده در اســام بــود کــه بــه
دســت ابوجهــل بــه شــهادت رســید.
امــا عمــار را ابوالعادیــه و ابوحــواء سکســکى شــهید کردنــد .زمانــى کــه خبــر بــه
امیرالمؤمنیــن(ع) رســید بســیار محــزون شــد و بــر بالیــن عمــار آمــد و ســر او را
بــر زانــو نهــاد و بــا حــزن و انــدوه فــراوان اشــعارى در بــى وفایــى دنیــا و دورى از
دوســتان قرائــت فرمــود .ســپس فرمــود« :انــا هلل و انــا الیــه راجعــون .هــر کــس بــر
قتــل عمــار غمگیــن نباشــد او را از مســلمانى بهــره اى نیســت .بهشــت نــه یــک بــار
()27
بلکــه بارهــا بــر عمــار واجــب شــده اســت».

 .2جنگ نهروان
در نهــم صفــر ســال  ۳۹هـ فتــح نهــروان واقــع شــد و ذوالثدیــه رئیــس خــوارج بــه
()28
درک واصل شــد.
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روز یازدهم صفر

 .1لیله الهریر در جنگ صفین
خاتمــه جنــگ صفیــن نبــرد «لیلــه الهریــر» در شــب جمعــه یازدهــم مــاه صفــر
ســال  ۳۸هـ بــود .در آن شــب ســپاه معاویــه از شــدت ســرما ماننــد ســگ صــدا
مىکردنــد ،چون«هریــر» بــه صــداى ســگ مىگوینــد.
امیرالمؤمنیــن(ع) ذوالفقــار بــه دســت و ســوار بــر اســب پیامبــر(ص) شمشــیر
مــىزد و بــه هــر شمشــیرى کــه مــىزد تکبیــر مىگفــت و شــجاعى را بــه خــاک
مىافکنــد .مقتولیــن بــه دســت آن حضــرت در آن شــب بیــش از  ۵۰۰نفــر نقــل
شــده اســت و تــا صبــح مشــغول جنــگ بودنــد بــه گونــه اى کــه ذوالفقــار چنــد
مرتبــه خمیــده شــد و آن بزرگــوار بــا زانــوى مبــارک آن را راســت نمودنــد.
در ایــن جنــگ جمعــى از لشــکر امیرالمؤمنیــن(ع) بــه شــهادت رســیدند ،کــه از
نهــا عمــار یاســر ،اویــس قرنى،هاشــم مرقــال ،پسرهاشــم خزیمــه بــن ثابت،
جملــه آ 
صفــوان بــن حذیفــه و عبــداهلل بــن بدیــل بــا بــرادرش عبدالرحمــن بــن بدیــل،
عبــداهلل بــن حــارث بــرادر مالــک اشــتر ،کــه از خــواص امیرالمؤمنیــن(ع) بودنــد.
از لشــکر معاویــه جمــع کثیــرى بــه درک واصــل شــدند ،و ایــن جنــگ  ۱۴مــاه بــه
طــول انجامیــد )29(.ســرانجام بــا حیلــه عمــرو عــاص و نفــاق عــده اى مثــل اشــعث
()30
بــن قیــس کنــدى کار بــه حکمیــت کشــید.

روز دوازدهم صفر

 .1حکمین در صفین

صبــح دوازدهــم یــا ســیزدهم مــاه صفــر ســال  ۳۸هـ لشــکر امیرالمؤمنیــن(ع)
نهــا را بــر
مهیــاى جنــگ شــدند ،امــا عمــرو عــاص حیلــه نمــود و دســتور داد تــا قرآ 
ســر نیــزه کننــد .صفــوف جلــو لشــکر کفــر ورقهایــى از قــرآن و در دیگــر صفــوف هــر
کــس هــر چــه داشــت بــر ســر نیــزه کــرد و فریــاد مىزدنــد :ال حکــم اال هلل! منافقیــن
ماننــد اشــعث بــن قیــس ،بــا تضعیــف روحیــه لشــکر حضــرت آنــان را بــه اختیــار
حکمیــن ترغیــب کردنــد .هــر چــه امیرالمؤمنیــن(ع) فرمودنــد کــه ایــن نیرنــگ
اســت و مــن کالم اهلل ناطــق هســتم نتیجــه نــداد .ســرانجام قــرار بــر ایــن شــد کــه هر
لشــکر حکمــى از جانــب خــود معیــن کنــد تــا حکــم ایشــان را هــر دو طــرف بپذیرنــد.
()31
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معاویــه عمــرو عــاص را معرفــى کــرد و امیرالمؤمنیــن(ع) فرمود«:اگــر ناچــار
هســتیم ،عبــداهلل بــن عبــاس و اال مالــک اشــتر نخعــى حکــم باشــد»
ً
اشــعث و جماعــت قــراء و حافظیــن کــه بعــدا جــزء خــوارج شــدند راضــى بــه
هیچکــدام از ایــن دو نشــدند و گفتند«:فقــط عبــد اهلل بــن قیــس یعنــى ابوموســى
اشــعرى» نفــاق منافقیــن نتیجــه داد و ابوموســى و عمــرو عــاص در «دومــه
الجنــدل»  -کــه قلعــه اى اســت بیــن مدینــه و شــام -جمــع شــدند و بــا توجــه بــه
ً
عداوتــى کــه هــر دو نســبت بــه بنىهاشــم خصوصــا حضــرت امیرالمؤمنیــن(ع)
داشــتند و بــا مکــر و حیلــه عمــرو عــاص حضــرت را بــه ظاهــر عــزل نمودنــد.
ابومــوس از جملــه منافقینــى بــود کــه در شــب عقبه(بعــد از غدیــر) قصــد قتــل
()32
پیامبــر(ص) را داشــت.
بدیــن ترتیــب فــرداى آن روز در بیــن جمعیــت ابوموســى بــه عمــرو گفت«:تــو
بایســت و معاویــه را از امــارت خلــع کــن ،تــا مــن علــى بــن ابــى طالــب(ع) را خلــع
نمایــم .عمــرو عــاص گفت«:مــن هرگــز بــر تــو کــه عامــل ابوبکــر و عمــر بــوده اى و در
ایمــان و هجــرت بــر مــن تقــدم داشــته اى ،ســبقت نمــى گیــرم ! ابــن عبــاس گفت:
ابوموســى! پســر نابغــه تــو را فریــب ندهــد ،ولــى او بــه گفتــه ابــن عبــاس گــوش نــداد
و ایســتاد و انگشــتر از دســت بیــرون کــرد و گفت«:مــن علــى و معاویــه را از خالفــت
عــزل نمــودم و ســاکت شــد».
عمــرو عــاص ملعــون ایســتاد و گفت«:مــردم شــنیدید کــه ابوموســى ،علــى را از
خالفــت عــزل کــرد .مــن هــم او را از خالفــت عــزل نمــوده ،و آن را بــراى معاویــه بــن
ابــى ســفیان ثابــت مىنمایــم کــه او ســزاوارتر اســت ،و مــن بعنــوان منصــوب کــردن
معاویــه انگشــتر بــه دســت مىکنــم!»
حکمیــن بــراى عــوام فریبــى فحــش و دشــنام بســیارى بــه یکدیگــر دادنــد و
دســت بــه گریبــان یکدیگــر شــدند و شــریح قاضــى تازیانــه اى بــر ســر عمــرو عــاص
زد .ابوموســى از تــرس اصحــاب حضــرت امیرالمؤمنیــن(ع) بــه مکــه پناهنــده
شــد .همــه ایــن مطالــب در حالــى بــود کــه پیامبــر(ص) در غــزوه دومــه الجنــدل
ابوموســى را از ایــن کار خبــر دادنــد و فرمودند«:حکمیــن در دومــه الجنــدل
()33
گمراهنــد و گمــراه مىکننــد کســانى را کــه از آنهــا تبعیــت کننــد».
امیرالمؤمنیــن(ع) پــس از ایــن واقعــه در قنــوت نوافــل ،ابوموســى و ســه نفــر
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دیگــر را ایــن گونــه لعــن مىفرمــود«:اهلل العــن معاویــه و عمــرا وابااالعــور الســلمى و
()34
اباموســى االشــعرى».

روز چهاردهم صفر

 .1شهادت محمد بن ابى بکر
در ایــن روز در ســال  ۳۸هـ محمــد بــن ابــى بکــر در ســن  ۲۸ســالگى بــه دســتور
معاویــه و عمــرو عــاص ،بــه وســیله زهــر بــه شــهادت ریــد و بــه قولــى دیگــر در نیمــه
()35
جمــادى الثانــى بــوده اســت.
()36
بعــد از شــهادت ،او را در شــکم حمــار مــرده اى گذاشــتند و ســوزاندند.
قبــر منصــوب بــه او از مابقــى بــدن ســوخته آن بزرگــوار اســت .دشــمنان اهــل
بیت(علیهــم الســام) هنگامــى کــه کنــار قبــر آن بزرگــوار مىرونــد پشــت بــه قبــر
مىکننــد و بــراى ابوبکــر فاتحــه مىخواننــد!؟

روز پانزدهم صفر

ابتداى بیمارى پیامبر

(ص)

بیمــارى پیامبــر(ص) کــه منجــر بــه رحلــت آن حضــرت شــد از نیمــه مــاه صفــر
()37
آغــاز شــد.

روز بیستم صفر

 .1اربعین سید الشهداء

(ع)

در چنیــن روزى چهــل روز از فاجعــه شــهادت امــام حســین(ع) و اهــل بیــت و
اصحــاب باوفایــش مىگــذرد .بــر دوســتان و شــیعیان اهــل بیت(علیهــم الســام)
الزم اســت کــه بــا پوشــیدن لبــاس مشــکى ،تعطیــل کار و برپایــى مجلــس عــزا و
شــرکت در مجالــس ســینه زنــى و ذکــر مصیبــت ایــن روز را تعظیــم نماینــد.

 .2زیارت جابر از کربال
در ایــن روز در ســال  ۶۱ه ـ جنــاب جابــر بــن عبــد اهلل انصــارى و همراهانـ 
ـش
قریــب بــه چهــل روز بعــد از شــهادت امــام حســین(ع) از مدینــه بــه کربــا وارد
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شــدند )38(.او بــه همــراه عطیــه قبــر حبیبــش ســید الشــهداء(ع) را زیــارت کــرد.

 .3بازگشت اهل بیت(علیهم السالم) به کربال
بنابــر مشــهور در چنیــن روزى اهــل بیت(علیهــم الســام) از شــام بــه کربــا
()39
بازگشــتند.

 .4ملحق شدن رأس مطهر امام حسین(ع) به بدن مطهر
در ایــن روز -بنــا بــر قــول ســید مرتضــى -رأس شــریف امــام حســین(ع) توســط
امــام زیــن العابدیــن(ع) از شــام بــه کربــا آورده شــد و بــه بــدن مطهــر آن حضــرت
()40
ملحــق گردیــد.

روز بیست و پنجم صفر

 .1طلب کتف توسط پیامبر

(ص)

در ایــن روز پیامبــر(ص) دوات و کتــف طلبیدنــد تــا بنویســند کــه خالفــت
بالفصــل بــراى امیرالمؤمنیــن(ع) اســت ،ولــى عمــر مانــع از ایــن کار شــد و بــه
ســاحت اقــدس نبــوى(ص) جســارت کــرد و گفــت«:ان الرجــل لیهجــر :ایــن مــرد
هذیــان مىگویــد».
همچنیــن پیامبــر(ص) در ایــن روز بــر منبــر رفتنــد و خطبــه خواندنــد و مــردم را
()41
موعظــه نمودنــد و بــه پیــروى از قــرآن و عتــرت فراخواندنــد.

روز بیست و ششم صفر
 .1تجهیز لشکر اسامه

در ایــن روز در ســال  ۱۱ه ـ پیامبــر(ص) بــه عــده اى خــاص از صحابــه و بــه
خصــوص ابوبکــر و عمــر و عثمــان امــر فرمودنــد بــراى ســفر بــه روم و جنــگ بــا
رومیــان بــه امیــرى اســامه بــن زیــد آمــاده شــوند .آنــان از ایــن امــر کراهــت داشــتند
و نســبت بــه فرماندهــى اســامه بــر ســپاه اســام بــه خاتــم االنبیــاء(ص) اعتــراض
کردنــد .حضــرت فرمودند:خــدا لعــن کنــد کســى را کــه از لشــکر اســامه تخلــف کنــد،
()42
ولــى بــا ایــن همــه ابوبکــر و عمــر و عثمــان تخلــف کردنــد و بازگشــتند!

18

تــاریــــخ

روز بیست و هشتم صفر

 .1شهادت رسول خدا

(ص)

شــهادت جانگــداز و مظلومانــه اشــرف مخلوقــات خاتــم االنبیــاء محمــد بــن
عبــد اهلل(ص) در ســال  ۱۱هـ در ســن  ۶۳ســالگى بــه وســیله ســم( )43بــوده اســت و
()44
طبــق روایاتــى عایشــه و حفصــه آن حضــرت را مســموم کــرده انــد!
در  ۲۴ســفر بیمــارى پیامبــر(ص) شــدت یافــت )45(.پیامبــر(ص) هنــگام بیمــارى
فرمودنــد :حبیبــم را نــزد مــن حاضــر کنیــد .عایشــه و حفصــه پــدران خــود را نــزد آن
حضــرت حاضــر نمودنــد .پیامبــر(ص) روى مبــارک خویــش را از آنــان برگردانیــد و
فرمود«:حبیبــم را نزدمــن حاضــر کنیــد ».ســپس دنبــال علــى بــن ابــى طالــب(ع)
فرســتادند .چــون نظــر مبــارک بــه آن حضــرت افتــاد او را نــزد خود خوانــد و کلماتى
بــه حضــرت فرمــود .هنگامــى کــه علــى بــن ابــى طالــب(ع) از نــزد آن حضــرت خــارج
شــد ،عمــر و ابوبکــر بــه او گفتند«:خلیلــت بــه تــو چــه گفــت؟» فرمود«:هــزار بــاب
()46
علــم بــه مــن حدیــث کــرد کــه از هــر بــاب هــزار بــاب دیگــر بــاز مىشــود».
وصایاى پیامبر(ص)
پیامبــر(ص) در لحظــات آخــر عمــر خــود وصیتهایــى بــه امیرالمؤمنیــن(ع)
فرمودنــد و جبرئیــل و میکائیــل و مالئکــه مقربیــن را بــر آن وصیت شــاهد گرفتند.
از جملــه آن کلمــات کــه جبرئیــل بــه پیامبــر(ص) مىفرمــود و امیرالمؤمنیــن(ع)
مىشــنید ایــن بود«:خمســت را غصــب مىکننــد و پــرده احترامت(حرمتــت) را
مىدرنــد و محاســنت بــه خــون ســرت رنگیــن مىشــود».
امیرالمؤمنیــن(ع) مىفرمایند«:هنگامــى کــه آن کالم را فهمیــدم ،فریــاد زدم و
بــر روى زمیــن افتــادم .بعــد فرمایشــاتى بــه حضــرت زهــرا(س) و حســنین(علیهما
الســام) فرمودنــد .ســپس آن وصیــت بــا چنــد مهــر از طــا کــه آتش به آن نرســیده
بــود(و ســاخته دســت بشــر نبــود) مهــر شــد و بــه امیرالمؤمنیــن(ع) تحویــل داده
()47
شد.
غسل و نماز بر بدن پیامبر(ص)
امیرالمؤمنیــن(ع) پــس از غســل دادن آن حضــرت بــه تنهایــى بــر ایشــان
نمــاز خواندنــد )48(.مــردم بــه جــز اصحــاب ســقیفه در مســجد جمــع شــده
بودنــد و در فکــر نمــاز بــر پیامبــر(ص) و دفــن حضــرت بودنــد .امیرالمؤمنیــن(ع)
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آمدنــد و فرمودنــد :رســول خــدا(ص) امــام مــا اســت در زمــان حیــات و پــس از
وفاتــش ،کنایــه از اینکــه بــراى نمــاز بــر بــدن آن بزرگــوار نمــاز بــه صــورت جماعــت
نمىخوانیــم .در ایــن هنــگام مــردم دســته دســته داخــل مىشــدند و بــدون
امــام آیــه«ان اهلل و مالئکتــه یصلــون علــى النبــى ،یــا ایهــا الذیــن آمنــوا صلــوا علیــه
و ســلموا تســلیما»( )49را ســه بــار مىگفتنــد و بیــرون مىآمدنــد.
دفن بدن مبارک پیامبر(ص)
بعــد حضــرت مولــى الموحدیــن(ع) فرمودند«:خداونــد در هــر مکانــى کــه روح
پیامبــرش را قبــض مىکنــد راضــى اســت کــه در همــان مــکان دفــن شــود و مــن
آن حضــرت را در حجــره اى کــه از دنیــا رفتــه دفــن مىکنــم».
امیرالمؤمنیــن(ع) بــا کمــک دیگــران قبــرى حفــر کردنــد و بــدن حضــرت را داخــل
قبــر قــرار دادنــد .ســپس آن حضــرت داخــل قبــر رفــت و صورت پیامبــر(ص) را بــاز کرد
()50
و گونــه راســت را بــر زمیــن گذاشــته در لحــد را بســتند و خــاک روى آن ریختنــد.
خالصه اى از زندگى پیامبر(ص)
آن حضــرت دو ماهــه -و بنابــر نقلــى در حمــل بودنــد -کــه پــدر بزرگوارشــان
جنــاب عبــداهلل بــن عبــد المطلــب(ع) از دنیــا رحلــت فرمــود ۴ .یــا  ۷و یــا  ۸ســاله
بودنــد کــه مادرشــان آمنــه بنــت وهــب در ابــواء رحلــت فرمــود ۸ .ســال و دو مــاه و
ده روز از ســن شــریفش گذشــته بــود کــه جــد بزرگــوارش جناب عبد المطلــب(ع) از
دنیــا رحلــت فرمــود۲۵ .ســاله بودنــد کــه بــا جنــاب خدیجــه کبرى(علیهــا الســام)
ازدواج کردنــد و حضــرت خدیجــه(س )  ۴۰ســاله بودنــد.
 ۳۰ســال از ســن مبــارک آن حضــرت گذشــته بــود کــه حضــرت امیرالمؤمنیــن(ع)
متولــد شــدند .در  ۴۰ســالگى خداونــد آن حضــرت را بــه نبــوت مبعــوث فرمود .در
 ۴۵ســالگى بــه معــراج تشــریف بردنــد و در ســال پنجــم از بعثــت ،حضــرت فاطمــه
زهرا(علیهــا الســام) متولــد شــدند ۵۰ .ســال از عمــر مبارکشــان گذشــته بــود کــه
جنــاب ابوطالــب و خدیجــه کبرى(علیهمــا الســام ) از دنیــا رحلــت نمودنــد.
 ۵۲ســال و یــازده مــاه و ســیزده روز از ســن مبارکشــان گذشــته بــود کــه بــه مدینــه
منــوره هجــرت فرمودنــد .بعــد از هجــرت تقریبــا ده ســال در مدینــه شــرف حضــور
ً
()51
داشــتند ،تــا آنکــه در  ۲۸صفــر ســال  ۱۱هـ مســموما از دنیــا رحلــت فرمودنــد.
هنــگام رحلــت پیامبــر(ص) ،حضــرت زهــرا(س) بســیار مىگریســت .حضــرت
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او را نــزد خــود فراخوانــد و مطلبــى فرمــود کــه حــزن و انــدوه فاطمــه(س)
فرونشســت .وقتــى علــت را ســؤ ال کردنــد آن حضــرت فرمــود« :پــدرم بــه مــن خبــر
داد کــه اولیــن نفــر از اهــل بیتــش کــه بــه او ملحــق مىشــود منــم و مــدت ایــن
()52
فــراق طوالنــى نیســت».

 .2آغاز امامت امیرالمؤمنین(ع)
اولیــن روز امامــت حضــرت امیرالمؤمنیــن علــى بــن ابــى طالــب(ع) اســت ،و
()53
زیــارت آن حضــرت در ایــن روز مســتحب اســت.

 .3آغاز غصب خالفت
اولیــن روز غصــب ظالمانــه خالفــت و خانــه نشــین کردنــد امیرالمؤمنیــن(ع) و
()54
شکســتن بیعــت روز غدیــر توســط اهــل ســقیفه بنــى ســاعده اســت.

 .4شهادت امام حسن مجتبى(ع)
در ایــن روز در ســال  ۵۰هـ امــام حســن مجتبــى(ع) بــه شــهادت رســید .بنابــر
قولــى شــهادت آن حضــرت در  ۷صفــر و بنابــر قولــى در  ۵ربیــع االول واقــع شــده
اســت )56(.جعــده دختــر اشــعث بــن قیــس بــا زهــرى کــه معاویــه بــراى او فرســتاده
بــود آن حضــرت را مســموم کــرد .معاویــه همــراه بــا زهــر صــد هــزار درهــم فرســتاد و
()57
وعــده کــرد کــه او را بــه عقــد یزیــد در آورد :ولــى بــه وعــده خــود وفــا نکــرد.
مسمومیت حضرت
()58
مســمومیت امــام حســن(ع) چهــل روز طــول کشــید .پس از ظهور اثرات ســم
بــر بــدن مبــارک و فــرا رســیدن وقــت شــهادت بــه ســید الشــهدا(ع)فرمودند«:مرا
مســموم کــرده انــد و پارههــاى جگــرم داخــل طشــت اســت .مــن از شــما جــدا
مىشــوم و بــه خداونــد ملحــق مىگــردم و مىدانــم چــه کســى مــرا مســموم کــرده
اســت؛ ولــى بــه حقــى کــه بــر شــما دارم در ایــن بــاره حرفــى نزنیــد .وقتــى مــن از دنیــا
رفتــم چشــمانم را ببنــد و غســلم بــده و کفنــم نمــا و مــرا کنــار قبــر جــدم پیامبــر(ص)
ببــر تــا بــا او تجدیــد عهــد کنــم .ســپس مــرا در بقیــع کنــار جــده ام فاطمــه بنــت
اســد(ص) دفــن کنیــد .مىدانــم مخالفیــن و معاندیــن گمــان مىکننــد شــما
()55
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مىخواهیــد مــرا کنــار پیامبــر(ص) دفــن کنیــد و مانــع شــما مىشــوند .شــما را
بــه خــدا قســم مىدهــم کــه مبــادا بــه خاطــر مــن حتــى بــه انــدازه خــون حجامــت
ریختــه شــود ».ســپس آن حضــرت مثــل آنچــه امیرالمؤمنیــن(ع) وصیــت فرمــوده
بــود بــه اوالد و اهــل خــود وصیــت نمــود و از دنیــا رفــت.
تشییع جنازه حضرت
امــام حســین(ع) بعــد از غســل و کفــن و نمــاز ،آن حضــرت را بــه طــرف مرقــد
شــریف پیامبــر(ص) حمــل کردنــد .بــا دیــدن ایــن منظــره بــراى مــروان و بقیــه
بنــى امیــه کــه بــا ســاح و بــه همراهــى عایشــه آمــده بودنــد شــکى باقــى نمانــد کــه
مىخواهنــد آن حضــرت را در کنــار پیامبــر(ص) دفــن نماینــد.
لــذا آمدنــد و مانــع شــدند ،و عایشــه در حالــى کــه ســوار درازگوشــى بــود
گفت«:مــرا بــا شــما چــه کار اســت کــه مىخواهیــد کســى را کــه مــن او را دوســت
نــدارم در خانــه مــن دفــن کنیــد ».مــروان ملعــون هــم نظیــر ایــن مطالــب را گفــت
و ابــن عبــاس بــه او و عایشــه جــواب داد .فرزنــدان عثمــان هــم مانــع شــدند و
گفتنــد« :هرگــز نمــى شــود کــه عثمــان در بدتریــن مکانهــا دفــن شــود و حســن
بــا رســول خــدا بــه خــاک ســپرده شــود ».امــام حســین(ع) فرمود«:بــه خداونــدى
کــه مکــه و حــرم را محتــرم گردانیــده ،حســن(ع) فرزنــد علــى و فاطمه(علیهمــا
الســام) ســزاوارتر اســت بــر پیامبــر(ص) از کســانى کــه بــدون اجــازه داخــل خانــه
او شــده انــد .بخــدا قســم او ســزاوارتر اســت از حمــال خطاهــا عثمــان ،کــه ابــوذر
را از مدینــه بیــرون کــرد و… عایشــه جلــو قبــر پیامبــر(ص) رفــت و گفت«:تــا یــک
مــو در ســر مــن هســت نخواهــم گذاشــت او را در ایــن جــا دفــن کنیــد» در اینجــا
بنــى مــروان جنــازه آن حضــرت را تیــر بــاران کردنــد .بنىهاشــم دســت بــه شمشــیر
بردنــد .ولــى امــام حســین(ع) مانــع شــده فرمودنــد« :وصیــت بــرادرم نبایــد ضایع
شــود» و ســپس  (۷تیــر از جنــازه آن حضــرت بیــرون کشــیدند!( )59و ایــن در حالــى
بــود کــه امــام مجتبــى(ع) بــه امــام حســین(ع) خبــر داده بــودن کــه عایشــه بعــد از
()60
شــهادت ایشــان چــه جنایتــى را مرتکــب مىشــود.
پــس از آن حضــرت ســید الشــهداء(ع) کلماتــى فرمودنــد کــه اگــر وصیــت بــرادرم
نبــود مىدانســتید کــه شمشــیرهاى الــى در کجــا و چگونــه بــر شــما فــرود مىآمــد.
ســپس بــدن مطهــر آن حضــرت را بــه بقیــع آوردنــد و در کنــار جــده اش فاطمــه
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بنــت اســد(علیها الســام) دفــن نمودنــد.
آقــا حضــرت مجتبــى(ع) داراى  ۱۵فرزنــد دختــر و پســر بودنــد ،ولــى از جعــده
()62
هیــچ فرزنــدى نداشــتند.
()61

روز آخر صفر

 .1شهادت امام رضا(ع)
حضــرت ثامــن الحجــج موالنــا علــى بــن موســى الرضــا(ع) در ســال  ۲۰۳هـ بنابــر
اصــح( )63دو ســال پــس از وفــات حضــرت معصومه(علیهــا الســام ) بــه شــهادت
رســیدند .ســن مبــارک حضــرت  ۴۹یــا  ۵۵ســال بــوده اســت )64(.بنابــر نقلــى در
 ۲۷حضــرت امــام رضــا(ع) بــه شــهادت رســیده انــد( )65ولــى مشــهور آخــر مــاه
صفــر اســت .در  ۲۸ســفر مأمــون انگــور مســموم یــا آب نــار زهــر آلــود را بــه اجبــار بــه
حضــرت امــام رضــا(ع) خورانیــد(.)66
آزارهاى مأمون نسبت به حضرت
مأمــون از آزار و جســارت نســبت بــه حضــرت کوتاهــى نکــرد ،و حتــى حضــرت
را ســه مــاه در ســرخس مقیــدا زندانــى کــرد )67(.پــس از والیتعهــدى ،ابتــداى
گرفتــارى آن حضــرت بــه خاطــر معاشــرت بامأمــون منافــق و ملعــون بــود .او بــه
حســب ظاهــر در تعظیــم و احتــرام حضــرت مىکوشــید ،امــا در باطــن بــا آزار و
اذیــت حجــت خــدا را بــه مــرگ خویــش راضــى نمــوده بــود.
مسمومیت حضرت
یاســر خــادم مىگوید«:هــر جمعــه کــه آن حضــرت از مســجد جامــع مراجعــت
مىکــرد ،بــا بدنــى عــرق دار و غبــار آلــود دس ـتها را بــه درگاه الهــى بــر مىداشــت
و مىفرمود«:بارالهــا اگــر فــرج و گشــایش کار مــن در مــرگ مــن اســت ،مــرگ مــرا
()68
برســان ».آن حضــرت پیوســته در غــم و حــزن بــود تــا در غربــت رحلــت فرمــود.
مأمــون پــس از آنکــه یــک شــبانه روز امــر شــهادت آن حضــرت را کتمــان کــرد
ســراغ محمــد پســر امــام صــادق(ع) و جماعتــى از آل ابوطالــب فرســتاد تا ســامت
()69
بــدن امــام را ببیننــد ،و پــس از آن شــروع بــه گریــه و زارى نمــود!
دفن بدن مبارک حضرت
پــس از غســل و کفــن و نمــاز بــر بــدن شــریف حضــرت کــه توســط امــام جــواد(ع)

23

کتــاب مــاه

انجــام شــد آن حضــرت را جلــوی قبرهــارون در خانــه حمیــد بــن قحطبــه ،مــکان
فعلــى دفــن کردنــد )70(.بنابــر بعضــى روایــات مأمــون از تــرس فتنــه مــردم دســتور
()71
بــه دفــن شــبانه حضــرت داد.
()72
مــدت امامــت آن حضــرت  ۲۰ســال بــود ســن شــریف امــام جــواد(ع) هنــگام
()73
شــهادت امــام رضــا(ع)  ۷ســال و چنــد مــاه بــود.
()75
()74
اقــوال شــهادت آن حضــرت عبارتنــد از۲۳ :مــاه رمضــان ۱۷ ،صفــر ،
۲۷صفــر(۱۴ ،)76صفــر(۲۱ ،)77مــاه رمضــان( ،)78و ۲۳ذى القعــده( ،)79بــزرگان شــیعه
ً
در کتــب مختلــف مــاه شــهادت را صفــر و روز آن را اکثــرا آخــر صفــر ذکــر کــرده انــد،
ولــى  ۲۹یــا  ۳۰روز بــودن مــاه صفــر در ســال شــهادت را ذکــر ننمــوده انــد.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 -1قالئد النحور :ج محرم و صفر ،ص  ۳۴۱٫الوقایع و الحوادث :ج صفر ص  ۵٫مصباح کفعمى :ج  ۲ص ۵۹۶٫
تقویم المحسنین :ص .۱۵
 -2معالى السبطین :ج  ۲ص  ۱۴۰٫مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص .۲۹۴
 -3الوقایع و الحوادث :ج  ۵ص  ۳۰٫ - ۶از مدینه تا مدینه :ص  ۸۹۹٫ - ۸۹۶همچنین اقتباس از ناسخ التواریخ
عوالم العلوم ،مهیج االحزان ،ریاض المصائب ،لهوف ،امالى صدوق ،الدمعه الساکبه.
 -4قالئد النحور :ج محرم و صفر ،ص  ۳۳۹٫توضیح المقاصد :ص  ۵٫تتمه المنتهى :ص  ۲۹- ۲۴فیض العالم:
ص .۱۷۶
 -5تتمه المنتهى :ص .۲۳
-6قالئد النحور :ج محرم و صفر ،ص .۳۵۳
 -7ارشاد :ج  ۲ص  ۱۷۴٫مصباح کفعمى :ج  ۲ص .۵۹۶
 -8قالئد النحور :ج محرم و صفر ،ص .۱۵
-9مستدرک سفینه البحار :ج  ۴ص ۶۷
-10الوقایع و الحوادث :ج  ۵ص  ،۸۱ ،۷۵ ،۷۴ ،۷۰از مدینه تا مدینه :ص .۹۶۵ - ۹۶۳
 -11دائره المعارف تشیع :ج  ۸ص  ۳۱۴٫ - ۳۱۳کامل بهائى :ج  ۲ص  ۱۷۹٫منتخب التواریخ :ص  ۳۸۸٫دائره
المعارف االسالمیه الشیعیه :ج  ۱جزء  ۲ص  ۲۵٫کتاب المنن(عبد الوهاب بن احمد شافعى مصرى شعرانى )
متوفى  ۹۷۳ق.
-12ابصار العین فى انصار الحسین(ع) :ص  ۳۶۸٫کشف الغمه :ج  ۲ص  .۲۱۶عوالم :جلد امام حسین(ع):
ص  ۳۳۱٫زندگانى چهارده معصوم(علیهم السالم )(عمادزاده ) :ج  ۱ص  .633نفس المهوم :ص  ۴۱۴٫کتاب
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المنن(عبد الوهاب بن احمد شافعى مصرى شعرانى ) متوفى  ۹۷۳ق .معالى السبطین :ج  ۲ص  ۱۷۰٫لهوف
سید ابن طاووس .احقاق الحق :ج  ۱۱ص  ۶۳۳٫مبکى العیون .ستاره درخشان شام :ص  ۱۶٫سرگذشت
جانسوز حضرت رقیه(ع) :ص  ۲۷٫الوقایع و الحوادث :ج  ۳ص  ۱۹۲٫حضرت رقیه(ع) چاووش کربال .سوگنامه
آل محمد(علیهم السالم ) :ص  ۳۴۱٫ثمرات الحیات :ج  ۲ص  ۳۸٫مختصر تاریخ دمشق :ج  ۹ص  ۱۷۴٫بحر
الغرائب :ج  ۲٫ریاض القدس :ج  ۲ص  ۲۳۷٫زینب «ع)( فروغ تابان کوثر :ص  ۳۷۰٫رقیه(ع) :ص  ۲۶٫انوار
الشهاده :ص  ۲۴۲٫تحقیق درباره اولین اربعین حضرت سید الشهداء(ع) :ص .685
 -13توضیح المقاصد :ص  ۶٫مصباح کفعمى :ج  ۲ص .۵۹۸
 -14جالء العیون :ج  ۲۷۰٫فیض العالم :ص  ۱۸۴٫بحار االنوار :ج  ۴۴ص .۱۳۴
 -15اعالم الورى :ج  ۲ص  ۶٫توضیح المقاصد :ص  ۶٫مناقب ابن شهر آشوب :ج  ۴ص  .۳۴۹مصباح کفعمى :ج
 ۲ص  ۵۹۶٫بحار االنوار :ج  ۴۸ص  ۹٫جالء العیون :ص  .۵۲۴کافى :ج  ۳ص .۵۰۷
 -16ریاحین الشریعه :ج  ۳ص  ۱۸٫بحار االنوار :ج  ۴۸ص .۶ - ۱
 -17جالء العیون :ص  ۵۲۴٫منتخب التواریخ :ص  ۵۱۶٫منتهى اآلمال :ج  ۲ص .۱۸۱
 -18مراقد المعارف :ج  ۱ص .۳۵۵
 -19الوقایع و الحوادث :ج صفر ص  ۲۷۰٫مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص .۲۹۴
 -20سلمان بن االسالم :ص .۱
 -21قسمتى از زیارت حضرت سلمان(ره) .بحار االنوار :ج  ۹۹ص  ۲۸۹٫نفس الرحمن فى فضائل سلمان :ص .۶۴۰
 -22اختصاص :ص .۴
 -23اختصاص :ص .۸
 -24اوقایع و الحوادث :ج  ۵ص .۳۲۵
 -25بحار االنوار :ج  ۱۸ص .۱۳۵
 -26توضیح المقاصد :ص  ۱۶٫فیض العالم :ص  ۱۸۹٫مراقد المعارف :ج  ۲ص .۱۰۰
 -27تتمه المنتهى :ص ۲۷ ،۲۶
 -28بحار االنوار :ج  ۵۶ص  ۱۳۸٫مناقب ابن شهر آشوب :ج  ۳ص .۲۲۰
 -29منتخب التواریخ :ص .۱۶۴ - ۱۶۳
 -30قالئد النحور :ج محرم و صفر ،ص .۳۸۵
 -31مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص .۲۹۴
 -32شرح ابن ابى الحدید :ج  ۱۳ص .۳۱۵ ،۳۱۴
 -33منتخب التواریخ :ص  ۱۶۷٫تتمه المنتهى :ص  ۳۱٫-۳۰شرح ابن ابى الحدید :ج  ۱۳ص .۳۱۵
 -34شرح ابن ابى الحدید :ج  ۱۳ص .۳۱۵
 -35فیض العالم :ص  ۲۴۹٫مصباح المتهجد :ص .۷۳۳
 -36قالد النحور :ج محرم و صفر ،ص  ۳۹۵٫مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص .۲۹۴
 -37بحار االنوار :ج  ۳۱ص  ،۶۳۳ج  ۳۷ص .۱۱۶
-38توضیح المقاصد :ص .۷ - ۶
 -39مسار الشعیه :ص  ۲۶٫العدد القویه :ص  ۲۱۹٫وسائل الشیعه :ج  ۱۴ص  ۴۷۸٫مصباح المتهجد :ص .730
زاد المعاد :ص  ۳۲۸٫معالى السبطین :ج  ۲ص  ۱۹۱٫فیض العالم :ص  ۱۹۵٫بحار االنوار :ج  ۹۷ص  .329مصباح
کفعمى :ج  ۲ص .۵۹۶
 -40بحار االنوار :ج  ۴۴ص .۱۹۹
 -41مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص  ۵٫)۲بحار االنوار :ج  ۲۲ص .۴۷۳
 -42بحار االنوار :ج  ۳۰ص  ،۴۲۸ج  ۲۱ص  ،۴۱۰طبقات ابن سعد :ج  ۲ص  ۱۳۶مستدرک سفینه البحار :ج ۶
ص .۲۹۵
 -43اعالم الورى :ج  ۱ص  ۸۰٫بحار االنوار :ج  ۱۷ص  ۴۰۶٫اثبات الهداه :ج  ۱ص  .۶۰۴الخرائج و الجرائح :ج ۱
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ص  ۲۷٫بصادر الدرجات :ص  ۵۰۳٫محاسن برقى :ج  ۲ص  ۲۶۲٫جامع االصول :ج  ۱۱ص  ۳۸٫مستدرک سفینه
البحار :ج  ۶ص  ۲۹۵٫الطبقات الکبرى :ج  ۲ص  ۱۵۴٫سنن ابى داود :ج  ۴ص .174
 -44تفسیر صافى :ج  ۱ص .۳۸۹
 -45مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص .۲۹۵
 -46کافى :ج  ۲ص  ۶۱٫بحار االنوار :ج  ۲۲ص .۴۷۳
 -47کافى :ج  ۲ص .۳۳ - ۳۲
 -48ارشاد :ج  ۱ص .۱۸۹ - ۱۸۸
 -49سوره احزاب :آیه .۵۶
 -50ارشاد :ج  ۱ص .۱۸۹- ۱۸۸
 -51منتخب التواریخ :ص  ۳۶تا .۴۶
 -52ارشاد :ج  ۱ص .۱۸۷
 -53بحار االنوار :ج  ۹۷ص .۳۸۴
 -54تتمه المنتهى :ص .۹
 -55اعالم الورى :ج  ۱ص  ۴۰۳٫بحار االنوار :ج  ۹۵ص  ۲۰۰٫مسار الشیعه :ص  ۲۷٫فیض العالم :ص  .199
کافى :ج  ۱ص  ۴۶۱٫مننتهى اآلمال :ج  ۱ص  ۲۳۱٫مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص  ۲۹۵٫العدد القویه :ص .۳۵۰
 -56بحار االنوار :ج  ۴۴ص .۱۶۱
 -57ارشاد :ج  ۲ص  ۱۶٫کافى :ج  ۲ص  ۴۸۱٫بحار االنوار :ج  ۴۴ص  ۱۴۹٫تاریخ الخلفاء نص .۱۹۲
 -58تتمه المنتهى :ص .۴۱
 -59منتهى اآلمال :ج  ۱ص .۲۳۵
-60مجمع البحرین :ج  ۱ص .۴۵۴
 -61ارشاد :ج  ۲ص  ۱۹٫ - ۱۷بحار االنوار :ج  ۴۴ص .۱۵۶
 -62ارشاد :ج  ۲ص .۲۰
 -63کافى :ج  ۲ص  ۵۲۸٫فیض العالم :ص  ۲۰۰٫بحار االنوار :ج  ۴۹ص  ۲۹۲٫مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص
 ۲۹۵٫منتخب التواریخ :ص .۵۷۸
 -64کشف الغمه :ج  ۲ص  ۲۶۷٫بحار االنوار :ج  ۴۹ص .۲۹۲
 -65تاج الموالید :ص .۵۰
-66ارشاد :ج  ۲ص  ۲۷۰٫مستدرک سفینه البحار :ج  ۶ص  ۲۹۵٫جالء العیون :ص  ۵۵۱٫مروج الذهب :ج  ۴ص
 ۲۸٫بحاراالنوار :ج  ۴۹ص .۲۹۸
 -67منتخب التواریخ :ص .۵۸۰
 -68فیض العالم :ص  ۹۹٫تتمه المنتهى :ص  ۲۸۰٫وسائل الشیعه :ج  ۲ص .۶۵۹
 -69ارشاد :ج  ۲ص .۲۷۱
 -70ارشاد :ج  ۲ص  ۲۷۱٫فیض العالم ص .۹۹
 -71ارشاد :ج  ۲ص  ۲۷۱٫فیض العالم :ص .۹۹
 -72ارشاد :ج  ۲ص .۲۴۷
 -73ارشاد :ج  ۲ص  ۲۷۱٫فیض العالم :ص .۹۹
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اهمیت مدارا در اسالم

یکــی از اصولــی کــه در بهبــود و رشــد روابــط انســان بــا دیگــران ،تأثیــر شــگرفی
دارد ،مــدارا و تحمــل دیگــران اســت .بــا ایــن کــه بــه نظــر برخــی صاحــب نظــران،
روابــط اجتماعــی همــواره در حــال تغییــر و دگرگونــی اســت و هــر موقعیــت
اجتماعــی ،یــک واکنشــی ویــژه طلــب میکنــد امــا میتــوان مــدارا را یــک روش
عمومــی پیشــنهاد کــرد کــه در هــر حــال ،ایجــاد روابــط متعادل را آســان تــر میکند.
بعضــی از جوانــان در عیــن برخــورداری از رشــد جســمی و ذهنــی ،روحیــهی
جنگندگــی دارنــد و کمتــر از خــود مــدارا و انعطــاف و نرمــش نشــان میدهنــد ولــی
انتظــار دارنــد دیگــران بــا آنــان بــا مالیمــت برخــورد کننــد ،در حالــی کــه راه زندگــی
همیشــه همــوار نیســت و ســنگالخهایی نیــز در آن وجــود دارد کــه تنهــا بــا مــدارا
کــردن میتــوان از آنهــا عبــور کــرد.
خودروهــای شــخصی کــه میلیونهــا انســان را از جایــی بــه جــای دیگــر انتقــال
میدهنــد ،قطعــا بــدون وجــود انعطــاف در الســتیکهای چرخهایشــان ،نمــی
تواننــد چنیــن تحرکــی داشــته باشــند .زندگــی انســان نیــز محتــاج مــدارا کــردن و
رفــق و انعطــاف اســت .در یــک مثــال ســاده میتــوان گفــت :هــر انــدازه فنرهــای
یــک خــودرو ،قــوی تــر و ســالم تــر باشــد ،بهتــر و راحــت تــر ،از ناهمواریهــا عبــور
میکنــد .ولــی اگــر فنرهــای خــودرو ،حالــت فنــری خــود را از دســت داده باشــند
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در برخــورد بــا یــک دســت انــداز کوچــک هــم دچــار مشــکل میشــود .در روابــط
اجتماعــی نیــز اگــر روحیــه ی مداراگــری حاکــم نباشــد برخوردهــا تنــد و شــکننده
خواهــد بــود .بســیاری از تنشهــا ،قهرهــا ،دوریهــا و جبهــه گرفتنهــا ،بــا اتخــاذ
روش مــدارا ،رخــت برخواهــد بســت و بــذر عطوفــت و مهربانــی در جامعــه کاشــته
خواهــد شــد و شــبنمهای مهــر در گل بــرگ دلهــا خواهــد نشســت.
هــر چنــد اصــل در اســام ،مــدارا اســت امــا نرمــش بــی حســاب و عــدم قاطعیــت
بجــا ،آدمــی را بــه عنصــری ضعیــف ،ترســو و بــی عرضــه تبدیــل میکنــد .آن چــه
مــورد نظــر اســام اســت ،آســان گیــری در عیــن قــدرت و قاطعیــت اســت؛ نــه
خشــونت مطلــق و نــه مــدارای مطلــق .پــس گاهــی ضــرورت اقتضــا میکنــد اصــل
مــدارا را کنــار گذاشــته و بــه قاطعیــت و ســخت گیــری روی آوریــم .پــس بجاســت که
یکــی از راه و رســم زندگــی را دو عنصــر «مــدارا و قاطعیــت» بدانیــم .بــر ایــن اســاس،
در ایــن شــماره بــه مــوارد مــدارا و قاطعیــت از دیــدگاه اســام میپردازیــم.

تعریف مدارا

مــدارا در لغــت بــه معنــای مالطفــت و نرمــی و مالیمــت و احتیــاط کــردن آمــده
اســت )1(.در کتابهــای اخالقــی میخوانیــم :رفــق ،صفتــی اســت پســندیده کــه
در برابــر عنــف و شــدت اســت و عنــف نتیجــه ی خشــم و غضــب اســت .رفــق و
لینــت ،از آثــار خــوش خلقــی و ســامت جــان میباشــد )2(.در پــاره ای از مــوارد،
مــدارا بــه معنــای حلــم و بردبــاری و تغافــل اســت .مــدارا بــا افــراد تندخــو و
بداخــاق یــا تقیــه در مقابــل مخالفــان و افــراد زیــان رســان ،بــه ایــن معناســت()3
هــر چنــد مــدارا در حوزههــای مختلــف سیاســی ،اخالقی ،جامعه شناســی و روان
شناســی مــورد بحــث قــرار گرفتــه ،امــا مدارایــی کــه مــا از آن ســخن میگوییــم بــه
معنــای تحمــل عقایــد رقیــب در عیــن باورمنــدی و پــای بنــدی بــه اصــول خــود
و بــه مهربانــی رفتــار کــردن اســت .طبیعــی اســت کــه بــا ایــن نگــرش ،بحــث مــا
رنــگ اخالقــی بــه خــود میگیــرد و بــا بحثهایــی کــه بــا حــوزه ی مســائل سیاســی
مرتبــط اســت تفــاوت دارد .مــدارای سیاســی کــه از آن بــه «تســامح و تســاهل»
یــاد میشــود ،یــک وضــع حقوقــی و پیــش آمــد تاریخــی اســت ،نــه یــک صفــت
نفســانی و اخالقــی .پــس مــا بایــد واژه ی ارزش منــد مــدارا را بــا کلمــه «تولرانــس»
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کــه در زبــان فارســی بــا کلمــه ی بــی قیــدی تناســب دارد متمایــز کنیــم .واژههــای
ســهله و ســمحه کــه در روایــات آمــده اســت ،بــه معنــای فقــدان عســر و حــرج و
مشــقت در دیــن اســت؛ یعنــی احــکام اســام ،مطابــق بــا فطــرت بشــری اســت و
ســخت گیــری غیرمنطقــی در آن دیــده نمــی شــود .پــس مــدارای اســامی غیــر از
تســامح و اباحــه گــری و بــی تقاوتــی اســت کــه امــروزه در گفــت و گوهــای بعضــی از
روشــن فکــران مطــرح میشــود.
در اصطــاح فرنگیــان ،کلمــه «تولرانــس» کــه بــه معنــای تحمــل ،پذیــرش و بــه
دوش کشــیدن اســت ،اکنــون در بــی قیــدی و رهاســازی و ســازش کاری بــه کار
م ـیرود .امــا ایــن تســامح بــه معنایــی کــه ذکــر شــد بــا آن چــه کــه در اســام از آن
ســخن بــه میــان آمــده ،بســیار تفــاوت دارد .تســامح و تســاهلی کــه معطــوف بــه
مبانــی باشــد ،در فرهنــگ اســامی مــردود اســت.
مدارا در اسالم جایگاه واالیی دارد که به مهم ترین آنها میپردازیم:

 .1مدارا و ایمان
از روایــات اهــل بیــت(ع) اســتفاده میشــود کــه مــدارا ارتبــاط تنگاتنگــی بــا
ایمــان دارد.
رســول اکــرم(ص) میفرمایــد« :مــداراه النــاس نصــف االیمــان و الرفــق بهــم
نصــف العیــش؛( )4مــدارا بــا مــردم ،نیمــی از ایمــان و نــرش بــا آنهــا ،نیمــی از
زندگــی اســت».
امــام باقــر(ع) میفرمایــد :هــر کــس رفــق و مــدارا داشــته باشــد ،از ایمــان
برخــوردار اســت )5(.دلیلــش آن اســت کــه در پرتــو مــدارا ،نیــروی غلبــه بــر نفــس
و خویشــتن داری تقویــت میشــود و از خشــونت و تنــدی و عصبانیــت کــه
یگــردد.
ســرمایههای ایمــان را بــر بــاد میدهــد اجتنــاب م 

 .2مدارا و عقل
پیامبــر اســام(ص) میفرمایــد« :اعقــل النــاس اشــدهم مــداراه للنــاس و اذل
النــاس مــن اهــان النــاس؛( )6عاقــل تریــن مــردم کســی اســت کــه بیشــترین مــدارا
را بــا مــردم میکنــد و خوارتریــن مــردم کســی اســت کــه آنــان را تحقیــر مینمایــد».
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آن حضــرت در روایتــی دیگــر میفرمایــد :بعــد از ایمــان بــه خــدا ،مهــم تریــن
رکــن عقالنیــت ،مــدارا کــردن بــا مــردم اســت)7(.

 .3مدارا و مأموریت انبیا
مــدارا ســرلوحه ی کار پیامبــران بــوده اســت .پیامبــر اســام(ص) مــدارا را هــم
ســنگ انجــام واجبــات دانســته و فرمــوده اســت :مــا گــروه پیامبــران مأموریــت
داریــم بــا مــردم مــدارا کنیــم؛ همــان گونــه کــه بــه انجــام فرایــض الهــی مأموریــم)8(.
امــام صــادق(ع) فرمــود :جبرئیــل خدمــت رســول خــدا(ص) رســید و عــرض
کــرد :ای محمــد! پــروردگارت بــه تــو ســام میرســاند و بــه تــو پیــام میدهــد کــه
بــا مــردم مــدارا کــن)9(.
آن گاه کــه موســی(ع) از جانــب خــدا مأمــور شــد بــه ســوی فرعــون بــرود خداونــد
متعــال از او خواســت بــا او بــه نرمــی ســخن گویــد« :اذهبــا الــی فرعــون انــه طغــی
فقــوال لــه قــوال لینــا»)10(.

آثار مدارا

مــدارا در زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان ،آثــار گــران ســنگی دارد کــه بــه
مهمتریــن آنهــا میپردازیــم:
.1محبوبیــت :یکــی از راههــای نفــوذ در افــکار دیگران ،مداراســت .امــام علی(ع)
میفرمایــد« :دار النــاس تســتمتع باخائهــم و القهــم بالبشــر تمــت اضغانهــم؛()11
بــا مــردم مــدارا کــن تــا از بــرادری آنــان بهــره منــد شــوی و بــا روی گشــاده بــا آنــان
مواجــه شــو تــا کینههــا بمیــرد».
 .2کامیابــی و موفقیــت :امــام علــی(ع) میفرمایــد :آن کــس کــه بــه نــرم خویــی
رفتــار کنــد ،کام یــاب گــردد)12(.
 .3آسان شدن مشکالت :امام علی(ع) میفرماید:
رفق و مدارا مشکالت را آسان میکند و اسباب را فراهم میسازد)13(.
آب اگر در روغن جوشان کنی  /دیگران و دیگ را ویران کنی
نرم گو لیکن مگو غیر صواب  /وسوسه مفروش در لین الخطاب()14
.4مــدارا و خیرخواهــی الهــی :پیامبــر اکــرم(ص) میفرمایــد :هــر گاه خــدا خیــر
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کســانی را بخواهــد آنهــا را بــه ســوی رفــق و مــدارا میکشــاند و کســی کــه از رفــق و
مــدارا محــروم شــد از همــه ی خوبیهــا محــروم اســت)15(.
 .5مــدارا و صدقــه :از نظــر آموزههــای دینــی ،صدقــه فقــط کمــک مالــی بــه
بیچــارگان نیســت بلکــه مــدارا نیــز خــود نوعــی صدقــه بــه شــمار م ـیرود)16(.
شــاید وجــه مشــابهت صدقــه و مــدارا در ایــن جهــت باشــد کــه بــا مــدارا کــردن ،نیــاز
عاطفــی دیگــران برطــرف میشــود و بــا صدقــه نیــاز اقتصــادی آنــان تأمیــن گــردد.
.6خیــر دنیــا و آخــرت :پیامبــر اکــرم(ص) فرمــود :رفــق و مــدارا در چیــزی قــرار
داده نمــی شــود مگــر آن را زینــت میدهــد و خشــونت و تنــدی بــر چیــزی قــرار
داده نمــی شــود مگــر آن را زشــت میکنــد .پــس اگــر بــه کســی رفــق و مــدارا عطــا
شــود ،خیــر دنیــا و آخــرت بــه او داده شــده و کســی کــه از مــدارا محــروم باشــد ،از
خیــر دنیــا و آخــرت محــروم خواهــد بــود)17(.
 .7پــاداش الهــی :امــام صــادق(ع) میفرمایــد :خداونــد متعــال ،مالیــم اســت
و مالیمــت را دوســت دارد و پاداشــی کــه بــه آن میدهــد ،بــه خشــونت و ســخت
گیــری نمــی دهــد)18(.
 .8ســامان دهــی امــور :پیامبــر اســام(ص) فرمــوده انــد« :ثــاث مــن لــم یکــن
فیــه لــم یتــم لــه عمــل :ورع یحجــزه عــن معاصــی اهلل و خلــق یــداری بــه النــاس و
حلــم یــرد بــه جهــل الجاهــل؛( )19ســه خصلــت اســت کــه اگــر کســی از آن برخــوردار
نباشــد کارش ســامان نمــی یابــد:
الف .تقوایی که آدمی را از گناه باز دارد
ب .اخالقی که به کمک آن با مردم بسازد و مدارا کند؛
ج .حلمی که نادانی جاهل با آن پاسخ داده شود».
-9تقویــت پیوندهــای اجتماعــی :یکــی از آثــار مــدارا ،رفــع کــدورت و اختــاف و
تقویــت انســجام و وحــدت ملــی اســت ،زیــرا ریشــه ی بســیاری از کشــمکشها و
درگیریهــا را میتــوان در حساســیتهای نابجــا و عــدم وجــود روحیــه ی رفــق و
مــدارا در جامعــه ،جســت .قــوام بقــای اجتمــاع بــه عواملــی ماننــد میــزان مــدارای
افــراد در برابــر خطاهــای دیگــران و روحیــه ی همــکاری ،وابســته اســت .امــام
علــی(ع) میفرمایــد« :دار النــاس تأمــن غوائلهــم و تســلم مــن مکائدهــم؛( )20بــا
مــردم مــدارا کــن تــا از مکــر و تزویــر آنهــا در امــان مانی».پــس میتــوان گفــت :مــدارا
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خــود نوعــی سیاســت مصلحــت جویانــه اســت کــه در تحکیــم پایههــای حکومــت
اســامی نقــش مؤثــری ایفــا میکنــد .از ایــن رو امــام علــی(ع) بــه کارگیــری ایــن
اصــل مهــم یعنــی مــدارا را در رأس سیاســت میدانــد)21(.

قلمرو مدارا

اگــر بــه فلســفه ی اصلــی مــدارا در اســام ،نظــری بیفکنیــم ،متوجــه میشــویم
کــه هــدف از مــدارا ،تربیــت مؤمنــان و نزدیــک کــردن دلهــای آنــان بــه یــک دیگــر
و ایجــاد فضــای صمیمــی و مســالمت آمیــز در بیــن مــردم اســت .طبیعــی اســت
یشــک
کــه ایــن ارزش اخالقــی حــد و مــرز مشــخصی دارد .ایــن اصــل مهــم ب 
نمیتوانــد مطلــق باشــد و حتمــا حــدودی دارد .همــان طــوری کــه تــرک ایــن
اصــل ،از ناهنجــاری و خشــونت ســر در م ـیآورد ،اجــرای فراتــر از حــد آن نیــز،
بــه یــک پدیــدهی ضــد ارزشــی یعنــی مداهنــه و ســازش کاری در حــق ،تبدیــل
میشــود .پــس مهــم ،شــناخت حــد و مــرز مداراســت.
از آیــات و روایــات بــه دســت میآیــد کــه مــدارا در مســائل شــخصی و نیــز مســائل
اجتماعــی کــه بــا حقــوق دیگــران در تقابــل نباشــد ،جــاری و ســاری اســت .امــا
در مســائل اصــول دیــن و اجــرای حــدود و احــکام دینــی ،جــای نرمــش و مــدارا
نیســت .بعضــی انســانها بــه محرکهــای اخالقــی و آرام ،پاســخ نمــی دهنــد و
عــدم برخــورد قاطــع بــا ایــن گــروه ،راه را بــرای ارتــکاب جــرم و خیانــت بــاز میکنــد.
اســتاد مطهــری(ره) میگویــد« :اســام ،دینــی اســت کــه طــرف دار حــد اســت،
طــرف دار تعزیــر اســت؛ یعنــی دینــی اســت کــه معتقــد اســت مراحــل و مراتبــی
میرســد کــه مجــرم را جــز تنبیــه عملــی چیــز دیگــری تنبیــه نمــی کنــد و از کار
زشــت بــاز نمــی دارد .امــا انســان نبایــد اشــتباه کنــد و خیــال کنــد کــه همــه ی
مــوارد ،مــوارد ســخت گیــری و خشــونت اســت)22(».
امــام علــی(ع) در ســتایش پیغمبــر اکــرم(ص) میفرمایــد« :طبیــب دوار بطبــه
قــد احکــم مراهمــه و آحمــی مواســمه؛( )23پیامبــر اکــرم(ص) طبیبــی ســیار
اســت کــه بــر ســر بیمــاران م ـیرود کــه در یــک دســتش مرهــم اســت و در دســت
دیگــرش ابــزار جراحــی».
اســتاد مطهــری(ره) در ایــن بــاره میگویــد :مقصــود ایــن اســت کــه پیامبــر دو
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یکــرد :یــک نــوع عمــل پیغمبــر ،مهربانــی و لطــف بــود؛ اول هــم آن
گونــه عمــل م 
یکــرد ،امــا
را ذکــر میکند(احکــم مراهمــه)؛ یعنــی ابتــدا از راه لطــف معالجــه م 
اگــر بــه مرحلــه ای میرســید کــه دیگــر لطــف و مهربانــی و احســان و نیــک ،ســود
نمــی بخشــید آنهــا را بــه حــال خــود نمــی گذاشــت .ایــن جــا بــود کــه وارد عمــل
جراحــی و داغ کــردن میشــد)24(.

موارد رفق و مدارا

به طور کلی میتوان مدارای مورد نظر اسالم را به دو دسته تقسیم کرد:

.1رفق و مدارا با خود
منظــور از رفــق و مــدارای بــا خــود ،درنظــر گرفتــن ظرفیــت و طاقــت خویــش و
پرهیز از فشــار و تحمیل اســت .این ،موضوع مهمی اســت که متأســفانه گاهی از
آن غفلــت میشــود .بعضــی از جوانــان کــه تشــنه ی چشــمه ی زالل معــارف دین
و معنویــت نــاب انــد ،ایــن اصــل مهــم را نادیــده گرفتــه و تکالیــف و برنامههــای
طاقــت فرســایی را بــر خــود تحمیــل میکننــد ،در حــال کــه نهادینــه کــردن عقایــد
و عواطــف و ملکــه شــدن صفــات پســندیده در جــان ،زمــان میطلبــد و بایــد بــه
ظرافتــی خــاص انجــام گیــرد .بــا شــتاب و عجلــه نمــی تــوان بــه جایــی رســید و بــا
کــم طاقتــی و خشــونت چیــزی حاصــل نمــی شــود.
در روایــات معصومیــن(ع) بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت .رســول
اکــرم(ص) در وصیــت خــود بــه امیرمؤمنــان(ع) فرمودنــد« :یــا علــی ان هــذا الدیــن
متیــن فأوغــل فیــه برفــق و ال تبغض الی نفســک عباده ربــک ان المنبت(المفرط)
ال ظهــرا ابقــی و ال ارضــا قطــع؛( )25علــی جــان! ایــن دیــن ،متانــت و قــوت
دارد(نیــازی بــه اعمــال ســخت و گــران نــدارد) ،پــس بــا رفــق و مــدارا ،در آن ســیر کن
و جانــت را نســبت بــه عبــادت پــروردگارت دشــمن مکــن ،زیــرا انســان زیــاده رو نــه
مرکــب ســالمی بــرای خــود میگــذارد و نــه مســافتی میپیمایــد».
امــام صــادق(ع) میفرمایــد :روزی در ایــام جوانــی ،در حــال طــواف بــودم و
یکــردم و از شــدت فشــاری کــه در ایــن بــاره بــر خــود
بــا تــاش بســیار عبــادت م 
وارد کــرده بــودم عــرق از بدنــم ســرازیر بــود .در همیــن حــال پــدرم مــرا ایــن گونــه
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مشــاهده کــرد و فرمــود :فرزنــدم جعفــر! وقتــی خداونــد بنــده ای را دوســت بدارد،
وارد بهشــتش میکنــد و بــه عمــل کــم او خرســند اســت)26(.

 .2رفق و مدارا با دیگران
یکــی از امــوری کــه پایههــای روابــط اجتماعــی را مســتحکم و امــکان تفاهــم و
تبــادل انســانی را تقویــت میکنــد ،مــدارا بــا هــم کیشــان ،هــم شــهریان ،همــکاران
و همســایگان و باالخــره هــم نوعــان اســت .ایــن نــوع مــدارا ،دامنـهی گســتردهای
دارد کــه بــه بعضــی از آنهــا اشــاره میکنیــم:
رفق و مدارا در تبلیغ دین(آسان گویی)
دیــن اســام بــر پایــه ی آســان گیــری اســتوار شــده و شــریعت ســهل و آســان،
ســمحه ی ســهله نــام گرفتــه اســت )27(.خداونــد در جعــل و تشــریع قوانیــن ،بــر
بندگانــش آســان گرفتــه و تکلیــف بــر چیــزی ننمــوده کــه تــوان آن را ندارنــد« :یریــد
اهلل بکــم الیســر و ال یریــد بکــم العســر؛( )28خداونــد بــرای شــما آســانی میخواهــد
نــه دشــواری».
بــر ایــن اســاس ،پیامبــر اســام(ص) هنگامــی کــه معــاذ بــن جبــل را بــرای دعوت
و تبلیــغ بــه ســوی یمــن فرســتاد بــه وی فرمــود« :یــا معــاذ بشــر و ال تنفــر یســر و
ال تعســر؛( )29ای معــاذ! بشــارت ده و نفــرت ایجــاد مکــن ،آســان گیــر بــاش نــه
ســخت گیــر».
ایــن نکتــه ای اســت دقیــق بــه ویــژه بــرای کســانی کــه بــا مــردم ارتبــاط مســتقیم
دارنــد و بــه گونــه ای در امــور تعلیــم و تربیــت و ترویــج معــارف دیــن ،نقشــی ایفــا
میکنــد .ایــن اصــل اقتضــا میکنــد کــه مبلغــان دیــن ،در تبییــن مســائل دینــی،
حوصلــه و ظرفیــت و فهــم مخاطــب را در نظــر بگیرنــد؛ همــان گونــه کــه پیشــوایان
دیــن ،مســائل دینــی را بــه طــور ســاده و روان بیــان میکردنــد .قــرآن مجیــد
میفرمایــد :مــا هیــچ رســولی را جــز بــه زبــان قــوم خــود نفرســتاده ایــم تــا بــرای
آنــان حقایــق را بیــان نماینــد)30(.
پیامبــر اســام(ص) نیــز میفرمایــد :بــه مــا پیامبــران دســتور داده شــده اســت
کــه بــا مــردم بــه انــدازه ی عقــل و فهمشــان ســخن بگوییــم )31(.امــام صــادق(ع)
میفرمایــد :رســول خــدا(ص) هیــچ گاه بــا مــردم بــر طبــق عقــل خویــش و فهــم
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خــود ســخن نگفــت)32(.
نقــل اســت کــه در جنــگ تبــوک مــردم دچــار تشــنگی شــدند .بــه پیامبــر(ص)
یکــردی تــا خــدا مــا را ســیراب کنــد .آن حضــرت دعــا کــرد و
گفتنــد :کاش دعــا م 
آب در بیابــان جــاری شــد .قومــی از اعــراب بادیــه نشــین گفتنــد :ســتاره ی ذراع و
ســتاره ی فــان ،بــر مــا بــاران نــازل کــرد .پیامبــر(ص) رو بــه اصحــاب کــرد و فرمــود:
میبینیــد!؟ خالــد گفــت :ای رســول خــدا! گردنشــان را بزنــم؟ حضــرت فرمــود :نــه،
اینــان چنیــن میگوینــد امــا میداننــد کــه خــدا بــاران را نــازل کــرده اســت)33(.
حضــرت از خالــد خواســت کــه ســخت نگیــرد و مــدارا کنــد و لغــزش زبانــی آنــان
را نادیــده بگیــرد.
الزمــه ی مــدارا بــا متربیــان آن اســت کــه مربــی ســخن خــود را از درجــه و مقــام
درک خــود تــا ســطح درک و فهــم مخاطبــان تنــزل دهــد و از ارائــه ی مطالبــی
کــه فراتــر از میــزان درکشــان باشــد خــودداری نمایــد؛ چنــان کــه در ســیره ی
معصومیــن(ع) ایــن مســائل دیــده میشــود و چــه بســا بعضــی از مطالــب را بــا
افــرادی خــاص مطــرح میکردنــد؛ مثــا جابــر بــن یــزدی جعفــی میگویــد :امــام
باقــر(ع) نــود هــزار حدیــث بــرای مــا بیــان کــرد کــه هرگــز آنهــا را بــرای کســی بیــان
نکــرده ام و هیــچ نیــز بیــان نخواهــم کــرد.
مدارا در اقامه ی نماز جمعه و جماعت
ائمــه ی جمعــه و جماعــات بایــد در برگــزاری نمــاز جمعــه و جماعــت رفــق و مــدارا
را رعایــت کننــد .پیامبــر اســام(ص) نمازهــای جماعــت را بــه اختصــار میخوانــد
و دیگــران را نیــز بــه ایــن امــر توصیــه میفرمــود .مــردی بــه پیامبــر(ص) گفــت :ای
رســول خــدا! از بــس فالنــی نمــاز را طــول میدهــد بــه ســختی نمــاز را میخوانــم.
حضــرت آن روز بــا حالتــی بســیار عصبانــی و در موعظــه ای فرمــود :شــما مــردم را
فــراری میدهیــد .هــر کــس بــا مــردم نمــاز میخوانــد بایــد نمــاز را مختصــر برگــزار کند،
چــون در میــان آنــان مریــض و ناتــوان و کســی هســت کــه به دنبــال کاری اســت)34(.
امــام علــی(ع) بــه یکــی از کارگــزاران خــود میفرمایــد :هنگامــی کــه نمــاز را در میــان
مــردم اقامــه میکنــی بــه گونــه ای نباشــد کــه خســتگی و نفــرت ایجــاد کنــد)35(.
اختصار گویی
نکتــه ی مهــم دیگــر آن اســت کــه در وعــظ و خطابــه ،عــاوه بــر آســان گویــی،
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بــه کارگیــری مــدارا بــا روش اختصارگویــی نیــز مطلــوب اســت .بنابــر ایــن شایســته
اســت گوینــده بــرای رعایــت حــال مخاطبــان ،مواعــظ خــود را کوتــاه ایــراد کنــد.
یکــی از اصحــاب رســول خــدا(ص) نقــل میکنــد کــه پیامبــر(ص) موعظههــای
خــود را در روزهــای مختلــف و نــه هــر روزه ،انجــام مـیداد ،زیــرا دوســت نداشــت
مــا خســته و دلــزده شــویم )36(.خطبههــای نمــاز جمعــه پیامبــر اســام(ص)
مختصــر بــود .مراجعــه بــه خطبههــای آن حضــرت کــه از ایشــان نقــل شــده اســت
مؤیــد ایــن مدعاســت)37(.
مدارا با همسایه
امــام کاظــم(ع) میفرمایــد :حســن همســایگی ایــن نیســت کــه آزار نرســانی ،بلکــه
حســن همســایگی آن اســت کــه در برابــر آزاد و اذیــت همســایه ،شــکیبا باشــی)38(.
مدارا با دشمن
اســام بــر مــدارا بــا دشــمن تأکیــده کــرده تــا جایــی کــه در بعضــی از روایــات ،مــدارا
نمــودن بــا دشــمنان خــدا را بهتریــن صدقــه دانســته اســت )39(.قــرآن مجیــد
میفرمایــد :خداونــد شــما را از نیکــی کــردن و رعایــت عدالــت دربــاره ی کســانی کــه
بــا شــما در دیــن دشــمنی نکــرده و از دیارتــان بیــرون نرانــده انــد بــاز نمــی دارد)40(.
امــام علــی(ع) پــس از رســیدن بــه حکومــت ،بــا مخالفــان خــود و از جملــه
خــوراج ،مــدارا میکــرد؛ آنــان در نمــاز جماعــت امــام شــرکت نمــی کردنــد و گاهــی
در مســجد در اثنــای نمــاز یــا ســخنرانی حضــرت شــعارهای تنــدی میدادنــد
و اخــال میکردنــد .حضــرت اعــام کــرد تــا وقتــی کــه دســت بــه شمشــیر نبــرده
ایــد و در جمــع مــا هســتید از ســه حــق برخورداریــد -1 :شــما را از وارد شــدن بــه
مســاجد و اقامــه ی نمــاز مانــع نمــی شــویم؛  -2حــق شــما را از بیــت المــال قطــع
نمیکنیــم؛ -3تــا زمانــی کــه شــروع بــه جنــگ نکنیــد ،بــا شــما نمــی جنگیــم)41(.
رفتــار و ســیره معصومیــن(ع) بــا مخالفــان ،مایــه ی عبــرت و درس آمــوزی
اســت .ابــن مســکان میگویــد :امــام صــادق(ع) بــه مــن فرمــود :دربــاره ی تــو
گمــان دارم کــه اگــر حضــرت علــی(ع) مــورد شــتم و اســائه ی ادب قــرار گیــرد ،اگــر
یگــزی .عــرض کــردم :آری واهلل ،فدایــت شــوم مــن
بتوانــی بینــی او را بــا دنــدان م 
و اهــل بیتــم چنیــن هســتیم .حضــرت فرمــود :ایــن گونــه مبــاش .قســم بــه خــدا
یکــرد و بــد میگفــت و بیــن
کــه بســیار میشــنیدم کســی بــه علــی(ع) اهانــت م 
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مــن و او جــز ســتون مســجد فاصلــه ای نبــود .مــن خــود را پشــت ســتون پنهــان
میکــردم و موقعــی کــه از نمــاز فــارغ میشــدم از کنــارش گــذر میکــردم .بــه او
ســام مــیدادم و بــا وی مصافحــه مینمــودم)42(.
مدارا با مدیون
یکــی از مــوارد مــدارا ،آســان گیــری در داد و ســتد و قــرض و طلــب اســت .قــرآن
مجیــد از مســلمانان میخواهــد مدیــون را در تنگنــا قــرار ندهنــد و بــا او بســازند.
از ایــن رو میفرمایــد« :و ان کان ذو عســرة فنظــره الــی میســره؛( )43اگــر بدهــکار
تنــگ دســت بــود بایــد بــه او مهلــت داد تــا تــوان گــر شــود».
پیامبــر اکــرم(ص) میفرمایــد :خداونــد انســانی را کــه بــه هنــگام خریــد و فــروش
و پرداخــت و دریافــت ،ســهل و آســان گیــر باشــد دوســت دارد)44(.
اســام بــرای مــدارا بــا مدیــون تهــی دســت پــاداش تعییــن کــرده اســت .روزی
رســول اکــرم(ص) بــر منبــر رفــت و فرمــود :حاضــران بــه غایبــان اطــاع دهنــد :هــر
کــس مدیــون تهــی دســت را کــه قــدرت پرداخــت بدهــی خــود را نــدارد مهلــت
دهــد ،خداونــد هــر روز بــه مقــدار طلبــی کــه دارد ،بــه او اجــر صدقــه میدهــد تــا
وقتــی طلــب خویــش را دریافــت کنــد)45(.
رفق و مدارا در برخورد با افراد ضعیف االیمان
افــراد از نظــر ایمــان ،متفــاوت انــد ،چــون ایمــان درجاتــی دارد و هــر کــس بــه
تناســب همــت و شــناخت خــود بــه درجــه ای از ایمــان دســت مییابــد .امــا مــدارا
اقتضــا میکنــد کــه کســی بــه دلیــل پاییــن بــودن درجــه ی ایمــان ،در انــزوا قــرار
نگیــرد و متناســب بــا درجــه ی ایمــان او ،بازخواســت شــود .از ایــن رو در ســیره ی
معصومیــن(ع) میبینیــم آن بزرگــواران بــا اکثــر شــیعیان و مســلمانان معاشــرت
داشــتند .یکــی از شــیعیان میگویــد :در حضــور امــام صــادق(ع) دربــارهی
عــدهای حرفــی زده شــد .مــن بــه امــام(ع) عــرض کــردم :مــا از آنــان بیــزاری
میجوییــم ،زیــرا آنــان بــه آن چــه مــا قائلیــم قائــل نیســتند .امــام(ع) فرمــود :اگــر
چنیــن اســت ،مــا هــم از مزایایــی برخورداریــم کــه شــما از آنهــا بــی بهــره ایــد ،پــس
مــا هــم بایــد از شــما بیــزاری بجوییــم؟ بــا آنهــا دوســتی کنیــد و از آنــان بیــزاری
مجوییــد ،زیــرا بعضــی از مســلمانان از اســام یــک ســهم و بعضــی دو ســهم...
بعضــی هفــت ســهم دارنــد .ســزاوار نیســت بــر دوش آن کــه از اســام یــک ســهم
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دارد بــه انــدازهی آن کــه دو ســهم دارد بــار بگذاریــم .ســپس حضــرت مســلمانی
را مثــال زد کــه همســایه ای نصرانــی داشــت .او را بــه اســام فــرا خوانــد و اســام
را در نظــر او زیبــا جلــوه داد و نصرانــی مســلمان شــد ،امــا بــه دلیــل ســخت گیــری
بــی جــا او را از اســام رانــد .حضــرت در ادامــه فرمــود :بــر آنــان ســخت نگیریــد،
مگــر نمیدانیــد ...کــه امامــت مــا بــر رفــق و مــدارا و انــس و وقــار اســت .مــردم را بــه
دینتــان و آن چــه بــر آن هســتید ترغیــب کنیــد)46(.
مدارا با کودکان در امور عبادی
هــر چنــد از روایــات برمــی آیــد کــه والدیــن ،فرزندانشــان را قبــل از رســیدن بــه
ســن بلــوغ بــه عبادت(نمــاز و روزه) عــادت دهنــد امــا در ایــن مــورد نبایــد ســخت
گیــری کــرد .امــام صــادق(ع) میفرمایــد :مــا کودکانمــان را در هفــت ســالگی بــه
روزه گرفتــن ،بــه انــدازه ای کــه تــوان آن را دارنــد ،تــا نصــف روز ،بیشــتر یــا کمتــر ،امــر
میکنیــم .هــر گاه تشــنگی یــا گرســنگی بــر آنهــا غلبــه کــرد ،افطــار میکننــد تــا بــه
روزه عــادت کننــد .شــما کودکانتــان را در نــه ســالگی بــه روزه گرفتــن بــه هــر انــدازه
کــه میتواننــد امــر کنیــد .هــرگاه تشــنگی بــر آنهــا غلبــه کــرد ،افطــار کننــد)47(.
مدارا در امر به معرف و نهی از منکر
یکــی از آداب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،رفــق و مــدارا اســت؛ یعنــی بــا زبــان
خــوش و نــرم ،خطــاکار را از راه نادرســت بــاز آوریــم ،چــون هنگامــی امــر و نهــی
تأثیــر میگــذارد کــه تــارک معــروف را همچــون بیمــاری بدانیــم کــه بــه کمــک مــا
نیازمنــد اســت .خداونــد متعــال بــه پیامبــرش میآمــوزد تــا از منکــر بیــزار باشــد،
بــی آن کــه از عامــان آن بیــزاری جویــد و بــه او میفرمایــد :پــس اگــر تــو را نافرمانــی
کردنــد بگــو :مــن از آن چــه میکنیــد بیــزارم)48(.
همــان طــوری کــه طبیــب از بیمــار متنفــر نیســت و در پــی درمــان اوســت،
طبیــب روحانــی نیــز از گنــاه کار متنفــر نیســت ،بلکــه دلســوزانه بــه فکــر اصــاح و
درمــان اوســت .از ایــن رو در صــدر اســام خــود گنــاه کاران بــه ایــن نکتــه پــی بــرده
بودنــد و داوطلبانــه خــود را بــرای حــد خــوردن معرفــی میکردنــد و بــه رســول
خــدا(ص) یــا امــام معصــوم میگفتنــد« :طهرنــی؛ پاکــم ســاز».
امــام علــی(ع) از رســول خــدا(ص) نقــل میکنــد کــه فرمــود :نبایــد امــر بــه معــرف
و نهــی از منکــر کنــد جــز آن کــه در آن چــه بــدان امــر میکنــد و در آن چــه از آن نهــی
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میکنــد ،رفیــق باشــد؛( )49یعنــی بــا مــدارا ،امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کنــد.
نقــل شــده اســت کــه عربــی بیابانــی بــه نــزد حضــرت رســول(ص) آمــد و از وی
تقاضــای چیــزی کــرد .پیامبــر(ص) چیــزی بــه او داد ولــی راضــی نشــد و جســارت
کــرد .اصحــاب بــه خشــم آمدنــد و برخاســتند تــا بــا او عتــاب کننــد .پیامبــر(ص) بــه
آنــان اشــاره کــرد کــه آرام بگیرنــد .ســپس اعرابــی را بــا خــود بــه منــزل بــرد و مقــدار
بیشــتری بــه او کمــک کــرد .آن گاه پرســید :آیــا راضی شــدی؟ مرد عرب کــه بزرگواری
حضــرت را دیــد ،گفــت :آری ،خــدا خیــرت دهــد .آن گاه پیامبــر(ص) بــه او گفــت :آن
نهــا
چــه تــو در مقابــل اصحــاب مــن بــر زبــان رانــدی ،موجــب خشــم و ناراحتــی آ 
نهــا
نهــا نیــز بگویــی تــا ناراحتــی آ 
شــد ،مایلــم ایــن احســاس رضایــت را در نــزد آ 
برطــرف شــود .اعرابــی پذیرفــت و روز بعــد چنیــن کــرد .ســپس پیامبــر(ص) فرمــود:
مثــل مــن و ایــن گونــه افــراد مثــل همــان مــردی اســت کــه شــترش رمیــده بــود و
یکــرد ،مــردم بــه خیــال ایــن کــه بــه صاحــب شــتر کمــک بدهنــد فریــاد کردنــد
فــرار م 
و بــه دنبــال شــتر دویدنــد .آن شــتر بیشــتر رم کــردن و فــراری تــر شــد .صاحــب
شــتر ،مــردم را بانــگ زد و گفــت :کســی بــه شــتر کاری نداشــته باشــد مــن خــود بهتــر
میدانــم کــه از چــه راه شــترم را رام کنــم .او یــک مشــت علــف برداشــت و آرام آرام
بــدون ایــن کــه فریــادی بکشــد ،جلــو آمــد و مهــار شــتر را در دســت گرفــت .اگــر دیروز،
شــما را آزاد گذاشــته بــودم ،ایــن اعرابــی را کشــته بودیــد ولــی مانــع دخالــت شــما
شــدم و خــود بــا نرمــی و مالیمــت او را رام کــردم)50(.
مدارا برای شنیدن حق
قــرآن مجیــد میفرمایــد« :و ان احــد مــن المشــرکین اســتجارک فاجــره حتــی
یســمع کالم اهلل ثــم ابلغــه مأمنــه ذلــک بانهــم قــوم ال یعلمــون؛( )51اگــر در گرمــا
گــرم جنــگ یــک نفــر مشــرک امــان بخواهــد ،بایــد پنــاه دهــی تــا در امنیــت و
آرامــش کامــل بیایــد و کالم خــدا را بشــنود ،اگــر خواســت بپذیــرد و مســلمان شــود
و اگــر نپذیرفــت بــا تأمیــن جانــی او را بــه جبهــه ی کفــار برســان ،زیــرا ممکــن اســت
شــرکت او در قتــال بــا مســلمانان از ســر جهــل و نادانــی باشــد».
ایــن انــدازه مــدارا و نرمــش را در کــدام مکتــب و ملتــی میتــوان یافــت؟ کــدام
قانــون ،مترقــی تــر از ایــن قانــون دربــاره ی آزادی اندیشــه وجــود دارد؟ مدعیــان
حقوق بشــر و داعیان آزاد اندیشــی ،باید درس مدارا و آزادی را از قرآن بیاموزند.
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مــدارا ماننــد صفــات پســندیده ی دیگــر ،اکتســابی اســت؛ یعنــی بــا تمریــن و
ریاضــت و تــاش میتــوان آن را بــه دســت آورد .شــاید بســیاری بخواهنــد بــه
ایــن صفــت ارزنــده آراســته شــوند امــا نمــی داننــد از چــه طریقــی میتــوان بــه آن
دســت یافــت .مــا در ایــن جــا بــه نکاتــی میپردازیــم کــه میتوانــد مــا را در ایــن
امــر یــاری رســاند:
 -1بایــد ایــن واقعیــت تلــخ را بپذیریــم کــه مــردم ،همیشــه مطابــق خواســته ی
مــا عمــل نمــی کننــد و دنیــا بــر وفــق مــراد مــا نمــی چرخــد .قــرآن مجیــد در آیــات
مختلــف بــر ایــن نکتــه تأکیــد میکنــد کــه تغییــر شــخصیت افــراد ،فقــط از خالــق
هســتی ســاخته اســت .از ایــن رو بــه پیامبــرش نیــز گوشــزد میکنــد کــه ایــن قــدر
بــر حــال مشــرکان تأســف نخــورد)52(.
 -2بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه ناراحتــی در مقابــل رفتارهــای
ناشایســت دیگــران ،مشــکلی را حــل نمــی کنــد بلکــه اوضــاع را وخیــم میکنــد.
خشــم و خشــونت ،عصبانیــت و لجاجــت طــرف مقابــل را برمــی انگیزانــد کــه
قطعــا پایــان خوبــی نخواهــد داشــت .امــا احســان و مــدارا بــا دیگــران ،بــه حلقـهی
خشــونت پایــان میدهــد .از ایــن رو قــرآن مجیــد بــه عفــو و صفــح در مقابــل
بدیهــای دیگــران ســفارش میکنــد و احادیــث نیــز بــر آن تأکیــد م ـیورزد .امــام
علــی(ع) میفرمایــد :از لغزشهــا بگــذر تــا مقــام و منزلــت خــود را بــاال ببــری)53(.
به نرمی ،طبع تندان رام گردد  /به سختی ،پخته دیگر خام گردد
سعدی میگوید:
بدی را بدی سهل باشد جزا  /اگر مردی احسن الی من أسا
ایــن شــعر ســعدی اشــاره بــه روایــت امــام باقــر(ع) اســت کــه فرمــود« :احســن الی
مــن اســاء الیــک؛( )54نیکــی کــن بــه کســی کــه بــه تــو بــدی کــرده اســت».
قــرآن کریــم در کنــار کفــار و مشــرکان ،از منافقــان نــام بــرده و ایــن از ویژگیهــای
ایــن کتــاب آســمانی اســت .اســتاد مطهــری میگویــد :شــما در هــر کتــاب مذهبــی
دیگــری میبینیــد کــه صحبــت از مؤمــن و کافــر اســت ولــی قــرآن در مقابــل مؤمــن،
دو گــروه را قــرار میدهــد :کافــر و منافــق.
 -3اگــر بــا هــر اتفــاق ســاده ای ،بیهــوده خــود را ناراحــت کنیــم ،وقــت و انــرژی
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خویــش را کــه میتوانــد صــرف تجربــه انــدوزی شــود ،از دســت داده ایــم ،بــدون
آن کــه نتیجــه ای از آن گرفتــه باشــیم .امــا بــا روش صحیــح مــدارا ،میتوانیــم
شــخصیت خــود را در آیینــه ی رفتــار نامــوزون دیگــران ،بــاز یابیــم .معــروف اســت
کــه لقمــان را گفتنــد :ادب از کــه آموختــی؟ گفــت :از بــی ادبــان .هــر چــه از ایشــان
در نظــرم ناپســند آمــد ،از آن پرهیــز کــردم.
 -4نکتــه ی مهــم دیگــر در رفــق ورزی آن اســت کــه کمــال گرایــی  -هــر چنــد
آرزوی بشــر اســت  -امــا در حــد همــان آرزو میمانــد و هرگــز کســی نمــی توانــد همــه
چیــز را در حــد کمالــش بــه دســت آورد .کمــال گرایــی ،یکــی از ویژگیهــای نســل
جــوان اســت .آنهــا بــه دنبــال دوســت ،همســر و شــغل کامــل و غیــره هســتند،
امــا بایــد واقعیــت را پذیرفــت .انســانها جایــز الخطــا هســتند و ایــن امــر بایــد مــا
را متقاعــد ســازد کــه انتظــارات خــود را از دیگــران کاهــش دهیــم تــا زندگــی بــر مــا
خــوش آینــد گــردد .اگــر کســی بــه دنبــال همســر یــا فرزنــد یــا پــدر و مــادر و یــا همــکار و
دوســت بــی عیــب باشــد ،تنهــا خواهــد مانــد .امــام صــادق(ع) میفرمایــد :در دنیــا
بــه دنبــال چهــار چیــز نباشــید ،زیــرا نمــی یابیــد و حــال آن کــه بــه آنهــا نیــاز داریــد:
 -1دانشمندی که به همه ی علم خود عمل کند ،زیرا بدون دانش میمانید؛
 -2عملی که از ریا خالی باشد ،زیرا توفیق هیچ عملی را نمی یابید؛
 -3غذایی که بدون شبهه باشد ،زیرا بدون غذا میمانید؛
 -4دوستی که بی عیب باشد ،زیرا بدون دوست میمانید)55(.
 -5نکتــه آخــر توجــه بــه پــاداش مداراســت .امــام علــی(ع) میفرمایــد :بــا مــردم،
مــدارا کــن تــا از بــرادری آنــان بهــره منــد شــوی )56(.پیامبــر اســام(ص) بــرای
مردانــی کــه در برابــر بداخالقــی همسرانشــان مــدارا میکننــد ثــواب ایــوب و بــرای
زنانــی کــه در برابــر بداخالقــی شــوهر ،شــکیبایی میورزنــد ،ثــواب آســیه را مطــرح
کــرده اســت)57(.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 -1مجمع البحرین ،ماده ی دری.
 -2المحجه البیضاء ،ج ،5ص .322
 -3محمدتقی فلسفی ،شرح و تفسیر دعای مکارم االخالق ،ج ،1ص .372
 -4اصول کافی ،ج  ،2ص .117
 -5همان ،ص .118
 -6من ال یحضره الفقیه ،ج  ،4ص .384
 -7بحار االنوار ،ج  ،72ص .52
 -8همان ،ج  ،2ص .69
 -9وسائل الشیعه ،ج  ،8ص .540
 -10طه( )20آیه ی .43-44
 -11غرر الحکم و دررالکلم ،ج  ،4ص .16
 -12همان ،ج  ،3ص .153
 -13همان ،ج  ،2ص .45
 -14مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ،بیت .3814-6
 -15مستدرک الوسائل ،ج  ،11ص .293
 -16مشکوه االنوار ،ص .42
 -17مستدرک الوسائل ،ج  ،11ص .292
 -18اصول کافی ،ج  ،2ص .119
 -19همان ،ج  ،2ص .116
 -20غرر الحکم و درر الکلم ،ج ،4ص .15
 -21همان ،ج  ،4ص .54
 -22مجموعه آثار ،ج  ،17ص .247
 -23نهج البالغه ،خطبه .108
 -24مجموعه آثار ،ج  ،17ص .248
 -25اصول کافی ،ج  ،2ص .87
 -26همان ،ص .86
 -27مرتضی مطهری ،سیره ی نبوی ،ص .217
 -28بقره( )2آیه ی .185
 -29سیره ی ابن هشام ،ج  ،4ص .337
 -30ابراهیم( )14آیه ی .4
 -31بحار االنوار ،ج ،1ص .85
 -32عالمه طباطبائی ،سنن النبی ،ص.57
 -33مستدرک الوسائل ،ج  ،6ص .196
 -34صحیح بخاری ،ج  ،1ص .31
 -35نهج البالغه ،نامه ی .53
 -36صحیح بخاری ،ج  ،1ص .25
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 -37بحار االنوار ،ج  ،77ص .45-110
 -38تحف العقول ،ص .409
 -39مستدرک الوسائل ،ج  ،2ص .91
 -40ممتحنه( )60آیه ی .8
 -41اصغر ناظم زاده ،تجلی امامت ،ص .611
 -42محمدتقی فلسفی ،شرح و تفسیر دعای مکارم االخالق ،ج ،1ص .371
 -43بقره( )2آیه .280
 -44نهج الفصاحه ،ص .15
 -45تفسیر صافی ،ص .80
 -46وسائل الشیعه ،ج  ،11ص .427
 -47عالمه طباطبائی ،سنن النبی ،ص .157
 -48شعراء( )26آیه ی .216
 -49مستدرک الوسائل ،ج  ،12ص .186
 -50مرتضی مطهری ،داستان راستان ،ج  ،1ص  ،24با اندکی تصرف.
 -51توبه( )9آیه ی .6
 -52شعراء()26آیه ی .3-4
 -53غرر الحکم و درر الکلم ،ج  ،3ص .314
 -54من ال یحضره الفقیه ،ج  ،4ص .1770
 -55الکافی ،ج  ،2ص .651
 -56غرر الحکم و درر الکلم ،ج  ،4ص .16
 -57بحار االنوار ،ج  ،103ص .247
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تــاریــــخ

پیامبر مدارا و قاطعیت

چکیده

ک در جایــگا ه خــود  -دفــا ع میکنــد ،و پـ 
س
ت  -و هــر یـ 
مقالــه ،از مــدارا و صالبـ 
ن کریــم ،احادی ـث
ی در قــرآ 
ح اســام 
ی از امــر ب ـ ه مــدارا و تســام 
از ذکــر نمونههائــ 
عو
ی قاط ـ 
ی از موضعگیریهــا 
پیامبــر(ص) و اهلبیــت(ع) ،ب ـ ه نمونههائ ـ 
ن و ســنت ،اشــار ه میکنــد.
ی در قــرآ 
ت اســام 
صالبــ 

مقدمه

م ب ـ ه
ن کری ـ 
م قــرآ 
«مــدارا» و «صالبــت» ،هــر دو از ســیر ه پیامبــر(ص) و تعالیــ 
ن قــدرت
ی پیامبــر(ص) چـ ه در فقــدا 
ی و اجتماعـ 
ت سیاسـ 
شــمار آمــد ه و در حیــا 
ب اقتــدار ،در گفتــار و رفتــار
ت و کس ـ 
ل حکوم ـ 
س از تشــکی 
و حکومــت ،و چــ ه پ ـ 
1
ُ
ایشــا 
تو
ش و مالطف ـ 
ی نرم ـ 
ن اســتمرار داشــتهاند« .مــدارا» در لغــت ،ب ـ ه معن ـ 
ی نیــز ب ـه
ت اســام 
ت و در روایــا 
ن اس ـ 
ی آنــا 
ی از خطــا 
ق بــا مــرد م و چشمپوش ـ 
رف ـ 
ن معنــا بــکار رفت ـ ه اســت.
همی ـ 
ت میآیــد ک ـه
ن ب ـ ه دس ـ 
ن دی ـ 
ت و ســیر ه پیشــوایا 
م و روایــا 
ن کری ـ 
ی قــرآ 
در بررس ـ 
ش مســلم
ی و ارز 
ی اســام 
ل جــار 
ت و رحمــت» ،اص ـ 
«مــدارا و نرمــش» و «رأف ـ 
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ن بود ه اســت.
ن و جها 
ش اســا م در شــب ه جزیر ه عربســتا 
ل گســتر 
ی و از عوام 
قرآن 
ُ
ل ارزش ـی
ن اص ـ 
ش بعنــوا 
ن مــدارا و نرم ـ 
ف جریــا 
ی کــرد ک ـ ه ظــر 
ابتــدا بایــد بررس ـ 
ی در اصــول
ق اســت؟ و آیــا هم ـ ه جــا حت ـ 
ل مطل ـ 
ک اص ـ 
اســا م کجاســت؟ آیــا ی ـ 
ق باشــد و
ک نمیتوانــد مطل ـ 
یش ـ 
ن اصــل ،ب 
ی اســت؟ ای ـ 
ی جــار 
ن دین ـ 
و قوانی ـ 
ً
ل ب ـ ه ی ـک
ن را تبدی ـ 
ن حــدود ،آ 
ن فراتــر از ای ـ 
یآ 
ی دارد ک ـ ه اجــرا 
حتمـ ـا حــدود 
ق میگردانــد.
ی در ح ـ 
ی مداهن ـ ه و مصانع ـ ه و سازشــکار 
ی یعن ـ 
پدیــد ه ضدارزش ـ 
ی «خشــونت»
ش نیــز ب ـ ه ناهنجــار 
ل در مــرز خوی ـ 
ن اص ـ 
ک ای ـ 
همانگون ـ ه ک ـ ه تــر 
یو
ل شــخص 
ت میآیــد کـ ه ُمــدارا در مســائ 
ت بـ ه دسـ 
ت و روایــا 
میانجامــد .از آیــا 
ت ترویج
ت و در کیفیـ 
ن نیسـ 
ق دیگــرا 
ل بــا حقــو 
ی کـ ه در تقابـ 
ل اجتماعـ 
نیــز مســائ 
ن و اجــرای
ی دی ـ 
ل اصول ـ 
ی دینــی ،توصی ـ ه شــد ه امــا در مســائ 
اســا م و ارزشهــا 
ً
ت و ســهلانگاری
ـا مذمــو م و نــاروا اس ـ 
ش کامـ 
حــدود و احــکا م دینــی ،نرم ـ 
ن و ُمداهنــه» منجــر
ی مذمــو م بنــا م «ادهــا 
در اینگونــ ه مســائل ،ب ـ ه پدیــدها 
ق دیگــران
ع حقــو 
ت و اگــر ب ـ ه تضیی ـ 
ی شــدید اســا م اس ـ 
میشــود ک ـ ه مــورد نه ـ 
ت در ظلــم» بشــمار م ـیرود.
[=حقالنــاس] بیانجامــد نیــز «معاون ـ 
ی در خصــوص
ت و ســیر ه اولیــأ دینـ 
ت و روایــا 
ی مختصــر از آیــا 
ک بـ ه نمونـها 
اینـ 
ت و صالبــت ،اشــار ه میکنیــم:
مــدارا و نیــز قاطعیـ 

ن و ُمدارا
قرآ 

ق و حــدود
ع حقــو 
ی ک ـ ه ب ـ ه تضیی ـ 
م در توصی ـ ه ب ـ ه مــدارا در مــوارد 
ن کریــ 
قــرآ 
ی نینجامــد ،از جمل ـ ه فرمــود ه اســت:
شــرع 
ً
َ
َ
ـب النفضــوا م ـن
ظ القلـ ِ 
ـت فظـ ـا غلی ـ 
م ولــو کنـ 
ـت له ـ 
هلل ِلنـ 
نا 
ـة م ـ 
)1فبمــا رحمـ ٍ 
ت فتــوکل
م فیاالمــر فــاذا عزم ـ 
م و شــاوره 
م واســتغفرله 
ف عنه ـ 
ک فاعــ 
حولــ 
2
هلل یح ـ 
نا 
هلل ا 
عل ـیا 
ن نرمخــو و پرمهــر
ت الهــی ،بــا آنــا 
ب المتوکلین( .ب ـ ه رحم ـ 
ن تــو پراکنــده
ک از پیرامــو 
یش ـ 
یب 
ل بــود 
شــدی .اگــر تندخــو و ســختد 
ش بخــوا ه و در کارهــا بــا آنــان
ن آمــرز 
ن درگــذر و برایشــا 
میشــدند ،از آنــا 
ن ک ـ ه خداونــد،
ل کـ 
ی بــر خــدا تــوک 
ی را گرفت ـ 
م نهائ ـ 
ن تصمی ـ 
ن و چــو 
ت کـ 
مشــور 
ت م ـیدارد).
ن را دوس ـ 
توکلکننــدگا 
شو
ت و نرم ـ 
ی گذش ـ 
ی یعن ـ 
ی اســام 
ت الز م در رهبــر 
ک صف ـ 
ن آی ـ ه ب ـ ه ی ـ 
در ای ـ 
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ن شــدهاند
ی از آنهــا ســر زد ه و بعــد پشــیما 
ی ک ـ ه تخلف ـ 
ف در برابــر کســان 
انعطــا 
3
اشــار ه شــد ه اســت.
ٌ
ُ
ٌ
م
ـص علیک ـ 
م حریـ 
م عزیـ ـز علی ـ ه مــا عنت ـ 
ن أنفســک 
رســول م ـ 

م
 )2لقدجأکــ 
ٌ
ٌ 4
ن رؤ 
بالمؤمنی ـ 
ن آمــد ک ـ ه بــر
ی از خودتــا 
ی شــما پیامبــر 
ک بــرا 
یش ـ 
ف رحیم( .ب 
ت بـه
ص و نســب 
ت شــما حریـ 
ج بیفتیــد ،بـ ه ســعاد 
ت اگــر شــما در رنـ 
او دشــوار اسـ 
ن اســت).
مؤمنــان ،دلســوز و مهربــا 
ً
َ ً
ُ
5
ث أسفا.
م تؤمنوا بهذا الحدی 
نل 
ما 
ی آثار ه 
ک عل 
باخع نفس 
ک ٌ
)3فلعل 
ح مــردم،
ی مصالـ 
ن خــود را از انــدو ه در پیگیــر 
ن نیاورنــد ،تــو جــا 
(بســا اگــر ایمــا 
تبــا ه کنــی).
6
هلل علیـ ٌ 
ـرات انا 
م حسـ ٍ 
ک علیهـ 
ب نفسـ 
 ...)4فالتذهـ 
ـم بمــا یصنعون( .مبادبــا
ی و خداونــد بـ ه آنچـ ه میکننــد
ت را بدهـ 
ی جانـ 
حســرتیک ه برایمــرد م میخــور 
دانــا اســت).
ی
ی یعنـ 
ن اســام 
ی و حاکمــا 
ط رهبــر 
ی دیگــر از شــرای 
ت بیانگــر یکـ 
ل آیــا 
ن قبیـ 
ایـ 
ی هدای ـت
ت ب ـ ه امــت» اســت .پیامبــر اکــرم(ص) بــرا 
ت نســب 
ی و رأفــ 
«دلســوز 
ب و روز مجاهــدت
ن هــدف ،ش ـ 
ی ای ـ 
ی اجــرا 
ق میورزیــد و بــرا 
ت عشــ 
بشــری 
ن میکــرد و از هدایـت
غ دیـ 
ن و آشــکار ،در اجتمــا ع و انفــراد ،تبلیـ 
میکــرد و در نهــا 
ی
ت و مهربانـ 
ن درجـ ه رأفـ 
ن عالیتریـ 
یبــرد و ایـ 
جم 
ی از مــردم ،رنـ 
ن گروههائـ 
نشــد 
ت اســت.
ت بـ ه امـ 
نســب 
ً
7
ک االرحمـ 
)5و مــا ارســلنا 
ن
ی جهانیــا 
ی بــرا 
ـة للعالمیــن (و تــو را جــز رحمت ـ 
نفرســتادیم).
8
ن امنوآمع ه اشدآء علیالکفار رحمآء بینهم...
هلل والذی 
محمد رسولا 
ٌ
)6
ی کـ ه بــا اوینــد ،بــا کافــران ،ســختگیر و بــا
ت و کســان 
(محمــد(ص) پیامبــر خداسـ 
یکدیگــر مهربانند).
م ابلغـ ه
هلل ثـ 
ع کال م ا 
ی یســم 
ک فأجــر ه حتـ 
ن اســتجار 
ن المشــرکی 
ـد مـ 
ن احـ ٌ 
)7و ا 
ٌ
(9
م قـ 
ک بانهــ 
مأمنــ ه ذلــ 
ت
ن از تــو پنــا ه خواس ـ 
ی از مشــرکا 
ـوم الیعلمون اگــر یک ـ 
ش برســان ،چــرا
ن امن ـ 
س او را ب ـ ه مــکا 
ش د ه تــا کال م خــدا را بشــنود ،ســپ 
پناه ـ 
ن ناداننــد).
ک ـ ه آنــا 
ن اتبع ـک
ک لم ـ 
ض جناح ـ 
ن و اخف ـ 
ک االقربی ـ 
 )8وانــذر عشــرت 
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ی ک ـ ه تــو را
ن مؤمنان ـ 
یآ 
ک را هشــدار د ه و بــرا 
ن نزدی ـ 
منالمؤمنین(10.خویشــا 
ل خــود را فــرو گســتر).
ی کردهانــد ،بــا 
پیــرو 
(11
ض جناح 
)9واخف 
ن فرو گستر)
ی مؤمنا 
ش برا 
ل خوی 
ک للمؤمنین و با 
َ
12
ُ
ض عـ 
ف واعــر 
)10خذالعفــو و أمربالعــر 
ن و ب ه کار
ت پیشـ ه کـ 
ن المشــرکین (گذشـ 
خ برتــاب)
نر 
ن د ه و از نادانــا 
پســندیده ،فرمــا 
ی اســا م مأمــور ب ـه
ن میشــود ک ـ ه پیامبــر گرام ـ 
ی روش ـ 
ن ب ـ ه خوب ـ 
ت قــرآ 
از آیــا 
ُ
ش و مــدارا بــا مــرد م بودهانــد.
نرمــ 

ثو ُ
«مدارا»
حدی 

تو
ی بســیار مــورد توجـ ه قــرار گرفت ه اسـ 
ت اســام 
ت در روایــا 
ت و رأفـ 
ل مــدارا 
اصـ 
ف [=مهربانـی
م و تعاطـ 
ب تراحـ 
ب رفــق ،بــا 
ب مــدارات ،بــا 
ن بــا 
ی چــو 
ل ابوابـ 
شــام 
ت التزامــی،
ی نیــز ب ـ ه دالل ـ 
ب دیگــر 
ت و ابــوا 
ب معاشــر 
ت ب ـ ه یکدیگــر] .و بــا 
نســب 
ب اهتمــا م ب ـ ه امــور دیگــران ،بــاب
ن بــا 
ل را تأییــد مینماینــد چــو 
ن اصــ 
همیــ 
ش دیگــران،
ی از لغــز 
ب عفــو و چشمپوش ـ 
م غیــظ ،بــا 
ب کظ ـ 
م و بردبــاری ،بــا 
حل ـ 
ن و(...رجــو ع شــود ب ـه
ن و مؤمنــا 
ن ب ـ ه بــزرگا 
ش نهــاد 
م و ارز 
ب احتــرا م و تکری ـ 
بــا 
ج .)2
ف کافــی ،
ب شــری 
کتــا 
ت از پیامبراکرم(ص) بسند ه مینماییم:
در اینجا تنها ب ه چند روای 
ی بــأدأ
س کمــا أمرن ـ 
ی بمــدارا ة النــا 
ی رب ـ 
ل رســولاهلل(ص) :أمرن ـ 
 )1قــا 
13
ی بــا مــرد م دســتور فرمــود ،همچنانکـه
الفرائض( .پــروردگار م مــرا بـ ه مــدارا و نرمـ 
ت امــر فرمــود).
بــ ه انجــا م واجبــا 
ُ
ف
م نص ـ 
ق له ـ 
ن والرف ـ 
ف االیمــا 
س نص ـ 
ل رســولاهلل(ص) :مــدارا ة النــا 
 )2قــا 
ی بــا آنــان،
ن اســت ،و نرمـ 
ی از ایمــا 
ی بــا مــردم ،نیمـ 
ی و ســازگار 
العیش(14.مهربانـ 
ت زندگــی).
ی از برک ـ 
نیم ـ 
ک الســا م و
ک یقرئ ـ 
ی النب ـی(ص) فقــال :یــا محمــد ،رب ـ 
)3جــأ جبرئیــل(ع) ال ـ 
َ
ل لـ 
یقــو 
ض کــرد :پــروردگارت
ل نــزد پیامبــر(ص) آمــد و عــر 
ک دارخلقی(15.جبرئی ـ 
ُ
م مــدارا کــن).
ب ـ ه تــو ســا م میرســاند ک ـ ه بــا بندگان ـ 
و از اما م صادق(ع):
ف
ی التعاط ـ 
ن عل ـ 
ل و التعــاو 
ن االجتهــاد فیالتواص ـ 
ق علیالمســلمی 
یحــ 
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ی تکونــوا کمــا امرکـ 
م
ض حتـ 
م علیبعـ 
ف بعضهـ 
ل الحاجـ ة و تعاطـ 
والمواســا ة الاهـ 
م
ن امرهـ 
م مـ 
ب عنکـ 
ن لمــا غــا 
ل «رحمــأ بینهــم» متراحمیــن ،مغتمیـ 
هلل عزوجـ 
ا 
16
ی علیــ ه االنصارعل ـ 
ی مــا مضــ 
علــ 
ی
ت بــرا 
ی عهــد رسولاهلل(ص)( .ســزاوار اس ـ 
ت و رســیدگی
ی و در محبـ 
ک بــر مهــرورز 
ن کـ ه در پیونــد بــا یکدیگــر و کمـ 
مســلمانا 
ن باشــید کـ ه خدای
ت بـ ه هــم ،کوشــا باشــند .چنا 
ت نســب 
ن و عطوفـ 
بـ ه نیازمنــدا 
ن باشــید آنگون ـ ه ک ـه
ب مســلمانان ،دلسوزشــا 
فرمــود «رحمــأ بینهــم» و در غیــا 
ل خــدا(ص) بودهانــد).
انصــار در عصــر رســو 

سیر ه پیامبر(ص) و مدارا

ق عالــم،
ی خل ـ 
ی و رهبــر و مقتــدا 
ی اله ـ 
ن پیــامآور وح ـ 
پیامبــر اســا م ب ـ ه عنــوا 
ل مــدارا
ت و اه ـ 
ت و رحیمی ـ 
ل نیــز مظهــر رحمانی ـ 
ن بــر بیــان ،در عم ـ 
افــزو 
ُ
ن مــوارد مجــاز در
ط بـ ه همــا 
ح و مــدارا مربــو 
ت تســام 
ن سیاسـ 
بودهانــد .البتـ ه ایـ 
ی پیامبــر اکــرم(ص) در مکـه
ی اســت .وقتـ 
ل اجتماعـ 
ی مســائ 
ی و برخـ 
امــور شــخص 
ل شــدید مواج ـه
ی ظهــور کــرد ،بــا عکسالعم ـ 
ت مــرد م ب ـ ه خداپرســت 
ی دعــو 
بــرا 
غ نورزیدنــد
ت دریـ 
ت و اهانـ 
ش از هیچگونـ ه آزار و شــکنج ه و افترائــا 
گشــت؛ و قریـ 
ن اعمــال
ی ایـ 
ی میکردنــد و وقتـ 
ن و ...معرفـ 
ی کـذاب ،ســاحر ،مجنــو 
و او را فــرد 
ن بودکــه:
ل پیامبــر(ص) ای ـ 
ج میرســاندند ،عکسالعم ـ 
ف را ب ـ ه او 
ســخی 
17
ی بانه ـ 
م اغفــر لقوم ـ 
«الله ـ 
تو
م الیعلمــون»« .بــار الهــا قــو م مــرا مــورد رحم ـ 
ت را نمیداننــد».
ن حقیق ـ 
ش قــرار ده ،زیــرا اینــا 
ت خویــ 
مغفــر 
ف پیامبــر(ص) بــا مــرد م در هنــگا م اقتدار
ن مهمتــر رفتــار مهربانانـ ه و انعطــا 
از ایـ 
ن روز
ی گشــت .در آ 
ح مک ـ ه متجل ـ 
ن در روز فت ـ 
ی از آ 
ت کــ ه نمون ـها 
ی اســ 
سیاســ 
ن را ب ـه
ح کــرد و آنــا 
ی جهــاد و مشــقت ،مک ـ ه را فت ـ 
س از ســالیان 
ت ک ـ ه پ ـ 
سرنوش ـ 
ل و غارتهــا بگیــرد امــا
ت انتقــا م آزارهــا و اهانتهــا و قت ـ 
زانــو درآورد ،میتوانس ـ 
ی صــادر نمــود و از تقصیــر همــگان ،جــز چنــد
ن عفــو عموم ـ 
پیامبــر(ص) فرمــا 
ب میآمدنــد،
ش از حــد ،معانــد و پلیــد بــود ه و از ائمــه کفــر ب ـ ه حســا 
نفــر ک ـ ه بی ـ 
لو
ت کام ـ 
ح مکــه ،هنــگا م ورود ســپا ه اســا م بــا تجهیــزا 
نگذشــت .در روز فت ـ 
ن ســپاه
ن صحاب ـ ه و افســرا 
ن معــاذ از بــزرگا 
ص ب ـ ه شــهر مکــه ،ســعدب 
ش خــا 
آرای ـ 
ن خواندکــه:
ن مضمــو 
ی بــا ای ـ 
پیامبــر رجزهائ ـ 
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ل شمرد ه میشود.
ل شما حال 
ن و ما 
امروز روز نبرد است؛ امروز جا 
ت غمگی ـن
ن اشــعار ،ســخ 
ن ای ـ 
ن پیامبــر(ص) از شــنید 
ف و مهربــا 
ب عطــو 
قل ـ 
م را بـ ه
ل نمــود و پرجـ 
ی عــز 
ن افســر ،او را از مقــا م فرماندهـ 
ت تنبیـ ه آ 
ت و جهـ 
گشـ 
18
پســر وی ،قلیلبـ 
ی مــرد م مکــه ،کـ ه ســالها بــا
ی بــرا 
ن مهربانـ 
ن ســعد ســپرد .ایـ 
ب مینمــود
ت ورزیــد ه و بــا او جنگهــا نمــود ه بودنــد ،عجیـ 
ت خصومـ 
ن حضــر 
آ 
ت و دلهــا را
ن را بـ ه عفــو رهبــر بــزرگ ،امیــدوار ســاخ 
م عطوفــت ،آنــا 
م مالیـ 
و نســی 
ل ســاخت.
ش اســام ،متمایـ 
بـ ه پذیــر 
ن از
ن بنامیــه» اشــار ه نمــود .صفــوا 
ن ب ـ ه عفــو «صفــوا 
از دیگــر نمونههــا میتــوا 
ی متعــدد علیـ ه پیامبر(ص)
ن جنگهــا 
ن مکـ ه و آتشافــروزا 
ن مشــرکا 
جملـ ه ســرا 
ن مــرد م بـ ه دار آویختـ ه بــود و از
ی را در مکـ ه در برابــر دیــدگا 
بــود ه اســت .او مســلمان 
ت بـ ه جــده
س مجــازا 
ل شــمرد ه بــود امــا از تــر 
ن او را حــا 
ی پیامــر(ص) ،خــو 
ن رو 
ایـ 
ن را از
ی کـ ه پیامبــر ،آنــا 
ت د ه نفــر 
ش در لیسـ 
ت زیــرا اطــا ع یافتـ ه بــود کـ ه نامـ 
گریخـ 
ن را صــادر کــرده ،وجــود دارد.
م اعدامشــا 
ی اســتثنأ نمــود ه و حکـ 
عفــو عمومـ 
ت عفــو و گذش ـت
عمروبنوهــب ،پســرعمویصفواناز پیامبــر(ص) درخواس ـ 
ن بــاور نمیکــرد ک ـ ه عفــو
ن را عفــو نمــود .صفــوا 
از او را کــرد و پیامبــر(ص) ،صفــوا 
ش بیاورنــد ،و
ل بــر عفــو 
ی دا 
ل خــدا(ص) نشــانها 
ت مگــر اینکـ ه از رســو 
شــد ه اسـ 
ن نشــان ه دادند و او برگشــت.
ش را بـ ه عنــوا 
ن خویـ 
پیامبــر(ص) ،عمامــه ،یــا پیراهـ 
ن دو مــاه
ض کــرد :ب ـ ه م ـ 
ش ب ـ ه پیامبــر«ص» افتــاد ،عــر 
ی صفــوان ،چشــم 
وقت ـ 
ق کنــم.
ت دهیــد تــا دربــار ه اســا م تحقیـ 
مهلـ 
م کـ ه دربــار ه اســا م تحقیـق
ت میدهـ 
پیامبــر(ص) فرمــود بـ ه تــو چهــار مــا ه مهلـ 
ن نی ـک
س ب ـ ه ای ـ 
چک ـ 
ن بعدهــا میگفــت :هی 
ن شــوی .صفــوا 
ی و مســلما 
کنــ 
م کـ ه خدایـی
ی میدهـ 
ی نمیتوانــد باشــد مگــر اینکـ ه پیامبــر باشــد و گواهـ 
نفسـ 
19
ن شــد.
ل خــدا اســت؛ و مســلما 
ت و او رســو 
ی یکتــا نیس ـ 
جــز خــدا 

ی سازشکاری
ت و نف 
صالبت ،قاطعی 

ش اســت .امــا
ت و نرم ـ 
ل در اســا م و ســیر ه معصــوم(ع) ،رأف ـ 
م کــ ه اصــ 
گفتیــ 
ی اســت .اگــر
ح و گذشــت ،ضــرور 
چ تســام 
ن هی ـ 
ت بــدو 
ت و قاطعی ـ 
گا ه نیــز صالب ـ 
ن و منافقان
ت ب ه دشــمنا 
ت نســب 
ح خشــون 
ی و بـ ه اصطــا 
ت و ســختگیر 
قاطعیـ 

50

مــعــارف

یگــردد
کم 
ی تحریـ 
ن ملتـ 
ت بـ ه چنیـ 
ن نســب 
ع دشــمنا 
ن نباشــد ،طمـ 
و متخلفــا 
ت کام ـل
س امنی ـ 
ی در جامع ـ ه زیــاد میشــود ،زیــرا بزهــکاران ،احســا 
و بزهــکار 
م زد ه و باع ـث
ی جامع ـ ه را بــر ه ـ 
ت مل ـ 
ت قانونــی ،امنی ـ 
نمــود ه و در خــأ خشــون 
ی
ن نشــد ه و فســاد و بیعدالت ـ 
ت تأمی ـ 
ش مــرد م میشــوند ،عدال ـ 
ب آســای 
ســل 
ت الزم
ی و خشــون 
ت ب ـ ه مــردم ،ســختگیر 
ب رحم ـ 
س از بــا 
فراگیــر میشــود .پ ـ 
تو
ت ب ـ ه صالب ـ 
ت اســامی ،دعــو 
ت ک ـ ه شــریع 
ن رهگــذر اس ـ 
میشــود .از ایــ 
ع کردنــد
ق و قاطــع ،وضـ 
ی احــکا م شــا 
ت و عــد م مداهنـ ه فرمودنــد و برخـ 
قاطعیـ 
ع گشــت ه هماننــد جراحـی
ت تشــری 
ل امـ 
ت بـ ه ک 
ب رحمـ 
ن نیــز از بــا 
ن قوانیـ 
س ایـ 
پـ 
ی اســت.
ت بــدن ،ضــرور 
ی صح ـ 
ی فاســد ک ـ ه بــرا 
عضــو 
ن اســام
ت در قانــو 
ی و خشــون 
ت و ســختگیر 
ن قاطعی ـ 
ت کــرد ک ـ ه ای ـ 
بایــد دق ـ 
ن علیهمالســا م متجل ـی
گ و معصومی ـ 
ی بــزر 
کــ ه در ســیر ه پیامبــر(ص) و اولیــا 
ن
ی اســت؟ بنظــر میرســد ک ـ ه بتــوا 
ت بــ ه چ ـ ه گروههــا و افــراد 
گردیــده ،نســب 
ت مشــروع ،ارائـ ه کــرد:
ل خشــون 
ن مــوارد اعمــا 
ت تعییـ 
ی را جهـ 
ن دســتهبند 
چنیـ 
الف .مشرکین؛
ب .منافقین؛
ج .متخلفان و بزهکاران
ث
ن مبحـ 
ی پیامبــر(ص) را در ایـ 
ت و ســیر ه عملـ 
ت و روایــا 
ی از آیــا 
ک نمونـها 
اینـ 
مــرور کنیم:

ت و قاطعیت
قرآن ،صالب 

م و خذوهـ 
م
ث وجدتموهـ 
ن حیـ 
خ االشــهر الحـ ُـر م فاقتلــوا المشــرکی 
 )1فــاذا انســل 
20
مک 
م و اقعدواله ـ 
و احصروهــ 
ف و شمشــیر)،
ن آیه(آی ـ ه ســی 
ل مرصــد ....ای ـ 
ل بــر چهــار
ن صــادر نمــود ه و مشــتم 
ن دســتورها را در مقابلـ ه بــا مشــرکا 
ســختتری 
ن و در
ن راههــا ،محاصــر ه کــردن ،اســیر ســاخت 
ن اســت :بســت 
م شــدید و خشـ 
حکـ 
ن مشــرکان.
نهایــت ،کشــت 
ن شــرایط
ت بلک ـ ه بــا درنظــر گرفت ـ 
ی نیس ـ 
ت تخییــر 
م ب ـ ه صــور 
ن چهــار حک ـ 
ای ـ 
ی گــردد .اگــر تنهــا بــا
ص موردنظــر ،بایــد عمل ـ 
ن و اشــخا 
ن و مــکا 
ط و زمــا 
محیــ 
ن در فشــار قــرار گیرنــد از ایـن
ن و یــا اســیر گرفتــن ،آنــا 
ن را ه و محاصــر ه نمــود 
بســت 
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ل هـم
ن آنهــا نبــود ،آنــگا ه قتـ 
ل و کشــت 
ی جــز قتـ 
را ه بایــد وارد شــد .و اگــر چــارها 
21
یگــردد.
جایــز و مجــاز م 
ً ً
ُ
22
َ
م جهـ 
جاهده ـ 
ع الکافری ـ 
)2فالتط ـ 
ن مبــر و
ن فرمــا 
س از کافــرا 
ـادا کبیرا( .پ ـ 
نو ِ
ی بــزرگ).
ن جهــاد کــن ،جهــاد 
ن بــا آنــا 
ن قــرآ 
بدی ـ 
23
ی پیامبــر ،از
ن والمنافقیــن( .ا 
ع الکافری ـ 
هلل والتط ـ 
ی ات ـقا 
 )3یــا ایهاالنب ـ 
ُ
ع المکذبیــن(.از
ن مبــر) .فالتط ـ 
ن را فرمــا 
ن و منافقــا 
خــدا پــروا بــدار و کافــرا 
ت دارنــد ک ـه
ن دوس ـ 
ن فیدهنــون .دشــمنا 
ن مبــر) َ و د و لوتده ـ 
دروغزنــان ،فرمــا 
24
ل ٍ
عک 
ی کننــد .وال تطـ 
ی تــا نرمـ 
نرمی(روغنمالی=ماســتمالی) کنـ 
حالف مهیــن( .و
َ
ی تــو از
ت دارنــد کمـ 
ن دوسـ 
ی آنــا 
ن مبــر) .یعنـ 
ی فرمــا 
م خورنــده فرومایـها 
از هــر ق َسـ 
ش مایـ ه بگذارنــد و هــر
ن خویـ 
ن از دیـ 
م آنــا 
ی هـ 
ن خــود مایـ ه بگــذاری ،و اندکـ 
دیـ 
25
ش کنیــد.
ش مســامح ه روا داریــد تــا ســاز 
ن خوی ـ 
ک دربــاره دی ـ 
یـ 
ت  75-73ســور ه اســرأ
ن در آیــا 
ت و همچنی ـ 
ن آیــا 
م در ای ـ 
ی حکیــم ،ه ـ 
خــدا 
ُ
ش و مداهن ـ ه بــا کفــار و
ی را از ســاز 
ت تمــام ،پیامبــر گرام ـ 
ی ب ـ ه شــد 
ت دیگــر 
و آیــا 
ی نمــود ه اســت.
ن نه ـ 
مشــرکا 
ً
ی علینــا غیــر ه و 
اذا
ک لتفتــر 
ی اوحینــا الی ـ 
ک عنالــذ 
ن کادوا لیفتنون ـ 
وا 
ً ً
ً
ً
اذا
ـیئا قلیــا .
م شـ 
ن الیه ـ 
ت ترک ـ 
ک لقــد کــد 
ن ثبتنــا 
خلیــا ولــوال أ 

ک
التخــذو 
ً
ک علینــا نصیــرا.
م التجدول ـ 
ت ثـ 
ف الممــا 
ف الحیــو ة و ضع ـ 
ک ضعــ 
الذقنــا 
م بلغزاننــد و بگرداننــد تــا
ی کردیـ 
ک بــود کـ ه تــو را از آنچـ ه بـ ه تــو وحـ 
(و همانــا نزدیـ 
ی خــود گیرنــد .و اگــر
ی و آنــگا ه تــو را بـ ه دوســت 
ی کردیــم ،ببنــد 
ن را کـ ه وحـ 
بــر ماجــز آ 
ش کنــی.
ن گرایـ 
ی بـ ه آنــا 
ک بــود کـ ه اندکـ 
ن بــود کـ ه تــو را اســتوار داشــتیم ،نزدیـ 
نـ ه آ 
ن زندگــی ،و دو چنــدان
ب در ایـ 
ن عــذا 
ش  -تعــداد دو چنــدا 
ت گرایـ 
آنــگاه ،در صــور 
ی نمییافتــی).
ش در برابــر مــا یــاور 
ی خویـ 
م و آنــگا ه بــرا 
گ میچشــاندی 
س از مــر 
پـ 
ی گروههــای
ن هشــدار میدهــد کـ ه مبــادا وسوسـهها 
ت بــا تأکیــد فــراوا 
ن آیــا 
ایـ 
ف
ن و مؤمنــان ،ضعـ 
ن کـ ه بـ ه دیــن ،معتقــد نیســتند ،در مســلمانا 
ن و آنــا 
مشــرکا 
ی دینی
ل و مبان 
ن را در مســائ 
ی ایجــاد کنــد و روحیـ ه آنــا 
ل دینـ 
ی بـ ه مســائ 
و سســت 
ن مبــارز ه کــرد
ت تمــا م بــا آنــا 
ف نمایــد و هشــدار میدهــد کـ ه بایــد بــا قاطعیـ 
تضعیـ 
ف در
ب مضاعـ 
ن و بیدینــان ،عــذا 
ل مشــرکا 
ف در مقابـ 
ن انعطــا 
ت کمتریـ 
و مجــازا 
ی دیگــر اســت.
دنیــا و ســرا 
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ـتان
ی دشــمنا 
ت ضددینـ 
ن تبلیغــا 
ن نبایــد مفتــو 
امــروز ه نیــز مســلمانا 
ن و دوسـ ِ
ل
ت و منفع ـ 
ی دینــیُ ،سس ـ 
ن و مبان ـ 
ت ب ـ ه دی ـ 
ن گردنــد و نســب 
ب ـ ه ظاهــر مســلما 
ن دهنــد.
ل نشــا 
ح و تســاه 
ن گردنــد و تســام 
ت آنــا 
سیاسـ 
ً
ً
26
ع منهـ 
ک و ال تطـ 
م ربـ 
فاصبــر لحکـ 
ن پــروردگارت
م آثمـ ـا اوکفــورا( .در برابــر فرمــا 
ن مبــر).
ی را فرمــا 
چ گنـ ه پیشـ ه یــا ناسپاسـ 
ن هیـ 
ن و از آنــا 
ی کـ 
شــکیبای 
َ
ُ
27
ن ذکرنــا ولـ 
ی عـ 
ن تولـ 
ن مـ 
ض عـ 
فأعــر 
س کـه
م یــرد اال الحیــو ة الدنیــا( .از هــر کـ 
ی برتــاب).
ی دنیــا را خواســتار نبــود ه اســت ،رو 
ی برتافتـ ه و جــز زندگـ 
از یــاد مــا رو 
28
ک الالهاالهــو وأعــر 
ن رب ـ 
ک مـ 
ی الی ـ 
ع ماأوح ـ 
اتب ـ 
ض عنالمشــرکین( .از آنچ ـه
ی جــز او نیســت .و از
چ معبــود 
ی کــن .هی ـ 
ی شــد پیــرو 
ت ب ـ ه تــو وح ـ 
از پــروردگار 
ی برگــردان)
ن رو 
مشــرکا 
هلل م ـن
نا 
ن دو 
م مـ 
م النــار و مالک ـ 
ن ظلمــوا فمســتک 
 )4والترکنــوا الیالذی ـ 
اولیــأ ث ـ 
ن تکی ـه
م کردنــد مگراییــد و بــر ظالمــا 
ی ک ـ ه ســت 
م التنصرون(29.ب ـ ه کســان 
ی شــما
ی شــما را فراگیــرد و در برابــر خــدا بــرا 
ب شــود آتش ـ 
ننماییــد کــ ه موجــ 
ی نخواهیــد شــد).
ی نخواهــد بــود و ســرانجا م یــار 
دوســتان 
ت ک ـ ه در امــور عقیدتــی،
ی فرمــود ه اس ـ 
ک وظیف ـ ه قطع ـ 
ن یـ 
ن آی ـ ه ب ـ ه عنــوا 
ای ـ 
ن و ستمپیشــگان ،تکیـ ه و
ی و فرهنگــی ،بـ ه ظالمــا 
ی و اقتصــاد 
سیاســی ،نظامـ 
ی نکنیــد.
ی و دوســت 
اعتمــاد و همــکار 
ب اســت.
ش عــذا 
ط بـ ه آتـ 
ث ســقو 
ن بـ ه ســتمگران ،باعـ 
ن ُمداهنـ ه و رکــو 
بنابرایـ 
ی نیــز وجــود دارد کـ ه دســتور بـ ه جهــاد و
ن دیگــر 
ت فــراوا 
ن آیــا 
ن بــر ایـ 
افــزو 
ن را صــادر نمــود ه اسـت
ب و منافقــا 
ل کتــا 
ن و اهـ 
مجاهــد ه در را ه خــدا بــا مشــرکا 
ت در
ی میکنــد ک ـ ه از شــرک 
ش از افــراد 
خ و ســرزن 
ی ک ـ ه توبی ـ 
ت و روایاتــ 
و نیــز آیــا 
ن خــدا ســرباز میزننــد وجــود دارد .از
ی احیــأ دی ـ 
ن دیــن ،بــرا 
جهــاد بــا دشــمنا 
ح
ن و احــکا م دینــی ،صحیـ 
ت میآیــد کـ ه ُمداهنـ ه در دیـ 
ت بدسـ 
ن آیــا 
مجمــو ع ایـ 
ی
ض و تب ـ ر 
ن و ،...بایــد اعــرا 
ن و مشــرکا 
ت و گناهــکارا 
ل معصی ـ 
ت و از اهــ 
نیســ 
ل و تســامح.
ج دادنــد نـ ه تســاه 
ت بـ ه خــر 
ن بایــد قاطعیـ 
ت بـ ه آنــا 
ت و نســب 
ُجسـ 

ت و عد م ُمداهن ه در روایات
قاطعی 

ت و عــد م ُمداهن ـ ه و
ی در زمین ـ ه قاطعی ـ 
ث فراوان ـ 
ی نیــز احادی ـ 
ع روای ـ 
در جوام ـ 
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ن وارد شــد ه ک ـ ه
ن و بزهــکارا 
ت ب ـ ه دشــمنا 
ت نســب 
ل خشــون 
م و اعمــا 
ابــراز خش ـ 
ل بــر ای ـن
ت لفظــی ،دا 
ی و ب ـ ه صراح ـ 
ت مطابق ـ 
ث ب ـ ه دالل ـ 
ن احادی ـ 
ی از ای ـ 
برخ ـ 
ی و تضمنــی ،و مــا تنها بـ ه نمونهای
ت التزامـ 
ی دیگــر بـ ه داللـ 
ت و برخـ 
ب اسـ 
مطلـ 
ث اشــار ه میکنیــم:
ن احادی ـ 
از ای ـ 
ُ
30
هلل والبغ ـ 
ب ف ـیا 
ب «الح ـ 
 در بــا ل بــر اینک ـه
ی آمــد ه دا 
ض ف ـیاهلل»  ،احادیث ـ 
م و کینهتــوزی
ی اســت .البتـ ه نـ ه خشـ 
ض و خشــم ،در مــواردی ،الز م و ضــرور 
«بغـ 
یو
ی احــکا م اله ـ 
ی اجــرا 
ی ک ـ ه در را ه خــدا و بــرا 
م و قاطعیت ـ 
ی بلکــ ه خشــ 
مــا د 
ی مــرد م باشــد.
ق شــرع 
ق حقــو 
احقــا 
ی
ف و نه ـ 
ن المنکــر نیــز امــر ب ـ ه معــرو 
ی عـ 
ف و النه ـ 
ب «األمربالمعــرو 
 در بــا ی قت ـل
ح و حت ـ 
ب و جــر 
ی و ضــر 
ی دارد ک ـ ه بــه برخــورد فیزیک ـ 
از منکــر ،مراحلــ 
ی از منکــر ب ـه
ف و نه ـ 
ن مرحل ـ ه از امــر ب ـ ه معــرو 
ت ک ـ ه ای ـ 
ی اس ـ 
میانجامــد .گفتن ـ 
ی نمیشــود.
ن دینـ 
ن و فرمــا 
ن اذ 
ی بایــد باشــد و بــدو 
م شــر ع اســام 
دســتور حاکـ 
ن حــدود و
ی تجویــز شــد ه و تعییـ 
ح و عللـ 
ی مصالـ 
ت در شــر ع مقــدس ،رو 
خشــون 
31
ی اســت.
ث فقه ـ 
ک بح ـ 
ن یـ 
ثغــور آ 
32
 در بــا ت کـ ه فــرد مســلمان
ن اسـ 
ی بیانگــر ایـ 
ب «الغیــر ة والحمیــة» نیــز روایاتـ 
ح و شــدید
ی صریـ 
م بــورزد و واکنشهــا 
ت و خشـ 
ی و ...بایــد غیــر 
ل دینـ 
در مســائ 
ن دهــد.
و البتـ ه عادالنـ ه نشــا 
م فتدهنــوا و تذه ـب
ن نمون ـ ه علــی(ع ) فرمــود« :ال ترخصــوا النفســک 
بهعنــوا 
مو
ق اذا ورد علیک ـ 
ب الظلم ـ ة فتهلکــو والتداهنــو فیالح ـ 
ص مذاه ـ 
م الرخ ـ 
بک ـ 
ً
ً
33
عرفتمــو ه فتخســروا خسـ 
ن خــدا! بـ ه خویشــتن ،اجــاز ه مداهنـه
ـرانا مبینا( .بنــدگا 
ق را شــناختید و
ن گا ه کـ ه حـ 
م میکشــاند .آ 
ی ندهیــد کـ ه شــما را بـ ه ســت 
یگــر 
و الابال 
ی نکنید).
ی شــما دارد ،هرگــز مداهنـ ه و سســت 
ی آورد و نیــاز بـ ه یــار 
ق بـ ه شــما رو 
حـ 
ع و الیضــارع
ن الیصان ـ 
هلل ســبحان ه االم ـ 
م امــرا 
و نیــز فرمــود :الیقی ـ 
ی کـ ه در حــق ،مــدارا
ی نمـیدارد مگــر کسـ 
ن خــدا را برپــا 
والیتبعالمطامع(34.فرمــا 
ی طمعهــا نتــازد).
ش نکنــد و در پ ـ 
نکنــد و ســاز 

ت در سیر ه پیامبراکرم
ت و صالب 
قاطعی 

(ص)

ب احمر وجهه
ن النبی(ص) اذا غض 
ت که :کا 
ل شد ه اس 
نق 
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ف لون ه و اسود.
ت که :حن 
ت دیگر اس 
و در روای 
گ چهــرهاش
ب میفرمــود رن ـ 
ی خــدا و عدالــت ،غض ـ 
ی بــرا 
ی پیامبــر ،وقت ـ 
یعن ـ 
ل شــدید میورزیــد.
ت و عکسالعم ـ 
تغییــر مییافــ 
ت پیامبراکــرم(ص) در برخــورد بــا
ع و پرصالبـ 
ک بـ ه چنــد نمونـ ه از رفتــار قاطـ 
اینـ 
ن توجـ ه کنیم:
ن و عاصیــا 
متخلفــا 
ک میرفتنــد ،س ـه
ن ب ـ ه تبــو 
گ بــا رومیــا 
ی جن ـ 
ی ک ـ ه پیامبــر(ص) بــرا 
هنگام ـ 
یو
ی و ُسســت 
ی تنبل ـ 
گ و از رو 
ت در جن ـ 
ی از شــرک 
ن بــ ه نامهــا 
نفــر از مســلمانا 
گ تبــوک ،جهـت
ت پیامبــر از جنـ 
ی ســر بــاز زدنــد امــا بـ ه هنــگا م بازگشـ 
دنیاطلبـ 
بو
ف انتظــار ،مــورد غض ـ 
ت رســیدند امــا برخــا 
ن حضــر 
تآ 
ی خدم ـ 
عذرخواه ـ 
ن
ن ســخ 
ک کلم ـ ه بــا آنــا 
ی یـ 
ی پیامبــر قــرار گرفتنــد و پیامبــر(ص) ،حت ـ 
بیمهــر 
ن نگویــد
ن ســخ 
س بــا آنــا 
چ کـ 
ن دســتور فرمــود ک ـ ه هی ـ 
ت و بــ ه مســلمانا 
نگفــ 
ن بـ ه محضــر پیامبــر(ص) آمدنــد و اجــازه
ن آنــا 
ن و فرزنــدا 
ی زنــا 
ی کـ ه حتـ 
بگونـها 
ن در محاصــر ه شــدید اجتماعــی،
ی از آنهــا را خواســتار شــدند .متخلفــا 
جدای ـ 
گ شــده
ن تن ـ 
ی آنــا 
ت بــرا 
ن وســع 
ی شــهر مدین ـ ه بــا آ 
قــرار گرفت ـ ه بودنــد و فضــا 
ی و رســوایی ،مدینـه
ن خــوار 
ت از ایـ 
ی نجــا 
ی کـ ه مجبــور شــدند بــرا 
بــود بهگونـها 
ی در کوههــا بـ ه ســر
ی طوالنـ 
ف پنــا ه برنــد و مدتـ 
ی اطــرا 
ک گوینــد و بـ ه کوههــا 
را تــر 
ی آوردنــد تــا اینک ه ســرانجا م آی ه
ش و توبـ ه بـ ه درگا ه خــدا رو 
بردنــد و بـ ه دعــا و نیایـ 
تو
ض بمــا رحب ـ 
م االر 
ت علیه ـ 
ی ضاق ـ 
ن خلفــوا حت ـ 
شــریفه« :وعلیالثالث ـ ة الذی ـ 
َ
م لیتوبوا
ب علیهـ 
م تا 
هلل ا ال الیـ ه ث 
نا 
ن الملجـ ـأ مـ 
م وظنــوا ا 
م انفســه 
ت علیهـ 
ضاقـ 
ن را پذیرفــت .پیامبــر اکــرم(ص)
ل شــد و توب ـ ه آنــا 
ب الرحیــم» نــاز 
هلل التــوا 
انا 
ت بــا آنــان
ل قاطعی ـ 
ن نــداد و بــا کمــا 
ی نشــا 
چ نرمش ـ 
ل متخلفــان ،هی ـ 
در مقاب ـ 
ن بــا همـة
گ گرفتنــد کـ ه تمــا م زمیـ 
ن تنـ 
ن سـ ه تـ 
ن بــر آ 
ی چنــا 
برخــورد نمــود .یعنـ 
ب رســید.
ن ب ـ ه ل ـ 
ت و جانشــا 
ن نداش ـ 
ی آنــا 
ی بــرا 
وســعتش ،جائ ـ 
ن جایــز نیســت ،حقالنــاس
ی در آ 
ی کـ ه ُمداهنـ ه و ســهلانگار 
از جملـ ه مــوارد 
ل ک ـه
ی و بیتالمــا 
ق عموم ـ 
ی افــراد و چ ـ ه حقــو 
ق شــخص 
اســت ،چــ ه حقــو 
ت و یــا امــام
س حکوم ـ 
ی رئی ـ 
ن امــور را نــدارد .حت ـ 
ش در ای ـ 
ق ســاز 
س حـ 
هیچک ـ 
ن را
ل آنــا 
ن و بیتالمــا 
ق مســلمی 
ع حقــو 
ف و یــا تضیی ـ 
ق تصــر 
ن نیــز ح ـ 
مســلمی 
ت جامعـ ه و خــود مــرد م نــدارد .پیامبــر مکــرم(ص) و امامــان
ف در امــورا 
بجــز صــر 
35
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سو
س بســیار حســا 
ل و حقالنــا 
معصــو م علیهمالســا م در مســئل ه بیتالمــا 
ل را
ع بیتالمــا 
ک شــم 
ی اســتفاد ه از ی ـ 
ی حت ـ 
ق بودنــد و در مســئل ه شــخص 
دقی ـ 
36
م جایــز نمیداننــد.
هــ 
ت در مــورد
ن حضــر 
ت ک ـ ه آ 
ی مشــهود اس ـ 
در ســیر ه نبیاکــرم(ص) نیــز ب ـ ه خوب ـ 
ت بودهانــد و هیچــگاه
ع و بــا صالبـ 
س ســختگیر و قاطـ 
ی و حقالنــا 
ل عمومـ 
امــوا 
ج ندادهانــد.
ی بـ ه خــر 
ن بــار ه مداهنـ ه و سســت 
در آ 
ن کجاوههــا بــود،
ی ک ـ ه مأمــور بســت 
ن خیبــر ،ب ـ ه رزمنــدها 
ت از ســرزمی 
روز حرک ـ 
ت قتل
ی دربــار ه عل 
ن اطالعاتـ 
ت مأمــورا 
ن ســپرد .تحقیقــا 
ت کــرد و جــا 
ی اصابـ 
تیــر 
ت بــر او گــوارا بــاد .امــا پیامبــر(ص) فرمــود:
ی گفتنــد :بهشـ 
ی نرســید .همگـ 
بـ ه جایـ 
م و بیتالمــال
ن دارد از غنای ـ 
ی ک ـ ه او بــر ت ـ 
بــا شــما همعقیــد ه نیســتم ،زیــرا عبای ـ 
ش او را
ت آت ـ 
ت و روز رســتاخیز ب ـ ه صــور 
ت بــرد ه اس ـ 
ن عبــا را ب ـ ه خیان ـ 
ت و او آ 
اس ـ 
37
ی پیامبــر اکــرم(ص) بــر جنــاز ه او نمــاز نخوانــد.
ن رو 
احاطـ ه خواهــد کــرد .از ایـ 
ت و رســالت ،هیچــگا ه بــر ســر
ل نبــو 
ت و س ـ ه ســا 
ل بیس ـ 
پیامبــر(ص) در طــو 
ش و مداهن ـه
س ســاز 
چک ـ 
ی احــکا م بــا هی 
ن و بــر ســر اجــرا 
ی دی ـ 
ل و مبانــ 
اصــو 
ی پذیــرش
ن بــرا 
ن قبیلـ ه هــواز 
ل نهــم ،نماینــدگا 
ک در ســا 
س از غــزو ه تبــو 
نکــرد .پـ 
ی را نیــز ذکــر کردنــد کـ ه از جملـ ه آن
ن شــروط 
ل نمودنــد و لکـ 
اســام ،اظهــار تمایـ 
چ
ن هی ـ 
ت و بــدو 
م «نمــاز» بــود ه اســت .امــا پیامبــر بــا قاطعی ـ 
ت از حکــ 
معافیــ 
ی کـه
ـن الصــا ة معــه ».دینـ 
ن فرمــود« :الخیــر فیدیـ ٍ 
ی بـ ه آنــا 
ل و سازشــکار 
تســاه 
38
ی نــدارد.
ش و ســود 
در نمــاز نباشــد ارز 
ح و معامل ـه
ی تســام 
ن در اجــرای حــدود الهــی نیــز پیامبــر ،ذرها 
همچنیــ 
ت خانــواد ه و اجتمــا ع و آبــروی
ک حرم ـ 
ی ک ـ ه ب ـ ه هت ـ 
نمیکردنــد زیــرا جرمهائ ـ 
ت شــدن
ل در نظــا م اجتماعــیُ ،سس ـ 
ت عمومــی ،اختــا 
ک عف ـ 
انســانها ،هت ـ 
ن ب ـه
ت ک ـ ه نمیتــوا 
ی اس ـ 
ی مــرد م و ....میانجامــد از موضوعات ـ 
ی اعتقــاد 
مبان ـ 
ع و قانونگــذاری
ن تشــری 
ی از کنــار آنهــا عبــور کــرد ،پیامبــر اکــرم(ص) ضم ـ 
ســادگ 
ی بــوده
ن اله ـ 
ن فرامی ـ 
ت ای ـ 
ن سرســخ 
ن احــکام ،خــود نیــز از مجریــا 
ی ای ـ 
وحیان ـ 
ج ندادهانــد و در حــدود و
ش ب ـ ه خــر 
ن احــکا م نورانــی ،نرم ـ 
و هیچــگا ه بــر ســر ای ـ 
ی احــکا م در
ی اجــرا 
ی بــا فاطمـ ه محمــدی(س) بــرا 
ن الهــی .فاطمـ ه خزومـ 
قوانیـ 
ش ب ـ ه نــا م فاطم ـ ه مخزومــی،
ف قری ـ 
ی از اشــرا 
ی یکســانند .زن ـ 
ل نبــو 
دادگا ه عــد 
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ی را دربــار ه او جــار 
ی
د الهـ 
ل خــدا(ص) دســتور داد حـ 
ت شــد .رســو 
ب ســرق 
مرتکـ 
ت شــد ه و کوشــیدند ب ـ ه هــر وســیلهای ،مان ـع
ی مخــزو م ناراح ـ 
کننــد .قبیل ـ ه بن ـ 
ی حــد شــوند.
اجــرا 
ُ
ی عفــو
ن تقاضــا 
ل خــدا(ص) بــود از ایشــا 
ن زیــد ک ـ ه مــورد توج ـ ه رســو 
اســام ة ب ـ 
ی از حــدود خــدا
ت شــد ه و فرمــود :آیــا دربــار ه حــد 
ت ناراحـ 
ت ســخ 
کــرد .امــا حضــر 
ی فرمــود:
ن خطبـها 
ت کــرد و ضمـ 
س از جــا حرکـ 
ت میکنــی؟ ســپ 
شــفاع 
ن بــود ک ـه
ک شــدند ای ـ 
ل از شــما هــا 
ی قب ـ 
ت اینک ـ ه ملتهــا 
ی مــردم! عل ـ 
«ا 
ت نمیرســاندند امــا اگــر
یکــرد او را ب ـ ه مجــازا 
ن جــر م م 
ی از آنــا 
اگــر فــرد بلندپای ـها 
م خــدا را دربــاره
یکــرد ،حک ـ 
فم 
ی خــا 
ن و گمنــام ،کس ـ 
ف و ناتــوا 
از مــرد م ضعی ـ 
ض محــال] دختــر م فاطمـ ه نیــز
ی اجــرا میکردنــد .ســوگند بـ ه خــدا ،اگــر [بــر فــر 
و 
م و در برابــر قانــون
م خــدا را دربــار ه او اجــرا میکنـ 
ی بزنــد حکـ 
ن کار 
ت بـ ه چنیـ 
دسـ 
39
ن اســت».
ی یکســا 
ی بــا فاطمـ ه محمــد 
خــدا ،فاطمـ ه مخزومـ 
ت و ســهلانگاری
ت و احــکا م اســام ،هرگــز مماشــا 
پیامبــر در اجــرای عدال ـ 
ت دعــوت
ی از ناحی ـ ه پیامبــر(ص) جه ـ 
ی مأموریت ـ 
نفرمــود .امــا م علــی(ع) ط ـ 
ن ســفر نمــود و هنــگا م مراجعــت ،از مــردم
ن ســرزمی 
ن ب ـ ه اســام ،ب ـ ه آ 
مــرد م یم ـ 
ن روز
ق پیمــا 
ت ک ـ ه طب ـ 
ن جزی ـ ه و مالیــا 
ی حریــر را ب ـ ه عنــوا 
نجــران ،پارچههــا 
ن را ه از
ت نمــود ،در بیـ 
ی مدینـ ه حرکـ 
ت و ســو 
ص شــد ه بــود ،گرفـ 
مباهلـ ه مشــخ 
ن جه ـت
ت و بدی ـ 
م حــج ،اطــا ع یاف ـ 
ت در مراس ـ 
ی شــرک 
ت پیامبــر(ص) بــرا 
حرک ـ 
ت کــرد
ت حرک ـ 
ن ســپرد و خــود ب ـ ه ســرع 
ی از افســرا 
ن را ب ـ ه یک ـ 
ی ســربازا 
فرمانده ـ 
ن حضــرت،
س از گفتگــو بــا آ 
ت پیامبــر(ص) رســید .پ ـ 
ی مک ـ ه ب ـ ه خدم ـ 
تــا نزدیک ـ 
ی خــود بازگــردد و آنهــا را ب ـ ه مک ـ ه بیــاورد.
ی نیروهــا 
ت ب ـ ه ســو 
ت یاف ـ 
مأموری ـ 
ش بازگشــت ،مالحظ ـ ه فرمــود ک ـه
ن خوی ـ 
ن ســربازا 
ی امــا م علــی(ع) ب ـ ه میــا 
وقت ـ 
س احــرام،
ن لبــا 
م کــرد ه و ب ـ ه عنــوا 
ش تقســی 
ن خوی ـ 
ی حریــر را میــا 
پارچههــا 
ش ســخت
ن خویـ 
م جانشــی 
ن تصمیـ 
مــورد اســتفاد ه قــرار دادهانــد .علــی(ع) از ایـ 
ت ک ـ ه بــا اصــرار
خ گف ـ 
ت قــرار داد .او در پاس ـ 
ت شــد و او را مــورد بازخواس ـ 
ناراحــ 
ن ســپرد م تــا
ت ب ـ ه آنــا 
ن امان ـ 
ن پارچههــا را ب ـ ه عنــوا 
ن مواج ـ ه شــد م و ای ـ 
ســربازا 
ن اختیــاری
س بگیــرم .علــی(ع) فرمــود :تــو چنی ـ 
ن پـ 
ج از آنــا 
م حـ 
س از مراس ـ 
پـ 
س گرفت ـ ه و بســتهبندی
نداشــتی .آنــگا ه دســتور داد ک ـ ه تمــا م پارچههــا را پ ـ 
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ی ک ـ ه از عدالــت ،رن ـ 
ج
ت علــی(ع) ،گروه ـ 
ع و ســخ 
ن قاط ـ 
ن فرمــا 
نماینــد ،از ایــ 
ُ
ت جســتند و از رفتــار علــی(ع) ابــراز ناراحت ـی
میبردنــد ،بــ ه پیامبــر(ص) شــکای 
م ع ـن
ن رســاند« :ارفعــوا ألســنتک 
ن پیــا م را ب ـ ه شــاکیا 
نمودنــد .پیامبــر(ص) ای ـ 
ُ
ی دینــه»
ـن ف ـ 
هلل عزوجــل ،غیــر مداهـ ٍ 
ـن ف ـیذاتا 
ـی فان ـ ه خشـ ٌ 
علـ ٍ 
ی دســتور خــدا ،بیپــروا و
ی علــی(ع) برداریــد ک ـ ه او در اجــرا 
ن از بدگویــ 
زبــا 
40
ن خــدا نیســت.
ش و مداهن ـ ه در دی ـ 
ل ســاز 
ت و اه ـ 
ســختگیر اســ 
ی
ن خــدا و اجــرا 
ن معصــوم(ع) در دی ـ 
م کــ ه رفتــار و ســیر ه پیشــوایا 
میبینیــ 
ن خــدا را بــا
ی را بــر نمیتابــد و دیـ 
ش بــا احــد 
ی و ســاز 
احــکا م الهــی ،هرگــز ســازگار 
ت شــدند نیــز
ب علــی(ع) تربیـ 
ی کـ ه در مکتـ 
چ چیــز مصالحـ ه نمیکننــد .کســان 
هیـ 
ن کوفـ ه همانند
ی بــزرگا 
ب مــرد م کوفـ ه علیـ ه عثمــان ،برخـ 
ن بودنــد .در انقــا 
چنیـ 
ُ
ن مـن
ی کنــدی ،ســلیما 
ن عــد 
س لرجــی ،حجربـ 
ن قیـ 
ک اشــتر نخعــی ،یزیدبـ 
مالـ 
ن آمــد ه اســت:
ن نوشــتهاند کـ ه در آ 
ی بـ ه عثمــا 
ی و ...نامـها 
صررخزاعـ 
41
ک السنة»
ک علیالبدع ة و تر 
ن نصالح 
«فاننا ل 
ت و ســیر ه پیامبــر(ص) بــا
ک ســن 
ی و تــر 
ی کـ ه گــذارد 
(مــا هرگــز بــر ســر بدعتهائـ 
م کــرد).
تــو مصالحـ ه و مــدارا نخواهیـ 
ی «عــد م مداهنـ ه در دیــن» در همـ ه مــا پدیــد
ی و علــو 
باشــد کـ ه ســیر ه محمــد 
خ یابــد.
آیــد و رســو 
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
ت و یکبار یا چند
ت وحد 
ص گفت ه میشود ک ه از حال 
ش عملی هر شخ 
ش از رفتار و رو 
ن بخ 
ح ب ه آ 
 .1سیر ه در اصطال 
ک و متد
ک سب 
تی 
ت رسید ه باشد ،و ب ه صور 
ن آمد ه باشد و ب ه مرحل ه تکثر و مداوم 
ن بیرو 
بار محدود انجا م گرفت 
ت که
ت اس 
ن حضر 
شآ 
ن گفتکه  :سیر ه پیامبر(ص) ،قسمتی از رفتار علمی و رو 
ن میتوا 
ن بیا 
درمد ه باشد .با ای 
ن حضرت
ل و تقریر آ 
ل و قو 
ت از نق 
ت اس 
ت عبار 
ت مینمود .ولی سن 
ن مداوم 
ی و اجتماعی ب ه آ 
در مسیر زندگی فرد 
ن آنها نداشت ه باشد.
ن بود مداومتی در انجا م و بیا 
ک ه ممک 
ن 159 /
ل عمرا 
 .2آ 
 .3تفسیر نمون ه 142/3/
 .4توب ه 128 /
ف6/
 .5که 
 .6فاطر 8 /
 .7انبیأ 107 /
ح 29 /
 .8فت 
 .9توب ه 6 /
 .10شعرأ  214 /و 215
 .11حجر 88 /
ف 199 /
 .12اعرا 
ث4
 .13الکافی  117 / 2 /حدی 
ث5
 .14همان ،حدی 
ث2
 .15همان ،حدی 
ث4
 .16همان ،175 ،حدی 
 .17بحاراالنوار167/98 ،
ن هشام49/4 ،
 .18فرو غ ابدیت .337/2 ،سیر ه ب 
ن هشا م 60/4/
ی  .853/2/سیر ه اب 
 .19المغاز 
 .20توب ه 4 /
ن 156/9/
 .21تفسیر نمون ه  .293-292 7/ /المیزا 
ن 52 /
 .22فرقا 
ب1/
 .23احزا 
م 8-10 /
 .24قل 
ن 371/19/
 .25المیزا 
ن 24 /
 .26امتنا 
م 8-10 /
 .27نج 
 .28انعا م 106 /
 .29هود 113 /
 .30الکافی 124-127/2
ب األمر بالمعروف
 .31جواهرالکال م « 352/21کتا 

ن المنکر».
والنهی ع 
ی 445-459
 .32االخالق ،مظاهر 
 .33بحاراالنوار 291/77
ت 110
 .34نهجالبالغ ه  /حکم 
 .35مکارماخالق ،طبرسی 54/1
 .36بحاراالنوار 41 /
ن هشا م  353/3و  354فر غ ابدیت
 .37سیرهاب 
261/2
 .38سیر ه ابنهشا م 185/4
 .39سیر ه ابنهشا م 185/4
ص 115-116
 .40بحاراالنوار  385/21و  ،41
ح 181/2
 .41الفتو 
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نویسندگان :سید غالمحسین حسینی
منبع :کتاب نقد  1379شماره  14و 15

59

رفق و مدارا
(ع)
در رفتار امامان

اشاره

یکــی از اصــول اخــاق اســامی کــه امامــان(ع) آن را در ســرلوحه شــیوههای
رفتــاری خــود قــرار داده بودنــد رفــق و مــدارا بــود ،آنهــا در رفتــار خــود بــا مــردم،
نــرم خــو و مالیــم و گشــاده رو بودنــد و در برابــر تندیهــا و بــی نزاکتــی مــردم تحمــل
داشــتند ،نرمــش عظیــم و تحمــل قهرمانانــه آنهــا موجــب شــد کــه بســیاری از
گمراهــان بــه راه راســت هدایــت شــده و بــه ســوی اســام جــذب گردیدنــد.
محقــق معــروف مــا مهــدی نراقی( متوفی  ۱۲۰۹ه.ق) در کتاب جامع الســعاده در
مــورد فــرق بیــن مــداراه و رفــق ،میگویــد :مــداراه یعنــی نــرم خویــی و رفتــار مالیــم بــا
مــردم ،ولــی رفــق یعنــی تحمــل و شــکیبایی در برابــر تندخوئی طــرف)۱(.
بــه هــر حــال امامــان مــا بــر اســاس رفــق و مــدارا بــا مــردم رفتــار میکردنــد ،و از
جملــه ابــزار کار آنهــا در رفتــار بــا مــردم همیــن اصــل بــود ،و اگــر امامــان(ع) ایــن
اصــل را نداشــتند حتــی یــک روز نمــی توانســتند بــا مــردم زندگــی کننــد ،زیــرا مردم
یکســان نیســتند ،بلکــه آنهــا دارای فرهنگهــا و ملیتهــا و اخالقهــا و تربیتهــای
گوناگــون هســتند ،یکــی زود عصبانــی میشــود ،دیگــری تندخــو و عجــول اســت،
ســومی کــم طاقــت و بــی حوصلــه اســت و … اگــر رهبــران الهــی و ســایر مــردم کــه بــا
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انســانهای مختلــف ســر و کار دارنــد ،دو صفــت رفــق و مــدارا را نداشــته باشــند
و آن را رعایــت نکننــد ،در زندگــی شکســت میخورنــد و هرگــز نمــی تواننــد در
صحنــه حضــور داشــته باشــند.
اگــر انســان خشــک و یــک دنــده و انعطــاف پذیــر باشــد نمــی توانــد در کنــار مــردم
باشــد ،حتمــا منــزوی شــده و تنهــا میمانــد ،بــا توجــه بــه اینکــه انســانهای
منــزوی و دور از مــردم نمــی تواننــد بــرای جامعــه ،مفیــد و کارگشــا باشــند.
براســتی اگــر امــروز و هــر روز دیگــر ،مــردم در رفتــار خــود در ادارات ،در محــل
زندگــی ،در خانــه بــا همســر ،بــا همســایهها ،بــا خویشــان ،و در بــازار بــا مشــتریان،
و رانندههــا هنــگام رانندگــی ،و در بیمارســتانها بیــن بیمــاران و پرســتاران و…
ایــن دو خصلــت بســیار عالــی یعنــی رفــق و مــدارا رعایــت گــردد ،بســیاری از
عصبانیتهــا ،نزاعهــا ،ســتیزها ،اخمهــا ،کدورتهــا ،نازیبائیهــا ،تلخیهــا ،و
رنجهــا بــه گلســتانی از صفــا و زیبایــی و آســایش و شــادابی تبدیــل مییابــد ،و
مــردم بــا اعصابــی آرام ،و رفتــاری خــوش ،و زندگــی ای بــی دغدغــه بــه کار خــود
ادامــه میدهنــد ،و بــا کمــال آســودگی و آســایش زندگــی خواهنــد نمــود.
بر همین اساس امام باقر(ع) فرمود:
«ان لــکل شــی ء قفــا و قفــل االیمــان الرفــق»؛ «همانــا بــرای هــر چیــزی قفلــی
وجــود دارد(،یعنــی حافظــی وجــود دارد ) و قفــل ایمــان ،نرمخویــی اســت)۲(».

قرآن و موضوع رفق و مدارا

در آیــه  ۱۵۹ســوره آل عمــران چنیــن میخوانیــم کــه خداونــد بــه پیامبــر
اســام(ص)خطاب کــرده و میفرمایــد:
«فبمــا رحمــه مــن اهلل لنــت لهــم و لــو کنــت فظــا غلیــظ القلــب ال نفضــوا مــن
حولــک فاعــف عنهــم و اســتغفر لهــم و شــاورهم فــی االمــر»؛« از پرتــو رحمــت الهــی
در برابــر مــردم ،نــرم( و مهربانــی ) شــدی ،و اگــر خشــن و ســنگدل بــودی از اطــراف
تــو پراکنــده میشــدند ،بنابرایــن آنهــا را عفــو کــن ،و بــرای آنهــا طلــب آمــرزش
نمــا ،و در کارهــا بــا آنهــا مشــورت کــن».
و در آیه  ۸۸سوره حجر میخوانیم؛ خداوند به پیامبرش میفرماید:
«و اخفض جناحک للمؤمنین»؛ « و بال و پر خود را برای مؤمنان فرود آر)۳(».
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رفق و مدارا از نظر روایات

روایــات بســیاری در ســتایش و تمجیــد رفــق و مــدارا نقــل شــده ،در اینجــا بــه
ذکــر چنــد روایــت میپردازیــم:
رســول اکــرم(ص) فرمــود« :الرفــق یمــن و الخــرق شــؤم  -الرفــق لــم یوضــع علــی
شــیی ء اال زانــه ،و ال ینــزع مــن شــیی ء اال شــأنه»؛ «رفاقــت و نــرم خویــی ،مایــه
برکــت اســت ،ولــی خشــونت و تنــدی مایــه شــومی و نامبارکــی اســت ،نــرم خوئــی
موجــب زینــت و آرایــش اســت ،و تــرک آن موجــب زشــتی و نازیبائــی اســت)۴(».
نیــز فرمــود« :اعقــل النــاس اشــدهم مــداراه للنــاس ،و اذل النــاس مــن اهــان
النــاس»؛ «خردمندتریــن انســان ،کســی اســت کــه مــدارای او بــا مــردم اســتوارتر و
بیشــتر اســت ،و بیچــاره تریــن مــردم کســی اســت کــه بــه مــردم اهانــت کنــد)۵(».
بنابرایــن مــدارا کــردن ،نشــانه عقــل و قــدرت تدبیــر اســت ،نــه نشــانه ضعــف و
ذلــت و عقــب نشــینی ،بلکــه بــه عکــس تنــدی و اهانــت کــردن ،نشــانه ضعــف و
ذلــت خواهــد بــود.
نیز فرمود« :المداراه نصف االیمان»؛ «مدارا کردن :نیمی از ایمان است)۶(».

فرازهایی از مدارا و نرمخویی ،در زندگی امامان

(ع)

در اینجــا بــرای آشــنایی بیشــتر بــه اهمیــت رفــق و مــدارا بــه چنــد فــراز عملــی از
شــیوه زندگــی امامــان(ع) در ایــن راســتا ،توجــه کنیــد:

فراز اول
امیــر مؤمنــان حضــرت علــی(ع) پــس از رحلــت رســول خــدا(ص) حــدود
 ۲۵ســال از مقــام رهبــری بــر کنــار شــد ،و ســه خلیفــه نخســت ،ابوبکــر و عمــر و
عثمــان ،مقــام رهبــری را تصــرف کردنــد ،حضــرت علــی(ع) در ایــن عصــر بــا اینکــه
حقــش را غضــب کــرده بودنــد ،بــرای صــاح اســام و مســلمین بــا دســتگاه رهبری
مــدارا کــرد ،در مشــورتها و قضاوتهــا و پاســخ بــه پرسـشها و ســایر مشــکالت
حضــور فعــال داشــت و بــا اینکــه مــدارا بــا آنهــا بســیار ســخت و تلــخ بــود ،ولــی بــه
خاطــر حفــظ اســام مــدارا کــرد .آن حضــرت نخســت بــا شــدت عمــل ،حــق خــود
را مطالبــه نمــود ،ولــی وقتــی کــه بــه آن نرســید ،چــاره ای ندیــد جــز اینکــه در پرتــو
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رفــق و مــدارا ،بــه اســام خدمــت کنــد ،اگــر رفــق و مــدارا را بــرای خــود بــر نمیگزیــد،
ناگزیــر از هــر جهــت منــزوی میشــد ،و در نتیجــه جهــان اســام از وجــود بــا برکــت
او محــروم میگشــت ،آری دو خصلــت رفــق و مــدارا بــود کــه نگذاشــت تــا او بــه
طــور کلــی از حضــور در صحنــه دور گــردد ،و اســام و مســلمانان از بــرکات وجــودش
بــی بهــره شــوند.

فراز دوم
یکــی از خویشــان امــام ســجاد(ع) نــزد آن حضــرت آمــد و ســخنان تنــد و ناســزا
بــه آن بزرگــوار گفــت ،امــام ســجاد(ع) در برابــر او ســکوت کــرد ،تــا او رفــت ،در ایــن
هنــگام امــام ســجاد(ع) بــه حاضــران فرمــود :شــما شــنیدید کــه ایــن مــرد چگونــه
بــا مــن برخــورد کــرد ،اکنــون دوســت دارم همــراه مــن بیائیــد تــا نــزد او برویــم و
پاســخ مــرا بــه او بشــنوید.
حاضــران عــرض کردنــد :مــا آمــاده ایــم بــا تــو بیائیــم تــا پاســخ تــو را بــه او بشــنویم
و مــا نیــز آنچــه بتوانیــم او را ســرزنش کنیــم.
امام سجاد(ع) حرکت کرد و در مسیر راه این آیه را میخواند:
«و الکاظمیــن الغیــظ و العافیــن عــن النــاس و اهلل یحــب المحســنین»
؛«پرهیــزکاران ،خشــم خــود را فــرو برنــد ،و نســبت بــه مــردم عفــو و گذشــت دارنــد،
خداونــد نیکــوکاران را دوســت دارد»(آل عمــران )۱۳۴
همراهــان کــه نخســت گمــان دیگــری داشــتند ،از خوانــدن ایــن آیــه ،فهمیدنــد
کــه امــام ســجاد(ع) بــرای انتقــام نمــی رود ،امــام ســجاد(ع) بــه در خانــه آن مــرد
ناســزاگو رســید و صــدا زد و بــه حاضــران فرمــود :بــه او بگوئیــد علی بن حســین(ع)
اســت .او بــه گمــان آنکــه امــام ســجاد(ع) بــرای تالفــی آمــده ،خــود را آمــاده ســتیز
ســاخت و بیــرون آمــد ،امــام ســجاد(ع) بــه او فرمــود:
«برادرم!تــو ســاعتی قبــل نــزد مــن آمــدی و آنچــه خواســتی بــه مــن گفتــی،
پــس اگــر آنچــه گفتــی در مــن هســت ،از درگاه خــدا در مــورد آنهــا طلــب آمــرزش
میکنــم ،و اگــر در مــن نیســت ،خــدا تــو را بیامــرزد.
روایــت کننــده گویــد :آن مــرد گســتاخ آنچنــان در برابــر ســخنان مهرانگیــز امــام،
تحــت تأثیــر قــرار گرفــت کــه بیــن چشــمان آن حضــرت را بوســید و گفــت :آری آنچــه
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گفتــم در شــما نبــود و اعتــراف میکنــم کــه خــودم بــه آنچــه گفتــم ســزاوارترم)۷(».

فراز سوم

ً
روزی امــام ســجاد(ع) دوبــار غــام خــود را صــدا زد ،ولــی غــام عمــدا پاســخ او را
نــداد ،آن حضــرت بــرای بــار ســوم ،او را صــدا زد ،او پاســخ داد ،امــام بــه او فرمــود:
پســرم! آیــا صــدای مــرا نشــنیدی؟
غالم گفت :چرا شنیدم.
امام سجاد(ع) فرمود :پس چرا پاسخ مرا ندادی؟
غالم گفت :خود را از گزند تو ایمن دانستم.
امام سجاد(ع) گفت :حمد و سپاس خداوندی را که غالم مرا از من ایمن نمود)۸(.
امــام ســجاد(ع) ا گــر از دو خصلــت ارزشــمند رفــق و مــدارا بهــره نمــی گرفــت،
یکــرد ،و او را رنجیــده خاطــر و عقــده ای مینمــود،
ناگزیــر بــه غــام خــود تنــدی م 
امــا نرمــش عظیــم و تحمــل قهرمانانــه امــام ســجاد(ع) وجــداو بیــدار غــام را
بیدارتــر کــرد ،و قطعــا اثــر بســزائی در ذهــن غــام ،بــرای بهــره منــدی از اخــاق
عالــی انســانی ،بــه جــای گذاشــت.

فراز چهارم
امــام صــادق(ع) در یکــی از ســفرها از شــهر حیــره بــه ســوی شــهر ســالحین کــه
در چهــار فرســخی غربــی بغــداد قــرار داشــت ،رهســپار شــد ،دو نفــر از اصحابــش
بــه نامهــای مــرازم و مصــادف ،همراهــش بودنــد ،در آغــاز شــب بــه کنــار دروازه
شــهر ســالحین رســیدند ،دروازه بــان شــهر مانــع ورود آنهــا بــه شــهر شــد ،امــام
صــادق(ع) خیلــی اصــرار کــرد کــه اجــازه ورود بدهــد ،ولــی او اجــازه نــداد.
در ایــن هنــگام مصــادف عصبانــی شــد و بــه امــام عــرض کــرد :ایــن شــخص
اشــاره بــه نگهبــان ســگی اســت کــه تــرا رنجانیــد و تــرس آن اســت کــه تــو را از
اینجــا رد کنــد و مانــع ورود شــود ،اکنــون مــا همــراه تــو و بــا تــو هســتیم و از ناحیــه
منصــور دوانیقــی نیــز خاطــری آســوده داریــم( کــه بــه مــا آزار نرســاند) آیــا بــه مــا
اجــازه میدهــی گــردن ایــن نگهبــان را بزنیــم و ســپس جنــازه اش را در میــان رود
بیندازیــم؟!
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امام صادق(ع) به مصادف فرمود :خویشتن داری کن و چنین برخورد نکن.
یکــرد و مــرازم نیــز بــا او
ولــی مصــادف همچنــان در تقاضــای خــود اصــرار م 
همراهــی مینمــود ،تــا بخــش عظیمــی از شــب گذشــت ،آنــگاه نگهبــان اجــازه داد
و آنهــا وارد شــهر شــدند ،در ایــن هنــگام امــام صــادق(ع) بــه مــرازم و مصــادف رو
کــرد و فرمــود :هــذا خیــر ام الــذی قلتمــاه؟ :ایــن روش(رفــق و مــدارا ) بهتــر اســت،
یــا آنکــه شــما گفتید؟(کــه او را بکشــیم ).
مرازم گفت :این روش بهتر است ،امام صادق فرمود:
«ان الرجــل یخــرج مــن الــذل الصغیــر ،فیدخلــه ذلک فــی الذل الکبیــر» ؛ «همانا
یگــردد ،ولــی همیــن کار او
انســان(گاهی ) از ذلــت کوچک(مــدارا کــردن ) خــارج م 
را در ذلــت بــزرگ وارد میســازد»( )۹یعنــی هــر چنــد گاهــی رفــق و مــدارا ،موجــب
یــک نــوع ذلــت ظاهــری اســت ،ولــی آن را بایــد پذیرفــت چــرا کــه تــرک آن موجــب
ذلــت بزرگتــر خواهــد شــد.

فراز پنجم
یکــی از بســتگان امــام صــادق(ع) بــه خاطــر موضوعــی در غیــاب آن حضــرت،
یکــرد ،امــام صــادق(ع) توســط شــخصی از
در نــزد مــردم از آن بزرگــوار بدگوئــی م 
بدگوئــی او باخبــر شــد ،همیــن کــه ایــن خبــر را شــنید ،بــی آنکــه عکــس العمــل
شــدیدی نشــان دهــد ،بــا کمــال نرمــش و آرامــش برخاســت و وضــو گرفــت و
مشــغول نمــاز شــد ،یکــی از حاضــران بنــام حمــاد لحــام میگویــد :مــن گمــان
کــردم کــه آن حضــرت میخواهــد بــرای آن شــخص ناســزاگو نفریــن کنــد ،ولــی بــر
خــاف تصــور دیــدم آن بزرگــوار بعــد از نمــاز ،چنیــن دعــا کــرد:
«خدایــا مــن حقــم را بــه او بخشــیدم ،تــو از مــن بزرگوارتــر و ســخی تــر هســتی،
او را بــه مــن ببخــش و کیفــرش نکــن ».ســپس دیــدم آن حضــرت آنچنــان ترحــم
و رقــت قلــب نســبت بــه او پیــدا کــرد کــه همچنــان بــرای او دعــا میکــرد ،و مــن از
آن همــه بــزرگ منشــی و صمیمیــت و صفــای باطــن و رفــق و مــدارای او ،شــگفت
زده شــدم)۱۰(.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 .1جامع السعاده ،ج (۱بحث رفق و مداراه).
 .2بحار ،ج  ،۷۵ص .۵۵
 .3نظیر این آیه ،در آیه  ۲۱۵شعراء آمده است.
 .4بحار ،ج  ،۷۵ص .۵۹
 .5همان ،ص .۵۲
 .6جامع السادات ،ص .۳۷۲
 .7ارشاد مفید(ترجمه شده ) ،ج  ،۲ص .۱۴۶
 .8بحار ،ج  ،۴۶ص .۵۶
 .9فروع کافی ،ج  ،۸ص .۸۷
 .10مشکاه االنوار ،مطابق نقل انوار البهیه ص .۱۹۴
منبع :مرکز اطالع رسانی الغدیر( برگرفته از کتاب فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه(نوشته :محمد تقی
عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی).
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مدارا در سیره
پیامبر رحمت و مهربانی

اســام ،مــدارا بــا تــوده مــردم ،اعــم از مخالــف و موافــق را ضــروری دانســته،
احــکام و سیاســت اســامی را بــدون تبعیــض بیــن آنــان اجــرا میکنــد .تاریــخ
اســام گــواه رحمــت و مالیمــت پیامبــر و جانشــینان آن حضــرت علیهمالســام،
حتــی نســبت بــه دشــمنان و بدخواهــان بــوده و پیامبــر اکــرم(ص) بــه عنــوان
سرسلســله ایــن الگــو ،در مدیریــت خــود همــواره بــر ایــن اصــل تأکیــد میورزید]۱[.
َ َ ُّ
َ َ ُّ
َ ُ
ً
ـاس
ـاس ،و اذل النـ ِ
ـاس اشــدهم مــداراة ِللنـ ِ
همچنانکــه میفرمایــد« :اعقــل النـ ِ
َمــن َاهـ َ
ـان َّالنـ َ
ـاس»؛[ ]۲عاقلتریــن مــردم کســی اســت کــه بیشــتر بــا دیگــران مــدارا
کنــد ،و خوارتریــن مــردم کســی اســت کــه آنــان را مــورد تحقیــر و توهیــن قــرار دهــد.
بنابرایــن بــه کارگیــری ایــن شــیوه ،موفقیــت بیشــتری بــه همــراه خواهــد
داشــت ،بهخصــوص بــرای حاکمــان و مدیــران جامعــه .بدیــنروی ،پیامبــر در
راســتای تحقــق اهــداف اصلــی خــود در امــر هدایــت جامعــه ،ایــن شــیوه را برگزیــد
و اصــل رحمــت و محبــت ،اســاس دعــوت ایشــان بــود و راز موفقیــت او در تألیــف
یتــر اســت ]۳[،تــا جایــی
قلبهــا ،محبــت و مالیمــت او بــود کــه از صــد لشــکر قو 
کــه سیرهنویســان در توصیــف آن حضــرت نگاشــتهاند« :پیامبــر (ص) دارای
قلبــی رقیــق بــود و نســبت بــه همــه مســلمانان مهربــان بــود ]۴[».زراره از امــام
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باقــر علیهالســام نقــل کــرده کــه رســول خــدا (ص) میفرمــود« :بیگمــان ،رفــق بــر
چیــزی قــرار نگرفــت ،مگــر آنکــه زینتــش بخشــید]۵[».
الزم بــه ذکــر اســت منظــور از مــدارا نســبت بــه مخالفــان ،زیــر پــا گذاشــتن اصــول
دیــن و تعالیــم ضــروری آن نیســت ،بلکــه آســانگیری در اصــل پذیــرش دیــن
اســت کــه هیچگونــه اجبــار و اکراهــی در آن نبــوده و همچنیــن در مقــام عمــل بــه
احــکام دیــن اســت ،تــا جایــی کــه اصــول آن حفــظ شــود.

پیامبر و مخالفان

پیامبــر (ص) کــه در مکــه مقابــل بتپرســتان ،کفــار و مشــرکان قریــش چــارهای
جــز سیاســت مــدارا نداشــت و تــاش آن حضــرت بــر آن بــود کــه بــا مــدارا بــه آرامــی
آنهــا را بــه ســمت دیــن اســام بکشــاند ،در مدینــه پــس از تشــکیل حکومــت
اســامی نیــز از ایــن سیاســت دســت نکشــید و هــر دو نــوع برخــورد را داشــت؛
یعنــی تــا آنجــا کــه ممکــن بــود بــا گفتگــو و بــا عهــد و پیمــان ســعی در برقــراری
زندگــی مســالمتآمیز در کنــار هــم داشــت ،امــا وقتــی آنهــا پــا را فراتــر نهــاده،
خیانــت میکردنــد ،یــا نقــض پیمانــی صــورت میگرفــت ،پیامبــر بــا شــدت
برخــورد مینمــود؛ هماننــد برخــورد عملــی بــا قبایــل یهــودی مدینــه.
در برخــورد بــا منافقــان ،کــه بــا فتنهانگیــزی ،جبهــه داخلــی علیــه پیامبــر را
تشــکیل داده بودنــد ،ســعی پیامبــر بــر مــدارا بــود .آن حضــرت بــه دالیــل گوناگــون
سیاســی و اجتماعــی ،در برابــر مخالفــان بــا مالیمــت و رفــق برخــورد مینمــود،
ُ
آنگونــه کــه بــا عبــداهّلل بــن ابــی برخــورد کــرد و در جریــان فتنهانگیــزی وی پــس از
غــزوه «بنیالمصطلــق» حاضــر بــه کشــتن او کــه ســرکرده منافقــان بــود ،نشــد و در
پاســخ بــه فرزنــد عبــداهّلل ،کــه اجــازه قتــل پــدرش را از پیامبــر طلــب نمــود ،فرمودنــد:
«تــا هنگامــی کــه زنــده اســت ،ماننــد یــک دوســت و رفیــق بــا او بــه نیکــی رفتــار
ن هشــام ،همیــن رفتــار آن حضرت باعث شــد کــه عبداهّلل
میکنیــم ]۶[».بــه قــول ابـ 
بــن ابــی از آن پــس مــورد ســرزنش و مالمــت قــوم و قبیلــه خــود قــرار گیــرد]۷[.
امــا اگــر مخالفــت آنهــا دربــاره اصــول تغییرناپذیــر دیــن یــا فتنهانگیــزی در
میــان مســلمانان در مقابلــه بــا اســاس دیــن اســام بــود ،پیامبــر شــیوه مــدارا را
کنــار گذاشــته ،بــه شــدت بــا آنهــا برخــورد مینمــود؛ هماننــد بــه آتــش کشــیدن
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مســجد «ضــرار» کــه منافقــان بــه ســرکردگی ابوعامــر بــه بهانــه بیمــاری و عــدم
توانایــی حضــور در مســجد «قبــا» و بــا حربــه «مذهــب علیــه مذهــب» تصمیــم
داشــتند بــه جامعــه نوپــای مســلمانان ضــرر بزننــد کــه پیامبــر بــه دالیلــی آن را
بــه آتــش کشــید؛ زیــان رســاندن بــه مســلمانان ،تقویــتکفر،ایجــاد تفرقــهمیــان
ی محاربــان]۸[.
ی بــرا 
مؤمنــانو تبدیــل شــدن آن بــه پایگاه ـ 
برترانــد راســل در مــورد تســاهل در میــان مســلمانان اظهــار م ـیدارد« :بعضــی
از صفــات برگزیــده کــه امــروز بــر حســب عــادت ،آنهــا را جــزء عــادات حســنه
یشــماریم ،پیــش از ایــن ،در مشــرقزمین بیشــتر
بهخصــوص عیســویان م 
مستحســن شــمرده میشــدند و بــه آنهــا عمــل میکردنــد تــا در مغــرب زمیــن.
تســاهل و تســامح در اوایــل ظهــور اســام ،بــه ویــژه حکومــت اســامی در مدینــه
ّ
و برخــورد مســلمانان بــا مســیحیان کــه کافــر و مرتــد تلقــی میشــدند ،بســیار
جوانمردانهتــر از رفتــار امپراطــوران بیزانــس نســبت بــه عیســویان بــود؛ زیــرا
پیامبــر اســام نــه تشــکیالت انگیزاســیون(تفتیش عقایــد) اروپــا را بــه وجــود آورد و
نــه ســیاهچالههای آن را کــه در قــرون وســطا رایــج بــود]۹[.

نمونههای مدارا در سیره نبوی

در عصــر نبــوی کــه عصــر تأســیس نظــام اســامی و تکویــن اعتقــادات اســامی در
میــان مــردم بــود ،رفتارهــای پیامبــر بیشــتر همــراه بــا مــدارا بــود ،تــا مــردم بتواننــد
اصــل دیــن را در جامعــه بپذیرنــد .بدین روی ،مخالفتها ،اســتهزاها و تمســخرها
تهــای عملــی ،بعضــا بــا گذشــت پیامبــر همــراه بودنــد .امــا زمانــی
و حتــی مخالف 
کــه اقدامــات عملــی مخالفــان از حــد میگذشــت و پیامبــر چــارهای جــز مبــارزه
عملــی نداشــت ،از مــدارا دســت میکشــید .بیشــترین ّ
تحمــل و مــدارای پیامبــر بــا
نهــا خطــری علیــه اصــل اســام
منافقــان مدینــه بــود؛ چــرا کــه برخــورد شــدید بــا آ 
یتــوان در مــوارد زیــر برشــمرد:
بــه شــمار میآمــد .برخــی از مــوارد مــدارا را م 
 -۱عبــداهّلل بــن ابـ ّـی ،رئیــس منافقــان مدینــه بــود کــه علیرغــم اقدامــات و
خیانتهایــش در مراحــل گوناگــون ،پیامبــر علیــه او اقدامــی نکــرد .او در مدینــه
یکــرد .پــس از غــروه
از جایگاهــی بــاال برخــوردار بــود و پیامبــر بــا او مــدارا م 
َْ
َ َّ َ ْ َ َ
َ
«بنیالمصطلــق» ،بــه دنبــال برخــی مســائل ،او گفــت« :ل ِئــن رجعنــا ِإلــی الم ِدینـ ِـة
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ْ َ َ َّ
َ َْ ُ
َ ْ
ل ُیخ ِر َجـ ّـن ال َعـ ّـز ِم ْن َهــا الذل»(منافقیــن)۸ :؛ کنایــه از اینکــه پــس از برگشــت بــه
مدینــه ،پیامبــر را از آنجــا بیــرون میکنــد .ایــن خبــر بــه پیامبــر رســید و اصحــاب
خواســتار برخــورد شــدید بــا او شــدند ،تــا جایــی کــه مســئله قتــل او شــایع گردیــد.
پســرش از پیامبــر خواســت :اگــر چنیــن اســت ،او خــود عامــل ایــن حکــم باشــد تــا
مبــادا او بخواهــد قاتــل پــدرش را بکشــد و دســتش بــه خــون مســلمانی آغشــته
شــود .امــا پیامبــر در پاســخ او فرمــود :چنیــن حکمــی مطــرح نیســت]۱۰[.
 -۲مــدارا بــا جــوان یهــودی کــه بــه تحریــک شــائس بــن قیــس ،بیــن دو قبیلــه
ّ
عصبیــت جاهلــی در دو قبیلــه
اوس و خــزرج فتنــه ایجــاد نمــود و نزدیــک بــود
بــه جنــگ منجــر شــود ،ولــی بــا دخالــت و نصیحــت پیامبــر ،موضــوع حــل شــد.
پیامبــر بــا اینکــه میدانســت فتنــه ریشــه در کجــا دارد ،ولــی برخــوردی نکــرد]۱۱[.
مــدارا بــا جماعتــی از منافقــان و یهودیــان کــه پیامبــر را آزار و اذیــت میکردنــد و
آیــات قــرآن در بیــان ماهیــت آنــان نــازل شــد کــه عبارتنــد از:
ّ
محمــدٌ
 -۳نبتــل بــن الحــرث؛ همــان کســی کــه دربــاره پیامبــر گفــت«ِ :انمــا ّ
َ ْ ُ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ٌ ُ ْ
ُا ٌ
ذن…» کــه آیــه نــازل شــد« :و ِمنهــم ال ِذیــن یــؤذون الن ِبـ ّـی و ِیقولــون هــو أذن قــل
َ
َ
َ
ُُ َ ّ ُ
ُ
أذ ُن خ ْی ٍــر لک ْم(».توبــه )۶۱ :پیامبــر دربــاره او فرمــود«َ :مــن احـ َّـب أن ینظـ َـر الــی
ُ
َ
ـرث ]۱۲[».امــا بــا ایــن وجــود ،دســتوری از
ـیطان فلینظــر الــی نبتــل بـ ِـن الحـ ِ
الشـ ِ
پیامبــر در مقابلــه بــا او صــادر نشــد.
 -۴ودیعــه بــن ثابــت ]۱۳[،از بنیانگــذاران «مســجد ضــرار» بــود؛ همــو کــه
َ
ُ َ
َّ ُ َ
ـوض َو ن َلعــب ».و آیــه در حــق او نــازل شــد«َ :ول ِئــن
گفتــه بــود«ِ :انمــا ک ّنــا نخـ
ُ ْ َ
َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ َّ ُ َ َ ُ ُ َ ْ
ُ
ـاهّلل َو َآیا ِتـ ِـه َو َر ُســو ِل ِه ک ُنتـ ْـم
ســألتهم لیقول
ــن ِإن َمــا ک ّنــا نخــوض َونل َعـ ُـب قــل أ ِبـ ِ
َت ْس َــت ْهز ُؤ َ
ون(».توبه)۶۵ :
ِ
 -۵اوس بــن قیطنــی[ ]۱۴در جنــگ خنــدق ،بــرای فــرار از جنــگ بــه پیامبــر
َ
ٌ َ
گفتــه بــود« :ا َّن َ
بیوتنــا عــورة فــاذن لنــا فلنرجــع ِالیهــا» و ایــن آیــه در حــق او نــازل
ِ
ُ َ َّ
َُ ُ َ َ
ٌ
ـون ِإ ّن ُب ُی َوت َنــا َعـ ْـو َرة َو َمــا ِهـ َـی ِب َعـ ْـو َر ٍة ِإن ُی ِریــدون ِإل ِف َرارا(».احــزاب)۱۳ :
شــد« :یقولـ
ّ
ّ
 -۶بشــیر بــن ابیرق(ســارق الدرعیــن) ،ضحــاک بــن ثابت(متهــم بــه نفــاق و
دوســتی یهــود) ،جــاس بــن ســوید بــن صامت(پیــش از توبــه) ،معتــب بــن بشــیر
َ
ََ
و رافــع بــن زیــد ،بــه ســبب نفــاق و گمراهــی آنهــا ،آیــه نــازل شــد« :ألـ ْـم َتـ َـر ِإلــی
ُ َ َ
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ
ـک َو َمــا ُأنــز َل مــن َق ْبلـ َ
ـوا ب َمــا ُأنــز َل إ َل ْیـ َ
ون أن
ـک ُی ِریــد
ِ
ِ ِ
ال ِذیــن یزعمــون أنهــم آمنـ ِ
ِ ِ
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ُ َ
َّ
َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ َّ
َ ْ َ
َ ُ
ان أن ُی ِضل ُهـ ْـم
الشـ ْـی َط
ـوت وقــد أ ِمــروا أن یکفــروا ِبـ ِـه وی ِریــد
َی َت َحاک ُمــوا ِإلــی ّالطاغـ ِ
َ ً
َضــاال َب ِعیدا(».نســاء]۱۵[)۶۰ :
 -۷مجــد بــن قیــس کــه بــه پیامبــر گفتــه بــود« :یــا ُم ّ ُ
َ
فت ّنــی»
حمــد ائــذن لــی و الت َ ِ
ُ ُ ْ َ ّ
َ
َ ْ
َ
کــه آیــه در حــق او نــازل شــد«َ :و ِم ْن ُهــم ّمــن َیقــول ائــذن ِلــی َوال َتف ِت ِّنــی أال ِفــی
َ ْ
ْ
ال ِف ْت َنـ ِـة َســق ُطوا(».توبه )۴۹ :ولــی برخــوردی از پیامبــر بــا او گــزارش نشــده اســت.
 -۸رافــع بــن حریملــه کــه از مخالفــان و منافقــان بــزرگ بــود .وقتــی او مــرد،
پیامبــر فرمودنــد«َ :قــد مــات الیـ َ
ـوم عظیـ ٌـم ِمــن عظمـ ِـاء المنافقیـ َـن ».اقدامــی
علیــه او از طــرف پیامبــر گــزارش نشــده اســت.
 -۹زیــد بــن الصلیــت؛ وقتــی شــتر پیغمبــر گــم شــد و همــه بــه دنبــال شــتر
میگشــتند ،او بــه کنایــه و طعنــه گفــت :چگونــه ادعــای پیامبــری میکنــد ،در
حالــی کــه نمیدانــد شــترش کجاســت؟ پیامبــر بــه علــم غیــب ،جــای دقیــق
شــتر را فرمــود و اصحــاب رفتنــد و همانجــا شــتر را یافتنــد ]۱۶[.امــا برخــوردی از
پیامبــر علیــه او گــزارش نشــده اســت.
 -۱۰عمیــر بــن وهــب ،از قبیلــه «بنــی جمــع» کــه شــیطانصفت بــود و بــه بهانــه
آزادی پســرش ،کــه در جنــگ بــدر اســیر شــده بــود ،بــا شمشــیری زهرآلــود قصــد
جــان پیامبــر داشــت .پیامبــر بــه علــم غیــب قصــد او را آشــکار ســاخت و او در دم
اســام آورد]۱۷[.
 -۱۱وحشــی کــه در جنــگ «احــد» ،حمــزه ،عمــوی پیامبــر را بــه شــهادت رســاند
ّ
و پیامبــر حکــم قتــل او را صــادر کــرد .او پــس از فتــح مکــه بــه طائــف گریخــت .امــا
پــس از مدتــی ،در وفــد ثقیــف ،ناگهــان بــر پیغمبــر وارد شــد و شــهادتین گفــت و
پیغمبــر او را بخشــید ،امــا فرمــود :بــه جایــی بــرو کــه دیگــر تــو را نبینم .او مســلمان
ّ
شــد و در جنگهــای ّرده ،مســیلمه کــذاب را کشــت]۱۸[.
 -۱۲هبــار بــن اســود ،کســی کــه شــتر زینــب ،دختــر پیغمبــر ،را رم داد و از میــان
هــودج بــه زمیــن افتــاد و طفــل خــود را ســقط کــرد و خــود نیــز بــه واســطه همــان
ّ
مــرض از دنیــا رفــت .پیغمبــر در فتــح مکــه خــون او را هــدر اعــان کــرده بــود ،ولــی
پــس از مدتــی بــر پیغمبــر وارد شــد و گفــت …« :میخواســتم بــه عجمهــا پنــاه
ببــرم ،ولــی فضــل و بخشــش تــو را بــه یــاد آوردم…» او تقاضــای بخشــش کــرد و
پیغمبــر او را عفــو نمــود]۱۹[.
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 -۱۳قیــس بــن ربیــع کــه از ســهم خــود در عطایــا ناراضــی بــود و پیغمبــر را هجــو
نمــود .امــا خــود بــه مدینــه آمــد و در ضمــن اشــعاری پــوزش خواســت و مــورد عفــو
پیامبــر قــرار گرفــت]۲۰[.
ّ
 -۱۴عکرمــة بــن ابیجهــل کــه پیغمبــر در فتــح مکــه ،خــون او را هــدر اعــان
کــرده بــود ،امــا بــه درخواســت همســرش ،پیامبــر او را بخشــید ،بعدهــا او در ســپاه
اســام در شــام دالورانــه جنگیــد]۲۱[.
 -۱۵مالــک بــن عــوف ،فرمانــده لشــکریان «هــوازن» علیــه پیامبــر بــود .او پــس از
شکســت ،بــه طائــف پنــاه بــرد .امــا پیغمبــر فرمــود :اگــر بیایــد و مســلمان شــود ،مــال
او را بــه همــراه  ۱۰۰شــتر اضافــه بــه او میدهــم .او مســلمان شــد و از جانــب پیامبــر
(ص) ،رئیــس طوایــف «هــوازن»« ،ثماله» و «مســلمه» شــد و با طائف جنگیــد]۲۲[.
 -۱۶ابــن قیظــی فــردی نابینــا بــود .وقتــی لشــکریان اســام بــه احــد میرفتنــد،
از زمیــن مقــداری خــاک برداشــت ،بــه روی مبــارک پیامبــر پاشــید و ناســزا گفــت.
اصحــاب خواســتند او را بکشــند .امــا پیغمبــر فرمــود« :او را رهــا کنیــد ،هــم
چشــمش کــور اســت و هــم دلــش]۲۳[».
یســرح مدتــی کاتــب وحــی بــود و گاهــی بــه عمــد الفــاظ وحــی
 -۱۷عبــداهلل بــن اب 
ّ
را تغییــر مـیداد .ســرانجام ،مرتــد شــد و از مدینــه فــرار کــرد .در فتــح مکــه ،پیغمبــر
ّ
خــون او را هــدر ســاخته بــود ،امــا بــا وســاطت عثمــان ،در مکــه بــر پیغمبــر وارد شــد
و امــان خواســت .پــس از مدتــی مــورد رحمــت و بخشــش پیامبــر قــرار گرفــت]۲۴[.
 -۱۸انــس بــن زنیــم بــا اشــعاری پیامبــر را هجــو نمــود و پیامبــر نیــز او را مهدورالــدم
ّ
خوانــد .امــا در فتــح مکــه ،مــورد عفــو و بخشــش پیامبــر قــرار گرفــت]۲۵[.
ّ
ح مکــه بــه
 -۱۹ابوســفیان بــن حــارث ،بــرادر رضاعــی پیامبــر (ص)،پــس از فت ـ 
وســاطت ّامســلمه مــورد عفــو و بخشــشپیامبــر قــرار گرفــت.
 -۲۰صفــوان بــن ّ
امیــه بــه ســبب اقدامــات علیــه مســلمانان ،مهدورالــدم اعــام
ّ
گردیــده بــود ،امــا پــس از فتــح مکــه ،مــورد بخشــش پیامبــر قــرار گرفــت]۲۶[.
 -۲۱مــدارا بــا یهودیــان خیبــر کــه پــس از فتــح خیبــر ،پیامبــر آنــان را نکشــت و
زنــان و فرزندانشــان را بــه اســارت نبــرد]۲۷[.
 -۲۲حاطــب بــن ابیبلتعــه ،بــه خیانــت ،موضــوع حرکــت مســلمانان بــرای
ّ
فتــح مکــه را توســط ســاره بــه اطــاع قریــش رســاند و پیامبــر از طریــق وحــی ،از
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ایــن موضــوع اطــاع یافــت ]۲۸[،ولــی برخــورد خاصــی از ســوی ایشــان بــا حاطــب
گــزارش نشــده اســت.
ّ
 -۲۳نمونــه کامــل مــدارای پیامبــر ،بخشــش ســران کفــر پــس از فتــح مکــه اســت
ُ
کــه فرمودنــد«ِ :اذهبــوا فانتم ّالطلقــاء…»[]۲۹
از مــوارد مزبــور و نیــز مــوارد دیگــر بــه دســت میآیــد کــه هــدف نهایــی پیامبــر،
مســلمان شــدن مــردم و بــه هدایــت رســاندن آنها بــود ،نه انتقــام گرفتن هنگام
قــدرت و همیــن مســئله یکــی از عوامــل پیشــرفت اســام بــه شــمار میآیــد.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]۱غالمرضا نوعی ،مدارا با مخالفان در قرآن و ّ
سنت ،ص ۹۸
[ .]۲صدوق ،امالی ،ص  ۱۹و من الیحضره الفقیه ،ج  ۴ص ۳۹۴؛ طبرسی علی بن حسن ،مشکاة االنوار ج ۱
ص ۲۱۸
[ .]۳مصطفی دلشاد تهرانی ،سیره نبوی ،ج  ،۳ص ۶۹
[ .]۴محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،۷۴ص  / ۳۹۴دیلمی ،ارشادالقلوب ،ج  ،۱ص ۱۱۵
[ .]۵محمد بن یعقوب کلینی ،اصول کافی ،چ  ،۴تهران ،االسالمیه ،۱۳۶۴ ،ج  ،۲ص .۱۱۹
[ .]۶ابن هشام ،زندگانی حضرت محمد(ص) پیامبر اسالم ،ج  ،۲ص ۱۹۸
[ .]۷همان ص ۱۹۹
[ .]۸غالمرضا نوعی ،مدارا با مخالفان در قرآن و ّ
سنت ،ص ۱۰۱
[ .]۹همان ،ص ۸۳
[ .]۱۰ابن هشام ،سیره ،تحقیق مصطفی سقا و دیگران ،ج  ،۲ص  ۳۷۲؛ ابن اثیر ،اسدالغابه ،ص ۱۹۷
[ .]۱۱محمد قوام وشنوی ،حیاةالنبی و سیرته ،ص ۳۲۱
[ .]12-14همان ،ص ۳۲۶
[ .]۱۵همان ،ص ۳۲۷
[ .]۱۶همان ص ۳۲۸
[ .]۱۷سید علی کمالی ،پیشین ،ص  / ۱۰۷شرفالدین محمد بن عبداهلل بن عمر ،خالصه سیرت رسولاهّلل،
تهران ،علمی و فرهنگی ،۱۳۶۸ ،ص ۱۶۱
[ .]۱۸سید علی کمالی ،پیشین ،ص ۹۵
[ .]۱۹همان
[ .]20-21همان ،ص ۹۶
[ .]۲۲همان ،ص .۹۸
[ .]23-24همان ،ص ۹۹
[ .]۲۵همان ،ص ۱۱۰
[ .]۲۶همان ،ص ۱۰۵
[ .]۲۷جعفر سبحانی ،فروغ ابدیت ،چ  ،۴قم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،۱۳۷۴ ،ص ۲۶۳
[ .]۲۸همان ص ۳۱۷
[ .]۲۹مقریزی ،امتاع االسماع ،ج  ۳ص ۱۰۳
نویسنده :حجتاالسالم والمسلمین سید قاسم رزاقی موسوی ،استادیار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت
علیهمالسالم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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سیره نبی مکرم اسالم

(ص)

سخنرانی مقام معظم رهبری در یکی از خطبههای نمازجمعه تهران

اهَّللالرحمن ّ
بسم ّ
الرحیم
ّ
ّ
ایــن روزهــا بــا رحلــت پیامبــر عظیمالشــأن اســام  -کــه برگزیــده همــه بشــریت
در طــول تاریــخ و پــدر معنــوی مســلمانها و همــه انســانهایی اســت کــه بــه
ارتقــاء و رشــد انســانیت عقیــده دارنــد  -مصــادف اســت .در ســالگرد رحلــت آن
بزرگــوار ،یکــی از وظایــف مــا ایــن اســت کــه در دل و زبــان ،از زحمــات و مجاهــدات
بینظیــر و خســتگی ناپذیــر ایــن زبــده عالــم و آدم ،سپاســگزار باشــیم .همچنیــن
ایــن ایــام بــا ســالگرد شــهادت ســبط اکبــر پیغمبــر ،حضــرت امــام حســن مجتبــی
الرضا علیهمــا ّ
الصــاة ّ
و همچنیــن امــام هشــتم مــا ،حضــرت ابــی الحسـن ّ
والســام
مصــادف اســت.
خطبه اول را به شــرح مختصری از ســیره ّ
نبىاکرم در دوران دهســاله حاکمیت
اســام در مدینــه اختصــاص دادهام کــه یکــی از درخشــانترین  -و گزافــه نیســت
اگــر بگوییــم درخشــانترین  -دورههــای حکومــت در طــول تاریــخ بشــری اســت.
بایــد ایــن دوره کوتــاه و ُپــرکار و فوقالعــاده تأثیرگــذار در تاریــخ بشــر را شــناخت.
البتــه بــه همــه بــرادران و خواهــران  -بخصــوص بــه جوانــان  -توصیــه میکنــم کــه
بــه تاریــخ زندگــی پیغمبــر مراجعــه کننــد و آن را بخواننــد و فــرا گیرنــد.
دوره مدینــه ،فصــل دوم دوران بیستوســه ســاله رســالت پیغمبــر اســت.
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ســیزده ســال در مکــه ،فصــل ّاول بــود  -کــه مقدمــه فصــل دوم محســوب
ً
میشــود  -و تقریبــا ده ســال هــم دوران مدینــه پیغمبــر اســت کــه دوران
ّ
حاکمیــت اســام
شــالودهریزی نظــام اســامی و ســاختن یــک الگــو و نمونــه از
بــرای همــه زمانهــا و دورانهــای تاریــخ انســان و همــه مکانهاســت .البتــه
ایــن الگــو ،یــک الگــوی کامــل اســت و مثــل آن را دیگــر در هیــچ دورانــی ســراغ
نداریــم؛ لیکــن بــا نــگاه بــه ایــن الگــوی کامــل ،میشــود شــاخصها را شــناخت.
ایــن شــاخصها بــرای افــراد بشــر و مســلمانها عالمتهایــی اســت کــه بایــد بــه
وســیله آنهــا نســبت بــه نظامهــا و انســانها قضــاوت کننــد .هــدف پیغمبــر از
هجــرت بــه مدینــه ایــن بــود کــه بــا محیــط ظالمانــه و طاغوتــی و فاســد سیاســی
ی کــه آن روز در سرتاســر دنیــا حاکــم بــود ،مبــارزه کنــد و
و اقتصــادی و اجتماع ـ 
ّ
هــدف ،فقــط مبــارزه بــا کفــار مکــه نبــود؛ مســأله ،مســأله جهانــی بــود .پیامبــر
یکــرد کــه هرجــا زمینــه مســاعد بــود ،بــذر اندیشــه و
اکــرم ایــن هــدف را دنبــال م 
عقیــده را بپاشــد؛ بــا ایــن امیــد کــه در زمــان مســاعد ،ایــن بــذر ســبز خواهــد شــد.
هــدف ایــن بــود کــه پیــام آزادی و بیــداری و خوشــبختی انســان بــه همــه دلهــا
برســد .ایــن جــز بــا ایجــاد یــک نظــام نمونــه و الگــو امکانپذیــر نبــود؛ لــذا پیغمبــر
نکــه چقــدر بتواننــد آن را
بــه مدینــه آمــد تــا ایــن نظــام نمونــه را بــه وجــود آورد .ای 
ادامــه دهنــد و بعدیهــا چقــدر بتواننــد خودشــان را بــه آن نزدیــک کننــد ،بســته
بــه ّ
همــت آنهاســت .پیغمبــر نمونــه را میســازد و بــه همــه بشــریت و تاریــخ ارائــه
میکنــد.

شاخصهای نظام پیامبر

نظامــی کــه پیغمبــر ســاخت ،شــاخصهای گوناگونــی دارد کــه در بیــن آنهــا
هفــت شــاخص از همــه مهمتــر و برجســته تــر اســت:
ّ
معنویــت اســت .انگیــزه و موتــور پیشبرنــده حقیقــی
شــاخص ّاول ،ایمــان و
در نظــام نبــوی ،ایمانــی اســت کــه از سرچشــمه دل و فکــر مــردم میجوشــد و
دســت و بــازو و پــا و وجــود آنهــا را در جهــت صحیــح بــه حرکــت در مــیآورد.
پــس شــاخص ّاول ،دمیــدن و تقویــت روح ایمــان و معنویــت و دادن اعتقــاد و
اندیشــه درســت بــه افــراد اســت ،کــه پیغمبــر ایــن را از مکــه شــروع کــرد و در مدینــه
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پرچمــش را بــا قــدرت بــاال بــرد.
شــاخص دوم ،قســط و عــدل اســت .اســاس کار بــر عدالــت و قســط و رســاندن
ّ
هــر حقــی بــه حقــدار  -بــدون هیــچ مالحظــه  -اســت.
شــاخص ســوم ،علــم و معرفــت اســت .در نظــام نبــوی ،پایــه همــه چیــز،
دانســتن و شــناختن و آگاهــی و بیــداری اســت .کســی را کورکورانــه بــه ســمتی
ـدرت تشــخیص ،بــه نیــروی
حرکــت نمیدهنــد؛ مــردم را بــا آگاهــی و معرفــت و قـ ِ
ّفعــال  -نــه نیــروی منفعــل  -بــدل میکننــد.
یهــای برخاســته
شــاخص چهــارم ،صفــا و اخـ ّـوت اســت .در نظــام نبــوی ،درگیر 
از انگیز ههــای خرافــی ،شــخصی ،ســودطلبی و منفعتطلبــی مبغــوض اســت و بــا
ّ
صمیمیــت و اخـ ّـوت و بــرادری و همدلــی اســت.
یشــود .فضــا ،فضــای
آن مبــارزه م 
شــاخص پنجــم ،صــاح اخالقــی و رفتــاری اســت .انســانها را تزکیــه و از مفاســد
ّ
یســازد؛
ـان بــا اخــاق و مزکــی م 
و رذائــل اخالقــی ،پیراســته و پــاک میکنــد؛ انسـ ِ
ّ
ّ
«و یزکیهــم و یعلمهــم الکتــاب و الحکمة»(.جمعــه )2:تزکیــه ،یکــی از آن پای ههــای
نســازی میکرد.
اصلــی اســت؛ یعنــی پیغمبــر روی یکایــک افــراد ،کار تربیتــی و انسا 
شــاخص ششــم ،اقتــدار و عـ ّـزت اســت .جامعــه و نظــام نبــوی ،توســریخور،
وابســته ،دنبالـهرو و دســت حاجــت بــه ســوی ایــن و آن درازکــن نیســت؛ عزیــز و
مقتــدر و تصمیمگیــر اســت؛ صــاح خــود را کــه شــناخت ،بــرای تأمیــن آن تــاش
یبــرد.
میکنــد و کار خــود را پیــش م 
ّ
ـرفت دائمــی اســت .توقــف در نظــام نبــوی
شــاخص هفتــم ،کار و حرکــت و پیشـ ِ
وجــود نــدارد؛ بــه طــور ّ
مرتــب ،حرکــت ،کار و پیشــرفت اســت .اتفــاق نمیافتــد
کــه یــک زمــان بگوینــد :دیگــر تمــام شــد؛ حــال بنشــینیم اســتراحت کنیــم! ایــن
ّ
کار لــذتآور و شادیبخشــی اســت؛ کار خســتگی آور
وجــود نــدارد .البتــه ایــن کارِ ،
و کســلکننده و ملولکننــده و بــه تعبآورنــدهای نیســت؛ کاری اســت کــه بــه
انســان نشــاط و نیــرو و شــوق میدهــد.

ورود پیغمبر به مدینه

پیغمبــر وارد مدینــه شــد تــا ایــن نظــام را سـ ِـر پــا و کامــل کنــد و آن را بــرای ابــد در
تاریــخ ،بــه عنــوان نمونــه بگــذارد تــا هــر کســی در هــر جــای تاریــخ  -از بعــد از زمــان
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خــودش تــا قیامــت  -توانســت ،مثــل آن را بــه وجــود آورد و در دلهــا شــوق ایجاد
کنــد تــا انســانها بــه ســوی چنــان جامعـهای برونــد .البتــه ایجــاد چنیــن نظامــی،
بــه پایههــای اعتقــادی و انســانی احتیــاج داردّ .اول بایــد عقایــد و اندیش ـههای
صحیحــی وجــود داشــته باشــد تــا ایــن نظــام بــر پایــه آن افــکار بنــا شــود .پیغمبــر
ایــن اندیش ـهها و افــکار را در قالــب کلمــه توحیــد و عـ ّـزت انســان و بقیــه معــارف
اســامی در دوران ســیزده ســال مکــه تبییــن کــرده بــود؛ بعــد هــم در مدینــه و در
ً
تمــام آنــات و لحظــات تــا دم مــرگ ،دائمــا ایــن افــکار و ایــن معــارف بلنــد را  -کــه
پایههــای ایــن نظامنــد  -بــه ایــن و آن تفهیــم کــرد و تعلیــم داد .دوم ،پایههــا
و ســتونهای انســانی الزم اســت تــا ایــن بنــا بــر دوش آنهــا قــرار گیــرد  -چــون
نظــام اســامی قائــم بــه فــرد نیســت  -پیغمبــر بســیاری از ایــن ســتونها را هــم
در مکــه بــه وجــود آورده و آمــاده کــرده بــود .یــک عـ ّـده ،صحابــه بزرگــوار پیغمبــر
بودنــد  -بــا اختــاف مرتبـهای کــه داشــتند  -اینهــا معلــول و محصــول تــاش و
مجاهــدت دوران ســخت سیزدهســاله مکــه بودنــد .یــک عـ ّـده هــم کســانی بودنــد
کــه قبــل از هجــرت پیغمبــر ،در یثــرب بــا پیــام پیغمبــر بــه وجــود آمــده بودنــد؛ از
قبیــل ســعدبنمعاذها و ابی ّایوبهــا و دیگــران .بعــد هــم کــه پیغمبــر آمــد ،از
لحظــه ورود ،انسانســازی را شــروع کــرد و روزب ـهروز مدیــران الیــق ،انســانهای
بــزرگ ،شــجاع ،بــا گذشــت ،بــا ایمــان ،قــوی و بامعرفــت بــه عنــوان ســتونهای
مســتحکم ایــن بنــای شــامخ و رفیــع ،وارد مدینــه شــدند .هجــرت پیغمبــر بــه
مدینــه  -کــه قبــل از ورود پیامبــر بــه ایــن شــهر ،یثــرب نامیــده میشــد و بعــد از
ّ
مدینةالنبــی نــام گرفــت  -مثــل نســیم خــوش بهــاری بــود
آمــدن آن حضــرت،
ّ
کــه در فضــای ایــن شــهر پیچیــد و همــه احســاس کردنــد کأنــه گشایشــی بهوجــود
ّ
متوجــه و بیــدار شــد .وقتــی کــه مــردم شــنیدند پیغمبــر
آمــده اســت؛ لــذا دلهــا
ُ
ُ
وارد قبــا شــده اســت  -قبــا نزدیــک مدینــه اســت و آن حضــرت پانــزده روز در
آنجــا مانــد  -شــوق دیــدن ایشــان روزبـهروز در دل مــردم مدینــه بیشــتر میشــد.
ُ
بعضــی از مــردم بــه قبــا میرفتنــد و پیغمبــر را زیــارت میکردنــد و برمیگشــتند؛
ّ
عــدهای هــم در مدینــه منتظــر بودنــد تــا ایشــان بیایــد .بعــد کــه پیغمبــر وارد
مدینــه شــد ،ایــن شــوق و ایــن نســیم لطیــف و مالیــم ،بــه توفانــی در دلهــای
مــردم تبدیــل شــد و دلهــا را عــوض کــرد .ناگهــان احســاس کردنــد کــه عقایــد و
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عواطــف و وابســتگیهای قبایلــی و ّ
تعصبــات آنهــا ،در چهــره و رفتــار و ســخن
ایــن مــرد محــو شــده اســت و بــا دروازه جدیــدی بــه ســوی حقایــق عالــم آفرینــش
و معــارف اخالقــی آشــنا شــدهاند .همیــن توفــان بــود کــه ّاول در دلهــا انقــاب
ایجــاد کــرد؛ بعــد بــه اطــراف مدینــه گســترش پیــدا کــرد؛ ســپس دژ طبیعــی مکــه را
تســخیر کــرد و ســرانجام بــه راههــای دور قــدم گذاشــت و تــا اعمــاق دو امپراتــوری
ـزرگ آن روز پیــش رفــت؛ و هرجــا رفــت ،دلهــا را تــکان داد و در درون
و کشــور بـ ِ
انســانها انقــاب بــه وجــود آورد .مســلمانان در صــدر اســام ،ایــران و روم را بــا
نیــروی ایمــان فتــح کردنــد .ملتهــای مــورد هجــوم هــم بــه مجــردی کــه اینهــا
را میدیدنــد ،در دلهایشــان نیــز ایــن ایمــان بــه وجــود میآمــد .شمشــیر بــرای
ّ
ایــن بــود کــه مانعهــا و ســرکردههای زر و زورمــدار را از ســر راه بــردارد؛ وال تــودهی
مــردم ،همــه جــا همــان توفــان را دریافــت کــرده بودنــد و دو امپراتــوری عظیــم در
ـاق خودشــان جــزو نظــام و کشــور اســامی
آن روزگار  -یعنــی روم و ایــران  -تــا اعمـ ِ
شــده بودنــد .همــه اینهــا چهــل ســال طــول کشــید؛ ده ســالش در زمــان پیغمبــر
بــود؛ ســی ســال هــم بعــد از پیغمبــر.

تبلیغ پیامبر

نکــه وارد مدینــه شــد ،کار را شــروع کــرد .از جملــه
پیغمبــر بــه مجـ ّـرد ای 
شــگفتیهای زندگــی آن حضــرت ایــن اســت کــه در طــول ایــن ده ســال ،یــک
لحظــه را هــدر نــداد .دیــده نشــد کــه پیغمبــر از فشــاندن نــور معنویــت و هدایــت
و تعلیــم و تربیــت لحظ ـهای بــاز بمانــد .بیــداری او ،خــواب او ،مســجد او ،خانــه
او ،میــدان جنــگ او ،در کوچــه و بــازار رفتــن او ،معاشــرت خانوادگــی او و وجــود او
 هرجــا کــه بــود  -درس بــود .عجــب برکتــی در چنیــن عمــری وجــود دارد! کســیّ
کــه همــه تاریــخ را مســخ ِر فکــر خــود کــرد و روی آن اثــر گذاشــت  -کــه مــن بارهــا
گفت ـهام ،بســیاری از مفاهیمــی کــه قرنهــای بعــد بــرای بشــریت تقـ ّـدس پیــدا
کــرد؛ مثــل مفهــوم مســاوات ،بــرادری ،عدالــت و مردمســاالری ،همــه تحــت تأثیــر
تعلیــم او بــود؛ در تعالیــم ســایر ادیــان چنیــن چیزهایــی وجــود نداشــت و یــا الاقل
بــه منصــه ظهــور نرســیده بــود  -فقــط ده ســال کار حکومتــی و سیاســی و جمعــی
کــرده بــود .چــه عمــر بابرکتــی! از ّاو ِل ورود ،موضعگیــری خــود را مشــخص کــرد.
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ناقــهای کــه پیغمبــر ســوار آن بــود ،وارد شــهر یثــرب شــد و مــردم دور آن را
ّ
ّ
ّ
گرفتنــد .در آن زمــان ،شــهر مدینــه ،محلــه محلــه بــود؛ هــر محل ـهای هــم بــرای
ّ
خــودش خانههــا ،کوچههــا و حصــار و بزرگانــی داشــت و متعلــق بــه قبیل ـهای
بــود :قبایــل وابســته بــه اوس و قبایــل وابســته بــه خــزرج .وقتــی شــتر پیغمبــر
وارد شــهر یثــرب شــد ،جلـ ِـو هــر کــدام از قلعههــای قبایــل کــه رســید ،بــزرگان
بیــرون آمدنــد و جلـ ِـو شــتر را گرفتنــد :یــا رســولاهَّلل! بیــا اینجــا؛ خانــه ،زندگــی،
ّ
ثــروت و راحتـ ِـى مــا در اختیــار تــو .پیغمبــر فرمــود :جلـ ِـو ایــن شــتر را بــاز کنیــد؛ «انهــا
مأمورة»؛(بحاراالنــوار ،ج  )116 ،19دنبــال دســتور حرکــت میکنــد؛ بگذاریــد بــرود.
ّ
جلـ ِـو شــتر را بــاز کردنــد تــا بــه محلــه بعــدی رســید .باز بــزرگان ،اشــراف ،پیرمــردان،
شـ ّ
ـخصیتها و جوانــان آمدنــد جلـ ِـو ناقــه پیغمبــر را گرفتنــد :یــا رســولاهَّلل! اینجا
فــرود بیــا؛ اینجــا خانــه توســت؛ هرچــه بخواهــی ،در اختیــارت میگذاریــم؛ همــه
مــا در خدمتــت هســتیم .فرمــود :کنــار برویــد؛ بگذاریــد شــتر بــه راهــش ادامــه
ّ
ّ
ّ
دهــد؛ «انهــا مأمــورة» .همینطــور محلــه بــه محلــه شــتر راه میرفــت تــا بــه
ّ
محلــه بنیالنجــار  -کــه مــادر پیغمبــر جــزو ایــن خانــواده اســت  -رســید .مــردان
بنــی النجــار داییهــای پیغمبــر محســوب میشــدند؛ لــذا جلــو آمدنــد و گفتنــد:
یــا رســولاهَّلل! مــا خویشــاوند توییــم؛ هســتی مــا در اختیــار توســت؛ در منــزل
ّ
مــا فــرود بیــا .فرمــود :نــه؛ «انهــا مأمــورة»؛ کنــار برویــد .راه را بــاز کردنــد .شــتر بــه
ّ
ترین محــات مدینــه آمــد و در جایــی نشســت .همــه نــگاه کردنــد
فقیرنشــین ِ
ّ
ببیننــد خانــه کیســت؛ دیدنــد خانــه ابیایــوب انصــاری اســت؛ فقیرتریــن یــا یکــی
از فقیرتریــن آدمهــای مدینــه .خــودش و خانــواده مســتمند و فقیــرش آمدنــد و
اثــاث پیغمبــر را برداشــتند و داخــل خانــه بردند .پیغمبر هم به عنــوان میهمان،
ّ
ـان قبیلــه و امثــال
وارد خانــه آنهــا شــد و بــه اعیــان و اشــراف و متنفــذان و صاحبـ ِ
ّ
اینهــا دســت رد زد؛ یعنــی موضــع اجتماعــی خــودش را مشــخص کــرد؛ معلــوم
ـرف ریاســت فالن
شــد کــه ایــن شــخص ،وابســته بــه پــول و حیثیــت قبیلهای و شـ ِ
قبیلــه و وابســته بــه قــوم و خویــش و فامیــل و آدمهــای ُپــررو و پش ـتهمانداز و
ّ
امثــال اینهــا نیســت و نخواهــد شــد .از همــان ســاعت و لحظــه ّاول مشــخص
کــرد کــه در برخــورد و تعامــل اجتماعــی ،طــرف کدام گــروه و طرفدار کــدام جمعیت
اســت و وجــود او بــرای چــه کســانی بیشــتر نافــع خواهــد بــود .همــه از پیغمبــر و
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ً
تعالیــم او نفــع میبرنــد؛ امــا آن کــس کــه محرو متــر اســت ،قهــرا حـ ّـق بیشــتری
میبــرد و بایــد جبــران محرومیتــش بشــود .جلـ ِـو خانــه ابی ّایــوب انصــاری ،زمیـ ِـن
ّ
افتــادهای بــود .فرمــود ایــن زمیــن مــال کیســت؟ گفتنــد متعلــق بــه دو بچــه یتیــم
اســت .پــول از کیســه خــود داد و آن زمیــن را خریــد .بعــد فرمــود در ایــن زمیــن
مســجد میســازیم؛ یعنــی یــک مرکــز سیاســی ،عبــادی ،اجتماعــی و حکومتــی؛
تجمــع مــردم .جایــی بــه عنــوان ّ
یعنــی مرکــز ّ
مرکزیــت الزم بــود؛ لــذا شــروع بــه
ســاختن مســجد کردنــد .زمیــن مســجد را از کســی نخواســت و طلــب بخشــیدگی
نکــه آن دو بچــه ،پــدر و مدافــع نداشــتند؛
نکــرد؛ آن را بــا پــول خــود خریــد .بــا ای 
ّ
امــا پیغمبــر مثــل پــدر و مدافــع آنهــا ،حقشــان را تمــام و کمــال رعایت کــرد .وقتی
بنــا شــد مســجد بســازند ،خــود پیغمبــر جــزو ّاولیــن کســان یــا ّاولیــن کســی بــود کــه
ـدن پــی مســجد کــرد؛ نــه بــه عنــوان
آمــد بیــل را بــه دســت گرفــت و شــروع بــه کنـ ِ
ً
یــک کار تشــریفاتی ،بلکــه واقعــا شــروع بــه کار کــرد و عــرق ریخــت .طــوری کار کــرد
کــه بعضــی از کســانی کــه کنــاری نشســته بودنــد ،گفتنــد مــا بنشــینیم و پیغمبــر
اینطــور کار کنــد!؟ پــس مــا هــم میرویــم کار میکنیــم؛ لــذا آمدنــد و مســجد را در
مــدت کوتاهــی ســاختند .پیغمبــر  -ایــن رهبــر واال و مقتــدر -نشــان داد کــه هیــچ
حـ ّـق اختصاصــی بــرای خــودش قائــل نیســت .اگــر بناســت کاری انجــام گیــرد ،او
هــم بایــد در آن ســهمی داشــته باشــد.

تدابیر و سیاستهای پیامبر

بعــد ،تدبیــر و سیاســت اداره آن نظــام را ّ
طراحــی کــرد .وقتــی انســان نــگاه میکنــد
و میبینــد قــدم بــه قــدمّ ،
مدبرانــه و هوشــیارانه پیــش رفتــه اســت ،میفهمــد
کــه پشــت ســر آن عــزم و تصمیــم قــوی و قاطــع ،چــه اندیشــه و فکــر و محاســبه
ّ
دقیقــی قــرار گرفتــه اســت کــه علیالظاهــر جــز بــا وحــی الهــی ممکــن نیســت .امــروز
هــم کســانی کــه بخواهنــد اوضــاع آن ده ســال را قــدم بــه قــدم دنبــال کننــد ،چیــزی
نمیفهمنــد .اگــر انســان هــر واقع ـهای را جداگانــه حســاب کنــد ،چیــزی ملتفــت
یشــود؛ بایــد نــگاه کنــد و ببینــد ترتیــب کار چگونــه اســت؛ چطــور همه ایــن کارها
نم 
ّ
مدبرانــه ،هوشــیارانه و بــا محاســبه صحیــح انجــام گرفتــه اســت.
ً
ّاول ،ایجــاد وحــدت اســت .همــه مــردم مدینــه کــه مســلمان نشــدند؛ اکثــرا
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مســلمان شــدند و تعــداد بســیار کمــی هــم نامســلمان ماندنــد .عــاوه بــر
اینهــا ،ســه قبیلــه مهـ ّـم یهــودی  -قبیلــه بنیقینقــاع ،قبیلــه بنــی نضیــر و
قبیلــه بنیقریظــه  -در مدینــه ســاکن بودنــد؛ یعنــی در قلعههــای اختصاصـ ِـى
ً
ـدن
خودشــان کــه تقریبــا بــه مدینــه چســبیده بــود :زندگــی میکردنــد .آمـ ِ
اینهــا بــه مدینــه بــه صــد ســال ،دویســت ســال قبــل از آن برمیگشــت و ایــن
کــه چــرا آمــده بودنــد ،خــودش داســتان طوالنــی و ّ
مفصلــی دارد .در زمانــی کــه
ّ
خصوصیــت ایــن یهودیهــا در دو ،ســه چیــز
پیغمبــر اکــرم وارد مدینــه شــد،
بــود :یکــی ایــن بــود کــه ثــروت اصلـ ِـى مدینــه ،بهتریــن مــزارع کشــاورزی ،بهتریــن
تجارتهــای ســودده و ســودبخشترین صنایــع  -ســاخت طــاآالت و امثــال
ایــن چیزهــا  -در اختیارشــان بــود .بیشــتر مــردم مدینــه در مــوارد نیــاز بــه اینهــا
مراجعــه میکردنــد؛ پــول قــرض میگرفتنــد و ربــا میپرداختنــد؛ یعنــی از لحــاظ
نکــه بــر مــردم مدینــه برتــری
مالــی ،ریــش همــه در دســت یهودیهــا بــود .دوم ای 
فرهنگــی داشــتند .چــون اهــل کتــاب بودنــد و بــا معــارف گوناگــون ،معــارف دینــی
و مســائلی کــه از ذهــن نیمهوحش ـیهای مدینــه ،بســیار دور بــود ،آشــنا بودنــد؛
ّ
لــذا تســلط فکــری داشــتند .در واقــع اگــر بخواهیــم بــه زبــان امــروز صحبــت کنیــم،
یهودیهــا در مدینــه یــک طبقــه روشــنفکر محســوب میشــدند؛ لــذا مــردم
آنجــا را تحمیــق و تحقیــر و مســخره میکردنــد .البتــه آنجایــی کــه خطــری
ّ
متوجهشــان میشــد و الزم بــود ،کوچکــی هــم میکردنــد؛ لیکــن بــه طــور طبیعــی
اینهــا برتــر بودنــد .خصوصیــت ســوم ایــن بــود کــه بــا جاهــای دوردســت هــم
ارتبــاط داشــتند؛ یعنــی محــدود بــه فضــای مدینــه نبودنــد .یهودیهــا واقعیتــی
در مدینــه بودنــد؛ بنابرایــن پیغمبــر بایــد حســاب اینهــا را میکــرد .پیغمبــر اکــرم
جمعى عمومــی ایجــاد کــرد .وقتــی آن حضــرت وارد مدینــه
ـاق دس ـت
یــک میثـ ِ
ِ
نکــه چیــزی از مــردم
شــد ،بــدون اینکــه هیــچ قــراردادی باشــد ،بــدون ای 
نکــه مــردم دراینبــاره مذاکــرهای کــرده باشــند ،روشــن شــد
بخواهــد و بــدون ای 
ّ
ـرى ایــن جامعــه متعلــق بــه ایــن مــرد اســت؛ یعنــی شــخصیت و عظمــت
کــه رهبـ ِ
نبــوی بــه طــور طبیعــی همــه را در مقابــل او خاضــع کــرد؛ معلــوم شــد کــه او رهبــر
اســت و آنچــه میگویــد ،بایــد همــه بــر محــورش حرکــت و اقــدام کننــد .پیغمبــر
میثاقــی نوشــت کــه مــورد قبــول همــه قــرار گرفــت .ایــن میثــاق دربــاره تعامــل
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اجتماعــی ،معامــات ،منازعــات ،دیــه ،روابــط پیغمبــر بــا مخالفان ،بــا یهودیها
و بــا غیرمســلمانها بــود .همــه اینهــا نوشــته و ثبــت شــد؛ ّ
مفصــل هــم هســت؛
شــاید دو ســه صفحــه کتابهــای بــزرگ تواریــخ قدیمــی را گرفتــه اســت.
اقــدام بعــدى بســیار مهــم ،ایجــاد اخـ ّـوت بــود .اشــرافیگری و ّ
تعصبهــای
ِ
خرافــی و غــرور قبیل ـهای و جدایــی قشــرهای گوناگــون مــردم از یکدیگــر،
ّ
متعصــب و جاهلــی آن روز عــرب بــود .پیغمبــر بــا ایجــاد
مهمتریــن بــای جوامــع
اخـ ّـوت ،اینهــا را زیــر پــای خــودش لــه کــرد .بیــن فــان رئیــس قبیلــه بــا فــان آدم
بســیار پاییــن و ّ
متوســط ،اخـ ّـوت ایجــاد کــرد .گفــت شــما دو نفــر بــا هــم برادریــد؛
آنهــا هــم بــا کمــال میــل ایــن بــرادری را قبــول کردنــد .اشــراف و بــزرگان را در کنــار
ـردگان مسلمانشــده و آزادی یافتــه قــرار داد و بــا ایــن کار ،همــه موانــع وحــدت
بـ ِ
ّ
اجتماعــی را از بیــن بــرد .وقتــی میخواســتند بــرای مســجد ،مــؤذن انتخــاب
کننــد ،خوشصداهــا و خوشقیافههــا زیــاد بودنــد ،معاریــف و شــخصیتهای
برجســته متعـ ّـدد بودنــد؛ امــا از میــان همــه اینهــا بــال حبشــی را انتخــاب کــرد.
نــه زیبایــی ،نــه صــوت و نــه شــرف خانوادگــی و پــدر و مــادری مطــرح بــود؛ فقــط
اســام و ایمــان ،مجاهــدت در راه خــدا و نشــان دادن فــداکاری در ایــن راه مــاک
ّ
بــود .ببینیــد چطــور ارزشهــا را در عمــل مشــخص کــرد .بیــش از آنچــه کــه حــرف
او بخواهــد در دلهــا اثــر بگــذارد ،عمــل و ســیره و مشــی او در دلهــا اثــر گذاشــت.
برای آنکه این کار به سامان برسد ،سه مرحله وجود داشت:
مرحله اول ،شالودهریزی نظام بود که با این کارها انجام گرفت.
مرحلــه دوم ،حراســت از ایــن نظــام بــود .موجــود زنــده روبهرشــد و نمــوی کــه
ً
همــه صاحبــان قــدرت اگــر او را بشناســند ،از او احســاس خطــر میکننــد ،قهــرا
دشــمن دارد .اگــر پیغمبــر نتوانــد در مقابــل دشــمن ،هوشــیارانه از ایــن مولــود
طبیعـ ِـى مبــارک حراســت کنــد ،ایــن نظــام از بیــن خواهــد رفــت و همــه زحماتــش
بیحاصــل خواهــد بــود؛ لــذا بایــد حراســت کنــد.
مرحلــه ســوم ،عبــارت از تکمیــل و ســازندگی بناســت .شــالودهریزی کافــی
نیســت؛ شــالودهریزی ،قــدم ّاول اســت .ایــن ســه کار در عــرض هــم انجــام
میگیــرد .شــالودهریزی در درجــه ّاول اســت؛ امــا در همیــن شــالودهریزی هــم
مالحظــه دشــمنان شــده اســت و بعــد از ایــن هــم حراســت ادامــه پیــدا خواهــد
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کــرد .در همیــن شــالودهریزی ،بــه بنــای اشــخاص و بنیانهــای اجتماعــی نیــز
ّ
توجــه شــده اســت و بعــد از ایــن هــم ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.

دشمنانی که نظام پیامبر را تهدید میکردند

ّ
پیغمبــر نــگاه میکنــد و میبینــد پنــج دشــمن اصلــی ،ایــن جامعــه تــازه متولــد
شــده را تهدیــد میکننــد:
دشــمن اول ،کوچــک و کماهمیــت اســت؛ امــا درعینحــال نبایــد از او غافــل
مانــد .یــک وقــت ممکــن اســت یــک خطــر بــزرگ بــه وجــود آورد .او کــدام اســت؟
قبایــل نیمهوحشــی اطــراف مدینــه .بــه فاصلــه ده فرســخ ،پانــزده فرســخ،
بیســت فرســخ از مدینــه ،قبایــل نیمهوحشــی وجــود دارنــد کــه تمــام زندگــی
آنهــا عبــارت از جنــگ و خونریــزی و غــارت و بــه جــان هــم افتــادن و از همدیگــر
قاپیــدن اســت .پیغمبــر اگــر بخواهــد در مدینــه نظــام اجتماعـ ِـى ســالم و مطمئــن
و آرامــی بــه وجــود آورد ،بایــد حســاب اینهــا را بکنــد .پیغمبــر فکــر اینهــا را کــرد.
در هــر کــدام از آنهــا اگــر نشــانه صــاح و هدایــت بــود ،بــا آنهــا پیمــان بســت؛ اول
ً
هــم نگفــت کــه حتمــا بیاییــد مســلمان شــوید؛ نــه ،کافــر و مشــرک هــم بودنــد؛ امــا
ّ
ـان خــودش،
بــا اینهــا پیمــان بســت تــا تعــرض نکننــد .پیغمبــر بــر عهــد و پیمـ ِ
یکــرد و پایــدار بــود؛ کــه ایــن را هــم عــرض خواهــم کــرد.
بســیار پــا فشــاری م 
آنهایــی را کــه شــریر بودنــد و قابــل اعتمــاد نبودنــد ،پیغمبــر عــاج کــرد و خــودش
ســراغ آنهــا رفــت .ایــن ســریههایی کــه شــنیدهاید پیغمبــر پنجــاه نفــر را ســراغ
فــان قبیلــه فرســتاد ،بیســت نفــر را ســراغ فــان قبیلــه ،مربــوط بــه اینهاســت؛
کســانی کــه خــوی و طبیعــت آنهــا آرامپذیــر و هدایتپذیــر و صالحپذیــر نیســت
و جــز بــا خونریــزی و اســتفاده از قــدرت نمیتواننــد زندگــی کننــد .لــذا پیغمبــر
ســراغ آنهــا رفــت و آنهــا را منکــوب کــرد و ســر جــای خودشــان نشــاند.
دشــمن دوم ،مکــه اســت کــه یــک ّ
مرکزیــت اســت .درســت اســت کــه در مکــه
ـراف ّ
متکبـ ِـر
حکومــت بــه معنــای رایــج خــودش وجــود نداشــت؛ امــا یــک گــروه اشـ ِ
ّ
قدرتمنـ ِـد متنفــذ بــا هــم بــر مکــه حکومــت میکردنــد .اینهــا بــا هــم اختــاف
داشــتند ،امــا در مقابــل ایــن مولــود جدیــد ،بــا یکدیگــر همدســت بودنــد .پیغمبــر
میدانســت خطــر عمــده از ناحیــه آنهاســت؛ همینطــور هــم در عمــل ّاتفــاق
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ً
افتــاد .پیغمبــر احســاس کــرد اگــر بنشــیند تــا آنهــا ســراغش بیاینــد ،یقینــا آنهــا
فرصــت خواهنــد یافــت؛ لــذا ســراغ آنهــا رفــت؛ منتهــا بــه طــرف مکــه حرکــت
یکــرد؛ پیغمبــر تعـ ّـرض خــودش
نکــرد .راه کاروانـ ِـى آنهــا از نزدیکــی مدینــه عبــور م 
ّ
را بــه آنهــا شــروع کــرد ،کــه جنــگ بــدر ،مهمتریــن ایــن ّ
تعرضهــا در او ِل کار بــود.
ِ
تعــرض را شــروع کــرد؛ آنهــا هــم بــا ّ
پیغمبــر ّ
تعصــب و پیگیــری و لجاجــت بــه
ً
جنــگ آن حضــرت آمدنــد .تقریبــا چهــار ،پنــج ســال وضــع اینگونــه بــود؛ یعنــی
یکــرد؛ آنهــا هــم امیــدوار بودنــد کــه
پیغمبــر آنهــا را بــه حــال خودشــان رهــا نم 
بتواننــد ایــن مولــود جدیــد -یعنــی نظــام اســامی -را کــه از آن احســاس خطــر
ُ
میکردنــد ،ریشــه کــن کننــد .جنــگ احــد و جنگهــای متعـ ّـدد دیگــری کــه ّاتفــاق
افتــاد ،در همیــن زمینــه بــود.
آخریــن جنگــی کــه آنهــا ســراغ پیغمبــر آمدنــد ،جنــگ خنــدق -یکــی از آن
جنگهــای بســیار مهــم  -بــود .همـهی نیرویشــان را جمــع کردنــد و از دیگران هم
کمــک گرفتنــد و گفتنــد میرویــم پیغمبــر و دویســت نفــر ،ســیصد نفــر ،پانصــد نفــر
از یــاران نزدیــک او را قتــل عــام میکنیــم؛ مدینــه را هــم غــارت میکنیــم و آســوده
نکــه اینهــا بــه
برمیگردیــم؛ دیگــر هیــچ اثــری از اینهــا نخواهــد مانــد .قبــل از آ 
َ
مدینــه برســند ،پیغمبــر اکــرم از قضایــا ّ
مطلــع شــد و آن خنــدق معــروف را کنــد.
ً
یــک طــرف مدینــه قابــل نفــوذ بــود؛ لــذا در آنجــا خندقــی تقریبــا بــه عــرض چهــل
َ
متــر کندنــد .مــاه رمضــان بــود .طبــق بعضــی از روایــات ،هــوا بســیار ســرد بــود؛ آن
ســال بارندگــی هــم نشــده بــود و مــردم درآمــدی نداشــتند؛ لــذا مشــکالت فراوانــی
وجــود داشــت .ســختتر از همــه ،پیغمبــر کار کــرد .در کنــدن خنــدق ،هرجــا دیــد
کســی خســته شــده و گیــر کــرده و نمیتوانــد پیــش بــرود ،پیغمبــر میرفــت کلنــگ
را از او میگرفــت و بنــا میکــرد بــه کار کــردن؛ یعنــی فقــط بــا دســتور حضــور نداشــت؛
ّ
بــا تـ ِـن خــود در وســط جمعیــت حضــور داشــت .کفــار ،مقابــل خنــدق آمدنــد ،امــا
دیدنــد نمیتواننــد؛ لــذا شکســته و مفتضــح و مأیــوس و نــاکام مجبــور شــدند
برگردنــد .پیغمبــر فرمــود تمــام شــد؛ ایــن آخریــن حملــه قریــش مکــه به ماســت .از
حــاال دیگــر نوبــت ماســت؛ مــا بــه طــرف مکــه و بــه ســراغ آنهــا میرویــم.
ســال بعــد از آن ،پیغمبــر گفــت مــا میخواهیــم بــه زیــارت عمــره بیاییــم.
ّ
حدیبیه(تفســیر علــی بــن ابراهیــم قمــی ،ج - )310 ،2کــه یکــی از
ماجــرای
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ماجراهــای بســیار ُپرمغــز و ُپرمعناســت -در ایــن زمــان ّاتفــاق افتــاد .پیغمبــر بــه
قصــد عمــره بــه طــرف مکــه حرکــت کــرد .آنهــا دیدنــد در مــاه حــرام -کــه مــاه
جنــگ نیســت و آنهــا هــم بــه مــاه حــرام احتــرام میگذاشــتند -پیغمبــر بــه
ّ
طــرف مکــه میآیــد .چــه کار کننــد؟ راه را بــاز بگذارنــد بیایــد؟ بــا ایــن موفقیــت،
چــه کار خواهنــد کــرد و چطــور میتواننــد در مقابــل او بایســتند؟ آیــا در مــاه
حــرام برونــد بــا او جنــگ کننــد؟ چگونــه جنــگ کننــد؟ باالخــره تصمیــم گرفتنــد
و گفتنــد میرویــم و نمیگذاریــم او بــه مکــه بیایــد؛ و اگــر بهان ـهای پیــدا کردیــم،
قتلعامشــان میکنیــم .پیغمبــر بــا عالیتریــن تدبیــر ،کاری کــرد کــه آنهــا
نشســتند و بــا او قــرارداد امضــاء کردنــد تــا برگــردد؛ امــا ســال بعــد بیایــد و عمــره
بجــا آورد و در سرتاســر منطقــه هــم بــرای تبلیغــات پیغمبــر فضــا بــاز باشــد.
ّ
اســمش صلــح اســت؛ امــا خــدای متعــال در قــرآن میفرمایــد« :انــا فتحنــا لــک
فتحــا مبینــا»؛( )4مــا بــرای تــو فتــح مبینــی ایجــاد کردیــم .اگــر کســانی بــه َمراجــع
ّ
حدیبیــه
صحیــح و محکــم تاریــخ ،مراجعــه کننــد ،خواهنــد دیــد کــه ماجــرای
چقــدر عجیــب اســت .ســال بعــد پیغمبــر بــه عمــره رفــت و علیرغــم آنهــا،
شــوکت آن بزرگــوار روزب ـهروز زیــاد شــد .ســال بعــدش  -یعنــی ســال هشــتم -
ّ
کــه کفــار نقــض عهــد کــرده بودنــد ،پیغمبــر رفــت و مکــه را فتــح کــرد ،کــه فتحــی
ّ
عظیــم و حاکــی از تســلط و اقتــدار آن حضــرت بــود .بنابرایــن پیغمبــر بــا ایــن
دشــمن هــم ّ
مدبرانــه ،قدرتمندانــه ،بــا صبــر و حوصلــه ،بــدون دســتپاچگی و
بــدون ّ
حتــی یــک قــدم عقبنشــینی برخــورد کــرد و روزب ـهروز و لحظهبهلحظــه
بــه طــرف جلــو پیــش رفــت.
ـگان نامطمئنی کــه علیالعجاله
دشــمن ســوم ،یهودیهــا بودنــد؛ یعنــی بیگانـ ِ
حاضــر شــدند بــا پیغمبــر در مدینــه زندگــی کننــد؛ امــا دســت از موذیگــری و
اخاللگــری و تخریــب برنمیداشــتند .اگــر نــگاه کنیــد ،بخــش مهمــی از ســوره
بقــره و بعضــی از ســورههای دیگــر قــرآن مربــوط بــه برخــورد و مبــارزه فرهنگــی
پیغمبــر بــا یهــود اســت .چــون گفتیــم اینهــا فرهنگــی بودنــد؛ آگاهیهایــی
داشــتند؛ روی ذهنهــای مــردم ضعیفاالیمــان اثـ ِـر زیــاد میگذاشــتند؛ توطئــه
میکردنــد؛ مــردم را ناامیــد میکردنــد و بــه جــان هــم میانداختنــد .اینهــا
دشــمن ســازمانیافتهای بودنــد .پیغمبــر تــا آنجایــی کــه میتوانســت ،بــا
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اینهــا مــدارا کــرد؛ امــا بعــد کــه دیــد اینهــا مدارابــردار نیســتند ،مجازاتشــان کــرد.
پیغمبــر ،بیخــود و بــدون ّ
مقدمــه هــم ســراغ اینهــا نرفــت؛ هــر کــدام از ایــن ســه
قبیلــه عملــی انجــام دادنــد و پیغمبــر بــر طبــق آن عمــل ،آنهــا را مجــازات کــرد.
ّاول ،بنیقینقــاع بودنــد کــه بــه پیغمبــر خیانــت کردنــد؛ پیغمبــر سراغشــان رفــت
و فرمــود بایــد از آنجــا برویــد؛ اینهــا را کــوچ داد و از آن منطقــه بیــرون کــرد و تمــام
امکاناتشــان بــرای مســلمانها مانــد .دســته دوم ،بنینضیــر بودنــد .اینهــا هــم
خیانــت کردنــد  -کــه داســتان خیانتهایشــان مهــم اســت  -لــذا پیغمبــر فرمــود
مقــداری از وســایلتان را برداریــد و برویــد؛ اینهــا هــم مجبــور شــدند و رفتنــد.
دســته ســوم بنیقریظــه بودنــد کــه پیغمبــر امــان و اجازهشــان داد تــا بماننــد؛
اینهــا را بیــرون نکــرد؛ بــا اینهــا پیمــان بســت تــا در جنــگ خنــدق نگذارنــد
دشــمن از طــرف محالتشــان وارد مدینــه شــود؛ امــا اینهــا ناجوانمــردی کردنــد
و بــا دشــمن پیمــان بســتند تــا در کنــار آنهــا بــه پیغمبــر حملــه کننــد! یعنــی نــه
فقــط بــه پیمانشــان بــا پیغمبــر پایــدار نماندنــد ،بلکــه در آن حالــی کــه پیغمبــر
یــک قســمت مدینــه را  -کــه قابــل نفــوذ بــود  -خنــدق حفــر کــرده بــود و محــات
اینهــا در طــرف دیگــری بــود کــه بایــد مانــع از ایــن میشــدند کــه دشــمن از
آنجــا بیایــد ،اینهــا رفتنــد بــا دشــمن مذاکــره و گفتگــو کردنــد تــا دشــمن و
ً
آنهــا -مشــترکا -از آنجــا وارد مدینــه شــوند و از پشــت بــه پیغمبــر خنجــر بزننــد!
پیغمبــر در اثنــای توطئــه اینهــا ،ماجــرا را فهمیــد .محاصــره مدینــه ،قریــب یــک
مــاه طــول کشــیده بــود؛ در اواســط ایــن یــک مــاه بــود کــه اینهــا ایــن خیانــت
را کردنــد .پیغمبــر ّ
مطلــع شــد کــه اینهــا چنیــن تصمیمــی گرفتهانــد .بــا یــک
تدبیــر بســیار هوشــیارانه ،کاری کــرد کــه بیــن اینهــا و قریــش بــه هــم خــورد  -کــه
ماجرایــش را در تاریــخ نوشــتهاند  -کاری کــرد کــه اطمینــان اینهــا و قریــش از
همدیگــر ســلب شــد .یکــی از آن حیلههــای جنگـ ِـى سیاسـ ِـى بســیار زیبــای
پیغمبــر همینجــا بــود؛ یعنــی اینهــا را علیالعجالــه متوقــف کــرد تــا نتواننــد
لطمــه بزننــد .بعــد کــه قریــش و همپیمانانشــان شکســت خوردنــد و از خنــدق
جــدا شــدند و بــه طــرف مکــه رفتنــد ،پیغمبــر بــه مدینــه برگشــت .همــان روزی
کــه برگشــت ،نمــاز ظهــر را خوانــد و فرمــود نمــاز عصــر را جلـ ِـو قلعههــای بنیقریظــه
میخوانیــم؛ راه بیفتیــم بــه آنجــا برویــم؛ یعنــی ّ
حتــی یــک شــب هــم معطــل

88

سـوژه سـخـن

نکــرد؛ رفــت و آنهــا را محاصــره کــرد .بیس ـتوپنج روز بیــن اینهــا محاصــره و
درگیــری بــود؛ بعــد پیغمبــر همــه مــردان جنگــی اینهــا را بــه قتــل رســاند؛ چــون
خیانتشــان بزرگتــر بــود و قابــل اصــاح نبودنــد .پیغمبــر بــا اینهــا اینگونــه
ً
ـمنى یهــود را  -عمدتــا در قضیــه بنیقریظــه ،قبلــش در
برخــورد کــرد؛ یعنــی دشـ ِ
قضیــهی بنینضیــر ،بعــدش در قضیــه یهودیــان خیبــر  -اینگونــه بــا تدبیــر و
قــدرت و پیگیــری و همــراه بــا اخــاق واالی انســانی از ســر مســلمانها رفــع کــرد.
در هیچکــدام از ایــن قضایــا ،پیغمبــر نقــض عهــد نکــرد؛ ّ
حتــی دشــمنان اســام
هــم ایــن را قبــول دارنــد کــه پیغمبــر در ایــن قضایــا هیــچ نقــض عهــدی نکــرد؛
آنهــا بودنــد کــه نقــض عهــد کردنــد.
دشــمن چهــارم ،منافقیــن بودنــد .منافقیــن در داخــل مــردم بودنــد؛ کســانی
کــه بــه زبــان ایمــان آورده بودنــد ،امــا در باطــن ایمــان نداشــتند؛ مردمــان پســت،
معانــد ،تنگنظــر و آمــاده همــکاری بــا دشــمن ،منتهــا ســازماننیافته .فــرق
اینهــا بــا یهــود ایــن بــود .پیغمبــر بــا دشــمن ســازمانیافتهای کــه آمــاده و منتظر
حملــه اســت تــا ضربــه بزنــد ،مثــل برخــورد بــا یهــود رفتــار میکنــد و بــه آنهــا امــان
نمیدهــد؛ امــا دشــمنی را کــه ســازمانیافته نیســت و لجاجتهــا و دشــمنیها
و خباثتهــای فــردی دارد و بیایمــان اســتّ ،
تحمــل میکنــد .عبداهَّللبنابـ ّـى،
ً
یکــی از دشــمنترین دشــمنان پیغمبــر بــود .تقریبــا تــا ســال آخــر زندگــی پیغمبــر،
ایــن شــخص زنــده بــود؛ امــا پیغمبــر بــا او رفتــار بــدی نکــرد .درعینحــال کــه همــه
میدانســتند او منافــق اســت؛ ولــی بــا او مماشــات کــرد؛ مثــل بقیهی مســلمانها
بــا او رفتــار کــرد؛ ســهمش را از بیتالمــال داد ،امنیتــش را حفــظ کــرد ،حرمتــش
نکــه آنهــا ایــن همــه بدجنســی و خباثــت میکردنــد؛ کــه
را رعایــت کــرد .بــا ای 
بــاز در ســوره بقــره ،فصلــی مربــوط بــه همیــن منافقیــن اســت .وقتــی کــه جمعــی
از ایــن منافقیــن کارهــای ســازمانیافته کردنــد ،پیغمبــر بــه سراغشــان رفــت .در
قضیــه مســجد ضــرار ،اینهــا رفتنــد مرکــزی درســت کردنــد؛ بــا خــارج از نظــام
اســامی -یعنــی بــا کســی کــه در منطقــه روم بــود؛ مثــل ابوعامــر راهــب -ارتبــاط
برقــرار کردنــد و ّ
مقدمهســازی کردنــد تــا از روم علیــه پیغمبــر لشــکر بکشــند .در
اینجــا پیغمبــر بــه ســراغ آنهــا رفــت و مســجدی را کــه ســاخته بودنــد ،ویــران
ّ
کــرد و ســوزاند .فرمــود ایــن مســجد ،مســجد نیســت؛ اینجــا محــل توطئــه علیــه
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مســجد و علیــه نــام خــدا و علیــه مــردم اســت )5(.یــا آنجایــی کــه یــک دســته از
همیــن منافقیــن ،کفــر خودشــان را ظاهــر کردنــد و از مدینــه رفتنــد و در جایــی
لشــکری درســت کردنــد؛ پیغمبــر بــا اینهــا مبــارزه کــرد و فرمــود اگــر نزدیــک
بیاینــد ،بــه سراغشــان میرویــم و بــا آنهــا میجنگیــم؛ بــا اینکــه منافقیــن در
داخــل مدینــه هــم بودنــد و پیغمبــر بــا آنهــا کاری نداشــت .بنابرایــن بــا دســته
ســوم ،برخــورد ســازمانیافته قاطــع؛ امــا بــا دســته چهــارم ،برخــورد همــراه بــا
مالیمــت داشــت؛ چــون اینهــا ســازمانیافته نبودنــد و خطرشــان ،خطــر فــردی
ً
بــود .پیغمبــر بــا رفتــار خــود ،غالبــا هــم اینهــا را شــرمنده میکــرد.
و امــا دشــمن پنجــم تمایــات نفســانی .دشــمن پنجــم عبــارت بــود از دشــمنی
کتــر
کــه در درون هــر یــک از افــراد مســلمان و مؤمــن وجــود داشــت .خطرنا 
از همــه دشــمنها هــم همیــن اســت .ایــن دشــمن در درون مــا هــم وجــود
یهــا ،میــل بــه انحــراف ،میــل بــه گمراهــی و
دارد :تمایــات نفســانی ،خودخواه 
لغزشهایــی کــه زمینــه آن را خــود انســان فراهــم میکنــد .پیغمبــر بــا ایــن دشــمن
هــم ســخت مبــارزه کــرد؛ منتهــا مبــارزه بــا ایــن دشــمن ،بــه وســیله شمشــیر
نیســت؛ بــه وســیلهی تربیــت و تزکیــه و تعلیــم و هشــدار دادن اســت .لــذا وقتــی
کــه مــردم بــا آن همــه زحمــت از جنــگ برگشــتند ،پیغمبــر فرمــود شــما از جهــاد
گتــر شــوید .عجــب! یــا رســولاهَّلل!
کتــر برگشــتید ،حــاال مشــغول جهــاد بزر 
کوچ 
گتــر چیســت؟ مــا ایــن جهــاد بــا ایــن عظمــت و بــا ایــن زحمــت را انجــام
جهــاد بزر 
گتــر از ایــن هــم جهــادی وجــود دارد؟ فرمــود بلــه ،جهــاد بــا نفــس
دادیــم؛ مگــر بزر 
ّ
خودتان(.امالــی شــیخ صــدوق )377 ،اگــر قــرآن میفرمایــد« :الذیــن فــی قلوبهــم
نهــا منافقیــن نیســتند؛ البتــه عــدهای از منافقیــن هــم جــزو
مرض»(،بقــره )10:ای 
ّ
ّ
«الذیــن فــی قلوبهــم مرض»انــد ،امــا هــر کســی کــه «الذیــن فــی قلوبهــم مــرض»
اســت  -یعنــی در دل ،بیمــاری دارد  -جــزو منافقیــن نیســت؛ گاهــی مؤمــن اســت،
فهــای اخالقــی،
امــا در دلــش مــرض هســت .ایــن مــرض یعنــی چــه؟ یعنــی ضع 
یهــای گوناگــون؛ کــه اگــر جلویــش را
شــخصیتی ،هوســرانی و میــل بــه خودخواه 
نهــا مبــارزه نکنــی ،ایمــان را از تــو خواهــد گرفــت و تــو را از
نگیــری و خــودت بــا آ 
درون پــوک خواهــد کــرد .وقتــی ایمــان را از تــو گرفــت ،دل تــو بیایمــان و ظاهــر
تــو باایمــان اســت؛ آن وقــت اســم چنیــن کســی منافــق اســت .اگــر خــدای نکــرده
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دل مــن و شــما از ایمــان تهــی شــد ،در حالــی کــه ظاهرمــان ،ظاهـ ِـر ایمانــی اســت؛
یهــا و دلبســتگیهای اعتقــادی و ایمانــی را از دســت دادیــم ،امــا زبــان
پابند 
ً
یشــود
فهــای ایمانــی را میزنــد کــه قبــا م ـیزد؛ ایــن م 
مــا همچنــان همــان حر 
ّ
نفــاق؛ ایــن هــم خطرنــاک اســت .قــرآن میفرمایــد« :ثـ ّـم کان عاقبــة الذیــن اســائوا
ّ
الســوأی ان کذبــوا بایــات اهَّلل»؛(روم )10:آن کســانی کــه کار بــد کردنــد ،بدتریــن
نصیبشــان خواهــد شــد .آن بدتریــن چیســت؟ تکذیــب آیــات الهــی .در جــای
دیگــر میفرمایــد :آن کســانی کــه بــه ایــن وظیفــه بــزرگ -انفــاق در راه خــدا-
عمــل نکردنــد« ،فاعقبهــم نفاقــا فــی قلوبهــم الــی یــوم یلقونــه بمــا اخلفــوا اهَّلل مــا
وعدوه»؛(توبــه )77:چــون بــا خــدا خلــف وعــده کردنــد ،در دلشــان نفــاق بــه وجــود
آمــد .خطــر بــزرگ بــرای جامعــه اســامی ایــن اســت؛ هرجــا هــم کــه شــما در تاریــخ
نجــا منحــرف شــده اســت .ممکــن
میبینیــد جامعــه اســامی منحــرف شــده ،از ای 
اســت دشــمن خارجــی بیایــد ،ســرکوب کنــد ،شکســت دهــد و تــار و مــار کنــد؛ امــا
نمیتوانــد نابــود کنــد باالخــره ایمــان میمانــد و در جایــی ســر بلنــد میکنــد و
ـکر دشــمن درونــی بــه انســان حملــه کــرد
ســبز م 
یشــود .امــا آنجایــی کــه ایــن لشـ ِ
و درون انســان را تهــی و خالــی نمــود ،راه منحــرف خواهــد شــد .هرجــا انحــراف
وجــود دارد ،منشــأش ایــن اســت .پیغمبــر بــا ایــن دشــمن هــم مبــارزه کــرد.

سرعت عمل مدبرانه در رفتار

پیغمبــر در رفتــار خــود مدبرانــه عمــل کــرد و ســرعت عمــل داشــت .نگذاشــت
در هیــچ قضیــهای وقــت بگــذرد .قناعــت و طهــارت شــخصی داشــت و هیــچ
نقطــه ضعفــی در وجــود مبارکــش نبــود .او معصــوم و پاکیــزه بــود؛ ایــن خــودش
مهمتریــن عامــل در اثرگــذاری اســت .مــا بایــد یــاد بگیریــم؛ مقــدار زیــادی از ایــن
حرفهــا را بایــد بــه بنــده بگوینــد؛ مــن بایــد یــاد بگیــرم؛ مســؤوالن بایــد یــاد
قتــر اســت از اثرگــذاری بــا
بگیرنــد .اثرگــذاری بــا عمــل ،بــه مراتــب فراگیرتــر و عمی 
زبــان .او قاطعیــت و صراحــت داشــت .پیغمبــر هیــچ وقــت دو پهلــو حــرف نــزد.
البتــه وقتــی بــا دشــمن مواجــه میشــد ،کار سیاسـ ِـى دقیــق میکــرد و دشــمن
را بــه اشــتباه میانداخــت .در مــوارد فراوانــی ،پیغمبــر دشــمن را غافلگیــر
کــرده اســت؛ چــه از لحــاظ نظامــی ،چــه از لحــاظ سیاســی؛ امــا بــا مؤمنیــن و
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ّ
مــردم خــود ،همیشــه صریــح ،شــفاف و روشــن حــرف م ـیزد و سیاس ـیکاری
نمیکــرد و در مــوارد الزم نرمــش نشــان م ـیداد؛ مثــل قضی ـهی عبداهَّللبنابـ ّـى
کــه ماجراهــای ّ
مفصلــی دارد(.بحاراالنــوار ،ج  )65 ،41او هرگــز عهــد و پیمــان
خــودش را بــا مــردم و بــا گروههایــی کــه بــا آنهــا عهــد و پیمــان بســته بــود
ّ
حتــی بــا دشــمنانشّ ،ّ
حتــی بــا کفــار مکــه -نشکســت .پیغمبــر عهــد و پیمــان
خــود را بــا آنهــا نقــض نکــرد؛ آنهــا نقــض کردنــد ،پیغمبــر پاســخ قاطــع داد.
هرگــز پیمــان خــودش را بــا کســی نقــض نکــرد؛ لــذا همــه میدانســتند کــه وقتــی
بــا ایــن شــخص قــرارداد بســتند ،بــه قــرارداد او میشــود اعتمــاد کــرد .از ســوی
دیگــر ،پیغمبــر تضـ ّـرع خــودش را از دســت نــداد و ارتبــاط خــود را بــا خــدا روزبـهروز
محکمتــر کــرد .در وســط میــدان جنــگ ،همــان وقتــی کــه نیروهــای خــودش را
ّ
یکــرد ،خــودش دســت بــه ســاح میبــرد
مرتــب میکــرد ،تشــویق و تحریــض م 
یکــرد ،یــا آنهــا را تعلیــم م ـیداد کــه چــه کار کننــد ،روی
و فرماندهـ ِـى قاطــع م 
یکــرد و جلـ ِـو مــردم
زانــو میافتــاد و دســتش را پیــش خــدای متعــال بلنــد م 
بنــا میکــرد بــه اشــک ریختــن و بــا خــدا حــرف زدن :پــروردگارا ! تــو بــه مــا کمــک
کــن؛ پــروردگارا ! تــو از مــا پشــتیبانی کــن؛ پــروردگارا ! تــو خــودت دشــمنانت
را دفــع کــن .نــه دعــای او موجــب میشــد کــه نیرویــش را بــه کار نگیــرد؛ نــه بــه
کار گرفتــن نیــرو ،موجــب میشــد کــه از توســل و تضـ ّـرع و ارتبــاط بــا خــدا غافــل
بمانــد؛ بــه هــر دو توجــه داشــت .او هرگــز در مقابــل دشــمن عنــود دچــار تردیــد و
تــرس نشــد .امیرالمؤمنیــن کــه مظهــر شــجاعت اســت(نهجالبالغه ،خطبــه )122
میگویــد هــر وقــت در جنگهــا شــرایط ســخت میشــد و -بــه تعبیــر امــروز مــا-
کــم میآوردیــم ،بــه پیغمبــر پنــاه میبردیــم .هــر وقــت کســی در جاهــای ســخت،
یبــرد .او ده ســال حکومــت کــرد؛ امــا
یکــرد ،بــه پیغمبــر پنــاه م 
احســاس ضعــف م 
ُ
اگــر بخواهیــم عملــی را کــه در ایــن ده ســال انجــام گرفتــه ،بــه یــک مجموعــه پــرکار
بدهیــم تــا آن را انجــام دهنــد ،در طــی صــد ســال هــم نمیتواننــد آن همــه کار و
تــاش و خدمــت را انجــام دهنــد .اگــر مــا کارهــای امروزمــان را بــا آنچــه کــه پیغمبــر
انجــام داد ،مقایســه کنیــم ،آنــگاه میفهمیــم کــه پیغمبــر چــه کــرده اســت .اداره
آن حکومــت و ایجــاد آن جامعــه و ایجــاد آن الگــو ،یکــی از معجــزات پیغمبــر
اســت .مــردم ده ســال بــا او شــب و روز زندگــی کردنــد؛ بــه خانـهاش رفتنــد و او بــه
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خانهشــان آمــد؛ در مســجد بــا هــم بودنــد؛ در راه بــا هــم رفتنــد؛ بــا هــم مســافرت
کردنــد؛ بــا هــم خوابیدنــد؛ بــا هــم گرســنگی کشــیدند؛ بــا هــم شــادی کردنــد.
یکــرد،
محیــط زندگــی پیغمبــر ،محیــط شــادی هــم بــود؛ بــا افــراد شــوخی م 
یکــرد .آن مردمــی کــه ده
مســابقه میگذاشــت و خــودش هــم در آن شــرکت م 
ســال بــا او زندگــی کردنــد ،روزبـهروز محبــت پیغمبــر و اعتقــاد بــه او در دلهایشــان
عمیقتــر شــد .وقتــی در فتــح مکــه ،ابوســفیان مخفیانــه و بــا حمایــت ّ
عبــاس
 عمــوی پیغمبــر  -بــه اردوگاه آن حضــرت آمــد تــا امــان بگیــرد ،صبــح دیــد کــهپیغمبــر وضــو میگیــرد و مــردم اطــراف آن حضــرت جمــع شــدهاند تــا قطــرات آبــی
را کــه از صــورت و دســت ایشــان میچکــد ،از یکدیگــر برباینــد! گفــت :مــن کســری
و قیصــر -ایــن پادشــاهان بــزرگ و مقتــدر دنیــا -را دیــدهام؛ امــا چنیــن ّ
عزتــی را در
َّ
آنهــا ندیــدهام .آری؛ عـ ّـزت معنــوی ،عـ ّـزت واقعــی اســت؛ «ولللــه العـ ّـزة و لرســوله
و للمؤمنین»؛(منافقــون)8 :مؤمنیــن هــم اگــر آن راه را برونــدّ ،
عــزت دارنــد .در
مثــل چنیــن روزهایــی -روز بیستوهشــتم صفــر -ایــن نــور آســمانی ،ایــن انســان
واال و ایــن پــدر مهربــان از میــان مــردم رفــت و آنهــا را غمگیــن و داغــدار کــرد.
روز رحلــت پیغمبــر و قبــل از آن ،روزهــای بیمــاری آن حضــرت ،روزهــای ســختی
بــرای مدینــه بــود؛ بهویــژه بــا آن خصوصیاتــی کــه اندکــی قبــل از رحلــت پیغمبــر
پیــش آمــد .پیغمبــر بــه مســجد آمــد و روی منبــر نشســت و فرمــود :هــر کــس بــه
ّ
گــردن مــن حقــی دارد ،آن حــق را از مــن بگیــرد .مــردم شــروع بــه گریــه کردنــد
و گفتنــد یــا رســولاهَّلل! مــا بــه گــردن تــو حــق داشــته باشــیم؟! فرمــود رســوایی
ّ
پیــش خــدا ســختتر از رســوایی پیــش شماســت؛ اگــر بــه گــردن مــن حقــی داریــد،
اگــر از مــن طلبــی داریــد ،بیاییــد و بگیریــد تــا بــه روز قیامــت نیفتــد .ببینیــد چــه
اخالقــی! کیســت کــه دارد ایــن حــرف را میزنــد؟ آن انســان واالیــی کــه جبرئیــل
بــه مصاحبــت بــا او افتخــار میکنــد؛ امــا درعینحــال بــا مــردم شــوخی نمیکنــد؛
ّ
جـ ّـدی میگویــد تــا مبــادا در جایــی بــه وســیله او ،ندانســته حقــی از کســی ضایــع
شــده باشــد .پیغمبــر ایــن مطلــب را دو بــار ،ســه بــار تکــرار کــرد .البتــه در تاریــخ
ماجراهایــی را آوردهانــد کــه مــن خیلــی نمیدانــم کدامــش و چقــدرش دقیــق
ً
اســت؛ امــا آن مطلبــی کــه غالبــا نقــل کردهانــد ،ایــن اســت کــه یــک نفــر بلنــد شــد
ّ
و عــرض کــرد :یــا رســولاهَّلل! مــن بــه گــردن تــو حقــی دارم .تــو یــک وقــت بــا ناقــه
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یکــردی؛ مــن هــم ســوار بــودم ،تــو هــم ســوار بــودی .ناقــه
از پهلــوی مــن عبــور م 
مــن نزدیــک تــو آمــد و تــو بــا عصــا ،هــی کــردی؛ ولــی عصــا بــه شــکم مــن خــورد
و مــن ایــن را از تــو طلبــکارم! پیغمبــر پیرهنــش را بــاال زد و گفــت همیــن حــاال
بیــا قصــاص کــن؛ نگــذار بــه قیامــت بیفتــد .مــردم حیــرتزده نــگاه میکردنــد و
ً
میگفتنــد آیــا ایــن مــرد واقعــا میخواهــد قصــاص کنــد؟ آیــا دلــش خواهــد آمــد؟
دیدنــد پیغمبــر کســی را فرســتاد تــا از خانــه ،همــان چوبدســتی را بیاورنــد .بعــد
فرمــود :بیــا بگیــر و بــا همیــن چــوب بــه شــکم مــن بــزن .آن مــرد جلــو آمــد .مــردم،
ّ
نکــه نکنــد ایــن مــرد بخواهــد ایــن کار را
متحیــر و شــرمنده از ای 
همــه مبهــوت،
بکنــد؛ امــا یــک وقــت دیدنــد او روی پــای پیغمبــر افتــاد و بنــا کــرد شــکم پیغمبــر
را بوســیدن .گفــت :یــا رســولاهَّلل! مــن بــا مـ ّـس بــدن تــو خــودم را از آتــش دوزخ
نجــات میدهم!(-13امالــی شــیخ صــدوق)506 ،
محمــد و آل ّ
پــروردگارا ! بــه ّ
محمــد ،بــه عـ ّـزت و جاللــت ،برتریــن درودهــا و
الطــاف و ّ
ّ
تفضــات خــود را ،امــروز تــا ابــد بــر روح مطهــر پیغمبــر عزیــز مــا بفرســت.
پــروردگارا ! او را از اســام و مســلمین و از بشـ ّـریت جــزای خیــر عنایــت کــن؛ مــا را
ّامــت او قــرار بــده؛ مــا را رونــده راه و صــراط مســتقیم او قــرار بــده؛ جامعــه مــا را
شــبیه جامعــه او کــن؛ ّ
همــت پیــروی از او را بــه همــه مــا عنایــت کــن.
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اوصاف اولیای الهی
(ص)
در کالم رسول اکرم
استاد حاج شیخ حسین انصاریان

اقدامات مهم علمای شیعه برای کتاب شریف کافی

ـزرگان علمــای شــیعه دلبســتگی ویــژهای بــه کتــاب بــا عظمــت «اصــول کافی»
بـ ِ
ٔ
داشــتند .گذشــتگان مــا چهــار کار دربــاره ایــن کتــاب تــا دوســه قــرن قبــل انجــام
میدادنــد:

ٔ
اجازه کتبی نقل روایات کتاب به شاگردان خاص خود
الف)

یکــی اینکــه ،نقــل روایــات ایــن کتــاب را بــه شــاگردان قابلتوجهشــان اجـ ٔ
ـازه
کتبــی میدادنــد؛ چــون خودشــان در نقــل روایــات ،بــه معصــوم اتصــال داشــتند
و نمیخواســتند کســی بــدون اجــازه ،بــه نقــل روایــات ایــن کتــاب اقــدام کنــد.

ب) قرار دادن کتاب بهعنوان اصلیترین کتاب درسی
کار دومشــان هــم ایــن بــود کــه ایــن کتــاب را جــزء اصلیتریــن کتابهــای درســی
خــود قــرار میدادنــد و میگفتنــد ایــن کتــاب ،هــم بیانکننـ ٔ
ـده راه و رســم زندگــی
درســت و هــم تقویتکننـ ٔ
ـده اعتقــادات و اخــاق و اعمــال اســت؛ پــس مــا بایــد
مســائل ایــن کتــاب را هــم بــه شــاگردانمان و هــم بــه مــردم انتقــال بدهیــم .یکی از
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آن افــراد در قــرن اخیــر ،مرحــوم آیتاهللالعظمــی بروجــردی بودنــد کــه ســی ســال،
مــاه رمضــان و دهـ ٔـه عاشــورا در بروجــرد بــه منبــر میرفتنــد و ایــن روایــات را بــرای
مــردم بیــان میکردنــد.
ُ
ایشــان وقتــی بــه بــاب «االضطــرار الــی الحجــة» اصــول کافــی رســیدند ،بــه نظــر
مبارکشــان رســید کــه مسـ ٔ
ـئله امــام عصر(عــج) را در غیــر از کتــاب اصــول کافــی،
کتابهــای شــیعه و غیرشــیعه هــم ببیننــد .نتیجــه ایــن شــد کــه ایشــان نزدیــک
بــه شــشهزار روایــت در کتــب شــیعه و غیرشــیعه دربـ ٔ
ـاره وجــود مبــارک امــام
عصر(عــج) یافتنــد.

ج) تربیت شاگردانی که به روایات کافی تسلط داشتند
کار ســومی کــه کنــار ایــن کتــاب میکردنــد و خیلــی حوصلــه میخواســت ،ولــی
چــون میارزیــد ،حوصلــه بــه خــرج میدادنــد .مــن شــاید در اجــازات بســیاری
ً
از علمــای گذشــتهمان دیــدهام کــه بــا خــط خودشــان هــم موجــود اســت؛ مثــا
اجــازهای بــه یــک شاگردشــان دادهانــد کــه شــاگرد در ٔ
رده مرجــع شــدن بــوده ،یک
جملــه ایــن اســت« :قــرأ َعلـ ّـی کتــاب الکافــی» بــه ایــن شــاگرد مــن اطمینــان کنیــد؛
او کســی اســت کــه از ّاول کتــاب اصــول کافــی تــا آخــرش را پیــش مــن خوانــده و مــن
گــوش دادهام کــه حــدود هفد ههــزار روایــت اســت.

د) نوشتن شروح متعدد بر کتاب شریف کافی
و کار دیگرشــان هــم ایــن بــود کــه هــر کــدام توانســتهاند ،کتــاب را شــرح دادهانــد؛
ً
مثــا یکــی از آنهایــی کــه فقــط اصولــش را شــرح کــرده و دیگــر بــه فروعــش ،یعنــی
ً
ٔ
طلبــه اصفهــان
بــه آن جلــد آخــرش نرســیده ،آخونــدی اصالتــا مازندرانــی و
اســت .وقتــی بــه عشــق طلبگــی بــه اصفهــان میآیــد ،درس حالـیاش نمیشــود.
اینقــدر ذهــن او پاییــن بــوده کــه گاهــی راه منــزل و مدرســه را گــم میکــرده اســت؛
ً
ولــی رســول خــدا(ص) میفرماینــد« :و مــن طلــب شــیئا وجــد و جــد» کســی کــه
هدفــی را بخواهــد و بــرای آن هــدف بکوشــد ،بــه آن هــدف میرســد .خیلــی
هــم فقیــر بــود و بــا اینکــه بیشــتر درسهایــش را نمیفهمیــد ،چــون شــب چــراغ
نداشــت ،بــه مدرســه میرفــت و بــا چــراغ دستشــویی درس میخوانــد کــه
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پیهســوز بــود و دود هــم داشــت .باالخــره کار تحصیــل ایــن آدم کمذهــن کــه بارهــا
وقتــی میخواســته از مدرســه بــه خانــه بــرود ،راه خانــه را گــم میکــرده ،بــه جایــی
رســید کــه بــا توفیــق حــق و نــگاه و نظــر پــروردگار ،یکــی از شــاگردان ٔ
رده اول علمــی
مرحــوم مالمحمدتقــی مجلســی شــد؛ یعنــی چهـ ٔ
ـره علمــی عظیــم و بینظیــری
در اصفهــان شــد.

حکایتی شنیدنی از شارح بزرگ کتاب شریف کافی

یــک روز مرحــوم مــا محمدتقــی کــه از اعاظــم علمــای شــیعه اســت ،بعــد از
جلسـ ٔـه درســش بــه شــاگردهایش فرمــود :دختــری در خانــه دارم کــه وقــت شــوهر
اوســت ،هــر کــدا م از شــما کــه وقــت ازدواجتان اســت ،بعد از درس بــه من مراجعه
کنیــد .ایــن طلبـ ٔـه مازندرانــی بعــد از درس آمــد و گفــت :آقــا مــن بــه ازدواج نیــاز
دارم ،حقــوق هــم بهانـ ٔ
ـدازه بخــور و نمیــر اســت ،خانــه هــم نــدارم ،پــول عروســی
کــردن هــم نــدارم ،پــول شــام دادن بــرای عروســی هــم نــدارم! اینها(مرحــوم
ً
مالمحمدتقــی) دیگــر از گــروه اولیــای الهــی بودنــد و واقعــا کالس مــا نیســت؛ یعنــی
مــا خیلــی بــد میدانیــم کــه بــه چهارتــا متدیــن یــا چهــار جــوان دیـندار بگوییــم
وقــت ازدواج دختــر مــن اســت ،اگــر بــه ازدواج نیــاز داری ،بیــا بــرای دختــر مــن
ً
صحبــت کــن .اصــا مــا ایــن کار را خیلــی زشــت میدانیــم و اگــر بــه خانمهایمــان
هــم بگوییــم کــه بیچــاره َدرجــا از فشــار ســکته میکنــد کــه میخواهــی آبــروی
مــا را ببــری! البتــه مالمحمدتقــی کار پیغمبــر(ص) را انجــام داد؛ پیغمبــر(ص)
روی منبــر فرمودنــد :وقــت ازدواج دختــر مــن فاطمــه اســت ،میتوانیــد بــه مــن
مراجعــه کنیــد ،مصلحــت هــر کســی باشــد ،مــن دختــرم را شــوهر میدهــمّ .اولیــن
نفــری کــه آمــد ،امیرالمؤمنیــن(ع) بودنــد و دختــر را بــه او دادنــد؛ هیــچ هــم نگفت
خیلــی بــد و آبروریــزی اســت .کارهــای مثبــت چــه آبروریــزی دارد؛ کارهــای مثبــت
کــه عبــادت اســت و ثــواب و پــاداش دارد!
مرحــوم مالمحمدتقــی بــه خانــه آمــد و بــه دختــر باکرامــت باســوادش کــه در حــدّ
ِ
اجتهــاد بــود و میتوانســت بــه فتــوای خــودش عمــل کنــد ،گفــت :بابــا ،طلبـهای
اســت کــه ردهاش از نظــر علمــی باالســت ،ردهاش از نظــر ایمــان و اخــاق هــم
باالســت ،امــا از نظــر پــول صفــر اســت؛ یعنــی اگــر خیــال کنــی بتوانــد یکدســت
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لبــاس عروســی بــرای تــو بخــرد یــا یــک شــام هفتادهشــتادنفره بدهــد ،نمیتواند.
آهــای دخترهــای مثــل دختــر مجلســی ،جایتــان خیلــی خالــی اســت! بــه پــدرش
گفــت :علمــی ،ایمانــی و اخالقــی قبولــش داری؟ گفــت :قبــول دارم .گفــت:
بعدازظهــر بگــو بیایــد همدیگــر را ببینیــم ،بعــد مــا را عقــد کــن.
اینهــا زن و شــوهر شــدند ،شــوهر کــه در مســائل مهــم علمــی درمیمانــد،
خانــم کمکــش م ـیداد .ایــن زن و شــوهر تــا همیــن امــروز ،حــدود پانصــد ســال
اســت یکــی از پاکتریــن نس ـلهای شــیعه را پیــدا کردهانــد کــه آیتاهللالعظمــی
بروجــردی ،یکــی از بچههــای رشـ ٔ
ـته ایــن زن و شــوهر اســت.
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
که رحم اگر نکند مدعی ،خدا بکند
ٔ
طلبــه مازندرانــی اصــول کافــی را کــه دو جلــد اســت(فروع هفــت جلــد
ایــن
و روضــه کــه بــه معنــی گلســتان و یــک جلــد اســت ،ایــن هش ـتتا را نرســید) و
حــدود چهارهــزار روایــت دارد ،شــرحی در دوازده جلــد زده اســت کــه یکنفــر از
علمــای شــیعه کــه اصــول کافــی را در ایــن پانصــد ســال شــرح کردهانــد ،نمونـ ٔـه
شــرح او درنیامــده اســت .بــاز هــم کالس مــا نیســت ،امــا بعضــی از بــزرگان
جشــش روز دوا میخوردنــد
دیــن مــا کــه مریــض میشــدند ،یکهفتــه یــا پن 
و خــوب نمیشــدند ،بلنــد میشــدند و کتــاب اصــول کافــی را از روی طاقچــه
برمیداشــتند ،بــه ســر و ســینه و دســت میمالیدنــد و خــوب میشــدند.
کتــاب جایــگاه عظیمــی دارد؛ وقتــی مــن میخواســتم ایــن کتــاب را ترجمــه
بکنــم کــه پیشــنهاد حـ ٔ
ـوزه علمیــه هــم بــود ،بــه آنهــا گفتــم :فهــم روایــات ائمــه
و خوانــدن فکــر آنهــا در روایاتشــان کار بســیار مشــکلی اســت و کار مــن نیســت.
چهــار پنــج جلســه بــا مــن گرفتنــد و باالخــره گردنــم گذاشــتند؛ بــا اینکه مــن لیاقت
ایــن کار را نداشــتم ،در پنــج جلــد ترجمــه شــد و یکــی از آن منابعــی کــه در حــل
پیچیدهتریــن روایــات اصــول بــه مــن کمــک کــرد و اگــر مــن ایــن منبــع را نداشــتم،
یکــردم ،همیــن دوازده جلــد مالصالــح مازندرانــی
یقیــن بدانیــد در ترجمــه گیــر م 
بــود .نمیدانــم خــدا بــه ایــن آدم چــه توفیقــی در علــم ،ایمــان ،عبــادت و ایــن
نســل داد! ایــن طلبـ ٔـه مازندرانــی خیلــی نســل عجیبــی دارد! بــا خــدا وا ببندیــم،
بعــد ببینیــم خــدا برایمــان چ ـهکار میکنــد؛ بــا خــدا ،حــال و حــرام و اوامــر و
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نواهــی خــدا مخالفــت نکنیــم ،ببینیــم خــدا برایمــان چ ـهکار میکنــد؛ مگــر خــدا
ـده او کــه وعــده راســت اســت«َ :و َمــن َي َّتــق َ
در قــرآن وعــده نــداده اســت؟! وعـ ٔ
اهَّلل
ِ
خر ًجا»(سـ ٔ
َي َ
جعــل َلـ ُـه َم َ
ـوره طــاق ،آیـ ٔـه  ،)2بــا مــن وا ببنــد ،تمــام درهــای بســته را
بــه روی تــو بــاز میکنــم .ایــن درســت اســت؟ ایــن یــک حقیقــت اســت .ســومین
هفتــه اســت(روز پنجشــنبه) کــه دورنمایــی از کتــاب شــریف اصــول کافــی را برایتان
عــرض کــردم.

ٔ
نتیجه شناخت خدا و بزرگداشت او
و اما روایت مورد بحث؛

خودداری از گناه با زبان
رســول خــدا(ص) بیــن اصحــاب فرمودنــد« :مــن عــرف اهلل» کســی کــه خــدا را
ّ
بشناســد« ،و عظمــه» و او را بــزرگ بدانــد« ،منــع فــاه مــن الــکالم» دهــان از کل
ً
گناهــان زبــان میبنــدد و اصــا بــه گناهــان زبــان حاضــر نمیشــود.

ٔ
دوری از لقمه حرام

ً
«و بطنــه مــن الطعــام» ولــو گرســنه باشــد ،اصــا حاضــر نمیشــود یــک لقمـ ٔـه
حــرام بــه شــکمش بدهــد.

ٔ
تصفیه باطن از آلودگیها با روزه و نماز نیمهشب
«و عنــی نفســه بصیــام و القیــام» و باطنــش را بــا روزه و نمــاز نیمهشــب از
آلودگیهــا تصفیــه میکنــد.
ً
نهــا را گفتنــد( قبــا شــرح دادهام) ،بعــد صحابــه گفتنــد« :یــا رســول اهلل بابائنا و
ای 
امهاتنــا» یــا رســول اهلل ،پــدران و مادرانمــان فدایــت بشــود! دارنــدگان ایــن اوصافی
کــه گفتیــد« ،هــوالء اولیــاء اهلل» از اولیــای الهــی هســتند کــه در سـ ٔ
ـوره یونــس مطــرح
نهــا نــام بــرده اســت! پیامبــر(ص) فرمودنــد:
هســتند؟ خــدا بــا چــه احترامــی از ای 
نهــا اولیــای خــدا نیســتند؛ حــاال مــن ایــن را میگویــم و بــه روایــت نســبت
نــه ای 
نهــا مؤمنیــن خــوب امــت مــن هســتند ،نــه اولیــای الهــی.
ندهــم .ای 
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ً
امــام باقــر(ع) جمل ـهای دارد؛ البتــه روایــت تقریبــا نصــف صفحــه اســت و
مــن همیــن یــک جملــه را میگویــم کــه خیلــی بــار ایــن جملــه ســنگین اســت؛
ولــی رمضــان دارد تمــام میشــود ،باالخــره توشـ ٔـه بزرگــی بــا خودمــان برداریــم
و ایــن ســفر را بــه پایــان ببریــم .امــام باقــر(ع) میفرماینــد :خــدا بــا یکــی از شــما
قــوم و خویــش نیســت ،مــوال و مالــک شماســت و اگــر در کنــار ایــن خــدا نجــات
میخواهیــد ،بــه دینــش عمــل بکنیــد .مــا از نظــر قلبــی خــوب هســتیم ،امــا از
نظــر عمــل ضعیــف هســتیم .مــا نمیتوانیــم بگوییــم ایــن آقایــی کــه مــال مــردم را
میخــورد ،خــدا را قبــول نــدارد؛ نــه خــدا را قبــول دارد ،امــا از نظــر عمــل آدم رفــوزه
ً
و واقعــا بدبختــی اســت کــه خــدا را قبــول دارد.

اوصاف اولیای الهی و مؤمنین در کالم رسول خدا

(ص)

ٔ
درباره اولیای خدا فرمودند:
اما

بهسر بردن در سکوت و کمگویی
«ســکتوا» آدمهــای ســاکتی هســتند و خیلــی وقتهــا در ســکوت هســتند.
پیــش یکــی از اولیــای خــدا رفتم(آخــر گاهــی آدم روایــات را بــا برخوردهــا بهخوبــی
میفهمــد) ،ســام کــردم و ایشــان هــم جــواب داد؛ نشســتم ،ایشــان هــم
نشســت .ایشــان شــاید ده دقیقــه یــا ســرش پاییــن بــود یــا چشــمش روی هــم
بــود و هیچچیــزی نمیگفــت .باالخــره او را وادار بــه حــرف زدن کــردم ،چقــدر
حــرف زد؟ دو کلمــه حــرف زد؛ میخواســتم بگویــم بیشــتر بگــو ،میترســیدم
بــه مــن بگویــد هرچــه بــود ،در ایــن دو کلمــه بــود و دیگــر بیشــتر نــدارد؛ آن دو
کلمــه هــم ایــن اســت کــه آدم بشــو! هرچــه هســت ،در همیــن دو کلمـ ٔـه «آدم
بشــو» اســت؛ یعنــی موجــودی بشــو کــه پــروردگار مــارک «اولئــک کاألنعــام» بــه
تــو نزنــد؛ راه بهشــت را بــه روی تــو بــاز کننــد و راه جهنــم را بــه روی تــو ببندنــد.
ً
مــا واقعــا بــه ایــن نیــاز داریــم کــه تــا بیــدار هســتیم ،حــرف بزنیــم؟ مــا بــه پرحرفــی
نیازمنــد هســتیم؟ مــا نیازمنــد هســتیم کــه هرچــه در جامعــه میگوینــد ،مــا هــم
نقــل بکنیــم؟ مــا نیازمنــد هســتیم کــه اینهمــه دروغهایــی کــه مینویســند یــا
میگوینــد یــا پخــش میکننــد ،زبــان مــا هــم بــه ایــن دروغهــا کمــک بکنــد؟ مــا
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چــه نیــازی داریــم؟ حــرف میخواهــم بزنــم ،دو ســه کلمــه حــرف حســابی بــا
زن و بچ ـهام یــا رفیقهایــم بزنــم ،بقی ـهاش هــم در پیشــگاه خــدا ســرم را پاییــن
بینــدازم و ســکوت بکنــم.

سکوتی همراه با اندیشه
بعــد پیغمبــر(ص) فرمودنــد« :فــکان ســکوتهم فکــرة» اینهــا وقتــی ســاکت
بودنــد ،در اندیشــه هســتند .برادرانــم ،خواهرانــم! اگــر بخواهــم ایــن مســئله
را توضیــح بدهــم ،خیلــی طوالنــی اســت؛ دو ســه مــورد مختصــر از اندیشــه را
برایتــان بگویــم.

ٔ
حکایاتی از سکوت و اندیشه اهل ایمان
حکایت ّاول

در بیابانهــای چــراگاه طالقــان ،بیابانهایــی که میشــد گوســفندها را بچرانند
و علفچــر داشــت ،چوپــان هجدهنوزدهسـ ٔ
ـاله بیســواد کامــل ،گوســفندها را
ِ
میچرانــد و خــودش هــم نشســته بــود ،بــه گوســفندها نــگاه میکــرد .گوســفندها
میخوردنــد ،میخوابیدنــد ،صــدا میکردنــد ،بهدنبــال هــم راه میرفتنــد و او
چکــس هــم نبــود بــا او حــرف بزنــد و ســاکت
همینجــوری کــه نشســته بود(هی 
بــود .ننوشــتهاند کــه آن صــدای قــرآن از کجــا بــه گوشــش خــورد .کســی در دره
یــا پشــت تپــه بــوده ،معلــوم نیســت و قــاری را پیــدا نکردنــد) ،چهــار پنــج آیــه از
قــرآن بــه گوشــش خــورد .او میدانســت قــرآن اســت؛ ایــن قــرآن را در حســینیه
و ش ـبهای مــاه رمضــان شــنیده بــود و میدانســت ایــن ترکیــب کلمــات بــرای
قــرآن اســت ،ولــی بلــد نبــوده بخوانــد و ســواد نداشــت .در فکــر رفــت؛ مــن ایــن را
هــم در کتــاب دیــدهام و هــم شــاگردش بــرای مــن گفــت کــه شــهرت جهانــی پیــدا
کــرد و خــودش از زبــان اســتاد شــنیده بــود؛ یعنــی مــن بــه یــک واســطه برایتــان
نقــل میکنــم .ایــن چوپــان در فکــر رفــت؛ حــاال چقــدر فکــر کــرده ،بــاز ایشــان بــرای
ً
مــن نگفــت و در کتابهــا هــم ننوشــتهاند؛ حتمــا پنــج تــا ده دقیقــه در فکــر رفتــه
کــه ایــن قــرآن چیســت؟! روی دهاتــی بــودن و چوپــان بــودن خــودش در آن
بیابــان علف ِچــر ،در فکــرش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن قــرآن نامـ ٔـه خداونــد

101

کتــاب مــاه

بــه بندگانــش اســت و بــر بندگانــش واجــب اســت جــواب ایــن نامــه را بدهنــد؛
جــواب ایــن نامــه هــم کتبــی نیســت و عملــی اســت .شــما روزه گرفتهایــد ،یــک
ٔ
ٔ
گوشــه نامــه را جــواب
گوشــه نامــه را جــواب دادهایــد؛ نمــاز خواندهایــد ،یــک
دادهایــد؛ زکات دادهایــد ،یــک گوشـ ٔـه نامــه را جــواب دادهایــد؛ بــه ســیلزدگان
کمــک کردهایــد ،یــک گوشـ ٔـه نامــه را جــواب دادهایــد؛ خمســتان را دادهایــد ،بــه
یــک گوشـ ٔـه نامــه جــواب دادهایــد؛ فــردا ســر بدتریــن دشــمن انســانیت بهعنــوان
روز قــدس فریــاد میکشــید ،یــک گوشـ ٔـه ایــن نامــه راجــواب دادهایــد.
بعــد ایــن چوپــان بــه خــودش گفــت :بیســت ســال از عمــرت گذشــته اســت،
چــرا همـ ٔـه ایــن نامــه را جــواب نمیدهــی و جوابــش مانــده اســت؟ گوســفندها را
غــروب رســاند ،صبــح زود بــه مــادرش گفــت :مــن میخواهــم بــه اصفهــان بــروم و
طلبــه بشــوم ،مــادرش هــم گفــت :مــن حرفــی نــدارم ،امــا نمیتوانــم خرج ـیات
را بدهــم .گفــت :خرجــی نمیخواهــم .مــادر هفتهش ـتده تــا نــان خانــه
پختهشــده را بــه او داد و نــان را در یــک ســفره پیچیــد و بــه کمــرش بســت ،از
بیابانهــای طالقــان پیــاده بــه اصفهــان آمــد.
مقدمــات درس را در اصفهــان خوانــد ،بعــد بــه مــدارج بــاالی علــم رســید و در
ـوزه آخونــد کاشــی ،یکــی حـ ٔ
ســه حــوزه شــرکت کــرد :یکــی حـ ٔ
ـوزه آیتاهللالعظمــی
ســید محمدباقــر دورچ ـهای عالــم کمنمونـ ٔـه شــیعه و یکــی هــم حـ ٔ
ـوزه
جهانگیرخــان قشــقایی کــه فلســفه و «نهجالبالغــه» درس م ـیداد .ایــن
چوپــان در ایــن ســه حــوزه بغــل چــه کســانی نشســت؟ آیتاهللالعظمــی ســید
جمالالدیــن گلپایگانــی و آیتاهللالعظمــی بروجــردی .پنجاهتــا از ایــن نمونــه
شــاگردها در ایــن ســه درس شــرکت میکردنــد.
اســاتید بعــد از چهــار ســال هــم بــه ایــن چوپــان گفتنــد :تــو مجتهــد
جامعالشــرایط هســتی ،بــه ادامـ ٔـه تحصیــل نیــاز نــداری و پــر هســتی .گفــت:
نــه مــن یــک منبــع دیگــر دارم ،آنجــا هــم بایــد بــروم و حســابی گدایــی کنــم کــه
دســت او بســیار دســت کریمانـهای اســت .مــن قانــع نشــدهام! از آنجــا پیــاده راه
افتــاد و بــه نجــف آمــد ،اولینبــار وارد حــرم امیرالمؤمنیــن(ع) شــد و گفــت :آقــا
بــه گدایــی آمــدهام .باالخــره در نجــف بــه آیتاهللالعظمــی شــیخمرتضی طالقانــی
تبدیــل شــد و چــه شــاگردهایی تربیــت کــرده اســت! مــن نمیدانــم کدامهایشــان
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را بگویــم کــه هــر کــدام یــک جهــان شــدهاند .بعــد یکــی از شــاگردانش احواالتــش
را بــرای مــن اینطــور گفــت(او هــم مرحــوم شــده) :دهـ ٔـه عاشــورا در نجــف
درس تعطیــل بــود ،ولــی یــک مقــدار از درس باقــی مانــده بــود کــه بایــد مرحــوم
آقــا شــیخمرتضی بــرای مــا میگفــت .مــن یــک روز بــه اول محــرم مانــده بــود
کــه بــه حجــرهاش رفتــم ،وقتــی وارد شــدم ،دیــدم در فکــر اســت .فکــر درســت،
فکــر نســبت بــه گذشــته و آینــده ،فکــر بــرای مردنــم ،برزخــم ،قیامتــم ،فکــر بــرای
بچههایــم و مالــم کــه میلیــاردی از مــن نمانــد و بــه بــاد بــرود ،اینهــا آدم را بــه
جاهــای عالــی میرســاند.
ٔ
گفــت نشســتم تــا از ســکوت درآمــد و گفتــم :آقــا دهــه محــرم کــه درس تعطیــل
اســت ،ولــی یــک مقــدار از درس مانــده اســت و مــا هــم کــه نمیخواهیــم جایــی
برویــم ،اجــازه میفرماییــد از فــردا خدمتتــان برســیم و درس را ادامــه بدهیــم.
فرمــود :نــه! گفتــم :چــرا؟ حــاال ایــن تعبیــر بــرای ایشــان اســت ،گفــت :خــر طالقان،
یعنــی بدنــم رفتــه اســت و آنچــه در آن بــدن بــوده ،آن هــم مـیرود و دیگــر وقــت
درس نــدارم .شــب شــد ،عبــادت شــب را انجــام داد(ایشــان میگفــت مــن هــم
در آن مدرســه بــودم) ،بــرای اذان صبــح روی پشـتبام رفــت و چــه اذانــی گفــت!
پاییــن آمــد ،چــه نمــازی خوانــد! بعــد هــم رو بــه قبلــه دراز کشــید و از دنیــا رفــت.
ایــن فکــر اســت.

حکایت دوم
اصحــاب کهــف بــا فکــر اصحــاب کهــف شــدند ،یعنــی فکــر کردنــد کــه ایــن
ادعاهــای دقیانــوس راســت اســت؟! ایــن یــک ال ـفآدم چــه تأثیــری در جهــان،
جامعــه ،مــردم و طبیعــت دارد؟ ایــن بــا مــا چــه فرقــی میکنــد؟ پــس ایــن آدم
هیــچ و پــوچ و باطــل اســت؛ مــا دیگــر حــرام اســت کــه خودمــان را خــرج او کنیــم و
وزیــر ،وکیــل یــا مدیــرکل او باشــیم .چندتایــی تصمیــم گرفتنــد شــهر را رهــا بکنند،
در راه هــم بــه آن چوپــان برخــورد بکننــد کــه چوپــان بگویــد مــرا هــم ببریــد ،بردنــد
و ســگ چوپــان هــم بهدنبــال ایــن چندتــا راه افتــاد ،هــر کاری کردنــد کــه او را
رد کننــد ،رد نشــد .اینهــا در غــار رفتنــد ،ســگ هــم بیــرون غــار مراقــب آنهــا
شــد؛ خســته بودنــد ،خوابیدنــد و وقتــی بیــدار شــدند ،بــا هــم صحبــت کردنــد
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چــه مــدت خوابیدهایــم؟! گفتنــد نصــف روز ،دو ســاعت یــا یــک روز اســت؛ ولــی
بعــد دیدنــد دوبــاره چشمهایشــان ســنگین شــد ،خیلــی خوابشــان گرفــت و
خوابیدنــد .قــرآن میگویــد :پــروردگار  309ســال بعــد بیدارشــان کــرد ،حــاال هــم در
قــرآن ضربالمثــل شــدهاند کــه مــردان و زنــان! از فرهنــگ شــرک و کفــر و گنــاه دور
شــوید ،بیــدار شــدنتان بــا خــودم و دیگــر کاری نداشــته باشــید .خودتــان را بــا دور
شــدن از شــرک و کفــر در دامــن رحمــت مــن بیندازیــد.
چهــار جملـ ٔـه دیگــر میمانــد کــه اگــر خــدا لطــف بکنــد و زنــده بمانــم ،در روز آخــر
مــاه رمضــان برایتــان میگویــم .ایــن چهــار جملــه هــم خیلــی فوقالعــاده اســت.
خدایــا! مــا کــه خیلــی از عمرمــان را بــا بیفکــری گذراندهایــم و اشــتباه کردهایــم؛
خلوتــی بــه خودمــان اختصــاص ندادهایــم کــه در آن خلــوت بنشــینیم و راجعبــه
گذشــتهمان ،برخوردهایمــان بــا مــردم ،مــال دنیــا ،آیندهمــان ،برزخمــان و
آخرتمــان فکــر بکنیــم؛ خدایــا! اگــر ایــن خطــا و غفلــت در فکــر نکــردن را بــه مــا
نبخشــی ،خیلــی وضــع بــدی پیــدا خواهیــم کــرد.

حکایت سوم
جشــش نفــر محضــر امــام
پیــش امــام صــادق(ع) از ابــوذر صحبــت شــد؛ پن 
عبــه ابــوذر گفــت ،بعــد بــه امــام صــادق(ع) گفتنــد:
بودنــد ،هــر کســی چیــزی راج 
حــاال شــما آخریــن نظــر را بدهیــد .ایــن روایــت هــم در جلــد دهــم اصــول کافــی
اســت کــه امــام ششــم فرمودنــد« :کان اکثــر عبــادة ابــی ذر التفکــر و االعتبــار»
بیشــترین عبــادت ٔ
دوره عمــر ابــوذر ،فکــر کــردن و درس گرفتــن از ایــن حــوادث
و از ایــن دنیــا بــود.

حکایت چهارم

َ
ٔ
ـون
نمیدانــم آســیه ملکــه کشــور ،زن اعلیحضــرت همایونـ ِـی قدرقــدرت ،فرعـ ِ
«انــا ربکــم االعلی»گــو چنــد دقیقــه فکــر کــرد و در فکــرش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
همهچیــز فرعــون دروغ ،پــوک ،پــوچ و باطــل اســت و بــه موســی(ع) ایمــان آورد.
مــن حــاال بــه جریاناتــش کاری نــدارم ،فقــط یــک آیـ ٔـه قــرآن بخوانــم کــه نتیجـ ٔـه
فکــر ایــن زن بــوده اســت .خانمهــا ،آقایــان! خــدا ایــن خانــم را در قــرآن ،اســوه و
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سرمشــق تمــام مــردان مؤمــن و زنــان اهــل ایمــان تــا قیامــت قــرار داده و مــن فکــر
میکنــم میلیونهــا مــرد و زن در قیامــت بهخاطــر آســیه بــه جهنــم برونــد .آیــه
الل َم َثـ ًـا ِل َّل ِذيـ َـن َآم ُنوا»(سـ ٔ
میفرمایــد«َ :و َضـ َـر َب َُّ
ـوره تحریــم ،آیـ ٔـه  .)11مــن آســیه
را بــرای تمــام اهــل ایمــان تــا قیامــت سرمشــق قــرار دادهام؛ سرمشـ ِـق بریــدن
از بیدینــی ،بریــدن از کفــر ،بریــدن از شــرک ،بریــدن از قدرتهــای شــیطانی و
بریــدن از شــوهر بیدینــش .نتیجـ ٔـه فکــرش هــم یعنــی آخــر کار فکــرش شــهادت
بــود و بــه شــهادت رســید.

درگاه الهی
ناله و اشک به
َ

َ ُْ
ُ
ال ُمــور إَل ْي َ
ــك أ ْشــكو» بــرای کدامیــک از کارهــا ،برنامههــا و کدامیــک از
ِ«ل ِ ّي
ِ
ِ
ْ َ َ ُّ َ
ْ
َ
َ
حــوادث آینــدهام پیــش تــو شــکایت بیــاورم؟ «و ِل َمــا ِمنهــا أ ِضــج و أب ِكــي» بــرای
کدامیــک از حــوادث آینــدهام نالــه بزنــم و اشــک بریــزم؟ بــه مــن اجــازه بــده گریــه
کنــم بــرای آن لحظـهای کــه بدنــم در اتــاق افتــاده ،اطرافیانــم دکتــر میآورنــد ،مــرا
ً
کامــا معاینــه میکنــد و تمــام اهــل هــم منتظــر جــواب دکتــر هســتند ،میگویــد
مــن میتوانــم یــک کار انجــام بدهــم ،آنهــم جــواز دفــن اســت .دکتــر م ـیرود،
اهــل و عیــال هــم کنــار بدنــم حلقــه میزننــد ،اقــوام و دوســتانم تابــوت میآورنــد،
مــن را جایــی میبرنــد کــه دیگــر برنمیگرداننــد .همیشــه میرفتــم و برمیگشــتم،
یگــردم!
امــا اینبــار دیگــر برنم 
َ ُ َ
«أ ِض ّــج َو أ ْب ِكــي» بــرای آن وقتــی کــه مــن را در غســالخانه میگذارنــد،
لباسهایــم را درمیآورنــد و بدنــم را غســل میدهنــد ،دیگــر لباسهایــم را
برنمیگرداننــد و ســه تکــه پارچــه بــه بدنــم میبندنــد و تحویــل مــردم میدهنــد؛
َ
دیگــران هــم بــرای مــن زودتــر قبــر کندهانــد .وقتــی مــرا ب هطــرف قبــر میآورنــد،
میگوینــد س ـهبار بــر زمیــن بگــذار و دوبــاره بــردار؛ ایــن بیچــاره تــازهوارد اســت.
َ
قبرکــن میگویــد قبــر آمــاده اســت ،دو ســه نفــر بــاال و پاییــن کفــن مــرا میگیرنــد.
آمــاده هســتید مــا را ســرازیر میــان قبــر کننــد؟! مــن را رو بــه قبلــه میخواباننــد،
در قبــر را میبندنــد
بنــد کفنــم را بــاز میکننــد و صورتــم را روی خــاک میگذارنــدِ ،
و همــه برمیگردنــد ،مــن میمانــم و تــو؛ آن لحظــه میخواهــی بــا مــن چ ـهکار
کنــی؟ حداقــل صــدای گریـ ٔـه امــروزم را از گوشـ ٔـه قبــرم بــه مــن بــده کــه مــن دلــم
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خــوش باشــد.
َّ َ
َ
َ
َ
ْ
َْ َ
َ
َ
ُُْ
ّ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ـات
ِ
ـول ال َبــا ِء و مد ِتـ ِـه ،فل ِئــن ص ّي ْرت ِنــي ِلل َعقوبـ ِ
«ل ِليـ ِـم العــذ ِاب و ِشــد ِت ِه ،أم ِلطـ َِ
َ
َ ْ
َ
َمـ َـع أ ْع َدا ِئـ َـكَ ،و َج َم ْعـ َـت َب ْي ِنــي َو َب ْيـ َـن أ ْهـ ِـل َبال ِئـ َـكَ ،و ف َّرقـ َـت َب ْي ِنــي َو َب ْيـ َـن أ ِح َّبا ِئـ َـك
َ
َو أ ْو ِل َيا ِئـ َـك» مــرا در قیامــت بــه کجــا میخواهــی ببــری؟ هــر جــا میخواهــی ببــری
ببــر ،امــا پیــش آنهایــی نبــر کــه در بــه پهلــوی زهــرا(س) زدنــد؛ هــر جــا میخواهــی
ببــری ببــر ،امــا پیــش آنهایــی نبــر کــه علــی(ع) را در محــراب کشــتند؛ هــر جــا
میخواهــی مــرا ببــری ببــر ،امــا پیــش آنهایــی نبــر کــه جنـ ٔ
ـازه امــام مجتبــی(ع)
را کنــار حــرم پیغمبــرت تیربــاران کردنــد؛ پیــش هــر کســی میخواهــی ببــری ببــر،
امــا پیــش آنهایــی نبــر کــه ســر ابیعبــداهلل(ع) را جلــوی چشــم زن و بچــه از بــدن
جــدا کردنــد؛ پیــش هــر کســی میخواهــی ببــری ببــر ،مــن راضــی هســتم ،امــا
پیــش آنهایــی نبــر کــه جلــوی چشــم بچههــا بــا چــوب خیــزران بــه لــب و دنــدان
ابیعبــداهلل(ع) حملــه کردنــد.

کالم آخر

خدایــا! امــروز بــرای توســل بــه خــودت و ابیعبــداهلل(ع) یــک نظــر ویــژه بــه مــا
ً
بکــن .چــون واقعــا کار مــا نیســت و قلــب مــا در اختیــار توســت .یــا مقلبالقلــوب!
تــو میتوانــی ایــن قلــب را بــه هــر جهتــی کــه بخواهــی ،جهــت بدهــی؛ نگاهــی بــه
قلــب مــا بکــن و امــروز ایــن دل مــا را بهســوی توســل بــه خــودت و ابیعبــداهلل(ع)
کــه دو بــال اســت ،توجــه بــده تــا مــا از ظلمــت درون ،چرکهای باطن و ســنگینی
و چســبیده بــودن بــه زمیــن نجــات پیــدا کنیــم .حالــی بــه مــا عنایــت کــن کــه بــا آن
حــال ،بــا ایــن دو قــدرت توسـ ِـل بــه خــودت و ابیعبــداهلل(ع) ،مســافر بهســوی
خــودت بشــویم.
مــا کــه مســافر بهســوی هــر کســی شــدیم ،مــا را در آخــر جــا گذاشــت و هیچکــس
بــا مــا تــا آخــر کار نمانــد؛ مــا هــم مرتــب رفیــق عــوض کردیــم ،زندگــی عــوض کردیــم،
امــا آن دومیهــا ،ســومیها ،چهارمیهــا و پنجمیهــا نشــد و مــا را رهــا کردنــد.
مــا بــه خــودت خیلــی کــم توجــه داشــتیم و اینقــدر کــه در کـ ٔ
ـره زمیــن بــه غیــر از تــو
توجــه داشــتیم ،بــه تــو توجــه نداشــتیم .ایــن مشــکل باطنــی مــا را اگــر خــودت
چکــس نیســت کــه حــل بکنــد! یــک نظــر و نــگاه بــه مــا کــن.
حــل نکنــی ،هی 
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دستور غصهدار و جانکاه عمرسعد برای اهلبیت پیامبر(ص)

گفتنــد :همـ ٔـه زن و بچههــا را کنــار بدنهــای قطعهقطعــه بیاوریــد و ســوار کنیــد
کــه از کربــا ببریــد .کنــار خیمههــای نیمســوخته آمدنــد ،ایــن زن و بچـ ٔـه داغدیــده
را بــا کعــب نــی و ضــرب تازیانــه کنــار گــودال آوردنــد .زینــب کبــری(س) بــه عمرســعد
گفــت :بــه ســربازانت بگــو کنــار برونــد ،نمیگــذارم دســت آلـ ٔ
ـوده اینهــا بــه زن و
بچــه کمــک بدهــد! خــودم آنهــا را ســوار میکنــم .خواهــرش امکلثــوم را صــدا زد
و گفــت :شــترها را بخوابانیــد! همـ ٔـه شــترها را خواباندنــد ،بــه خواهــرش گفــت :زیر
بغــل ایــن خانمهــای داغدیــده را بگیــر تــا ســوار شــوند .میــان دامــن هــر خانمــی
هــم بچـ ٔـه کوچکــی گذاشــت .همــه ســوار شــدند ،ایــن دو خواهــر ماندنــد .زینــب
کبــری(س) گفــت :خواهــر بیــا کمــک کنــم و تــو هــم ســوار بشــو؛ امکلثــوم هــم ســوار
شــد ،حــاال خــودش مانــده و دشــمن نــگاه میکنــد ،زن و بچــه نــگاه میکننــد،
عمــه چطــوری میخواهــد ســوار شــود! زینــب کبــری(س) یــک نــگاه بــه اوضــاع
کــرد ،مــن همــان خانمــی هســتم کــه وقتــی میخواســتم از مدینــه و مکــه ســوار
کطــرف بغلــم را گرفــت ،قمربنیهاشــم(ع) یــک بازویــم
شــوم ،ابیعبــداهلل(ع) ی 
را گرفــت ،اکبــر(ع) رکاب را برایــم گرفــت.
کجایید ای شهیدان خدایی
بالجویان دشت کربالیی
کجایید ای ز جان و جا رهیده
پرندهتر ز مرغان هوایی
بــه جــای اینکــه ســوار شــود ،دیدنــد میــان گــودال دویــد ،گلــوی بریــده را بغــل
گرفــت و گفــت :حســین مــن! میخواهــم بــروم؛ نــه اینکــه خــودم میخواهــم
بــروم ،مــن را میبرنــد .حســین جــان! بلنــد شــو ،همســفرهایم را نــگاه کــن ،بایــد
بــا شــمر و خولــی و عمرســعد همســفر باشــم...
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دو خصوصیت عمل کفار

ً ََ
ْ َ ُ ً
قــرآن کریــم میفرمایــدَ « :أ َو َمـ ْـن َ
ي ِبـ ِـه
كان َم ْيتــا فأ ْح َي ْينـ ُـاه َو َج َعلنــا لـ ُـه نــورا َي ْمشـ 
ْ
َ
ُّ ُ
َ
َ
َُ ُ
َ َ ُ
كافريـ َـن
ِفــي ّالنـ
ـات ل ْيـ َـس ِبخـ ِـار ٍج ِم ْنهــا كذ ِلــك ز ّ ِيـ َـن ِلل ِ
ـاس ك َمـ ْـن َمثلــه ِفــي الظلمـ ِ
ِ
ُ
كانــوا َي ْع َم ُل َ
ون»(انعــام ،)122/در ایــن آیــه خــدای متعــال مقایســه ای را بیــن
مــا
مومنیــن و کفــار انجــام داده اســت و دو تفــاوت را بیــن آنهــا بیــان کــرده اســت.
همــه انســانها ،چــه مومنیــن و چــه کفــار بــا صــرف نظــر از لطــف و عنایــت خــدای
متعــال در ابتــدا میــت هســتند و در تاریکــی بــه ســر میبرنــد .منتهــی خداونــد
عــده ای را نــورد عنایــت خــود قــرار داده و آنهــا را بعــد از مــرگ بــه حیــات
میرســاند و بــرا ی آنهــا وادی نــوری قــرار میدهــد کــه زندگیشــان در همــان
وادی اســت .امــا کفــار در وادی ظلماتــی بــه ســر میبرنــد کــه هرگــز از آن خــارج
نمــی شــوند ،عمــل آنــان کــه عمــل در وادی ظلمــت اســت برایشــان زینــت داده
شــده و خیــال میکننــد کــه کار آنهــا کار خوبــی اســت و نتایــج خوبــی نیــز دارد َ«و
َ
ً
َ َّ َ ُ َ َ ً
ْ
عيشــة َض ْنكا»(طــه)124/
َمـ ْـن أ ْعـ َـر َض َعـ ْـن ِذكــري فـ ِـإن لــه م
خــدای متعــال دو نکتــه را در قــرآن در مــورد عمــل کفــار متذکــر میشــود؛ َ«و
َ
َّ َ َ َ ُ َ ْ ُ
َ
قيعـ ٍـة َي ْح َسـ ُـب ُه َّالظ ْمـ ُ
مال ُهـ ْـم َك َســراب ب َ
ـآن مـ ًـاء َح ّتــى ِإذا جـ َـاء ُه لـ ْـم
الذيــن كفــروا أع
ٍ ِ
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َ َّ
َُ َ ُ َ ُ ْ
َيجـ ْـد ُه َشـ ْـي ًئا َو َو َجـ َـد َ
ـريع ال ِحســاب»(نور)39/
اهَّلل ِع ْنـ َـد ُه ف َوفـ ُـاه ِحســابه و اهَّلل سـ
ِ
اول ایــن کــه اعمــال آنهــا ماننــد ســراب اســت و عطــش آنهــا را رفــع نمــی کنــد ،و
وقتــی هــم بــه دنبــال عمــل خودشــان میگردنــد چیــزی نمــی یابنــد ،پــس خــدا
را مییابنــد کــه پیمانههایشــان را پــر میکنــد و خداونــد ســریع الحســاب اســت
ْ ُّ
َ َُ ُ
ـى
ـات فـ ِـى َبحـ ٍـر ل ِّجـ ٍ ّ
و نتایــج خیلــی زود بــر اعمــال مترتــب خواهنــد شــد« .أ ْو كظل َمـ ٍ
َ
َي ْغ َشـ ُ
اب ُظ ُل َمـ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ
ـئه َمـ ْـو ٌج ِّمــن َف ْو ِقـ ِـه َمـ ْـو ٌج ِّمــن َف ْو ِقـ ِـه سـ َـح ٌ
ـض ِإذا
ـات ب َعضهــا فـ ُـوق بعـ ٍ
َ
ُ َُ ُ ً َ
َ َ
ّ ْ
َ ْ
ّ
ـورا ف َمــا لـ ُـه ِمــن نور»(نــور)40/
أخـ َـر َج َيـ َـد ُه لـ ْـم َيكـ ْـد َي َر َئهــا َو َمــن لـ ْـم َيج َعـ ِـل اهَّلل لــه نـ
دومیــن تشــبیه خداونــد در مــورد عمــل کفــار ایــن اســت کــه اعمــال آنهــا مثــل
ظلماتــی اســت کــه در تــه یــک دریــای عمیــق مــواج وجــود دارد و بــر فــراز ایــن دریــا
هــم ابــری تیــره اســت ،تاریکــی بــر روی تاریکــی بــه گونــه ای اســت کــه هیــچ کــدام
از امکانــات خــود را نمــی تواننــد ببیننــد ،و اگــر خــدای متعــال نــوری نفرســتد تــا او
را از آن تاریکــی نجــات دهــد نــور دیگــری نخواهــد بــود .باطــن ایــن آیــه در روایــات
ْ ُّ
َ َُ ُ
ـات فـ ِـى َبحـ ٍـر ل ِّجـ ٍـى» اولــی و
ایــن گونــه معنــا شــده اســت کــه منظــور از «أ ْو كظل َمـ ٍ
َ
منظــور از َ«ي ْغ َشـ ُ
ـئه َمـ ْـو ٌج ِّمــن ف ْو ِقـ ِـه َمـ ْـو ٌج» دومــی اســت.
عملــی کــه مومــن انجــام میدهــد ظاهــر و باطنــی دارد؛ ظاهــر احســان بــه
دیگــران خدمــت کــردن بــه آنهــا و باطــن ایــن عمــل حــاالت باطنــی انســان حین
ایــن کار اســت ،عمقــی تریــن الیــه ایــن عمــل هــم ایمــان اســت ،لــذا طبقــات ایــن
عمــل سراســر نــور اســت .در مقابــل ،خــود وجــود کافــر ظلمانــی اســت بنابرایــن
عمــل او کــه از خــود او سرچشــمه میگیــرد هــم ظلمانــی اســت و طبقــات ایــن
عمــل کــه ظاهــر و باطــن آن اســت هــم سرشــار از ظلمــت اســت.
ََ َ
َّ
ُ
ُ
ْ
آیــه دیگــری نیــز در مــورد عمــل کفــار آمــده اســت؛ َ«و الذيـ َـن كفـ ُـروا أو ِلياؤهـ ُـم
َ
ُ
ُّ ُ
َّ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ َ
ُ َ
ـاب ّالنـ ِـار ُهـ ْـم فيهــا
ولئـ َـك أ ْصحـ
ـات أ ِ
ـور ِإلــى الظلمـ ِ
الطاغــوت يخ ِرجونهــم ِمــن النـ ِ
خا ِل ُد َ
ون»(بقــره ،)257/کافــر هــر عملــی کــه انجــام میدهــد ظلمانــی تــر میشــود
چــون عملــش تحــت والیــت اولیــای طاغــوت اســت.

منظور از موت و حیات

ً ََ
ْ َ ُ ً
َّ
َ«أ َو َمـ ْـن َ
ـاس» ،و امــا در
كان َم ْيتــا فأ ْح َي ْينـ ُـاه َو َج َعلنــا لـ ُـه نــورا َي ْمشـ 
ي ِبـ ِـه ِفــي النـ ِ
مــورد قســمت اول آیــه ســوال ایــن اســت کــه منظــور از مــوت و حیات چیســت؟ در
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َ
ُ
ف َشـ ْـيئا»( ،)1آن کســی کــه بــه
ذیــل ایــن آیــه روایــت آمــده اســت کــه َ«م ْيـ ٌـت ل َي ْعـ ِـر 
معــارف نرســیده اســت مــرده اســت .پــس معــارف اهــل بیــت حقیقتــا سرچشــمه
حیــات اســت؛ لذاســت کــه در قــرآن یکــی از معانــی کــه از کلمــه «مــاء» ارائــه شــده
معــارف نورانــی اســت کــه از اهــل بیــت بــه قلــب مومــن میرســد.
َ ً
ََْ َ ْ َ ُ ََ َ َ
ريقــة َ َل ْسـ َـق ْي ُ
ناه ْم مـ ًـاء غ َدقا»(جــن ،)16/اگــر آنهــا
«و أن لـ ِـو اســت
قاموا علــى ّالط ِ
بــه آن طریقــی کــه مــا بــا آنهــا عهــد کــرده بودیــم اســتقامت میکردنــد مــا هــم آنــان
را بــا آب گــوارا ســیراب میکردیــم .روایــت ایــن آیــه را ایــن گونــه توضیــح داده اســت
کــه اگــر بــر والیــت ائمــه اســتقامت میکردنــد و امــر و نهــی آنــان را اطاعــت میکردند
ََ
«ل ْشـ َـر ْب َنا ُق ُل َوب ُهـ ُـم ْال َيمـ َ
ـان»( ،)2قلبشــان را بــا ایمــان ســیراب میکردیــم؛ البتــه در
ِ
بعضــی دیگــر از روایــات آمــده اســت کــه آنــان را از علــم امــام ســیراب میکردیــم.
پــس ایمــان بــا علمــی کــه از امــام جــاری میشــود یــک حقیقــت هســتند و ایــن دو
آب گوارایــی هســتند کــه سرچشــمه حیاتنــد .خداونــد در جــای دیگــر قــرآن ایــن
َْ
َ َ
َ ُْ
اهَّلل ك ْيــف ُي ْحــي ال ْر َض
نکتــه را توضیــح داده و میفرمایــد «فانظـ ْـر ِإلــى آثـ ِـار َر ْح َمـ ِـت ِ
ِ
َب ْعـ َـد َم ْو ِتهــا»(روم ،)50/آثــار رحمــت مــا را ببینیــد کــه در بــاران جــاری میشــود و
ْ
َ
َ
زمیــن مــرده را زنــده میکنــد ِ«إ ّن ذ ِلـ َـك ل ُم ْحــي ال َم ْوتــى» ،مــا مــردگان را نیــز همیــن
ِ
گونــه زنــده میکنیــم.
ُ ْ
البتــه در روایــات معانــی دیگــری نیــز از کلمــه «مــاء» شــده اســت از جملــه «قــل
َ
َ َ
ُُ َ ً
أ َرأ ْي ُتـ ْـم ِإ ْن أ ْص َبـ َـح ماؤكـ ْـم غ ْورا»(ملــک )30/کــه روایــت ایــن گونــه آن را معنــا کــرده
ُ
ُ
اســت َ«قـ َـال إ َذا َغـ َ
ـاب َع ْنكـ ْـم ِإ َم ُامكــم»(.)4
ِ
ّ ُ
َ
الد َر َايــة ِل ِّلر َو َايـ ِـة َو
ـي
ـ
«ه
ـم
ـ
بینی
ی
م
ـر(ع)
ـ
ق
با
ـام
ـ
ام
از
ـی
ـ
روایت
در
ـه
ـ
ک
ـن
ـ
ای
بنایرایــن
ِ
ِ
َ َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ـات ِال َيمــان»( ،)3یعنــی بــه
ـات يعلــو ال ُمؤ ِمــن ِإلــى أق َصــى د َرجـ ِ
ـات ِل ِّلروايـ ِ
الد َر َايـ ِ
ِب ِ
انــدازه ای کــه از علــم امــام مینوشــیم بــه همــان انــدازه هــم مومــن هســتیم .
البتــه برخــی دیگــر از روایــات مــوت و حیــات را صریح تر معنا کــرده و میفرمایند:
نســیم والیــت مــا بــه آنــان نوزیــده و از سرچشــمه والیــت مــا ننوشــیده بودنــد؛ پس
خداونــد آنــان را بــا والیــت مــا زنــده کرد.
باالتریــن درجــه والیــت محبــت اســت و اگــر کســی بــه محبــت امــام رســید بــه
ایمــان نیــز رســیده اســت و گمــان مــن ایــن اســت کــه ایــن مصــرع حافــظ نیــز نــازل
بــه همیــن معنــا اســت :هرگــز نمیــرد آن کــه دلــش زنــده شــد بــه عشــق .ایــن کــه در
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َ ْ َ َ َ
َ
ـات َشـ ِـهيدا»( )5یعنــی اگــر
آل ُم َح ّمـ ٍـد َمـ َ 
ـات َعلــى ُحـ ِّـب ِ 
روایــت آمــده اســت «مــن مـ
َ َّ
کســی از سرجشــمه والیــت خــورد دیگــر نمیمیــرد چــرا کــه َ«و ال َت ْح َسـ َـب ّن الذيــنَ
ُ ُ
اهَّلل َأ ْمواتـ ًـا َبـ ْـل َأ ْحيـ ٌـاء ِع ْنـ َـد َر ّبهـ ْـم ُي ْر َز ُقـ َ
ـون»(آل عمــران)169/
ي َسـ
ق ِتلــوا فـ 
ـبيل ِ
ُ ِ
ِ
ِ
َ
ُّ
ّ
در آیــه ای از قــرآن آمــده اســت کــه «كل َشـ ْـي ٍءها ِل ٌك ِإال َو ْج َه ُه»(قصــص،)88/
کلمــه «وجــه» در روایــات بــه دو صــورت معنــا شــده اســت ،یکــی خــود امــام و
دیگــری عملــی کــه متوجــه امــام اســت .پــس عملــی کــه در وادی والیــت و توحیــد
اســت باقــی اســت و هیــچ وقــت از بیــن نمــی رود .یعنــی بــه انــدازه ای کــه مــا از
سرچشــمه والیــت امــام اســتفاده میکنیــم بــه همــان انــدازه هــم بــه ایمــان کــه
همــان حیــات اســت میرســیم .لذاســت کــه ائمــه وقتــی آیــه ْ
«اع َل ُمــوا َأ َّن َ
اهَّلل
َْ
ُ ْ َ ُ َ
اهَّلل َعـ ّـز
ُي ْحــي ال ْر َض َب ْعـ َـد َم ْو ِتها»(حدیــد )17/تفســیر میکرنــد فرمودند«:يح ِييهــا
ُْ َ
ْ َ
ِ َّ ْ َ
َو َجــل ِبالقا ِئـ ِـم َب ْعـ َـد َم ْو ِت َهــا َي ْع ِنــي ِب َم ْو ِت َهــا كفـ َـر أ ْه ِل َهــا َو الك ِافـ ُـر َم ِّيـ ٌـت»()6

تبیین خصوصیات امام

ْ َ ُ َّ َ ُ ْ
ْ ُ
اطـ ُـر َو ال َغ ْيــث
فرمودند«:المــام الســح 
امــام رضــا(ع) در حدیثــی نورانــی
اب ال َم ِ
ِ
ْ َ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َّ َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
اطــل و الشــمس الم ِضيئــة و الســماء الظ ِليلــة و الرض الب ِســيطة»( ،)7یعنــی
اله ِ

امــام آن ابــر بارنــده ای اســت کــه بــارش آن تمامــی نــدارد و محیــط والیــت او نیــز
ســرزمینی حاصــل خیــز اســت.
در آیــه ای دیگــر از قــرآن هــم کــه اشــاره بــه ماجــرای ســقیفه دارد بــاز هــم محیــط
َ َّ
ََ
والیــت امــام بــه ســرزمینی حاصــل خیــز تشــبیه شــده اســت «أ لـ ْـم َتـ َـر ِإلــى الذيـ َـن
َ ُ
َب َّد ُلــوا ِن ْع َمـ َـت ِ ُ ْ ً َ َ ّ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
وار»(ابراهیــم ،)28/ای پیغمبــر! آیــا
اهَّلل كفــرا و أحلــوا قومهــم دار الب ِ
ندیــدی کــه اینهــا نعمــت مــا کــه امیرالمومنیــن بــود را برداشــتند و جایــش کلمــه
ُ
َ
ـن ِّالن ْع َمــة
کفــر را گذاشــتند! ذیــل همیــن آیــه حضــرت علــی(ع) فرمودنــد« :ن ْحـ ُ 
ْ
َ
اهَّلل ب َهــا َع َلــى ع َبــاده َو ب َنــا َي ُفـ ُ
َّ َ ْ َ َ ُ
ـوز َمـ ْـن فـ َـاز َيـ ْـو َم ال ِق َي َامـ ِـة»( .)7بنابرایــن
ِ ِِ ِ
ال ِتــي أنعــم ِ
محیــط والیــت حضــرت محیطــی پــر از نعمــت اســت کــه البتــه ایــن نعمــات بــرای
َّ ْ َ ْ َ َ
َ
عيم»(انفطــار .)13/خداونــد در قــرآن ابــرار را در دو
ين
ـرار لف ـ 
ابــرار اســت ِ«إن البـ
ٍ
ُ َ ُ َْ
َْ ُ ُ ْ َ
ْ
ْ
َ
جــا معنــا کــرده اســت؛ اول ایــن کــه «أنتـ ْـم نـ ُ
ـور الخ َيـ ِـار و هــداة البـ َـر ِار»( )8آنهــا
کســانی هســتند کــه پرتــو والیــت امــام بــه آنهــا رســیده اســت .معنــای دوم هــم
ً َ َُ
َّ َ َ ْ ُ َّ َ َ
الســبيل ِإ ّمــا شــا ِكرا َو ِإ ّمــا كفور»(انســان ،)3/مــا آنهــا
ایــن اســت کــه ِ«إنــا هدينــاه
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را بــه ســوی والیــت امــام هدایــت کردیــم ،و آنهــا نســبت بــه آن یــا شــاکر هســتند
و یــا کفــر میورزنــد ،اگــر کافــر شــدند خداونــد میفرمایــد :برایشــان آتــش ســوزان
ً
َّ َ ْ ْ ْ
َ َْ ً
الســل َو أغــاال َو َسعيرا»(انســان)4/
كافريـ َـن َس ِ
آمــاده کــرده ایــم ِ«إنــا أع َتدنــا ِلل ِ
َ
ون ِمـ ْـن َك ْأس َ
ـرار َي ْشـ َـر ُب َ
كان ِم ُ
و اگــر نعمــت والیــت را شــکر کردنــد «إ َّن ْال ْبـ َ
زاجهــا
ِ
ٍ
ُ ً
كافورا»(انســان .)5/بنابرایــن فضــای زندگــی ابــرار در همیــن دنیــا نیــز بهشــتی
اســت کــه ســرزمینی حاصلخیــز اســت.
بنابرایــن اگــر بــذر وجــودی مومــن در ســرزمین والیــت امــام قــرار گرفــت و بــاران
والیــت و علــم و رحمــت امــام بــر آن باریــد او را شــکوفا میکنــد .پــس خــود مومــن
ً
شــجره طیبــه ای میشــود کــه اصــل آن امــام اســت َ«أ َلـ ْـم َتـ َـر َك ْيـ َـف َضـ َـر َب ُ
اهَّلل َم َثــا
َكل َمـ ًـة َط ّي َبـ ًـة َك َشـ َـج َرة َط ّي َبــة َأ ْص ُلهــا ثابـ ٌـت َو َف ْر ُعهــا فــي َّ
ـماء»(ابراهیم)27/
ٍ ِ ٍ
السـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
( )1الكافي(ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص185 :
( )2الكافي(ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص220 :
( )3بحار األنوار(ط  -بيروت) ،ج ،1ص106 :
( )4الكافي(ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص340 :
( )5بحار األنوار(ط  -بيروت) ،ج ،23ص233 :
( )6بحار األنوار(ط  -بيروت) ،ج ،51ص54 :
( )7الكافي(ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص217 :
( )8بحار األنوار(ط  -بيروت) ،ج ،99ص131 :
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درباره اربعین و چهل
حجت االسالم و المسلمین قرائتی

کلمــه اربعیــن بــه معنــی چهــل اســت و مــن میخواهــم دربــاره اربعیــن و چهــل
نهــا کلمــه چهــل اســت را بیــان کنــم ،البتــه گفتــن
حدیثهایــی کــه در بیشــتر ای 
بعضیهایــش خیلــی ضــرورت نــدارد ،چــون پیــام نــدارد .امــا بعضــی از چیزهایــی
کــه پیــام دارد و شــنیدنش بــرای مــا هــم مفیــد اســت ،میخواهــم بگویــم.
در مســائل عبــادی ،نظامــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،بهداشــتی ،تربیتــی ،در
همــه ایــن مســائل عــدد چهــل هســت .در مســائل متفرقــه هــم اســت .آیــات،
حدیثهــا و روایاتــی کــه دربــاره مســئله چهــل نظــر دارد را بررســی میکنیــم.

عبادت زن و شوهری که همدیگر را آزار میدهند
تا چهل روز پذیرفته نیست.

زنــی کــه شــوهرش را اذیــت کنــد و یــا شــوهری کــه زنــش را اذیــت کنــد ،اگــر هــر یــک از
زن و شــوهر همدیگــر را اذیــت کننــد ،عبــادت هیچ کدام از زن و مرد قبول نمی شــود.
یعنــی آزار بــه زن و آزار بــه شــوهر نتیجــه اش همــان نتیجــه شــراب خوردن اســت.
پــس آدمهایــی داریــم کــه حــزب اللهــی هســتند و عــرق نمــی خــورد امــا زنــش را
در خانــه میســوزاند .نتیجــه ایــن بــا آدم شــرابخوار یکــی اســت .مواظــب باشــید.
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ببینیــد آدم گاهــی آتــش میگیــرد .باالخــره گرانــی هســت و چیــزی هــم نیســت.
مشــکالت زیــاد اســت .آدم عصبانــی میشــود .اگــر عصبانــی شــدید عذرخواهــی
کنیــد .نگوییــد مــرد نبایــد از خانمــش عــذر خواهــی کنــد .مــرد بایــد از خانمــش
عذرخواهــی کنــد .مــرد بایــد از بچــه اش هــم عــذر خواهــی کنــد.
َ
َ
َ
َ
ُ
امــام صــادق (ع) فرمــود«َ :مـ ْـن َقـ َّـد َم أ ْر َب ِعیـ َـن ِمـ َـن ْال ُم ْؤ ِم ِنیـ َـن ُثـ ّـم دعــا ْاســتج َ
یب
ِ
َ َ َ
َ
ل ُه»(الکافــی ،ج ،2ص«َ )509مـ ْـن قـ ّـد َم أ ْر َب ِعیـ َـن» بــاز در اینجــا کلمــه اربعیــن اســت.
تــا چهــل روز نمــازش قبــول نیســت.

عبادت شرابخوار تا چهل روز پذیرفته نیست

َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ
اهَّلل َعـ ّـز َو
پیغمبــر بــه امیرالمومنیــن فرمــود« :یــا ع ِلــی شـ ِـارب الخمـ ِـر ل یقبــل
َّ َ َ
ً
َجــل َصل َتـ ُـه أ ْر َب ِعیـ َـن َی ْوما»مــن ال یحضــره الفقیــه ،ج ،4ص )352کســی کــه اهــل
مشــروبات الکلــی باشــد ،اگــر نمازخــوان باشــد ،خــدا نمــازش را تــا چهــل روز قبــول
نمــی کنــد .اگــر هــم نمــاز نمــی خوانــد کــه برایــش بدتــر اســت .بــه یــک عالمــی
گفتنــد :فالنــی ســاعت دو نصــف شــب دزدی کــرده اســت .گفــت :دو بعــد از نصــف
شــب دزدی کــرده اســت؟ گفتنــد :بلــه .گفــت :پــس نمــاز شــبش را چــه کســی
میخوانــد؟ گفتنــد :بابــا دزد کــه نمــاز شــب نمــی خوانــد .حــاال مــا آدمهایــی داریم
کــه هــم شــراب میخورنــد و هــم نمــاز میخواننــد .یــک کســی بــه کســی ســفارش
میکــرد ،میگفــت :عــرق میخــوری بخــور .قمــار بــازی میکنــی ،بکــن .دزدی
میکنــی بکــن .فحــش میدهــی بــده .چاقــو میکشــی بکــش ،امــا مســلمان
بــاش .گفــت کــه دیگــر کجــای ایــن مســلمانی اســت؟ باالخــره مــا آدمهایــی داریــم
کــه مســلمان هســتند و اهــل عــرق هــم هســتند .اگــر کســی چنیــن باشــد عبادتش
تــا چهــل روز قبــول نمــی شــود .ایــن بــرای عــرق خــوردن بــود .آدمــی کــه شــراب
بخــورد تــا چهــل روز نمــازش قبــول نیســت.

دعا کردن به چهل مومن

اگــر کســی میخواهــد دعــا کنــد اول بــه چهــل مومــن دعــا کنــد .خداونــد چــون
ایــن خصلــت را از او میبینــد کــه ایــن ســوز دارد ،میگویــد :مالئکــه ایــن کــه دلــش
میســوزد و بــه چهــل مومــن دعــا میکنــد ،دعــای خــودش هــم مســتجاب شــود.
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منتهــی بــه شــرط ایــن کــه از روی ســوز بــه چهــل مومــن دعــا کنیم .نــه این کــه برای
چهــل و یکمــی ،آن چهــل نفــر را دعــا کنیــم .آخــر گاهــی وقتهــا آدم در یــک گروهــی
میخواهــد یــک نفــر را ببوســد ولــی میترســد کــه برایــش حــرف در بیاورنــد .ایــن
ً
دو نفــر را میبوســد ،ولــی نیتــش آن آخــری اســت .اینطــور نباشــد .واقعــا از روی
عالقــه باشــد .گاهــی آدم در صــف نانوایــی مـیرود و عالقــه بــه نظــم دارد .گاهــی نــه
بــا تمــام وجــودش میخواهــد در بــرود ،ولــی میترســد خــارج از نوبــت بــه او فحــش
بدهنــد .بــرای همیــن از تــرس در صــف مـیرود .فــرق بیــن کســی کــه به نظــم عالقه
دارد بــا کســی کــه از روی تــرس در صــف مـیرود چیســت؟ هــر دو در صــف میرونــد
امــا ایــن کجــا و آن کجــا .اگــر کســی بــه چهــل نفــر از روی عشــق و محبــت دعــا کنــد،
بــه خاطــر ایــن خصلــت و روحیــه اش خــدا دعــای او را مســتجاب میکنــد.
همــه کارهایــش بــرای خــدا باشــد ،یعنــی وقتــی ســر کار م ـیرود ،بگوینــد :آقــا
کجــا کار میکنــی؟ بنــده کارمنــد راه آهــن هســتم .مثــل شــما االن کارمنــد راه
آهــن هســتم .خــوب چــرا ســر کار میآیــی؟ یــک وقــت میگویــی :بابــا مــا خرجــی
نداریــم .یــک وقــت میگویــی :بابــا زن و بچــه مســئولیت دارد و مــن واجــب اســت
خرجــی زن و بچــه ام را بدهــم .بــه خاطــر انجــام ایــن واجــب کار میکنــم.
ســراغ نمــاز میآیــم و نمــاز میخوانــم .خــوب نمــاز کــه میخوانــم بــا مســواک
زدن ثــواب یــک رکعــت آن هفتــاد رکعــت میشــود .بــا گالب بــروم نمــاز بخوانــم،
میخواهــم بــا خــدا کــه حــرف میزنــم بــوی عطــر از مــن بیایــد .یــک وقــت
میگویــد :مــن از گالب خوشــم میآیــد .یــک وقــت میگویــد :خــدا راضــی اســت و
مــن خوشــم میآیــد ،فــرق میکنــد .یــک محصــل بــرای نمــره درس میخوانــد،
یــک محصــل بــرای درس ،درس میخوانــد .یــک دانشــجو دانشــگاه مــیرود
بــرای نمــره گرفتــن و بــه مــدرک رســیدن و بــه زندگــی رســیدن و لــذا ببینــد کــه
ً
در آلمــان و فرانســه زندگیــش بهتــر اســت ،فــورا در م ـیرود .چــون از اول کــه بــه
دانشــگاه رفتــه اســت میخواســته در حــال رفــاه باشــد .هــر جــا ببینــد رفاهــش
بیشــتر اســت بــه آنجــا مـیرود ،یــک کســی بــه رفــاه کار نــدارد ،بــه ایــن کار دارد کــه
میخواهــد یــک مشــکلی از مملکــت بــاز کنــد ،بنابرایــن بــه او هــر چــه هــم چــراغ
ســبز نشــان دهنــد ،خویــش و قومهایــش هــم هــر چــه نامــه بــه او بنویســند،
نم ـیرود .ایــن بســیار فــرق میکنــد.
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چهل روز َخالصانه برای خدا

َ َ
َ«مـ ْـن قـ ّـد َم أ ْر َب ِعیـ َـن» خــدا بــه حضــرت موســی فرمــود 30 :روز دعــا کــن ولــی دیــد
َ
 30روز کــم بــود .قــرآن میگویــد«َ :و أ ْت َم ْمناهــا ِب َع ْشـ ٍـر»(اعراف ،آیــه  )141مناجــات
َّ َ
َ َْ
ل أ ْر َب ِعیـ َـن
حضــرت موســی چهــل شــب بــود .پیغمبــر فرمــود«َ :مـ ْـن أخلـ َـص ِ
َ
َْ
َی ْومـ ًـا َف َّجـ َـر ُ
اهّلل َی َنابیـ َـع ْال ِح َ
کمـ ِـة ِمـ ْـن قل ِبـ ِـه َعلــی ِل َســا ِن ِه»(عدة الداعــی ،ص)232
ِ
اگــر کســی چهــل روز ســعی کنــد بــرای خیــر خــدا کار کنــد هــر کاری میکنــد بــرای
خــدا باشــد ،هــر کــس چهــل شــبانه روز فقــط بــرای خــدا کار کنــد خداونــد یــک
حالــت و بینشــی بــه او میدهــد کــه میفهمــد حــق بــا کیســت .باطــل کیســت؟
دنیــا چیســت؟ عیبهــا چیســت؟ دواهــا چیســت؟ آن وقــت یــک آدم حکیــم و
پختــه ای میشــود و حکمــت او بــر زبانــش جــاری میشــود ،یعنــی اگــر عــوام هــم
باشــد اگــر درس نخوانــده هــم باشــد .اگــر چهــل روز ســعی کنــد همــه کارهایــش
بــرای خــدا باشــد بعــد از چهــل روز حرفهایــی کــه میزنــد حرفهــای پختــه ای
میزنــد .حکیــم غیــر دانشــمند اســت .گاهــی باســواد اســت و حرفهایــش خــام
اســت ،گاهــی بیســواد اســت و حرفهایــش پختــه اســت.
اگــر کســی بــرای خــدا تــا چهــل روز کارهایــش را انجــام دهــد ایــن را خــدا فرمــوده
اســت مــا او را حکیــم میکنیــم .یعنــی اگــر هیــچ هــم ســواد نــدارد حرفهایــی کــه
میزنــد بســیار پختــه اســت ،یــک بینشــی دارد.
یکی از دوستان میگفت :در ماشین نشسته بودم یک شعر خواندم ،گفتم:
الهی جسم و جانم خسته گشته در رحمت به رویم بسته گشته
یــک عوامــی نشســته بــود و هیچــی هــم ســواد نداشــت .گفــت :آقــا جســم و
در رحمــت خــدا هــم
جانــت خســته گشــته اســت خــب بــرو دو ســاعت بخــوابِ .
بــه روی هیــچ کــس بســته نگشــته اســت .ایشــان میگفــت :مــا مدیــر کل بودیــم
و او هــم یــک آدم بیســواد اســت .میگفــت :آنقــدر مــن خجالــت کشــیدم .بلــه
گاهــی وقتهــا عــوام هســتند امــا یــک حرفــی کــه میزنــد کــه یــک حــرف پختــه ای
اســت .در یــک باغــی و در یــک شــهری رفتیــم .بــه صاحــب بــاغ گفتــم :ایــن همــه
درخــت هیــچ کــدام میــوه نمــی دهــد؟
گفــت :ایــن همــه آدم هســتیم و اینجــا میخوابیــم ،یکــی از مــا نمــاز شــب
نمیخوانــد ،خــوب ایــن بــه آن در.
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چهل نفر در تشییع جنازه مومن

ت المؤمــن ،و
شــیخ صــدوق از امــام صــادق روایــت کــرده اســت کــه« :اذا مــا 
ّ
حضــر جنازتــه أربعــون رجــا مــن المؤمنیــن ،فقالــوا :اللهـ ّـم ال نعلــم منــه اال خیــرا و
أنــت أعلــم بــه منــا ،قــال اهّلل تبــارک و تعالــی قــد أجــزت شــهادتکم و غفــرت لــه مــا
علمــت ّ
ممــا ال تعلمون(».عوالــی الئالــی ،ج ،1ص)168
اگــر یــک مومنــی از دنیــا رفــت و چهــل نفــر گفتنــد :خدایــا مــا بــدی از او ندیدیــم،
خــدا میگویــد :مــن کــه میدانــم ایــن چــه کاره بــود کــه ُمــرد ،امــا حــاال کــه شــما
چهــل مســلمان میگوییــد :ایشــان آدم خوبــی اســت ،مــن بــه احتــرام گواهــی
شــما از آنچــه میدانــم میگــذرم .شــهادت چهــل مومــن بــر جنــازه ،ایــن بســیار
عجیــب اســت و اگــر کســی هــم در تشــییع جنــازه اطــراف جنــازه را بگیــرد ،تشــییع
کنــد و جنــازه را روی دوشــش بگیــرد خــدا چهــل گنــاه کبیــره او را میبخشــد .در
کارهــای عبــادی اینهــا چهــل بــود .تشــییع جنــازه عبــادت اســت .نمــاز عبــادت
اســت .مناجــات موســی عبــادت اســت .اخــاص بــرای خــدا عبــادت اســت.
یــک وقــت داشــتم بــا ماشــین در جــاده میرفتــم ،ســگی بــه ماشــین حملــه کــرد،
یــک مقــدار کــه رفتیــم ،دیگــر ســگ از منطقــه خــود دور شــد ،چــون هــر ســگی یــک
منطقــه ای دارد .فقــط تــا یــک منطقــه ای میآیــد کــه در دســت اوســت .بعــد یکــی
از دوســتان گفــت :ببینیــد ایــن ســگ منطقــه ای کــه بــرای خــودش بــود حفــظ کرد،
تــو آن منطقــه ای کــه داری حفــظ میکنــی؟ بــه مســئولیتت عمــل میکنــی؟ نکنــد
یگــزد زبــان مــا روزی
کــه مــا از حیــوان پســت تــر باشــیم .چــون مــار ســالی ده نفــر را م 
گهــای عالــم در
یگــزد .اآلن اگــر بــه دادگاه تلفــن کنیــد هیــچ کــدام از گر 
10نفــر را م 
آنجــا پرونــده ندارنــد ولــی ببینیــد کــه مــا آد مهــا چــه قــدر در آنجــا پرونــده داریــم.
بنابرایــن اگــر کســی خالــص کار کنــد خداونــد او را حکیــم قــرار میدهــد.

عدد چهل در مسائل نظامی

و امــا در مســائل نظامــی یــک حدیــث برایتــان بخوانــم .ایــن بــرای بســیجیها،
ارتشـیها ،کســانی کــه رزمنــده هســتند و بــرای هــر نیرویــی خــوب اســت .پیامبــر
ً َ َ
ْ
ً
َ
ـض َم َواطـ  ْ َ
م ِفـ  َ ْ
ـاد َی ْومــا َو ِاحــدا خ ْیـ ٌـر لـ ُـه
اکــرم فرمودنــد«ِ :إ ّن َص ْبـ َـر ال ُم ْسـ ِـل ِ 
ـن ال ِجهـ ِ
ی ب عـ ِ  ِ ِ
َ َ
ً
ـاد ِة أ ْر َب ِعیـ َـن َسـ َـنة(».عوال اللئالــی ،ج ،1ص)282
ِمـ ْـن ِع َبـ
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اگر یک نفر یک روز در جبهه باشــد ،ارزشــش از چهل ســال عبادت بیشــتر اســت.
یعنــی یــک مســلمان در بعضــی مناطــق جهــاد مقاومــت کنــد .مســلمان در جبهــه
جــا دارد ،اگــر یــک شــبانه روز در بعضــی از جاهــای جنــگ ،در بعضــی از قســمتهای
جبهــه باشــی ،ارزشــش از چهــل ســال عبــادت بیشــتر اســت .ایــن هــم بــرای ارزش
جبهــه بــود .امــام ســجاد فرمــود :یــک کســی کــه بــه جبهــه مـیرود ،خــدا چهــل هــزار
فرشــته را مأمــور میکنــد ،کــه از ایــن رزمنــده کــه مـیرود جبهــه بدرقــه کنیــد .حدیــث
هــم داریــم کــه امــام فرمــود :وقتــی امــام زمان(عــج) ظهــور میکنــد ،یــاران امــام زمــان
یشــود کــه یــک نفــر مســلمان از یــاران امــام زمــان،
چنــان قــدرت رزمــی شــان زیــاد م 
ً
بــه انــدازه چهــل نفــر زور دارد .پــس در مســائل رزمــی هــم چهل بــود .واقعا همینطور
اســت .شــما حســاب کــن ســخنرانی کســی مثــل امــام کــه ایــن پیــام برائــت را داد،
چقــدر اثــر دارد؟ یــک روز ســخنرانی امــام بــه کل عمــر همــه مــا مـیارزد .علــی اصغــر
شــش ماهــش بــود ،امــا ایــن شــش ماهــه بــه ششــصد ســال عمــر مــا مـیارزد ،چــون
ســند محکومیــت بنــی امیــه را خــون علــی اصغــر امضــا کــرد .چــون اگــر علــی اصغــر
در کربــا نبــود فایــده اش اینقــدر نبــود .میگفتنــد :بابــا ســر حکومــت دعــوا کردنــد،
حــاال یکــی هــم آن یکــی را کشــت .میگفــت :حــاال فــرض میکنیــم ،اینطــور کــه تــو
میگویــی بــود ،علــی اصغــر چــه گناهــی داشــت .ایــن علــی اصغــر آخریــن چیــزی
اســت کــه ایــن بنیامیــه را در بــن بســت قــرار میدهــد ،کــه میگویــد :ایــن دیگــر چــه
گناهــی کــرده بــود .گاهــی یــک کســی کوچــک اســت ولــی نقــش بزرگــی دارد.

عدد چهل در مسائل اقتصادی

ْ
«ال ُحکـ َـر ُة ِفــی ْال ِخ ْصــب َأ ْر َب ُعـ َ
ـون
در مســائل اقتصــادی امــام صــادق(ع) فرمــود:
ِ
َ
ْ
ّ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ً
ً
ْ
ـام فمــا زاد علــی الرب ِعیــن یومــا ِفــی ال ِخصـ ِـب
َی ْومــا َو ِفــی ِ
الشــد ِة و البــا ِء ثلثــة أیـ َ ٍ
ْ
َ
َ َ ُ ُ َ ْ ُ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
اح ُبـ ُـه َم ْل ُع ٌ
ون»(الکافــی،
ـام ِفــی ال ُع ْسـ َـر ِة ف َص ِ
فص ِ
احبــه ملعــون و مــا زاد علــی ثلثـ ِـة أیـ ٍ
ج ،4ص )165اگــر وضــع مــردم خــوب باشــد یــک کســی چهــل روز چیــزی را انبــار
کنــد ،محتکــر اســت .آخــر میگوینــد :اگــر چنــد روز آدم انبــار کنــد محتکــر اســت.
اگــر ســه روز نبــود احتــکار کــرد ،روز چهــارم محتکــر اســت .یــک وقــت یــک چیــزی
نیســت ،اگــر ســه روز آن چیــز نباشــد و آن را انبــار کنــد محتکــر اســت و اگــر یــک
چیــزی چهــل روز هســت .خــوب حــاال اگــر محتکــر باشــد چــه؟ حدیــث داریــم
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پیغمبــر فرمــود :اگــر کســی دزد باشــد خــدا بیشــتر دوســتش دارد تــا محتکــر
باشــد .چــون دزد از پولــداران م ـیدزد ،محتکــر از گــدا م ـیدزد .فــرض کنیــد
محتکــر از فقــرا صابــون میخواهــد ،تایــد میخواهــد او روغــن نباتــی میخواهــد،
اینهایــی کــه میخواهنــد همــه مثــل خــود شــما از یــک طبقــه هســتند .محتکــر
از طبقــه محــروم بــر مـیدارد .دزد از پولــدار مـیدزد .قالــی ابریشــمی ،طــا ،ســکه
َ
ًَ
َ
َ ْ
ََ َْ
اهَّلل ال َع ْبـ ُـد َسـ ِـارقا أ َحـ ُّـب ِإلـ َّـی ِمـ ْـن أ ْن
و ...م ـیدزد .پیغمبــر فرمــود«َ :و ل ْن َیلقــی
ًَ
ً
َْ َ
َیلقـ ُـاه قـ ِـد ْاح َتکـ َـر َط َعامــا أ ْر َب ِعیـ َـن َی ْوما»(مــن ال یحضــره الفقیــه ،ج ،3ص )158اگــر
خــدا بــا یــک نفــر ســارق برخــورد کنــد ،او را بیشــتر دوســت م ـیدارد تــا کســی کــه
احتــکار کنــد .حــاال اگــر کســی احتــکار کــرد ،گــران شــد بعــد فروخــت پولــش را در
راه خــدا داد .امــام میفرمایــد :اگــر کســی جنســی را انبــار کنــد کــه گــران شــود ،بعــد
ً
گــران شــد و فروخــت و پولــش را در راه جبهــه داد ،مثــا بــاز هــم گنــاه احتــکارش
را بــا ایــن پــول خــرج کــردن حــل نمــی کنــد .احتــکار در زمــان عــادی در شــرایط
معمولــی چهــل روز اســت ،ولــی احتــکار در شــرایط داغ و حــاد ســه روز اســت .دزد
از محتکــر بهتــر اســت .ایــن هــم یــک حدیــث اســت .حدیــث دیگــر ایــن کــه اگــر
محتکــر گــران بفروشــد و پولــش را در راه خــدا دهــد ،آن ثــواب چالــه آن گنــاه را پــر
نمــی کنــد .حدیثهــا از کتــاب وســایل جلــد  12و ســفینة البحــار ،جلــد  1بــود.
ایــن یــک حدیــث بــرای مســائل اقتصــادی بــود.

عدد چهل در مسائل سیاسی

امــا چهــل در مســائل سیاســی را بگویــم .پیغمبــر فرمــود«َ :یـ ْـو ٌم َو ِاحـ ٌـد ِمـ ْـن
َ
ً
َ
ُسـ ْـل َط َ
ـاد ٍل خ ْیـ ٌـر ِمـ ْـن َم َطـ ٍـر أ ْر َب ِعیـ َـن َی ْوما»(مســتدرک الوســائل ،ج ،18ص)9
ان عـ ِ
ٍ
یــک روز یــک آدمــی کــه رهبــر و عــادل باشــد ،نفــع یــک روز رهبــر عــادل از چهــل روز
بارندگــی بیشــتر اســت.
یــک ســخنرانی بــود کــه وقتــی مــن گــوش دادم کلــی پــای رادیــو گریــه کــردم.
گفتــم :خدایــا ایــن یــک ســخنرانی یــک ســاعته ،بــه عمــری ســخنرانی مــا مـیارزد.
َ ُ َ ْ
َ َْ َ َ ْ َ
ْ َ َ
ـام َجا ِئ ٍر»(الکلینــی،
چــون حدیــث داریــم ِ«إ ّن أفضــل ال ِجهـ ِ
ـاد ِکلمــة عــد ٍل ِعنــد ِإمـ ٍ
ج ،5ص )59یعنــی بهتریــن جهــاد ایــن اســت کــه آدم پهلــوی آدمهــای فاســد
»«یـ ْـو ٌم َواحـ ٌـد مـ ْـن ُسـ ْـل َط َ
«کل َمـ ُـة َعـ ْـدل ِع ْنـ َـد إ َمــام َجا ِئر َ
ـاد ٍل
ان عـ ِ
ِ ِ
قــرص حــرف بزنــدِ .
ٍ
ِ ٍ
ٍ
ٍ
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َ
ً
َ
خ ْیـ ٌـر ِمـ ْـن َم َطـ ٍـر أ ْر َب ِعیـ َـن َی ْومــا» از مطــر بهتــر اســت .مطــر بــه معنــی بــاران اســت.
َ
ً
«أ ْر َب ِعیـ َـن َی ْومــا» ایــن هــم بــرای یــک رهبــر عــادل و مــا بایــد افتخــار کنیــم کــه چنین
رهبــر عادلــی داریــم .البتــه مــن ضامــن نیســتم در مســئولین مملکــت و هــر کــه وزیــر
اســت ،وکیــل اســت ،معــاون اســت ،مدیــر کل اســت ،همــه را نمــی دانــم امــا ایــن
را میدانــم و اجــازه دهیــد کــه بگویــم ،مــن از یکــی از شــخصیتهای درجــه یــک
کــه حــاال نمــی توانــم اســمش را ببــرم ،ایشــان گفــت :بنــده جــز از گوشــت یخــی و جــز
ً
کوپــن اســتفاده نمــی کنــم .اصــا گوشــت گــرم نمــی خــرم و مــا باورمــان نمــی آیــد .مــا
پشــت ســر آقــای خامنــه ای نمــاز میخوانیــم مــن از ایشــان شــنیدم کــه گفــت :بنده
فقــط خوراکــم بــا کوپــن اســت و ایــن هــم گوشــت یخــی اســت .حــاال اگــر یــک جایــی
بــه میهمانــی رفتیــم یــک چیــزی بــه مــا دادنــد آن حســابش جداســت.
قــرآن هــم میگویــد :حضــرت ابراهیــم دو میهمــان برایــش آمــد ،ابراهیــم یــک
شــتر کشــت و گوشــتش را کبــاب کــرد و از مهمانهایــش پذیرایــی کــرد .یــک
وقــت حســاب یــک میهمانــی جداســت .مــا یــک وقــت یــک جایــی بودیــم بعــد از
ســخنرانی همــه در صــف رفتنــد ،گفتنــد :آقــای قرائتــی اگــر میخواهی عادل باشــی
تــو هــم بایــد در صــف بیایــی .گفتــم :درســت اســت ،عدالــت یعنی من هــم در صف
بــروم .امــا یــک چیــز دیگــر هــم بایــد بگویــم و شــما نمــی دانیــد کــه میهمــان بایــد
پذیرایــی شــود ،بــی انصافهــا مــن میهمــان شــما هســتم .دیگــر چیــزی نگفتنــد،
احتــرام در صــف رفتــن همــه یــک اصــل اســت .امــا باالخــره احتــرام میهمــان هــم
یــک اصــل اســت .مــن چــون امــروز میهمانتــان هســتم گفتنــد :خیلــی خــوب پــس
بــرو .در عیــن حــال یــک دقیقــه ای در صــف رفتیــم و بعــد هــم بیــرون رفتیــم.
ً
ً
اجمــاال بایــد قاطــی نکنیــم گاهــی وقتهــا واقعــا یــک فرصتهایــی حیــف
ً
اســت ،مثــا یــک پزشــک جــراح کــه میتوانــد روزی ده نفــر را در بیمارســتان از
مــرگ نجــات دهــد ،ایشــان در صــف تخــم مــرغ بــرود ،ایــن بســیار ظلــم اســت .نــه
آقــا تــو عــادل هســتی تــو بایــد در صــف بــروی ،فالنــی هــم در صــف بــرود .آقاجــان
فالنــی از صبــح تــا شــام از خطــری دفــاع نمــی کنــد امــا یــک پزشــک جــراح ،یــک
خلبــان ،یــک مغــز متفکــر ،یــک اســتاد دانشــگاه ،یــک آدمهایی هســتند کارشــان
کیفــی اســت .بعضیهــا کارشــان کیفــی اســت .بیــن کیفــی و ّکمــی فــرق اســت .مــا
نمــی گوییــم :هــر کــس کیــف دســتش اســت از صــف بیــرون بــرود اما هر کــس کارش
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کیفــی اســت از صــف بیــرون بــرود .گنــاه اســت کــه پزشــک جــراح در صــف بــرود،
گنــاه اســت کــه خلبــان در صــف بــرود .آخــر درســت اســت یــک شــب او بــرود ولــی
َْ
َ َ ُ َْ
َ
«ل ْیلــة القـ ْـد ِر خ ْیـ ٌـر ِمـ ْـن ألـ ِـف َش ْه ٍر»(.ســوره قدر،آیــه )3قــرآن هــم میگویــد :همــه
شــبها تاریــک اســت .امــا خــوب شــب قــدر بــا باقــی ش ـبها فــرق میکنــد.
البتــه بــاز نمــی خواهــم بگویــم در مســئولین مــا ،ضامــن دولــت و رئیــس مجلــس
و رئیــس جمهــور و امــام و ...اینهــا را زندگیشــان را میدانیــم .امــا حــاال فــان
منطقــه یــک مســئول یــک کاری کــرد ،مــن ضامــن همــه نیســتم.

عدد چهل در مسائل بهداشتی

در مســئله بهداشــت داریــم کــه اگــر کســی چهــل روز گوشــت نخــورد بداخــاق
میشــود و حتــی داریــم کــه اگــر چهــل روز گوشــت گیرتــان نیامــد ،قــرض هــم
کردیــد اشــکال نــدارد .ولــی در چهــل روز بایــد گوشــت خــورده شــود ،حــاال از نظــر
بهداشــتی چگونــه اســت؟ وضــع بــدن مــا کــه چهــل روز بــه چهــل روز بایــد گوشــت
ً
بــه آن برســد ،آن یــک حســاب دیگــر دارد .داریــم کــه اگــر هــم کســی دائمــا چهــل
روز پشــت ســر هــم گوشــت بخــورد ،قســاوت قلــب پیــدا میکنــد ولــی اگــر کســی
چهــل روز گوشــت نخــورد بداخــاق میشــود .دربــاره نظافــت بــدن و مــوی بــدن
داریــم از چهــل روز بیشــتر طــول نکشــد یعنــی هــر چهــل روز یکبــار حتمــا نظافــت
کنیــد .اگــر کســی ایمــان بــه خــدا دارد و بــه قیامــت ایمــان دارد از چهــل روز بیشــتر
طــول نکشــد .دربــاره یــک ســری غذاهــا هــم ســفارش شــده اســت کــه چهــل روز
بــه چهــل روز ایــن غــذا و ایــن اثــر بایــد بــه بــدن برســد .حــاال اگــر مــا االن ایــن را
ً
بگوییــم ممکــن اســت یــک کســی واقعــا نداشــته باشــد ،البتــه مــا در ایــران بــا همه
مشــکالتی کــه داریــم وضعمــان از خیلــی جاهــا بهتــر اســت .مــا االن میلیونهــا
ً
آدم داریــم کــه حــاال اسمشــان را نمــی بــرم .میلیونهــا آدم داریــم کــه واقعــا چیــزی
گیرشــان نمــی آیــد .دربــاره ی مســئله انــار هــم بســیار ســفارش شــده اســت کــه هــر
چهــل روز یــک بــار حتمــا مصــرف شــود.

عدد چهل در مسائل تربیتی

در مســائل تربیتــی بــاز عــدد چهــل چــراغ میزنــد .ایــن عــدد چهــل خیلــی در
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حدیثهــا چــراغ میزنــد ،حــاال ایــن چهــل چیســت ایــن را دیگــر نمــی دانــم.
َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ً
ََ
عین َس َنة»(ســوره
«ح ّتــی ِإذا بلغ أشــده و بلغ أرب
حدیــث داریــم کــه قــرآن میگویــد:
ً
احقــاف ،آیــه )15ســن چهــل ســال اوج رشــد انســان اســت و انبیــاء مــا اکثرا در ســن
چهــل ســالگی بــه مقــام نبــوت رســیدند از جملــه پیغمبــر خودمــان کــه در ســن
چهــل ســالگی بــه رســالت مبعــوث شــدند .پیغمبــر فرمــود :اگــر یــک آدم مجــرم را
بخواباننــد و شــاقش بزننــد فایــده اش از چهــل روز بارندگــی بــرای جامعــه بیشــتر
اســت .بلــه نبایــد رحــم کــرد چــون:
ستمکاری بود بر گوسفندان
ترحم بر پلنگ تیز دندان

چهل سالگی

داریــم آدم چهــل ســاله عصــا دســت بگیــرد .رهبــر کبیــر انقــاب زمانــی ایــن را بــرای
شــاگردانش معنــا کــرده بــود ،یعنــی هــر کــس چهــل ســاله شــد عصــا دســت بگیــرد.
یعنــی بــا احتیــاط راه بــرو .آدم چهــل ســاله عصــا دســت بگیــرد ،یعنــی عصــای
احتیــاط دســت بگیــرد .یعنــی تــو دیگــر بچــه نیســتی ،تــو دیگــر هــر چیــزی را نگــو.
حــاال تــو چهــل ســالت شــده اســت .حدیــث داریــم کســانی کــه چهــل سالشــان
یشــود تغییــری پیــدا نمــی کننــد ،شــیطان پیشــانیش را میبوســد ،میگویــد :پــدر
م 
و مــادرم فــدای تــو ،تــو دیگــر آدم حســابی بشــو نیســتی .چــون وقتــی تــا چهــل ســال
یــک انســانی یــک خطــی را رفــت ،برگشــتش محــال نیســت ،امــا تربیــت ایــن طــرف
مشــکل اســت او چهــل ســالش اســت .البتــه محــال نیســت امــا ســخت اســت.
روایتــی داریــم خداونــد تــا چهــل ســال بــه مأموریــن و فرشــتگان میگویــد :بــا
یشــود میگویــد:
مــدارا رفتــار کنیــد .امــا همیــن کــه چهــل ســالش شــد ،گناهــی م 
َ ْ
َ ُ
ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ََْ َ َ َ ً َ َ ََ َ
َ َّ
«ف َغ ِلظــا»«ِ .إ ّن ال َع ْبـ َـد ل ِفــی ف ْسـ َـح ٍة ِمــن أمـ ِـر ِه مــا بینــه و بیــن أرب ِعیــن ســنة فـ ِـإذا بلــغ
َ
َ
َ
َ
ً
ُ َ َّ َ َ ّ َ َ َ ْ َ َ
ً َ َّ
کیـ ِـه قـ ْـد َع ّمـ ْـر ُت َع ْبـ ِـدی َهــذا ُع ُمــرا ف َغ ِلظــا
أ ْر َب ِعیـ َـن َسـ َـنة أ ْو َحــی اهَّلل عــز و جــل ِإلــی مل
َ َ َ
َو َشـ ّ ِـد َدا َو َت َح َّف َظــا َو ُ
اکت َبــا َعل ْیـ ِـه ق ِلیــل َع َم ِلـ ِـه َو ِکثیـ َـر ُه َو َص ِغیـ َـر ُه َو ِکب َیر ُه»(الکافــی،
َ َّ
ج ،8ص )108دو فرشــته ای کــه اعمــال ایشــان را مینویســید«ف َغ ِلظا» یعنــی
غلیــظ برخــورد کنیــد .برخــورد را تنــد کنیــد ،ایــن دیگــر چهــل ســالش شــد بــاز هــم
َّ َ
گنــاه میکنــد َ«و َشـ ّ ِـد َدا» شــدت عمــل نشــان دهیــد َ«و َت َحفظــا» مــو را از ماســت
َ ُ َ َ َ
اکت َبــا َعل ْیـ ِـه ق ِلیــل َع َم ِل ِه
بکشــید .چهــل ســالش شــده ولــی بــاز هــم گنــاه میکنــد« .و
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َو ِکثیـ َـر ُه» .قلیــل کارش و کثیــر کارش را کــم و زیــادش را بنویــس«َ .و َص ِغیـ َـر ُه َو ِکبیـ َـر ُه»
یعنــی وقتــی انســان چهــل ســالش شــد غســل بلــد نیســت .چهــل ســالش شــده
نمــاز بلــد نیســت .چهــل ســالش شــده تــکان نمــی خــورد ،افســوس بــه حالــش.
امــا اینجــا بایــد دقــت کنیــم کــه اگــر چهل ســالمان شــد یک خــورده کوتــاه بیاییم
و بــه قــول امــام عصــای احتیــاط دســت بگیریــم .خــدا فرشــتهها را مأمــور میکنــد
کــه دیگــر اغمــاض نکنند.
َ
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ً ْ ْ َ ُ َّ
َ
اطـ ًـا إ َلــی َحـ ّـق أوْ
حدیـ َـث داریــم« :مــن ُخــرج یطلــب بابــا ِمــن ِعلـ َ ٍـم ِلیــرد ِبـ ِـه ب ِ ِ
ٍ
ً
کان َع َملـ ُـه َذلــک کع َبـ َ
َض َلَلـ ًـة إلــی ُهـ ًـدی َ
ـاد ِة ُم َت َع ِّبـ ٍـد أ ْر َب ِعیـ َـن َعاما»(امالــی طوســی،
ِ
ِ
ِ
ص )118کســی کــه ســراغ علــم بــرود امــا چــه علمــی و علمــی کــه جلــوی باطــل را
بگیــرد و ظاللــت و گمراهــی را از انســان دور کنــد .اگــر ســراغ علــم بــاردار رفتیــم آن
وقــت یــک کار مهمــی کــرده ایــم .ارزش یــک روز چنیــن علمــی از یــک دانشــجو یــا
طلبــه از چهــل ســال عبــادت بیشــتر اســت.

چهل روز عبادت پیامبر
و ایجاد نطفه حضرت زهرا(س)

بــرای ایــن کــه خداونــد میخواهــد فاطمــه زهــرا را بــه پیغمبــر دهــد ســفارش
میکنــد .پیغمبــر شــما چهــل روز از خدیجــه دور بــاش .چــرا بــرای ایــن کــه
میخواهــم یــک غــذای جدیــدی بــه تــو بدهــم .یــک غذایــی اســت کــه بایــد
نطفــه زهــرا از آن درســت شــود .چــون مســئله تربیتــی اســت بایــد مخلــوط بــا
غذاهــای عــادی نباشــد ،چــه گفتــم :چهــل .آدم اگــر 40ســاله شــد ،فرشــتهها بــه
او ســخت میگیرنــد.

چهل

حدیــث داریــم کســی کــه چهــل حدیــث حفــظ کنــد روز قیامــت جــزو گــروه فقهــا
محشــور میشــود .دربــاره مســائل خانوادگــی داریــم کــه تــا چهــل روز ...همیــن
َ
َ
ـیر َتک ْال ْق َر َ
کــه آیــه نــازل شــد َ«و أ ْنـ ِـذ ْر َعشـ َ
بین»(شــعرا ،آیــه )214بــه پیغمبــر گفــت:
اول از همــه خویــش و قومهایــت را دعــوت کــن ،تبلیــغ کــن .و پیغمبــر چهــل نفــر
از فامیلــش را دعــوت کــرد.
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حضرت امیر فرمود :اگر چهل یار میداشتم حقم را میگرفتم.
امام زمان(عج) وقتی ظهور میکند در قیام یک مرد چهل ساله است.
امام سجاد چهل بار به مکه رفت ،اما حتی یک شالق هم به حیوانش نزد.
وقتــی مــادر امیرالمومنیــن فاطمــه بنــت اســد از دنیــا رفــت ،احتــرام گرفــت و
پیغمبــر نمــاز میــت را کــه 40اهلل اکبــر دارد بــه ایــن جنــازه بــه خاطــر مقــام فاطمــه
بنــت اســد و ایــن کــه مــادر علــی بــن ابیطالــب اســت خوانــد ،چهــل اهلل اکبــر گفــت
و کسی که قسم دروغ بخورد چهل روز نشده سیلی آن را میخورد.
ابــن اســاکر کتابــی نوشــته اســت کــه در آن چهــل حدیــث از چهــل عالــم در چهــل
شــهر نقــل شــده اســت.
شــخصی از علمــاء کمــر همــت را بســته تــا  40شــهر پهلــوی چهــل عالــم رفتــه
اســت و از هــر عالمــی یــک حدیــث پرســیده اســت .کتابهــای زیــادی دربــاره
اربعیــن نوشــته شــده اســت از هــر طــرف تــا چهــل خانــه همســایه هســت.
کســی کــه غیبــت یــک مســلمانی را بکنــد چــه زن مســلمان چــه مــرد مســلمان.
َ
ًَ
َ
ُ َ
َ
ً َ ْ
َ«مــن ْاغ َتـ َ
اهَّلل َت َعالــی َصل َتـ ُـه َو ل ِص َی َامـ ُـه أ ْر َب ِعیـ َـن
ـاب ُم ْسـ ِـلما أ ْو ُم ْسـ ِـل َمة لـ ْـم َیق َبـ ِـل
ِ
َ
َ
َی ْومـ ًـا َو َل ْی َلـ ًـة إ ّل أ ْن َی ْغفـ َـر َلـ ُ
َ
اح ُب ُه»(جامــع الخبــار ،ص )146اگــر کســی غیبــت
ص
ـه
ِ
ِ
ِ
یــک زن و شــوهر مســلمان را بکنــد .نمــاز او تــا چهــل روز قبــول نیســت و مــا
کتابهــای زیــادی داریــم .کتابــی بــه نــام اربعیــن نوشــته شــده اســت و حتــی رهبر
عزیــز انقــاب هــم کتابــی بــه نــام اربعیــن دارد و از جملــه زیــارت امــام حســین در
اربعیــن خیلــی مهــم اســت .کــه خــود زیــارت بــار مهمــی دارد و اربعیــن در انقــاب
مــا خیلــی اثــر داشــت .یعنــی اولیــن انقــاب مــا  19دی کــه بــه قــم ریختنــد کشــتند
و اربعینــش در تبریــز منفجــر شــد .یعنــی اگــر خــود ایــن اربعینهــا یادتــان باشــد
در انقــاب نقــش مهمــی داشــت .و اربعیــن اول زائــر امــام حســین آمــد و گفــت:
الســام علیــک یــا اباعبــدهلل .روز اربعیــن روزی اســت کــه یــار قدیمــی امــام حســین
ً
آمــد ،نابینــا بــود عطیــه او را ســر قبــر امــام حســین آورد ،قبــا بــا آب فــرات غســل
زیــارت کــرد و آمــد ســه مرتبــه ســام کــرد و گفــت :حســین جــان مــن یــار بــا وفــای
تــو هســتم در عاشــورا نبــودم و حــاال بــه زیــارت تــو آمــدم .زیــارت اربعیــن از عالمــت
مومــن اســت ،خداونــد انشــاءاهلل ایــن کســانی کــه خــون شــهدای مــا را در طــول
تاریــخ ریختنــد عذابشــان را زیــاد کنــد.
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متــن ســخنرانی پیــشرو بــه همــان ســیاق
محــاورهای ارایــه میشــود .حفــظ قالــب گفتــاری از
ایــن روســت کــه نمونـهای باشــد بــرای ایراد ســخن.

زیارت اربعین
حجت االسالم و المسلمین رفیعی

بــرادران عزیــز خواهــران گرامــی دانشــگاهیان میدانیــد صدهــا اندیشــمند بــه
تحلیــل قیــام کربــا پرداختنــد .هــر کــدام هــم از یــک منظــری ایــن جریــان را مــورد
ً
بررســی قــرار دادنــد .سیاســیون غالبــا هــدف امــام حســین را تشــکیل حکومــت
دانســتند .عرفــا هــدف اباعبــداهلل را جنب ههــای عرفانــی و شــهادت دانســتند.
عــدهای تکلیــف؛ عــده ای امــر بــه معــروف؛ هــر کســی از منظــری ایــن قیــام را تحلیــل
ً
لهــا گیــر کردنــد .مثــا کســانی کــه گفتنــد حکومــت،
کردنــد .گاهــی هــم در ایــن تحلی 
در علــم امــام گیــر کردنــد ،علــم بــه شــهادت؛ توجیــه کردند ،انــکار کردنــد ،خیلی تالش
ثهــا
کردنــد یــک جــوری جمــع کننــد بیــن ایــن دو .مــن نمیخواهــم وارد ایــن بح 
ً
بشــوم اصــا فرصــت طرحــش نیســت .زیباتریــن تحلیــل از قیــام عاشــورا را در این فراز
زیــارت اربعیــن شــما میبینیــد .چرا امام حســین جــان داد؟ چــرا هســتی اش را داد؟
چــرا شــش ماهــه اش را داد؟ چــرا خــون قلبــش را داد؟

مبارزه با جهل و نادانی

َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
الضللـ ِـة»؛ بــرای اینکــه
حســین جــان داد « ِليســتن ِقذ ِعبــادك ِمــن الجهالـ ِـة و حيــر ِة
جامعــه را از جهــل و نادانــی و ضاللــت پــاک کنــد .مثــل غریــق نجاتــی کــه وقتــی کســی
در آب غــرق شــده را نجــات میدهــد .جامعــه در گــرداب جهــل و نادانــی بــود کــه
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ََ
اباعبــداهلل راه زدودن ایــن جهــل را جــزء در خــون دادن ندیــد َ«و َبــذل ُم ْه َج َتـ ُـه ِفيـ َـك
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
الضلل ِة»(زیــارت اربعیــن)؛ خــب ســؤال؛ چــه
ِليســتن ِقذ ِعبــادك ِمــن الجهالـ ِـة و حيــر ِة
جهلــی در جامعــه بــود کــه امــام حســین قیــام کــرد تــا آن را از بیــن ببــرد؟ و ســؤال دوم
چگونــه قیــام امــام حســین ایــن جهــل را از بیــن بــرد؟ ایــن دو تــا ســوال را اگــر عنایــت
کنیــد مــا امــروز جــواب بدهیــم.
نهــای عزیــز بگذاریــد کمــی بــه قــرآن برگردیــم .قــرآن ریشــه
آقایــان خواهــران جوا 
یهــا را در جامعــه جهــل میدانــد و میفرمایــد :قــوم موســی بعــد
بســیاری از گرفتار 
از آنکــه فرعــون غــرق شــد و نجــات پیــدا کردنــد و معجــزات متعــدد از موســی دیدنــد،
َ ُ ْ
َّ َ
ـوا َيا ُم َ
وســي ْاج َعل ل َنــا ِإل ًها»؛(اعــراف )138 :بتی
دور موســی حلقــه زدنــد و گفتند«:قالـ
َ َُ ْ ٌَ
بــرای مــا درســت کــن تــا بــت بپرســتیم« .کمــا لهــم آ ِلهة»؛(اعــراف )138 :کمــا اینکــه
بعضــی از مــردم بــت دارنــد و بــت میپرســتند .چــرا ایــن درخواســت را از موســی
َ َ
کردنــد؟ بابــا ایــن همــه موســی بــرای شــما معجــزه آورد .قــرآن میفرمایــد« :قــال
إ َّنکـ ْـم َقـ ْـو ٌم َت ْج َه ُل َ
ون»؛(اعــراف )138 :شــما آد مهــای نادانــی هســتید .جهلشــان چــه
ِ
بــود؟ جهلشــان ایــن بــود کــه موســی خــودش مخلــوق اســت ،چطــور میتوانــد خالــق
درســت کنــد؟ موســی خــودش بنــده اســت چطــور میتوانــد صانــع خلــق کنــد؟ شــما
اینقــدر درک نمیکنیــد کــه موســی خــودش بنــده اســت .تجهلــون بان موســی عبد و
ال یســتطع یخلــق خالــق؛ شــما جاهلیــد .مفســرین اینطــور نوشــتند:
نمونه اول :جهل قوم موسی به بحث توحید و مقام عبودیت بود.
نمونــه دوم :قــوم لــوط کــه بــه شــهوت رانــی ،همجنــس گرایــی و ارضــاء غرائــز
نهــا گفــت«َ :أ ِئ َّنکـ ْـم َل َت ْأ ُتـ َ
ـون
جنســی از راه حــرام افتادنــد .حضــرت لــوط خطــاب بــه آ 
ّ َ َ َ ًَْ ّ ُ
ون ِّالن َســاء»؛(نمل )55 :خــدا غریــزه ای بــه شــما داده ،راهــی
ِالرجــال شــهوة ِمــن د ِ
ْ َُ
هــم گذاشــته بــه نــام ازدواج .ایــن را کنــار گذاشــتید و رفتیــد ســراغ حــرام«َ .بــل أنتـ ْـم
َقـ ْـو ٌم َت ْج َه ُل َ
نهــا چــه بود؟
ون»؛(نمــل )55 :شــما آد مهــای نادانــی هســتید .نادانــی ای 
جهــل بــه نحــوه ارضــاء صحیــح غرائــز و اشــتباه در برداشــت از اســتفاده غرائــز.
نمونــه ســوم :بــرادران یوســف او را چنــد ســال در چــاه انداختنــد .بعضــی روایــات
دارد  28ســال .حــاال فاصلــه افتــاد و بــرای یوســف زنــدان و تهمــت و همــه قضایــا کــه
میدانیــد پیــش آمــد و یعقــوب چشــمانش را از دســت داد .قــرآن میفرمایــد :آخریــن
جلســه ای کــه برادرهــا آمدنــد خدمــت یوســف و او را شــناختند ،یوســف جملـهای
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َ َ
نهــا گفــتَ :
«هـ ْـل َع ِل ْم ُتــم َّمــا َف َع ْل ُتــم ب ُي ُ
يه»؛(یوســف )89 :میدانیــد
بــه آ 
وســف َوأ ِخ ِ
ِ
چــه بالیــی ســر مــن و بــرادرم آوردیــد؟ چــرا ایـنکار را کردیــد؟ شــما بــرادر مــن بودیــد
«إ ْذ َأ ُنتـ ْـم َج ِاه ُل َ
ون»؛(یوســف )89 :شــما جاهلیــد چــون حســودید .جهــل باعــث
ِ
یشــود .وإال حســادت بــه کســی لطمــه نمــی زنــد بــه خــودت لطمــه
حســادت م 
ْ ُ َ ُ
ـون؛ بــت پرســتی؛ َت ْج َه ُلـ َ
میزنــی .شــهوت رانــی؛ َت ْج َه ُلـ َ
ـون؛ و باألخــره «ال َج ْهــل أ ْصــل
ُ ّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ ّ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ
ک ِل شــر الجهــل معـ ِـدن الشـ ِـر الجهــل أدوأ الد ِاء؛(تصنيــف غــرر الحكــم و درر الكلــم،
ص ،73الجهــل معــدن الشــر ،ص )73جهــل ،درد بــی درمــان اســت.
نهــا امــروز ایــن مطالــب را عــرض میکنــم چــون میخواهــم یــک نتیجــه
جوا 
دقیقــی بگیــرم کــه ان شــاء اهلل بــه نتیجــه مهمــی برســم .آقایــان و خواهــران ،مــا دو
جــور جهــل داریــم .خــوب گــوش بدهیــد؛ یــک جهــل کهــن ،یــک جهــل نویــن؛ یــک
نهــا چیســت؟
جاهلیــت اولــی ،یــک جاهلیــت جدیــد؛ ای 

جاهلیت اولی

مــن قــدری بــرای شــما بــاز کنــم این را .امــروز قرآن کریم در ســوره احــزاب میفرماید:
َ
در قبــل اســام جاهلیتــی بــود در مــردم بــه نــام جاهلیــت اولــی َ«ول َت َب َّر ْجـ َـن َت َبـ ُّـر َج
ُْ َ
ْ
ال َج ِاه ِل َّيـ ِـة الولي»؛(احــزاب )33 :جاهلیــت یعنــی چــه؟ اولــی یعنــی اول ،کهــن،

نخســتین .خــدا رحمــت کنــد عالمــه طباطبایــی حــرف قشــنگی دارد اینجــا .روایتــی
ٌ ُ ْ
«سـ َـت ُك ُ
نقــل میکنــد از امــام باقــر کــه فرمــودَ :
ون َج ِاه ِل َّيــة أخ َرى»؛(بحاراألنــوار ،ج،22
ْ َ َّ ْ ُ َ
ص )189اینکــه قــرآن فرمــود« :الج ِاه ِليـ ِـة الولي»؛(احــزاب )33 :یعنــی یــک جاهلیت
ً
دیگــر هــم هســت ،بعــدا میآیــد .آن وقــت عالمــه ذیــل ایــن آیه مینویســد -اســتفاده
لطیفــی از ایــن روایــت میکنــد -خــب چــرا خــدا نفرمــود ،جاهلیــت قبــل از اســام
تهــای دیگــر هــم میآیــد.
جاهلیــت بــود ،فرمــود :جاهلیــت اولــی یعنــی جاهلی 
امــروز هــم در قــرن بیســتم شــاید جاهلیتهایــی باشــد کــه حــاال عــرض خواهــم کــرد.
َْ
جاهلیــت اولــی چــی بــود؟ بــت پرســتی؛ جاهلیــت اولــی چــی بــود؟ تکاثــر «أل َهاکـ ُـم
َ ُ
ّالتکاث ُر»؛(تکاثــر )1 :بــه ثــروت اندوختــن؛ بــه افــراد بالیــدن؛ جاهلیــت اولــی چــی بــود؟
یهــای
گهــا و درگیر 
دختــر زنــده بــه گــور کــردن؛ جاهلیــت اولــی چــی بــود؟ جن 
بیمبنــا و بــی اســاس.
ُ ْ َ َ َ َ ُ َْ
رســول خــدا مبعــوث شــد و جاهلیــت اولــی را از بیــن بــرد «کنتــم علــي شــفا حفــر ٍة
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ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ
ّ َ َّ
وبکـ ْـم»؛(آل
ِمــن النـ ِـار»؛(آل عمــران )103 :نجــات داد «کنتــم أعــداء فألــف بيــن قل ِ
فهــا تبدیــل شــد بــه دوســتی .بــت پرســتی شــد خداپرســتی؛
عمــران )103 :اختال 
دختــر زنــده بــه گــور کــردن ریشــه کــن شــد .جامعــه عــرب بــرای دختــر و زن حســاب
بــاز کــرد .تکاثــر رفــت و زهــد آمــد .کار بــه جایــی رســید مــردم مدینــه خانههایشــان را
بــا مــردم مهاجــر مکــه تقســیم کردنــد .کار بــه جایــی رســید شــهید در جبهــه داشــت
جــان مـیداد آب نمــی آشــامید میگفــت بدهیــد بــه کســی کــه تشــنهتر اســت .کار بــه
جایــی رســید کــه مــردم در مدینــه خرماهایشــان را میچیدنــد در ظــرف میکردنــد
شمشیرهایشــان را هــم برمــی داشــتند دنبــال پیغمبــر در جنــگ تبــوک و موتــه.
نهــا تغییــر جاهلیــت اولــی بــود کــه پیغمبرخــدا ایــن جاهلیــت را عــوض کــرد .البتــه
ای 
یهــا میخواســتند ایــن را دوبــاره دامــن بزننــد.
گاهــی بعض 
نهــا نشســته بود-ایــن را مجمــع البیــان
یــک وقتــی در مدینــه پیرمــردی بیــن جوا 
نقــل کــرده -جالــب اســت ایــن قصــه پیرمــرد متعصــب لجــوج؛ اینهایــی کــه هنــوز
ً
هــم مــن گاهــی برخــورد میکنــم ،گاهــی ســفرهایی کــه میرویــم -مخصوصــا خــارج از
کشــور -هنــوز بــه یــاد طاغــوت ،هنــوز بــه یــاد شــاه ،هنــوز به یاد مســائل قبــل از انقالب
هســتند .دنیایشــان زیــر و رو شــده امــا هنــوز فکــرش در ســلطنت مانــده اســت .ایــن
نهــا را دور هــم جمــع کــرد ،گفت:چــه شــده بــا هــم
پیرمــرد لجــوج متعصــب جوا 
صلــح کردیــد؟ اوس و خــزرج کنــار هــم نشســتید؟ شــما میدانیــد چقــد باباهــای
نهــا ولولــه انداختــن و اختالف
نهــا کشــتند؟ یکــی یکــی شــروع کــرد بیــن ای 
شــما را ای 
انداختــن .خــدا لعنــت کنــد کســانی کــه بــا ایــن نــگاه میآینــد ،کارشــان را هــم نهادینــه
نهــا آن حــس جنگجویــی شــان تحریــک
میکننــد .گفــت گفــت تــا یــک مرتبــه جوا 
شــد ،بلنــد شــدند شمشــیر دســت گرفتنــد حرکــت کردنــد بــرای درگیــری و نــزاع .یــک
کســی دویــد بــه پیغمبــر خبــر داد یــا رســول اهلل چــرا نشســتید؟ تمــام بافت ههــای شــما
را کســی از بیــن بــرد .دوبــاره اوس و خــزرج شمشــیر دســت گرفتنــد .آنقــدر پیغمبــر بــا
یشــد .خــودش را رســاند
ســرعت آمــد کــه یــک طــرف عبایشــان بــه زمیــن کشــیده م 
ایســتاد جلــوی جمعیــت و فرمــود :اهلل اهلل َ
أبدعــوي الجاهليــة ترجعون؛(ســیره ابــن
هشــام) باریــک اهلل ســر خانــه اولتــان برگشــتید .دوبــاره یــاد جاهلیت کردیــد .باألخره
آرام کــرد و داســتان تمــام شــد.
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جاهلیت نو

آقایــان؛ رســول خــدا از دنیــا رفــت .نیــم قــرن از رحلــت پیامبــر گذشــت .ســال 61
هجــری جاهلیتــی کــه امــام باقــر فرمــوده بــود ،آمــد .در ایــن جاهلیــت بــت پرســتی
نبــود ،طاغــوت پرســتی بــود .در ایــن جاهلیــت معاویــه میگفــت :نمــاز جمعــه
چهارشــنبه؛ میگفتنــد :باشــه .در ایــن جاهلیــت میگفتنــد :ســب امیرالمؤمنیــن؛
میگفتنــد :باشــه .در ایــن جاهلیــت میگفتنــد :اگــر افــرادی حاکــم باشــند کــه بــه
یشــوند ،آن وقــت مریــد پیغمبر هســتند .در حالی که رســول
ســادگی مرتکــب گنــاه م 
یکــرد .ایــن جاهلیــت ،جاهلیــت نــو بــود .دیگــر بــت
خــدا ایــن هــا را متــرود اعــام م 
و چــوب و ســنگ نبــود .چــی بــود؟ طاغــوت پرســتی .ســلطنت بــه جــای امامــت و
خالفــت .پیــروی کورکورانــه از حاکــم .معلــوم هســت ایــن جاهلیــت نیــاز بــه یــک
ََ
انقــاب دیگــه داره .لــذا ُح َسـ ْـي ٌن ِم ِّنــي َو أنــا ِمـ ْـن ُح َسـ ْـين؛(كامل الزيــارات ،النــص،
ص )53لــذا اســام بــا پیامبــر شــکل گرفــت ،بــا امــام حســین بقــا نبــوی الحــدوث و
حســینی البقــاء؛ دو تــا داســتان براتــون بگــم ببینــد جاهلیــت دوم چــه جــور بــود؟

ابزار تبلیغاتی

هاشــم مرقــال از اصحــاب خــاص امیرالمؤمنیــن خیلــی علــی رو دوســت داشــت .تو
جنــگ صفیــن اومــد خدمــت آقا .داشــت میرفت میــدان آقا بهش فرمودند:هاشــم
وصیتــی سفارشــی نــداری؟ گفــت :چــرا آقــا .یــک وصیــت دارم .دوســت نــدارم تمــام
دنیــا و مــا فیهــا را بــه مــن بدهنــد امــا دســت تــو دســت دشــمن شــما بــذارم؛ مــن تــا
آخریــن لحظــه میخــوام در برائــت از دشــمنان شــما کوشــا باشــم .آقــا دعــاش کــرد
جــزاک اهلل؛ خداونــد بهــت جــزای خیــر بــده .امــام دعــاش کــرد.
حــاال عرضــم اینجاســت .خــوب دقــت کنیــد .رفــت میدانهاشــم مرقــال .همیــن
طــور کــه شــروع کــرد جنگیــدن؛ دیــد یــه جوانــی از ســپاه معاویــه درحالی کــه میجنگه
بــا امیرالمؤمنیــن و بــا ســپاهیان اون حضــرت ،داره بــه امیرالمؤمنیــن ناســزا میگــه،
فحــش میــده ،توهیــن میکنه،هاشــم مرقــال متوقفــش کــرد .گفــت :جــوان بــه کــی
ناســزا میگــی؟ گفــت :بــه علــی بــن ابــی طالــب .گفــت :بــرا چــی؟
ُ َ ّ
َََ َ َ
اح َبكـ ْـم ل ُي َص ِلــي»؛ بــه مــا گفتــن صاحــب شــما
گفــت بــه دو دلیــل« :بلغ ِن ـ 
ي أ ّن َص ِ
علــی نمــاز نمــی خوانــد؛ ببینــد تبلیغــات ر.ا جهــل را.
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َ«و َّإنـ ُـه َقا ِتـ ُـل ُع َ
ثمــان»؛ بــه مــا گفتــن خلیفــه ســوم را امــام شــما بــه قتــل رســونده.
هاشــم مرقــال گفــت کــه جــوان ایــن دومــی کــه دروغ محضــه هیــچ دخالتــی
امیرالمؤمنیــن در جریانــی کــه تــو مدینــه پیــش اومــد و منجــر بــه قتــل خلیفــه ســوم
َ
شــد نداشــت .ایــن دروغ محضــه همینایــی کــه پرچمشــو َعلــم کردنــد همینایــی کــه
نهــا ایــن کار کردنــد .ولــی یکیشــو میتونــم
پیراهنشــو بــر ســر نــی و پرچــم کردنــد همی 
ثابــت کنــم ،دستشــو گرفــت اوردش بیــن اصحــاب امیرالمؤمنیــن .گفــت اینــارو
میشناســی؟ ایــن عمــار .ایــن اویــس .ایــن مالــک .ببیــن پیشانیهاشــون .تمــام آثار
ســجده .کــی گفتــه علــی ال یصلــی .اینــا پیــرو اویــس قــرن یــه شــب تــا به صبــح گاهی به
َ
ســجده بــوده .علــی امــام ایناســت .اویــس زیــر َعلــم یــه بــی نمــاز ســینه میزنــه؟ بابــا
تــو آدمایــی کــه آقاشــون ایــن امــام هســت را نمــی شناســی؟ ایناییکــه دارنــد حمایــت
میکننــد .ببیــن ببیــن کــی داره حمایــت میکنــه .اونطــرف قضیــه کیــا هســتند .تــو
غــرب حمایــت از خــط فتنــه میکننــد ایــن طــرف کیــا حمایــت از نظــام و رهبــری
َ
میکننــد شــما ببیــن افــراد را بشــناس اویــس داره زیــر َعلـ ِـم امیرالمؤمنیــن عمــار داره
َ
زیــر َعلـ ِـم امیرالمؤمنیــن ســینه میزنــه جــوان عذرخواهــی کــرد پیوســت بــه ســپاه
حضــرت امیــر عمرعــاص از اون عقــب فریــاد زد برگــرد خدعــک العراقــی؛ ایــن عراقــی
گولــت زد گفــت نــه :نصحنــی؛ نصیحتــم کــرد خــدا پدرشــو بیامــرزه تــو مــارو گــول زدی
تــو مــارو اینجــا آوردی.
نهــا داســتان دوم تــو همیــن صفیــن امیرالمؤمنیــن بــا یــک کســی میجنگیــد
جوا 
اون شــخص قــرآن میخونــد أعــوذ بــاهلل مــن الشــیطان الرجیــم بســم اهلل الرحمــن
َّ
ْ َ ُ َ َّ
َ ْ
َ َّ َ َ َ ُ
ـاءل َ
ـون * کل
ون * َعـ ِـن ّالن َبـ ِـإ ال َع ِظيـ ِـم * الـ ِـذي ُهـ ْـم ِفيـ ِـه ُمخت ِلفـ
الرحیــم «عــم يتسـ
َ
َ
ْْ
َ َ ْ َ ُ َ ُ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
ً
َ
َ
ْ
َ
ســيعلمون * ثــم کل ســيعلمون * ألــم نجعـ ِـل الرض ِمهادا»؛(نبــأ 1 :ـ )6
آقــا متوقفــش کــرد فرمــود :جــوان أتعــرف نبــأ العظیــم؛ تــو معنــای ایــن آیــه را بلدی؟
میدونــی نبــأ العظیــم چیــه؟ گفــت :نــه فرمــود :واهلل أنــا النبــاء العظیــم؛ تأویــل آیــه نــه
تفســیر تفســیر آیــه بــه معنــای معــاد قیامــت ولــی هــر آیــه یــک باطنــی دارد باطــن ایــن
آیــه منــم تــو داری بــا ایــن مصــداق ایــن آیــه میجنگــی آیــه را هــم میخوانــی أتعــرف
نبــأ العظیــم واهلل أنــا النبــاء العظیــم؛ ان شــاءاهلل خــدا قســمتتون کنــه نجــف اشــرف
یــه زیــارت نامــه داره اما مهــادی بــی نظیــر مــن هــر وقتــی بــرم نجــف غدیــر باشــه یــا
غیــر غدیــر میخونــم آشــیخ عبــاس هــم تــو مفاتیــح میگــه ایــن مــال غدیــر نیســت
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َّ َ
الســا ُم
همیشــه بخونیــد دور و نزدیــک هــر روز اما مهــادی تــو اون زیــارت نامــه میگه:
َ َّ ّ ُ ْ
َعل ْيـ َـك أ ُي َهــا َالن َبــأ ال َع ِظيـ ُـم؛ علــی جــان نبــأ عظیــم تویــی ،آقایــان ،خواهــران ،جوانها،
جاهلیــت دوم ایــن بــود کــه تــو شــام بیــان بــه امام ســجاد توهیــن کنند ناســزا بگند تو
شــام بیــان خــدارو شــکر کنــه اون پیرمــرد شــامی بخاطــر کشــته شــدن امــام حســین و
ََ
َ
اســارت خاندانــش حــاال دیدیــد کالم امــام صــادق را َ«و َبــذل ُم ْه َج َتـ ُـه ِفيـ َـك ِل َي ْسـ َـت ْن ِقذ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
الضللـ ِـة»؛ حســین خــون داد ایــن جهــل از جامعــه
ِعبــادك ِمــن الجهالـ ِـة و حيــر ِة
بگیــره و گرفــت انقــاب مدینــه ،انقــاب توابیــن ،انقــاب زیــد بــن علــی بــن الحســین،
انقــاب یحیــی بــن زیــد ،انقــاب نفــس زکیــه ،انقــاب حســین شــهید فــخ ،پشــت ســر
هــم حرکــت ،جریــان ،فریــاد یالثارات الحســین ،شــام بهــم ریخت ،کوفه بهــم ریخت،
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
الضللـ ِـة»؛ این
اینــو امــام حســین از بیــن بــرد « ِليســتن ِقذ ِعبــادك ِمــن الجهالـ ِـة و حيــر ِة
خیلــی خطرناکــه ،خیلــی مواظــب باشــید.

کتمان جهل

اجــازه بدیــد یــه نکتــه بســیار لطیفــی هــم خدمتتــون بگــم خــوب عنایــت کنیــد این
نکتــه رو بیشــتر گــوش بدیــد اینایــی کــه گفتــم جهــل بــود جهــل یعنــی عــدم اطــاع
خبــر نــداره تــا امــام ســجاد بــرای ایــن پیرمــرد توضیــح داد مــا اهــل بیتــم عذرخواهــی
کــرد تــا عمرعــاص تاهاشــم مرقــال بــرای ایــن جــوان توضیــح داد گــول خوردیــم ایــن
فهــارو بهــت زدن پیوســت عزیــزان خطرنــاک تــر از ایــن جهــل میدونیــد چیــه؟
حر 
خطرنــاک تــر از ایــن نادانــی میدونیــد چیــه؟ اینکــه یــک عالــم خودشــو جاهــل
جلــوه بــده ،تجاهــل کتمــان کنــه عالــم جهلشــو علمشــو بپوشــانه و خودشــو جاهــل
جلــوه بــده ایــن خیلــی خطرناکــه یــک روایــت دیــدم خیلــی قشــنگه پیغمبــر گرامــی
اســام عمــار یاســر فرســتاد تبلیــغ یــک روســتایی یــک منطقــه ای بــه نظــرم تــو بحــار
دیــدم روایــت را حــاال دارم آدرسشــو عمــار رفــت و ســر روز همــون اول برگشــت یــک
روزه برگشــت إ بابــا ُم َب ِلــغ دهــة یــک ماهــی یــک هفتــه ای پنــج روز ،شــش روز یــک روز
صبــح رفــت عصــر برگشــت پیغمبرگرامــی اســام فرمودنــد :عمــار چــرا برگشــتی؟ چــرا
نمونــدی؟ گفــت یــا رســول اهلل منــو جایــی فرســتادی کــه هــم ک اإلبل الوحشــیه؛ اینا
ً
حــرف گــوش نمیــدن اصــا پــا ســخنرانی نمیــان گــوش نمیــدن مــن نمیــرم اینــا توجــه
نمــی کننــد سطحشــون خیلــی پایینــه چــون اون قــوم یــک قــوم بادیــه نشــین بودنــد
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علمشــون پاییــن بــود عمــار هــم کــم طاقــت بــود حــاال اینجــا اومــد گفــت یــا رســول اهلل
اینــا گــوش نمیــدن هــر چــی گفتــم توجــه نکــردن مــن اومــدم حــاال حضــرت دوبــاره
فرســتاده کســی دیگــه کاری نــدارم منظــورم اینجاســت پیغمبرخــدا فرمــود :عمــار
تعجــب کــردی یــه جایــی رفتــی کــه هیچــی نمــی دونند(.آقایــون بنــده خــودم گاهــی
رفتــم جاهایــی تبلیــغ یــک وقتــی یکــی از ایــن دوســتان مــا از خــارج کشــور اومــده بــود
ایــران کــه البتــه الحمــدهلل اینجــا درس خونــد ســواد پیــدا کــرد رفــت کشــور تدریــس
و دانشــگاه ســه چهــار ســال بیشــتر پیــش مــا نبــود از یــک کشــور دور افتــاده اونــور
دنیــا از کلمبیــا اومــده بــود بعــد اومــده بــود اینجــا البتــه مســیحی هــم بــود مســلمان
شــد و شــیعه شــد و یــک چنــد ســالی هــم مــا در خدمتشــون بودیــم یــک چیزهایــی
یکــردم بــرا
تهــا در آنجــا تبلیــغ م 
خونــد و رفــت بعــد ایشــون میگفــت مــن تــا مد 
ً
امیرالمؤمیــن بــه عنــوان پیامبــر مــن اصــا نمــی دونســتم امیرالمؤمنیــن جانشــین
پیامبــر اســت یعنــی تصــورش ابــن اثیــر در تاریخــش میگــه تــو شــام از یــک کســی
پرســیدن أتعــرف فاطمــه؛ فاطمــة زهــرا را میشناســی؟ قــال نعــم :هــو زوجــة الرســول
اهلل؛ بلــه میشناســم همســر پیغمبــر دیگــه یعنــی دختــر بــودن حضــرت فاطمــه را بــرا
پیامبــر حــاال اینــو مــن تــو ابــن اثیــر تاریــخ دیــدم ولــی اینــو خــودم شــنیدم ایــن جــوان
تــا چنــد مــاه تــاش میکردیــم مــا بهــش بگیــم بابــا پیامبــر رســول خداســت آخریــن
پیامبــر بعــد از او وحــی تمــام شــده امیرالمؤمنیــن امــام جانشــین اوســت گفــت پــس
مــن کلــی اونجــا تبلیــغ کــردم تــو مــردم کلــی برعکــس گفتــم خــب ایــن عیــب نــداره یــه
کســی نمیدانــه میــاد میخونــه یــاد میگیــره)

حدیث عمار

پیغمبرخــدا فرمــود :خــوب گــوش بدیــد حدیــث عمــار :اال أخبــرک بعجــب مــن
ذلــک؛ میخــوای عجیــب تــر بــرات بگــم بلــه یــا رســول اهلل مگــه از اینــا عجیب تــرم پیدا
میشــه اینــا بخــدا هیچــی متوجــه نمــی شــدند فرمــود :بلــه عجیــب تــر از اونــا الذیــن
علمــوا مــا جهلــوا هــوالء؛ اوناییکــه میدوننــد چیزهایــی رو کــه اینــا نمی دونســتند ثم
جهلــوا بعــد علمشــون کتمــان میکننــد و جهلــوا کجهلهــم؛ جاهــل و نــادان برخــورد
میکننــد ایــن خطرنــاک تــر ایــن همــون بحــث خــواص کــه اشــاره شــده بارهــا پیــش
شــما خــواص شــریح قاضــی کــه جاهــل نیســت ایــن میدانــه قضایــا رو .حســان بــن
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ثابــت کــه تــو غدیــر بــوده شــعر گفتــه تــو ســقیفه جاهــل نیســت ایــن میدانه قضایــارو.
طلحــه و زبیــر کــه جاهــل نیســتند امیرالمؤمنیــن میفرمایــد :فقــد علمتمــا و إن
کتمتمــا؛ شــما میدانیــد علــی را میشناســید ولــی خودتــون زدیــد بــه اون راه وای
وای بــر اون کســانی کــه بداننــد امــا بــرا حفــظ موقعیــت بــرا رأی بــرای اینکــه یک کســی
افــرادی ازشــون حمایــت کننــد بــرای اینکــه موقعیتشــون حفــظ بشــه ســاکت بشــن
ایــن همــان اســت کــه رب عالـ ٍـم قــد قتلــوه جهله؛(حکمــت  104نهــج البالغــه) چقــدر
َ َ
ْ َ ْ ْ
َ ُ
عالــم کــه جهلــش او را کشــته ،أ ُعــوذ ِبـ َـك ِمـ ْـن أ ْن أ ْشـ َـت ِر َی ال َج ْهــل ِبال ِعل ِم؛(اصــول کافی)
یبــرم بــه تــو مــن بــا کاالی علــم جهــل نخــرم بــا پــول حقیقــی جنــس
خــدا پنــاه م 
قالبــی نخــرم أن اشــتری جهــل بالعلــم؛ خدایــا و لــذا پیغمبــر خــدا فرمــود :ال تجعلــوا
علمکــم جهــا؛ إ مگــه علــم هــم جهــل میشــه بلــه مگــه نشــد مگــه خودشــون بــه اون
راه نزدن مگه حســان ســاکت نشــد تو ســقیفه مگه طلحه و زبیر نپوشــوندن فضائل
را مگــه عــرض میکنــم کــه شــریح قاضــی نیامــد پیــش مــردم تحلیــل اشــتباهی کــرد
ایــن خطرنــاک اســت.

عدم اعتماد به رسانههای بیگانه

نهــا اون نتیجــه کــه گفتــم میخــوام بگیــرم اینــه آخــر عرضــم از هــر کســی تحلیل
جوا 
نگیریــد پــای هــر شــبهه و ســایتی ننشینید.شــنیدم و خوانــدم یــک جایــی صدهــا
ســایت و وبــاگ و مجلــه داره علیــه معــارف شــیعی و اســامی تبلیــغ میکنــه خیلــی
نهــای نــو ظهــور گولشــو نخوریــد صاحبــان بعضــی
حواســتون جمــع باشــه ایــن عرفا 
نهــا خودشــون غــرق در شــهوت رانــی بودنــد غــرق در گنــاه بودنــد گــول
از ایــن عرفا 
بهــا و حلقههایــی کــه تــو همیــن تهــران و قــم و جاهــای دیگــه
بعضــی از ایــن مکت 
گاهــی و دانشــگاهها گاهــی نفــوذ کــرده مطالبشــون کتابهاشــون دیگــه جلوشــو
کــه نمیشــه گرفــت باألخــره ســایت آزاد مواظــب باشــید اگــر قــدرت تحلیــل نداریــد
نهــا نوشــتن نزدیــک شــدن
نخوانیــد چطــور بــا ایــن دســتگاههای بــرق تــو خیابو 
ممنــوع اینــو بــرا رئیــس اداره بــرق و بــرا مأمــور بــرق نوشــتن بــرا منــو شــما نوشــتن بلــد
نیســتیم دســت میذاریــم بــرق میگیــره مــارو او آشناســت اون میدونــه نریــد تــو هــر
شــبهه ای نریــد تــو هــر مطلبــی عقائدتــون دچــار خدشــه میشــه خــدا میدونــه کمتــر
روزیســت دو تــا ســه تــا پنــج تــا جــوان یــا مراجعــه یــا تلفــن بخاطــر بهــم ریختگــی عقائد
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بــه واســطه همیــن عالمانــی کــه خودشــون بــه جهــل زدن حقایــق دیــن را زیــر ســؤال
بــردن و مــردم بهشــون لطمــه میزننــد مواظــب باشــید بذاریــد ایــن حدیــث قشــنگم
براتــون بخونــم و عرضمــو بــا ایــن حدیــث تمــام کنــم فرمــود :بــه عالمــی مراجعــه کنیــد
کــه پنــج تــا ویژگــی داره :ال تجلســوا مــع کل عالــم؛ پــا هــر ســایت و کتــاب و شــبهه و
تحلیــل و شــبکة ننشــینید هــر جــزوه ای را بــاز نکنیــد ببینیــد اگــر شــما قــدرت تحلیل
نداریــد یــا اگــر میخوانیــد پیــش قــدرت تحلیــل دار بریــد کســی کــه حالیشــه بتونــه
نهــا جمــع دانشگاهیهاســت اســاتید دانشــگاه روحانیــون
شــمارو إغنــا کنــه جوا 
معظــم نهادهــا و هجمــة دانشــگاهیان هســتند آقایــون رؤســای دانشــگاه بینــی
و بیــن اهلل قــدرت دســتتون تــو دانشــگاهها حلق ههــای هــم اندیشــی و معرفــت
بگذاریــد دعــوت کنیــد نــه از افــرادی کــه بــه هــر حــال نتواننــد پاســخگو باشــند
بیائیــد تــو متــن حــوزه علمیــه بحمــدهلل تــو رشــتههای مختلــف عنــوان بدیــد یــک
جلســه قــرآن بحــث تحریــف ،شــبهات یــک جلســه بحــث عــرض میکنــم مربــوط بــه
نهــای نوظهــور اینــارو شــما نگیــد اینــا میــرن جــای دیگــه بگذارید ایــن برنامهها
عرفا 
را یــه وقــت وقــت را بودج ههــای فرهنگــی صــرف کارهــای حاشــیه ای نشــه شــما را بــه
خــدا حــاال کــه ایــن تــوان در اختیارتــون.

دانشگاه اسالمی

مــن شــاید نمــی دونــم  1376مــن مســئول نهــاد دانشــگاه بــودم یــه وقتــی بــا وزیــر
علــوم وقــت بــه مناســبتی خدمــت مقــام معظــم رهبــری رســیدیم ایشــون اون
موقــع فرمودنــد :دانشــگاهها بایــد اســامی بشــه ،یــه  5-4همایــش هــم برگــزار شــد
مقاالتشــم مــن دیــدم خــود مــا یکیشــو برگــزار کردیــم ولــی دنبــال شــد بــه صــورت
کامــل آقایــان تــا زمانــی کــه ایــن عرصــه در اختیــار شماســت نمــی دانیــد عرصــه منبــر
همیشــه در اختیار بنده نیســت عرصه دانشــگاه در اختیار شــما نیســت وزارت علوم
همیشــه در اختیــار شــما نیســت تــا تــوان داریــد بگردیــد دنبال ایــن عالمانی کــه امروز
میگــم ویژگیهاشــون پنــج تــا ویژگــی دارنــد از اینــا اســتفاده کنیــد اونوقــت تأثیرتــون
تــو جامعــه بگذاریــد مگــه مرحــوم آیــت اهلل آقــای مجتبــی تهرانــی رضــوان اهلل تعالــی
نهــا اینطــور پــا
علیــه کــه امــروز انبــوه جمعیــت زیــر جنــازه او اشــک میریخــت جوا 
منبــرش اشــک میریختنــد چــی گفــت بــرا مــردم چــی داشــت؟ جــزء اخالصــش جــزء
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تقــواش مــن گاهــی خدمــت آیــت اهلل العظمــی بهجــت منبــر میرفتــم ایشــون لطــف
نهــا نــگاه میکردنــد بــه چهــره ایشــون اشــک
میکردنــد مینشســتند ایــن جوا 
میریختنــد خــب چــی بــرا اونــا داشــت شــاید یــک کلمــه هــم صحبتــم نمــی تونســت
نهــا را دوســت
نهــا پاکــه خــدا ایــن جوا 
باهاشــون بشــه چــرا؟ چــون فطــرت ایــن جوا 
ّ
ّ
ّ
َ
ُ
َ
نهــا بــه مــا رحــم میکنــه إن اهّلل َ ي ِحـ ُـب الشـ َ
التائب؛(نهــج
ـاب
داره بخاطــر ایــن جوا 
نهــا تــو مســائلتون بــه عالمــی مراجعــه کنیــد کــه پنــج ویژگــی داره
الفصاحه)جوا 
َ
ْ َ ُّ
َ
َ
ْ
اگــه نیســت ســراغ کســی کــه ایــن ویژگــی را داشــته باشــه «ل تج ِل ُســوا ِعنــد ك ِل عا ِلـ ٍـم
ُ َّ
َ َّ َ ْ
ُ
َ َْ
َْ
الشـ ِّـك ِإلــى ال َي ِقيـ ِـن َو ِمـ َـن
ـس ِمــن
ـس ِإلــى الخ ْمـ
َي ْد ُعوكـ ْـم ِإل َعا ِلـ ٌـم َي ْد ُعوكـ ْـم ِمـ َـن الخ ْمـ
ِ
ِ
ْال ِك ْبــر إَلــى َّالت َو ُاضــع َو ِمـ َـن ّالر َيـ ِـاء إَلــى ْال ْخـ َـاص َو ِمـ َـن ْال َعـ َـد َاو ِة إَلــى َّالن ِص َ
يحـ ِـة َو ِمـ َـن
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ْ َ ُ
َّالرغ َبـ ِـة ِإلــى ّالز ْه ِد»(اإلختصــاص ،النــص ،ص)336

عالمی که شما را به پنج جا منتقل کنه:

َ َّ َ ْ
الشـ ِّـك ِإلــى ال َي ِقيـ ِـن»؛ شــکتون ببــره یقیــن براتــون بیــاره نــه یقینتــو ببــره
یــک«ِ :مــن
شــک بیــاره شــبهه بنــدازه هشــام یــه جــوان بــود دچــار شــک بــود از مرجئــه بــود
ُ
دایــی اش دستشــو گرفــت اوردش خدمــت امــام صــادق ـ (ع) ـ آی باریــک اهلل بــه ایــن
آدمایــی کــه دســت یــه جــوان میگیرنــد تــو یــه دســت عالــم میــذارن تــو یــک دســت
فرهیختــه میــذارن تــو دســت یــک مرجــع میــذارن میــارن اینجــا تــو روضــه اباعبــداهلل
ُ
اینــا بیمــه میکنــه اوردش پیــش امــام صــادق دو جلســه نشســت نــه عــوض شــد
ثهــای کالمــی تــو بحــث امامــت مباحثــه
کادر شــد کادر خــود هشــام میرفــت تــو بح 
یکــرد شکشــو امــام بــرد تبدیــل بــه یقیــن کــرد ایــن یــک.
م 
َ َّ َ ْ ْ َ
ص»؛ پیــش یــک عالمــی برید که از ریا شــما را به إخالص
دو«ِ :مــن ِالريـ ِـاء ِإلــى ِالخــا ِ
فهــاش ،نگا ههــاش ،خــب شــما همیــن بزرگانــی کــه یــه عــده ایــش از دنیــا
ببــره حر 
نهــا
رفتنــد همیــن ســالهای پــس از انقــاب خــود امــام عزیــز شــما ببینیــد جوا 
وقتــی میرفتنــد بســم اهلل میگفــت اشــک میریختنــد ایــن از ریــا بــه إخــاص
یبــره ایــن عالــم چــرا نــگاه بــه عالــم عبــادت اســت؟ عبــادت دیگــه بابــا ایــن چشــم
م 
َ
َّ َ َ َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
عبادتــش یکــی نــگاه بــه پــدر و مــادر «النظــر ِإلــى وجـ ِـه ع ِلـ ّـي بـ ِـن أ ِبــي طا ِلـ ٍـب»؛ نــگاه بــه
ِ
یبــره اخــاص میــاره.
امیرالمؤمنیــن نــگاه بــه عالــم چــرا؟ چــون ریــا را م 
ْ َ ُ
ســه«ِ :مـ َـن َّالرغ َبـ ِـة ِإلــى ّالز ْهـ ِـد»؛ پیــش یــک کســی بشــینید کــه بــه شــما زهــد بــده
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امیــری بــر دنیــا بــده نــه شــما را بــه شــهوت رانــی و تکاثــر و مســابقة در امــوال دعــوت
ْ َ
ُ
کنــه«ِ .مـ َـن َّالرغ َبـ ِـة ِإلــى ّالز ْهـ ِـد»؛ چقــدر ایــن حدیــث قشــنگه ایــن تابلــو کنیــد تــو
ْ ُ ُ َّ
َ
ُّ
دانشــگاهاتون آقایــون اســاتید فرمــود« :ل َت ْج ِل ُســوا ِع ْنـ َـد ك ِل َعا ِلـ ٍـم َيدعوكـ ْـم ِإل
َ
َ
ْ
َ ّ َ ْ
ُ
َ َْ
َْ
الشـ ِّـك ِإلــى ال َي ِقيـ ِـن َو ِمـ َـن ال ِك ْبـ ِـر ِإلــى
ـس ِمــن
ـس ِإلــى الخ ْمـ
َعا ِلـ ٌـم َي ْد ُعوكـ ْـم ِمـ َـن الخ ْمـ
ِ
ِ
ْ َ
َّالت َو ُاضــع َو ِمـ َـن ّالر َيـ ِـاء إَلــى ْال ْخـ َـاص َو ِمـ َـن ْال َعـ َـد َاو ِة إَلــى َّالن ِص َ
يحـ ِـة َو ِمـ َـن َّالرغ َبـ ِـة ِإلــى
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ّالز ْه ِد»(اإلختصــاص ،النــص ،ص)336
َ
ْ
َ ّ َ ْ
الشـ ِّـك ِإلــى ال َي ِقيـ ِـن َو ِمـ َـن ال ِك ْبـ ِـر
بــا هــر عالمــی ننشــینید بــا عالمــی بنشــینید ِ«مــن
َ َّ َ ُ َ َ ّ َ َ ْ ْ َ
َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َْ
ص و ِمــن العــداو ِة ِإلــى الن ِصيحـ ِـة و ِمــن الرغبـ ِـة
ِإَلــى التواضـ ِـع و ِمــن ِالريـ ِـاء ِإلــى ِالخــا ِ
ُ
ِإلــى ّالز ْهـ ِـد»؛
چهارم«:مـ َـن ْال َعـ َـد َاو ِة إَلــى َّالن ِص َ
يحـ ِـة»؛ دشــمنی را ببــره خیرخواهــی بیــاره نــه یــک
ِ
ِ
ســخنرانی کنــه فتنــه بــه پــا کنــه دانشــگاه را بهــم بریــزه اعتصــاب اوضــاع دانشــگاه را
تهــا را بیــن گرو ههــا
ایــن خیلــی باریــک اهلل بــه اون اســتاد و بــه اون عالمــی کــه عداو 
بهــا را بهــم نزدیــک میکنــه و بــدآ بــه
یبــره هــی قل 
گرو ههــای درون نظــام از بیــن م 
حــال اون عالــم عالــم کــه میگــم یعنــی هــر کســی کــه آگاهــی داره تــو ایــن قضایــا نــه
روحانــی منظورمــه هــر کســی مســئول رئیــس قــدرت دستشــه و بــدآ بــه حــال اون
کســی کــه عــداوت ایجــاد میکنــه بهــم میریــزه اختــاف میانــدازه مــردم را مأیــوس
میکنــه عــداوت بــه نصیحــت.
ْ
َ َ
پنجــم«ِ :مـ َـن ال ِك ْبـ ِـر ِإلــى ّالت َو ُاضـ ِـع»؛ تکبــر ببــره تواضــع بیــاره فروتنــی بیــاره ننشــینید
بــا عالمــی کــه شــمارو متکبــر شــاک رغبــت بــه دنیــا ریــاکار و باألخــره دشــمن باهــم بــار
میــاره بنشــینید بــا عالمــی کــه یقیــن ،زهــد ،اخــاص ،نصیحــت و همدلــی برای شــما
ایجادکنــه ایــن همــة عــرض مــن بــود امــروز کــه خیلــی ســعی کــردم فشــرده اش کنــم
َ
خالصــه اش اینکــه امــام حســین بــرا چــی جــان داد؟ َ«و َبـ َـذَل ُم ْه َج َت ُه ف َ
يك ِل َي ْسـ َـت ْن ِقذ
ِ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
الضللـ ِـة»؛ خــون داد ایــن جاهلیــت دوم نــه جاهلیــت
ِعبــادك ِمــن الجهالـ ِـة و حيــر ِة
اول جاهلیــت اول پیغمبــر از بیــن بــرد جاهلیــت دوم را از بیــن ببــرد و از بیــن بــرد اینــو
بهــا تــو
زینــب کبــری تــو مجلــس دشــمن فرمــود :فرمــود :واهلل اســم مــا رفــت تــو قل 
بهــا خــارج کنــه ایــن جمعیتــی کــه ایــن روزآ
بهــا بــود کســی هــم نمیتونــه از قل 
قل 
پیــاده کربــا میــرن و رفتــن نمیدونــم چنــد میلیــون آدم هســت ده میلیــون پانــزده
میلیــون شــما دیدیــد تــو مســیر یــه مــوردی مــن دیــدم بــا یــک جوانــی مصاحبــه
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یکــرد گفــت آقــا شــما از کجــا میــای؟ از چیــن گفــت مذهبتــون گفــت مــن بودایــی
م 
هســتم دو مــاه مســلمان شــدم خواســتم اولیــن ثبــت تــو پرونــدة اســامم زیــارت
بهــا را
قبــر اباعبــداهلل باشــه پــای پیــاده پــای مصنوعــی چــه کــرده؟ تســخیر کــرد قل 
اباعبــداهلل ،کربالیــی کــه یــه روزی نمــی خواســتند یــک نفــر اونجــا باشــه جناز ههــای
خودشــون دفــن کردنــد اجســاد شــهداء را مقابــل آفتــاب گذاشــتن بدنهایــی کــه یــه
روزی بهــش اســب دوانیــدن حــاال ببینیــد از نجــف تــا کربــا چگونــه مــردم ایــن 80
کیلومتــر راه رو پیــاده چگونــه پذیرایــی یــه پیرزنــی یــه بســته خــال دنــدون دســت
گرفتــه بــود ایســتاده بــود ســر راه جمعیــت میگفــت یکــی یکــی بردارید اســم منــم جزو
پذیرایــی کنند ههــای زیــارت اربعیــن مــن چیــزی تــو خونــه نــدارم همیــن یــه بســته
خــال یکــی یــه خــال برداریــد وقتــی الی دنــدان میکنید اســم منــم به نــام پذیرایی
کنند ههــای از اباعبــداهلل ثبــت بشــه حســین جــان چــه کــردی؟ چــه کــردی؟ چــه جور
نهــا مــا کــه کربــا نیســتیم.
بهــا را تســخیر کــردی؟ جوا 
قل 

ذکر مصیبت

امــا از همیــن جــا ایــن دلهاتــون روانــه کنیــد کنــار مضجــع شــریف اباعبــداهلل زیــر
قبــة امــام حســین اون قبــه ای کــه زیــرش دعــا مســتجابه مــا را هــم دعــا کنیــد شــما را
بــه خــدا مــا را هــم دعــا کنیــد کشــور دعــا کنیــد مســلمانها را دعــا کنیــد نظــام را دعــا
کنیــد شــما دلتــون پاکــه خیلــی دلتــون پاکــه مرحــوم آیــت اهلل میالنــی رضــوان اهلل
تعالــی علیــه اواخــر عمرشــون شــنیدم یــه چنــد تــا جــوان خواســته بودنــد روضــه ای
نهــا اشکشــون جــاری شــده بود ایشــون
یــه مطالبــی بــرای اینــا گفتــه بــودن ایــن جوا 
ُ
فرمودنــد :کفــن منــو بیاریــد اوردن گفتــه بــود ایــن اش ـکها را رو ایــن کفــن بریزیــد
میخــوام اشــک جــوان رو کفــن مــن باشــه.
خــدا بــه ایــن واســطه بــه مــن لطــف کنــه عنایــت کنــه این خیلــی مهمه شــما خیلی
پیــش خــدا مقــام داریــد قــرب داریــد اشــک شــما بــا اشــک همــه فــرق میکنــه ایــن
لهــا را امــروز روانــه کنیــد کنــار قبــر اباعبــداهلل امــروز دو تــا زائــر داشــت اباعبــداهلل،
د
عطیــه و جابــر بــن عبــداهلل انصــاری البتــه خیلــی بــزرگان نوشــتن اهــل بیتــم امــروز
یهــا نوشــتن.
اومــدن ســید بــن طــاووس نوشــته خیل 
ً
خــدا رحمــت کنــه مرحــوم آقــای قاضــی یــک کتــاب تحقیقــی اصــا راجــع بازگشــت
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داره ولــی مــن روضــه را اینطــور میخوانــم امــروز جابــر و عطیــه عطیــه هــم مفســر قــرآن
شــاگرد ابــن عبــاس بوده.پیــرو امیرالمؤمنیــن بــوده میگــه دوتایــی بــا هــم راه افتادیــم
ُ
از مدینــه آمدنــد نزدیــکای کربــا کــه رســیدیم کفشهاشــو از پــا در اورد جابــر حافیــا؛
پــا برهنــه شــد لبــاس عــوض کــرد تــو فــرات غســل کــرد بــه مــن گفــت چیــز خوشــبو
کننــده ای داری گفتــم مــن یــه عطــری پیشــم هســت از مــن گرفــت یــه قــدری عطــر به
خــودش زد دستشــو گرفتــم دوتایــی بــا همدیگــه آمدیــم آی جوانها دلتــون میخواد
کربــا ان شــاءاهلل یــه اربعینــی کنــار قبــر اباعبــداهلل میگــه آهســته آهســته آمدیــم رســید
کنــار قبــر ســه مرتبــه فریــاد زد :اهلل اکبــر اهلل اکبــر اهلل اکبــر از هــوش رفــت میگــه رفتــم یــه
قــدری آب بــه صورتــش زدم تــا چشماشــو بــاز کــرد گفــت حبیبــی یــا حســین حبیبی یا
حســین دوســت مــن حبیــب مــن مــن جابــرم پیــر غــام شــما هســتم آقاجــون جــواب
حبیــب نمیــدی حبیــب ال یجیــب حبیبــه خودشــو رو قبــر انداخــت نالــه زد گریــه کــرد
عــرض کنــم جابــر تــو اومــدی کنــار قبــر بــدن دفــن شــده پیــدا نیســت کســی تــو رو کعــب
نــی نــزده کســی بــه تــو تازیانــه نــزدی تــو بــه صــورت طبیعــی قبــر دیــدی غــش کــردی
مــن بمیــرم بــرا اون خواهــر و دختــری کــه گــودی قتلــگاه وقتــی اومــدن بــدن اربــا اربــا
غیــر قابــل حمــل خودشــو انداخــت رو بــدن دختــر اباعبــداهلل تازیانهها رفــت باال مگه
یــه دختــر چقــدر قــدرت داره چــرا ایــن همــه تازیانه او را بــا تازیانه از رو بدن حســین...
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پرسش
معنای مدارا و آثار آن از نگاه روایات چیست؟

پاسخ اجمالی

واژهشناســان رفــق و مــدارا را نــرم خویــی ،رأفــت ،تــرک زور و خشــونت معنــا
کردهانــد .مــدارا نقــش بســیار ســازندهای در زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی انســان
دارد .در امــان مانــدن دیــن و دنیــا ،ســرازیر شــدن خیــر و برکت ،پایداری دوســتی
و صمیمیــت ،پوشــیده مانــدن عیــوب ،از بیــن رفتــن کینــه و دشــمنی و ...از آثــار
و بــرکات رفــق و مــدارا اســت.

پاسخ تفصیلی

معنای رفق و مدارا

ّ
ّْ
ُّ ُ
الرفـ ُـق :الل ْطــف و هــو ِضـ ُـد
واژهشناســان رفــق و مــدارا را چنیــن معنــا کردهانــدِ :
ُالع ْنــف؛[ ]1رفــق بــه معنــای لطــف در برابــر زور اســت.
در مــرآة العقــول در تعریــف رفــق و مــدارا آمــده اســت :رفــق یعنــی نرمخویــی،
رأفــت ،تــرک زور و خشــونت در ســخن و عمــل در برابــر مــردم در تمــام حــاالت ،چه
اینکــه از طــرف مــردم خالفــی نســبت بــه انســان ســربزند یــا نــه]2[.

140

تــأمــل
ّ

اهمیت رفق و مدارا در تعالیم اسالم
در اهمیــت رفــق و مــدارا همیــن بــس کــه از صفــات خــدای بــزرگ خوانــده
َ َ
َ َ َّ َّ َ َّ َ َ َّ َ ٌ ُ ُّ ّ ْ
َ
الرفـ َـق َو ُی ْع ِطــی
«عـ ْـن أ ِبــی َج ْعفـ ٍـر
میشــود:
(ع) قــالِ :إن الل عــز و جــل ر ِفیــق ی ِحــب ِ
ََ ّْ َ َ
ََ ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
الرفـ ِـق مــا ل یع ِطــی علــى العنـ ِـف»؛[ ]3امــام باقــر(ع) فرمــود :خــداى عــز و جــل
علــى ِ
مالیــم اســت و مالیمــت را دوســت دارد ،و پاداشــى کــه بــه مالیمــت میدهــد بــه
خشــونت و ســختگیرى نمیدهــد.
َّ
ُ َ ُ َّ
ْ َ َّ َ َ ْ
ْ َ
ـالل عــز و جــل مــداراة النــاس»؛[ ]4امــام
ـان بـ ِ
«واعلــم أن رأس العقـ ِـل بعــد اإلیمـ ِ
علــی(ع) خطــاب بــه فرزنــدش محمــد حنفیــه میفرمایــد بدانکــه بعــد از ایمــان
بــه خــدا ،مــدارا کــردن بــا مــردم حیاتیتریــن جــزء عقــل اســت.
َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َّ
ــاس»؛[]5
امــام علــی(ع) در بیــان دیگــر میفرمایــد« :ثمــرة العقـ ِـل مــداراة الن ِ
نتیجــه خــردورزی مــدارا کــردن بــا مــردم اســت.

آثار و برکات مدارا
مــدارا نقــش بســیار ســازندهای در زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی انســان دارد.
زنـدگـــى پــر از ناگواریهایــى اســت کــه انســان بــا آن رو بــرو مىشــود .اگــر انســان بنــا
را بــر مــدارا کــردن بــا مــردم نگــذارد و در مشــکالت و ناهمواریهــا ،بــا دیگــران بــه
تندى و خشونت رفتار کند ،هـــم ب ــه اعـتـبـــار اجـتـمـاعـــى و هـــم بـــه سالمت دینى
و اخالقــى خــود لطمــه خواهــد زد.
در زنـدگـــى خانوادگــى اگــر رفــق و مــدارا نباشــد ،تنــدى و خشــونت سراســر زندگى
را فراخواهــد گـرفـــت؛ چ ــرا ک ــه در طـــول زنـــدگى مشــترک ،مــوارد فراوانــى یافــت
مىشــود کــه رفتــار و گفتــار همســر ،مطابــق میــل انســان نیســت و در صــورت
عــدم مــداراى بــا همســر ،هــر یــک از ایــن مــوارد مىتوانــد زمین ـهاى بـــراى بـــروز
خـشـونـــت و درگـیـــرى مـــیان افــراد خانــواده باشــد ،در حالىکــه بــا رفــق و مــدارا
مىتـــوان بـسـیـــارى از اخـــتالفات را حــل کــرده ،آرامــش و صمیمیــت را در محیــط
خانــواده حاکــم نمــود .اینگونــه اســت در زندگــی اجتماعــی و برخــورد و تعامــل
بــا مــردم.
ایــن مســئله تــا آنجــا اهمیــت دارد کــه خداونــد بــه فرســتادگانش حضــرت
موســی وهــارون(ع) در مواجهــه بــا فرعــون میفرمایــد بــا او از در مــدارا و مالطفــت
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وارد شــوید ،شــاید بــه خــود آیــد و پنــد گیــرد و یــا بترســد؛ یعنــى از تــرس اینکــه
َ ُ َ َ ً َ ً َ َّ
َ َّ
خطــرى او را تهدیــد مــى کنــد مطلــب را بپذیــرد« :فقــوال لـ ُـه قـ ْـول ل ِّینــا ل َعلـ ُـه َی َتذکـ ُـر
َ ْ
أ ْو َیخشــى».[]6
اینکــه بــه موســى وهــارون(ع) امــر شــدند تــا بــا فرعــون بــه نرمــى ســخن بگویند،
بــراى آن اســت کــه در دعــوت بــه حــق بایــد اصــول و شــیوههاى درســتى انتخــاب
شــود و از همــان آغــاز بــا خشــونت و ســختگیرى شــروع نشــود کــه طــرف مقابــل
فــرار مىکنــد و بــه ســخن حــق گــوش نمىدهــد ،ولــى اگــر بــا نرمــى و مالیمــت
باشــد ،طــرف آمادگــى مىیابــد کــه مطالــب را بشــنود و دربــاره آن بیندیشــد]7[.
چگونــه ممکــن اســت زبــان نــرم عــاج سرکشــى باشــد؟! سرکشــى حالــت
اســتکبار و غــرور اســت .چــاره غــرور گاه بــه عنــف صــورت نمىپذیــرد ،بلکــه بایــد در
نکــه مــردم را دعــوت مىکنــد ،بایــد بدانــد کــه هدفــش
اعمــاق نفــوذ کــرد .پــس آ 
ســرکوب و نابــود کــردن متکبــر نیســت ،هدفــش ارشــاد او اســت .نیز نبایــد طغیان
را بــا طغیــان پاســخ گویــد ،بلکــه پاســخ طغیــان ســعه صــدر و نرمخویــى اســت.
ســخن نــرم بــراى سرکشــان و طاغیــان درس عملــى اســت .تــا بدانــد کــه طغیــان
او عملــى اســت نابجــا .گاه همیــن ســخن نــرم اســاس طغیــان را منهــدم مىســازد
و طغیانگــر درمىیابــد کــه بــراى تحقــق اهدافــش راه دیگــرى هــم وجــود دارد]8[.
در زمینــه آثــار و بــرکات رفــق و مــدارا روایــات زیــادی وارد شــده اســت کــه در
اینجــا برخــی از آنهــا بیــان میشــود:
َ َُ
َ ُّ ْ
ّ
 .1ایمنــی دیــن و دنیــا :امــام علــی(ع) فرمــود« :ســامة الدیـ ِـن والدنیــا فــى
ُم ِ ّ
ــاس»؛ [ ]9ســامت دیــن و دنیــا در مــداراى بــا مــردم اســت.
ــداراة الن ِ
ســامتى دنیــا در مــدارا کــردن بــا مــردم ظاهــر اســت ،اما ســامتى دین بــه اعتبار
ً
ایــن اســت کــه دوری از ضــرر و آفــات شــرعا پســندیده ،بلکــه واجــب اســت .و ظاهر
اســت کــه در خــاف مــدارا – یعنــی خشــونت و تنــدی -خــوف ضــرر و آفــات بســیار
نکــه انســان هــر گاه بــا مــردم مــدارا کنــد ،از ناحیــه آنــان احســاس
اســت ،ضمــن ای 
امنیــت میکنــد؛ لــذا بهتــر میتوانــد بــه مســائل دینــی خــود بپــردازد بــر خــاف
اینکــه مــدارا نکنــد و از ناحیــه آنــان تشــویش و اضطــراب داشــته باشــد.
 .2برقــراری صمیمیــت و دوســتى :علــی(ع) صمیمیــت و دوســتى را از آثــار رفــق
ّ ْ َ ُ ُ ُّ
الص ْح َبـ ُـه»؛[ ]10بــا رفــق و مهربانــى ،دوســتى
الرفـ ِـق تــدوم
دانســته و فرمــودِ :
«ب ِ
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ّ

پایــدار خواهــد شــد.
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ ّ
ََ
ّ
الرفــق یحـ َـر ِم
الزیــادة و البرکــة و مــن یحــر ِم ِ
الرفـ ِـق ِ
ْ  .3خیــر و برکــت«ِ :إن ِفــی ِ
َ
الخ ْی َــر»؛[ ]11پیامبــر(ص) فرمــود :در نرمــى ،زیــادى و برکــت اســت و هــر کــس از
نرمــى محــروم شــد از خیــر محــروم گشــت.
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
«دار النـ َ
ـاس ت ْســت ْم ِتع ِب ِإخا ِئ ِهـ ْـم و القهـ ْـم
 .4از بیــن َرفتــن کینــه و دشــمنیِ :
ْ
َ
ِبال ِب ْشـ ِـر ُت ِمـ ْـت أ ْض َغان ُهــم»؛[ 12] بــا مــردم مــدارا کــن تــا بــه بــرادری ایشــان بهرهیابى.
و بــا مــردم بــه گشــادهرویی برخــورد کــن تــا کینههــاى ایشــان از بیــن بــرود.
منظــور روایــت ایــن اســت کــه هــر گاه بــا مــردم مــدارا کنــى آنــان نیــز بــا تــو بــرادرى
و دوســتى برقــرار میکننــد ،و تــو از آن بهرهمنــد میشــوی ،و هــر گاه بــا آنــان بــا
حســن خلــق رفتــار کنــی کینههایشــان از بیــن م ـیرود و در پــى آزار و اذیــت تــو
برنمیآینــد.
َ
ّ
َ
ـاس ُسـ ِـت َر ْت ُع ُی ُوبـ ُـه َ[مـ ْـن َت َت َّبــعَ
ْ
 .5پوشــیده مانــدن عیــوب«َ :مــن َســال َم النـ َ
ُ ُ َ َّ
ُ َ
ـاس ک ِشــف ُع ُی ُوبـ ُـه]»؛[ ]13هــر کــس بــا مــردم آشــتى کنــد عیبهایــش
عیــوب النـ ِ
پوشــیده شــود.
منظــور تشــویق و ترغیــب بــه ایــن اســت کــه انســان بــا همــه مــردم آشــتى باشــد
و بــا کســى نــزاع و درگیــری نداشــته باشــد ،و ایــن باعــث مىشــود کــه عیبهــاى
او پوشــیده شــود؛ زیــرا کســى کــه چنیــن باشــد ،دیگــران نیــز بــا او کارى ندارنــد و
در صــدد افشــای عیبهــاى او برنمیآینــد در نتیجــه عیــوب او پنهــان میمانــد،
برخــاف کســى کــه بــا مــردم عــداوت و دشــمنى کنــد ،کــه دشــمنان جویــاى عیوب
او میگردنــد و امــکان نــدارد کــه عیــوب بــا ّ
تفحــص و ّ
تجســس آنــان ظاهــر نگــردد
و انســان رســوا نشــود.
ُ َ
َ
َ
َّ َ ُ ُ َّ َ ْ ً ْ َُ
َ
َ
ْ
ْ
ـش
الل(ع) یقــول إ
 .6تــداوم حیــات« :قــال َسـ ِـمعت أبــا ع ْبـ ِـد ِ
ن قومــا ِمــن ق ْریـ ٍ
َّ َ َ ِ َ
ّ
ان بأ ْح َســابه ْم َبــأ ٌس وَ
َق َلـ ْـت ُم َد َار ُات ُهـ ْـم ِل َّلنــاس َف ُن ُفــوا ِمـ ْـن ُق َر ْیــش َو ْایـ ُـم ِ َ
ِ
الل مــا ک ِ
ِ
ٍ
ِ
َ َ ُ َ َ
ْ
ّ َ ً
َ
َ ُْ ُ
ِإ َن ق ْومــا ِمـ ْـن غ ْی ِر ِهـ ْـم َح ُسـ َـن ْت ُم َد َار ُات ُهـ ْـم فأل ِحقــوا ِبال َب ْیـ ِـت َّالر ِفیـ ِـع قــال ثـ َّـم قــال
َ ً ُ ُّ َ َ ْ ُ َ
ّ
َ َّ
ً
َّ
َ ْ َ َّ َ َ ُ َ
ُ ُ َ ُ
ـاد َی
ـاس ف ِإن َمــا َیکــف ع ْنهـ ْـم َیــدا َو ِاحــدة َو َیکفــون عنــه أ َیـ ِ
مــن کــف یــده عـ ِـن النـ ِ
َ ً
ک ِثیـ َـرة»؛[ ]14امــام صــادق(ع) فرمــود :گروهــى از قریــش نســبت بــه مــردم کــم لطــف
بودنــد و بــا آنهــا کــم مــدارا میکردنــد ،نتیج ـهاش آن شــد کــه از قریــش رانــده
شــدند ،در صورتــى کــه بــه خــدا ســوگند کــه از نظــر خانوادگــى عیبــى نداشــتند .و

143

کتــاب مــاه

گروهــى از غیــر قریــش بــا مــردم خوشرفتــارى نمودنــد و بــه خانــدان عالــى و بلنــد
پیوســتند .ســپس فرمــود :هــر کــس دســتش را از مــردم دریــغ دارد ،او از آنهــا
یــک دســت دریــغ داشــته ،ولــى مــردم از او دس ـتها دریــغ دارنــد.
َ َ َ َ
َّ
َ َ َ
الل(ع) قــال قــال
 .7مــدار نصــف ایمــان و رفــق نصــف زندگــی« :عـ ْـن أ ِبــی ع ْبـ ِـد ِ
ُ ْ
ْ ُ ْ َ َ ّْ
َ ُ ُ َّ
ُ ّ
الرفـ ُـق ِب ِهـ ْـم ِن ْصــف ال َع ْیــش»؛[ 15]
الل(ص ) ُمـ َـد َاراة َالنـ ِ 
رســول ِ
ـاس ِنصــف ِالیمـ ِ
ـان و ِ
امــام صــادق(ع) از رســول خــدا(ص) نقــل فرمــود :مــدارا کــردن بــا مــردم نصــف
ایمــان اســت و نرمــى بــا آنهــا نصــف زندگــى اســت.
َ َ
ُْ ً َ ُْ ُ
َّ ُ ّ
َ َ
َ
َ
 .8حفــظ ایمــان:
«عـ ْـن أ ِبــی َج ْعفـ ٍـر ع ،قــال«ِ :إن ِلــک ِل شـ ْـی ٍء قفــا ،و قفــل
ّْ
ْ َ
الرف ُــق»؛[ ]16امــام باقــر(ع) فرمــود :بــراى هــر چیــزى قفلــى اســت(که
ِالیم ِ
ــان ِ
حافــظ آن باشــد) و قفــل ایمــان نرمــى و مالطفــت اســت.
خــوش خلقــی و نرمخوئــی از آن جهــت حافــظ ایمــان اســت کــه هــر کــس در
تعامــل بــا مــردم نرمــى و مالطفــت را از دســت دهــد و تنــدی و خشــونت در پیــش
گیــرد ،ناچــار بــه اعمالــى دســت میزنــد کــه ایمانــش از دســت م ـیرود.
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ََّ ّ ُ
ّ
الغى »...را با
مفهوم آیه شریفه «ال اکراه فى الدین قد تبین الرشد ِمن ِّ
توجه به تفاسیر مختلف بیان نمایید.

پاسخ اجمالی

بــا توجــه بــه تفاســیر مختلــف ،در مجمــوع پنــج قــول در مفهــوم و معنــاى آیــه
نشــمول
شــریفه بیــان گردیــد .قــول صحیــح آن اســت کــه آیــه ،پیامــى عــام و جها 
و انســانى دارد و آن اینکــه؛ دیــن یــک مســئله اعتقــادى و قلبــى اســت و اکــراه
و اجبــار در آن محــال اســت و بنــده مختــار و مخیــر اســت .ایــن قــول هــم دلیــل
روشــنى بــر ّرد جبریــون میباشــد کــه گفتهانــد« :انســان در قبــول اســام یــا کفــر و
یــا عبــادات و معاصــى و ســایر افعــال مجبــور اســت» .و در عیــن حــال ذیــل آیــه بــه
انضمــام آیــه بعــد از آن ،حجــت آشــکارى اســت بــر ّرد مفوضــه کــه گفتهانــد« :بعــد
از خلقــت انســان همــه امــور بــه اراده و اختیــار انســان تفویــض شــده و خداونــد بــه
کنــارى رفتــه و انتظــارى میکشــد تــا روز قیامــت»؛ زیــرا کــه ذیــل آیــه و مابعــدش
ُم ْشـ ِـعر بــه والیــت و سـ ّـنت الهــى اســت کــه هیــچ چیــزى از تحــت مالکیــت و ســیطره
الهــى خــارج نیســت.
بــه عبــارت دیگــر ،همانطــور کــه اجبــار و اکراهــى در ایمــان آوردن انســانها
نمیســت ،در عیــن حــال نمیتواننــد از تحــت مالکیــت و ســیطره الهــى خــارج
گردنــد ،بلکــه بــر مبنــاى سـ ّـنت الهــى کســانى کــه روى گــردان از کفر و طاغوت شــوند

146

تــأمــل
ّ

ّ
و بــه خــدا ایمــان آورنــد بــه مقتضــاى نظــام علــى و معلولــى ،بــه دس ـتآویزى
اســتوار چنــگ زدهانــد کــه زمینــه را بــراى هدایــت بعــدى و نجــات از تاریکیهــا بــه
ســوى روشــنایى همــوار نمودهانــد و بــر عکــس ،کســانى کــه بــا آن همــه ّادلــه روشــن
و آشــکار بــاز هــم کفــر ورزیدهانــد ،بــر اســاس همــان سـ ّـنت الهــى از روشــنایى بــه
ســوى تاریکیهــا ســوق داده میشــوند .پــس انســان بــا وجــود قــدرت انتخــاب
در نتیجهگیــرى و حاصــل انتخابــش ،هیــچ قدرتــى نــدارد ،بلکــه تابــع ســنت الهــى
اســت .در نتیجــه میتــوان از مجمــوع دو آیــه ،اصلى را اســتظهار نمود که در لســان
ائمــه(ع) نیــز جــارى میباشــد کــه« :ال جبــر و ال تفویــض بــل امــر بیــن االمریــن».

پاسخ تفصیلی

ترجمــه کامــل آیــه« :در دیــن هیــچ اجبــارى نیســت و راه از بیراهــه بــه خوبــى
آشــکار شــده اســت .پــس هــر کــس بــه طغیانگــران کافــر شــود و بــه خــدا ایمــان آورد،
ً
حتمــا بــر دس ـتآویزى محکــم چنــگ زده اســت ،دس ـتآویزى کــه ناگسســتنى
اســت و خداونــد شــنوا و دانــا اســت»]1[.
قبل از بیان مفهوم آیه ،چند نکته به عنوان مقدمه ذکر میگردد:

معانى لغات
«اکــراه» ،بــه معنــاى آن اســت کــه کســى را بــه اجبــار وادار بــه کارى کننــد« .رشــد»،
َ
هدایــت ،نجــات ،صــاح و کمــال ]2[،در مقابــل غـ ّـى بــه معنــاى رفتــن بــه راه هــاک
اســت«ُ ]3[.رشــد» بــه معنــاى رســیدن بــه واقــع مطلــب و حقیقــت امــر و وســط
َ
طریــق اســت در مقابــل غـ ّـى کــه عکــس آن اســت؛ بنابرایــن «رشــد» و «غــى» اعــم از
هدایــت و ضاللــت اســت]4[.

اقوال مفسران
بــه طــور کلــى در معنــا و مفهــوم «ال اکــراه فــى الدیــن» پنــج قــول از ناحیه مفســران
مطــرح گردیــد کــه بــه ترتیــب عبارتانــد از:
الــف) مــراد ایــن اســت کــه اگــر کســى پــس از جنــگ ،اســام آورد نگوییــد که بــا اکراه
اســام را پذیرفته اســت]5[.
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ب) آیــه در مــورد اهــل کتــاب اســت کــه پــس از قبــول پرداخــت جزیــه ،آنــان را
مجبــور بــه پذیــرش نکنیــد]6[.
ج) مــراد از آیــه همــه کفــار بــوده ،ولــى ســپس بــا آیــات قتــال[ ]7و جهــاد[ ]8نســخ
شــده اســت]9[.
د) مــراد از آیــه ،دســته ّ
نکــه شــأن نــزول آیــه را
معینــى از انصــار بودهانــد ]10[،چنا 
نیــز در مــورد آنــان ذکــر کردهانــد کــه در ایــن مــورد چندیــن داســتان مطــرح گردیــد.
از جملــه آنکــه :مــردى از مســلمانان انصــار ،بــردهاى ســیاه پوســت داشــت و او را
بــراى پذیــرش دیــن اســام تحــت فشــار قــرار مـیداد .کــه ایــن آیــه نــازل شــد.
هــ) و گروهــى از ّ
مفســران بــر آننــد کــه آیــه ،دربــاره هیــچ فــرد و گروهــى نــازل نشــده
اســت؛ بلکــه پیامــى جهانشــمول و انســانى دارد .میگوینــد :دیــن یــک مســئله
اعتقــادى و قلبــى اســت و اکــراه و اجبــار در آن محــال اســت و بنــده مختــار و مخیــر
ً
میباشــد و ایــن قولــى اســت کــه بــا بیانــات مختلــف از ناحیــه مفســران خصوصــا
مفســران معاصــر ذکــر شــده اســت]11[.
کتــر اســت.
بــه نظــر میرســد از مجمــوع ایــن اقــوال ،قــول آخــر بــه صــواب نزدی 
پــس میتــوان از ایــن آیــه اســتظهار نمــود کــه قــرآن خالصــه منطقــش این اســت که
دیــن امــرى اجبــارى و غیــر ارادى نیســت ،بــراى اینکــه حقیقــت روشــن اســت؛ راه
هدایــت و رشــد روشــن ،راه غـ ّـى و ضاللــت هــم روشــن ،و آدمــى در پذیــرش ایمــان و
کفــر آزاد و مختــار اســت .هــر کــس میخواهــد ایــن راه را انتخــاب بکنــد ،و هــر کــس
میخواهــد آنراه را ،و شــاید بتــوان از ســیاق آیــه شــریفه بــا توجــه بــه قبــل و بعــد
آن ،اصلــى را اســتخراج نمــود ،کــه اگرچــه ریشــه و کاربــرد آن کالمــى اســت ولــى در
علــوم دیگــر؛ ماننــد علــم سیاســت ،علــم اقتصــاد و ،...مــورد اســتفاده بــوده و آن
همــان اصلــى اســت کــه در لســان ائمــه(ع) بــه «ال َج ْبــر و ال تفویــض بــل امــر بیــن
االمریــن»[ ]12تعبیــر شــده اســت؛ چــون در آیه قبــل ،تصویر روشــنى از توحید ارائه
میگــردد کــه آدمــى بــا فطرتــى ســالم و کمــى دقــت و تفکــر ،بــه ســهولت حقیقــت
را درخواهــد یافــت ،ولــى چــون کــج اندیشــان همــواره ممکــن اســت تصویــرى
نادرســت از توحیــد ارائــه دهنــد؛ لــذا ایــن آیــه و آیــه بعــدش در واقــع بــا ارائــه یــک
اصــل کلــى راه را بــر آنــان میبنــدد .بــه عبارتــى دیگــر؛ آیــه دلیــل روشــنى اســت بــر
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ّرد جبریــون کــه گفتهانــد :انســان در قبــول اســام یــا کفــر و یــا عبــادات و معاصــى و
یکــه ایــن چنیــن نیســت ]13[،و خداونــد کســى
ســایر افعــال مجبــور اســت .در حال 
نکــه مفوضــه گفتهانــد:
را اکــراه و اجبــار نفرمــوده اســت و از طرفــى ،بــا توجــه بــه ای 
بعد از خلقت انســان ،همه امور به اراده و اختیار انســان تفویض شــده و خداوند
بــه کنــارى رفتــه و تــا روز قیامــت انتظــار میکشــد .چنانچــه ابــى مســلم و قفــال
کــه معتزلــى مســلکاند در معنــاى آیــه گفتهانــد« :کــه خداونــد تبــارک امــر ایمــان
را نــه بــر جبــر و اکــراه بلکــه بــر تمکــن و اختیــار انســان پایهگــذارى نمــوده اســت؛
چــون خداونــد ادلــه توحیــد را بــه حــد کافــى بیــان نمــوده تــا بر هــر صاحــب عذرى،
دلیــل و حجتــى قاطــع باشــد .پــس کافــر دلیلــى بــر باقــى مانــدن در کفــرش نخواهد
داشــت و اگــر بــر کفــرش باقــى بمانــد ،تنهــا راه اجبــار و اکــراه او بــه ایمــان اســت.
لکــن ایــن آیــه «ال اکــراه فــى الدیــن »...میگویــد :اجبــارى و اکراهــى در ایمــان آنــان
نکنیــد؛ چــون دنیــا دار ابتــا اســت و اجبــار و اکــراه منافــى معنــاى ابتــا و امتحــان
اســت» ]14[،آیــه نیــز دلیــل روشــنى اســت بــر ّرد آنــان؛ چــرا کــه آیــه شــریفه پــس از
آنکــه تفکــر جبــرى را تخطئــه میکنــد ،بالفاصلــه در ادامــه میفرمایــد« :پــس
ً
هــر کــس بــه طغیانگــران کافــر شــود و بــه خــدا ایمــان آورد ،حتمــا بــر دسـتآویزى
محکــم چنــگ زده اســت ،دسـتآویزى کــه ناگسســتنى اســت و خداونــد شــنوا و
دانــا اســت» .و بــا توجــه بــه آیــه بعــد کــه ُم ْشـ ِـعر بــه والیــت و ســنت الهــى اســت،
میتــوان اســتظهار نمــود کــه هیــچ چیــزى از تحــت مالکیــت و ســیطره الهــى خــارج
نیســت .بــه بیــان دیگــر؛ ایــن طــور نیســت کــه چــون اجبــار و اکراهــى در ایمــان آورد
نشــان نمیباشــد ،بتواننــد از تحــت مالکیــت و ســیطره الهــى خــارج گردنــد ،بلکــه
بــر مبنــاى سـ ّـنت الهــى کســانى کــه روى گــردان از کفــر و طاغــوت شــوند و بــه خــدا
ّ
ایمــان آورنــد ،بــه مقتضــاى نظــام علــى و معلولــى ،بــه دسـتآویزى اســتوار چنــگ
زدهانــد کــه زمینــه را بــراى هدایــت بعــدى آنهــا و نجــات از تاریکیهــا بــه ســوى
روشــنایى همــوار نمودهانــد و بــه عکــس ،کســانى کــه بــا آن همــه ادلــه روشــن و
آشــکار بــاز هــم کفــر ورزیدهانــد ،بــر اســاس همــان ســنت الهــى از روشــنایى به ســوى
تاریکیهــا ســوق داده میشــوند .پــس اگرچــه انســان داراى اختیــار و قــدرت
انتخــاب اســت و در انتخابــش نیــز آزاد میباشــد ،ولــى در نتیجهگیــرى و حاصــل
انتخابــش ،هیــچ قدرتــى نــدارد و تابــع ســنت الهــى اســت.
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نتیجه
از آنچــه گفتــه شــد ،ایــن اصــل بــه دســت آمــد« :ال جبــر» ،کــه صــدر آیــه شــریفه
«ال اکــراه فــى الدیــن» بیانگــر آن اســت و «ال تفویــض» ،کــه ذیــل آیــه شــریفه «فمــن
یکفــر »...مشــعر بــه آن میباشــد و بــراى مــا بســیار کارگشــا خواهــد بــود.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1بقره.256 ،
[ .]2قرشى ،سید على اکبر ،قاموس قرآن ،ج  ،3ص  ،100تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ ششم1371 ،ش.
[ .]3همان ،ج  ،5ص .131
[ .]4طباطبایى ،سید محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،2ص .342
[ .]5طبرسى ،مجمع البیان ،ج  ،2ص 126؛ رازی ،ابوالفتح ،تفسیر رازى ،ج  ،2ص .330
[ .]6عاملى ابراهیم ،تفسیر عاملى ،ج  ،1ص 516 - 515؛ مجمع البیان ،ج  ،2ص 126؛ زمخشرى ،کشاف ،ج
 ،1ص .487
[ .]7توبه.5 ،
[ .]8توبه.73 ،
[ .]9مجمع البیان ،ج  ،2ص 126؛ کشاف ،ج  ،1ص 487؛ تفسیر عاملى ،ج  ،1ص .516 – 515
[ .]10مجمع البیان ،ج  ،2ص 126؛ کشاف ،ج  ،1ص 487؛ مکارم شیرازى ،تفسیر نمونه ،ج  ،2ص .280 - 279
[ .]11مجمع البیان ،ج  ،2ص 126؛ تفسیر المیزان ،ج  ،2ص 342؛ تفسیر نمونه ،ج  ،2ص .280 - 279
[ .]12کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،ج  ،1ص  ،160باب جبر و قدر.
[ .]13طیب ،سید عبدالحسین ،أطیب البیان در تفسیر قرآن ،ج  ،3ص .18
[ .]14فخر رازى ،تفسیر رازی ،ج  ،3ص 15

150

تــاریــــخ

پرسش
مراد از رجم شیاطین(که در قرآن آمده است) چیست؟

پرسش

قــرآن کریــم بــا ذکــر علــت آفرینــش ســتارگان بــر دانــش مــا میافزایــد و میگویــد :و
آنها(شــهابها) را تیرهایــى بــراى شــیاطین قــرار دادیــم ،مــراد از رجــم شــیاطین
چیست؟

پاسخ اجمالی

خداونــد متعــال در قــرآن هــم ملکــی و هــم ملکوتــی صحبــت کــرده اســت .چرا که
ملــک و ملکــوت نســبت بــه انســان مفهــوم تمایــزی پیــدا میکنــد؛ و اال بــرای خــدا
ملــک و ملکــوت یکــی اســت و ایــن دو در پیشــگاه او هیــچ گونــه تمایــزی ندارنــد.
بــر ایــن اســاس کلمــه «الســماء»در قــرآن گاهــی بــه معنــای عالــم ملکــوت و مقــام
فرشــتگان به کار رفته اســت و در مواردی در معنای آســمان دنیا(آســمان نزدیک
بــه مــا و آســمان مــادی و بــا ســتارههای فــراوان) اســتعمال شــده اســت .بعضــی
از آیاتــی کــه بــه عنــوان مثــال ذکــر کــرده ایــد در صــدد بیــان تمثیلــی بــرای طــرد
شــیاطین و مصونیــت حــق و وحــی میباشــند .در ایــن آیــات منظــور از آســمان،
آســمان مــادی نیســت بلکــه مقامــی اســت کــه مالئکــه( کــه مــادی نیســتند ) در
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آن جــا قــرار داشــته و شــیطانها مىخواهنــد بــه عالــم فرشــتگان نزدیــک شــوند،
و از اســرار خلقــت و حــوادث آینــده ســر درآورنــد .کــه مالئکــه ایشــان را بــا نــورى از
ملکوت(کــه شــیطانها تــاب تحمــل آن را ندارنــد) دور مىســازند .امــا در آیــات
دیگــری مــراد از «الســماء» ،آســمان دنیــا میباشــد ،کــه ایــن دو هیچ گونــه منافاتی
بــا هــم ندارنــد و هیــچ ایــرادی بــه آیــات قــرآن وارد نیســت.

پاسخ تفصیلی

در آیــات متعــددی از قــرآن ســخن از کــرات آســمانی و شــهاب ســنگها و
شــیاطین رفتــه اســت .از جملــه میفرمایــد« :مــا ایــن آســمان را از هــر شــیطان
رجیــم و شــوم و ملعــون محفــوظ داشــتهایم .مگــر آن شــیطانهایى کــه هــوس
«اســتراق ســمع»(و خبرگیــرى دزدکــى) کننــد ،کــه شــهاب آشــکار آنهــا را تعقیــب
مىکنــد و بــه عقــب مىرانــد» ]1[ .عیــن همیــن مضمــون در ســوره صافــات و
ســوره جــن نیــز آمــده اســت.
ســؤال ایــن اســت کــه چگونــه شــیاطین بــه وســیله شــهابها از آســمان رانــده
مىشــوند؟!
َّ
َ َ َ َ ََ
ْ
ُ
َ
ٌ
السـ ْـمع فأت َبعــه ِشـ ٌ
آیــه اخیــر « إل َمــن ْاســت َرق ّ
ـهاب ُم ِبیــن « از آیاتــى اســت کــه
ِ
ِ
مفســران در تفســیر آن بســیار ســخن گفتهانــد و هــر یــک مســیر خاصــى را پیمــوده
و برداشــت معینــى از آن دارنــد ]2[.مــا در ایــن جــا بــرای روشــن شــدن معنای این
آیــات بــه مطالبــی کــه در تفســیر گرانقــدر المیــزان آمــده اســت اشــاره میکنیــم.
عالمــه طباطبایــی(ره) میفرماید«:توجیهــات مختلفــى را کــه مفســران بــراى
اســتراق ســمع شــیاطین ،و رانــده شــدن آنهــا بــه وســیله شــهابها بیــان
کردهانــد ،بــر اســاس چیــزى اســت کــه از ظاهــر آیــات و روایــات بــه ذهــن مىرســد
کــه افالکــى زمیــن را در بــر گرفتــه انــد و در آنهــا گروههایــى از فرشــتگان قــرار دارنــد
و هــر کــدام از ایــن افــاک درهایــى دارنــد کــه جــز از آنهــا نمىتــوان وارد شــد،
و گروهــى از ایــن فرشتگان،شــهابها را بــر دســت دارنــد ،و منتظــر شــیاطین
اســتراق ســمع کننــده هســتند تــا آنهــا را بــا آن بکوبنــد و براننــد! در حالــى
کــه امــروز روشــن شــده اســت ایــن گونــه نظریــات بــى اســاس اســت ،نــه چنــان
افالکــى وجــود دارد و نــه آن درهــا و نــه ماننــد آن .آن چــه بــه عنــوان یــک احتمــال
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مىتــوان در ایــن جــا گفــت ایــن اســت ایــن گونــه بیانــات در کالم االهــى از قبیــل
امثالــى اســت کــه بــراى روشــن شــدن حقایــق غیــر حســى در لبــاس حســى ذکــر
مىشــود ،همــان گونــه کــه خداونــد مىفرمایــد « :اینهــا مثلهایــى اســت کــه
بــراى مــردم مىزنیــم و جــز عالمــان آنهــا را درک نمىکننــد»[ ]3و امثــال ایــن
تعبیــرات در قــرآن فــراوان اســت ،ماننــد عــرش ،کرســى ،لــوح ،کتــاب.
بنــا بــر ایــن منظــور از آســمان کــه جایــگاه فرشــتگان اســت ،یــک عالــم ملکوتــى و
مــا وراء طبیعــى اســت ،کــه از ایــن جهــان محســوس ،برتــر و باالتــر اســت ،و منظــور
از نزدیــک شــدن شــیاطین بــه ایــن آســمان بــراى اســتراق ســمع و پرتــاب کــردن
شــهاب بــه آنهــا ،آن اســت کــه آنهــا مىخواهنــد بــه جهــان فرشــتگان نزدیــک
شــوند تــا از اســرار خلقــت و حــوادث آینــده آگاهــى یابنــد ،ولــى آنهــا شــیاطین را بــا
انــوار معنــوى ملکوتــى کــه تــاب تحمــل آن را ندارنــد مىراننــد»]4[.
و یــا مــراد ایــن اســت کــه :شــیطانها خــود را بــه حــق نزدیــک مىکننــد ،تــا آن را
بــا تلبیسهــا و نیرنگهــاى خــود بــه صــورت باطــل جلــوه دهنــد ،و یــا باطــل را بــا
تلبیــس و نیرنــگ بــه صــورت حــق درآورنــد ،و مالئکــه رشــتههاى ایشــان را پنبــه
مىکننــد ،و حــق صریــح را هویــدا مىســازند ،تــا همــه بــه تلبیــس آنهــا پىبــرده،
حــق را حــق ببیننــد ،و باطــل را باطــل.
و ایــن کــه خــداى ســبحان داســتان اســتراق ســمع شــیاطین و هــدف شــهاب
قــرار گرفتــن شــان را دنبــال ســوگند بــه مالئکــه وحــى و حافظــان آن از مداخلــه
شــیطانها ذکــر کــرده ،تــا انــدازهاى گفتــار مــا را تأییــد مىکنــد]5[».
در تفسیر نمونه نیز در این باره آمده است:
الــف  -کلمه«سماء»(آســمان) در بســیارى از آیــات قــرآن بــه معنــى همیــن
آســمان مــادى اســت در حالــى کــه در بعضــى دیگــر از آیــات قطعــا بــه معنــى
آســمان معنــوى و مقــام بــاال اســت .از جملــه:
« .1آنهــا کــه آیــات مــا را تکذیــب کردنــد و در برابــر آن تکبــر ورزیدنــد درهــاى
آســمان بــه رویشــان گشــوده نمىشــود»[ .]6ممکــن اســت منظــور از آســمان در
ایــن جــا کنایــه از مقــام قــرب خــدا بــوده باشــد.
«.2آیــا ندیــدهاى کــه خــدا چگونــه مثلــی زده اســت؟ ســخن پاکیــزه -اعتقــاد
درســت و ایمــان راســتین -را چــون درخــت پاکیــزه [قــرار داده اس ـت] کــه ریشــه
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آن [در زمیــن] اســتوار و شــاخه آن در آســمان اســت -بــه آســمان ســر بــرآورده
اســت»[ ]7ایــن درخــت پاکیــزه کــه خداونــد آن را بــه عنــوان مثــال بیــان کــرده،
پیامبــر ریشــه آن اســت ،و علــى(ع) شــاخه آن(همــان شــاخهاى کــه ســر بــر آســمان
کشــیده) و امامــان شــاخههاى کوچــک ترنــد.
روشــن اســت کــه مــراد از آســمان در ایــن گونــه آیــات ،این آســمان حســى نیســت
و از ایــن جــا نتیجــه مىگیریــم کــه آســمان هــم در مفهــوم مــادى آن اســتعمال
میشــود و هــم در مفهــوم معنــوى آن.
ب  -نجوم(ســتارگان) نیــز یــک مفهــوم مــادى دارد یعنــی ســتارگانى کــه در
آســمان دیــده مىشــوند ،و یــک مفهــوم معنــوى کــه اشــاره بــه دانشــمندان و
شــخصیتهایى اســت که روشــنى بخش جوامع انســانى هســتند ،و همان گونه
کــه مــردم راه خــود را در ش ـبهاى تاریــک در بیابانهــا و بــر صفحــه اقیانوسهــا
بــه وســیله ســتارگان پیــدا مىکننــد ،تودههــاى جمعیــت در اجتماعــات انســانى
نیــز راه زندگــى و ســعادت و حیــات را بــه کمــک ایــن دانشــمندان و رهبــران آگاه
و بــا ایمــان مىیابنــد .در آیــات و روایــات متعــددی نجــوم بــه ایــن معنــای دوم
َّ
َ
آمــده اســت از جملــه :در تفســیر علــى بــن ابراهیــم در ذیــل آیــه َو ُهـ َـو الـ ِـذی َج َعــل
ْ
ْ
ُ ُ
َل ُک ُــم ُّالن ُج َ ْ ُ
ـات ال َبـ ِّـر َو ال َب ْحـ ِـر « ]8[:کــه امام(ع)فرمــود:
ــوم ِل َته َتــدوا ِبهــا ِفــی ظلمـ ِ
منظــور از ســتارگان خانــدان پیامبرنــد»]9[.
ج  -از روایــات متعــددى کــه در تفســیر آیــات مــورد بحــث وارد شــده اســتفاده
مىشــود کــه ممنــوع شــدن شــیاطین از صعــود بــه آســمانها و رانــده شدنشــان
بــه وســیله نجــوم هنــگام تولــد پیامبــر بــود ،و از بعضــى از آنهــا اســتفاده مىشــود
کــه بــه هنــگام تولــد عیســى تــا حــدى ممنــوع شــدند و پــس از تولــد پیامبــر بــه طــور
کامــل ممنــوع گشــتند.
از مجموعــه آن چــه گفتیــم چنیــن مىتــوان حــدس زد کــه «ســماء» در ایــن جــا
بــه مفهــوم معنــوى اشــاره مىکنــد و کنایــه از آســمان حــق و ایمــان و معنویــت
اســت .و همــواره شــیاطین در تالشــند تــا بــه ایــن محــدوده راه یابنــد و از طریــق
انــوا ع وسوس ـهها در دل مؤمنــان راســتین و حامیــان حــق نفــوذ کننــد.
امــا مــردان االهــى از پیامبــران و امامــان گرفتــه تــا دانشــمندان متعهــد ،بــا امــواج
نیرومنــد علــم و تقوایشــان بــر آنهــا هجــوم مىبرنــد و آنــان را از نزدیــک شــدن بــه
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ّ

ایــن آســمان مىراننــد .از ارتبــاط میــان صعود به آســمان و آگاهى از اســرار میتوان
دریافــت کــه مــراد از آســمان در ایــن آیــات ،آســمان معنوی(عالــم ملکــوت) اســت؛
زیــرا مىدانیــم در ایــن آســمان مــادى اخبــار خاصى(جــز شــگفتیهاى خلقــت کــه
حتــى از روى زمیــن نیــز قابــل مطالعــه اســت) وجــود نــدارد.
ایــن موضــوع نیــز بســیار قابــل مالحظــه اســت کــه پیدایــش شــهاب تنهــا در جــو
زمیــن اســت کــه بــر اثــر برخــورد قطعــات ســنگ بــه هــواى اطــراف زمیــن و شــعلهور
ّ
شــدن آنهــا پیــدا مىشــود و اال در بیــرون جــو زمیــن شــهابى وجــود نــدارد البتــه
در بیــرون جــو زمیــن ســنگهاى ســرگردانى در حرکتنــد ولــى بــه آنهــا شــهاب
گفتــه نمىشــود مگــر زمانــى کــه وارد جــو زمیــن گــردد و داغ و شــعلهور شــود ،و در
برابــر چشــم انســان بــه صــورت خــط آتشــى نمایــان گــردد بــه گون ـهاى کــه تصــور
مىشــود ســتارهاى اســت در حــال حرکــت و ایــن را نیــز مىدانیــم کــه انســان امــروز
بارهــا از ایــن جــو زمیــن بــه خــارج عبــور کــرده و بســیار از آن فراتــر رفتــه و تــا کــره مــاه
رســیده اســت.
بنــا بــر ایــن اگــر منظــور از شــهاب در قــرآن مجیــد همیــن شــهابهای مــادى و
آســمان مــادى باشــد ،بایــد گفــت کــه ایــن منطقــه بــراى دانشــمندان بشــر کشــف
شــده و مطلــب اســرار آمیــزى در آن وجــود نــدارد.
بنــا برایــن منظــور از آســمان ،آســمان حــق و حقیقــت اســت ،و شــیاطین همــان
وسوسـهگران هســتند کــه مىکوشــند بــه ایــن آســمان راه یابنــد و اســتراق ســمع
کننــد و بــه اغــواى مــردم بپردازنــد ،امــا ســتارگان و شــهب یعنــى رهبــران االهــى
و دانشــمندان بــا امــواج نیرومنــد قلمشــان آنهــا را بــه عقــب مىراننــد و طــرد
مىکننــد.
البتــه قــرآن دریــاى بیکران اســت و ممکن اســت دانشــمندان آینــده در زمینه این
آیــات بــه حقایــق تــازهاى دســت یابنــد که امــروز به آن دســت نیافتهایــم]10[.
شــاید بــه ایــن تفســیر ایــن اشــکال گرفتــه شــود کــه ذیــل ایــن آیــات تصریــح شــده
اســت کــه« :الســماء الدنیــا » و خــود ایــن تفاســیر تصریــح نمــوده انــد کــه مقصــود از
آســمان ،همیــن آســمان مــادی نزدیــک بــه مــا کــه پــر از ســتارگان اســت ،میباشــد.
پــس چگونــه امــکان دارد مــا بعــد ایــن آیــات را کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا همیــن ذیــل
دارند ،به آســمان معنوی تفســیر نمائیم؟ آیا این تناقض گویی در تفســیر نیســت؟
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جواب

ایــن ایــراد ناشــی از آن اســت کــه مــا خــدا را هم از دید انســانی و مادی مینگریم
و بــه همیــن خاطــر محدودیتهــای انســانی را از روی غفلــت بــه او نیــز نســبت
میدهیــم.در حالــی کــه چــون دایــره دیــد انســان محــدود میباشــد و نمــی توانــد
همــه عوالــم را بــا هــم ببینــد بــرای او ملکــی و ملکوتــی بــه صــورت دو عالــم جــدا و
متمایــز متصــور اســت .در حالــی کــه بــرای خــدا ملــک و ملکــوت یکســان اســت.
بــه همیــن خاطــر آیــات قرآنــی هــم عالــم ملــک و هــم از عالــم ملکــوت صحبــت
َ َ َ ْ َ َّ َّ َ ُّ ْ
الدنیــا ِب َمصابیـ َـح ]11[»...کــه
میکنــد .آنجــا کــه میفرمایــد« :و لقــد زینــا الســماء
مقصــود از «الســماء الدنیــا» آســمان مــادی نزدیــک مــا و عالــم ملــک میباشــد.
ُ ُ ً َّ
ْ
ـیاطین[ »]12بــر طبــق نظــر
لشـ
امــا در ادامــه کــه میفرمایــدَ »:و َج َعلناهــا رجومــا ِل
ِ
مفســران عالــم ملکــوت را اراده کــرده اســت.
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ین َک ّذ ُبوا بآیا ِتنا َو ْاس َت ْک َب ُروا َع ْنها ال ُت َف َّت ُح َل ُه ْم أ ْب ُ
[ ]6اعراف « ،40 ،إ َّن ّال ِذ َ
ماء «
الس ِ
ِ
ِ
َ
ً
ُ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اهَّلل َمثل کل َمة َط َیبة کش َج َرة َط َیبة أ ْصلها ثاب ٌت َو ف ْر ُعها فی َّ
[ ]7ابراهیمَ « 24 ،أ َل ْم ت َر کیف ض َر َب ُ
ماء »
الس ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
[ ]8انعام.97 ،
[ ]9مجلسی ،محمد باقر ،بحاراألنوار ،ج  ،24ص .77
[ - ]10مکارم شیرازى ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج  ،11ص  41الی  ،51دار الکتب اإلسالمیة  -تهران ،چاپ اول1374 ،
ش(.با تلخیص)
[ - ]11-12الملک.5 ،
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پرسش
در آیه  228سوره بقره برتری مرد بر زن اعالم شده است ،آیا این با
عدالت خداوند منافات ندارد؟

پاسخ اجمالی

ایــن آیــه دربــاره زنــان مطلقــه و یکــی از احــکام طــاق رجعــی یعنــی رجــوع
شــوهران آنهــا در زمــان عــده اســت و بــه یــک اصــل کلــی یعنــی مســاوات بیــن
حقــوق و وظایــف زنــان اشــاره کــرده اســت.
از جمــع بنــدی آیــات قــرآن و ســیاق ایــن آیــه بدســت میآیــد کــه قــرآن برتــری
را بــه تقــوا میدانــد و در احــکام و وظائــف تســاوی بیــن مــرد و زن را نمــی پذیــرد
و عدالــت گــرا اســت ،بــر ایــن اســاس مدیریــت خانــواده را بخاطــر ویژگیهایــی کــه
خداونــد در مــردان قــرار داده ،بــر عهــده ی مــردان گذاشــته اســت.

پاسخ تفصیلی

آیــه شــریفه ای کــه بــه آن اشــاره کــرده ایــد دربــاره طــاق رجعــی اســت و میفرمایــد:
« ...در آن ایام(ایــام عــده طــاق) اگــر شوهرانشان(شــوهران زنــان طالق داده شــده)
قصــد اصــاح داشــته باشــند بــه بازگرداندنشــان ســزاوارترند .و بــرای زنــان حقوقــی
شایســته اســت هماننــد وظیفــه ای کــه بــر عهــده آنهاســت ولــی مــردان را بــر زنــان
مرتبتی(درجــه ای) اســت و خداونــد پیروزمنــد و حکیــم اســت]1[.
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کتــاب مــاه

آنچــه در ایــن آیــه بــه آن اشــاره شــده اســت یــک اصــل مهــم اســت کــه از نظــر
اســام وظایــف و حقــوق زن بــا یکدیگــر تناســب دارند(همانطــوری کــه وظایــف
و حقــوق مــرد بــا هــم تناســب دارنــد) یعنــی بیــن حقــوق زنــان بــا وظایــف آنهــا
تســاوی وجــود دارد .و البتــه عکــس آن نیــز صــادق خواهــد بــود یعنــی اگــر بــرای
کســی حقــی قــرار دهنــد در مقابــل وظایفــی هــم بــه همــان انــدازه بــر گــردن او قــرار
خواهنــد داد .ایــن اصــل مهــم ریشــه و منشــأ عدالــت بیــن زن و مــرد اســت.
ً
اصــوال اســام مدعــی تســاوی زن و مــرد نیســت ،بلکــه مدعــی عدالــت بیــن زن
و مــرد اســت .زیــرا هرگــز نمــی تــوان انــکار کــرد کــه بیــن زن و مــرد از نظــر روحــی و
جســمی و ...تفاوتهایــی وجــود دارد .و همیــن تفاوتهــا باعــث میشــود تــا
وظایــف هــر یــک بــا دیگــری متفــاوت باشــد و ایــن عیــن عدالــت اســت .و اگــر بــا
وجــود تفاوتهــا از هــر یــک ،وظایــف یکســانی خواســته شــود ایــن خــاف عدالــت
اســت[.]2
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه و بــا توجــه بــه اینکــه یــک خانــواده موفــق و ســعادتمند
نیــاز بــه یــک مدیــر قدرتمنــد و توانــا دارد و همــه محاســبات دور از تعصــب میگوید
وضعیــت جســمانی مــرد و ...ایجــاب میکنــد کــه او مدیــر خانــواده باشــد[.]3
پــس از نظــر اســام اگرچــه مــردان در ایــن جهــت بــر زنــان برتــری داده شــده انــد
ولــی ایــن برتــری و درجــه آنهــا موجــب تکالیــف و وظایفــی بــرای آنهــا شــده
اســت کــه چنیــن وظایــف و تکالیفــی را از زنــان نخواســته انــد.
جالــب اســت کــه در پایــان آیــه شــریفه میفرمایــد :خداونــد پیروزمنــد و حکیــم
اســت کــه ایــن کلمــات نورانــی اشــاره اســت بــه اینکــه قانــون و تدبیــر الهــی ایجــاب
میکنــد کــه هــر کــس در جامعــه بــه وظایفــی بپــردازد کــه قانــون آفرینــش بــرای او
تعییــن کــرده اســت و بــا ســاختمان بــدن او تناســب دارد]4[ .
نتیجــه اینکــه بــا توجــه بــه ســیاق آیــه و بــا توجــه بــه آیات دیگــری کــه میفرماید:
زن و مــرد از نظــر پــاداش اعمــال صالــح ،بــا هــم هیــچ فرقــی ندارنــد[ ]5و تقــوا
مــاک برتــری اســت[ ]6و فرقــی بیــن مــرد و زن از ایــن جهــت نیســت ،بــه خوبــی
روشــن اســت کــه ایــن آیــه شــریفه برتــری مــردان را تنهــا از جهــت امــر مدیریــت
و سرپرســتی خانــواده ،بیــان نمــوده اســت و معنــی آیــه برتــری مطلــق مــردان از
تمــام جهــات نیســت.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ ]1بقره.228 ،
[ ]2مساله عدالت میان زن و مرد به این معنى نیست که آنها در همه چیز برابرند و همراه یکدیگر گام بردارند.
جنس زن براى انجام وظایفى متفاوت با مرد آفریده شده و به همین دلیل احساسات متفاوتى دارد قانون
آفرینش ،وظیفه حساس مادرى و پرورش نسلهاى نیرومند را بر عهده او گذارده ،به همین دلیل سهم بیشترى از
عواطف و احساسات به او داده است ،در حالى که طبق این قانون ،وظایف خشن و سنگینتر اجتماعى بر عهده
جنس مرد گذارده شده ،و سهم بیشترى از تفکر به او اختصاص یافته بنا بر این اگر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم
باید پارهاى از وظایف اجتماعى که نیاز بیشترى به اندیشه و مقاومت و تحمل شدائد دارد بر عهده مردان گذارده
شود ،و وظایفى که عواطف و احساسات بیشترى را مىطلبد بر عهده زنان ،و به همین دلیل مدیریت خانواده
بر عهده مرد ،و معاونت آن بر عهده زن گذارده شده است و به هر حال این مانع از آن نخواهد بود که زنان در
اجتماع ،کارها و وظایفى را که با ساختمان جسم و جان آنها مىسازد ،عهده دار شوند ،و در کنار انجام وظیفه
مادرى ،وظایف حساس دیگرى را نیز انجام دهند .و نیز این تفاوت مانع از آن نخواهد بود که از نظر مقامات
معنوى و دانش و تقوا ،گروهى از زنان از بسیارى از مردان پیشرفتهتر باشند.
به هر حال قوانینى همچون بودن حق طالق ،یا رجوع در عده یا قضاوت به دست مردان(،جز در موارد خاصى
که به زن یا حاکم شر ع حق طالق داده مىشود) از همین جا سرچشمه مىگیرد ،و نتیجه مستقیم همین واقعیت
است .تفسیر نمونه ،ج ،2ص158 :
ً
[ ]3این مطلبی است که عمال مورد تأیید تمام مدعیان تساوی حقوق زن و مرد میباشد زیرا وقتی به کشورهایی
که مدعی تساوی حقوق زن و مرد هستند نگاه میکنیم میبینیم اکثر قریب به اتفاق این کشورها مدیران درجه
اول خود را از بین مردان انتخاب میکنند و کارهای مدیریتی را به مردان واگذار کرده اند.
[ ]4تفسیر نمونه ،ج  ،2ص .161
[ ]5نحل.97 ،
َ
ُ
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً
وبا َو َقبائ َل ل َت َ ُ َ ْ ُ ْ َ
اهَّلل
ى و جعلناکم شع
[]6حجرات« 13 ،یا أیها الناس ِإنا خلقناکم ِمن ذک ٍر و أنث 
عارفوا ِإ ّن أ ک َر َمک ْم ِعند ِ
ِ ِ
َْ ُ
قاک ْم إ َّن َ
اهَّلل َع ٌ
لیم َخ ٌ
بیر».
أت
ِ
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پرسش
اینکه خداوند نور آسمانها و زمین است ،آیا منظور نور محسوس است؟
اگر نیست به چه معنا است؟

پاسخ اجمالی

ً
 .1مراد از «نور» در آیه کریمه «اهَّلل نور الســموات و االرض»...مســلما نور حســى
و محســوس ،نیســت .زیــرا نــور محســوس از خــواص وکیفیــات مـ ّ
ـادى عــارض بــر
جســم اســت،و ادلــه عقلــى کــه جســمانیت را از خداونــد متعــال نفــى مىنمایــد،
مانــع از آن مىشــود کــه خداونــد را نــور محســوس مــادى بدانیــم.
افــزون بــر ایــن بســیارى از آیــات الهــى ادراک بصــرى و مثلیــت هــر چیــزى را بــه
خداونــد متعــال نفــى مىکنــد ،کــه دلیلــى قرآنــى بــر جســمانى نبــودن خــدا اســت،
و از ایــن رو ،اگــر از خداونــد بــه «نــور آســمانها و زمیــن» تعبیــر شــده اســت منظــور
نــور محســوس نمىتوانــد باشــد.
ُْ
«.2نــور» عبــارت اســت از چیــزى کــه ظاهــر بالــذات و مظهــر غیــر باشــد .یعنــى
روشــن و روشــن کننده و پیدا و پیدا کننده اســت ،خواه نور محســوس باشــد ،مثل
نــور خورشــید و ســتارگان و چــراغ ،و خــواه نــور غیــر محســوس ماننــد علــم و ایمــان.
البتــه معنــاى ابتدایــى کــه از «نــور» بــه ذهــن مىرســد ،همــان نــور حســى اســت،
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امــا بــا دقــت درمعنــاى نــور کــه همــان «ظاهــر بالــذات و مظهــر غیــر» اســت،و بــا
تحلیــل آن ،اطــاق نــور بــه امــور معنــوى کــه روشــنایى بخــش جــان و باطن اســت،
صحیــح خواهــد بــود .چنانکــه قــرآن مجیــد از «ایمــان» بــه عنــوان نــورى کــه بــه
مومــن داده مىشــود ،یــاد کــرده اســت و عرفــا بــه «عشــق» نــور اطــاق کردهانــد.
 .3از آنجــا کــه ذات خداونــد پیــدا و روشــن اســت و باعــث پیدایــش و روشــنى
هــر چیــز دیگــر اســت ،زیــرا خالــق و ایجــاد کننــده آنــان اســت ،اطــاق کلمــه «نــور»
بــر خداونــد صحیــح اســت بلکــه چــون وجــود هــر چیــزى باعــث ظهــور آن چیــز
بــراى دیگــران اســت بایــد گفــت کــه مصــداق تــام نــور همــان «وجــود» اســت ،پــس
ْ
خداونــد متعــال کاملتریــن مصــداق «نــور» مىباشــد و ظاهــر بالــذات و ُمظ ِهــر
واقعــى اوســت ،از ایــن رو بایــد اذعــان کــرد کــه او نــورى اســت کــه آســمانها و
زمیــن بــه وســیله او ظهــور یافتهانــد.
 .4تعبیــر بــه آســمانها و زمیــن کنایــة از کل عالــم هســتى و همــه مخلوقــات
ْ
ْ
ِعلــوى و ِســفلى و جهــان غیــب و شــهادت اســت ،نــه اینکــه منظــور فقــط همیــن
آســمان بــاالى ســر باشــد .پــس معنــاى «اهلل نورالســموات و االرض» ایــن اســت
کــه :خداونــد نــور تمــام جهــان اســت.
و امــا اینکــه درآیــه تعبیــر بــه «نــور» کــرده اســت و نــه «پدیــد آورنــده» ،بــراى تنبــه
برایــن نکتــه اســت کــه ،همانطــور کــه «نــور» ظاهــر اســت و نیــاز بــه ظاهــر کننــده
نــدارد ،خداونــد متعــال هــم ،خــود ظاهــر و روشــن و واضح اســت و براى شــناخت
ْ
او نیــازى بــه وجــود واســطه و ُمظ ِهــر نیســت .چنانکــه اهــل عرفــان بــه پیــروى از
انبیــا و امامــان(ع) فرمودهانــد مخلوقــات رابایــد در پرتــو وجــود و نــور خداونــد
شــناخت نــه اینکــه خــدا را بــه واســطه مخلوقــات و آثــار شناســایى نمــود .بــراى
اولیــاى الهــى همــه چیــز درپرتــو نــور خــدا روشــن اســت و غیــر از نــور او دیــده
نمىشــود و اگــر نــور االهــى نباشــد همــه چیــز در تاریکــى عــدم مىباشــند ،پــس
اســتفاده مهــم از ایــن آیــه ایــن اســت که:خداونــد متعــال بــراى هیــچ موجــودى
مجهــول نیســت،چون ظهــور تمــام اشــیا ،ناشــى از ظهــور و اظهــار او اســت.
خداونــد غایــب نیســت تــا از طریــق مخلوقاتــش مکشــوف گــردد ،بلکــه متجلــى به
تمــام ذات اســت و خفــاى او از دیــد صاحبــان معرفــت ناقــص ،مىتوانــد ازفــرط
شــدت نــور او باشــد «یامــن هــو اختفــى لفــرط نــوره ،الظاهــر الباطــن فــى ظهــوره».
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 .5و نکتــه دیگــرى کــه از ایــن آیــه بــه دســت مىآیــد ایــن اســت :مــا بــه خــدا
«نــور» مىگوییــم امــا «نــور اعظــم» اطــاق نمىکنیــم .و ایــن عقیــده «مانویــه»
کــه خداونــد را «نــور اعظــم» مىداننــد ،یعنــى یــک نــور ّ
حســى در کنــار ســایر نورهــا
امابزرگتــر و باالتــر ،عقیــده صحیــح و حقــى نیســت .بلکــه خداونــد از نظــر قــرآن
«نــور محــض» اســت و غیــر حســى ،یعنــى تنهــا نــور عالــم وجــود ،و هــر چیــزى غیــر
از او «ظلمــت «اســت .بــه تعبیــر ادعیــه «نورالنــور» اســت ،یعنــى نــور واقعــى او
اســت و اگــر نــورى هســت بــه برکــت وجــود و نــور حــق اســت.
 .6در تفســیر و تأویــل و تطبیــق آیــه کریمــه ،اقــوال و روایــات مختلفــى وجــود
دارد کــه بــراى آگاهــى از آنــان بــه کتابهــاى مربــوط و تفاســیر و مجامــع روایــى
مىتــوان مراجعــه نمــود.

پاسخ تفصیلی

بــدون شــک ،اینکــه در قــرآن از خداونــد تعبیــر بــه «نــور» شــده اســت «اهَّلل نــور
الســموات والرض» ]1[،منظــور نــور حســى نیســت .نــور محســوس ،مخلوقــى از
مخلوقــات خداونــد اســت ،چنانکــه قــرآن در ســوره انعــام ،آیــه اول مىفرمایــد
«ســپاس مخصــوص خدایــى اســت کــه آفریننــده آســمانها و زمیــن و قــرار
دهنده(خالــق) نــور و ظلمــت اســت» .فالســفه و متکلمــان و مفســران قــرآن هــر
کــدام دالیلــى متقنبــر «جســم» نبــودن خداونــد ،ارایــه نمودهانــد[ .]2از ایــن رو
اطــاق اســم «نــور» بــر خداونــد نمىتوانــد بــه معنــاى نــور محســوس باشــد کــه بــه
عنــوان جســم و یــا از خــواص جســم و عــارض بــر جســم اســت .از میــان مفســران
متکلــم ،شــاید «فخــر رازى» بیــش از دیگــران بــه ایــن مطلــب پرداختــه و در تفســیر
جملــه «اهلل نــور الســموات و االرض» ،شــش برهــان بــر جســمانى نبــودن خداونــد،
متــر
و اینکــه ایــن نــور نمىتوانــد نــور محســوس و مــادى باشــد ذکــر مىکنــد ]3[.مه 
اینکــه آیــات بســیارى در قــرآن کریــم وجــود دارد کــه نفــى حدوث و جســمانى بودن
از خــدا مىکننــد .افــزون بــر آنچــه بیــان شــد ،آیــه «لیــس کمثلــه شــىء» کــه در
چندیــن جــاى قــرآن آمــده اســت ،هرگونــه مثلیــت و مشــابهتى را بــراى خداونــد
متعــال نفــى مىکنــد .پــس نورانیــت خداونــد هــم نمىتوانــد همیــن نورانیــت
محســوس باشــد زیــرا کــه ایــن نورانیــت مثــل و ماننــد بســیارى دارد.
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معناى نور
عالمــه طباطبایــى درتحلیــل معنــاى کلمــه «نــور» مىفرماینــد« :کلمــه
نورمعنایــى معــروف دارد ،و آن عبارتســت از چیــزى کــه اجســام تیره را بــراى دیدن
مــا روشــن مىکنــد ،و هــر چیــزى بــه وســیله آن ظاهــر و هویــدا مىگــردد .البتــه خود
ً
نــور بــراى مــا ذاتــا مکشــوف و هویــدا اســت و چیــز دیگــرى آن را ظاهــر نمىکنــد؛
پــس نــور عبارتســت ازچیــزى کــه «ظاهــر بالــذات و ظاهــر کننــده غیــر» اســت.
ً
ایــن اولیــن معنایــى اســت کــه کلمــه «نــور» را بــراى آن وضــع کردهانــد ،بعــدا
بــه نحــو اســتعاره یــا حقیقــت ثانویــه بــه هــر چیــزى کــه محسوســات را مکشــوف
مىســازد اســتعمال نمودنــد .در مرحلــه بعــدى ،معنــاى آن را بــر غیــر محســوس
هــم اطــاق کردنــد .از ایــن رو «عقــل» را نــورى خواندنــد کــه معقــوالت را ظاهــر
مىکنــد ،و همــه ایــن اســتفادهها بــا تحلیــل در معنــاى «نــور» بــه دســت مىآیــد
ً
کــه عبارتســت از «الظاهــر بذاتــه المظهــر لغیــره» ]4[.پــس آنچــه ابتدائــا از کلمــه
«نــور» فهمیــده مىشــود ،نــور محســوس اســت کــه از اجســام نورانــى پراکنــده
مىشــود ،ماننــد خورشــید ،ســتارگان ،و چــراغ و المپهایــى کــه ســاخته دســت
بشــرند ،کــه اگــر ایــن نورهــا نبــود ،جهــان تاریــک بــود ولــى بــا وجــود آنــان ،فضــا
روشــن اســت .امــا حقیقــت و تعریــف دقیــق نــور از نظــر دانشــمندان فیزیــک
ً
ســخن دیگــرى اســت و شــاید از نظــر آنــان حقیقــت نــور کامــا کشــف نشــده باشــد
یــا در مــورد حقیقــت نــور اختــاف داشــته باشــند ،آنچــه مســلم اســت ایــن کــه
در عالــم مــاده چیــزى بــه نــام «نــور» وجــود دارد کــه از اجســامى برمىخیــزد
کــه نورانــى هســتند و در اصطــاح بــه آنهــا «منبــع نورانــى» اطــاق مىگــردد.
ولــى اطــاق کلمــه «نــور» منحصــر در نــور حســى نیســت ،بلکــه بــر هــر چیــزى کــه
«روشــن و روشــن کننــده» باشــد و یــا بــه تعبیــر دیگــر «پیــدا و پیــدا کننــده» باشــد
ً
گفتــه مىشــود :مثــا در مــورد «علــم» مىگوییــم« :علــم نــور اســت» چــون در
ذاتــش روشــنایى اســت و واقعیتهایــى را هــم روشــن مىســازد]5[.
چنانکــه قــرآن مجیــد در مــورد مؤمــن مىفرمایــد« :آیــا آن کســى کــه ُمــرده بــود
و مــا زنــدهاش کردیــم و بــراى او نــورى قــرار دادیــم کــه بــا آن در میــان مــردم راه
مــىرود ]6[»...پــس در فرهنــگ قرآنــى ،ایمــان «نــور» اســت ،و از آنجــا کــه ایمــان،
بــه مؤمــن نورانیــت قلــب و باطــن مىبخشــد و هــدف و مقصــد را نشــان او
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مىدهــد و بــه ســعادت رهنمــون مىســازد ،اطــاق «نــور» بــر آن صحیــح اســت.
چنانکــه عرفــا بــه عشــق «نــور» مىگوینــد .مولــوى مىگویــد:
عشق قهار است و من مقهور عشق  /چون قمر روشن شدم از نور عشق[]7

اطالق کلمه «نور» بر خداوند
اطــاق کلمــه «نــور» بــر خداونــد نیــز صحیــح اســت زیــرا کــه در قــرآن و روایــات،
چنیــن اطالقــى صــورت گرفتــه اســت ]8[،ولــى بایــد توجــه داشــت کــه اگــر
مىگوییــم «خــدا نــور اســت» ،مقصــود نــور حســى و مــادى نیســت ،بلکــه بــه ایــن
معناســت کــه ذات الهــى ،ذات پیــدا و پیــدا کننــده اســت ،روشــن و روشــن کننــده
اســت ،پیدایــی و روشــنایی هــر چیــزی از پرتــو ذات او اســت ولــى او خــود پیــدا و
روشــن اســت ،چیــزى او را پیــدا و روشــن نســاخته اســت .از ایــن رو مىتوانیــم
بگوییــم« :خــدا نــور اســت».
عالمــه طباطبایــى مىفرمایــد« :چــون وجــود و هســتى هــر چیــزى باعــث ظهــور
آن چیــز بــراى دیگــران اســت ،پــس مصــداق تــام نــور ،همــان وجــود اســت ،و از
ســوى دیگــر چــون موجــودات امکانــى وجودشــان بــه ایجــاد حــق تعالــى اســت،
پــس خداونــد متعــال کاملتریــن مصــداق نــور مىباشــد ،اوســت کــه ظاهــر
بالــذات و ظاهــر کننــده مــا ســواى خویــش اســت ،و هــر موجــودى بــه وســیله او
ظهــور مىیابــد و موجــود مىشــود .پــس خــداى ســبحان نــورى اســت کــه بــه
وســیله او آســمانها و زمیــن ظهــور یافتهانــد ،و مــراد از جملــه «اهَّلل نــور الســموات
و االرض» ]9[،همیــن مىباشــد.

معناى «اهلل نور السموات و االرض»
از مطالــب گذشــته روشــن شــد کــه اگــر مىگوییــم «خــدا نــور آســمانها و زمیــن»
ْ
اســت بــه ایــن معناســت کــه خــدا ُمظ ِهــر و روشــن کننــده و پدیــد آورنده آســمانها
و زمیــن اســت و تعبیــر بــه آســمانها و زمیــن بــه معنــاى تمــام عالــم هســتى و
همــه مخلوقــات علــوى و ســفلى و غیــب و شــهادت اســت ]10[.نــه اینکــه فقــط
منظــور همیــن آســمان بــاالى ســر و زمیــن زیــر پایمــان باشــد .پــس معنــاى آیــه
ایــن اســت :خداونــد نــور تمــام جهــان اســت .و تعبیــر بــه «نــور» و نــه «پدیــد
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آورنــده» ،بــراى متوجــه نمــودن بــه ایــن مطلــب اســت کــه همانطــور کــه «نــور»
ْ
خــودش ظاهــر اســت و نیــاز بــه ظاهــر کننــده نــدارد ،و ُمظ ِهــر و روشــنى بخــش
ســایر اشــیا اســت ،خداونــد متعــال هــم ،نیــاز بــه ظاهــر کننــده و پدیــد آورنــده
نــدارد ،و موجــودى ظاهــر و روشــن و واضــح و بدیهــى اســت ،و اســتدالل بــراى
وجــود او ،نیــاز بــه واســطه نیســت و مظهــر و پدیــد آورنــده ســایر موجــودات جهان
هســتى اســت .بــه تعبیــر حاجــى ســبزوارى« :یامــن هــو اختفــى لفــرط نــوره»[،]11
یعنــى اى کســى کــه از فــرط شــدت نــورش پنهــان و مخفــى گشــته اســت.
پــس چنانکــه اهــل عرفان(بــه تبــع از عرفــان انبیــا و امامــان(ع) بیــان کردهانــد
خداونــد خــود متجلــى بــه تمــام معنــا و روشــن کامــل اســت و بــراى توجــه بــه او و
تنبــه بــه وجــود او ،نیازمنــد وســاطت مخلوقاتــش نیســت .بــه ســخن دیگــر ،براى
ّ
اســتدالل بــر وجــود خداونــد بایــد اســتدالل ّلمــى کــرد نــه انــى ]12[.بایــد اول خــدا
را شــناخت و از شــناخت او پــى بــه مخلوقاتــش بــرد ،نــه اینکــه اول مخلوقــات را
شــناخت و پــس از شــناخت آنهــا ،خــدا را در پرتــو نــور آنهــا شــناخت.
چنانکــه دردعــاى عرفــه امــام حســین(ع) آمــده اســت« :الهــى تــرددى فــى االثــار
یوجــب بعــد المــزار»« :خداونــد توجــه مــن بــه آثــار و مخلوقاتــت موجــب دورى از
دیــدار وزیــارت تــو مــى گــردد .و امیرالمومنیــن(ع) در دعــاى کمیــل مىفرمایــد« :و
بنــور وجهــک الــذى اضــاء لــه کل شــىء»[ ]13ســوگند بــه نــور چهــره ات کــه همــه
چیــز بــه آن روشــن اســت ».اگــر نــور چهــره تــو و ذات تــو نباشــد همــه چیــز تاریــک
اســت ،یعنــى هیــچ چیــز نیســت و همــه چیــز در تاریکــى عــدم اســت .اگــر نــور ذات تــو
نباشــد همــه اشــیا در تاریکــى «نیســتى» باقــى خواهنــد ماند ،نه اینکه اشــیا در یک
تاریکــى نظیــر تاریکــى شــب هســتند .پــس بایــد گفــت :خداونــد متعــال نــور محــض
اســت و در مقابــل او هیــچ چیــز نــور نیســت و همــه نورهــا در مقابــل او «ظلمــت»
هســتند ،چــون تنهــا وجــودى کــه در ذات خــود پیــدا و پیــدا کننــده اســت فقــط
خــدا اســت؛ ســایر اشــیا اگــر پیــدا و پیداکننــده هســتند در ذات خودشــان تاریــک
نهــا را «پیــدا» و «پیــدا کننــده» کــرده اســت]14[.
هســتند و خــدا آ 
از ایــن رو عالمــه طباطبایــى اســتفاده زیبایــى از ایــن آیــه نمــوده اســت« :پــس
اســتفاده مىشــود کــه خــداى تعالــى بــراى هیــچ موجــودى مجهــول نیســت،
چــون ظهــور تمامــى اشــیا بــراى خــود یــا بــراى غیــر ،ناشــى از اظهــار خداســت،
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اگــر خــدا چیــزى را اظهــار نمىکــرد و هســتى نمىبخشــید ،ظهــورى نمىیافــت؛
پــس قبــل از هــر چیــز ،ظاهــر بالــذات خــدا اســت ...نتیجــه اینکــه مــراد از «نــور»
در جملــه «خــدا نــور آســمانها و زمیــن اســت» ،نــور خداســت کــه از آن نــور عــام،
عالمــى نشــأت مــى گیــرد ،نــورى کــه هــر چیــزى بــه وســیله آن روشــن مىشــود ،و بــا
«وجــود» هــر چیــزى مســاوى اســت ،و ایــن همــان رحمــت عــام الهــى اســت»]15[.
پــس ،از نظــر فرهنــگ قرآنــى ،خداونــد متعــال یــک غایــب و یــک مخفــى بالــذات
نیســت تــا از طریــق مخلوقــات و عالــم خلقــت و آســمان و زمیــن مکشــوف و
هویــدا گــردد بلکــه چنیــن معرفتــى ،ناقــص و ضعیــف و ابتدایــى اســت .معرفــت
واقعــى ایــن اســت کــه جهــان بــه خــدا شــناخته شــود ،نــه خــدا بــه جهــان .و ایــن
آیــه مىفرمایــد کــه خداونــد در کمــال کشــف و روشــنى و بداهــت اســت.

«نور» یا «نور اعظم»
نکتــه دیگــرى کــه از ایــن آیــه اســتفاده مىشــود ایــن اســت :مــا بــه خداونــد
«نــور» مىگوییــم ،امــا «نــور اعظــم» نمىگوییــم ،کــه معنایــش ایــن اســت کــه
نورهایــى داریــم کــه یکــى بزرگتــر و دیگــرى کوچکتــر اســت و خــدا نــور بزرگتــر اســت.
بلکــه از نظــر قرآنــى یــک نــور بیشــتر وجــود نــدارد و آن خــدا اســت و باقــى ،ظلمــت
و عدمنــد .بلــه ،در مقایســه اشــیا بــا یکدیگــر یکــى نــور اســت و دیگــرى نور نیســت.
ً
مثــا علــم و ایمــان و عقــل و ...نورنــد ،امــا خــود اینهــا نورانیتشــان را از خــدا
کســب کردهانــد .پــس در مقابــل خــدا نــور نیســتند و یــا بــه تعبیــر دیگــر خداونــد
«نــور النــور اســت» ]16[.یعنــى نــور همــه نورهــا اســت نــه اینکــه نوراعظــم باشــد.
پــس ایــن عقیــده کــه بــه «مانویــه» نســبت داده شــده اســت کــه ایشــان خداونــد
را «نــور اعظــم» مىنامیدنــد ،او را بــه عنــوان یــک «نــور حســى» ولــى باالتریــن و
بزرگتریــن نــور در عالــم مىدانســتند بــه هــر حــال هــر کــس ایــن عقیــده را داشــته
باشــد ،یــک عقیــده خــاف و باطلــى اســت]17[.
در پایــان ســخن ،بــه روایتــى از امــام رضــا(ع) اشــاره مىکنیــم کــه ایشــان در
پاســخ عبــاس بــن هــال کــه در مــورد آیــه «اهَّلل نــور الســموات و االرض» از ایشــان
ســؤال نمــوده بــود ،فرمــود« :هــادى اســت بــراى اهــل آســمان وهــادى اســت
بــراى اهــل زمیــن»]18[.
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َ ّ
بر اساس کدام مستندات علمی ،قضیه «شق القمر» اثبات شده است؟

پرسش

ً
اخیــرا براســاس چــه مســتندات علمــی جدیــدی ،قضیــه شــق القمــر اثبــات
شــد؟ کاوشــگرهای فضایــی چــه کشــف جدیــدی از مــاه کردنــد و چــه اخبــاری را
منتشــر کردنــد کــه در جهــت اثبــات علمــی ایــن قضیــه بــوده اســت؟

پاسخ اجمالی

بــا توجــه بــه مطالعــات و اکتشــافات دانشــمندان فلکــى پاســخ ایــن ســؤال
چنــدان پیچیــده نیســت؛ زیــرا اکتشــافات میگویــد :چنیــن چیــزى نــه تنهــا
محــال نیســت ،بلکــه بارهــا نمونههــاى آن مشــاهده شــده اســت.
بهعــاوه؛ بایــد توجــه داشــت اثبــات حقایــق دیــن اســام کــه بــه نوعــی فــرا
طبیعــی اســت ،توســط علــوم طبیعــی کار آســانی نیســت؛ بــه خصــوص اینکــه
ایــن علــوم در جایــی پیشــرفت کردنــد کــه از حقایــق دیــن اســام دور بــوده اســت.

پاسخ تفصیلی

برای رسیدن به پاسخ دقیق الزم است به چند نکته اشاره شود:
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 .1شق القمر معجزه پیامبر اسالم(ص)

ْ
َّ َ ُ
ـاعة
خداونــد در ســوره انشــقاق بــه ایــن مســئله اشــاره میفرمایــد« :اق َت َر َبـ ِـت السـ
ْ َ َْ
َو ان َشـ ّـق الق َمـ ُـر» ]1[.در آیــه شــریفه از دو حادثــه مهــم ســخن بــه میــان آمــده :یکــى
نزدیــک شــدن قیامــت اســت کــه بزرگتریــن دگرگونــى را در عالــم آفرینــش همــراه
دارد و حادثــه دیگــر معجــزه «شــق القمــر» اســت کــه هــم دلیلــى اســت بــر قــدرت
خداونــد بــر هــر چیــز و هــم نشــانهاى اســت از صــدق دعــوت پیامبــر گرامیــش]2[.
قرائــن متعــددى در آیــه وجــود دارد کــه تأکیــد بــر وقــوع یــک اعجــاز میکنــد ،از
جملــه ذکــر ایــن موضــوع بــه صــورت «فعــل ماضــى» کــه نشــان میدهــد «شــق
القمــر» واقــع شــده اســت ،همانگونــه کــه نزدیکــى رســتاخیز بــا ظهــور آخریــن
پیامبــر خــدا نیــز تحقــق یافتــه اســت.
افــزون بــر اینهــا روایــات فراوانــى در منابــع اســامى شــیعه و اهــل ســنت در
زمینــه وقــوع ایــن اعجــاز نقــل شــده کــه در حــد شــهرت یــا تواتــر اســت ]3[،و لــذا
نکــه شــق القمــر معجــزه پیامبــر
قابــل انــکار نمیباشــد .نکتــه جالــب در مــورد ای 
اســام(ص) اســت ایــن اســت کــه در بعضــى روایــات میخوانیــم علــت پیشــنهاد
«شــق القمــر» از ســوی کفــار قریــش بــه پیامبــر(ص) ایــن بــود کــه میگفتنــد ســحر
در امــور زمینــى اثــر میگــذارد ،مــا میخواهیــم مطمئــن شــویم کــه معجــزات
محمــد(ص) ســحر نیســت]4[.

 .2شق القمر از نظر علوم روز
در اینجــا ابتــدا متذکــر میشــویم وقــوع انشــقاق و شــکاف در اجــرام آســمانی
از نظــر اکتشــافات علمــی دانشــمندان فلکــى نــه تنهــا محــال نیســت ،بلکــه بارهــا
نمونههــاى آن مشــاهده شــده ،هــر چنــد در هــر کــدام عوامــل خاصــى مؤثــر بــوده
ً
اســت .بــه تعبیــر دیگــر؛ کــرارا در دســتگاه منظومــه شمســى و ســایر کــرات آســمانى
انشــقاقها و انفجارهایــى روى داده اســت کــه بــراى نمونــه بایــد یــادآورشــویم
ً
ُ
کــه تمــام کــرات منظومــه شمســى در آغــاز جــزء خورشــید بــوده اســت و بعــدا از
آن جــدا شــده ،و هــر یــک در مــدار خــود بــه گــردش در آمــده اســت .ایــن نظریــه از
ســوى همــه دانشــمندان پذیرفتــه شــده اســت ]5[.بــه هــر حــال مســئله انفجــار
ُ
و انشــقاق در کــرات آســمانى امــرى بیســابقه نیســت ،و هرگــز از نظــر علــم محــال
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نمیباشــد تــا گفتــه شــود اعجــاز بــه محــال تعلــق نمیگیــرد.
امــا در مــورد وقــوع انشــقاق و شــکاف و ســپس التیــام در کــره مــاه؛ میگوییــم:
بازگشــت انشــقاق بــه حالــت معمولــى بــر اثــر نیــروى جاذبـهاى کــه میــان دو قطعه
ً
وجــود دارد کامــا امکانپذیــر اســت .گرچــه در هیئــت قدیــم کــه بــر محــور عقیــده
ُ
«بطلمیــوس» و افــاک نهگانــه پوســت پیازیــش ،دور م ـیزد ،چنــان ایــن افــاک
بلوریــن بــه هــم پیوســته بودنــد کــه خــرق و التیــام آنهــا از نظــر جمعــى محــال
بــود ،از ای ـنرو پیــروان ایــن عقیــده هــم معــراج جســمانى را منکــر بودنــد و هــم
شــق القمــر را ،چــرا کــه موجــب شــکافته شــدن و ســپس التیــام در افــاک بــود،
ولــى امــروز کــه فرضیــه هیئــت بطلمیوســى بــه دســت افســانهها و اســطورههاى
ُ
خیالــى ســپرده شــده ،و اثــرى از آن افــاک نهگانــه باقــى نمانــده ،زمینـهاى بــراى
ایــن ســخنان باقــى نیســت]6[.
در پایان تذکر دو نکته نیز ضروری است:
 .1بایــد توجــه داشــت اثبــات حقایــق دیــن اســام کــه بــه نوعــی فــرا طبیعــی
اســت ،توســط علــوم طبیعــی کار آســانی نیســت؛ بــه خصــوص اینکــه ایــن علــوم
در جایــی پیشــرفت کردنــد کــه از حقایــق دیــن اســام دور بــوده اســت.
 .2مســئلهای کــه از نظــر عقلــی امــری ممکــن و دلیلــی بــر محــال بــودن آن وجــود
نــدارد و از نظــر دالیــل نقلــی قطعــی اســت نیــازی به اثبــات علمی آن نیســت گرچه
اثبــات علمــی آن بــرای اطمینــان و تقویــت ایمــان مفیــد خواهــد بود.

170

تــأمــل
ّ

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1قمر« :1 ،قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت».
[ .]2مکارم شیرازى ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج ،23ص  ،8 - 7تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ اول1374 ،ش.
[ .]3درباره آ گاهی از این روایات که از افراد مختلف و اسناد متعدد نقل شده :ر .ک :سیوطی ،جالل الدین،
الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،ج ،6ص  ،134 - 132قم ،کتابخانه آیة اهلل مرعشی نجفی1404 ،ق؛ قمی ،علی
بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،ج ،2ص  ،341 - 340قم ،دار الکتاب ،چاپ سوم1404 ،ق؛ قطب الدین راوندی،
سعید بن هبة اهلل ،قصص االنبیاء(ع) ،ص  ،295 - 294مشهد ،مرکز پژوهشهای اسالمی ،چاپ اول1409 ،ق؛
طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،9ص  ،282 - 281تهران ،ناصر خسرو ،چاپ
سوم1372 ،ش.
[ .]4مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،ج ،17ص  ،355بیروت ،دار إحیاء التراث العربی ،چاپ دوم1403 ،ق.
[ .]5البته درباره عامل این جدایى بین الپالس و دانشمندانی که بعد از او آمدند بحث و گفتگو است که؛ آیا
عامل این جدایى «نیروى گریز از مرکز» در منطقه استوایى خورشید بوده یا وقوع جزر و مدهاى شدیدى در سطح
خورشید بر اثر عبور یک ستاره عظیم از نزدیکى آن؟
[ .]6ر.ک :تفسیر نمونه ،ج ،23ص .19 - 12

171

پرسش
آیا بدون مراجعه به سنت و تنها با استفاده از قرآن میتوانیم نیاز انسانها
به امامان را اثبات کنیم؟

پرسش

آیــا بــدون مراجعــه بــه ســنت و بــدون توجــه بــه شــان نــزول آیههــا و تنهــا بــا
اســتفاده از قــرآن میتوانیــم بــه نیــاز انســانها بــه امامــان و همچنیــن اثبــات ایــن
کــه امامــان از طــرف خــدا انتخــاب شــده انــد پــی بــرد؟

پاسخ اجمالی

 .1قــرآن بــه عنــوان اولیــن منبــع شناســایى دیــن مطــرح اســت .بعــد از قــرآن
نوبــت بــه ســنت مــى رســد کــه در واقــع مفســر قــرآن اســت .در واقــع معصومــان(ع)
مفســران واقعــى قــرآن هســتند و بــه اشــاره حدیــث ثقلیــن ،قــرآن و ســنت مکمــل
یکدیگرنــد.
 .2شــناخت اســباب نــزول نقــش اساســى در فهــم و پــى بــردن بــه معانــى
بســیارى از آیــات ایفــا میکنــد و ایــن از ویژگیهــای ســیره عقــاء در محــاورات
آنــان اســت کــه معنــا و مقصــود هــر کالمــی را بــا توجــه بــه فضایــی کــه کالم در آن
صــادر شــده بــه دســت میآورنــد.
 .3در بــاره ضــرورت وجــود امــام در جامعــه بایــد گفت :همان طــوری که وجود و
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بعثــت انبیــا بــرای رشــد و تکامــل بشــر الزم و ضــروری اســت ،وجــود امــام نیــز برای
حفــظ دیــن و ادامــه برنامــه پیامبــران ضــرورت دارد .آیــه« :و لــکل قومهــاد»،
«کونــوا مــع الصادقیــن»« ،اولــوا االمــر» و آیــه ابــاغ از جملــه آیاتــی هســتند کــه از
آنهــا نیــاز جامعــه بشــری بــه امــام اســتفاده میشــود.
 .4امامــت عهــد و مقامــی اســت کــه تنهــا از جانــب خداونــد بــه امــام داده
خواهــد شــد و تنهــا او اســت کــه امــام را نصــب و تعییــن مینمایــد .گرچــه در قــرآن
مجیــد آیــات فراوانــی داریــم کــه بــه بیــان و اثبــات امامــت حضــرت علــی(ع) و دیگــر
ائمــه طاهریــن داللــت دارد - ،البتــه داللــت ایــن آیــات بــا توجــه بــه احادیــث
بســیار زیاد(متواتــر) اســت کــه از رســول گرامــی اســام در شــأن نــزول ایــن آیــات
وارد شــده اســت  ،-امــا آیــات دیگــری نیــز داریــم کــه بــدون توجــه بــه شــأن نــزول و
تنهــا بــا تحلیــل خــود آیــه میتــوان بــه اثبــات امامــت امامــان معصــوم پرداخــت،
هماننــد آیــه  124ســوره بقــره و آیاتــی کــه در بــاال بدانهــا اشــاره شــد.
ّ
در ایــن آیــه بیــان شــده اســت کــه اوال :امامــت یــک نــوع عهــد و پیمــان االهــى
اســت و بدیهــى اســت چنیــن کســى را بایــد خداونــد تعییــن کنــد کــه او طــرف
پیمــان اســت.
ً
ثانیــا :افــرادى کــه رنــگ ســتم بــه خــود گرفتهانــد و در زندگــى آنهــا نقطــه
تاریکــى از ظلــم -اعــم از ظلــم بــه خویشــتن یــا ظلــم بــه دیگــران  -و حتــى یــک
لحظــه بــت پرســتى وجــود داشــته باشــد ،قابلیــت امامــت را ندارنــد و بــه اصطالح
امــام بایــد در تمــام عمــر خــود معصــوم باشــد.

پاسخ تفصیلی

برای پاسخ دقیق به سؤال شما باید مباحث زیر مورد بحث قرار گیرد:
 .1جایگاه سنت نسبت به قرآن چیست؟
 .2جایــگاه شــأن نــزول آیههــا در تفســیر قــرآن چیســت و آیــا بــدون شــأن نــزول
کــه آن هــم بــه گونــه ای بــه ســنت و روایــات برمــی گــردد میتــوان بــه معنــای قــرآن
دســت پیــدا کــرد؟
 .3دالیل قرآنی بر نیاز انسانها به امام چیست؟
 .4دالیل قرآنی بر انتخاب امامان از طرف خدا چیست؟
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در پاســخ بــه ســؤال اول بایــد گفــت :شــریعت اســامى بــا قــرآن آغــاز مــى شــود و
قــرآن بــه عنــوان اولیــن منبــع شناســایى دیــن مطــرح اســت .بعــد از قــرآن نوبــت
بــه ســنت مــى رســد کــه در واقــع مفســر قــرآن اســت ]1[ .ســنت؛ کــه همــان فعــل،
قــول یــا تقریــر معصــوم(ع) باشــد از آن جهــت حجــت اســت [ ]2کــه از معصــوم
صــادر میشــود ]3[ .ایــن عصمــت همــان طــور کــه باعــث مىشــود مــا از ســنت
نبــى اکــرم(ص) بــه عنــوان منبــع دیــن بهــره گیریــم ،موجــب تمســک مــا بــه ســنت
اهــل بیــت(ع) نیــز مىگــردد .ســنت(فعل ،قــول و تقریــر معصــوم) مىتوانــد
مقیــد یــا مخصــص قــرآن کریــم باشــد؛ زیــرا معصــوم(ع) و خداونــد تبــارک و تعالــى
بــه منزلــه متکلــم واحــد هســتند ]4[ ،پــس میتــوان گفــت کــه در واقــع اهــل
بیــت(ع) مفســران واقعــى [ ]5قــرآن هســتند و بــه اشــاره حدیــث ثقلیــن ،قــرآن و
ســنت مکمــل یکدیگرنــد]6[ .
قــرآن مىفرمایــد« :مانــا ایــن قرآنــى کریم اســت در کتابى پنهان کــه آن را جز مطهران
مــس نمىکننــد؛ زیــرا ایــن از جانب پروردگار جهانیان نازل شــده اســت]7[ .
قــرآن در جایــی دیگــر بــه معرفــی مطهــران پرداختــه اســت کــه آنــان کســانى جــز
اهــل بیــت عصمــت و طهــارت(ع) نیســتند]8[ .
امــا نســبت بــه ســؤال دوم بایــد گفــت :از ویژگیهــای ســیره عقــا در محــاورات
آن اســت کــه معنــا و مقصــود هــر کالمــی را بــا توجــه به فضایــی کــه کالم در آن صادر
شــده بــه دســت میآورنــد؛ یعنــی ســبب ،زمــان و مــکان صــدور کالم ،فرهنــگ و
ذهنیــت افــراد در وقــت صــدور آن را قرینــه متصــل بــه کالم دانســته و آنهــا را در
تعییــن معنــای کالم مؤثــر میداننــد ]9[ .در روایــات نقــل شــده از مفســران واقعــی
قــرآن نیــز فــراوان دیــده میشــود کــه بــرای بیــان معنــای آیــات ،فضــای نــزول آیــات
را یــادآور میشــوند]10[ .
بــه بیــان دیگــر ،قــرآن تدریجــى و در مـنـاســـبتهاى مختلــف نــازل شــده
اســت؛ یعنــی بــر حســب اقتضــا اگــر حادثــه اى پیــش میآمــد یــا مســلمانان دچــار
مشــکلى میشــدند ،یــک یــا چنــد آیــه و احیانــا یــک ســوره بــراى رفــع مشــکل نازل
میگردیــد .پــر واضــح اس ــت ک ــه آیـــات نـــازل شــده در هــر مناســبتى ،بــه همــان
حادثــه و مناســبت نظــر دارد .پــس اگــر ابهــام یــا اشـکـالـــى در لـفـــظ یـــا معنــاى آیــه
پدیــد آیــد ،بــا شــناخت آن حادثــه یــا پیــش آمــد ،رفع اشــکال میکــرد .در نـتـیـجـــه
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بــراى دانســتن معنــا و تفســیر کامــل هــر آیــه ،بایــد بــه شــان نــزول آن رجــوع کــرد
تــا کامــا موضــوع روشــن شــود .پــس شــأن نــزول میتوانــد قرینــه اى باشــد تــا
داللــت آیــه را تکمیــل کنــد و بــدون آن ،داللــت آیــه نـــاقص میمانــد مثــا در مــورد
آیــه« :ان الصفــا و المــروة مــن شــعائراهّلل فمــن حــج البیــت او اعتمــر فــا جنــاح
عـــلیه ان یطــوف بهمــا» ]11[ ،اشــکال شــده اســت کــه ســعى میــان دو کــوه صفــا
و مــروه در حــج و عمــره از ارکان اســت؛ چــرا بــه لفــظ «الجنــاح» [ ]12تعبیــر شــده
اســت؟ معنــاى ظاهــرى آیــه چنیــن اســت :گناهــى نیســت کــه میــان آن دو کــوه
ســعى نماییــد .ایــن عبــارت جــواز را میرســاند نــه وجــوب را ،ولــى بــا مراجعــه
بــه شــان نــزول آیــه روشــن میشــود کــه ایــن عبــارت بــراى رفــع توهــم گـنـــاه آمـــده
اســت؛ زیــرا پــس از صلــح حدیبیــه در ســال ششــم هجــرى مقــرر شــد کــه پیامبــر
اکــرم(ص) و صحابــه ســال بعــد بــراى انجــام مراســم عمــره بــه مکــه مشــرف شــوند
و در ایــن قــرار داد چنیــن آمــده بــود کــه بــه مــدت ســه روز مشــرکان بتهــاى خــود
را از اطــراف بیــت و هــم چنیــن از روى کــوه صفــا و مــروه بردارنــد تـــا مســلمانان
آزادانــه مراســم طــواف و ســعى را انجــام دهنــد .پــس از گذشــت ســه روز بتهــا
برگردانــده شـــد .بـرخـــى از مـس ــلمانان بــه عللــى هنــوز مراســم ســعى را انجــام
نــداده بودنــد و بــا بازگردانــدن بتهــا ،چـنـی ــن گمــان بردنــد کــه بــا وجــود بتهــا،
ســعى میــان صفــا و مــروه گنــاه اســت .آیــه مذکــور نــازل شــد تــا مـــسلمانان از ســعى
خــود دارى نکننــد؛ زیــرا اساســا ســعى از شــعائر االهــى اســت و وجــود بتهــا امــر
عارضــى اس ــت و بـــه آن زیـــان ن ــمیرساند ]13[ ،لــذا مفهــوم ایــن آیه بــا مراجعه به
شــان نــزول کامــا واضــح و روشــن میشــود و مســئله جــواز یــا وجــوب ســعى در کار
نیســت ،بلکــه صرفــا «دفــع توهــم منــع» اســت؛ یعنــى بــا وجــود بتهــا منعــى از
انجــام ســعى نیســت .پــس شــناخت اســباب نــزول ]14[ ،نقــش اساســى در فهــم و
پــى بــردن بــه معانــى بســیارى از آیــات ایفــا میکنــد]15[ .
در بــاره ضــرورت وجــود امــام در جامعه(ســؤال ســوم) بایــد گفــت :همــان طــوری
کــه وجــود و بعثــت انبیــا بــرای رشــد و تکامــل بشــر الزم و ضــروری اســت ،وجــود
امــام نیــز بــرای حفــظ دیــن و ادامــه برنامــه پیامبــر ضــرورت دارد .آیــه« :انمــا انــت
منــذر و لــکل قومهــاد» [ ]16؛ تــو تنهــا بیــم دهنــده ای و بــرای هــر گروهــی هدایــت
کننــده ای اســت.
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«و لــکل قومهــاد»« ،کونــوا مــع الصادقیــن»« ،اولــوا االمــر» و آیــه ابــاغ از جملــه
آیاتــی هســتند کــه از آنهــا نیــاز جامعــه بشــری بــه امــام اســتفاده میشــود .در ذیل
بــه بعضــی از آیــات و روایاتــی کــه در تفســیر آنهــا وارد شــده اســت ،اشــاره میشــود:
« .1انمــا انــت منــذر و لــکل قومهــاد [ » ]17یعنــی :تــو تنهــا بیــم دهنــده ای و
بــرای هــر گروهــی هدایــت کننــده ای اســت.
« .2اطیعــوا اهلل و اطیعــوا الرســول و اولــی االمــر منکــم» [ ]18؛ اطاعــت کنیــد خــدا
را و اطاعــت کنیــد رســول خــدا را و صاحبــان امــر را» .مفســران شــیعه همگــی اتفاق
نظــر دارنــد کــه منظــور از «اولــی االمــر» در آیــه مبارکــه ،امامــان معصوم هســتند.
 .3آیــه تبلیــغ« :یــا ایهــا الرســول بلــغ مــا انــزل الیــک مــن ربــک ]19[ »...؛ ای
پیامبــر ،آنچــه را از پــروردگارت بــر تــو نــازل شــده اســت بــه مــردم برســان .ایــن
آیــه طبــق روایــات معتبــر از اهــل ســنت در جریــان غدیــر خــم نــازل شــده اســت
و در ایــن روز تاریخــی پیامبــر(ص) بــا اعــام والیــت و جانشــینی حضــرت علــی(ع)
رســالت خــود را تکمیــل فرمــود .ایــن آیــه اگرچــه در شــأن امــام علــی(ع) نــازل شــد،
امــا در واقــع بیانگــر ضــرورت وجــود امــام در جامعــه اســت.
امامــت در اســام از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و آخریــن مرحلــه ســیر
تکاملــی انســان اســت.
ایــن مقــام گاهــی بــا مقــام نبــوت و رســالت ،جمــع شــده اســت؛ مثــل امامــت
حضــرت ابراهیــم(ع) و پیامبــر گرامــی اســام(ص) و گاهــی جــدای از مقــام نبــوت و
رســالت بــوده اســت؛ مثــل امامــت ائمــه معصومیــن(ع).
در بــاره پرســش چهــارم بایــد گفــت :گرچــه در قــرآن مجیــد آیــات فراوانــی داریــم
کــه بــه بیــان و اثبــات امامــت حضــرت علــی(ع) و دیگر ائمــه طاهرین داللــت دارد.
البتــه داللــت ایــن آیــات [ ]20بــا توجــه بــه احادیــث بســیار زیاد(متواتــر) اســت کــه
از رســول گرامــی اســام در شــأن نــزول ایــن آیــات وارد شــده اســت ]21[ .امــا آیــات
دیگــری نیــز داریــم کــه بــدون توجــه بــا شــأن نــزول و تنهــا بــا تحلیــل خــود آیــه
میتــوان بــه اثبــات امامــت امامــان معصــوم پرداخــت مثــا :قــرآن مجیــد امامــت
را آخریــن مرحلــه ســیر تکاملــی انســان میدانــد کــه تنهــا پیامبــران اولوالعــزم بدان
رســیده انــد و در بــاره حضــرت ابراهیــم(ع) میفرمایــد« :بــه یــاد آور هنگامــی کــه
پــروردگار ابراهیــم او را بــا وســایل گوناگونــی آزمــود و او آزمایــش خــود را کامــل کــرد(و
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از عهــده آنهــا برآمــد) خــدا بــه او فرمــود :مــن تــو را امــام و رهبــر مــردم قــرار دادم،
ابراهیــم گفــت :از دودمــان من(نیــز امامانــی قــرار ده) ،خداونــد فرمــود :پیمــان
و عهــد من(امامــت) هرگــز بــه ســتمکاران نمــی رســد» [ (،]22و تنهــا آن گــروه از
فرزنــدان تــو کــه پــاک و معصــوم انــد شایســته ایــن مقــام انــد).
از ایــن آیــه اســتفاده میشــود کــه ایــن مقــام بــس واال اســت کــه حضــرت
ابراهیــم(ع) بعــد از دارا بــودن مقــام نبــوت و رســالت در آخــر عمــر و پــس از پشــت
ســر گذاشــتن آزمایشهــای ســخت بــدان نایــل آمــد.
مقــام امامــت در بســیاری از مــوارد بــا مقــام نبــوت جمــع میشــود و پیامبــر
اولوالعزمــی همچــون حضــرت ابراهیــم خلیــل(ع) بــه مقــام امامــت نیــز میرســد
و از آن روشــن تــر جمــع شــدن مقــام رســالت و نبــوت و امامــت در شــخص پیامبــر
اکــرم(ص) اســت.
همچنیــن ممکــن اســت در مــواردی ایــن مقام(امامــت) از رســالت و نبــوت جدا
شــود .هماننــد ائمه(ع)کــه تنهــا وظیفــه امامــت را بــر عهــده داشــتند ،بــدون آن
کــه وحــی بــر آنــان نــازل شــود]23[ .
َّ
َ ُ
َ
ْ
َ
منظــور از «ظلــم» در جملــه «ال ینــال عهـ ِـدی الظا ِل ِمیــن» تنهــا ســتم بــه دیگــران
کــردن نیســت ،بلکــه ظلــم(در برابــر عــدل) در اینجــا بــه معنــاى وســیع کلمــه بــه کار
رفتــه و نقطــه مقابــل عدالــت بــه معنــاى گــذاردن هــر چیــز به جــاى خویش اســت.
بنابرایــن ظلــم آن اســت کــه شــخص یــا کار یــا چیــزى را در موقعیتــى که شایســته
آن نیســت قــرار دهند.
از آن جــا کــه مقــام امامــت و رهبــرى ظاهــرى و باطنــى خلــق ،مقــام فــوق العــاده
پــر مســئولیت و بــا عظمتــى اســت ،یــک لحظــه گنــاه و نافرمانــى و ســوء پیشــینه
ســبب مىگــردد کــه لیاقــت ایــن مقــام ســلب گــردد .لــذا در احادیــث مىخوانیــم
کــه امامــان اهــل بیــت(ع) بــراى اثبــات انحصــار خالفــت بالفصــل پیامبــر(ص)
بــه علــى(ع) بــه همیــن آیــه مــورد بحــث اســتدالل مىکردنــد .اشــاره بــه ایــن کــه
دیگــران در دوران جاهلیــت بتپرســت بودنــد ،تنهــا کســى کــه یــک لحظــه در
مقابــل بــت ســجده نکــرد علــى(ع) بــود .چــه ظلمــى از ایــن باالتــر کــه انســان بــت
َ
ُ ْ ْ
ـاهَّلل ِإ ّن
پرســتى کنــد ]24[ ،مگــر لقمــان بــه فرزنــدش نگفــت« :یــا ُب َنـ َّـی ال تشـ ِـرک ِبـ ِ
َُ ْ
ّ
الشـ ْـر َک لظلـ ٌـم َع ِظیـ ٌـم» [ ]25؛ اى فرزنــدم شــریک بــراى خــدا قــرار مــده کــه شــرک
ِ
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ظلــم عظیمــى اســت.
از آیــه مــورد بحــث ،ضمنــا اســتفاده مىشــود کــه امام(رهبــر معصــوم همــه
ً
جانبــه مــردم) بایــد از طــرف خــدا تعییــن گــردد؛ زیــرا اوال :امامــت یــک نــوع عهــد
و پیمــان االهــى اســت و بدیهــى اســت چنیــن کســى را بایــد خداونــد تعییــن کنــد
کــه او طــرف پیمــان اســت.
ً
ثانیــا :افــرادى کــه رنــگ ســتم بــه خــود گرفتهانــد و در زندگــى آنهــا نقطــه تاریکى
از ظلــم -اعــم از ظلــم بــه خویشــتن یــا ظلــم بــه دیگــران  -و حتــى یــک لحظــه بــت
پرســتى وجــود داشــته باشــد ،قابلیــت امامــت را ندارنــد و بــه اصطــاح امــام بایــد
در تمــام عمــر خــود معصــوم باشــد .آیــا کســى جــز خــدا مىتوانــد از وجــود ایــن
صفــت آگاه گــردد؟ و اگــر بــا ایــن معیــار بخواهیــم جانشــین پیامبــر اســام(ص) را
تعییــن کنیــم کســى جــز امیــر مؤمنــان علــى(ع) نمىتوانــد باشــد]26[ .
بدیهــی اســت ایــن آیــات و ادلــه ای کــه در ایــن جــا بیــان شــد تنهــا نمونــه ای از
دههــا دلیلــی اســت کــه میشــود در مســئله نیــاز انســانها و جوامــع بشــری بــه
وجــود امــام اقامــه کــرد .دالیــل بیشــتر و بیــان مفصــل تــر در ایــن موضــوع ،مجــال
و فرصــت دیگــری را طلــب میکنــد.
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تــأمــل
ّ

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
تبیین نوعى روش تفسیرى است و این که در حدیث ثقلین
[ .]1قول ،فعل و تقریر معصومان(ع) ،تفسیر قرآن و
ِ
کتاب خداوند عز و جل در کنار عترت مطرح مى شود یعنى قرآن در کنار سنت طرح مى گردد ،ناظر به همین است
که قرآن نیاز به یک تفسیر معیار و به اصطالح استاندارد دارد .آن تفسیر معیار در مکتب تفسیرى اهل بیت(ع)
تجلى مى کند.
[ .]2نکتهاى که باید ّمد نظر داشت این است که آنچه در بحثهاى اصول در زمینه سنت مورد بحث قرار
مىگیرد ،حجت بر سنت است نه ذات سنت .اصول از حجیت طرقى که از آنها مىتوان سنت را کشف نمود،
سخن مىگوید .بنابراین حجیت خبر واحد ،حجیت سیره عقال ،حجیت ارتکاز عقال ،حجیت سیره و ارتکاز
متشرعه و حجیت اجماع ،بحثهاى اصولى خواهند بود ،اما حجیت ذات سنت(اقوال و افعال و تقریرات
معصوم (ع)) از بحثهاى کالمى است.
[ّ .]3
سر این که بحث از حجیت سنت یک بحث کالمى است در همین نکته نهفته است.
[ .]4دانش معصومان(ع) به مراد جدى خداوند و حقایق دین از ناحیه خود خداوند و بدون واسطه الفاظ حاصل
شده است و در واقع علم آنها علم لدنى است .بنابراین آنچه مىگویند ،کالم خداوند است.
[ .]5مقصود از تفسیر ،معناى مصطلح امروزى در بین مفسران قرآن نیست ،بلکه مراد از تفسیر ،دریافت حقایق
قرآن و ارایه شیوه معیار و استاندارد براى فهم قرآن و دین است؛ یعنی تبیین و تفسیر به معناى امروزى که در
دانش هرمنوتیک مطرح است .از این شیوه به اجتهاد تعبیر شده است ،پس از دیدگاه شیعه اجتهاد به عنوان یک
منبع مستقل نیست و آنچه مورد تأیید قرار گرفته ،اجتهاد به عنوان یک روش است.
[ ]6نک:هادوی تهرانی ،مهدی« ،تأمالت در علم اصول فقه» ،سلسله درسهاى خارج اصول ،دفتر ششم،
صص .80-75
[ .]7واقعه.79 -75 ،
ً
َ َ ْ
ُ
َّ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ
الر ْج َس أ ْهل ال َب ْی ِت َو ُی َط ِ ّه َرک ْم َت ْطهیرا».
[ ]8احزاب«ِ 33 ،إنما یرید اهَّلل ِلیذ ِهب عنکم ِ
[ ]9شأن نزول
[ ]10نک :بابایی ،علی اکبر ،مکاتب تفسیری ،ج  ،1صص  ،108 -106چاپ اول ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه و
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) ،زمستان 1381ه ش.
[ ]11بقره.158 ،
[ ]12جناح معرب گناه است.
[ ]13نک :تفسیر عیاشى ،ج ،1ص  ،70نرم افزار جامع التفاسیر نور.
[ ]14باید توجه داشت که شان نزول اعم از سبب نزول اسـت هرگاه به مناسبت جریانى درباره شخص و یا حادثه
اى ،خواه در گذشته یا حال یا آینده و یا دربـاره فـرض احـکـام ،آیه یا آیاتى نازل شود همه این موارد را شان نزول
آن آیات میگویند ،مثال میگویند کـه فـالن آیـه درباره عصمت انبیا یا عصمت مالئکه یا حضرت ابراهیم یا نوح
یا آدم نازل شده است که تمامیاینها را شان نزول آیه میگویند اما سبب نزول ،حادثه یاپیش آمدى است کـه
مـتـعـاقـب آن ،آیـه یا آیاتى نازل شده باشد و به عبارت دیگر آن پیش آمد باعث و موجب نزول گردیده باشد لذا
سبب ،اخص است و شان اعم.
[ ]15نک :معرفت ،محمدهادی ،التمهید ،ج ،1ص  243به بعد .برای آ گاهی بیشتر ،نک :نمایه :شرایط فهم
آیات قرآن ،سؤال (193سایت.)2511 :
[ ]16-17رعد.7 ،
[ ]18ینابیع المودة ،ص.116 - 115 - 114
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[ . ]19مائده.67 ،
[ ]20برای آ گاهی از اینکه چرا نام امامان به صراحت در قرآن نیامده است ،مراجعه شود به نمایه :نام
امامانعلیهم السالم در قرآن.
[ ]21برای آ گاهی بیشتر مراجعه شود به نمایه :دالیل اعتقاد به امامت و امامان .اقتباس از نمایه :اثبات امامت
امام علی(ع) ،سؤال (999سایت.)1162 :
ً
[« .]22و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال ال ینال عهدی
الظالمین» ،بقره.124 ،
[ ]23اقتباس از نمایه :دالیل عقلی امامت ،سؤال (614سایت.)671 :
[ ]24بعنوان نمونه» هشام بن سالم» از» امام صادق» ع نقل مىکند که فرمود:
ُ
ً َ
ُ َ َّ
ُ َ
ّ
اس ِإماما ،قال َو ِم ْن ذ ّ ِر ّی ِتی فقال اهَّلل ال َینال َع ْه ِدی
قد کان ابراهیم نبیا و لیس بامام ،حتى قال اهَّلل ِإ ِنی ِ
جاعلک ِللن ِ
َّ
الظا ِل ِم َ
ین ،من عبد صنما او وثنا ال یکون اماما:
« ابراهیم پیامبر بود پیش از آن که امام باشد ،تا این که خداوند فرمود من تو را امام قرار مىدهم ،او عرض کرد از
دودمان من نیز امامانى قرار ده ،فرمود:
پیمان من به ستمکاران نمىرسد ،آنان که بتى را پرستش کردند امام نخواهند بود» .اصول کافى ،ج  ،1باب»
طبقات االنبیاء و الرسل» ،ح .1
در حدیث دیگرى» عبد اهَّلل بن مسعود» از» پیامبر» ص نقل مىکند که :خداوند به ابراهیم فرمود :ال اعطیک
عهدا للظالم من ذریتک ،قال یا رب و من الظالم من ولدى الذى ال ینال عهدک؟ قال من سجد لصنم من دونى
ال اجعله اماما ابدا ،و ال یصلح ان یکون اماما!:
«من پیمان امامت را به ستمکاران از دودمان تو نمىبخشم ،ابراهیم عرض کرد :ستمکارانى که این پیمان به
آنها نمىرسد کیانند؟ خداوند فرمود :کسى که براى بتى سجده کرده هرگز او را امام نخواهم کرد و شایسته
نیست که امام باشد» .امالى شیخ مفید و مناقب ابن مغازلى ،طبق نقل تفسیر المیزان ذیل آیه مورد بحث.
[ ]25لقمان.13 ،
[ ]26تفسیر نمونه ،ج ،1ص .443 - 444
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