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د
ا ب� ـ ـ تـ� ـ ـ ا
(ع)
افضل زیارات است؟
چرا زیارت امام هشتم
ِ

در میــان روایاتــی کــه در بــاره فضیلــت زیــارت امــام هشــتم ،علــی بــن موســی
الرضــا(ع) وجــود دارد ]1[،بــه روایاتــی صحیــح بــر میخوریــم کــه زیــارت آن حضــرت
را افضــل از زیــارت امــام حســین(ع) شــمرده اســت .بــا مشــاهده ایــن روایــات ایــن
ســؤال بــه ذهــن خطــو ر میکنــد کــه بــا توجــه بــه مقــام واالی ســید الشــهداء(ع)
کــه تأکیــد فراوانــی بــر زیــارت آن حضــرت در مناســبتهای مختلــف حتــی شــب
قــدر شــده و بــرای هــر مناســبتی هــم زیــارت مخصوصــی وارد شــده ،برتــری زیــارت
امــام هشــتم(ع) بــر زیــارت امــام حســین(ع) چــه معنــا و مفهومــی دارد؟ آیــا از ایــن
روایــات «برتــری مطلــق» در هــر زمــان و نســبت بــه هــر کســی اســتفاد ه میشــود،
یــا «برتــری نســبی» مــورد نظــر اســت؟ بــرای روشــن شــدن مســئله الزم اســت
روایــات مــورد نظــر را نقــل کــرده ،مفــاد آنهــا را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داده و
احتمــاالت مختلــف را مـ ّـد نظــر قــرار دهیــم.

روایت اول
علــی بــن مهزیــار از امــام جــواد(ع) نقــل کــرده کــه بــه امــام عــرض کــردم:
ُج ُ
علــت فــداک! زیــارة ّالرضــا صلــوات اهلل علیــه افضــل ام زیــارة ابــی عبــد اهلل
َ
الحســین صلــوات اهلل علیــه؟ فرمــود« :زیــارة ابــی افضــل ،و ذلــک ّان ابــا عبــد اهلل
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ُّ
ُ ّ
ُّ
صلــواتاهلل علیــه یـ ُ
ـواص
ـزور ُه ال الخـ
ـزور ُه کل ّالنــاس و ابــی صلــوات اهلل علیــه ال یـ
مــن ّ
الشــیعة( ».کلینــی ،کافــی :ج ،9ص ،335طبــع دارالحدیــث)
ُ
عالمــه محمــد تقــی مجلســی بــرای حدیــث ســی و نــه ســند صحیــح و پنج ســند
حســن ســراغ دارد(.لوامع صاحبقرانی ،ج ،8ص)548
در ایــن روایــت امــام ضمــن بیــان برتــری زیــارت امــام رضــا(ع) بــه منظــور برطــرف
شــدن هــر گونــه شــبهه ای ،دلیــل ایــن برتــری را هــم متذکــر شــده انــد .گویــا امــام
ـؤال شــخصیتی مثــل علــی بــن مهزیــار در ایــن خصــوص بــه وجــود شــبههای
از سـ ِ
در ذهــن شــیعیان پــی بــرده ،و بــه همیــن جهــت دلیــل برتــری زیــارت پــدر
بزرگوارشــان ،امــام رضــا(ع) را هــم توضیــح داده ،و فرمودنــد« :برتــری زیــارت پــدرم
از زیــارت امــام حســین(ع) از آن رو اســت کــه امــام حســین را همــه مــردم زیــارت
میکننــد ،ولــی پــدرم را جــز خـ ّ
ـواص از شــیعیان زیــارت نمــی کننــد».

روایت دوم

ُم َح َّمـ ِـد ْبــن ُسـ َـل َ
ن میگویــد :از امــام جــواد(ع) در بــاره کســی کــه حــج بجــا
یما 
ِ
آورده و خداونــد او را بــر انجــام حــج و عمــره اش یــاری کــرده بود ،پرســیدم .او پس
از فراغــت از حــج بــه زیــارت پیامبــر رفتــه و بــر آن حضــرت درود فرســتاد و ســپس
شــما را بــا معرفــت زیــارت کــرد  ،میدانــد کــه شــما حجــت خــدا بــر مــردم هســتید.
ســپس بــه زیــارت اباعبــداهلل الحســین(ع) رفــت و بــه او ســام کــرد ،ســپس بــه
ـرض ســام نمــود .آن گاه بــه شــهر و دیــار
بغــداد رفتــه و بــه موســی بــن جعفــر(ع) عـ ِ
خــود بازگشــت .در وقــت حــج بــار دیگــر خداونــد حـ ِـج خانــه خــود را بــه او ارزانــی
داشــت .آیــا حــج دوبــاره او بعــد از انجــام حــج واجــب بهتــر اســت یــا ایــن کــه بــه
زیــارت پــدر شــما علــی بــن موســی الرضــا(ع) بــه خراســان رود؟
ْ
َّ َ ُ َ ْ َ ُ
َ
َ ْ
َُ َ َ َ َ ّ
یسـ ِـل ُم َعلــی أ ِبــی ال َح َسـ ِـن َعلیـ ِـه الســام أفضــل،
امــام فرمــود« :یأ ِتــی خراســان ،ف
َ
َ
َ َ َ
َ ْ
َ ْ ُ
ْ
َو لیکـ ْـن ذ ِلــک ِفــی َر َجـ ٍـبَ ،و ل ْین َب ِغــی أ ْن َتف َعلــوا هــذا الیـ ْـو َم؛ فـ ِـإ ّن َعل َینــا َو َعلیکـ ْـم
ً
َ ُّ ْ َ
ان ُشـ ْـن َعة؛ در مــاه رجــب بــه خراســان رفتــه و بــه علــی بــن موســی
ِمــن الســلط ِ
ـرض ســام کنــد ،بهتــر اســت .البتــه امــروزه بــر شــما شایســته نیســت
الرضــا(ع) عـ ِ
چنیــن کنیــد ،زیــرا بــر مــن و شــما از ناحیــه حکومــت زحمــت ایجــا د میشــود».
(کافــی :ج ،9ص)337
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در ایــن روایــت هــم زیــارت امــام هشــتم(ع) برتــر از «زیــارت مســتحب خانــه
خــدا» شــمرده شــده اســت .البتــه امــام شــرایطی را کــه چنیــن زیارتــی باعــث شــود
حاکمــان اهــل ســنت شــیعیان را شناســایی کــرده و آنــان را آزار و اذیــت کننــد،
اســتثنا کــرده اســت.

روایت سوم
امــام کاظــم(ع) در روایتــی ضمــن بیــان فضیلــت زیارت امــام رضــا(ع)  ،میافزاید:
ُ ْ
ُ
َ ْ
یامـ ِـةَ ،
«إ َذا َ
کان یـ ْـو ُم ْال ِق َ
ش َّالر ْحمــن ،....ثـ َّـم َیمـ ّـد ال ِم ْض َمـ ُـار ،فیق ُعـ ُـد
کان َعلــی َعـ ْـر
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ً َ َ َ
َ ََ َ ْ َ َ ُُ َ ْ َ ّ َ َ
ً ْ
ـور ال ِئ ّمـ ِـةِ ،إل أ ّن أ ْعل ُهـ ْـم َد َر َجــة َو أق َر َب ُهـ ْـم َح ْبـ َـوةُ ،ز ّو ُار ق ْبـ ِـر َولـ ِـدی
معنــا مــن زار قبـ
َ
َّ َ
الســا ُم؛ وقتــی روز قیامــت شــد ،بــر عــرش الهــی ،.....ســپس بــا میزانی
َع ِلــی َعلیـ ِـه
ســنجیده و هــر کــه ائمــه را زیــارت کــرده ،بــا مــا و کنــار مــا خواهــد نشســت ،منتهــی
زائــران قبــر فرزنــدم علــی ـ درود بــر او بــاد ـ از نظــر رتبــه برتــر و هدیــه ای کــه دریافـت
میکننــد ،نزدیکتــر بــه مــا خواهنــد بــود( ».همــان :ص)339
از ایــن ســه حدیــث تنهــا در حدیــث اول بــه «مــاک برتــری زیــارت امــام
رضا(ع)»اشــاره شــده اســت.
از روایــت نخســت بـ ر میآیــد کــه در زمــان امــام جــواد(ع) همــه مــردم ،حتــی اهل
ســنت و جماعــت هــم بــه زیــارت امــام حســین(ع ) میرفتنــد .این واقعیت نشــان
میدهــد کــه امــام حســین(ع) نــزد همــه مســلمانان عزیــز و محتــرم بــود .همــه او
را فرزنــد رســول خــدا میدانســتند کــه بــه دســت جنایتــکاران امــوی در ســرزمین
کربــا مظلومانــه بــه شــهادت رســیده بــود .همــه در ماجــرای کربــا نظــر روشــنی
ق میدانســتند و کســی یزیــد را تبرئــه نمیکــرد .ولــی امــام
داشــته و امــام را بــر حـ 
رضــا(ع) را نــه تنهــا همــه مســلمانان زیــارت نمــی کردنــد ،بلکــه همــه شــیعیان هم
بــه زیــارت آن حضــرت نمــی رفتنــد .بلکــه تنهــا «خـ ّ
ـواص از شــیعیان»به زیــارت آن
ت میرفتنــد .حضــرت عبدالعظیــم حســنی هــم کــه بــه قصــد زیــارت امــام
حضــر 
حســین(ع) بــه محضــر امــام جــواد(ع) مشــرف شــد تــا اجــازه بگیــرد و خداحافظــی
کنــد .اشــک از دیــدگان امــام روان شــد و فرمــود« :زیــارت کننــدگان جـ ّـدم حســین
بســیارند ،امــا زائــران پــدرم بســیار انــدک انــد».
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چند احتمال در معنای روایات

ـون احتمــاالت مختلــف در معنــای ایــن
بــا توجــه بــه آثــار و پیامدهــای گوناگـ ِ
ـارت
روایــات ،الزم اســت در آنهــا تأمــل کنیــم تــا معلــوم شــود کــه آیــا برتــری زیـ ِ
حضــرت رضــا(ع) مخصــوص زمــان و افــراد خاصــی از شــیعیان اســت یــا همــگان
در همــه زمانهــا میتواننــد بــا زیــارت آن حضــرت از آن بهــره ببرنــد؟
 .1یــک احتمــال در بــاره برتــری زیــارت امــام آن اســت کــه چــون امــام رضــا(ع) در
غربــت و دور از وطــن و نســبت بــه مکــه و مدینــه در ســرزمینی دور افتــاده بــه نــام
طــوس بــه شــهادت رســیده بــود ،ســفر از ســرزمین حجــاز بــه طــوس بــرای زیــارت
آن حضــرت در آن زمــان کار بســیار دشــواری بــود و تنهــا خــواص از شــیعیان رنــج
س میشــدند .هــر کســی آمادگــی
چنیــن ســفری را بــه جــان خریــده و عــازم طــو 
تحمــل چنیــن ســفر مشــقت آوری را نداشــت ،حتــی عمــوم شــیعیان .بدیهــی
اســت ســفری کــه بــا رنــج و مشــقت ،و هزینــه فــراوان انجــا م میشــود حتمــا بــا
عشــق و عالقــه و بــاور عمیــق همــراه اســت و میتوانــد مصــداق روایــت نبــوی
باشــد کــه فرمــود« :افضــل االعمــال احمزهــا» (مازندرانــی ،مولــی صالــح ،شــرح
کافــی :ج ،11ص)50
بنــا بــر ایــن احتمــال ،برتــری زیــارت امــام رضــا(ع) نســبی بــوده و مربــوط بــه
ی میکردنــد ،نــه نســبت بــه کســانی کــه
کســانی بــود کــه در حجــاز یــا عــراق زندگ ـ 
ی میکردنــد و زیــارت امــام بــرای آنــان کار آســانی
مثــا در نیشــابور یــا طــوس زندگـ 
بــود .چنــان کــه شــیعیانی کــه در آن زمــان ـ مثــا ـ از طــوس بــه زیــارت ائمــه در
ق میرفتنــد ،زیــارت شــان برتــر از زیــارت امــام رضــا(ع) بــوده کــه بــه
مدینــه یــا عــرا 
آســانی انجــا م میدادنــد .امــروزه هــم مــاک برتــری زیــارت آن اســت کــه بــرای آن
زحمــت و مشــقت بیشــتری کشــیده شــود .از ایــن رو ،نســبت بــه افــراد مختلف در
بــاد گوناگــون متفــاوت خواهــد بــود.
 .2احتمــال دیگــر آن اســت کــه چــون زیــارت امــام حســین(ع) و ائمــه دیگــر بــا
توجــه بــه جایــگاه آنــان نــزد عمــوم مســلمانان امــری عــادی و پســندیده بــود و
در زمــان عباســیان هیــچ گونــه محظــوری در پــی نداشــت .بلکــه آنــان بــا شــعار
ّ
حــق فرزنــدان رســول خــدا از بنــی امیــه بــه قــدرت رســیدند،
انتقــام و گرفتــن ِ
در حالــی کــه زیــارت امــام رضــا(ع) در زمــان خلفــای کینــه تــوز عباســی در زمــان
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مأمــون و حاکمــان بعــد از او امــری عــادی تلقــی نمــی شــد .چــه بســا در برخــی از
ک میکــرد .اگــر
مقاطــع بــه شناســایی شــیعیان از ســوی کارگــزاران حکومــت کم ـ 
زیــارت امــام موجبــات مزاحمــت از جانــب حکومــت عباســی را بــه دنبــال داشــت،
م میخــورد ،بدیهــی بــود کــه تنهــا خـ ّ
ـواص از
چنــان کــه در روایــت دوم بــه چش ـ 
شــیعیان بــه زیــارت آن حضــرت رونــد .در چنیــن شــرایطی تشــویق مــردم بــه
زیــارت امــام هشــتم از جانــب خــود حضــرت در زمــان حیــات شــان ،و از ســوی
امــام جــواد امــری کامــا منطقــی و قابــل درک اســت.
بنــا بــر ایــن احتمــال ،مــاک برتــری زیــارت امامــی بــر زیــارت امــام دیگــر
دشــواریهایی اســت کــه زائــر بــه خاطــر شــرایط سیاســی زمــان خــود متحم ـل
میگــردد .در زمــان عباســیان زیــارت حضــرت رضــا(ع) برتــر اســت ،و در زمانــی
دیگــر زیــارت امامــی دیگــر؛ چنــان کــه در شــرایطی زیــارت امامــی بــرای عــده ای
برتــر ،ولــی همــان زیــارت بــرای عــده ای دیگــر عــادی خواهــد بــود .مثــا در زمــان
حاکمیــت حــزب بعــث در عــراق زیــارت امــام حســین(ع) بــرای عراقیهــا بســیار
ق میرفتنــد عــادی بــود .یــا در زمــان
دشــوار ،ولــی بــرای ایرانیانــی کــه بــه عــرا 
حاکمیــت وهابیــان زیــارت ائمــه بقیــع بــرای شــیعیان عربســتان ســعودی بســیار
دشــوار و خطرنــاک ،ولــی بــرای دیگــران عــادی و بــدون خطــر اســت .پــس برتــری
زیــارت امــام رضــا در روایــت امــری نســبی بــوده و مربــوط بــه همــه شــرایط زمانــی
و نســبت بــه همــگان نیســت.
 .3شــیعیان در طــول تاریــخ بــه فرقههــای متعــددی هــم چــون چهــار امامــی،
شــش امامــی ،هفــت امامــی و ماننــد آن ،و بــه قــول مجلســی ســیزده فرقــه
ً
تقســیم شــدند .بــا ایــن وصــف شــیعیان زیــادی بودنــد کــه اساســا امــام رضــا(ع)
را امــام نمــی دانســتند تــا بــه زیــارت قبــر مطهــر او برونــد .تنهــا شــیعیانی کــه
ایشــان و فرزنــدان شــان را امــا م میدانســتند ،بــه زیــارت ا و میرفتنــد و آنــان جــز
«شــیعیان دوازده امامــی» نبودنــد .کســانی کــه ســخنان پیغمبــر را نســبت بــه
دوازده تــن از جانشــینان معصــوم اش بــاور داشــته و امــام رضــا(ع) را هشــتمین
آنهــا میدانســتند و تعــداد اینــان در زمــان امــام جــواد(ع) زیــاد نبــود .در چنیــن
شــرایطی رفتــن بــه زیــارت امــام رضــا(ع) دلیــل بــر تشــیع بشــما ر میرفــت ،آن
هــم تشــیع اثنــا عشــری .یکــی از عالئــم تشــیع اثنــا عشــری زیــارت قبــر مطهــر امــام
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م میتوانــد بــه اعتبــار «عقیــده
هشــتم(ع) بــود .برتــری زیــارت مرقــد امــام هشــت 
ف میشــود ،یعنــی شــیعیان دوازده امامــی؛ در
فــردی» باشــد کــه بــه زیــارت مشـ ّـر 
برابــر ِفـ َـرق دیگــر اســامی و شــیعی.
بنــا بــر ایــن احتمــال ،ایــن فضیلــت از ِآن شــیعیان دوازده امامــی اســت و
مســلمانان و شــیعیان دیگــر از زیــارت امــام رضــا(ع) چنیــن بهــره ای ندارنــد .البته
اختصاصــی بــه زائــران عصــر حضــور هــم نــدارد ،زائــران عصــر غیبــت تــا روز قیامــت
از ایــن فضیلــت و پــاداش بهــره منــد خواهنــد بــود .در حقیقــت برتــری زیــارت امام
هشــتم بــه خاطــر آن اســت کــه زائــران آن حضــرت شــیعیان اثنــا عشــری انــد،
چــون مســلمانان و شــیعیان غیــر دوازده امامــی معمــوال بــه زیــارت امــام رضــا
نمــی رونــد .اگــر هــم عــده ای بــا عقائــد دیگــر بــه زیــارت حضــرت برونــد ،بــر اســاس
اعتقــاد بــه امامـ ِـت ایشــان نیســت.
 .4احتمــال دیگــر آن اســت کــه برتــری زیــارت حضــرت رضــا(ع) بــه اعتبــار
«تبلیــغ و ترویــج» از مــرام و مکتبــی باشــد کــه در مقایســه بــا مکتبهــای دیگــر،
ـام ناب»یــا د میشــود .عمــل کســی کــه بــا زیــارت خــود بــه تبلیــغ از
از آن بــه «اسـ ِ
ی میپــردازد کــه از نظــر امــام جــواد(ع) اســام حقیقــی اســت ،عملــی برتــر
مذهب ـ 
از زیارتهــای دیگــر اســت کــه دارای چنیــن بـ ِـار معنایــی نیســتند .کســی کــه در
زمــان امــام جــواد(ع) بــه زیــارت امــام رضــا(ع ) مـیرود ،در حقیقــت در برابــر فــرق
غ میکنــد .چنــان کــه امــروزه عــاوه
و مذاهــب دیگــر از تشــیع اثنــا عشــری تبلی ـ 
بــر زیــارت حضــرت رضــا ،زیــارت امــام جــواد ،امامهــادی و امــام عســگری علیــم
الســام نیــز همیــن معنــا و مفهــوم را دارد .در حالــی کــه زیــارت خانــه خــدا ،رســول
خــدا و ائمــه دیگــر چنیــن معنــا و مفهومــی نــدارد .تبلیــغ از تشــیع اثنــا عشــری
ارزشــی دارد کــه تبلیــغ از مکتبهــای دیگــر فاقــد آن اســت .بــه همیــن نســبت
پــاداش بیشــتری دارد.
بنــا بــر ایــن احتمــال ،روایــت منحصــر بــه زائــران حضــرت رضــا در عصــر ائمــه
نیســت و حکمــی ثابــت بــرای همیشــه اســت .از آن جا کــه زیارت حضــرت رضا(ع)
بــه معنــای آن اســت کــه ایشــان امــام هشــتم شــیعیان اســت و فرزنــدان ایشــان
امامــان بعــدی انــد تــا امــام دوازدهــم ،در حقیقــت نفــی ِفـ َـرق و مذاهــب دیگــر
اســامی اســت .اقــدام بــه چنیــن عملــی آن هــم در زمــان امــام جــواد(ع) بــا وجــود
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فرقههــای گوناگــون در میــان مســلمانان و شــیعیان بســیار حائــز اهمیــت بــوده
و تثبیــت اعتقــاد بــه تشــیع اثنــا عشــری بشــما ر میرفــت .از ایــن رو ،زیــارت آن
حضــرت را در آن مقطــع افضــل از زیــارت خانــه خــدا ،زیــارت حــرم نبــوی و زیــارت
امــام حســین(ع) شــمردن کامــا منطقــی و قابــل درک اســت  .میتــوان گفــت:
روایاتــی از ایــن قبیــل بــه یــک معنــا سیاســی و بــرای حفــظ مکتــب تشــیع اثنــا
عشــری بــوده اســت ،چنــان کــه روایــات فراوانــی کــه برگــزاری مجالــس عــزاداری و
ذکــر مصائــب اهــل بیــت رســول خــدا و دادن وعــده پــاداش فــراوان بــرای آن را راه
کاری سیاســی بــرای حفــظ مکتــب دانســته انــد( .امــام خمینــی ،صحیفــه امــام،
ج ،8ص 527ـ )529
معنــای ایــن تحلیــل ایــن نیســت کــه امــروزه زیــارت حضــرت رضــا(ع) افضــل
نباشــد و ایــن فضیلــت مربــوط بــه گذشــته باشــد ،زیــرا امــروزه هــم زیــارت امــام
رضــا و نــوادگان معصــوم آن حضــرت ،در حقیقــت نمــاد اعتقــاد بــه تشــیع اثنــا
عشــری و تبلیــغ آن اســت .از ایــن رو ،زائــران حــرم رضــوی بایــد بداننــد ،زیــارت
آنــان از نقطــه نظــر اعتقــادی در میــان فــرق و مذاهــب اســامی و شــیعی چــه معنــا
و مفهــوم ارزشــمندی دارد .از میــان احتمــاالت چهارگانــه فــوق ،دو احتمــال
اخیــر اقــوی بــه نظ ـ ر میرســد.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1در روایات متعددی ،زیارت امام هشتم(ع) برابر با ثواب هزار حج ،و در صورت زیارت با معرفت ثواب یک
میلیون حج ،ثواب انفاق و جهاد در راه خدا قبل از فتح مکه ،ثواب هفتاد شهیدی که در رکاب پیامبر جهاد
کرده باشند ،برخورداری از شفاعت امام در روز قیامت ،ایمنی از آتش جهنم ،ورود به بهشت ،آمرزش گناهان
به هر میزان ،دادرسی به هنگام گرفتاری در روز قیامت در پل صراط و دادگاه عدل الهی ،و مانند آن شمرده
شده است( .ر.ک :کلینی ،کافی ،ج ،9باب فضل زیاره ابی الحسن الرضا ،طبع دارالحدیث)
……………………………………………..
منبع :روزنامه جمهوری اسالمی  ,ورعی ،سید جواد
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وقایع ماه ذیالقعده الحرام

ّاول ذیالقعده

 .1والدت حضرت معصومه علیها السالم
درایــن روز در ســال  ۱۷۳هجــری دخــت گرامیموســی بــن جعفــر(ع) ،حضــرت
فاطمــه معصومــه(س) بــه دنیــا آمــده اســت )۱(.مــادر ّ
مکرمــه آن حضــرت جنــاب
نجمــه(س) مــادر امــام رضا(ع)اســت .نــام مبارکــش فاطمــه ،لقــب آن حضــرت
معصومــه و در خانــوادۀ امــام هفتم(ع)حضــرت معصومــه(س) را «فاطمــه کبــری»
میخواندنــد)۲(.

 .2جنگ بدر صغری
درایــن روز در ســال  ۴هجــری جنــگ بــدر صغــری واقــع شــد ،و بــه آن
«بدرالموعــد» و «بــدر الثالثــه» هــم میگوینــد)۳(.

 .3مرگ اشعث بن قیس
در شــب اول ذیالقعــده ســال  ۴۰هجــری اشــعث بــن قیــس کنــدی بــه درکات
جحیــم شــتافت)۴(.امام صادق(ع)میفرمایــد« :اشــعث بــن قیــس در قتــل
امیرالمؤمنیــن(ع) شــریک بــود ،و دختــرش جعــده امــام مجتبــی(ع) را مســموم
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کــرد ،و محمــد پســرش در قتــل امــام حسین(ع)شــریک بــود»)5(.
اشــعث در ســال دهــم هجــرت بــا جمعــی از قبیلــۀ خــود اســام آورد ،و بعــد از
پیامبــر(ص) مرتــد شــد .ابوبکــر او را دســتگیر کــرد و خواهــر کــورش را بــه شــرط
همســری بــه او داد .ازایــن زن جعــده و محمــد بــه دنیــا آمدنــد ،کــه جعــده قاتــل
امــام حســن(ع) و محمــد جــزء لشــکر عمــر ســعد در کربــا شــد ،و در دســتگیری
جنــاب مســلم بــن عقیل(ع)نیــز نقــش بســزایی داشــت)۶(.
در روز عاشــورا بــه ســبب جســارتی کــه بــه حضــرت امــام حســین(ع)کرد
هنگامیکــه بــرای قضــای حاجــت بــه کنــاری رفتــه بــود ،عقــرب او را نیــش زدو در
حالــی کــه عورتــش پیــدا بــود بــه آتــش جهنــم وارد شــد)۷(.

نهم ذیالقعده

حضــرت مســلم(ع )  ۲۷روز قبــل از شــهادتش درایــن روز از ســال  ۶۰هجــری
نامهــای بــرای امــام حسین(ع)نوشــت و بــه آن حضــرت خبــر داد کــه  ۱۸۰۰۰نفــر
بــا او بیعــت کردهانــد)8(.

یازدهم ذیالقعده

 .1والدت امام رضا(ع)
در روزپنجشنبه سال  ۱۴۸هجری امام رضا(ع)در مدینه به دنیا آمد)9(.
در والدت آن حضرت ۱۱ذیالحجه و  ۱۱ربیع االول نیز ذکر شده است)10(.
پــدر آن حضــرت موســی بــن جعفــر(ع)و مادرشــان ام البنیــن نجمــه(س) ()11
اســت .نــام مبارکشــان علــی اســت ،و کنیــۀ آن حضــرت ابوالحســن اســت ،و کنیــۀ
خاصشــان ابوعلــی اســت)12(.
ســراج اهلل ،نورالهــدی ،قــره عیــن المؤمنیــن ،مکیــده الملحدیــن ،کفــو الملــک،
کافــی الخلــق ،رب الســریر ،رئــاب التدبیــر ( بــه معنــای مصلــح ) ،فاضــل ،صابــر،
وفـ ّـی ،صدیــق و رضـ ّـی دیگــر القــاب آن حضــرت هســتند)13(.
هنگامیکــه آن حضــرت بــه دنیــا آمدایشــان را در پارچــۀ ســفیدی پیچیــده و
بــه خدمــت پــدر بردنــد.آن حضــرت در گــوش راســت حضــرت رضــا(ع)اذان و در
گــوش چــپ اقامــه فرمــود ،و آب فــرات بــه کام مبــارک آن حضــرت ریخــت و ســپس
او را بــه مــادر مکرمــه اش نجمــه(س) برگردانیدنــد)14(.
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روز بیستم ّ
سوم ماه ذیالقعده

 .1شهادت امام رضا(ع)

بنابــر قولــی درایــن روز در ســال  ۲۰۳هجــری حضــرت رضا(ع)بــه شــهادت
رســیدند)15(.

 .2جنگ بنی قریظه
درایــن روز در ســال  ۴هجــری غــزوۀ بنــی قریظــه بــه وقــوع پیوســت .مســلمانان
ّ
 ۳۰۰۰نفــر بودنــد و یــک نفــر بــه نــام خــاد بــن ســوید شــهید شــد .کفــار  ۹۰۰نفــر
بودنــد کــه همــۀ آنهــا کشــته شــدند )16(.بنابــر قولیایــن جنــگ در شــوال بــه
وقــوع پیوســته اســت)17(.

روز بیست و پنجم ماه ذیالقعده

حرکت پیامبر(ص)از مدینه برای حجه الوداع
درایــن روز در ســال  ۱۰هجــری پیامبــر(ص) بــا اصحــاب از مدینــه بــرای
حجهالــوداع و غدیرحرکــت کردنــد )18(.بعضــی اقــوال  ۲۳و بعضــی ۲۵
ذیالقعــده نقــل کردهانــد)19(.

روز آخر ماه ذیالقعده

شهادت امام جواد(ع)

درایــن روز در ســال  ۲۲۰هجــری امــام جواد(ع)بــه زهــر معتصــم بــه شــهادت
رســیدند ،و هنــگام شــهادت از ســن مبارکشــان  ۲۵ســال و ســه مــاه و  ۱۲روز
گذشــته بــود )20(.در شــهادت آن حضــرت  ۵ذیالقعــده ۱۱ ،ذیالقعــده (،)21
 ۵ذیالحجــه ســال  ۲۱۹هجــری( ۶ ،)22ذیالحجــه ( ۲۵ ،)23ذیالحجــه هــم
گفتــه شــده اســت .بعــد از شــهادت حضــرت رضا(ع)مأمــون جواداالئمــه(ع)را
بــه بغــداد طلبیــد و دختــرش ام الفضــل را بــه آن حضــرت تزویــج نمــود .پــس از
مدتــی کــه آن حضــرت از ســوء معاشــرت مأمــون بســیار ناراحــت بودنــد بــرای حــج
بــه مکــه تشــریف بردنــد .ســپس بــه مدینــه رفتنــد و در آنجــا بودنــد تــا مأمــون بــه
درک واصــل شــد و معتصــم بــرادر او خلیفــه شــد.
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معتصــم حســادت خاصــی نســبت بــه آن حضــرت داشــت ،و آن امــام معصــوم
را بــه همــراه ام الفضــل بــه بغــداد احضــار کــرد .آن حضــرت در حضــور اکابــر شــیعه
و ثقــات اصحــاب خــود در مدینــه امامهــادی(ع)را امــام بعــد خــود معرفــی کردنــد
و ودایــع امامــت را تسلیمایشــان نمودنــد و در  ۲۸محــرم ســال  ۲۲۰وارد بغــداد
شــدند .ام الفضــل بــه تحریــک عمویــش معتصــم و بــه قولــی جعفــر بــن مأمــون،
امــام(ع) را در ســن  ۲۵ســالگی مســموم کــرد)24(.

ّ
تتمه ماه ذیالقعده

صلح حدیبیه درسال ششم هجرت
در مــاه ذیالقعــده پیامبــر(ص) بــرای اعمــال عمــره قصــد مکــه فرمودنــد)25(.
تعــداد مســلمانان بــا آن حضــرت  ۱۲۲۰یــا ۴۰۰نفــر بودنــد ،و بــرای قربانــی  ۷۰شــتر
بــه همــراه خــود بردنــد.
آنــان از مســجد شــجره احــرام بســتند ،و در یــک منزلــی مکــه ،در محلــی بــه نــام
حدیبیــه بــر ســر چاهــی توقــف نمودنــد .آب چــاه بهانــدک زمانــی تمــام شــد و
چــون بــه آن حضــرت خبــر دادنــد ،بــه معجــزۀ نبــوت آب چــاه آن قــدر زیــاد شــد
کــه مثــل چشــمه میجوشــید.
کفــار از حرکــت بــا خبــر گشــته مانــع ورود حضــرت بــه مکــه شــدند .آن حضــرت
بیعتــی دیگــر بــه نــام «بیعــه رضــوان» از اصحــاب گرفتنــد .قــرار شــد آن حضــرت
ســال بعــد حــج و عمــره را قضــا کننــد و قــراردادی بیــن مســلمین و کفــار منعقــد
شــد ،کــه طبــق شــروطی تــا ده ســال جنــگ بیــن آنــان نباشــد .گروهــی از صحابــه
ازایــن صلــح دلتنــگ شــدند ،عمــر بــن خطــاب گفــت« :در نبــوت شــک نکــردم
ماننــد روز حدیبیــه»( ،)26بــه پیامبــر(ص) میگفــت :مــا چگونــه بهایــن خــواری
گــردن نهیــم و بهایــن مصالحــه رضایــت دهیــم!!
حضــرت فرمودنــد :مــن پیامبــر خدایــم و کاری جــز بــه حکــم خداونــد نمیکنــم.
عمــر گفــت :تــو بــه مــا گفتــی بــه زیــارت کعبــه میرویــم و عمــره انجــام میدهیــم،
پــس چــه شــد؟ پیامبــر(ص) فرمــود :آیــا گفتــم امســالاین کار انجــام میشــود؟
عمــر گفــت :نــه ! فرمــود :پــس چــرا مجادلــه میکنــی؟!!
در بازگشت از حدیبیه سورۀ فتح بر آن حضرت نازل شد)27(.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 .1طبقات ابن سعد :ج  ۲ص  .۵۱زندگانی حضرت معصومه علیها السالم و تاریخ قم :ص  .۳۴فاطمه بنت االمام
موسی الکاظم(ع) :ص .۱۴
 .2بحار االنوار :ج  ۴۸ص .303 - ۲۸۸
 .3ناسخ التواریخ :جلد هجرت ص  .۱۹۷بحاراالنوار :ج  ۲۰ص .۱۸۲
 .4مستدرک علم رجال هجرت الحدیث :ج  ۱ص .۶۸۸
 .5بحار االنوار :ج  ۴۲ص .۲۲۸
 .6ریاحین الشریعه :ج  ۳ص  .۵۹مستدرکات علم رجال الحدیث :ج  ۱ص .۶۸۸
 .7بحار االنوار :ج  ۴۴ص .۳۱۷
 .8نفس المهموم :ص  .۸۴وقایع الشهور :ص .۲۱۳
 .9اعالم الوری :ج ۲ص  .۴۰جالء العیون :ص  .۵۴۴فیض العالم :ص  .۹۰بحار االنوار :ج  ۴۹ص .۱۰
 .10فیض العالم :ص  .۱۱۹بحار االنوار  :ج  ۴۹ص .۳۰۴
 .11اعالم الوری :ج  ۲ص  .۴۰بحار االنوار :ج  ۴۹ص  .۱۰ارشاد :ج  ۲ص .۲۴۶
 .12بحار االنوار  :ج  ۴۹ص .۱۰
 .13بحار االنوار  :ج  ۴۹ص .۱۰
 .14بحار االنوار  :ج  ۴۹ص .۹
 .15مسار الشیعه  :ص  .۱۶العدد القویه :ص  .۲۷۵فیض العالم  :ص .۹۷
 .16الموسوعه الکبری فی غزوات النبی االعظم صلی اهلل علیه و اله :ج  ۳ص .۱۹۲
 .17بحار االنوار :ج  ۱۹ص .۱۷۰
 .18کافی :ج  ۴ص .۲۴۸
 .19الغدیر :ج  ۱ص  .۹قالئد النحور  :ج شوال ،ص .۲۷۲
 .20ارشاد :ج  ۲ص  .۲۹۵اعالم الوری  :ج  ۲ص  .۱۰۶توضیح المقاصد :ص  .۲۹کشف الغمه :ج  ۲ص  .۳۷۰اصول
کافی  :ج  ۲ص  .۵۴۱فیض العالم :ص  .۱۰۳بحار االنوار  :ج  ۵۰ص  .10 - ۸قالئد النحور :ج ذیالقعده ،ص .۲۷۹
 .21بحار االنوار  :ج  ۵۰ص .۱۷ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۲ ،۱۱
 .22تتمه المنتهی :ص .۳۰۰
 .23شرح احقاق الحق  :ج  ۱۲ص .416 - ۴۱۴
 .24خالصهای از قالئد النحور :ج ذیالقعده ،ص ۲۷۹
 .25استیعاب :ج  ۴ص .۱۹۱۷
 .26التعجب ( کراجکی ) :ص .۵۹
 .27منتهی اآلمال  :ج  ۱ص  .۷۶بحار االنوار :ج  ۲۰ص ۳۱۶ - ۳۱۷
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مراقبات ماه ذى القعده الحرام
مرحوم آیت الحق میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

احترام این ماه

ایــن مــاه اولیــن مــاه از ما ههــاى حــرام اســت كــه جنــگ بــا كفــار در آن ما ههــا
حــرام مىباشــد .و انســان از ایــن مطلــب حكــم جنگیــدن و مخالفــت بــا خــدا را
مىفهمــد .بنابرایــن ،اى نفــس ! بكــوش در ایــن ما ههــا دل و بدنــت را بیشــتر از
ســایر ما ههــا حفــظ نمــوده ،كارى بــر خــاف احــكام الهــى انجــام نــداده و حتــى از
بالیــا و مصیبتهایــى كــه ناشــى از قضــاى اوســت راضــى باشــى .چــون ایــن ،مــاه
حرامــى اســت كــه احتــرام آن ،بخاطــر ایــن كــه خــداى متعــال جنگیــدن بــا كفــار را در
آن ممنــوع نمــوده ،بیــش از ســایر ماههاســت .بنابرایــن بایــد با طاعت از خــدا و باال
بــردن رضایــت خــود از او احتــرام ایــن مــاه را حفــظ نمایــى و اگــر از شــرافت رضایــت
او اطــاع داشــتى ،در راه بدســت آوردن آن از بــذل جــان هــم دریــغ نمىكــردى.

توبه اى منقول از پیامبر اكرم(ص) و فضیلت توبه و استغفار

بــراى بدســت آوردن طاعــت خــدا در ایــن مــاه قبــل از هــر چیــزى از تمــام
مســائلى كــه قبــا گرفتــار آن بــودى توبــه كــن؛ توبــه اى صادقانــه.
از رســول خــدا(ص) روایــت شــده اســت كــه در روز یكشــنبه مــاه ذى القعــده
فرمــود :مــردم ! كدامیــك از شــما مىخواهیــد توبــه كنیــد؟
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راوى مىگوید :گفتیم :رسول خدا! همه ما مىخواهیم توبه كنیم.
حضــرت فرمودنــد :غســل كــرده ،وضــو گرفتــه و چهــار ركعــت نمــاز بجا آوریــد .در هر
ركعــت یــك بــار «فاتحــه الكتــاب» ،ســه بــار «قــل هــو اهلل احــد» و یــك بار«معوذتیــن»
(قــل اعــوذ بــرب النــاس و قــل اعــوذ بــرب الفلــق ) بخوانیــد .آنــگاه هفتاد بار اســتغفار
نمــوده و در پایــان «ال حــول و ال قــوه اال بــاهلل» بگوییــد .ســپس بگوییــد :یــا عزیــز!
یــا غفــار! اغفــر لــى ذنوبــى و ذنــوب جمیــع المــؤ منیــن و المــؤ منــات فانــه ال یغفــر
الذنــوب اال اءنــت (اى عزیــز! اى بخشــاینده ! گناهــان مــن و گناهــان تمــام مــردان و
زنــان مــؤ مــن را ببخــش كــه جــز تــو كســى گناهــان را نمــى بخشــد).
آنگاه فرمود :دحو االرض چیست و چه روزی می باشد
بنــده اى از امــت مــن چنیــن عملــى را انجــام نمــى دهــد ،مگــر ایــن كــه از آســمان
بــه او نــدا مىرســد :بنــده خــدا! عمــل را از نــو شــروع كــن كــه توبــه تــو قبــول ،و
گناهانــت بخشــیده شــد.
فرشــته دیگــر از زیــر عــرش نــدا مىكنــد :اى بنــده ! مبــارك بــاد بــر تــو و بــر خانــواده
و خاندانــت .منــادى دیگــرى صــدا مىزنــد :در روز قیامــت ،دشــمنانت را از تــو
راضــى مىنماینــد .فرشــته دیگــرى نــدا مىكنــد :اى بنــده ! بــا ایمــان از دنیــا
مــىروى .دینــت از تــو گرفتــه نشــده و قبــر تــو وســیع و نورانــى خواهــد شــد.
منــادى دیگــرى صــدا مىزنــد :پــدر و مــادر تــو و خاندانــت بخشــیده شــده و
در دنیــا و آخــرت خــوش رزق خواهــى بــود .جبرئیــل نــدا مىكنــد :مــن بــا فرشــته
مــرگ پیــش تــو آمــده و بــه او دســتور مىدهــم كــه بــا تــو خــوش رفتــار بــوده،
بخاطــر مــرگ آســیبى بــه تــو نرســانیده و بنرمــى روح را از بدنــت خــارج نمایــد.
گفتیــم :رســول خــدا! اگــر كســى در زمــان دیگــرى چنیــن بگویــد چطــور؟ فرمودنــد:
چیزهایــى را كــه گفتــم بــراى او نیــز خواهــد بــود .جبرئیــل ایــن مطالــب را در شــب
معــراج بــه مــن گفــت.
امــام باقــر(ع) فرمودنــد« :خداونــد از توبــه بنــده خــود بیــش از شــخصى كــه در
شــب دراز و بســیار تاریــك مركــب ســوارى و آذوقــه خــود را گــم كــرده و ســپس پیــدا
كنــد ،خوشــحال مىشــود».
و نیــز از امیرالمــؤ منیــن(ع) روایــت شــده اســت كــه« :بــه شــخصى كــه در حضــور
حضــرت گفــت :اســتغفر اهلل ،فرمودنــد :مــادرت بــه عزایــت بنشــیند .مىدانــى
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اســتغفار چیســت؟ اســتغفار درجــه بلنــد مرتبــگان بــوده و شــش شــرط دارد:
 اول :پشیمانى از گذشته.دوم :تصمیم بگیرى كه هیچگاه آن را انجام ندهى. ســوم :ایــن كــه حقــوق تمــام مخلوقــات را ادا كــرده تــا جایــى كــه خداونــد راســبكبار دیــدار نمایــى.
چهارم :تمام واجباتى را كه ضایع كرده اى جبران نمایى. پنجــم :گوشــتى را كــه از مــال حــرام روئیــده بــا انــدوه ذوب كــرده تــا پوســت بــهاســتخوان بچســبد و گوشــت جدیــدى بوجــود آیــد.
ششــم :رنــج فرمانبــردارى را بــه جســم بچشــانى ،همانگونــه كــه شــیرینى گنــاهرا بــه آن چشــانیدهاى .و در ایــن هنــگام بگــو :اســتغفر اهلل».
شــرح حقیقــت توبــه و چیزهایــى را كــه بایــد از آن توبــه كــرد در جــاى خــود آمــده،
و اینجــا همیــن مقــدار بیــان كافى اســت.

روزه ماههاى حرام
دربــاره خصوصیــات ماههــاى حــرام از شــیخ مفیــد(ره) روایــت شــده اســت كــه
رســول خــدا(ص) فرمودنــد« :كســى كــه ســه روز از مــاه حــرام ،پنجشــنبه ،جمعــه،
و شــنبه را روزه بگیــرد خداونــد عبــادت یــك ســال را بــراى او مىنویســد» .و در
روایــت دیگــرى آمــده اســت كــه« :عبــادت نهصــد ســال كــه روزهــاى آن را بــا روزه و
ش ـبهایش را در عبــادت گذرانــده اســت» بــراى او نوشــته مىشــود.
ایــن روایــت بــا روایتــى كــه دربــاره روزه ســه روز در هــر مــاه ،دو پنجشــنبه و یــك
چهارشــنبه وارد شــده ،منافاتــى نــدارد .و اگــر دو پنجشــنبه و یــك چهارشــنبه و
جمعــه را روزه بگیــرد ،بعیــد نیســت كــه بــراى عمــل بــه هــر دو روایــت كافــى باشــد.

شب مبارك نیمه ذى قعده (شب پانزدهم)
از كارهــاى مهــم ایــن مــاه عمــل شــب نیمــه آن اســت :ســرور مــا (قــدس ســره)
در «اقبــال» از «احمــد بــن جعفــر بــن شــاذان»روایت كــرده اســت كــه گفــت :از
پیامبــر(ص) روایــت شــده اســت كــه« :شــب پانزدهــم ذى القعــده شــب مباركــى
اســت .خداونــد در آن بــا رحمــت بــه بنــدگان مــؤ منــش مىنگــرد .پــاداش كســى
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كــه در آن بــا عمــل از خداونــد فرمانبــردارى كنــد ،ماننــد پــاداش صــد روزه دار
مــازم مســجد كــه بانــدازه یــك چشــم بهــم زدن نیــز نافرمانــى خــدا را ننمــوده انــد،
مىباشــد».بنابراین انســان بایــد در نیمــه شــب مشــغول بــه طاعــت خداونــد
شــده و بــه دعــا و نمــاز بپــردازد .زیــرا روایــت شــده اســت« :كســى در ایــن شــب
چیــزى از خــدا نمــى خواهــد مگــر ایــن كــه بــه او عنایــت مىفرمایــد».
اگــر انســان بــه كســى چنیــن وعدههایــى بدهــد ،بــى تفــاوت از كنــار ایــن
وعدههــا نخواهــد گذشــت .بخصــوص اگــر بدانــد كــه او مىتوانــد بــه وعدههــاى
خــود عمــل نمایــد .و همیــن كــه احتمــال توانایــى بــر انجــام وعدههــاى او را
بدهــد بــراى عمــل كــردن بــه دســتورات او كافــى اســت .زیــرا پــاداش خیلــى
بــزرگ اســت؛ پاداشــى چــون پــاداش صــد مــازم مســجد كــه در عمــر خــود حتــى
در یــك چشــم بهــم زدن نیــز نافرمانــى خــدا را ننمــوده ایــد .ایــن پــاداش قابــل
مقایســه بــا هیچیــك از ســعادتها ،داراییهــا و شــادیهاى دنیــا نیســت .و
وقتــى كــه ســود زیــاد باشــد ،گــر چــه احتمــال آن ضعیــف هــم باشــد عقــل حكــم
بــه انجــام آن عمــل بــراى رســیدن بــه آن ســود مىكنــد .كــه در اینجــا احتمــال
ســود ضعیــف هــم نیســت .زیــرا «اخبــار تســامح» در دلیــل اعمال مســتحبى ســند
ایــن روایــت را معتبــر گردانیــده و احتمــال آن قــوى مىشــود .بــه رغبــت و اشــتیاق
خــود بــراى بدســت آوردن كاالهــاى ایــن دنیــاى پســتى كــه بقائــى نداشــته ،بــا
تلخیهــاى فــراوان همــراه و مانــع رســیدن نــور اســت بنگــر و ببیــن بــراى رســیدن
بــه آن و اندوختــن آن بــا احتمــال ضعیفــى وطــن ،آســایش و خانــواده را تــرك و بــه
مســافرت مــىروى .بیابانهــاى وســیع را در نوردیــده ،دریاهــا را زیــر پــا گذاشــته و
از جنگلهــا عبــور مىكنــى و نهایــت آرزوى تــو ایــن اســت كــه مثــا از ایــن ســفرها
بــه هــزار دینــار برســى .در حالــى كــه احتمــال مىدهــى بــه آرزوى خــود نرســیده و
حتــى مــال ،جــان و آبرویــت بخطــر افتــاده و یــا بــا مــرگ دســت و پنجــه نــرم كنــى
ولــى بــاز هــم حاضــر نیســتى از هــدف خــود دســت برداشــته و بــا ایــن عذرهــا از
جدیــت و تــاش دســت بــردارى.
پــس بــا توجــه بــه ایــن كــه نعمتهــاى آخــرت پایــدار و بــدون هیــچ رنجــى اســت
و بــا ایــن گونــه اعمــال بطــور یقیــن مىتــوان بــه آن رســید ،چــرا عمــل نمــى كنــى .و
اگــر نقــص در خــود انســان باشــد نیــز مىتــوان آن را رفــع كــرده و ســپس بــه انجــام
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عمــل پرداخــت .آیــا در ایــن صــورت بــى تفاوتــى در مقابــل ایــن پاداشــها علتــى
جــز ضعــف ایمــان یــا بیمــارى قلــب كــه ناشــى از حــب دنیاســت ،خواهــد داشــت.

ویژگى طاعت و عبادت این شب

طاعــت و عبــادت ،در ایــن شــب از ایــن جهــت كــه مشــهور نبــوده و مــردم كمتــر،
در آن بــه طاعــت خــدا مشــغول مىگردنــد ،آن را از ســایر شــبهاى مشــهور ممتــاز
مىگردانــد .كــه ایــن مطلــب نــزد اهــل مراقبــت مهــم اســت .زیــرا توجــه ،در زمــان
غفلــت عمــوم ،از مراقبــات مهــم و باعــث ســرعت اجابــت اســت .و نیــز اعمــال نــزد
خداونــد بزرگتــر و بــه قبــول نزدیكتــر و اجــر بیشــترى دارد .پــس بــا تمــام جدیــت و
اشــتیاق بــراى اجابــت دعــوت منــادى بــه كرامــت خــداى متعــال اقــدام نمــوده،
فرصــت را غنیمــت شــمار و از خــواب برخیــز .چــون بــزودى مصیبت مرگ ســراغت
مىآیــد كــه بعــد از آن نمــى توانــى ذرهاى از ایــن منافــع بــزرگ را بدســت آورى.
هنــگام دیــدن فرشــته مــرگ بیــدار شــده و یــك ســال مهلــت مىخواهــى ولــى
مىگویــد ســالهاى زیــادى را از دســت دادى.
مىگویــى :یــك روز؛ مىگویــد :روزهــاى زیــادى را ســپرى كــردى .بــه یــك ســاعت
راضــى مىشــوى ولــى ایــن فرصــت را بــه تــو نمــى دهــد .و بــا افســوس زیــاد بخاطــر
از دســت دادن ایــام فرصــت و زمــان مهلــت مىمیــرى .چــه افســوس ســخت و
چــه انــدوه جانكاهــى !

اعمال روز بیست و پنجم ،روز «دحواالرض»
كار مهــم در ایــن مــاه آگاهــى از نعمتهایــى اســت كــه خداونــد در روز
«دحــواالرض؛ گســترش زمیــن» بــه بشــر ارزانــى داشــته اســت .زیــرا آگاهــى از
نعمــت و كــم و كیــف آن اولیــن مرتبــه شــكر اســت .همانگونــه كــه در روایــات بــر
ایــن مطلــب تصریــح و در علــم اخــاق ثابــت شــده اســت.
در روایــات زیــادى آمــده اســت كــه در بیســت و پنجــم ذى القعــده كعبــه نصــب
گردیــده ،زمیــن گســترده شــده ،آدم پاییــن آمــده ،خلیــل و عیســى (علیهمــا
الســام ) متولــد شــدند و رحمــت پخــش شــده اســت.
از امیرالمــؤ منیــن(ع) روایــت شــده اســت كــه فرمودنــد« :اولیــن رحمتــى كــه از
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آســمان بــه زمیــن نــازل شــد ،در بیســت و پنجــم ذى القعــده بــود .كســى كــه ایــن
روز را روزه داشــته و شــبش را بــه عبــادت بایســتد ،عبــادت صــد ســال را كــه روزش را
روزه و شــبش را در عبــادت باشــد ،خواهــد داشــت .هــر گروهــى كــه در ایــن روز بــراى
ذكــر پــروردگار بزرگشــان گــرد هــم آینــد ،پراكنــده نمــى گردنــد مگــر ایــن كــه خواســته
آنــان داده مىشــود .در ایــن روز یــك میلیــون رحمــت نــازل مىشــود كــه نــود و نــه
هــزار تــاى آن بــراى روزه داران ایــن روز و عبــادت كننــدگان ایــن شــب خواهــد بــود».

دو ركعت نماز در این روز
روایــت شــده اســت :پیــش از ظهــر ،دو ركعــت نمــاز بــا یــك بــار حمــد و پنــج بــار
شــمس و ضحــى خوانــده و بعــد از ســام بگویــد :ال حــول و ال قــوة اال بــاهلل العلــى
العظیــم و دعــا كــرده و بگویــد :یــا مقیــل العثــرات ! اءقلنــى عثرتــى .یــا مجیــب
الدعــوات ! اءجــب دعوتــى .یــا ســامع االصــوات اســمع صوتــى و ارحمنــى و تجــاوز
عــن ســیئاتى و مــا عنــدى ،یــا ذالجــال و االكــرام !
نیز مستحب است دعایى را كه اول آن «یا داحى الكعبه» است بخواند.

نعمت نصب كعبه و گسترش زمین
نعمــت نصــب كعبــه و گســترش زمیــن شــكلى دارد و ماهیتــى .شــكل ظاهــرى
آن همانگونــه كــه در «اقبــال» بــه آن اشــاره شــده ایــن اســت كــه خــداى متعــال
در ایــن روز زمیــن را بــراى ســكونت و زندگــى انســانها آفریــد و از رحمتــى كــه در
ایــن روز نــازل گردیــد ،زمیــن و نعمتهــاى آن حتــى بــدن و روزى مــا بوجــود آمــد.
بنابرایــن تمــام نعمتهــا از هــر جنــس ،نــوع و صفــت ،كــه كســى قــادر بــه شــمارش
آن نیســت ،در ایــن روز فــرود آمــده و پخــش شــده اســت.
بنابرایــن الزم اســت بنــده اى كــه مراقــب موالیــش بــوده و در پــى شــكر
نعمتهــاى اوســت ،دربــاره نعمتهایــى كــه از آن آگاهــى داشــته و بــا آفرینــش
زمیــن و آنچــه در آن اســت از آن بهــره منــد گردیده ،بیندیشــد .مثــا از نعمتهاى
خداونــد متعــال در بــدن خــود شــروع نمایــد كــه بــا فراوانــى و لطافــت آن قطعــا
نمــى توانــد تمــام آن نعمتهــا را درك كنــد كــه بــراى توضیــح بیشــتر مىتــوان بــه
علــم تشــریح پزشــكى مراجعــه نمــود.
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در كتــاب جدیــدى از یكــى از نویســندگان اروپایــى عكسهایــى دیــدم كــه
پوشــش عضــوى را بــا عضــو دیگــر و رگهــا و مویرگهــا را بــا رنگهــاى مختلــف
و مدارهــا ،رگهــا و اجــزاى دیگــر بــدن را نشــان مــىداد بگون ـهاى كــه انســان و
حتــى پزشــك بــه شــگفت مىآیــد كــه چگونــه تمــام اینهــا بطــور مســتقیم یــا غیــر
مســتقیم در ســامتى آن عضــو و بطــور غیرمســتقیم در ســامتى مــزاج انســان مــؤ
ثرنــد .و باالخــره نعمتهایــى كــه بــا حــس درك مىشــوند بالــغ بــر چنــد میلیــون
هســتند .و از اینجــا مىتوانیــم بفهمیــم نعمتهــاى غیــر محســوس بیــش از
نعمتهــاى محســوس اســت.
ایــن گونــه اى از نعمتهــاى بدنــى اســت كــه انــواع دیگــرى نیــز دارد كــه شــاید
تعــداد آن بیشــتر و عجیــب تــر از ایــن باشــد .از جملــه نعمتهــا نیروهایــى نامرئــى
اســت كــه در ایــن اجــزاء بــا تكثیــر ،تحریــك ،شــكل دادن ،تغذیــه ،رشــد ،هضــم،
دفــع و… فعالیــت مىكننــد .و هــر كــدام عالمــت و آثــار خــاص خــود را دارنــد .یكــى
دیگــر از نعمتهــا وجــود ملكوتــى ایــن نیروهــا ،قوایــى كــه از آنهــا تبعیــت نمــوده،
كاركــرد و تأثیــر آن بــر كار نیروهــاى نامرئــى كــه بــه شــرایط زمانــى ،مكانــى ،وضعیــت
جســمى و روحــى و ســایر شــرایط خارجــى بســتگى دارد ،مىباشــد؛ كــه هیچكــس
قــادر بــه شــمارش عناویــن ایــن گونــه نعمتهــا نمــى باشــد ،مگــر خــدا یــا كســى
كــه از جانــب او از آن مطلــع شــده باشــد؛ چــه رســد بــه شــمارش تــك تــك آن .و اگــر
انســان شــكل ارتبــاط عوالــم بــا یكدیگــر را بفهمــد ،بروشــنى مىیابــد كــه تمــام این
عوالــم در ســامتى كامــل هــر كــدام از اعضــاى بــدن و حتــى هــر جــزء از اجــزاى آن
عضــو ،نقــش دارنــد؛ و مىفهمــد كــه خداونــد متعــال بــراى اعطــاى یــك نعمــت
بظاهــر جزئــى بــه او ایــن همــه مقدمــات را ایجــاد نمــوده اســت.
آنــگاه اگــر دربــاره نعمتهــاى خارجــى از قبیــل خوردنــى ،نوشــیدنى ،لبــاس،
چیزهایــى كــه در آن دخــل و تصــرف مىكنــد و حــواس ظاهــرى و باطنــى كــه در
عوالــم مختلــف هســتند اندیشــه نمایــد ،فرمــوده خداونــد« :قــادر بــه شــمارش
كامــل نعمتهــاى خــدا نیســتید» و «لشــكریان پــروردگارت را بجــز خــود او كســى
نمــى دانــد ».را بهتــر درك مىكنــد.
یكــى از عالمهایــى كــه انســان بــا نیــروى خیــال در آن دخــل و تصرفــات جزیــى
دارد عالــم مثــال اســت كــه بشــر توانایــى فهــم و و گســتردگى آن را نــدارد .چــه رســد
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بــه دخــل و تصرفاتــى كــه بــا عقــل محیــط خــود در تمــام ایــن عالمهــا ،مىنمایــد.
اى مســكین ! تــو كجــا و فهــم تفصیلــى یكــى از امــور یكــى از عالمهایــى كــه عقــل تــو
در آن دخــل و تصــرف مىكنــد كجــا .بــه ایــن نعمتهــا بنگــر و خــود قضــاوت كــن
كــه چگونــه بایــد شــكر ایــن نعمتهــا را بجــا آورى.
تــازه اینهــا ظاهــر نعمتهایــى اســت كــه آفریننــده زمیــن بــا گســترش زمیــن بــه
تــو عنایــت نمــوده اســت و اگــر دربــاره عطایــاى مالــك دنیــا و آخــرت كــه بــا آفریــدن
زمیــن بــه تــو عنایــت نمــوده ،اندیشــه كــرده و آن را كامــا درك كنــى ،شــگفتیت
افــزون خواهــد شــد.
در ایــن مــورد باختصــار مىتــوان گفــت :آنچــه اهــل حــق و مكاشــفه دریافتــه و
روایــات اهــل بیــت وحــى (علیهــم الســام ) بــه آن اشــاره دارد این اســت كه خداى
متعــال آدم را آفریــده و او را در عالــم مثــال قــرار داد؛ عالمــى كــه در بعضــى از روایــات
از آن بــه بهشــت و در بعضــى دیگــر بــه شــهر «جابلقــا» تعبیــر شــده اســت .و ایــن
همــان بهشــت آدم اســت كــه از آن بــه زمیــن فــرود آمــده ،تــا بــا عبــور از ایــن دنیــا از
نعمتهــاى مثالــى ،كــه در عالــم بــرزخ بــراى او آمــاده شــده بهــره بــردارى كنــد؛ كــه
ایــن عالــم در برابــر بهشــت آدم بــوده و «جابلســا» نامیــده مىشــود؛ و نیــز بــه ایــن
جهــت فــرود آمــد كــه در عالــم آخــرت و در بهشـتهاى جاویــد از نعمتهایــى كــه
بــراى او مهیــا شــده ،اســتفاده نمایــد .و اگــر آدم بــه ایــن دنیــا نمــى آمــد ،هیچــگاه
بــه نعمتهــاى ســراى آخــرت نمــى رســید؛ و تمــام نعمتهایــى كــه خداونــد بــه
پیامبــران ،جانشــینان آنــان ،اولیــا و مــؤ منیــن وعــده داده اســت از فوایــد ســفر بــه
ایــن عالــم بــوده و ایــن عالــم ایســتگاهى از ایســتگاههاى ســفر آخــرت مىباشــد.
حتــى از یــك جهــت منشــاء و سرچشــمه نعمتهــاى آن اســت .بهمیــن جهــت
نیــز در روایــات «مزرعــه آخــرت» نامیــده شــده اســت .و شــاید ایــن آیــه قــرآن نیــز
بــه همیــن مطلــب اشــاره داشــته باشــد« :ایــن همــان چیــزى اســت كــه قبــا روزى
مــا بــوده و اكنــون ماننــد آن روزى مــا شــده اســت».
بنابرایــن تمــام نعمتهــاى جاویــد و فناناپذیــر كــه قابل مقایســه بــا نعمتهاى
ایــن دنیــاى پســت نمــى باشــد -و خالــق آن از هنــگام آفرینــش دنیــا هیچــگاه بــه
آن نظــر نكــرده و آن را بــراى بندگانــش انتخــاب ننمــوده و ســراى پاداش نیســت-
منشــاء و سرچشــمه آن همیــن عالــم دنیــا اســت .بنابرایــن عــارف مراقــب در روز
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«دحــواالرض؛ گســترش زمیــن» بــر خــود الزم مىبینــد كــه در مقابــل تمــام ایــن
نعمتهــا شــكرگزارى نمایــد.
و در ایــن هنــگام بخوبــى مىیابــد كــه نمــى توانــد حــق مقــدار كمــى از اجــزاى
گوشــه كوچكــى از آن را ادا نمایــد؛ گرچــه تمــام عابدیــن شــاكر را بــه كمــك طلبیــده
و تــا ابــد مشــغول شــكرگزارى گردنــد .نــه بایــن جهــت كــه شــكر ایــن نعمتهــا
نیــز از نعمتهــاى خــدا بــوده و بــر آن نیــز شــكرى واجــب اســت ،بلكــه بخاطــر
بزرگــى ،فراوانــى ،ظرافــت و دیــده نشــدن آن نعمتهاســت .و آنــگاه كــه بنــده
بــه ایــن شــناخت رســیده و نعمتهــاى الهــى را قــدر شــناخت ،نشــانه كســانى
را كــه بخوبــى ناتوانــى و كوتاهــى خــود را در شــكرگزارى خــداى متعــال فهمیــده
انــد پیــدا كــرده و خجالــت مىكشــد كوشــش خــود را -هــر مقــدار كــه باشــد-
شــكرگزارى بدانــد .و مىفهمــد كــه خداونــد بــا قبــول ایــن شــكرگزارى كــم و ناچیــز
ایــن نعمتهــا چــه منتــى بــر او دارد .و خداونــد متعــال را بــراى ایــن انجــام دادن
ایــن شــكرگزارى ،ســپاس مىگویــد .و معنــى شــكور (بســیار شــكرگزار) را كــه از
نامهــاى خداونــد اســت ،تــا انــدازه اى مىفهمــد .گرچــه شــناخت كنــه نامهــاى
خداونــد متعــال محــال اســت.
از بزرگتریــن نعمتهــاى ایــن روز ایــن اســت كــه كعبــه را خانــه خــود قــرار داده و
اجــازه داده اســت كــه مــردم آن را زیــارت نمــوده و بــا پــاداش و رضایــت فــراوان ایــن
عمــل را از آنــان مىپذیــرد .و ایــن نهایــت لطــف ،مهربانــى و كــرم اســت .آنــگاه كــه
انســان بــا چشــم بــاز در معانــى اعمــال حــج تاءمــل نمایــد بــه لطــف بــزرگ خــدا پــى
مىبــرد .و باالتــر از ایــن ،مىیابــد كــه او تــا چــه اندازه دوســت دارد كه دســت عنایت
خــود را روى ســر مــؤ منیــن نگهــدارد .نیــز نهایــت عنایــت او در جــذب آنــان بــه در
خــود و دعــوت آنــان بــه نزدیكــى و پنــاه خــود را درك كــرده و قــدر نعمــت وجــود ایــن
پیامبــر بزرگــوار را كــه بواســطه آن مــا را بــه ایــن عالمهــاى گرانقــدر هدایــت نمــوده و
مــا را از اســرار آن آگاه نمــوده ،و ایــن دلهــاى مــرده را بــا نــور ایمــان حیــات بخشــیده
و گمراهــى آن را بــا نــور یقیــن تبدیــل بــه هدایــت نمــوده ،خواهــد دانســت.
بطــور اختصــار دربــاره نعمــت نصــب كعبــه مىتــوان گفــت :خداونــد متعــال
انســان را از خــاك آفریــده و او را بــه دیــدار و پنــاه خــود دعــوت نمــود .نزدیكــى و
پنــاه او نیــز مخصــوص بلنــد مرتبــگان و افــراد بــا معنویــت اســت .و بــه جهــت
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ایــن كــه انســان در اوایــل كار ،بــه جهــت فــرو رفتــن در تاریكیهــاى عالــم طبیعــت
و اســارت در كــره خاكــى و میــان آب و گل ،بــه ایــن عالمهــاى عالــى دسترســى
نــدارد ،خداونــد ،عالــم او را بــا ایجــاد مكانــى آبــاد كــرده و آن را خانــه خــود نامیــد.
و آن را زیارتــگاه زائرانــش و طالبیــن حضرتــش قــرار داد تــا بــر گــرد آن چرخیــده،
زیارتــش كــرده ،بــه مقتضــاى حــال خــود بــا پروردگارشــان ماءنــوس شــده و بــا این
امــور آمــاده عالمهــاى قــدس و نزدیــك شــدن بــه خــدا گردنــد .بــراى ایــن زیــارت
نیــز عبادتهایــى مقــرر فرمــوده كــه تمامــى آنــان باعــث پــرواز از عالــم خاكــى بــه عالــم
ملكــوت ،جبــروت و الهــوت اســت .بعبــارت دیگــر ایــن عبادتهــا عبــادت كننــده
را آمــاده زیــارت كعبــه حقیقــى مىنمایــد كــه دربــاره آن در روایــت آمــده اســت:
«زمیــن و آســمانم گنجایــش مــن را نــدارد بلكــه قلــب بنــده مــؤ منــم گنجایــش مــرا
دارد» .بعبــارت دیگــر ایــن عبــادات باعــث شــناخت نفــس مىشــود كــه شــناخت
پــروردگار را در بــر دارد .همانگونــه كــه در مناجــات شــعبانیه بــه آن اشــاره شــده
است«:چشــم قلبهــاى مــا را بــا نــگاه آن بــه خــودت روشــن فرمــا تــا دیــدگان
قلبهــا حجابهــاى نــورى را پــاره كــرده و آنــگاه بــه معــدن بزرگــى رســیده و
روحهــاى مــا بــه پاكــى گرانقــدرت آویــزان گــردد».
انســان بخاطــر حجابهــاى تاریكــى و نــورى نمــى توانــد بــه معــدن بزرگــى برســد.
حجابهــاى تاریكــى همــان عالــم طبیعــت اســت كــه آنــرا دیــده و حــس مىكنیــم
البتــه بعضــى از عالمهــاى مثــال نیــز بــه حجابهــاى تاریكــى ملحــق مىشــوند.
حجابهــاى نــورى نیــز از آنجــا شــروع مىشــود كــه انســان بــا واگذاشــتن مــاده
و شــكل از عالــم طبیعــت ترقــى ،نفــس خــود را مجــرد از ایــن دو دیــده ،نفــس و
حقیقــت او بــدون پوســته مــاده و شــكل بــراى او آشــكار شــده و نفــس خــود را
امــر بزرگــى ببینــد .و بــا بقــاى حجابهــاى نــورى در معــارف كشــفى بــر او گشــوده
مىشــود و آنــگاه بانــدازه اى كــه ایــن حجابهــا كنــار رفتــه و در عوالــم نــورى
اندیشــه نمایــد ،علــم بــه مبــداء ،معــاد و حقایــق مقامــات دینــى كــه در ایــن آیــه
آمــده اســت« :و كســى كــه بــه خداونــد ،فرشــتگان ،كتابهــا و پیامبــران او و روز
قیامــت ایمــان آورد…» بــراى او منكشــف مىشــود .تــا جایــى كــه دیــدگان دلهــا
حجابهــاى نــورى را پــاره كــرده و بــه معــدن بزرگــى برســد؛ و در ایــن هنــگام
بــه مقــام قــرب رســیده ،و بــا مشــاهده جلوههــاى نامهــا و صفــات خداونــد
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رســتگار شــده و از زائریــن و پنــاه داده شــدههاى او محســوب مىگــردد .و
خالصــه خداونــد بــا لطــف خــود بــراى اهــل ایــن عالــم خانـهاى همجنــس عالــم
خودشــان قــرار داده تــا از فیــض زیارتــش محــروم نمانــده و بــراى ایــن خانــه
نیــز عباداتــى را مقــرر داشــته كــه باعــث آمــاده نمــودن دیــدار كننــده و شایســته
گردانــدن او بــراى دیــدار خانــه حقیقــى اش مىگــردد.

بعضى از اسرار عبادات حج
در اینجــا بــد نیســت بــه بعضــى از اســرار عبــادات حــج كــه باعــث رســیدن بــه
زیــارت حقیقــى و باطنــى شــده و در روایــات آل محمــد -درود خــدا بــر همــه آنــان
بــاد -آمــده اســت  ،اشــاره نماییــم:
در ابتــدا روایتــى را كــه از امــام زیــن العابدیــن(ع) درباره اســرار عبادت حج رســیده
و در آن هــدف اصلــى از هــر كــدام از اعمــال حــج را بــراى شــبلى (راوى حدیــث كــه
بــه حــج رفتــه و اعمــال آن را انجــام داده بــود) بیــان نمــوده انــد ذكــر مىكنیــم:
آن حضــرت(ع) فرمودنــد« :اگــر ایــن اعمــال را بــه ایــن نیتهــا انجــام نــداده باشــى
گویــا اصــا آن را انجــام نــداده اى :فــرود آمــدن بــه میقــات بنیــت بیــرون آمــدن از
گناهــان و پوشــیدن لبــاس طاعــت ،كنــدن لبــاس را بنیــت در آمــدن از ریــا و نفــاق،
غســل را بنیــت پــاك شــدن از خطاهــا و گناهــان؛ پاكیــزه شــدن بــا داروى نظافــت را
بنیــت توبــه خالصانــه بــراى خــدا؛ محــرم شــدن را بنیــت حــرام داشــتن آنچــه خــدا
حــرام كــرده؛ پیمــان بســتن بــر حــج را بنیــت شكســتن تمــام پیمانهــا بجــز پیمــان
خــدا ،ورود بــه میقــات بعــد از محــرم شــدن بنیــت زیــارت خــدا ،نمــاز در ایــن زمــان
را بــه نزدیــك شــدن بــه خــدا ،لبیــك گفتــن را بنیــت ســخن گفتــن در راه طاعــت
خــدا و نگهــدارى آن از هــر گناهــى ،وارد شــدن بــه حــرم بنیــت تحریــم غیبــت هــر
مســلمانى ،دیــدن خانــه بنیــت دیــدن خانــه خــدا ،قصــد خــداى ســبحان ،بریدن
از غیــر خــدا و تــاش بــراى فــرار بســوى خــدا ،لمــس كــردن حجراالســود بنیــت
مصافحــه بــا خــدا ،توقــف در مقــام ابراهیــم بنیــت توقــف در هــر طاعــت و انجــام
نــدادن هیــچ نافرمانیــى ،و نمــاز در ایــن مقــام بنیــت نمــاز ابراهیــم خلیــل(ع)
شــاید ایــن مطلــب اشــاره باشــد بــه ایــن كــه بــه نیــت دوســتى و رفاقــت رســیدهاســت -رفتــن بــه چــاه زمــزم و نوشــیدن از آن بنیــت رفتــن بــر ســر طاعــت و چشــم
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پوشــى از نافرمانــى ،راه رفتــن بیــن صفــا و مــروه بنیــت در میــان تــرس و امیــد
بــودن ،رفتــن بــه منــى بقصــد در امــان گذاشــتن مــردم از زبــان ،قلــب و دســت؛
توقــف در عرفــه بنیــت شــناخت خــدا و اطــاع او از باطــن و دل ،بــاال رفتــن از كــوه
رحمــت بنیــت اعتقــاد ایــن كــه خــدا بــا هــر مــرد و زن مــؤ منــى مهربــان اســت؛ رفتــن
بــه مزدلفــه و جمــع كــردن ســنگریزه بنیــت از بیــن بــردن هــر نافرمانــى و نادانــى و
بدســت آوردن علــم و عمــل؛ رفتــن بــه مشــعر بنیت بوجود آوردن احســان و شــعور
اهــل تقــوى و تــرس در دل ،رســیدن بــه منــى و سنگســار كــردن جمرههــا بنیــت
رســیدن بــه هــدف و بــر آورده شــدن نیازهــا ،تراشــیدن ســر بنیــت پــاك شــدن از
چركهــا؛ خــارج شــدن از گناهــان و جبــران كارهــاى بــدى كــه در حــق دیگــران انجــام
داده اى؛ ورود در مســجد خیــف بنیــت نترســیدن مگــر از خــدا و امیــدوار نبــودن
جــز بــه او ،ذبــح قربانــى بنیــت ســر بریــدن طمــع و پیــروى كــردن از خلیــل الرحمــن
در ســر بریــدن فرزنــدش؛ و بازگشــت بــه مكــه و طــواف بنیــت بازگشــت بــه رحمــت و
فرمانبــردارى خــدا و نزدیــك شــدن بــه خــداى متعــال.
هــدف اصلــى از تشــریع حــج و ســایر عبــادات تقویــت بعــد روحانــى اســت تــا
انســان بــا معنویــت شــده و از عالــم جســم بــه عالــم معنــى ترقــى نموده و شــناخت
خــدا ،دوســتى و انــس او را بدســت آورد و در ســراى كرامــت او بــا اولیایــش بســر
بــرد .و بجهــت اینكــه تمــام انســانها بجــز عــده نــادرى قبــل از بلــوغ ،بخاطــر
نداشــتن عقــل ،علــم و عمــل بعــد حیوانــى آنــان كامل شــده و درندگــى ،حیوانیت
و شــیطنت در آنــان نیرومنــد و قــواى عقالنــى و معنــوى آنــان ضعیــف مىشــود؛
بگونــه اى كــه موجــودى اســت كــه بجــز حیوانیــت چیــزى نداشــته و گویــا ســگ،
خــوك و شــیطان بالفعــل و انســان ضعیفــى اســت بالقــوه؛ لطــف خــداى متعــال
اقتضــا نمــود كــه آنــان را بحــال خــود رهــا نكــرده و پیامبرانــى بــراى آنان فرســتاده و
بــراى آنــان شــریعتها ،عبــادات و اعمالــى تشــریع نمایــد تــا آنــان را از بعد جســمانى
بــه بعــد روحــى ،از گمراهــى بــه هدایــت ،از حیوانیــت بــه انســانیت ،از تاریكــى بــه
نــور و از دورى بــه نزدیكــى بكشــاند .در ایــن راســتا تكالیــف و عباداتــى بــراى آنــان
مقــرر فرمــود كــه بعضــى از آنهــا در از بیــن بــردن تاریكیهــا و بعضــى دیگــر در
جلــب نــور و بدســت آوردن آن مــؤ ثــر اســت.
منبع :كتاب المراقبات ،مرحوم آیت اهلل حاج میرزا جواد ملكى تبریزى(ره)
مترجم :ابراهیم محدث بندرویگى
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الرضا من آل محمد

(ص)

در ایــن نوشــتار برآنیــم تــا شــعار «الرضــا مــن آل محمــد» را بررســی کنیم؛ شــعاری
کــه عباســیان بــا تکیــه بــر آن توانســتند بســیاری از بنیهاشــم و شــیعیان آنــان بــه
ویــژه ایرانیــان را بــا خــود همــراه کــرده و مدتهــا چهــره واقعــی خــود را در پشــت
آن پنهــان ســازند .ایــن بررســی ،در چهــار محــور الرضــا در لغــت عــرب ،الرضــا در
عــرف مســلمانان در دو قــرن نخســت هجــری ،الرضــا در دعــوت عباســی و الرضــا
یگــردد.
مم 
نــزد دعــوت شــدگان تقدی ـ 

الرضا در لغت عرب

الرضــا اســم از َر ِضـ َـی َیرضــی اســت .الرضــا مصــدر اســت و بــه عنــوان وصــف و بــه
ل میآیــد .گفتـ ه میشــود :رجــل ِرضـ ًـی ای مرضـ ٌّـی عنــه :مــرد
معنــای اســم مفعــو 
ٌّ
َ
پســندیده شــده؛ َر ِضـ َـی الشــی ء ،ر ِضـ َـی بالشــی ء و رضــی عنــه ،فالشــی ء مرضــو و
مرضـ ٌّـی ای اختــاره و قنــع بــه ،یعنــی آن را انتخــاب کــرد و بــه آن قانــع شــد ،شــیء
موردپســند اســت.
ّ
در کاربــرد الرضــا ،مفــرد ،مثنــی و جمــع و نیــز مذکــر و مؤنــث یکســان اســت؛ گفتـه
میشــود :هــو ِرضـ ًـی ،هــم رضـ ًـی .و نیــز :رضیــت الشــی ء و ارتضیتــه ،فهــو مرضــی؛
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آن چیــز راپســندیدم ،پــس آن پســندیده اســت .و رضیــه لذلــک األمــر فهــو مرضـ ّـو
و مرضـ ّـی )1(:او را بــرای آن کار پســندید ،پــس او پســندیده اســت .در قــرآن ،در آیــه
 100ســوره توبــه آمــده اســت« :لقــد رضــی اهّلل عــن المؤمنیــن» خداونــد از مؤمنیــن
ً
راضــی شــده اســت و نیــز در ســوره مجادلــه آیــه « :22و رضیــت لکــم األســام دینــا»
اســام را دیــن شــما پســندیدم و در ســوره مائــده آیــه « :119رضــی اهّلل عنهــم و
رضــوا عنــه».

الرضا در عرف مسلمانان صدر اسالم

کســی کــه ایــن کلمــه را در متــون اســامی جســتج و میکنــد ،بــه ایــن نکتــه
برمیخــورد کــه «الرضــا» بیشــتر در مــوارد اختــاف بــه کار بــرد ه میشــده اســت؛
یکــرده انــد ،بــرای حــل مشــکل و رفــع اختالف
فم 
یعنــی هرجــا مســلمانان اختــا 
«الرضــا» پیشــنها د میشــده اســت .از بررســی مــوارد کاربــرد «الرضــا» نتیجــه گرفتـه
میشــود کــه «الرضــا» یعنــی «مــن اجتمعــت علیــه االمــة :کســی کــه ّامــت بــر او
س میتــوان گفــت کــه «الرضــا» متــرادف «الجماعــة» اســت؛ الرضــا
گــرد آینــد ».پ ـ 
یعنــی کســی کــه گــروه تصمیــم گیرنــده ،یــا اهــل حــل و عقــد (خبــرگان) یــا اکثریــت
انتخــاب کننــدگان ،او را انتخــاب کــرده و پســندیده باشــند .خالصــه« ،الرضــا»
یعنــی «منتخــب» و «برگزیــده ».اینــک نمونــه ای چنــد از مــوارد کاربــرد ایــن کلمــه
ی میکنیــم:
را بررســ 
پــس از کشــته شــدن عثمــان و فــرار امویــان از مدینــه ،مصریــان بــه اهــل مدینــه
ً
گفتنــد« :انتــم اهــل الشــوری و انتــم تعتقــدون االمامــة فانظــروا رجــا تنصبونــه و
نحــن لکــم تبــع ،فقــال الجمهــور :علــی بــن ابــی طالــب ،نحــن بــه راضــون :شــما
اهــل شــورا هســتید و امــام را شــما ب ـ ر میگزینیــد .پــس بــا مشــورت ،مــردی را
برگزینیــد کــه مــا پیــرو شــما هســتیم! پــس عمــوم مــردم گفتنــد :مــا علــی بــن ابــی
طالــب را برگزیدیــم و بــه او راضــی هســتیم)2(».
پــس از مــرگ عثمــان ،اصحــاب پیغمبــر نــزد علــی(ع) رفتنــد و گفتنــد :ایــن مــرد
َ
کشــته شــد و مــردم ناگزیــر بایــد رهبــری داشــته باشــند! علــی(ع) فرمــود« :أ َو تکون
ً
شــوری؟» قالــوا« :انــت لنــا ِرضـ ًـی»( )3قــال« :فالمســجد ،إذا یکــون عــن رضـ ًـی مــن
النــاس»( )4فرمــود :آیــا شــورا تشــکیل شــده اســت؟ گفتنــد :تــو برگزیده ما هســتی.
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فرمــود :پــس (بایــد بیعــت) در مســجد و بــا رضایــت (انتخــاب) مــردم باشــد.
ّ
در همــان واقعــه ،علــی(ع) در پاســخ خواســتاران بیعــت فرمــود« :ان کان البــد
َْ ً
مــن ذلــک ،ففــی المســجد ،فـ ّ
ـأن بیعتــی ال تکــون خفیــا و ال تکــون اال عــن رضــی
المســلمین و فــی مـ ٍـأ و جماعــة )5(:اگــر ناگزیــر بایــد بــا مــن بیعــت شــود ،بایــد در
مســجد باشــد .بیعــت مــن پنهانــی نیســت و جــز بــا رضایــت مســلمانان و در جمع
مــردم انجــام نمــی شــود».
پــس از اصــرار مــردم بــر بیعــت بــا علــی(ع) و ســپری شــدن مهلــت ،علــی(ع)
بــر منبــر رفــت و فرمــود« :یــا ایهــا النــاس ،عــن مـ ٍـأ و اذنّ ،ان هــذا أمرکــم لیــس
ّ
ألحــد فیــه حــق ،اال مــن رضیتــم و ّامرتــم ،و قــد افترقنــا باألمــس علــی أمــر ،فــان
شــئتم ،قعــدت لکــم ،و اال فــا احــد علــی أحــد )6(:ای مــردم ،همــه حاضریــد و
اجــاز ه میدهیــد ،ایــن حکومــت شــما اســت و هیــچ کــس را در آن حقــی نیســت
جــز کســی را کــه شــما برگزینیــد و امــارت دهیــد .مــا دیــروز بــا توافــق بــر امــری از
هــم جــدا شــدیم ،اگــر امــروز بــاز بــر رأی خــود هســتید ،حکومــت شــما را عهــده دار
شــوم ،و اگــر نیســتید ،هیــچ کــس را بــر دیگــری حقــی نیســت!»
در روزهــای محاصــره بیــت عثمــان ،وی از علــی(ع) خواســت تــا شورشــیان را کــه
قصــد کشــتن وی را داشــتند برگردانــد .علــی(ع) پــس از بررســی اوضــاع بــه او نوشــت:
ً
«النــاس الــی عدلــک احــوج منهــم الــی قتلــک ،و انــی ألری قومــا ال یرضــون اال
بالرضــا )7(:مــردم ،بــه عدالــت تــو بیــش از کشــتنت نیازمندنــد ،من گروهــی را میبینم
کــه جــز بــه «الرضــا» کســی کــه مــورد قبــول همــه باشــد رضایــت نمــی دهنــد».
در همــان واقعــه ،علــی(ع) در پاســخ خواســتاران بیعــت فرمــود« :لیــس ذلــک
ّ
الیکــم انمــا هــو ألهــل الشــوری و اهــل بــدر ،فمــن «رضــی بــه» اهــل الشــوری و
اهــل بــدر فهــو الخلیفــة )8(:انتخــاب خلیفــه ،حـ ّـق شــما نیســت .ایــن کار منحصــر
بــه اهــل شــورا و اصحــاب بــدر اســت ،هرکــس را کــه آنهــا برگزیدند خلیفه اســت».
در مراســم بیعــت بــا علــی(ع)« ،طلحــه» ضمــن ســخنانی گفــت ...« :ان
ً
اهّلل قــد رضــی لکــم الشــوری ،فأذهــب بهــا الهــوی ،قــد تشــاورنا «فرضینــا» علیــا
فبایعــوه )9(:ای مــردم ،خداونــد شــورا را بــرای شــما پســندیده اســت و بــا آن
خواســته دل را از بیــن بــرده اســت .مــا مشــورت کردیــم و علــی را برگزیدیــم ،بــا وی
بیعــت کنیــد!»
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در جنــگ جمــل ،طلحــه بــه علــی(ع) گفــت« :فاعتــزل هــذا األمــر و نجعلــه
شــوری بیــن المســلمین ،فــأن «رضــوا» بــک ،دخلـ َـت فیمــا دخلــه النــاس .و ان
ً
«رضــوا» غیــرک کنــت رجــا مــن المســلمین )10(:از حکومــت کنــاره بگیــر تــا آن را
شــورا قــرار دهیــم .اگــر تــو را برگزیدنــد ،در کاری وارد شــده ای کــه همــه مســلمانان
وارد شــده انــد ،و اگــر دیگــری را انتخــاب کردنــد ،تــو هــم مــردی از مســلمانان
هســتی!» کنایــه از ایــن کــه تــو هــم چــون دیگــران بــه انتخــاب شــورا راضــی بــاش.
پــس از آن کــه معاویــه بــه حکومــت دســت یافــت ،روزی بنیهاشــم را گــرد آورد
و گفــت« :أال ّ
تحدثونــی عــن ادعائکــم الخالفــة دون قریــش ،بــم تکــون لکــم؟
«أبالرضــا» بکــم؟ أم باألجتمــاع علیکــم دون القرابــة؟ أم بالقرابــة دون الجماعــة؟
ً
أم بهمــا جمیعــا؟ فــإن کان هــذا األمــر «بالرضــا» والجماعــة ،دون القرابــة ،فــا أری
ً
القرابــة أثبتــت حقـ ًـا و ال ّ
أسســت ملــکا ،و ان کان بالقرابــة دون الجماعــة و «الرضــا»
فمــا منــع العبــاس عـ ّـم ّ
النبــی و وارثــه و ســاقی الحجیــج و ضامــن األیتــام أن
ً
یطلبهــا ،...و ان کانــت الخالفــة «بالرضــا» والجماعــة والقرابــة جمیعا ،فــأن القرابة
خصلــة مــن خصــال األمامــة ،ال تکــون األمامــة بهــا وحدهــا ،و أنتــم ّتدعونهــا بهــا
وحدهــاّ ،
ولکنــا نقــول :أحــق قریــش بهــا مــن بســط النــاس ایدیهــم الیــه بالبیعــة،
و نقلــوا اقدامهــم الیــه للرغبــة :...ای بنیهاشــم ،شــما ّادعــا داریــد کــه خالفــت
حــق اختصاصــی شــما اســت و از آن دیگــر قریشــیان نیســت .آیــا دربــاره ایــن
ّادعایتــان بــا مــن ســخن نمــی گوییــد؟ بــه چــه دلیــل خالفــت از آن شــما اســت؟
آیــا بــه دلیــل رضایــت (انتخــاب) مــردم و گــرد آمــدن آنــان بــر شــما اســت (و بــه
خویشــاوندی نیســت) یــا بــه خویشــاوندی اســت و نــه بــه اجتمــاع مــردم؟ یــا بــه
هــر دو اســت (هــم بــه رضایــت و اجتمــاع مــردم اســت و هــم بــه خویشــاوندی)؟
اگــر حــق خالفــت بــه رضایــت و اجتمــاع مــردم اســت و بــه خویشــاوندی نیســت،
ّ
ت میکنــد و نــه حکومتــی را
کــه در ایــن صــورت خویشــاوندی نــه حقــی را ثاب ـ 
ن میگــذارد! و اگــر حــق خالفــت بــه خویشــاوندی اســت و بــه گــرد آمــدن
بنیــا 
مــردم و رضایــت آنــان نیســت ،پــس چــه چیــزی عبــاس عمــوی پیامبــر(ص) ،و
وارث او و ســاقی حاجیــان و سرپرســت یتیمــان و ...را از مطالبــه آن بازداشــت؟
و اگــر خالفــت هــم بــه رضایــت و گــرد آمــدن مــردم اســت و هــم بــه خویشــاوندی،
در ایــن صــورت خویشــاوندی یکــی از شــرایط امامــت اســت و امامــت تنهــا بــه
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خویشــاوندی نیســت .شــما تنهــا بــه ســبب خویشــاوندی ادعــای خالفــت دارید،
ولــی مـ ا میگوییــم کــه ســزاوارترین قریــش بــه خالفــت کســی اســت کــه مــردم بــا او
بیعــت کننــد و بــا شــوق بــه ســوی او رونــد»....
ّ
ابــن عبــاس در پاســخ معاویــه گفــتّ :
ّ
«ندعــی هــذا األمــر بحــق مــن لــوال حقــه لــم
تقعــد مقعــدک هــذا ،و نقــول :کان تــرک النــاس أن یرضــوا بنــا و یجتمعــوا علینــا،
ّ ً
حقـ ًـا ّ
ضیعــوه و حظــا حرمــوه )11(:...مــا خالفــت را بــه حــق کســی (پیامبــر(ص) )
ّادع ـ ا میکنیــم کــه اگــر حــق او نبــود ،اکنــون تــو بــر ایــن جایــگاه ننشســته بــودی،
و میگوییــم :ایــن کــه مــردم از انتخــاب مــا و گــرد آمــدن بــر مــا ســرباز زدنــد ،حقــی
بــود کــه پایمــال کردنــد و بهــره ای بــود کــه از آن محــروم شــدند»....
گفتنــی اســت کــه در ایــن متــن ،همــه جــا واژه «الرضــا» متــرادف واژه«الجماعــة»
آمــده اســت.
آن گاه کــه «عبــداهّلل بــن زبیــر» از «محمــد بــن ّ
حنفیــه» و «عبــداهّلل بــن عبــاس»
خواســت تــا بــا او بیعــت کننــد ،در پاســخ گفتنــد« :انــا ال نبایــع اال مــن اجتمعــت
االمــة ،فــاذا اجتمعــت علیــک ّ
علیــه ّ
األمــة بایعنــاک )12(:...مــا جــز بــا کســی کــه
ّامــت بــر او گــرد آمــده باشــد ،بیعــت نمــی کنیــم .هــرگاه ّامــت بــر تــو گــرد آمدنــد ،بــا
تــو بیعــت خواهیــم کــرد»....
پــس از مــرگ «یزیــد بــن معاویــه»« ،ســلم بــن زیــاد» (والــی خراســان) ســپاه
خراســان را بــه بیعــت بــا «منتخــب» و «الرضــا» فــرا خوانــد ...« :و دعــا النــاس الــی
البیعــة علــی الرضــا حتــی یســتقیم امــر النــاس علــی خلیفــة فبایعــوه)13(».
پــس از مــرگ یزیــد بــن معاویــه و فــرار «عبیــداهّلل بــن زیــاد» از عــراق ،مــردم
بصــره خواســتند بــرای خــود امیــری برگزیننــد .ســران آنهــا «قیــس بــن الهیثــم
ُّ َ
الســلمی» و «نعمــان بــن ســفیان راســبی» بودنــد .قیــس بــه انتخــاب نعمــان
رضایــت داد و گفــت« :قــد رضیــت بمــن رضــی بــه النعمــان و ســماه لکــم ».و
نعمــان از قیــس و مــردم بــر «الرضــا» (منتخــب) پیمــان گرفــت ...« :و أخــذ علــی
قیــس و علــی النــاس العهــود بالرضــا)14(».
ّ
در قیــام مختــار ،شــیعیان بــر او گــرد آمــده و بــه او رضایــت دادنــد ...« :واتفقــوا
علــی الرضــا بــه)15(».
در قیام توابین« ،رفاعة بن شــداد» ،پس از «مســیب» ،رشــته کالم را به دســت
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ّ
ً
ّ
گرفــت و گفــت« :ولــوا أمرکــم رجــا تفزعــون الیــه و تحفــون برایتــه و قــد رأینــا مثــل
ً
الــذی رأیــت ،فــأن تکــن انــت ذلــک الرجــل ،تکــن عندنــا مرضیــا :...فرماندهــی
تــان را بــه مــردی بســپارید کــه در ســختیها بــه او پنــاه بــرده و بــر پرچمــش
گــرد آییــد! رأی مــا چــون رأی تــو اســت .اگــر تــو آن مــردی ،نــزد مــا برگزیــده ای
(پســندیده ای)»....
هنگامــی کــه «مصعــب بــن زبیــر» بــا «عبدالملــک بــن مــروان» بــه پیــکار بــود،
«مهلــب بــن أبــی صفــره» و یارانــش ،از طــرف «عبــداهّلل بــن زبیــر» در خوزســتان
ج میجنگیدنــد .چــون مصعــب کشــته شــد ،مهلــب و یارانــش بــا
بــا خــوار 
عبدالملــک بیعــت کردنــد .خــوارج چــون چنیــن دیدنــد فریــاد برآوردنــد کــه ای
ی میجســتید و او امــروز که امیر
دشــمنان خــدا ،دیــروز در دنیــا و آخــرت از او بیــزار 
شــما را کشــته ،امامتــان شــده اســت!؟ کــدام گمــراه و کــدام راه یافتــه اســت؟!».
ســپاهیان مهلــب پاســخ دادنــد« :یــا اعــداء اهّلل ،رضینــا بذالــک ،اذ کان یلــی امورنا
و نرضــی بهــذا کمــا کنــا رضینــا بــذاک )16(:ای دشــمنان خــدا! بــه مصعــب راضــی
بودیــم چــون امیــر مــا بــود ،و اکنــون بــه عبدالملــک رضایــت داریــم ،چنــان کــه بــه
مصعــب رضایــت داشــتیم».
در پیــکار «هرثمــة بــن أعیــن» بــا «ابوالســرایا» ،چــون عرصــه بــر هرثمــه تنــگ
شــد ،فریــاد بــرآورد« :یــا أهــل الکوفــة ،عــام تســفکون َ
دماءنــا و دمائکــم؟ ان
کان قتالکــم ایانــا ّ
ً
رضــی لنــا و
کراهیــة ألمامنــا ،فهــذا المنصــور بــن المهــدی،
لکــم ،نبایعــه )17(:...ای کوفیــان ،چــرا خــون خــود و خــون مــا را میریزیــد؟ اگــر
جنگتــان بــا مــا بــدان جهــت اســت کــه امــام مــا را نمــی پســندید ،ایــن ،منصــور
ت میکنیــم»....
پســر مهــدی اســت و مــورد پســند مــا و شــما اســت .بــا او بیع ـ 
در قیــام ابوالســرایا پــس از مــرگ «ابــن طباطبــای علــوی» ،ابوالســرایا در
ســخنرانی خــود گفــت ...« :و قــد وصــی ابوعبــداهّلل الــی شــبیهه ...فــأن رضیتــم
فهــو الرضــا ،واال فاختــاروا ألنفســکم )18(:ابوعبــداهّلل (ابراهیــم بــن طباطبــا) کســی
ماننــد خــود را بــه جانشــینی برگزیــده اســت ...اگــر او را میپســندید ،او منتخــب
«الرضــا» اســت وگرنــه ،دیگــری را بــرای خــود برگزینیــد».
در همیــن قیــام ،پــس از ســخن ابوالســرایا« ،علــی بــن عبــداهّلل علــوی» کــه ابــن
طباطبــا او را بــه جانشــینی خــود انتخــاب کــرده بــود ،بــه «محمــد بــن زیــد» علــوی
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ّ
گفــت« :قلدنــاک الریاســة و انــت الرضــا عندنــا )19(:تــو را ریاســت دادیــم ،تــو نــزد مــا
پســندیده ای (منتخــب مایــی)».
در جریــان نصــب امــام رضــا بــه امامــت« ،ابــن ســنان» از امــام کاظــم(ع) پرســید:
«پــس از شــما چــه کســی امــام اســت؟ امــام پاســخ داد :فرزنــدم علــی .ابــن ســنان
گفــت« :لــه الرضــی والتســلیم )20(:بــه او راضــی و تســلیم هســتیم».
ی مینشســت .روزی نشســته
مأمــون روزهــای ســه شــنبه بــرای مناظــره فقه ـ 
بــود کــه مــردی دامــن بــه کمــر زده و کفــش بــه دســت گرفتــه وارد شــد ،بــر گوشـهای
ایســتاد و گفــت« :الســام علیکــم ».مأمــون جــواب ســامش را داد .مــرد گفــت:
از ایــن جایگاهــی کــه در آن نشســته ای خبــرم ده؟ آیــا بــه اجتمــاع ّامــت اســت
یــا بــه قهــر و غلبــه؟ مأمــون گفــت :نــه بــه ایــن اســت و نــه بــه آن ،بلکــه کســی کــه
عهــده دار حکومــت مســلمانان بــود ،مــن و بــرادرم را جانشــین خــود کــرد« ،فلمــا
صــار األمــر الـ ّـی ،علمــت أنــی محتــاج الــی اجتمــاع کلمــة المســلمین فــی المشــرق
والمغــرب علــی الرضــا بــی :چــون حکومــت بــه مــن رســید ،دانســتم در انتخــاب
خــودم بــه اجتمــاع رأی مســلمانان در شــرق و غــرب نیازمنــدم» و دیــدم کــه
اگــر حکومــت را رهــا کنــم مســلمانان بــا هــم نــزا ع میکننــد؛ کار اســام پریشــان
یگــردد؛ جهــاد باطــل ،حــج متوقــف و راههــا ناام ـن
و کار مســلمانان آشــفت ه م 
میشــود« ،فقمــت حیاطــة للمســلمین الــی ان یجمعــوا علــی رجــل یرضــون بــه
فأســلم الیــه األمــر )21(:پــس بــرای حفــظ مســلمانان حکومــت را بــه عهــده گرفتــم
تــا ایــن کــه آنــان بــر کســی کــه مــورد قبــول همــه باشــد گــرد آینــد و مــن حکومــت
را بــه او بســپارم .و هــرگاه آنــان بــر کســی اتفــاق کننــد ،حکومــت را بــه او واگــذار
میکنــم ».پــس آن مــرد ســام کاملــی کــرد و رفــت.
چنــان کــه مالحظـ ه میشــود در مــوارد بیســت گانــه مذکــور کــه از متــون مختلــف
ً
و از محــدوده زمانــی ســال  36تــا 220هجــری گــردآوری شــده اســت« ،الرضا» غالبا
بــا کلمــه «الجماعــة» متــرادف آمــده اســت و حتــی در مــواردی هــم کــه تنهــا بــه کار
رفتــه همــان معنــا را دارد .از بررســی مــوارد کاربــرد واژه «الرضــا» چنیــن برمیآیــد
کــه مقصــود از آن در عــرف اهــل آن زمــان« ،منتخــب»« ،برگزیــده» و «کســی اســت
کــه همــه یــا اکثریــت مــردم یــا اهــل حــل و عقــد (خبــرگان) او را انتخــاب کــرده و
پســندیده باشــند.
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بــا توجــه بــه آنچــه در معنــای الرضــا گفتــه شــد« ،الرضــا مــن آل محمــد» ،یعنــی
«منتخــب» از «آل محمــد(ص)» چــون ســال  100هجــری ســپری شــد و حکومــت
امــوی بــه مرحلــه ثبــات خــود رســید و بــا اصالحــات «عمــر بــن عبدالعزیــز» فشــار
حکومــت بــر مخالفــان کاهــش یافــت ،بنیهاشــم کــه از پیــش منتظــر ســپری
شــدن ســال  100بودنــد ،در ســالهای آغازیــن ســده دوم هجــری ،در ســه گــروه
ً
کامــا جــدا از هــم کــه هــر ســه متکــی بــر یکــی از ســه پســر بــزرگ حضــرت علــی(ع)
بودنــد ،دعــوت خــود را شــروع کردنــد .ایــن ســه گــروه عبــارت بودنــد از :عباســیان،
فرزنــدان امــام حســن(ع) و فرزنــدان امــام حســین(ع).
ّ
عباســیان خــود را میــراث دار «ابوهاشــم» پســر «محمــد بــن حنفیــه»
میدانســتند .پــس از شــهادت امــام حســین(ع) ،چــون فرزندان امام حســین(ع)
و امــام حســن(ع) تحــت نظــر بودنــد ،و از طرفــی محمــد بــن حنفیــه نــه در واقعــه
کربــا شــرکت کــرده بــود و نــه بــه بیعــت ابــن زبیــر تــن داده بــود ،میــدان فعالیــت
ّ
حنفیــه
بــرای او و فرزنــدش بیشــتر بــاز بــود .بــه نقلــی ابوهاشــم پســر محمــد
هنــگام مــرگ ،محمــد بــن علــی ،نــوه عبــداهّلل عبــاس را جانشــین خــود کــرد و
بدیــن گونــه ســازمان دعــوت او بــه عباســیان رســید)22(.

فرزندان امام حسین(ع) به رهبری ائمه شیعه :امام باقر(ع)
فرزنــدان امــام حســن(ع) و در رأس آنهــا «عبــداهّلل بــن الحســن» و بعدهــا
پســرش «محمــد»؛ معــروف بــه «نفــس ّ
زکیــه».
ت میکردنــد( )23و همزمــان بــا
در آغــاز ،عباســیان مــردم را بــه نــام خــود دعــو 
آنهــا ،دعوتگــران علــوی نیــز در خراســان پراکنــده بودنــد .از طرفــی تنــی چنــد از
داعیــان عباســی گرفتــار و کشــته شــده بودنــد و ممکــن بــود کــه اگــر کار بــه همیــن
منــوال پیــش بــرود ،رهبــری دعــوت هــم افشــا شــود .از ســوی دیگــر ،مــردم بــه
ویــژه مســلمانان غیــر عــرب بــه علویــان عالقــه بیشــتری داشــتند؛( )24بنابرایــن
عباســیان دریافتنــد کــه اگــر مــردم را بــه نــام خــود دعــوت کننــد و در کنــار آنهــا،
فرزنــدان علــی(ع) هــم مــردم را بــه خــود بخواننــد ،کســی بــه ایشــان دل نخواهــد
بســت و همــه یــا دســت کــم بیشــتر مــردم بــه علویــان خواهنــد پیوســت و کار آنــان

37

کتــاب مــاه

بــه جایــی نخواهــد رســید .از ایــن رو ،پــس از بررســی کامــل و چنــد تجربــه کوچــک
و خطرنــاک ولــی پرفایــده ،بــا مهــارت کامــل و دقــت کافــی ،شــعار «الرضــا مــن آل
محمــد» را مطــرح کردنــد ،مــردم را بــه آن دعــوت نمودنــد و از دعــوت مســتقیم
بــه خــود دســت کشــیدند .آنهــا بــا طــرح ایــن شــعار ،هــم چهــره واقعــی خــود را از
عامــه مــردم و حکومــت پنهــان داشــتند و خــود را آل محمــد(ص) جلــوه دادنــد،
و هــم بدیــن وســیله خــود را بــه علویــان پیونــد زدنــد و از محبوبیــت آنهــا بهــره
فــراوان بردنــد؛ بــه گونــه ای کــه بســیاری از شــیعیان علــوی کــه ماهیــت عباســیان
را نشــناخته بودنــد نیــز بــه آنــان پیوســتند.
عمــوم دعــوت شــدگان بــه ویــژه خراســانیان هــم بــه خاطــر دوری از حجــاز و
هــم بــه خاطــر فشــار حکومــت کــه مانــع هرگونــه پرسشــی در مــورد بنیهاشــم بــود
توانایــی شــناخت دســته بندیهــای سیاســی بنیهاشــم را نداشــتند و گمــان
میکردنــد کــه «آل محمــد» فقــط یــک گــروه اســت .آنهــا بیــن عباســیان ،بنــی
حســن(ع) و بنــی حســین(ع) فــرق نمــی گذاشــتند؛ از ایــن رو عالقــه منــدان آل
محمــد و ناراضیــان حکومــت ،جملگــی زیــر ایــن پرچــم گــرد آمدنــد.
یکــرد کــه از او هیــچ نامــی
دم 
امــام عباســی ،بــا اصــرار بــه ســران دعــوت خــود تأکیـ 
نبرنــد و عامــه مــردم را بــه «الرضــا من آل محمد» بخوانند( )25و در پاســخ کســانی
کـ ه میخواهنــد «الرضــا» را بشناســند ،بگوینــد« :مــا ّ
تقیـ ه میکنیــم ».البتــه آنهــا
مجــاز بودنــد کــه نــام امــام عباســی را تنهــا به افــراد مــورد اعتمادشــان بگویند!
«الرضــا مــن آل محمــد» در نــزد ســران دعــوت و عباســیان ،امــام عباســی
بــود ،ولــی عامــه افــرادی کــه بــه دعــوت پیوســته بودنــد از ایــن امــر آگاه نبودنــد،
لــذا هنگامــی کــه امــام ّ
عباســی خواســت «ابومحمــد صــادق» را بــرای دعــوت بــه
خراســان روانــه کنــد ،بــرای پرهیــز از افشــای چهــره واقعــی خــود بــه وی تأکیــد کــرد
کــه از برخــورد بــا دعوتگــران علــوی بــه ویــژه شــخصی بــه نــام «غالــب» کــه به شــدت
دوســتدار علویــان بــود پرهیــز کنــد ،ولــی غالــب از آمــدن ابومحمــد آگاه شــد و بــه
نــزد او رفــت و بیــن آن دو دربــاب برتــری عباســیان و علویــان مناظــره ای ســخت
درگرفــت .پــس از ایــن واقعــه ،راز ابومحمــد فــاش گردیــد و بــه دســت والی خراســان
کشــته شــد( 106( )26هجــری) .ظاهــرا پــس از مــرگ او و بــرای پیــش گیــری از
افشــای دعــوت عباســی ،شــعار «الرضــا مــن آل محمــد» مطــرح شــده اســت)27(.
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الرضا من آل محمد نزد دعوت شدگان
از بررســی گزارشهــای مورخــان در بــاب دعــوت و بیعــت مــردم خراســان بــا
«الرضــا» و عکــس العمــل آنــان پــس از ظهــور و بــه حرکــت رســیدن عباســیان،
ب ـ ر میآیــد کــه بیشــتر دعــوت شــدگان اگرنــه همــه آنهــا «الرضــا مــن آل محمــد»
را شــخصی از فرزنــدان پیامبــر(ص ) میدانســته انــد .بــه گفتــه «فلیــپ حتــی»
ن میپنداشــتند کــه خاندانهاشــم منحصــر بــه فرزنــدان علــی(ع)
«شــیعیا 
اســت )28(».از ایــن رو ،پیــروزی عباســیان موجــب ســرخوردگی بســیاری از
ایرانیــان شــد ،حتــی برخــی زبــان بــه اعتــراض گشــودند و جــان خــود را بــر ســر
ایــن کار نهادنــد .قیامهایــی چــون قیــام ُ
«شـ َـریک بــن شــیخ» در بخــارا و اعتــراض
برخــی ســران دعــوت و نیــز گرایــش ایرانیــان بــه قیامهــای ضــد عباســی علویــان
ن میدهــد کــه در نظــر آنــان «الرضــا مــن آل محمــد» کســی از فرزنــدان
نشــا 
پیغمبــر بــوده اســت .اینــک نمونــه ای از شــواهد تاریخــی ایــن نظریــه را از نظ ـر
میگذارنیــم:
 .1پــس از ظهــور دولــت عباســی و آگاهــی عباســیان از تمایــل «ابوســلمه» بــه
علویــان« ،ســفاح» بــرادرش منصــور را بــا ســی تــن بــه خراســان فرســتاد تــا هــم از
«ابومســلم» بیعــت بگیــرد و هــم نظــر او را دربــاره کار ابوســلمه جویــا شــود .یکــی از
نــوادگان امــام ســجاد(ع) بــه نــام «عبیــداهّلل بــن الحســین بــن علــی بــن الحســین
األعــرج» همــراه ایــن هیــأت بــود« .ســلیمان بــن کثیــر خزاعــی» یکــی از بــزرگ تریــن
داعیــان عباســی کــه پیــش از ابومســلم رهبــر ســازمان دعــوت در خراســان بــود،
بــه عبیــداهّلل گفــت« :انــا غلطنــا فــی امرکــم و وضعنــا البیعــة فــی غیــر موضعهــا،
ّ
فهلــم نبایعکــم و ندعــوا الــی نصرتکــم )29(:مــا در مــورد کار شــما اشــتباه کردیــم
و بیعــت را در جــای خــودش ننهادیــم ،بیاییــد بــا شــما بیعــت کنیــم و مــردم را
بــه یــاری شــما بخوانیــم ».عبیــداهّلل گمــان کــرد کــه ایــن پیشــنهاد توطئــه ای از
طــرف ابومســلم اســت و اگــر بــه ابومســلم خبــر ندهــد او را خواهــد کشــت .از ایــن
رو جریــان را بــه ابومســلم خبــر داد و ابومســلم ،یــار دیریــن خویــش را طبــق فرمان
امــام عباســی کــه «بــه هــر کــس شــک کــردی او را بکــش» ،گــردن زد ،او حتــی بنابــر
برخــی روایــات ،عبیــداهّلل را نیــز مســموم کــرد و از میــان برداشــت!()30
ایــن واقعــه کــه در حــدود چهــار مــاه پــس از ظهــور دولــت عباســی روی داد
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ن میدهــد بســیاری از خراســانیان (و حتــی افــرادی در رأس دعــوت عباســی
نشــا 
یبــرده انــد کــه حکومــت بــه علویــان
نم 
چــون ســلیمان بــن کثیــر خزاعــی) گمــا 
خواهــد رســید.
 .2پــس از پیــروزی عباســیان و آشــکار شــدن چهــره واقعــی دعــوت عباســی و
شــناخت مــردم از ایــن دعــوت ،یکــی از بــزرگان بخــارا بــه نــام ُ
«شـ َـریک بــن شــیخ
مهــری» کــه «مــردی بــود از عــرب بــه بخــارا باشــیده ،و مــردی مبــارز بــود و مذهــب
شــیعه داشــتی و مردمــان را دعــوت کــردی بــه خالفــت فرزنــدان امیرالمؤمنیــن
علــی(ع) و گفتــی :مــا از رنــج مروانیــان اکنــون خالصــی یافتیــم .مــا را رنــج آل عباس
نمــی بایــد ،فرزنــدان پیغامبــر بایــد کــه خلیفــه پیغامبــر بــود .خلقــی عظیــم بــر وی
گــرد آمدنــد .و امیــر بخــارا «عبدالجبــار بــن شــعیب» بــود و بــا وی بیعــت کــرد و
َ َّ
امیــر خــوارزم «عبدالملــک بــن هرثمــه» بــا وی بیعــت کــرد و امیــر َبـ ْـر َزم ُ«مخلــد بــن
حســین» بــا وی بیعــت کــرد و اتفــاق کردنــد و پذیرفتنــد کــه ایــن دعــوت آشــکار
کنیــم و هــر کــس کــه پیــش آیــد بــا او حــرب کنیــم)31(».
بنابــر نقــل منابــع دیگــر ،بیــش از ســی هــزار نفــر دعوتــش را پاســخ گفتنــد و چنــد
مــاه بــا «زیــاد بــن صالح» فرســتاده ابومســلم جنگیدند تا ســرانجام شــریک کشــته
شــد و قیــام ســرکوب گردیــد )32(.از ایــن گفتــه «نرشــخی» (م « :)348چــون زیــاد
از بخــارا دل فــارغ کــرد ،بــه جانــب ســمرقند رفــت و آن جــا او را حربهــا افتــاد»()33
ب ـ ر میآیــد کــه مــردم ســمرقند نیــز علیــه عباســیان بــه پاخاســته بودنــد؛ چنــان
کــه از وســعت قیــام شــریک و پیوســتن گــروه زیــادی از مناطــق مختلــف (بخــارا،
خــوارزم ،بــرزم) بــه ایــن قیــام بـ ر میآیــد کــه دســت کــم مــردم ایــن نواحــی معتقــد
بــوده انــد کــه «الرضــا مــن آل محمــد» شــخصی از فرزنــدان پیامبــر(ص) اســت.
گرچــه قیــام شــریک کــه خواســتار خالفــت فرزنــدان پیامبــر بود ســرکوب شــد (133
هجــری) ،ولــی هــم چنــان معتقــدان بــه ایــن عقیــده در خراســان بســیار بــوده و
حتــی در میــان فرماندهــان و حکمرانــان خراســان نیــز افــرادی برایــن عقیــده
بودنــد .گــواه ایــن مطلــب آن کــه چــون در ســال  140هجــری ،منصــور« ،عبدالجبار
َ
ازدی» را حکومــت خراســان داد ،وی بــه تعقیــب شــیعیان بنیهاشــم پرداخــت
و از آنــان کشــتاری عظیــم کــرد و در تعقیــب آنــان اصــرار ورزیــد؛ آنهــا را مثلــه کــرد
و شــماری از فرماندهــان و حکمرانــان خراســان از جملــه ُ«م َغیــرة بــن ســلیمان»
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ُ
و ُ
«ح َریــش بــن محمــد ذ ْهلــی» از فرماندهــان و «مجاشــع بــن ُحریــث انصــاری»
ُ
حکمرانــان بخــارا و ابوالمغیــره« ،خالــد بــن کثیــر» حکمــران قهســتان را بــه جــرم
دعــوت بــه فرزنــدان علــی بــن ابــی طالــب(ع) کشــت)34(.

الرضا من آل محمد پس از بنیاد دولت عباسی
ایــن شــعار کمــی پــس از ســال  100هجــری آغــاز شــد و دعوتگــران علوی و عباســی
مشــترکا آن را تبلیــغ کردنــد .البتــه ایــن شــعار ،در قیــام «زیــد بــن علــی» و فرزنــدش
«یحیــی بــن زیــد» در زمــان امویــان نیــز مطــرح شــده بــود.
امــا عباســیان تــا ظهــور دولــت و آشــکار شــدن چهــره واقعــی شــان بــا تأکیــد
غ میکردنــد .قاعدتــا بایــد بــا پیــروزی دولــت عباســی ایــن شــعار
فــراوان آن را تبلیـ 
ن مییافــت ،ولــی نــه تنهــا چنیــن نشــد ،بلکــه بیــش از پیــش جــا افتــاد و
نیــز پایــا 
گســترش یافــت.
حــدود ســه مــاه بعــد از روی کار آمــدن عباســیان در ســال  133هجــری در
خراســان« ،شــریک بــن شــیخ» بــا طــرح مجــدد ایــن شــعار روحــی تــازه در آن
دمیــد .از آن پــس علویــان یکــی پــس از دیگــری بــه قیامهایــی در گوشــه و کنــار
قلمــرو اســامی بــه ویــژه در حجــاز ،عــراق و ایــران دســت زدنــد و بســیاری از
آنــان در قیامهــای خــود بــه «الرضــا مــن آل محمــد» دعــوت کردنــد .قیامهــای
پراکنــده ادامــه داشــت تــا آن کــه پــس از مرگهــارون ،درگیــری امیــن و مأمــون
بــر ســر حکومــت ،موجــب ضعــف قــدرت عباســی شــد و قیامهــای علویــان جــان
تــازهای گرفــت .ایــن قیامهــا بــا وســعت زیــادی کــه داشــت ،خطــر اصلــی حکومــت
عباســی بــه شــما ر میآمــد و مأمــون کــه دولــت عباســی را در خطــر انقــراض
میدیــد بــه اجبــار علــی بــن موســی ،امــام هشــتم شــیعیان را بــا نــام «الرضــا»
ولــی عهــد خــود قــرار داد( )35و بــه ایــن وســیله علویــان شورشــی را خلــع ســاح
کــرد .مأمــون پــس از آن کــه دیگــر شورشــیان را هــم ســرکوب و اوضــاع را تثبیــت
کــرد ،علــی بــن موســی الرضــا را بــه شــهادت رســاند؛ ولــی دیــری نپاییــد کــه دوبــاره
شــعله انقــاب برافروختــه شــد و در ســال  207هجــری (حــدود چهــار ســال بعــد از
شــهادت امــام رضــا) ایــن شــعار دوبــاره مطــرح گردیــد)36(.
بــا نگاهــی بــه منابــع  ،میتــوان ادعــا کــرد کــه در دوران کمتر خلیفــه ای از خلفای
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عباســی کســی از علویــان بــا دعــوت بــه «الرضامــن آل محمــد» قیــام نکــرده اســت.
بــه عنــوان نمونــه قیــام کننــدگان ذیــل در قیــام خــود بــه «الرضــا مــن آل محمــد»
ت میکردنــد:
دعــو 
«یحیــی بــن عبــداهّلل بــن الحســن»( )37و «حســین بــن علــی» (شــهید فــخ،
 169ه)(« )38حســن هــرش» (« )39()198عبــداهّلل بــن معاویــه» ( 127ه)()40
«ابوالســرایا» و «محمــد بــن ابراهیــم طباطبــا» (« )41()199عبدالرحمــن بــن
احمــد» (از فرزنــدان عمــر بــن علــی(ع) بــه ســال (« )42()207محمــد بــن قاســم»
(از فرزنــدان امــام ســجاد بــه ســال  219در زمــان معتصــم)(« )43یحیــی بــن عمــر»
(از فرزنــدان زیــد بــن علــی در ســال  205بــه دوران مســتعین)( )44و «حســن بــن
زیــد» و یارانــش بــه ســال  250در ری )45(.ایــن قیامهــا و دعوتهــا پیوســته
ادامــه داشــت تــا آن جــا کــه برخــی از علویــان در مغــرب ( 170ه) و برخــی در
طبرســتان و دیلــم ( 250ه) بــه حکومــت رســیدند و از رنــج تعقیــب و گریــز ســالیان
دراز دمــی بیاســودند.

خاتمه
از بیعــت مــردم بــا دعوتهــا و قیامهــای علــوی چنیــن ب ـ ر میآیــد کــه مــراد
از «الرضــا مــن آل محمــد» شــخصی از خانــدان پیامبــر بــوده اســت کــه مــردم یــا
بزرگانهاشــمی و علــوی و یــا بــزرگان بــاد و ...بــر او اجتمــاع کننــد و بــه او راضــی
ب میشــد «الرضــا» بــود .بنابرایــن از «الرضــا» شــخص
شــوند؛ هــر کــس انتخــا 
معیــن و مشــخصی مــراد نبــوده اســت.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
 .1لوئیس معلوف ،المنجد فی اللغة( ،بیروت ،دارالمشرق 1973 ،م) ص 265؛ انیس ابراهیم ،عبدالحلیم
منتصر ،المعجم الوسیط ،چاپ چهارم (تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی 1372 ،ش  1412 /ق) ص 351؛
حسین بن محمد اصفهانی راغب ،معجم مفردات الفاظ القرآن ،تحقیق ندیم مرعشی( ،بی جا ،دارالکاتب
العربی ،افست قم ،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان) ص 202؛ محمد بن مکرم ابن منظور ،لسان العرب18( ،
ج) ،تحقیق و تعلیق مکتب تحقیق التراث ،چاپ دوم( ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی 1413 ،ق 1993 /
م) ج  ،5ص .236
 .2محمد بن جریر طبری ،تاریخ االمم و الرسل و الملوک 8( ،ج)( ،قاهره ،مطبعة االستقامة 1358 ،ق 1939 /
م) ج  ،3ص .455
ّ
ً .3
«مرضی» است.
رضی در این جا به معنای
 .4طبری ،پیشین ،ج  ،3ص .452
 .5همان ،ص 450؛ عبدالحمید ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغة ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم،
(20ج) ،چاپ ّاول( ،قاهره ،دار احیاء الکتب العربیة 1378 ،ق  1959 /م) ج  ،11ص .9
 .6طبری ،پیشین ،ج  ،3ص 456؛ ابوعلی رازی مسکویه ،تجارب االمم ،تصحیح ابو القاسم امامی ،چاپ
ّاول( ،تهران ،دار سروش للطباعة والنشر 1366 ،ش  1987 /م) ج  ،1ص .294
 .7مسکویه ،پیشین ،ج  ،1ص .287
 .8عبداهّلل بن مسلم ابن قتیبه ،األمامة والسیاسة ،تصحیح علی شیری 2( ،ج) ،چاپ ّاول( ،قم ،منشورات
الشریف الرضی 1371 ،ش) ج  ،1ص .65
 .9همان ،ص .65
 .10همان ،ص .95
 .11عبداهّلل بن مسلم ابن قتیبه ،عیون األخبار 4( ،ج) ،چاپ ّاول( ،قاهره ،دار الکتب المصریة ،1925 ،افست
قم ،منشورات الشریف الرضی 1373 ،ش) ج  ،1ص .605
 .12مجهول المؤلف ،اخبار الدولة العباسیة ،تصحیح عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار المطلبی( ،بیروت،
دارالطلیعة للطباعة والنشر 1971 ،م) ص .99
 .13طبری ،پیشین ،ج  ،4ص 421؛ عزالدین ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ( ،بیروت ،دار صادر،
1385ق1965/م) ج  ،4ص .155
 .14احمد بن یحیی بن جابر بالذری ،انساب االشراف ( 6قسم) ،تحقیق عبدالعزیز الدوری ،چاپ ّاول،
(بیروت ،دارالنشر 1398 ،ق  1978 /م) ج  ،13ص 298؛ ابن اثیر ،پیشین ،ج  ،4ص .136
 .15ابن اثیر ،پیشین ،ج  ،4ص .212
 .16مسکویه ،پیشین ،ج ،2ص168؛ ابن اثیر ،پیشین ،ج ،4ص .335متن از تجارب األمم مسکویه نقل
شده است.
ْ
 .17ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،تحقیق سید احمد َصقر ،چاپ ّاول( ،قم ،منشورات الشریف الرضی،
 1414ق  1372 /ش) ص .443
 .18همان ،ص .434
 .19همان ،ص .435
 .20محمد بن محمد بن نعمان مفید ،األرشاد فی معرفة حجج اهّلل علی العباد 2( ،ج) ،چاپ ّاول ،تحقیق
مؤسسة آل البیت ألحیاء التراث( ،قم ،المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید 1413 ،ق) ج  ،2ص .353
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 .21جالل الدین سیوطی ،تاریخ الخلفاء ،تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید ،چاپ ّاول( ،قم ،منشورات
الشریف الرضی 1411 ،ق  1370 /ش) ص .327
 .22سعد بن عبداهّلل اشعری ،المقاالت و الفرق ،تصحیح جواد مشکور ،چاپ ّاول( ،تهران ،انتشارات علمی و
فرهنگی 1361 ،ش) ص  39و 40؛ ابوحنفیه نعمان بن محمد تمیمی مغربی قاضی نعمان ،شرح االخبار فی
فضایل ائمة االطهار 3( ،ج) ،تحقیق سید محمد حسینی جاللی ،چاپ ّاول( ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی،
 )1414ج  ،3ص 316؛ علی بن ابی الغنائم العمری ،المجدی فی انساب الطالبیین ،تحقیق احمد مهدوی
دامغانی ،چاپ ّاول( ،قم ،مکتبة النجفی )1409 ،ص 224؛ محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار( ،تهران،
دارالکتب االسالمیة ،بی تا) ج  ،42ص .104 103
 .23ابوحنیفه احمد بن داود دینوری ،االخبار الطوال ،تحقیق عبدالمنعم عامر ،چاپ ّاول( ،قاهره ،داراحیاء
الکتب العربیة 1960 ،م) ص  333و 335؛ طبری ،پیشین ،ج  ،5ص .316
 .24اخبارالدوله ،پیشین ،ص .199 198
 .25همان ،ص  194و  200و 204؛ بالذری ،پیشین ،ج  ،3ص  82و 115 114؛ طبری ،پیشین ،ج  ،6ص 27
و  45و  46و 49؛ سیوطی ،پیشین ،ص .257
 .26طبری ،پیشین ،ج  ،5ص .394
 .27دینوری ،پیشین ،ص  333و 335؛ طبری ،پیشین ،ج  ،5ص 316؛ ابراهیم حسن حسن ،تاریخ سیاسی
اسالم3 ،ج ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،چاپ هفتم( ،تهران ،سازمان انتشارات جاویدان 1371 ،ش) ،ج ،1
ص .437
 .28فیلیپ خلیل حتی ،تاریخ عرب ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،چاپ دوم( ،تهران ،انتشارات آ گاه)1363 ،
ص.357
 .29ابونصر سهل بن عبداهّلل بخاری ،سرالسلسلة العلویة ،تحقیق سید محمدصادق بحرالعلوم ،چاپ
ّاول( ،نجف ،المکتبة الحیدریة بالنجف 1381 ،ق  1962 /م ،افست قم ،منشورات الشریف الرضی،
1371ش1413/ق) ص10؛ ابن قتیبه ،پیشین ،ج  ،2ص 172؛ طبری ،پیشین ،ج  ،6ص  ،104ابن اثیر،
پیشین ،ج ،5ص.437
 .30اصفهانی ،پیشین ،ص .159
 .31ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی ،تاریخ بخارا ،ترجمه ابو نصر احمد بن محمد قباوی ،تلخیص محمد بن
ظفر بن عمر ،تصحیح مدرس رضوی ،چاپ دوم( ،تهران ،انتشارات توس 1363 ،ش) ص .86
 .32بالذری ،پیشین ،ج  ،3ص 171؛ احمد بن ابی یعقوب یعقوبی معروف به ابن واضح ،تاریخ یعقوبی،
2ج ،چاپ ّاول( ،قم ،منشورات الشریف الرضی 1414 ،ق  1373 /ش) ج  ،2ص 354؛ طبری ،پیشین ،ج ،6
ص112؛ ابن اثیر ،پیشین ،ج  ،5ص 448؛ ابن قتیبه ،پیشین ،ج  ،2ص .188
 .33نرشخی ،پیشین ،ص .87
 .34یعقوبی ،پیشین ،ج  ،2ص 371؛ طبری ،پیشین ،ج  ،6ص .146
 .35اصفهانی ،پیشین ،ص  455و 499؛ طبری ،پیشین ،ج  ،7ص 139؛ قاضی نعمان ،پیشین ،ج  ،3ص
.338
 .36طبری ،پیشین ،ج  ،7ص .168
 .37محمد بن یعقوب کلینی ،اصول کافی ،تصحیح علی ا کبر غفاری ،ترجمه سید جواد مصطفوی 4 ،ج،
(تهران ،انتشارات علمیه اسالمیه ،بی تا) ج  ،2ص ( .188زندگانی موسی بن جعفر(ع) ).
 .38طبری ،پیشین ،ج  ،6ص 412؛ اصفهانی ،پیشین ،ص .385 366
 .39طبری ،پیشین ،ج  ،1ص  ،116ابن اثیر ،پیشین ،ج  ،8ص ( .301این شخص علوی نبوده است).
 .40اصفهانی ،پیشین ،ص .155
 .41طبری ،پیشین ،ج  ،7ص 177؛ ابن اثیر ،پیشین ،ج  ،8ص 302؛ قاضی نعمان ،پیشین ،ج  ،3ص
334؛ اصفهانی ،پیشین ،ص .435 428
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 .42طبری ،پیشین ،ج  ،7ص .168
 .43همان ،ص 219؛ اصفهانی ،پیشین ،ص 473 464؛ قاضی نعمان ،پیشین ،ج  ،3ص .345
 .44طبری ،پیشین ،ج  ،7ص 426؛ اصفهانی ،پیشین ،ص 506؛ محمد بن علی بن طباطبا ابن طقطقی،
الفخری فی اآلداب السلطانیة واآلداب الملکیة ،چاپ ّاول( ،قم ،منشورات الشریف الرضی 1416 ،ق
1373/ش) ص .240
 .45طبری ،پیشین ،ج  ،7ص 433؛ علی بن الحسین مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ترجمه
ابوالقاسم پاینده ،چاپ چهارم( ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی 1370 ،ش) ج  ،2ص .558
منابع
ابراهیم انیس ،منتصر عبدالحلیم ،المعجم الوسیط ،چاپ چهارم( ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی1412 ،
ق  1372 /ش).
ابن ابی الحدید ،عبدالحمید (م  656ق) ،شرح نهج البالغه 20( ،ج) ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،چاپ
ّاول( ،قاهره ،داراحیاء الکتب العربیة 1378 ،ق  1959 /م).
ابن اثیر ،عزالدین (م  630ق) الکامل فی التاریخ( ،بیروت ،دار صادر 1385 ،ق  1965 /م).
ابن طقطقی ،محمد بن علی بن طباطبا (م  709ق) ،الفخری فی اآلداب السلطانیة ،چاپ ّاول( ،قم،
منشورات الشریف الرضی 1416،ق  1373 /ش).
ابن قتیبة ،عبداهّلل بن مسلم ،األمامة و السیاسة ( 2ج) ،تصحیح علی شیری ،چاپ ّاول( ،قم ،منشورات
الشریف الرضی 1371 ،ش).
 ،عیون األخبار ( 4ج) ،چاپ ّاول( ،قاهره ،دارالکتب المصریة ،1925 ،افست در قم ،منشورات الشریف الرضی،
 1373ش).
ابن منظور ،محمد بن مکرم (م  711ق) ،لسان العرب 18( ،ج) ،تحقیق و تعلیق مکتب تحقیق التراث ،چاپ
دوم( ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی  1413ق  1993 /م).
 اشعری ،سعد بن عبد اهّلل (م  301ق) ،المقاالت والفرق ،تصحیح جواد مشکور ،چاپ ّاول( ،تهران ،انتشاراتعلمی و فرهنگی 1361 ،ش).
ْ
اصفهانی ،ابوالفرج (م  356ق) مقاتل الطالبیین ،تحقیق سید احمد َصقر ،چاپ ّاول( ،قم ،منشورات الشریف
الرضی 1414 ،ق  1372 /ش).
بخاری ،ابونصر سهل بن عبداهّلل (م  ،)341سرالسلسلة العلویة ،تحقیق سید محمد صادق بحرالعلوم،
چاپ ّاول( ،نجف ،المکتبته الحیدریة 1381 ،ق  1962 /م .افست قم ،منشورات الشریف الرضی1413 ،
ق1371/ش).
بالذری ،احمد بن یحیی بن جابر (م  279ق) انساب االشراف ( 6قسم) ،تحقیق عبدالعزیز الدوری ،چاپ
ّاول( ،بیروت ،دارالنشر 1398 ،ق  1978 /م).
حسن ،ابراهیم حسن ،تاریخ سیاسی اسالم 3( ،ج) ترجمه ابوالقاسم پاینده ،چاپ هفتم( ،تهران ،سازمان
انتشارات جاویدان 1371 ،ش).
حتی ،فیلیپ خلیل ،تاریخ عرب ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،چاپ دوم( ،تهران ،انتشارات آ گاه 1366 ،ش).
دینوری ،ابوحنیفه احمد بن داود( ،م  282ق) ،االخبارالطوال ،تحقیق عبدالمنعم عامر ،چاپ ّاول( ،قاهره،
داراحیاء الکتب العربیة 1960 ،م).
راغب ،حسین بن محمد اصفهانی ،معجم مفردات الفاظ القرآن ،تحقیق ندیم مرعشی( ،بی جا ،دارالکاتب
العربی ،بی تا ،افست قم ،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان).
سیوطی ،جالل الدین (م  911ق) تاریخ الخلفاء ،تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید ،چاپ ّاول( ،قم،
منشورات الشریف الرضی 1411 ،ق  1370 /ش).
طبری ،محمد بن جریر (م 310ق) تاریخ الرسل واالمم والملوک ( 8ج)( ،قاهره ،مطبعة األستقامة 1358،ق  1939/م).
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 العمری ،علی بن ابی الغنائم (م قرن  5ق) ،المجدی فی انساب الطالبیین ،تحقیق احمد مهدوی دامغانی،چاپ ّاول( ،قم ،مکتبة النجفی 1409 ،ق).
قاضی ،نعمان ،ابوحنیفة نعمان بن محمد تمیمی مغربی (م  363ق) شرح االخبار فی فضایل ائمة االطهار
(3ج) ،تحقیق سیدمحمد حسینی جاللی ،چاپ ّاول( ،قم ،مؤسسة النشراالسالمی ،بی تا).
کلینی ،محمد بن یعقوب (م  328ق) ،اصول کافی ،تصحیح علی اکبر غفاری ،ترجمه سید جواد مصطفوی
(4ج)( ،تهران ،انتشارات علمیه اسالمیة ،بی تا).
 مجلسی ،محمد باقر (م  1111ق) ،بحار االنوار( ،تهران ،دار الکتب االسالمیة ،بی تا). مجهول المؤلف ،اخبار الدوله العباسیة ،تصحیح عبدالعزیز الدوری و عبد الجبار المطلبی( ،بیروت،دارالطلیعة للطباعة والنشر 1971 ،م).
مسعودی ،علی بن الحسین (م  345ق) ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،چاپ
چهارم( ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی 1370 ،ش).
مسکویه ،ابوعلی رازی ،تجارب األمم ،تصحیح ابوالقاسم امامی ،چاپ ّاول( ،تهران ،دار سروش للطباعة و
النشر 1366 ،ش  1987 /م).
معلوف ،لوئیس ،المنجد فی اللغة( ،بیروت ،دارالمشرق 1973 ،م).
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سیری در سیره رضوی

امام و دوستان

یکــی از بخشهــای بســیار آموزنــده از ســیره و امــام رضــا(ع) روش برخــورد بــا
شــیعیان و دوســتان اهــل بیــت بــوده اســت .امــام در برخــورد بــا دوســتان کمــال
دقــت را مینمــود و درسهــای آموزنــده ای بــرای مــا بــه یــادگار گذاشــت.
****
ی میگویــد :مــن از کســانی بــودم کــه بــه امامــت موســی بــن جعفــر اعتقــاد
بزنطـ 
داشــتم ولــی دربــاره امامــت حضــرت رضــا(ع)در حــال تردیــد بــودم .نام ـهای بــه
حضــرت نوشــتم و از چنــد مســئله ســؤال کــردم ولــی مهــم تریــن مســئله ای کــه در
نظــر داشــتم بپرســم از یادداشــت آن غفلــت نمــودم .جــواب همــه ای آن مســائل
آمــد و در آخــر نامــه اضافــه فرمــوده بودنــد کــه مهمتریــن مســئله خــود را فرامــوش
کــرده بــودی مــن بــه امامــت آن مولــی معتقد شــدم بعد خدمــت امام(ع) رســیدم
عــرض کــردم :مایلــم مواقعــی را کــه از طــرف دشــمنان برایــم خطــری نیســت
راهنمایــی بفرماییــد منــزل شــما بیایــم .یــک روز نزدیــک غــروب مرکــب ســواری
خــود را برایــم فرســتاد خدمتــش رســیدم نمــاز مغــرب و عشــاء را با ایشــان خواندم
بــدون اینکــه مــن تقاضــا کنــم شــروع نمودنــد از مشــکالت مســائل یــک یــک پــرده
برداشــتن و مــن یادداشــت کــردم مدتــی از شــب گذشــت در ایــن موقــع رو بــه غــام

47

کتــاب مــاه

نمــود و فرمــود :همــان رختخوابــی کــه خــود م میخوابــم بیــاور تــا بزنطــی در آن
بخوابــد .از دلــم گذشــت کــه کســی در دنیــا ماننــد مــن نیســت .امــام(ع) وســیله
خــود را برایــم فرســتاد و خدمتــش رســیدم پهلویــم نشســت ســپس ایــن همــه
دربــاره ام لطــف نمــود .امــام فرمــود :احمــد! مبــادا افتخــار کنــی بــر دوســتان خــود
بــه واســطه ایــن کار .صعصعــه بــن صوحــان مریــض شــد ،امیرالمؤمنیــن(ع) بــه
عیادتــش رفــت ،خیلــی نســبت بــه او لطــف نمــود .دســت مبــارک بــر پیشــانی اش
ی میخواســت حرکــت کنــد فرمــود :صعصعــه مبــادا بــر دوســتان
گذاشــت .وقت ـ 
خــود بــه واســطة ایــن کار مــن افتخــار کنــی -فانــی انمــا فعلــت جمیــع ذلــک النــه
کان تکلیفــا لــی -مــن ایــن کارهــا را کــه انجــام دادم از ایــن جهــت اســت کــه وظیفــه
خــو د میدانــم ]1[.امــام طبــق ســیره الهــی بــه نحــو احســن از مهمــان پذیرائــی
نمــود و هنگامــی کــه دیــد فکــر منحــرف کننــده ای بــه ذهــن بزنطــی آمــد بــه او
هشــدار داد کــه در رابطــه بــا کار مــن بــر دیگــران مباهــات نکنــی .زیــرا امــام وظیفــه
دینــی خــود را انجــام داده اســت.
****
موســی بــن ســیا ر میگویــد :بــا حضــرت رضا(ع)بــودم .نزدیــک دیوارهــای طــوس
رســیده بــودم نالــه و گریــه ای شــنیدم جســتجو کــردم .چشــمم بــه جنــازهای افتــاد
کـ ه میآوردنــد در همیــن موقــع حضــرت رضــا(ع) از اســبش پیــاده شــد .بــه طــرف
جنــازه آمــد آن را بلنــد نمــود چنــان بــه جنــازه چســبیده بــود مثــل بچـهای کــه بــه
ش میچســبد .آنــگاه رو بــه مــن نمــود و فرمــود :مــن شــیع جنــازة ولــی مــن
مــادر 
اولیــا ئنــا خــرج مــن ذنوبــه کیــوم ولدتــه ّامــه ال ذنــب لــه؛ هرکســی جنــازه یکــی از
ک میشــود .مثــل روزی کــه از مــادر متولــد
دوســتان مــا را تشــییع نمایــد ،از گنــاه پــا 
شــده اســت .باالخــره جنــازه را کنــار قبــر گذاشــتند ،امــام(ع) مــردم را یک طــرف کرد
تــا میــت را مشــاهده نمــود .دســت خــود را بــر ســینه اش گذاشــت و فرمــود :فالنــی
ت میدهــم .دیگــر بعــد از ایــن ناراحتــی نخواهــی داشــت.
تــو را بشــارت بــه بهشـ 
عــرض کــردم :فدایــت شــوم! مگــر ایــن مــرد را میشناســی اینجــا ســرزمینی اســت
کــه تاکنــون در آن گام ننهــاده ای .فرمــود :موســی! مگــر نمــی دانــی اعمال شــیعیان
یشــود :فمــا کان مــن التقصیــر فــی اعمالهــم
هــر صبــح و شــام بــر مــا عرضــه داشــت ه م 
ســألنا اهلل تعالــی الصفــح لصاحبــه و مــاکان مــن العلــو ســألنا اهلل الشــکر لصاحبه.
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ت میکنــم بگــذرد از او
اگــر کوتاهــی در اعمــال کــرده باشــد از خداونــد درخواس ـ 
چنانچــه کار نیکــی انجــام داده باشــد درخواســت پــاداش بــرای ا و مینمایــم]2[.
****
یکــی از روزهــا یــک نفــر از شــیعیان آن حضــرت بیمــار شــد و حضــرت امــام
رضا(ع)بــرای دیــدار او بــه خانــه اش تشــریف بــرده و حالــش را پرســیدند؟ و
ســپس در همــان چنــد لحظــه آن بیمــار را تســلی خاطــر و موعظــه و انــدرز داده
بــه او فرمودنــد :مــردم دو گــروه هســتند ،یکــی بــا مــرگ بــه راحتــی و آســایش
ت میکنــد .و تــو
ت مییابــد و دیگــری بــا مرگــش مــردم را از شــر خــود راح ـ 
دس ـ 
اگـ ر میخواهــی از گــروه اول باشــی ایمــان بــه خــدا و والیتــت را تجدیدکــن تــا پــس
از مــرگ در آســایش باشــی ،آن مــرد چنیــن کــرد و پــس از چنــد لحظــه در محضــر
پرمهــر و محبــت حضــرت امــام رضا(ع)چشــم از جهــان بســت]3[.
****
مــرد غریبــی از شــیعیان خدمــت امــام رســید و ســام کــرد و گفــت :مــن از
دوســتداران شــما و پــدران و اجــداد شــما هســتم .از حــج بازگشــته ام و خرجــی راه
مــن تمــام شــده ،اگـ ر میتوانیــد مبلغــی را بــه مــن بدهیــد تا به وطنــم بازگــردم .وقتی
بــه وطنــم رســیدم ،مبلــغ پولــی را کــه بــه مــن پرداخــت نمودیــد ،بــه فقــرا صدق ـه
میدهــم .زیــرا مــن در شــهر خــود فقیــر نیســتم .اینــک در ســفر درمانــده شــده ام.
امــام برخاســت و بــه اتــاق دیگــری رفت .دویســت دینــار آورد و از باالی در دســت
خویــش فــراز آورد و آن شــخص را صــدا زد و فرمــود :ایــن دویســت دینــار را بگیــر و
توشــه ای راه کــن و بــه آن تبــرک بجــوی .و الزم نیســت کــه از جانــب مــن معادل آن
را صدقــه بدهــی .آن شــخص دینارهــا را گرفــت و رفــت .امــام از آن اتــاق بــه جــای
اول بازگشــت .از ایشــان پرســیدند :چــرا چنیــن کردیــد کــه شــما را هنــگام گرفتــن
دینارهــا نبینــد؟ فرمــود :تــا شــرمندگی نیــاز و ســؤال را در او نبینــم]4[.

نسبت به غالمان و کارگران

امــام رضــا(ع)در راســتای دفــاع از حقــوق مــردم توجــه ویــژه ای بــه حقــوق
ن مینماییــم.
کارگــران و غالمــان داشــتند کــه نمونههــای را بیــا 
ی میگویــد :برای انجــام کاری خدمت علیبنموسـیالرضا(ع)
ســلیمان جعفــر 
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بــودم .خواســتم بــه منــزل برگــردم .امــام فرمــود :بــا مــن بیــا و امشــب نــزد مــا
بــاش ...بــا آن حضــرت رهســپار شــدم تــا وارد خانــه شــد ،هنــگام غــروب آفتــاب
بــود .غالمــان در خانــه بــه بنایــی و بســتن میــخ آخــور چهارپایــان و کارهــای
دیگــر مشــغول بودنــد .بــا آنــان مــرد رنگیــن پوســتی نیــز کا ر میکــرد کــه از جملــه
خدمتگــزاران حضــرت نبــود .امــام(ع) فرمــود :ایــن مــرد کــه بــا شــما کا ر میکنــد
ک میکنــد و مــزدش را میدهیــم .امــام(ع) فرمــود:
کیســت؟ گفتنــد :بــه مــا کم ـ 
اجرتــش را تعییــن کــرده ایــد؟ گفتنــد :خیــر هرچــه بــه او بدهیــم راضــی اســت.
ً
ن میشــوید؟
امــام رضا(ع)شــدیدا بــر آشــفت .گفتــم :فدایــت شــوم ،چــرا خشــمگی 
فرمــود :مــن بارهــا آنــان را نهــی کــرده ام .از ایــن کــه کســی را پیــش از آن کــه اجرتــش
را معیــن کننــد ،بــه کارگیرنــد .و بــدان هرکارگــری بــدون ایــن کــه قبــا مــزد او را
تعییــن کــرده باشــی .کاری بــرای تــو انجــا م میدهــد .اگــر ســه برابــر آنچــه مــزدش
ن میکنــد کــه از اجــرت او کاســته ای و اگــر پیــش
اســت بــه او بپــردازی .بــاز گمــا 
از انجــام دادن کار ،مــزدش را معیــن کنــی .و پــس از آن پرداخــت کنــی .تــو را بــه
د میســتاید و اگــر اندکــی زیادتــر از مــزدش را بــه او بدهــی آن
ســبب وفــای بــه عهـ 
را بخششــی از تــ و میدانــد]5[.
یکــی از عوامــل اختــاف و درگیــری بیــن مــردم ابهــام و اجمــال در قراردادهــا
و همکاریهــای میــان آنهاســت .بیشــتر نزاعهــا و درگیریهــا در دادگاههــا بــه
یگــردد .لــذا انســان بایــد تمــام کارهــا و قراردادهــای خــود را
همیــن نکتــه بــا ز م 
شــفاف و روشــن انجــام بدهــد.
ت میگویــد :از یکــی از مــردم بلــخ شــنیدم کــه گفــت :در
عبــداهلل بــن صل ـ 
مســافرت امــام علــی بــن موســی الرضا(ع)بــه خراســان بــا او همــراه بــودم .روزی
همــگان را بــر ســر ســفره فراخوانــد و غالمــان او از ســیاه و غیــر ســیاه آمدنــد و بــر
ســر ســفره نشســتند .بــه او گفتــم :فدایــت شــوم ایــا بهتــر نیســت ،بــرای اینــان
ســفرهای جداگانــه گســترده شــود؟ گفــت :خامــوش! خــدای همــه یکــی اســت و
مــادر یکــی و پــدر یکــی و پــاداش هرکســی بســته بــه کــردار اواســت]6[.
یاســر خــادم امــا م میگویــد :امــام رضا(ع)بــه مــا فرمــوده بــود :اگــر بــاالی ســرتان
ایســتادم (و شــما را بــرای کاری طلــب کــردم) و شــما مشــغول غــذا خــوردن بودیــد
ق میافتــاد
بــر نخیزیــد تــا غــذای شــما تمــام شــود .بــه همیــن جهــت بســیار اتفــا 
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کــه امــام مــا را صــدا م ـیزد و در پاســخ ا و میگفتنــد :بــه غــذا خــوردن مشــغول
ت میفرمــود :بگذاریــد غذایشــان تمــام بشــود]7[.
هســتند و آن حضــر 

در برابر ادیان و فرقهها

امــام رضا(ع)نســبت بــه ادیــان و فــرق مختلــف بــه صــورت عادالنــه و عاقالنــه
برخــور د مینمودنــد .نمــی گذاشــتند ظلمــی بــه آنهــا روا شــود و بســیار حســاب
شــده از ماهیــت انحرافــی آنهــا پــرده ب ـ ر میداشــت و مقابل ـ ه مینمــود .کــه بــه
چنــد نمونــه اشــار ه میشــود.
****
یاســر خدمــت گــزار امــام گویــد :از نیشــابور نامــه ای بــه مأمــون رســید ،بــه ایــن
مضمــون کــه مــردی زردشــتی هنــگام مــرگ وصیــت کــرده ثــروت زیــادی کــه از او
باقــی مانــده میــان فقــرا و بینوایــان تقســیم کننــد .قاضــی نیشــابوری آن امــوال را
میــان مســلمانان تقســیم کــرده اســت .مأمــون بــه امــام رضا(ع)گفــت :ای ســرور
مــن! در ایــن موضــوع چـ ه میفرماییــد؟ امــام فرمــود :زردشــتیان بــرای بینوایــان
مســلمان وصیــت نمــی کننــد .نامــه ای بــه قاضــی نیشــابور بنویــس تــا همــان
مقــدار از مالیاتهــای مســلمانان بــردارد و بــه بینوایــان زردشــتی بدهــد]8[.

محاکمه درویش
محمــد بــن ســنان گویــد :در خراســان خدمــت امــام(ع) بــودم .مأمــون روزهــای
م مینشســت و امــام رضا(ع)هــم در آنجــا
دوشــنبه و پنجشــنبه در دیــوان مظال ـ 
حاضــر بــود و ســخنان ســتمدیدگان را گــوش فــرا م ـیداد .روزی از ایــن روزهــا
مــردی از صوفیــه را آوردنــد در دیــوان مظالــم کــه دزدی کــرده بــود.
مأمــون بــه او نــگاه کــرد و در پیشــانی او اثــر ســجده یافــت و در تــن او لباســی
خشــن و رخســار او بــه زردی گراییــده بــود کــه نشــان از قناعــت او در گذرانــدن
زندگــی داشــت و دیــد کــه او شایســته دزدی نیســت .آنــگاه مأمــون آشــفته شــد
وگفــت :بایــن وصــف ظاهــری چگونــه دزدی کــرده ای؟
َ
مــرد صوفــی گفــت :چــون تــو حــق خمــس و فــیء (امــوال مســلمانان کــه در
دســت دولــت اســت) از مــن بازگرفتــی و از روی اضطــرار بــه ایــن کار دســت زدم.
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مأمون گفت :تو در خمس و بیت المال چه حقی داری؟
صوفــی گفــت :خداونــد خمــس را بــرای شــش گــروه از مــردم قــرار داده اســت) .
واعلمــوا ّانمــا غنمتــم من شــی فان اهلل خمســه و ّ
للرســول ولذی القربــی والیتامی
والمســاکین وابــن الســبیل ان کنتــم آمنتــم بــاهلل و مــا انزلنــا علــی عبدنــا یــوم
الفرقــان یــوم التقــی الجمعان(اگــر بــه خــدا و آنچــه بــر بنــده خــود در روز فرقــان (روز
جنــگ بــدر) کــه دو گــروه بــه هــم رســیدند نــازل کردیــم ایمــان آورده ایــد .بدانید که
هــرگاه چیــزی بــه غنیمــت گرفتیــد خمــس آن از آن خــدا و پیامبــر و خویشــاوندان
او و یتیمــان و مســکینان و در راه مانــدگان اســت .و همچنیــن فــیء را نیــز بــرای
عــده ای از مــردم قــرار داده اســت) :مــا افــاءاهلل علــی رســوله مــن اهــل القــری فللــه
و للرســول و لــذی القربــی والیتامــی والمســاکین و ابــن ســبیل کــی الیکــون دولــة
بیــن االغنیــاء منکــم( آن غنیمتــی کــه خــدا از مــردم قریههــا نصیــب پیامبــرش
کــرده اســت از آن خداســت و پیامبــر و خویشــاوندان او و یتیمــان و مســکینان
و مســافران در راه مانــده تــا امــوال عمومــی میــان توانگرانتــان دســت بــه دســت
نشــود .خطــاب بــه مأمــون گفــت :تــو مــرا از حــق خــود محــروم کــرده ای کــه مــن راه
گــذاری هســتم کــه تــوان بازگشــت نــدارم و فقیــر و نیازمنــد شــده ام و تهیــة خوراک
را از دســت داده ام و از حافظــان و قاریــان قــرآن و اهــل ایمــان هســتم.
دلیــل دیگــر اینکــه خــود کســی کــه حــد بــر او واجــب اســت چگونـ ه میتوانــد بــر
دیگــری حــد جــاری نمایــد .ســپس ایــه قرآنــی بــرای او خوانــد) :اتــأ مــرون النــاس
بالبــر و تنســون انفســکم و انتــم الکتــاب افــا تعقلــون( ]9[lایــا در حالــی کتــاب
ن میدهیــد و خــود را فرامــوش
(قــرآن) را میخوانیــد ،مــردم را بــه نیکــی فرمــا 
میکنیــد؟ ایــا بــه عقــل در نمــی یابیــد.
مأمــون بــر آشــفت و روی بــه امــام رضا(ع)کــرد و گفــت :نظــر شــما دربــاره ایــن مرد
و کــردارش چیســت؟ امــام(ع) فرمــود :اینــک ایــن مــرد دالیلــی آورده اســت .تــو نیز
جــواب او را بــا دلیــل و برهــان بــده و او را قانــع کــن .در آن هنــگام مأمــون دســتور
داد آن صوفــی را آزاد کننــد]10[.

امام و واقفیان

علــی بــن عبــداهلل زهــری گویــد :نامــه ای بــه حضــرت رضــا(ع) نوشــتم و در آن
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از واقفیــه پرســیدم .در پاســخ مــن نوشــت :واقفیــه بــه حقیقــت پشــت کــرده و
بــر باطــل روی آورده انــد ،هــرگاه چنیــن فــردی بــا ایــن تفکــر بمیــرد منزلگاهــش
م میباشــد و جهنــم بــد جایگاهــی اســت]11[.
جهنــ 
****
مــردی از اصحــاب حضــرت رضــا(ع) خدمــت آن حضــرت رســید و در مــورد
واقفیــه پرســش نمــود .عــرض کــرد :واقفیــه اعتقــاد دارنــد امامــت بــر پــدر شــما
موســی بــن جعفــر(ع) توقــف کــرده و آن حضــرت وفــات نکــرده اســت.
امــام رضــا(ع) فرمــود :دروغ گفتــه انــد آنــان بــه آنچــه خداونــد بــر پیامبــر حضــرت
محمدنــازل کــرده اســت کافــر شــده انــد ]12[.و در جــای دیگــر آنــان ر تعبیــر بــه
زندیــق نمــوده انــد و ایــن تعبیــر حاکــی از عمــق انحــراف و گمراهی آنان اســت]13[.

امام و خوارج

ت میکنــد کــه در خدمــت امــام رضا(ع)بــودم .در
محمــد بــن زیــد رازی روای ـ 
ایامــی کــه مأمــون او را بــه ولیعهــدی معرفــی کــرده بــود .مــردی از خــوارج در حالــی
کــه در دســتش خنجــری زهرآگیــن بــود وارد شــد و بــه دوســتانش گفــت .بــه خــدا
ســوگند! پیــش ایــن شــخص کــه مدعــی اســت ،فرزنــد پیامبــر اســت ؛ م ـیروم و
ت مینشــیند .اگــر جــواب
میپرســم چــرا وارد بــر طاغــوت شــده و در کنــار طاغــو 
ت میکنــم و ســپس نــزد امــام آمــد و
داد هیــچ و گرنــه مــردم را از دســت او راح ـ 
ســؤالش را مطــرح کــرد .امــام(ع) فرمــود :اگــر جــواب تــو را بدهــم آنچــه در آســتین
ی میشــکنی و دو ر میانــدازی .گفــت :بلــه .امــام(ع) فرمــود :ایــا بــه نظــر تــو
دار 
اینــان کافرنــد یــا عزیــز مصــر و اهــل کشــور او؟ مگــر نــه اینکــه اینــان خــود را موحـد
میداننــد ولــی آنــان نــه یکتــا پرســت بودنــد و نــه خداشــناس .یوســف پســر
یعقــوب پیامبــر بــود او چگونــه بــا طاغوتیــان همنشــین بــود .در حالــی کــه مــن
اوالد پیامبــر هســتم و مأمــون مــرا بــه اکــراه بــه ایــن کار واداشــته اســت .ســپس آن
شــخص قانــع شــد و از کاری ک ـ ه میخواســت انجــام دهــد منصــرف گشــت]14[.

امام و بینوایان

ّ
معمــر بــن خــاد نقــل کــرده :حضــرت امــام رضا(ع)بــه هنــگام آمــاده شــدن
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ســفره غــذا ظــرف بزرگــی را میطلبیــده و از هرچــه کــه در ســفره موجــود بــوده
اســت .مقــداری در آن ظــرف بــزرگ قــرا ر مـیداده و ســپس آن را بــرای تعــدادی از
ن میفرســتاده اســت]15[.
فقــراء و بینوایــا 

در حمام
حضــرت امــام رضــا(ع)در آن زمــان ک ـ ه میتوانســتند یــک حمــام خصوصــی
ی میرفتنــد.
داشــته باشــند امــا بــا کمــال خضــوع و فروتنــی بــه حمــام عموم ـ 
یکــی از روزهــا امــام(ع) ماننــد تمامــی مــردم بــه حمــام عمومــی تشــریف بردنــد.
داخــل آن حمــام مــردی غریــب و ناشــناس بــود کـ ه میخواســت کســی بدنــش را
کیســه بکشــد .نگاهــی بــه اطــراف حمــام انداخــت و چشــمش بــه رخســار پرمهــر
و لطــف امــام هشــتم(ع) افتــاد .آنــگاه از امــام خواهــش کــرد کــه :آقــا اگــر ممکــن
اســت پشــت مــن را کیســه بکشــید .امــام(ع) باتمــام فروتنــی کیســه را برداشــت و
پشــت آن مــرد را کیســه کشــید کــه در ایــن میــان افــرادی وارد حمــام شــده و بــر آن
حضــرت بــا خطــاب یابــن رســول اهلل  ...ســام کردنــد .آن مــرد کــه متوجــه اشــتباه
خــود شــده بــود بــا دســتپاچگی از امــام عذرخواهــی کــرد ولــی امــام از او خواســت
بنشــنید تــا کارش تمــام شــود]16[.

ارشاد مردم
امــام رضا(ع)همــه روزه در خانــه خــود و در مســجد النبــی مــردم را از نظــر
مســائل عقیدتــی و بیــان احــکام حــال و حــرام ارشــاد و آنــان را بــه راه صــواب
ی مینمــود ]17[.در ســفر خراســان بعــد از نمــاز صبــح در تمــام روزهــا بــه
راهنمایـ 
ســوی مــردم بــ ر میگشــت و آنــان را موعظــه و ارشــا د میفرمــود]18[.

عفو گنهکاران
متأســفانه حکومتهائــی کــه بنــام اســام ســرکار آمدنــد از قبیــل بنــی امیــه،
بنــی عبــاس و ..شــیوه عفــو و گذشــت را پیــش نگرفتنــد بلکــه زندانهــای مخوفــی
را ایجــاد کردنــد و عــده ای را تحــت فشــار و شــکنجه قــرا ر میدادنــد و ایــن روش
باعــث ضربــه شــدیدی بــه پیکــره اســام شــد ولــی در مقابــل اینهــا ّ
ائمــه اطهــار و
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خانــدان گرامیشــان روش عفــو و گذشــت را پیــش گرفتــه بودنــد تــا حجتــی باشــد
ن میکنیــم.
بــرای نســلهای اینــده یــک نمونــه از عفــو و گذشــت امــام رضا(ع)بیــا 
****
در زمــان حکومتهــارون عباســی پــس از شــهادت امــام هفتــم حضــرت موســی
بــن جعفــر(ع) عــده ای بــه فرماندهــی جلــودی کــه مــردی ســفاک و بیرحــم بــود.
مأموریــت یافتنــد کــه بــه محلــه بنیهاشــم در مدینــه منــوره حملــه کننــد و تمــام
خانههــا را بــه تــاراج ببرنــد .همیــن کار را انجــام داد و بــه محلــه بنیهاشــم از
جملــه خانــه موســی بــن جعفــر(ع) حملــه کــرد و خانــه امام را بــه محاصــره درآورد.
حضــرت رضا(ع)کــه از مقصــد جلــودی آگاه بــود تمــام زنــان را وارد یــک اتــاق کــرد
و جلــو درب آن اتــاق ایســتاده جلــودی آمــد و رو بــروی امــام بــا تمــام شــدت و
خشــونت ایســتاد و گفــت :مــن ازهــارون دســتور دارم بــه ایــن اتــاق هــم وارد شــوم
و همــه چیــز را مصــادره کنــم و بــا خــود ببــرم .امــام هشــتم(ع) در پاســخ او فرمــود:
ل میدهــم هرچــه از زیــور آالت و لبــاس و غیــره در ایــن
اینجــا بایســتید مــن قــو 
ّ
اتــاق باشــد بــرای شــما بیــاورم .امــا جلــودی نپذیرفــت ولــی امــام مکــرر اصــرار
نمــود تــا اینکــه پذیرفــت .ســپس امــام وارد اتــاق شــد .جــز یــک لبــاس برتــن زنــان
ّ
همــه چیــز را بــه جلــودی داد .از ایــن واقعــه مدتهــا گذشــت تــا اینکــه حضــرت بــه
خراســان آمــد و بــه اصطــاح ولیعهــد مأمون شــدند و مأمــون دســتور داد که تمام
اطرافیــان و درباریــان بــا آن حضــرت بیعــت کننــد و همــه بیعــت کردند جــز عدهای
کــه یکــی از آنهــا همیــن جلــودی بــود .مأمــون عباســی آن چنــد نفــر را بــه جــرم
ّ
عــدم بیعــت بــا امــام رضــا(ع) بــه زنــدان افکنــد .ایــن جلــودی بــا آن ســابقه ننگیــن
و بــا آن دشــمنی و هتــک حرمتــی کــه نســبت بــه امــام رضا(ع)داشــت .امــام او
را مــورد عفــو قــرار داد .یــک روز مأمــون کــه در خدمــت امــام بــود جریــان زندانــی
ً
شــدن آن چنــد نفــر خصوصــا جلــودی را بــه امــام داد و امــام رضــا(ع) دســتور
داد کــه زندانیــان احضــار شــوند .حضــرت رضا(ع)کنــار مأمــون نشســته بــود کــه از
ّ
دور چشمشــان بــه جلــودی افتــاد و از مأمــون خواســتند کــه او را آزاد کننــد ولــی
د میدهــم کــه خواهــش ایــن آقــا را
جلــودی بــه مأمــون گفــت :تــو را بــه خــدا ســوگن 
ّ
نســبت بــه مــن نپذیــری .مأمــون وقتــی بزرگــواری امــام و خباثــت جلــودی را دیــد
دســتور داد جــاد گــردن او را بزنــد]19[.
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امــام رضــا(ع) در برابــر حکومتــداران و منصــب داران برخوردهــای بســیار ظریــف
ن مـیداد کــه همــه آنهــا آموزشــی اســت برای مســلمانان
و بــه موقــع از خــود نشــا 
نســلهای اینــده .در ایــن نوشــتار نمونههایــی از ایــن نــوع برخــورد امــام(ع)
ن میکنیــم.
بیــا 

ترک دادن عادتهای ناپسند
روزی یکــی از بــزرگان نیشــابور مهمانــی بزرگــی برپاداشــت و امــام رضــا(ع)را
دعــوت کــرد .راه و رســم آن روزگار چنیــن بــود کــه اگــر بــه خاطــر بزرگــی و عزیــزی
س میآمدنــد تــا
مجلســی برپـ ا میشــد ،پیــش از آمــدن آن عزیــز همــگان بــه مجلـ 
آن مهمــان عزیــز انتظــار نکشــد .از ایــن رو همــه مهمانــان حاضــر شــدند و عالمــان
و بــزرگان آن شــهر جمــع شــدند و بــر بلنــدی مجلــس تختگاهــی قــرار دادنــد و
بــزرگان بــر آن جــا نشســته و تکیــه کــرده بودنــد .ایــن نیــز از رســوم آن روزگاران بــود
س مینشســتند و خادمــان وکارگــران و
کــه در مجالــس بــزرگان بــر بلنــدی مجل ـ 
ن مینشســتند .آن گاه امــام رضــا(ع) بــه مجلــس وارد
مردمــان عــادی در کنــار آ 
شــد .راه را بــاز کردنــد تــا امــام بــه آن جایــگاه بــرود .امــا امــام بــه آن جــا توجهــی
نکــرد و بــه همــراه خادمــان و کارگــران در یــک جــا نشســت و از آن روز بــه بعــد
چنیــن شــد کــه شــاه نشــینان از درجــه اعتبــار و منزلــت افتادنــد و همــگان در
مجالــس در کنــار یکدیگ ـ ر مینشســتند]20[.

رفتار با صاحب منصبان متکبر
فضــل بــن ســهل ذوالریاســتین کــه مأمــون ریاســت نیروهــای مســلح و ریاســت
دیــوان دربــار خــود را بــه او داده بــود ،بــه دســتور مأمــون عباســی بــرای خــود امــان
نامــه ای بــا اختیــارات کامــل نوشــته و آن را بــه امضــای درباریان رســانید و ســپس
بــرای مهــر مأمــون آن را نــزد وی فرســتاد و مأمــون هــم آن را مهــر زد و ســپس تمام
خواســتههای فضــل را بــرآورده ســاخت .عــاوه برآنکــه نامــه ای را بــه خــط خــود
نگاشــت و در آن امــوال بســیار و زمینهــا و امــاک و ســلطه را نیــز بــدو بخشــید.
فضــل بــرای اینکــه همیــن امتیــازات را داشــته باشــد از مأمــون خواســت آن را بــه
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امضــای امــام رضا(ع)کــه ولیعهــد بــود ،برســاند .امــا مأمــون نپذیرفــت و گفــت:
او بــا مــا شــرط کــرده کــه از نظــر حکومتــی هیــچ اقدامــی نکنــد .پــس بهتــر اســت
خــودت ایــن کار را انجــام بدهــی .بــه همیــن جهــت نــزد امــام روانــه شــد .دیــد
آن حضــرت مشــغول انجــام کاری اســت .فضــل درب خانــه ایســتاد تــا امــام(ع)
اذن دخــول بدهــد .امــا امــام اعتنایــی بــه او نکــرد و پــس از آنکــه غــرور و تکبــرش
را ســرکوب نمــود و بــا ایــن برخــورد ادبــش کــرد ،ســر شــریف خــود را بــاال گرفتــه
فرمودنــد :چــه حاجتــی داری؟ گفــت :نامــه ای از طــرف مأمــون بــرای شــما آورده
ام تــا امضــاء نماییــد .حضــرت فرمودنــد :نامــه را بخــوان .همانطــور کــه ایســتاده
بــود نامــه را خوانــد .آنــگاه امــام رضا(ع)فرمودنــد :تــا زمانــی کــه تقــوی پیشــه کنــی
و از خــدا بترســی مــا قبولــت داریــم .ســپس روی شریفشــان را از او برتافتنــد و
مشــغول کار خــود شــدند]21[.

سؤال و جواب
م میگویــد :یکــی از روزهــا بــه مجلــس مأمــون وارد شــدم .حضــرت
علــی بــن جهـ 
رضــا(ع) نیــز در آنجــا بودنــد .مأمــون گفــت« :یابــن رســول اهلل شــم ا میگوییــد:
پیامبــران معصــوم هســتند ».فرمــود« :آری ».گفــت« :پــس معنــی ایــه شــریفه
«وعصــی آدم ربــه فغــوی» چیســت؟»
حضــرت فرمــود« :خداونــد متعــال بــه آدم(ع) فرمــود« :اســکن انــت و زوجــک
ً
ّ
الجنــة و کالمنهــا رغــدا حیــث شــئتما و التقربــا هــذه الشــجرة فتکونــا مــن
الظالمیــن»؛ خداونــد آنهــا را از خــوردن درخــت گنــدم بازداشــت ،ســپس
ت میکنــم و قصــد فریــب شــما را
شــیطان ســوگند یــاد کــرد کــه مــن شــما را نصیحـ 
نــدارم .آدم و حــوا تــا آن روز ندیــده بودنــد ،کســی بــه دروغ قســم بخــورد و آنــان در
اثــر اعتمــاد بــه ســخن او از آن درخــت خوردنــد .ایــن عمــل آدم و فریــب خــوردن
وی قبــل از رســیدن او بــه پیامبــری بــوده اســت و ایــن عمــل او گنــاه بزرگــی نبــود.
ن میشــوند؛
بلکــه گنــاه صغیــره بــود کــه انبیــاء قبــل از نــزول وحــی مرتکــب آ 
ولیکــن پــس از نبــوت از هرگنــاه و خطــای معصــوم خواهنــد شــد .و خداونــد او را
برگزیــد و پــس از ایــن گنــاه صغیــره وکبیــره از او ســر نــزد و لــذا خداونــد فرمــود« :و
عصــی آدم ربــه فغــوی ثــم اجتبــاه ربــه فتــاب علیــه فهــدی».
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ســپس مأمــون ســؤاالت فراوانــی از ایــات قــرآن از امــام پرســید و امــام بــا همــان
منطــق اســامی و صبــر کامــل جــواب او را مـیداد]22[.
****
ی میگویــد :یکــی از روزهــا مأمــون بــه
در یــک واقعــه دیگــر ابوصلــت هــرو 
حضــرت رضا(ع)گفــت :چــرا جــدت امیرالمؤمنیــن(ع) را قســیم بهشــت و دوزخ
گفتــه انــد؟ معنــی ایــن حدیــث چیســت؟
ت میکنیــد کــه
حضــرت رضــا(ع) فرمــود :شــما از پدرانــت از ابــن عبــاس روای ـ 
حضــرت رســول فرمــود :محبــت علــی ایمــان و بغــض علــی کفــر اســت .گفــت:
آری .حضــرت بــار دیگــر فرمــود :پــس بــه ایــن معنــی علــی قســیم بهشــت و دوزخ
ی میگویــد:
میباشــد .ســپس مأمــون علــم حضــرت را تصدیــق کــرد .ابوصلــت هــرو 
حضــرت پــس از اینکــه بــه منــزل تشــریف آوردنــد ،خدمــت ایشــان رســیدم و عــرض
کــردم :یابــن رســول اهلل! بســیار خــوب بــه مأمــون جــواب دادی .امام(ع) فرمــود :ای
ابوصلــت! مــن طبــق عقیــده او ســخن گفتــم ،لیکــن از پــدرم شــنیدم کــه از پــدران
ت میکننــد کــه حضــرت رســول6فرمود :ای علــی! تــو قســیم
خــود از علــی(ع) روای ـ 
ش میگویــی ایــن را بگیــر و آن را رهــا کــن]23[.
بهشــت و دوزخ هســتی و بــه آت ـ 

عالمان

یکــی دیگــر از برخوردهــای حکیمانــه و صبورانــه امــام رضا(ع)بــا عالمــان و
اندیشــمندان آن عصــر شــرکت آن حضــرت در محافــل علمــی و جلســات مناظــره
و بحثهــای دینــی و ایدئولــوژی بــود کــه ،عــاوه بــر نشــان دادن میــزان دانــش
و عظمــت امــام ،ســبب شــد کــه رشــتهها و بافتههــای سفســطه آمیــز مبلغــان
ّ
مذاهــب منســوخ از هــم بپاشــد و حقیــت اســام بــه اتــکای دالیــل قاطــع و
محکمــی آشــکار شــود و برخوردهــای منصفانــه و درســت امــام باعــث گرویــدن
برخــی از آن عالمــان بــه دیــن مبیــن اســام شــد.

ّ
اهل سنت

حضــرت علــی بــن موســی الرضا(ع)نســبت بــه اهــل ســنت رفتــار و برخــوردی
شایســته و درســتی داشــته اســت کــه یــک الگــوی کامــل در آداب معاشــرت بــا
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ی میباشــد.
فــرق اســام 
امــام(ع) جــوری بــا اینهــا رفتــا ر مینمــود کــه بعضــی از طرفــداران ایــن فــرق
ف میکردنــد ،در
بــه اشــتباهات در مســایل اعتقــادی وکالمــی و ...خــود اعتــرا 
بعضــی از اوقــات بــا امــام بــه مباحث ـ ه میپرداختنــد و امــام بــا متانــت و حوصلــه
ث میپرداخــت و جــواب آنهــا را
خاصــی بــا آنهــا بــه صــورت منطقــی بــه بح ـ 
م میبینیــم بعضــی از ایــن پیــروان
میدادنــد .هنگامــی بــه تاریــخ نــگا ه میکنی ـ 
دیگــر فــرق اســامی از اصحــاب و راویــان حضــرت بــوده انــد .نــه تنهــا امــام بــا
عالمــان رفتــار درســت و شایســته ای داشــتند ،بــا عــوام و مــردم ایــن فرقههــا نیــز
برخــورد مناســبی داشــته انــد کــه بــه نمونههایــی از ایــن رفتــار اشــار ه میکنیــم:
****
هنگامــی کــه مأمــون اهــل مقــاالت و صاحــب نظــران اســام و ادیــان دیگــر را
جمــع کــرد تــا بــا امــام رضا(ع)مناظــره کننــد ،یکــی از آنهــا بنــام علــی بــن محمــد
بــن الجهــم ،از امــام(ع) پرســید« :آیــا بــه عصمــت انبیــا قائــل هســتید؟»
امــام فرمود«:بلــه ».ســپس ابــن جهــم گفت«:چگونــه ایــن ایــه را تفســیر
ً
میکنیــد؟ «و عصــی آدم ربــه فغــوی» و یــا ایــه «وذالنــون اذ ذهــب مغاضبــا فظــن
ان لــن نقــدر علیــه» و یــا ایــه «و لقــد همــت بــه وهــم بهــا» و قــول خداونــد «وظــن
داود انمــا فتتــاه» و قــول خداونــد بــه پیامبــر «و تخفــی فــی نفســک مــا هلل مبدیــه
و تخشــی النــاس واهلل احــق ان تخشــاه»
ســپس امــام فرمود«:ویحــک یــا علــی! ای علــی بتــرس از خــدا و نســبت نــده بــه
انبیــاء فواحــش را و کتــاب خداونــد را تأویــل و تفســیر بــه رای مکــن».
ل میگویــد«:و مــا یعلــم تأویلــه اال اهلل
ســپس بــه درســتی کــه خداونــد متعــا 
والراســخون فــی العلــم» ســپس جــواب ســؤاالت و اشــکاالت او را فرمودنــد.
ســپس ابــن جهــم در رابطــه بــا نمــاز حضــرت داود مطالبــی را گفــت .ســپس امــام
بعــد از ســخنان او دســت مبارکــش را بــه پیشــانی زد و ایــن ایــه را تــاوت نمود«:انــا
هلل و انــا الیــه راجعــون لقــد نســبتم نبیــا مــن انبیــاء اهلل الــی التهــاون بصالتــه»
رفتــار امــام(ع) از بــاب روانشــناختی و روانشناســی و بحــث بســیار بــا منطــق
ب میکنــد .در ضمــن در بیــن بحــث بــه اســم او را
اســامی و دینــی او را مجــا 
صــدا میزنــد :ای علــی! و بــا ایــن برخــور د میفهمانــد کــه در اینجــا دشــمنی
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وجــود نــدارد .لــذا بعــد از ایــن جریــان ابــن جهــم توبــه کــرد و از ســخنان خــود ابــراز
پشــیمانی نمــود و عقایــد خــود را تصحیــح کــرد]24[.
****
در مجلــس دیگــری مأمــون علمــای عــراق و خراســان را کــه مخالفــان شــیعه
بودنــد جمــع نمــود و از آنــان پرســید :معنــی ایــه شــریفه «ثــم اورثنــا الکتــاب
الذیــن اصطفینــا مــن عبادنا»چیســت؟ علمــای حاضــر در مجلــس گفتنــد :همــه
ت میباشــند .مأمــون گفــت :یــا اباالحســن! نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت؟
امـ 
حضــرت رضا(ع)فرمــود :مــن نظــر آنهــا را قبــول نــدارم .بــه عقیــده مــن خداونــد
متعــال در ایــن ایــه شــریفه عتــرت طاهــره را در نظــر گرفتــه اســت .ســپس مأمــون
ح مینماینــد .ســپس
دلیــل بــر ایــن مطلــب را میخواهــد و امــام دالیلــی را مطــر 
علمــای حاضــر ســؤاالتی از عتــرت نمودنــد و امــام بــا منطــق و حوصلــه فــراوان
بــدون عصبانیــت و یــا اینکــه بــا آنهــا در قالــب توهیــن و اســتهزاء و هتــک حرمــت
جــواب بگویــد بــه تــک تــک ســؤاالت آنهــا جــواب داد]25[.
****
ّ
روایتــی از ّ
معمــر بــن خــاد رســیده کــه« :قلــت البــی الحســن الرضــا(ع) ،ادعــو
لوالــدی اذا کانــا الیعرفــان الحــق قــال :ادع لهمــا و تصــدق عنهمــا و ان کانــا
فدار ُهمــا فــان رســول اهلل قــال :ان اهلل بعثنــی بالرحمــة
حییــن الیعرفــان الحــق ِ
البالعقــوق».
ی میگویــد :بــه امــام رضا(ع)گفتــم :بــرای پــدر و مــادرم دعــا کنــم بــا اینکــه
راو 
ً
اینهــا حــق را نشــناختند (ظاهــرا در اینجــا حــق یعنــی امامــان و آل پیامبــر.
امــام فرمــود :بــه آنهــا دعــا کــن و صدقــه بــرای آنهــا بــده و اگــر در قیــد دنیــا
هســتند و حــق را نمــی شناســند ،بــا آنهــا مــدارا کــن .زیــرا رســول خــدا 6فرمــود:
خداونــد مــرا بــا رحمــت مبعــوث نمــود نــه بــا درشــتی و نامهربانــی.
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روابط همسران از
خانواده و ِ
(ع)
دیدگاه حضرت امام رضا

پیمانی پاک

تشــکیل خانــواده در اســام ،مســئله ای حیاتــی و برنامــه ای عالــی اســت کــه اگــر
ل میپوشــد
چــه برمبنــای مقــررات و قوانیــن قرآنــی ،روایــی و شــرعی جامــه عم ـ 
ّامــا نخســتین مایههــای آن بصــورت غریــزهّ ،
محبــت ،عاطفــه و اشــتیاق متقابــل
زوج بــه اراده ی حکیمانــه حضــرت بــاری تعالــی در نهــاد انســان قــرار داده شــده
اســت .ایجــاد آرامــش و مــودت بــر اثــر ازدواج از نشــانههای لطــف خداونــد
میباشــد)1(.
بــه عــاوه محکــم تریــن و برتریــن برنامــه بــرای جلوگیــری از گنــاه و صیانــت
جامعــه و نجــات دادن نســل جــوان از ســقوط در باتــاق منکــرات ،ابتــذال و
ج میباشــد .برایــن اســاس در مرحلــه ّاول بــر والدیــن ،اقــوام و
فحشــاء ،ازدوا 
نهادهــای ذیربــط واجــب اســت کــه نســبت بــه ایجــاد مقدمــات ایــن ســنت الهــی
و حرکــت پســندیده اقــدام کننــد و بــا دســتان خویــش بــا ســاده تریــن روش زمینــه
پیمانــی پــاک را فراهــم آورنــد .در مرحلــه بعــد بــر پســران و دختــران اســت کــه بنای
ّ
زندگــی و ســعادتمندانه ای را بــه دور از تکلفــات و بــا اجتنــاب از شــرایط ســخت
برپــا نماینــد .البتــه ایــن موضــوع بــا مقدماتــی انجــا م میپذیــرد.
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پژوهش پیرامون همسر دلخواه

تشــکیل کانونــی بــه نــام خانــواده اهمیــت شــایان توجهــی دارد زیــرا بــرای هــر
ش میآیــد و هــر کــدام از دختــر
کســی یــک بــار در طــول زندگیــش ایــن فرصــت پیـ 
و پس ـ ر میخواهــد بــرای خــود شــریکی در مســیر زندگــی خویــش برگزینــد کــه تــا
پایــان عمــر بــا وی خواهــد بــود و از همــه اســرار و رمــوز او باخبــر خواهــد گردیــد.
شــریکی کــه مــادر فرزنــدان ،و ّ
مربــی کــودکان اســت و یــا آن کــه پــدر و مســؤول و
مدیــر خانــواده اســت و در صــورت انتخــاب درســت ،بــه اعتبــار ،عــزت و آبــروی
ت میکنــد
طرفیــن افــزوده خواهــد شــد ،بنابرایــن عقــل و برهــان چنیــن قضــاو 
کــه دربــاره ی همســر آینــده بایــد بررسـیهایی بعمــل آورد .از ایــن جهــت حضــرت
ّ
ْ َ َ َ َ ُُ ْ ْ ً ََ
ُ ٌ
ولیــدة فق ْــد ارقهــا
ـکاح ِرق فــاذا انکــح احدکــم
امــام رضــا(ع) فرمــوده انــد« :النـ
ُّ
ْ ُ َ ُ
فل ْینظـ ْـر ا َح َدکـ ْـم ِل َمـ ْـن َیـ ُـرق کریمتــه)2(».
براســاس ایــن روایــت نورانــی کســی کــه دختــر خویــش را شــوه ر میدهــد در
ن م ـیآورد و در اختیــار دیگــری قــرار
واقــع او را از حــوزه ی اختیــار خویــش بیــرو 
میدهــد بنابرایــن بایــد خانوادههــا بررســی کننــد کــه دختــر خویــش را بــه چــه
ی میدهنــد و پــاره ای از حیــات خــود و محصــول تالشهــا ،تربیتهــای
کســ 
ی میســپارند .بنابرایــن دختــر و پســر قبــل از
خویشــتن را بــه دســت چــه فــرد 
ازدواج بایــد از روحیــات ،عــادات ،اخــاق و ســامت فیزیکــی و روانــی یکدیگــر
در حــد ضــرورت باخبــر باشــند .از ایــن جهــت اســت کــه رســول اکــرم(ص) تأکیــد
نمــوده انــد بــا افــراد دارای حســب و نســب وصلــت کنیــد زیــرا تمامــی خصــال و
ل مییابــد )3(.خانوادههــا مراقــب باشــند
صفــات والدیــن بــه فرزنــدان انتقــا 
دختــر بــا ایمــان خــود را بــه جوانــی کــه اهــل حــق و حقیقــت نمــی باشــد و خــود
در باتــاق انحــراف دســت و پـ ا میزنــد ندهنــد و بــرای جــوان پــاک خــود دختــری
را کــه بــه ارزشهــا و فضایــل پشــت پــا زده اســت انتخــاب نکننــد .حضــرت امــام
َ
رضــا(ع) مســلمانان را از وصلــت بــا شــرابخواران نهــی کــرده انــد« :و ّایـ َ
ـاک ْان ُتـ َـز ّو َج
َ
َ
ََ
شـ ِـار َب الخ ْمــر فــان َز ّو ْجتـ ُـه فکانمــا قـ ّـد ْت الــی ّالزنــا؛( )4اجتنــاب کــن از ایــن کــه
دختــر خــود را بــه شــرابخواری بدهــی کــه اگــر او را بــه چنیــن تبهــکاری شــوهر دهــی
گویــا آن کــه آن پاکدامــن را بــه زنــا داده ای؟!» آری آن کــه پــای بنــد واجبــات الهــی
نمــی باشــد و از ارتــکاب فســق و فجــور پــروا نــدارد و از حســنات اخالقــی بــی بهــره
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اســت نبایــد بــه عنــوان همســر آینــده برگزیــده شــود زیــرا بنــا بــه فرمایــش ائمــه
یگــردد)5(.
هــدی آثــار حــرام و گنــاه در نســل آشــکا ر م 

مراسم عروسی

آداب و رســوم عقــد و عروســی بایــد تــوأم باوقــار ،حفــظ کرامــت و شــخصیت و بــه
دور از هرگونــه محرمــات و عوامــل محـ ّـرک شــهوات باشــد تــا رحمــت الهــی را جلب
کنــد و عاملــی بــرای عمــل گردیــدن بــرکات آســمانی گــردد .در فرهنــگ اســامی
تأکیــد بــر ایــن اســت کــه ایــن مراســم بهتــر اســت شــب هنــگام برگــزار شــود چنانچه
عروســی حضــرت زهــرا(س) در هنــگام شــب انجــام گردیــد .رســول خــدا(ص)
توصیــه نمودنــد دختــران عبدالمطلــب و زنــان مهاجــر و انصــار شــب عروســی
حضــرت فاطمــه بدنبــال آن بانــوی بزرگــوار حرکــت کننــد ،شــادی نماینــد،
شــعر بخواننــد و ذکــر اهلل اکبــر و الحمــدهلل بــر زبــان جــاری ســازند و از چیــزی کــه
خداونــد بــر انجــام آن رضایــت نــدارد پرهیــز کننــد .حضــرت امــام رضــا(ع) بــا الهــام
از بیانــات رســول اکــرم(ص) و ّ
تأســی بــر ســیره و سـ ّـنت جـ ّـدش و جـ ّـده اش فرمــوده
ََ َ
ّ
َ ً
َّ
ُ َّ
انــد«ِ :مــن ّ
ـنة ّالتزویــج باللیــل ألن اهّلل جعــل اللیــل ســکنا و النســاء انمــا هــن
السـ ِ
ُســکن؛( )6عروســی در شــب هنــگام روش رســول خــدا اســت زیــرا خداونــد شــب
را مایــه آرامــش قــرار داده اســت و زن هــم موجــب تســکین روحــی اســت ».ایــن
ح میکنــد زیــرا
حدیــث یــک نکتــه مهــم را کــه جنبــه روان شناســی دارد مطــر 
ً
معمــوال شــب هنــگام آدمــی از فشــارهای روانــی کمتــری برخــوردار اســت و روح
آدمــی فراغــت بهتــری دارد و بــرای انجــام برنامههــای فــرح بخــش ّ
مهیاتــر اســت
ً
و اصــوال افــراد خســته و افســرده و دچــار مــرارت نمــی تواننــد مســرور و شــادمان
ً
باشــند .همچنیــن مطابــق آیــه قــرآن« :و جعلنــا اللیــل لباســا»( )7شــب پوششــی
ت میکننــدو انســانها
اســت بــر انــدام زمیــن و موجوداتــی کــه بــر روی آن زیس ـ 
ب میتواننــد فعالیتهــای فرســاینده را تعطیــل کننــد و روح
بــا فــرا رســیدن ش ـ 
خســته را آرام نماینــد و بــا ایــن وصــف نــه تنهــا عــروس و دامــاد بلکــه میهمانــان
بــا فراغــت خاطــر در مراســم مذکــور حضــو ر مییابنــد زوجیــن نیــز در پایــان ایــن
ت مییابنــد و در ســحرگاهان بــه عنــوان
برنامــه بــا خوابیــدن بــه آســایش الزم دسـ 
ب میپردازنــد.
بهتریــن وقــت بــرای عبــادت و ذکــر بــه راز و نیــاز بــا محبــو 
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غــذا دادن بــه میهمانــان نیــز در فرهنــگ اســامی اســتحباب فــوق العــاده ای
دارد و رســول اکــرم(ص) یکــی از مــوارد ولیمــه دادن راموقــع عروســی دانســته
انــد البتــه بــه فرمایــش آن حضــرت دعــوت شــدگان نبایــد بــرای رفتــن بــه ایــن
مراســم شــتاب کننــد زیــرا یــادآور دنیــاو زندگــی ظاهــری اســت )8(.حضــرت علــی
َ ّ ّ ْ ُ ّ
ـام الطعــام عنــد ّالتزویــج»()9
بــن موســی الرضــا(ع) فرمــوده انــد«ِ :مــن الســن ِة ِاطعـ
یعنــی از ســنت پیامبــر اکــرم(ص) طعــام دادن هنــگام ازدواج اســت.

پرداخت مهریه

خانــواده عــروس و دامــاد بنــا بــر ُعــرف جامعــه و ســنتهای محلــی و رعایــت
موازیــن شــرعی و ارزشــی بایــد در حــدی بــدور از افــراط وتفریــط در مســئله مهــر و
صــداق توافــق کننــد .البتــه امســاک از رســانیدن صــداق بــه صاحــب آن حــرام و گنــاه
اســت .رســول اکــرم(ص) فرمــوده اند:مهریــه زن بایــد بــه او مســترد گــردد و کســی کــه
از پرداخــت آن امتنــاع نمایــد ،بــه انــدازه ی حـ ّـق زن ،در روز قیامــت از حســنات او
ب ـ ر میدارنــد و در پرونــده ی همســرش قــرا ر میدهنــد و چــون کار نیکــی بــه انــدازه
ی ترمیــم حقــوق زن باقــی نمانــد بــه گنــاه پیمــان شــکنی او را بــه ســوی آت ـش
میبرنــد زیــرا هــر عهــد و پیمانــی مســؤولیت دارد ،هشــتمین فــروغ امامــت در ایــن
ً
َّ
«ان اهّلل تعالــی غافـ ُـر ُک ّل ذنــب ّال َمـ ْـن َج َحـ َـد ْ
مهـ ًـرا َ
أواغت َصــب أجیــرا
بــار ه میفرماینــد:
ِ
ِ
ُ ً ُ ًّ
ْاجرتــه او بــاع رجــا حــرا؛( )10حضــرت رضــا(ع) از پــدران بزرگــوارش از رســول خدا(ص)
روایــت کــرده انــد خداونــد متعــال هــر گناهــی را مــورد آمــرزش قــرا ر میدهــد مگــر گنــاه
انــکار مهــر زن یــا غصــب دســتمزد اجیــر یا فــروش انســان آزاد ».البتــه از جانب پیامبر
و عتــرت او خطــاب بــه زنــان بــا کرامــت توصیــه شــده اســت :اگــر زمینــه مناســبی در
خصــوص بخشــیدن مهــر خــود بــه شــوهر مشــاهده کننــد از ایــن خصلــت عالــی کــه
بیانگــر جــود و کــرم و نشــانه ســخاوت و بزرگــواری اســت چشــم پوشــی نکننــد.

نظافت و آراستگی

در منابــع اســامی آمــده اســت خداونــد زیبــا آفریــن جمــال و زیبایــی را دوســت
دارد و میخواهــد آثــار ایــن نعمــت را در بنــدگان خــود ببینــد و چــون بانــوان
مظهــر ایــن صفــت هســتند زینــت برایشــان زیبنــده تــر اســت البتــه در مســایل
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خانــواده دســتورات بــرای نظافــت و آراســتگی ظاهــر و ایجــاد جذبــه ،متقابــل
اســت و ایــن فکــر کــه مــرد نیــازی بــه زینــت ظاهــر و رعایــت نظافــت نــدارد ،مــورد
قبــول نمــی باشــد چنانچــه حضــرت امــام رضــا(ع ) میفرماینــد« :لقــد تــرک
النســاء ّالعفــة لتــرک ازواجهــن التهیــة ُلهـ ّـن؛( )11چــه بســا کــه بــی توجهــی مــرد بــه
آراســتگی ظاهــر ســبب گــردد کــه زن از پاکدامنــی فاصلــه بگیــرد (و ایــن فضیلــت
عفــت را از دســت بدهــد) حضــرت امــام رضــا(ع) تأکیــد فرمــوده انــد« :مــن اخــاق
ُ ُ
االنبیــاء ّالتنظــف؛( )12پاکیزگــی از خلــق و خــوی انبیاســت».
بــا توجــه بــه ایــن روایــت زن و شــوهر بایــد طهــارت و پاکیزگــی در بــدن ،لبــاس و
حتــی منــزل و لــوازم آن را مــورد مراعــات قــرار دهنــد و در ایــن زمینــه مــرد بایــد بــه
همســرش کمــک کنــد و بــر زن هــم الزم اســت بــا رعایــت نظافــت در امــور خانــه و
آراســتگی ظاهــر موجبــات خشــنودی پــروردگار و شــادمانی همســر خــود را فراهــم
کنــد تــا از ایــن راه ســامت روحــی و روانــی خانــواده تأمیــن گــردد آنــان بایــد بــه ایــن
معنــا توجــه داشــته باشــند کــه گام نهــادن در ایــن قلمــرو بــا ثــواب تــوأم اســت و
ب میآیــد .حضــرت امــام رضــا(ع) از پــدران بزرگــوار خــود
نوعــی عبــادت بــه حســا 
روایــت نمــوده انــد« :زنــان بنــی اســرائیل از عفــت و پاکــی دســت برداشــتند و ایــن
مســئله هیــچ ســببی نداشــت جــز آن کــه شــوهران آنــان ،خــود را نمــی آراســتند.
ّ
ّ
ســپس آن حضــرت افزودنــد :انهــا تشــتهی منــک مثــل الــذی تشــتهی منهــا؛()13
(زن هــم از مــرد همــان انتظــاری را دارد کــه مــرد از او دارد) از آن ســوی زن مجــاز
نمــی باشــد بــرای غیــر شــوهر آرایــش کنــد .رســول اکــرم(ص) از ایــن کــه زن در
ّ
خــارج خانــه لبــاس جــذاب بپوشــد بــه صورتــی کــه نظــر دیگــران را بــه ســوی خــود
جلــب نمایــد ،نهــی فرمــوده و از ایــن کــه زیــور بــا خــود بــردارد منــع کــرده انــد.

امنیت روانی و اطمینان قلبی

وقتــی آرایــش و پیرایــش بــرای یکدیگــر صــورت گیــرد عــاوه بــر ایجــاد روابــط
پســندیده ی اخالقــی و روانــی و ازدیــاد عواطــف قلبــی موجبــات اطمینــان
د مـیآورد و ایــن کــه هــر دو بــه ایــن بــاور برســند کــه
زوجیــن نســبت بــه هــم را پدیـ 
تمامــی عالقــه و ارادت خویــش را در راه رضایــت هــم بــکار گیرنــد .اینجاســت کــه
نــه زن بــه مــردی غیــر از شــوی خویــش نظــر خواهــد داشــت و نــه مردی نســبت به
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ت میآیــد
زن دیگــری اندیشـ ه مینمایــد و امنیتــی کــه از ایــن رفتــار متقابــل بدسـ 
همــه ی ابعــاد زندگــی زن و مــرد را تحــت پوشــش قــرا ر میدهــد و هــر گونــه بدبینی
و بــی اطمینانــی در روابــط خانوادگــی را مح ـ و میکنــد و بدیــن گونــه پایههــای
نظــام خانــواده بــر اســاس ُحســن روابــط و ســامت روحــی اســتوار خواهــد شــد
ٌ َ
ٌ َ ُ
ن میفرمایــدُ :
ـاس ل ُهـ ّـن؛
ـاس لکـ ْـم و انتــم لبـ
«هـ ّـن لبـ
و ایــن همــان اســت کــه قــرآ 
یعنــی در واقــع هــر کــدام حافــظ امنیــت دیگــر و مایــه ی زینــت و افتخــار همس ـر
ل میکنــد:
میگــردد ».کلینــی در فــروع کافــی ایــن حدیــث را از امــام رضــا(ع) نق ـ 
ً
«عــن ابــی الحســن علــی بــن موســی الرضــا قــال مــا افــاد عبــد و فائــدة خیــرا مــن
زوجــة صالحــة اذا رآهــا سـ ّـرته و اذا غــاب عنهــا حفظتــه فــی نفســها ومالــه»()14
یعنــی از حضــرت رضــا روایــت شــده کــه ایشــان فرمودند:هیــچ فایــده ای بــه کســی
نمــی رســد بهتــر از ایــن کــه برایــش بانویــی باشــد کــه نــگاه کــردن بــه او و مصاحبــت
بــا او موجــب شــادمانی همســر باشــد و در غیــاب شــوهر امانــت دار و حافــظ حریــم
خویــش و خانــواده و امــوال شــوهر اســت .از آن جهــت کــه مســؤولیت امنیــت
روانــی خانــواده برعهــده زن اســت و کلیدهــای عاطفــه و رمــوز ایجــاد روابــط قلبــی
بدســت اوســت از ایــن جهــت اســام از زن انتظــاری متناســب بــا ایــن جایگاهــش
دارد و در واقــع چــون ســعادت و شــقاوت خانــواده بــه بانــوی خانــه وابســته اســت
در روایــات ائمــه هــدی باالتریــن زینــت و نهایــت ســعادت بــرای مــرد ،برخــورداری
از همســری شایســته ،معرفــی شــده اســت.

جایگاه خانواده

خانــواده هســته ی نخســتین تشــکیل ســاختمان جامعــه بــه شــما ر م ـیرود
و عواملــی چــون عشــق و محبــت و عاطفــه را در وجــود انســانها ریشــه دار
مینمایــد .بــا رعایــت موازیــن ارزشــی اســامی زندگــی خانوادگــی شــکوفا
میگــردد و آییــن اســام حقوقــی بــرای اعضــای آن بوجــو د مـیآورد کــه بــا مراعــات
و اجــرای آن ،صفــا و صمیمیــت چــون چشــمه ای جوشــان در خانــواده جــاری
یگــردد.در حضــور مناســبات اخالقــی و روابــط بیــن اعضــای خانــواده حضــرت
م 
ّ
امــام رضــا(ع) یــک اصــل کلــی ،جالــب و دارای پیامــی روان شــناختی را مطــرح
«اجعـ ْـل ُمعاشـ َـر َتـ َ
میفرماینــدْ :
ـک َمـ َـع الصغیــرو الکبیــر؛( )15یعنــی برخــورد خــود
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را بــا افــراد کوچــک و بــزرگ زیبــا و نیکــو گــردان» کــه ایــن اصــل در ُحســن معاشــرت
ن میتوانــد برگرفتــه از فرمایــش
و بهبــودی آن تأثیــری فــراوان دارد ،ایــن ســخ 
رســول اکــرم(ص) باشــد ک ـ ه میفرماینــد« :خیرکــم خیرکــم الهلــه و انــا خیرکــم
الهلــی )16(:بهتریــن شــما کســی اســت کــه بــرای اهــل خانــه اش نیکــو باشــد و من
نیکوتریــن شــما بــرای خانــواده ام هســتم .مــرد خانــه حـ ّـق نــدارد بــه هــر دلیلــی
ارتبــاط بــا همســر خویــش را بیــش از چهــار مــاه تــرک نمایــد فکــر ایــن کــه زن بــه
تــرک آن راضــی باشــد یــا اینکــه بــرای مــرد مســافرت واجبــی و الزمــی چــون حــج
و کســب معــاش پیــش آیــد ،ایــن کــه چنیــن آمیزشــی حــاوی خســرانی غیــر قابــل
جبــران باشــد .گروهــی بــه محضــر حضــرت امــام رضــا(ع) آمدنــد و عــرض کردنــد:
ای پســر رســول خــدا(ص) مــردی زنــی جــوان دارد و چــون مصیبتــی متوجــه اش
گردیــده ،مــدت چنــد مــاه و بلکــه یــک ســال اســت کــه ارتبــاط بــا همســر خویــش
را تــرک کــرده اســت البتــه ایــن کار بــه دلیــل اذیــت ،آزار و انتقــام نبــوده بلکــه بــه
علــت انــدوه و افســردگی خاطــر از ایــن معاشــرت اجتنــاب کــرده اســت .آیــا بــا ایــن
عمــل عصیــان و تــرک گناهــی مرتکــب شــده اســت .امــام فرمودنــد :بلــی ،تــرک
ایــن ارتبــاط بیــش از چهــار مــاه گنــاه دارد)17(.

ابراز محبت و ایجاد مودت

اصــل محبــت را خداونــد در قلــب زن و شــوهر قــرا ر میدهــد و بــر آنــان اســت کــه
ایــن نعمــت باطنــی و حالــت قلبــی را کــه موجــب آرامــش زندگــی و صفــا و پاکــی
اســت بوســیله جانبــداری از هــم ،گذشــت و فــداکاری ،خــوش اخالقــی ،توقــع
در انــدازه و ظرفیــت الزم ،حفــظ شــئون و شــخصیت طرفیــن و اجتنــاب از بگــو
مگوهــای بیهــوده حفــظ کننــد و از عواملــی کــه بــه محبــت و عاطفــه خلــل وارد
مینمایــد بپرهیزنــد زیــرا تبدیــل ایــن عاطفــه و شــوق بــه کینــه و نفــرت و بغــض
در صورتــی کــه مــاک شــرعی و عقلــی در کار نباشــد مبــدل نمــودن نعمــت بــه
نقمــت و بالســت و خــود نوعــی ناسپاســی بــه شــما ر میآیــد البتــه بــه فرمایــش
ی میباشــد،
حضــرت امــام رضــا(ع) دلهــا را رغبــت و نفــرت و نشــاط و سســت 
ل میکنــد بینــش و ادراک دارد و زمانــی کــه بــی میــل
هنگامــی کــه دل میــل و اقبــا 
ن میباشــد از ایــن روی هنگامــی کــه درون بــا نشــاط تــوأم
اســت افســرده و ناتــوا 
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میباشــد بایــد دلهــا را بــکار گرفــت و زمانــی کــه حالــت سســتی و رخــوت دارد
بایــد آن را رهــا کــرد تــا تــوان و آرامــش خــود را بازیابــد)18(.
ُ
زن و شــوهر در روابــط عاطفــی بــا یکدیگــر بایــد ایــن بیــان گهربــار امــام رضــا(ع)
را در نظــر گیرنــد ک ـ ه میفرماینــد :اگــر مؤمنــی خشــمگین شــود عصبانیــت ،وی
را از طریــق حــق بیــرون نمــی بــرد و اگــر شــادمانی یابــد ایــن خرســندی وی را
ی میرســد بیشــتر از آنچــه حــق دارد،
دچــار باطــل نمــی ســازد و چــون بــه اقتــدار 
نمیگیــرد )19(.حضــرت امــام رضــا(ع) در ســیره ی عملــی خویــش در جهــت
تقویــت عواطــف و تکریــم شــخصیت حاضــران در خانــه و در جمــع معاشــرین این
س میگویــد :هرگــز شــخصیتی برتــر از امــام رضــا(ع)
گونــه بودنــد .ابراهیــم بــن عبــا 
ندیــدم ،هرگــز پــای خویــش را در مقابــل همنشــین خویــش دراز نمــی نمــود و
پیــش از او تکیــه نمــی داد .بــه خدمتگــزاران دشــنام نمــی گفــت ،صدایــش بــه
خنــده بلنــد نمــی شــد و همــواره بــا غالمــان و زیردســتان خــود کنــار ســفره ی غــذا
مینشســت )20(.حضــرت امــام رضــا(ع) اعتقــاد داشــتند :اگــر نســبت بــه کســی
محبتــی داریــد آن را آشــکار کنیــد زیــرا اظهــار دوســتی نیمــی از خردمنــدی بــه
شــما ر میآیــد بنابرایــن زن و شــوهر بایــد عواطــف خــود را در خصــوص یکدیگــر
علنــی ســازند و در ایــن مــورد از خجالــت و شرمســاری پرهیــز کننــد )21(.یکــی از
ن میباشــد .حضــرت
امــوری کــه بــر رونــق و صفــای خان ـ ه میافرایــد تــاوت قــرآ 
علــی بــن موســی الرضــا(ع) فرمــوده انــد :در خانههایتــان برنامــه ای بــرای تــاوت
قــرآن کریــم ترتیــب دهیــد بــه درســتی هــرگاه در منزلــی قــرآن خوانــده شــود امــور
یگــردد و خیــر و برکتــش بسیارشــده و در غیــر ایــن صــورت
نم 
اهلــش ســهل و آســا 
اهــل خانــه در تنگنــای فکــری و روانــی و اقتصــادی قــرا ر میگیرنــد)22(.
ی میتوانــد
بــر ایــن اســاس عوامــل معنــوی و روی آوردن بــه ســنتهای مذهبـ 
روابــط عاطفــی و فضــای روان شــناختی خانــواده را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .در
مواقعــی حتــی ابــراز عواطــف هــم برقــرار اســت ولــی گویــا احســاس آرامــش از خانــه
ل میباشــد کــه اهــل خانــه از ذکــر خداونــد
رخــت بربســته اســت و ایــن بــدان دلیـ 
َّ
ـان َلــهُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ن میفرمایــد« :و َمــن اعـ َـرض عــن ذکــری فـ
اعــراض نمــوده انــد چــرا کــه قــرآ 
معیشــة ضنــکا )23(».از تأکیــد اســام بــر آرامــش و مــودت و رحمــت کــه خصلــت
و خویــی اســت کــه در زندگــی خانــواده کســی جــاری اســت چنیــن ب ـ ر میآیــد کــه
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ن میخواهنــد در
در مفهــوم ارزشــی ایــن آییــن نــوع و شــکل فضایــی کــه زوجی ـ 
یگــردد و چنیــن نیســت کــه
نم 
پرتــو آن زندگــی نویــن خــود را آغــاز کننــد ،نمایــا 
ً
شــخص بخواهــد از طریــق آن صرفــا منفعــت طلبــی شــخصی و طمــع ورزی
نســبت بــه دیگــران را پــی گیــرد و نیــز ایــن گونــه نمــی باشــد کــه هــوی و هــوس
و امیــال نفســانی در آن برانگیختــه شــود تــا بتــوان از آنهــا بــه عنــوان شــالوده
ســاختمان ایــن زندگــی اســتفاده نمــود بلکــه فضایی اســت کــه در آن بر انســانیت
یگــردد ،روابــط از سرچشــمه ای عالــی و پاکیــزه متأثرنــد کــه در
دم 
و فضیلــت تأکیـ 
آن هــر دو طــرف در زندگــی مشــترک بــه عاطفــه و محبــت وابســته اند.عطوفتــی
کــه یــک احســاس ناگهانــی و زودگــذر نبــوده و بــر ارزشهــای واال و خردهــای
مقــدس اســتوار اســت زیــرا عواطــف ناگهانــی و هیجانــی در برابــر امیــال و هواهــای
گ میبــازد.
متضــاد تــاب مقاومــت نــدارد و بــه ســرعت رن ـ 

مسؤولیت پذیری و عواطف

یگــردد کــه گرایش برای تشــکیل
طم 
از دیــدگاه فرهنــگ اســامی چنیــن اســتنبا 
خانــواده از احســاس ژرف متأثــر گردیــده اســت .نیازمنــدی روح و روان و احتیــاج
عاطفــی در یــک چهارچــوب معنــوی رشــد دهنــده آدمــی را وادا ر میکنــد تــا در
فرصتــی مناســب بــه ایــن مســئله جامــه ی عمــل بپوشــاند .هــدف از تشــکیل
خانــواده در اســام همــان دســتیابی بــه اطمینــان روحــی اســت تــا انســان پــس
از رســیدن بــه ایــن مرحلــه احســاس نمایــد بــه خویشــتن اصــل خویــش نائــل
گردیــده اســت و بــه اعتبــار ایــن کــه رحمــت و مــودت شــالوده و پایــه ی روابــط
ل مییابــد.
ش میباشــد شــخصیت انســان در ایــن برنامــه تکام ـ 
در نظــام آفرین ـ 
اســام از مــر د میخواهــد ســرآغاز بنیــان نهــادن خانــواده را بــا مســؤولیت
ً
پذیــری معنــوی و عملــی تــوأم نمایــد و نــه صرفــا بــرای اشــباع ســیری ناپذیــری
غرائــز انســانی .رحمــت ملهــم از سرشــت ارتباطــات همســران اســت و زوجیــن
را وادا ر میکنــد بــا توجــه بــه ظرفیــت خانوادگــی ،روحــی و اجتماعــی یکدیگــر را
درک کننــد و مســؤولیتهای خــود را پذیــرا باشــند .پــس بــا یکدیگــر بــه صــورت
صمیمــی زندگــی کننــد و در ایــن فضــا از تنــگ نظــری و خــود خواهــی ،کــه زندگــی
ی میســازد ،دوری خواهنــد جســت .زیــرا آنــگاه کــه محبــت
خانوادگــی را متالش ـ 
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ن میکنــد.
یگــردد فــرد محــوری و خودنگــری را دگرگــو 
یم 
و عاطفــه وارد زندگــ 
انســانی کــه از الک خــود بیــرون آمــده اســت بــه رغــم تأثیرپذیــری در شــکل گیــری
و ســاختار شــخصیت از محیطهــای گوناگــون و شــرایط متفــاوت ،بــر ســخنی کــه
ن م ـیآورد ،گامــی کــه ب ـ ر م ـیدارد ،کاری کــه انجــا م میدهــد مراقبــت دارد
بــر زبــا 
ً
و در واقــع رحمــت را صرفــا در اندیشــه و احســاس پاکیــزه ّ
مجســم نمــی نمایــد
ق میبخشــد .پــس بــا ایــن وصــف هــر کــدام از
بلکــه آن را در زندگــی عملــی تحق ـ 
زن و شــوهر بــه دردهــا و مشــکالت و گرفتاریهــای یکدیگــر توجــه دارنــد و خطاهــا
ح میکننــد تــا مبــادا بــه جــای
و نارســاییها را بــا مــدارا ،وفــق و حکمــت اصــا 
ســازندگی ،ویرانگــری حاصــل گــردد.
ّ
اگــر ایــن گونــه عمــل گــردد زندگــی اعضــای خانــواده بــه آرامشــی راســتین مبــدل
خواهــد گشــت ،آرامشــی کــه زندگــی درونــی و بیرونــی همــه ی افــراد خانــواده را در
بـ ر میگیــرد و بــه صورتــی خواهنــد زیســت کــه روح و عقــل و عواطــف آنــان بــه دور از
نزاعهــا و جدالهــا بیجـ ا میباشــد .ایــن مــودت از نعمتهــای الهــی اســت و بایــد
قــدردان آن بــود و در زندگــی مشــترک از آن بهــره گرفــت و برکاتــش را بــکار باید بســت.
در غیــر ایــن صــورت امــکان دارد بــر اثــر ناسپاســی ایــن هدیــه ی معنــوی و عطیــه
الهــی ،آن را از دســت بدهیــم چنانچــه حضــرت امــام رضــا(ع) فرمــوده انــدْ :
«احســنوا
ّ
فانهــا َوحشـ ّـیة مانــأت عــن قــوم فعـ ْ
ـادت الیهــم»( )24یعنــی نعمتهای
جــوار ّالنعــم
ن میباشــند .از
الهــی را کــه در اختیارتــان اســت گرامــی بداریــد چــرا کــه آنهــا گریــزا 
هــر کــه کنــاره گیرنــد دیگــر بازگشــتی برایشــان نمــی باشــد .حضــرت امــام رضــا(ع) در
ُ
بیانــی دیگــر زندگــی تــوأم بــا آرامــش را ایــن گونــه معرفــی کردهانــدْ :
«العیـ ُـش اِل ّســعة
فــی المنــازل و الفضــل فــی الخــدم و ْکثــرة ُ
المحبیــن؛( )25منــزل وســیع ،همــکاران و
خدمتگــزاران افــزون و دوســتداران فــراوان (کثــرت اهــل محبــت و مــودت)».

گشایش برای اهل خانه

تأمیــن معــاش حــال و فراهــم بــودن امکانــات زندگــی بــرای اهــل خانــه در
ایجــاد آرامــش و افزایــش صمیمیــت دخالــت مهمــی دارد ،امــام علــی بــن موســی
ّ
مخلــی فــی ســربه و عنـ ُ
ـده
الرضــا(ع) فرمــوده انــد« :مــن ْاص َبـ َـح ُمعافــی فــی َب َدنــه
ُ
ّ
خیـ ْ
فکانمــا ّ
ـرت لــه الدنیــا؛( )26هــر کــس صبــح کنــد در حالــی کــه
ق ُــوت یومــه
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تنــش ســالم و خاطــرش آســوده و معاشــش تأمیــن باشــد از مواهــب یــک زندگــی
مطلــوب و آرام برخــوردار اســت».
تــاش در جهــت فراهــم آوردن تســهیالت بــرای خانــواده در درجــه ای از
اهمیــت اســت کــه حضــرت امــام رضــا(ع) فرمــوده اند:کســی کــه در پــی بدســت
آوردن درآمــدی بــرای تأمیــن معــاش عائلــه اش باشــد بهتــر از مجاهــدان در
راه خداســت )27(.حکمــت ایــن تأکیــد آن اســت کــه اهتمــام و تکاپــو در ایــن
خصــوص اثــری مهــم در پیونــد عاطفــی اعضــای خانــواده دارد و روابــط محبــت
ت میبخشــد .حضــرت امــام رضــا(ع) در روایتــی
آمیزافــراد خانــه را تحکیــم و قــو 
دیگــر از پیــروان خــو د میخواهــد بــرای ایجــاد گشــایش در زندگــی و رفــاه اهــل
خانــه بکوشــند« :صاحـ ُـب ّالنعمـ ِـة َی ِجـ ُـب ْان ُی َو ّســع علــی عیالـ ِـه؛(( )28افــرادی کــه
از نعمتــی برخوردارنــد بایــد بــر زن و فرزنــد خــود گشــایش دهنــد)».
ً
اصــوال در فرهنــگ اهــل بیــت(ع) یکــی از نشــانههای ســعادت انســان ایــن
اســت کــه فــرد بتوانــد بــه وضــع خانــواده خــود رســیدگی کنــد ،در ایــن بــاره نیــز
هشــتمین ســتاره ی درخشــان آســمان امامــت چنیــن گوهــر افشــانی کــرده انــد:
َ«ی ْن َبغــی ِل ّل ُرجــل ْان ُی َو ّســع علــی عیالـ ِـه لئــا ّیتمنــو ْ
موتــه؛( )29یعنــی شایســته
اســت مــرد بــر اهــل خانــه (از لحــاظ مخــارج زندگــی) ســخت گیــری نکنــد تــا ایــن
کــه آنــان مــرگ او را از خداونــد درخواســت کننــد .اهمیــت تــاش بــرای امــور رفاهی
خانــواده موجــب نمــی شــود کــه آدمــی از اعتــدال ،قناعــت و کســب رزق حــال
دوری گزینــد .حضــرت امــام رضــا(ع) در ایــن بــاره تأکیــد نمــوده انــد :حقیقــت
ایمــان بنــده کامــل نمــی گــردد تــا ایــن کــه ســه خصلــت را دارا باشــد .بصیــرت در
دیــن ،اعتــدال و میانــه روی در امــور زندگــی و خانــواده و بردبــاری در ســختیها
رضـ َـی َعـ ِـن اهلل
و مصائــب )30(.همچنیــن آن فــروغ امامــت فرمــوده انــد« :مـ ْـن ِ
تعالــی بالقلیــل ِمــن الــرزق رضــی اهّلل منــه بالقلیــل مــن العمــل؛( )31هــر کــس بــه
روزی اندکــی کــه خــدا بــه ا و میدهــد راضــی باشــد پــروردگار همــان عمــل انــدک
ل میفرماید:هــر
ی میپذیــرد و در خصــوص رضایــت داشــتن بــر رزق حــا 
را از و 
کــس بــه روزی حــال ّامــا کــم خشــنود باشــد رنجــش کمتــر و خاندانش در آســایش
ی میکننــد و خداونــد عیــوب دنیــا و کیفیــت رفــع آنهــا را بــه او
و آرامــش زندگ ـ 
میآمــوزد و وی را بــا ســامتی در بهشــت مســتق ر میســازد)32(.
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نگین قم

شهرها انگشترند و قم نگین قم هماره حجت روی زمین
تربت قم قبله عشق و وفاست شهر علم و شهر ایمان و صفاست
مرقد معصومه چشم شهرما مهر او جانهای ما را کهربا
در حریمش مرغ دل پ ر میزند هر گرفتار آمده د ر میزند
این حرم باشد مالئک را مطاف زائران را ارمغان ،عشق و عفاف
فقه واحکام خدا را مرزبان
حوزه قمهاله ای بر گرد آن
م مینویســد :در
ابــن جــوزی یکــی از علمــا و مورخــان اهــل ســنت در قــرن هفتـ 
بیــن اوالد امــام موســی کاظــم(ع) چهــار دختــر بــه نــام فاطمــه وجــود دارد:
 .1فاطمــه صغــری کــه بــه او بــی بــی هیبــت گفتـ ه میشــود ،و در مدخــل جنوبــی
شــهر باکو در آذربایجان شــوروی (ســابق) دفن اســت.
ن میباشد.
 .2فاطمه وسطی که در رشت مدفو 
 .3فاطمه وسطی ّ
(ستی فاطمه) که در اصفهان دفن شده است.
 .4فاطمــه کبــری(( )1فاطمــه معصومــه) کــه مدفــن او در قــم ،زیارتــگاه شــیعیان
ل میباشــد.
و اهــل د 
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والدت و وفات

حضــرت فاطمــه معصومــه علیهاالســام در روز ّاول ذیقعــده ســال ( 173ه  .ق)
در مدینــه منــوره ،دیــده بــه جهــان گشــود .چنــان کــه مرحــوم حــاج شــیخ علــی
نمــازی ،متوفــای دوم ذیحجــه ( 1405ه  .ق) شــرح زندگانــی آن حضــرت را بــا ایــن
ُ
َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َْ َ ْ ُ َ ُ
ـودة فــی غـ َّـر ِة ذی القعــده ســنة
«فاطمــة المعصومــة المولـ
عبــارت آغــا ز میکنــدِ :
ّ
173؛( )2فاطمــه معصومــه کــه در روز اول ذیقعــده  173بدنیــا آمــده اســت».
بایــد توجــه داشــت کــه در مــورد مــاه و روز والدت آن حضــرت ،اتفــاق نظــر وجــود
دارد ولکــن در مــورد ســال والدت آن حضــرت بیــن ســالهای  173و ( 183ه  .ق)
اختــاف وجــود دارد؛ ولــی بــا توجــه بــه ســال شــهادت حضــرت موســی بــن جعفــر
علیهماالســام  ،یعنــی ســال ( 183ه  .ق) و اینکــه آن حضــرت در ســالهای آخــر
یبــرده انــد و بــا توجــه بــه منابــع متعــدد
عمــر ،در زنــدان و دور از خانــواده بــه سـ ر م 
تاریخــی( ،)3ســال والدت ،همــان ســال  173صحیــح تــر بــه نظـ ر میرســد.
پــدر بزرگــوار آن حضــرت ،امــام موســی کاظــم(ع) و مــادر گرامــی اش نجمــه
ن میباشــد کــه بعــد از تولــد حضــرت رضــا(ع) بــه طاهــره ملقــب گردیــد.
خاتــو 
( )4در نتیجــه فاطمــه معصومــه علیهاالســام باامــام رضــا خواهــر و بــرادر ابوینــی
هســتند .فاطمــه معصومــه علیهاالســام در ســال ( 201ه  .ق) در پــی انتقــال
اجبــاری امــام هشــتم(ع) بــه مــرو ،بعــد از یــک ســال تحمــل دوری بــرادر بزرگوارش
از مدینــه منــوره ،عــازم خراســان گردیــد کــه در مســیر ســفر در  23ربیــع ّ
االول ســال
( 201ه  .ق) وارد شــهر قــم شــده و مــورد اســتقبال عــده زیــادی از مــردم مشــتاق
و شــیفته اهــل بیــت علیهــم الســام قــرار گرفــت ،و بعــد از هفــده روز اقامــت در
منــزل موســی بــن خــزرج ،در ســن  27ســالگی در ســال ( 201ه  .ق) [بــه اتفــاق
مورخــان( ])5دیــده از جهــان فــرو بســت و در «بــاغ بابــان» محــل فعلــی َمــزار آن
حضــرت ،دفــن گردیــد.
در مــورد مــاه و روز وفــات آن حضــرت بیــن مورخــان ،اختــاف اســت .برخــی
وفــات آن حضــرت را دهــم ربیــع الثانــی دانســته( )6و بعضــی دیگــر ،دوازدهــم
ربیــع الثانــی( )7و عــده ای نیــز هشــتم شــعبان را بــه عنــوان روز وفــات آن حضــرت
ذکــر کــرده انــد()8؛ راز وفــات آن حضــرت را برخــی محققــان معاصــر ،مســمومیتی
دانســته انــد کــه از ناحیــه دشــمنان اهــل بیــت علیهــم الســام نســبت بــه آن
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بانــوی بزرگــوار روا داشــته شــد)9(.
آنچــه در پیــش رو داریــد نگاهــی اســت بــه چنــد مقــام و منزلــت معنــوی کریمــه
اهــل بیــت ،فاطمــه معصومــه علیهاالســام  ،بــا ایــن تذکــر کــه در همیــن مجلــه،
برخــی موضوعــات مربــوط بــه آن حضــرت در شــمارههای پیشــین مــورد بررســی
قــرار گرفتــه اســت و( )10تــاش بــر ایــن اســت کــه مطالــب غیرتکــراری و ناگفتــه در
مــورد آن حضــرت بیــان شــود.

مقامات و منزلتهای معنوی

کمتــر امــام زاده ای بــه انــدازه حضــرت معصومــه علیهاالســام مــورد توجــه و
ســفارش امامــان معصــوم علیهــم الســام قــرار گرفتــه اســت .حضــرت عبدالعظیــم
حســنی(ع) بــا آن همــه عظمــت ،بیــش از یکــی دو روایــت در مــوردش وارد نشــده
اســت ،ولــی دربــاره عظمــت و مقامــات فاطمــه معصومــه علیهاالســام حدود یــازده
روایــت وارد شــده اســت ،حتــی ســالها قبــل از والدت آن حضــرت حــدود ( 45ســال
قبــل) امــام صــادق(ع) ســخنان بســیار ارزشــمندی دربــاره عظمــت و فضیلــت آن
بانــو بیــان داشــته اســت کــه نشــان از اوج عظمــت و فضیلــت آن حضــرت دارد.
یکــی از شــیعیان ،بــه محضــر امــام صــادق(ع) شــرفیاب شــد و مشــاهده کــرد
ن میگویــد ،تعجــب کــرد و عــرض
کــه آن حضــرت ،در کنــار گهــواره بــا کودکــی ســخ 
ن میگویــی؟ حضــرت صــادق(ع) فرمــود :اگــر تــو
کــرد :آیــا بــا کــودک نــوزاد ســخ 
ی میتوانــی نــزد او بیایــی و بــا او گفتگــو کنــی .ا و میگویــد :نــزد
هــم مایــل هســت 
گهــواره آن نــوزاد رفتــم ،ســام کــردم ،جــواب ســام را داد و بــه مــن فرمــود :نامــی
کــه بــرای دختــر تــازه بــه دنیــا آمــده ات برگزیــده ای عــوض کــن ،زیــرا خداونــد آن
ن مـیدارد( .ســخن نــوزاد اشــاره بــه نــام دختــری بــود کــه بــه تازگــی،
نــام را دشــم 
خداونــد بــه مــن عنایــت فرمــوده بــود ،کــه او را «حمیــرا» نامگــذاری کــرده بــودم).
ســخنان آن نــوزاد و اطــاع او از اخبــار پنهانــی و نهــی از منکــر او ،مــرا بیشــتر
بــه تعجــب واداشــت و بهــت زده شــدم ،امــام صــادق(ع) فرمــود :تعجــب نکــن!
ایــن کــودک فرزنــدم موســی اســت ،خداونــداز او دختــری بــه مــن عنایــت کنــد کــه
نامــش فاطمــه اســت؛ او در ســرزمین قــم بــه خــاک ســپرد ه میشــود ،و هرکــس
ب میشــود )11(.و در جــای دیگــر فرمــود:
او را زیــارت کنــد ،بهشــت بــر او واج ـ 
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َ
َ ْ َ
َ ُ ََ ْ َ َ ََ ْ َُ َ ُ
ٌ
ُ
الج ّنــة؛
فاطمــة فمــن زارهــا وجبــت لــه
«سـ ُـتدف ُن فیهــا ْامـ َـرأة ِمـ ْـن ا ْوالدی ت َسـ ّـمی ِ
ن میشــود،
بــه زودی بانویــی از فرزنــدان مــن بــه نــام فاطمــه در آن (قــم) دفــ 
یگــردد».
بم 
هرکــس او را زیــارت کنــد ،بهشــت بــرای او واج ـ 
در ذیــل روایــت آمــده اســت کــه امــام صــادق(ع) ایــن ســخن را قبــل از والدت
امــام کاظــم(ع) فرمــود )12(.بــا توجــه بــه اینکــه امــام کاظــم(ع) در ســال ( 128ه .
ق) چشــم بــه جهــان گشــوده اســت و تولــد حضــرت معصومــه علیهاالســام در
ســال  173رخ داده اســت امــام صــادق(ع) ایــن ســخن را  45ســال قبــل از تولــد
حضــرت معصومــه فرمــوده اســت.

معصومه علیهاالسالم

الف .پاداش زیارت حضرت
از آنجــا کــه آن بانــو در ســه ضلــع والیــت یعنــی :فرزنــد و خواهــر و عمــه امــام ،قــرار
گرفتــه ،چنانکــه در زیارتنامــه آن حضــرت نیــز بــه آن تصریــح شــده اســت )13(،از
همــان ســه ضلــع امامــت نیــز روایــات فراوانــی دربــاره پــاداش زیــارت آن حضــرت
نقــل شــده اســت کــه بــه یکــی از آنهــا اشــار ه میشــود.
َ
َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ
امــام صــادق(ع) فرمــود« :ف َمــن زارهــا وجبــت لــه الجنــة؛( )14پــس هــر کــس او
یگــردد ».بــه همیــن مضمــون
بم 
(فاطمــه) را زیــارت کنــد ،بهشــت بــر او واج ـ 
روایــات متعــددی از آن حضــرت نقــل شــده اســت)15(.

ب .طهارت و پاکیزگی
هرچنــد عصمــت در مرحلــه عالــی ،اختصــاص بــه معصومیــن دارد ،ولــی
ن میدهــد ،فاطمــه معصومــه علیهاالســام
شــواهدی در دســت اســت کــه نشــا 
در مرحلــه ای از عصمــت قــرار دارد .امــام هشــتم(ع) آن بانــو را با لقب «معصومه»
زار ْال َم ْع ُص َ
ومـ َـة ب ُقـ ْـم َک َمـ ْـن َ
یــاد کــرده اســت .و فرمــوده اســت«َ :مـ ْـن َ
زارنــی»( )16کــه
ِ
نشــان از پاکــی و طهــارت نســبی آن حضــرت دارد و در زیــارت نامــه آن حضــرت
ُ ْ
َ ُ َ َّ َّ َ ُ َّ َّ ُ
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ
قیــة
اهـ َـرة ال َحمیــدة البــرة الرشــیدة ،الت
ـک أ ّی ُتهــا ّالط ِ
میخوانیــم« :الســام علیـ ِ
َّ ّ ُ
َّ
الرضی ُــة ْال َم ّ
رضیــة؛( )17ســام بــر تــو ای پاکیــزه ســتوده[ ،ای] نیکــوکار
قیــة
الن
رشــیده ،پــاک و پاکیــزه[ ،ای بانــوی] شایســته و پســندیده».
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صفات فوق ،به خوبی نشانگر طهارت و پاکیزگی آن بانوی مطهره است.

ج .کریمه اهل بیت علیهم السالم
از دیگــر مقامــات آن حضــرت کــه توســط امــام باقــر(ع) بــه آن حضــرت نســبت
داده شــده اســت« ،کریمــه اهــل بیــت» بــودن اســت .از مرحــوم آیــت اهّلل العظمــی
ســیدمحمود مرعشــی نقــل شــده اســت کــه بســیار عالقمنــد بــودم کــه بــه طریقــی
محــل قبــر شــریف جــده ام حضــرت زهــرا علیهاالســام را بیابــم .بــرای ایــن
مقصــود ،ختــم مجربــی انتخــاب کــرده و چهــل شــب بــه آن مداومــت کــردم ،تــا
شــاید بــا ایــن طریــق ،از محــل مرقــد شــریف حضــرت زهــرا علیهاالســام  ،آگاه
گــردم .شــب چهلــم بعــد از انجــام ختــم و توســل فــراوان بــه بســتر خــواب رفتــم.
در عالــم خــواب بــه محضــر امــام باقــر(ع) یــا امــام صــادق(ع) رســیدم ،امــام بــه مــن
ََْ َ
ـک ب َک َ
ریمـ ِـة اهـ ِـل َالب ْیـ ِـت؛ بــه دامــن کریمــه اهــل بیــت علیهاالســام
فرمــود« :علیـ ِ
چنــگ بــزن ».تصــور کــردم کــه منظــور امــام(ع) از ایــن جملــه ،حضــرت زهــرا
علیهاالســام اســت .عــرض کــردم :آری قربانــت گــردم ،مــن نیــز ختــم را بــرای
همیــن گرفتــم کــه محــل شــریف قبــر حضــرت را دقیــق تــر بدانــم و زیارتــش کنــم.
امــام(ع) فرمــود :منظــور مــن ،قبــر شــریف حضــرت معصومــه علیهاالســام در قــم
اســت .ســپس افــزود :بــه خاطــر مصالحــی ،خداونــد اراده کــرده اســت کــه قبــر
حضــرت زهــرا علیهاالســام بــرای همیشــه بــرای همــگان مخفــی باشــد .از ایــن
رو قبــر حضــرت معصومــه علیهاالســام را تجلیــگاه قبــر شــریف حضــرت زهــرا
علیهاالســام قــرار داده و شــکوه و عظمــت مرقــد حضــرت زهــرا علیهاالســام را در
قبــر حضــرت معصومــه علیهاالســام متجلــی کــرده اســت.
مرحــوم ســیدمحمود مرعشــی رحمــه اهلل وقتــی از خــواب برمــی خیــزد ،تصمیم
میگیــرد کــه بــا اعضــای خانــواده خــود عــازم قــم شــود)18(.

نمی از یم کرامات کریمه

پایان بخش بحث را ذکر نمونههایی از کرامات آن بانو قرا ر میدهیم.

 .1حل مشکل آیت اهّلل العظمی نجفی
مرعشــی رحمــه اهلل  :مرحــوم آیــت اهّلل العظمــی ســید شــهاب الدیــن مرعشــی
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ی میگویــد :روزی بــر اثــر مشــکالت فــراوان زندگــی ،از جملــه اینک ـ ه
نجفــ 
میخواســتم دختــرم را شــوهر دهــم ولــی مــال و ثروتــی نداشــتم تــا بــرای او
جهیزیــه تهیــه کنــم ،بــا ناراحتــی بــه حــرم حضــرت معصومــه علیهاالســام رفتــم و
بــا عتــاب و خطــاب ،در حالــی کــه اشــکهایم ســرازیر بــود گفتــم :ای ســیده و موالی
مــن! چــرا نســبت بــه امــر زندگــی مــن اهمیــت نمــی دهیــد؟ مــن چگونــه بــا ایــن
دســت خالــی دختــرم را شــوهر دهــم؟ ســپس بــا دلــی شکســته بــه خانــه برگشــتم،
حالــت خــواب مــرا فــرا گرفــت ،در همــان حــال شــنیدم کــه د ر میزننــد؛ رفتــم و در
را بــاز کــردم؛ شــخصی را دیــدم کــه در پشــت در ایســتاده و وقتــی مــرا دیــد گفــت:
«ســیده تــو را میطلبــد» ،بــا شــتاب بــه حــرم رفتــم ،وقتــی کــه وارد صحــن شــریف
آن حضــرت شــدم ،چنــد کنیــز را دیــدم کــه بــه تمیــز کــردن ایــوان طــا اشــتغال
داشــتند ،از ســبب آن پرســیدم ،گفتنــد :اکنــون ســید ه میآیــد ،پــس از اندکــی،
حضــرت فاطمــه معصومــه علیهاالســام آمــد در حالــی کــه در شــکل و شــمایل،
ماننــد مــادرم فاطمــه زهــرا علیهاالســام بــود (چــون جــده ام زهــرا را ســه بــار قبــل
از آن در خــواب دیــده بــودم) نــزد عمــه ام حضــرت معصومــه علیهاالســام رفتــم
و دســتش را بوســیدم؛ بــه مــن فرمــود« :ای شــهاب! کــی مــا در فکــر تــو نبــوده ایــم
کــه مــا را مــورد عتــاب قــرار داده و از دســت مــا شــاکی هســتی؟ تــو از زمانــی کــه بــه
قــم آمــدی زیــر نظــر مــا و مــورد عنایــت مــا بــوده ای».
وقتــی کــه از خــواب بیــدار شــدم ،فهمیــدم کــه نســبت بــه حضــرت معصومــه
علیهاالســام اســائه ادب کــرده ام ،همــان دم بــرای عذرخواهــی بــه حــرم
شــریفش رفتــم و از آن پــس ،حاجتــم بــرآورده شــد و در کارم گشایشــی صــورت
گرفــت و مشــکل مــن حــل و زندگــی ام آســان گردیــد)19(.

 .2هالکت مزدور گستاخ:
در عصــر رضاخــان و کشــف حجــاب ،روزی رئیــس شــهربانی قــم کــه مــردی
گســتاخ وبدزبــان بــود ،بــه حــرم حضــرت معصومــه علیهاالســام وار د میشــود و
در همــان جــا بــه زنــان باحجــاب حملـ ه میکنــد تــا چــادر را از سرشــان بگیــرد؛ آه و
د میشــود .در همیــن وقــت غیــرت آیــت اهّلل نجفــی کــه ایــن صحنــه
نالــه زنــان بلنـ 
ش میآیــد و بــه نــزد رئیــس شــهربانی رفتــه ،ســیلی محکمــی
را میبینــد بــه جــو 
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ّ
بــه صــورت ا و میزنــد .او کــه از ایــن ســیلی ســخت یکــه خــورده بــود ،آیــت اهّلل
ل میکنــد ولــی روز بعــد کــه در بــازار قــم در حــال حرکــت
مرعشــی را تهدیــد بــه قتـ 
بــوده ،قســمتی از ســاختمان ســقف بــازار بــر ســر او خــراب شــده ،و او در همــان دم
ت میرســد و میمیــرد)20(.
بــه هالک ـ 

 .3رفع خطر سیل:
د میداننــد کــه در وســط
کســانی کــه بــه وضــع جغرافیایــی شــهر قــم آگاهــی دارنـ 
شــهر قــم رودخانــه بزرگــی قــرار گرفتــه کــه پیــش تــر مســیر آب بــاران دههــا فرســخ از
زمینهــای قبــل از رودخانــه ،از پاییــن زاینــده رود اصفهــان گرفتــه تــا قــم ،از طریــق
م میریخــت .در ایــن صــورت ناگفتــه پیداســت
همیــن رودخانــه بــه دریاچــه ق ـ 
کــه هنــگام بارشــهای شــدید پــی درپــی ،ســیلهای خطرناکــی در ایــن رودخانــه بــه
ی میشــد .در یکــی از ایــن مــوارد نقــل
ن میافتــاد و گاهــی باعــث خرابیهایـ 
جریــا 
شــده ،کــه ســیل بســیار عظیمــی آمــد کــه اهــل قــم را فــوق العــاده ترســانده و هــر
لحظــه انتظــا ر میرفــت کــه خطــر ســیل ،ســاختمانها را ویــران کنــد...
در ایــن بحــران شــدید ،مشــاهده شــد کــه دســتی نمایــان شــد و بــه ســیل اشــاره
کــرده ،و آن ســیل بــه ســوی دیگــر رفتــه و رفــع خطــر شــد ،از ایــن رو شــیخ زکــی
باغبــان در شــرفنامه معــروف خــو د میگویــد:
روزی که سیل سیمره از رود «ناربار»  /آمد به شهر قم زقضایای کردگار
دانی که کرد رفع بال از این دیار؟  /معصومه بود دختر موسی سرفراز
ذریه رسول خدا ،غمگسار قم()21
کرامــات آن بانــوی گرامــی بیــش از آن اســت کــه در یــک مقالــه بگنجــد .ســخن را
ن میبریــم.
بــا شــعری در اوصــاف آن بانــوی مکرمــه بــه پایــا 
خاک قم گشته مقدس از جالل فاطمه
نور باران گشته این شهر از جمال فاطمه
گرچه شهر قم شده گنجیه علم و ادب
قطره ای باشد ز دریای کمال فاطمه
تابش شمع و چراغ و کهربای نورها
باشد از نور جمال بی مثال فاطمه
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صافی آیینه ایوان نیکومنظرش گوشه
ای از صافی قلب زالل فاطمه
عطرآگین گشته گر این بارگاه جنتی
این نسیمی است از عبیر دلگشای فاطمه
بر سر ما سایه افکن از کرامت ای بتول
شد سعید آن کس که بد اندر ظالل فاطمه
آفت دلها غم است بر درگه معصومه ام
حرمت من ،حرمت عز و جالل فاطمه
یا رب از غمها مرا برهان هم از افسردگی
عفو کن ما را به قلب پر مالل فاطمه()22
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معاهدات و جنگ و صلح
آیت اهلل شهید مرتضی مطهری ( تفسیر آیات  55تا  60سوره انفال )

اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
ان شــر الــدواب عنــد اهلل الذیــن کفــروا فهــم ال یؤمنــون الذیــن عاهــدت منهــم
ثــم ینقضــون عهدهــم فــی کل مــرة و هــم ال یتقــون فاماتثقفنهــم فــی الحــرب
فشــرد بهــم مــن خلفهــم لعلهــم یذکــرون.و اماتخافــن مــن قــوم خیانــة فانبــذ
الیهــم علــی ســواء ان اهلل ال یحــب الخائنیــن و ال یحســبن الذیــن کفــروا ســبقوا
انهــم ال یعجــزون.
از ایــن چنــد آیــه،دو آیــه اول را در هفتــه گذشــته تفســیر کردیم.آیــه اول راجــع
بــه ایــن بــود کــه بدتریــن جنبنــدگان چیســت؟فرمود نوعــی ازانســانها هســتند.
ن میفرماید،یکــی از صفــات غیــر
در اینجــا بــه مناســبت مطلبــی کــه بعــد عنــوا 
ن میکنــد و آن،مســئله نقــض عهــد وپیمــان اســت.کانه
انســانی آنهــا را بیــا 
اینطــو ر میفرمایــد کــه مــا بــه ایــن دلیــل اینهــا را پســت تریــن حیوانــات و
جنبندههــا میخوانیــم کــه اینهــا دارای ایــن ممیــزات وخصوصیــات هســتند.
ن میبندند(پیمان بســتن
یکــی از خصوصیاتشــان ایــن اســت که بــا دیگران پیما 
بــه اصطــاح قــول شــرف دادن است،شــرف انســانیت را گــرو گذاشــتن اســت)
ض میکنند.نــه اینکــه
ولــی ایــن پیمانشــان دسیســه ای بیــش نیســت،آن را نقـ 
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ض میکنند.مــا
فقــط یــک بــار نقــض بکننــد بلکــه هــر پیمانــی ک ـ ه میبندنــد نق ـ 
ی میگوئیــم هیچکــس معصــوم نیســت،امکان خطا،لغــزش و گنــاه
در امــور دین ـ 
بــرای همــه هســت،اما فــرق اســت میــان کســی کــه پایبنــد بــه تقــوا اســت و احیانــا
گناهــی از اوس ـ ر میزنــد و ایــن ســرزدن گناه،بــرای او یــک امــر غیــر عــادی اســت
م میگیــرد
ت میکنــد و تصمی ـ 
ن میشــود،خودش را مالم ـ 
و لهذابعــد پشــیما 
کــه دیگــر چنیــن کاری نکنــد،و میــان کســی کــه اساســا گنــاه بــرای او مفهومــی
ن میدهــد کــه آن معنایــی
ب میشــود و ایــن نشــا 
ندارد،پشــت ســر یکدیگــر مرتکـ 
ن میگوییــم «تقوا»اصــا در ایــن شــخص وجــود نــدارد.
کــه مــا بــه آ 
قــرآن دربــاره ایــن پســت تریــن حیوانهــا کــه جــز عــده ای از انســانها
نیســتند ،نمیگویــد اینهــا یــک بــار نقــض عهــد کردند.چــون ممکــن اســت
گفتــه شودلغزشــی از اینهــا ســر زده اســت.می گوید«:آنهــا کــه هــر وقــت پیمــان
ض میکننــد».و عــرض کردیــم کــه مســئله وفــای
میبندنــد پیمــان خویــش را نقـ 
بــه عهــد و پیمــان یــک مســئله انســانی است،مســئله ای اســت کــه وجــدان
ن میبندنــد
م میکنــد و اعــم اســت از اینکــه آنکــه پیمــا 
هــر انســانی بــه آن حک ـ 
مســلمان باشــد یــا نباشد،اساســا خداشــناس باشــد یــا نباشــد ،بــه مــاوراء
الطبیعــه معتقــد باشــد یــا نباشــد.از آن چیزهایــی اســت کــه وجــدان انســانی هــر
م میکند.پــس آن آدمــی کــه هیچــگاه پایبنــد بــه وفــای بــه عهــد
کســی بــه آن حکـ 
ن میبنــدد دسیســه ودغــل بــازی
و پیمــان خــودش نیســت و هــر وقــت کــه پیمــا 
اســت و تصمیمــش بــر ایــن اســت کــه آن را نقــض کنــد،او ازانســانیت و از آن چیزی
ت مینامنــد ســقوط کــرده و دیگــر انســان نیســت.
کــه آن را شــرف انســانی 

شرافت انسانی

بحثــی اســت کــه امــروز زیــاد مطــرح اســت خصوصــا در میــان کســانی کــه دربــاره
ی میاندیشــند و آن ،مســئله «شــرافت انســانی»یا بــه تعبیــری کــه
مســائل حقوقـ 
در مقدمــه اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر آمــده اســت «حیثیــت انسانی»اســت.
ادعـ ا میکننــد کــه انســان یــک شــرافت وحیثیــت بالخصوصــی دارد کــه بــه موجب
آن شــرافت و حیثیت،یــک احترامــی دارد کــه غیــر انســان از حیــوان و نبــات و
جماد،چنیــن احترامــی رانــدارد.و لــذا مثــا میگوینــد خــون هــر انســانی محتــرم
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اســت امــا نمــی گویندخــون هــر حیوانــی محترم اســت.می گویند شــرافت انســانی
ن میگوینــد آزادی انســان محتــرم اســت،یعنی
یــک چیــز دیگراســت.همچنی 
آزادی را بــه غیرانســان تعمیــم نمــی دهنــد.
هســتند در میــان افــراد بشــر ،افــرادی مثــل هندیهــا ک ـ ه میگوینــد خــون
بعضــی حیوانــات محتــرم اســت ،در درجــه اول گاو ،و بعــد حیوانــات دیگــری کــه
گوشتشــان خــورد ه میشــود .هندیهــا هــم خــون حیوانهایــی نظیرحشــرات
یــا موذیهــا را محتــرم نمــی داننــد و مثــا نمــی گوینــد خــون یــک مــار یــا عقــرب یــا
مگــس یــا زنبــور و یــا پشــه محتــرم اســت.یعنی همــان هنــدی کــه ازگوشــت مــرغ و
ب میکنــد ،از ایــن کــه اطاقــش را
گوســفند و گاو و شــتر ،و از کشــتن اینهــا اجتنــا 
ضدعفونــی کننــد و یکدفعــه صدهــا و بلکــه هزارهــا پشــه را بیجــان بکنــد اعراضــی
نــدارد .بــه عالوه،مســئله،تنها کشــتن و بــی جــان کــردن نیست،ســلب ســایر
آزادیهــا هــم هســت.یک فیــل یــا اســب در ابتداحیوانــی بــوده اســت آزاد کــه م ـا
میگوئیــم وحشــی .آزا د میگشــته در میــان کوههــا و جنگلهــا و بیابانهــا .آیــا
ایــن حیــوان بــه اختیــار خــودش آمــد در میــان انســانها و گفــت:ای انســانها مــرا
اهلــی کنید،بــر مــن ســوار شــوید،مرا بــه گاری ببندیــد،از مــن بارکشــی بکنید؟نــه.
ک میداننــد و
ولــی انســانها از اینهــا اســتفاد ه میکنند،خودشــان را مالــ 
آنهــا را مملــوک و هیچــگاه دربــاره آزادی و شــرافت حیوانــی حیوانهــا بحــث
نمیکننــد کــه آنهــا هــم جاندارند،یــک شــرافت ذاتــی دارنــد،آزاد بــه دنیــا آمــده
انــد و بایــد آزاد زیســت کنند،پــس تمــام حیوانــات را کــه اســتخدام و اهلــی کــرده
ایــم رهــا کنیم،حتــی ازپشــم گوســفندها هــم اســتفاده نکنیــم ،گانــدی از شــیر
بــزش هــم اســتفاده نکنــد چــون همیــن کــه وی بــزی را گرفتــه اســت و از شــیر او
اســتفاد ه میکند،بــرده گرفتــن یــک حیــوان اســت.
مــا اکنــون نمیخواهیــم روی ایــن مســئله بحــث بکنیــم چــون دامنــه درازی
دارد .هــم بشــرهای دینــدار و هــم بشــرهای غیــر دینــدار ،هــر دو یــک شــرافتی را
ت میداننــد و
بــرای انســان ادع ـ ا میکننــد کــه انســان را الاقــل اشــرف ازحیوانــا 
لهــذا بــرای انســان حقــوق و آزادیهایــی قائلنــد کــه آن حقــوق و آزادیهــا را بــرای
حیوانــات قائــل نیســتند.ما فعــا بحثمــان در مــا قبــل ایــن مطلــب نیســت که چرا
بــرای انســان ایــن شــرافت را قائــل شــده انــد وبــرای غیــر انســان قائــل نشــده انــد.
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بحــث مــا از مــا بعــد ایــن مطلــب اســت کــه حــاال کــه بــرای انســان چنیــن شــرافتی
ص میپرســیم
قائــل شــده انــد و بــرای حیوانهــا قائــل نشــده انــد مــا از این اشــخا 
شــرافت انســان بــه چیســت؟ آیــا شــرافت انســان بــه جــان داشــتن اســت؟ همــه
جاندارهــا جــان دارند.پشــه هــم جانــدار اســت.به چشــم داشــتن اســت؟ حیــوان
چشــم دار در دنیــا زیاداســت.به حافظــه داشــتن اســت؟حیوان حافظــه دار در
دنیــا زیــاد اســت.
بایــد یــک چیــزی در انســان وجــود داشــته باشــد کــه اســمش انســانیت اســت و
در حیوانهــا وجــود ندارد.اگــر کســی قائــل شــد کــه در انســان یــک حقایقــی وجــود
ت میتوانــد بــرای انســان یــک شــرافتی قائــل بشــود
دارد مافــوق حیوانی،آنوق ـ 
کــه بــه موجــب آن شــرافت ،خــون انســان محتــر م میشــود ولــی خــون حیوانهــا
محتــرم نیســت،آزادی انســان محتــر م میشــود و آزادی جانــداران دیگــر محتــرم
نیســت؛ و اال اگــر صرفــا بگوئیــم چــون مــا نســل بشــر هســتیم یامســتقیم القامــه
ت میباشــیم]
هســتیم و جانــداران دیگــر چنیــن نیســتند[پس دارای شــراف 
میگوینــد ایــن کــه دلیــل نشــد.
حقیقــت ایــن اســت کــه مــا یــا بایــد بــرای انســان هیــچ شــرافت وامتیــازی-
بــه معنــای مذکور-نســبت بــه حیوانــات قائــل نشــویم وهیچکــدام را محتــرم
یشــماریم همــه جانــداران را بــه طــور مســاوی
نشــماریم،و اگــر انســان را محتــر م م 
محتــرم بشــماریم،که در ایــن صــورت هیــچ فرقــی نیســت میــان کشــتن یــک
مگــس و کشــتن یــک انســان؛و یــا اگ ـ ر میخواهیــم امتیــاز قائــل بشــویم،از نســل
بشــر بــودن نمــی توانــد مــاک باشــد.
منطــق قــرآن همیــن اســت.می گویــد یــک انســان بــه صــرف اینکــه ازنســل
بشــر اســت نمــی توانــد احتــرام بیشــتری از حیوانــات را ادعــا بکند.یــک انســان
بــه موجــب آنکــه انســان اســت و شــرافتهای ذاتــی انســانی و کمــاالت مختــص
انســانی را دار د میتوانــد محتــرم باشــد.یکی از امــوری کــه الزمــه انســانیت
انسانهاست،مســئله محتــرم شــمردن پیمــان و قــرارداد اســت.
انسان،انســان اســت نــه بــه اینکــه حــرف بزند،بلکــه بــه اینکــه در حالــی ک ـه
میتوانــد دروغ بگویــد راســت بگوید.انسان،انســان اســت بــه اینکــه بــه اختیــار
خــودش پیمــان ببنــدد و در حالــی کــه برایــش ممکــن اســت خیانــت بکنــد،روی
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پیمانــش بایســتد و لــو بــه ضــرر خــودش باشــد.البته نمــی گویــم منحصــر بــه
اینهاســت،اینها از نشــانههای انســانیت اســت.
ی میخواهــد بگویــد اینهــا از هــر جنبنــده ای پســت
ایــن اســت کــه قــرآن وقتـ 
تــر هســتند و از آن شــرافتی کــه بــرای انســان هســت کــه و لقــد کرمنابنــی آدم و
حملناهــم فــی البــر و البحــر ( )1در اینهــا وجــود ندارد،اینهــا ازاســب و شــتر
و االغ پائیــن ترنــد ،از حشــرات پائیــن ترنــد ،مظاهــر ضــد انســانی آنهــا را ذکــر
میکنــد .میگویــد انســانی کــه آن اولیــات انســانیت را کــه راســتگویی و امانــت
و وفــای بــه عهــد اســت واجــد نباشــد،او فقــط یــک حیــوان اســت و بیــش از یــک
حیــوان احتــرام ندارد،بلکــه بــودن او درجامعــه انســانیت -اگــر قابــل اصــاح
نباشــد -جــز زیــان بــر انســانیت چیــزی نیســت .ایــن اســت کــه ایــن آیــات ،مقدمــه
آیــات جهــاد اســت.
مــی خواهــد بگویــد مــا اگــر اجــازه جهــا د میدهیــم،در زمینــه انســانهایی
اســت کــه در واقــع انســان نیســتند.اول ایــن مقدمــه را ذک ـ ر میکنــد کــه اینهــااز
هــر جنبنــده ای پســت تــر هســتند،پس اگــر کشــتن عقــرب جایــز است،کشــتن
اینهــا هــم جایـ ز میباشــد.به چــه دلیل؟بــه دلیــل اینکــه پیمــان درنظــر اینهــا
ض میکننــد.
کوچکتریــن احترامــی ندارد.نــه اینکــه یــک بــار نق ـ 
ی میبندنــد،در آن
اســاس وجودشــان پیمــان شــکنی اســت.هر وقــت پیمان ـ 
تــه دلشــان تصمیمشــان بــر ایــن اســت کــه اگــر فرصتــی پیــدا کردنــد پیمــان رانقض
کنند.وفــای بــه پیمــان دســتور قــرآن اســت.در ســوره توبـ ه میفرمایــد:
ای پیغمبر! اگر با مشــرک هم،پیمان بســتی باید به پیمان خودت وفادارباشــی.
نهــا پیمــان را نقــض نکــرده انــد تــو نبایــد پیمــان را نقــض کنــی .فمااســتقاموا
تــا آ 
نهــا بــا اســتقامت بــه نفــع شــمایعنی بــه نفــع
لکــم فاســتقیموا لهــم( )2مادامــی کــه آ 
پیمانــی کــه بــا شــما بســته اند،ایســتاده انــد شــما هــم بایــد بایســتید.
یــا در آیــه دیگـ ر میفرمایــد :فاتمــوا الیهــم عهدهــم الــی مدتهــم ( )3بامشــرکین
هــم کــه پیمــان بســتید،تا پایــان مدت،عهــد خودتــان را محتــرم بشــمرید.

بیان نهج البالغه درباره وفای به پیمان

در مســئله پیمان،یــک بیانــی هســت در نهــج البالغــه کــه بایــد آن رابــرای
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شــما بخوانــم تــا ببینیــد کــه از نظــر علــی(ع) مســئله وفــای بــه پیمان،یــک
مســئله عمومــی و انســانی اســت.در فرمــان معروفــی کــه بــه فرمانــدار خــودش-و
بــه مقیــاس امــروز بــه اســتاندار خودش-مالــک اشــترمی نویســد،یکی از
دســتورهایش ایــن اســت کــه مبــادا بــا مردمــی عهــد وپیمــان برقــرار بکنــی و بعــد
هــر جــا کــه دیــدی منفعــت ایــن اســت کــه عهــد وپیمــان را نقــض بکنــی،آن را
نقــض نمایی.بعــد حضــرت اســتنا د میکنــد بــه جنبــه عمومــی و بشــری عهــد
و پیمان،کــه اگــر بنــا بشــود پیمــان در میــان بشــر احتــرام نداشــته باشــد،دیگر
ســنگ روی ســنگ نمــی ایســتد .عبــارت ایــن اســت:و ان عقــدت بینــک و بیــن
عــدو لــک عقــدة او البســته منــک ذمــة فحــط عهــدک بالوفــاء اگــر بــا دشــمن
خــودت پیمانــی بســتی یــا آنهــارا بــا شــرایط ذمــه قبــول کــردی ([ )4بــه پیمانــت
وفــادار بــاش]وارع ذمتــک باالمانــة و اجعــل نفســک جنــة دون مــا اعطیــت عهــده
خــودت را کــه پیمــان بســتی بــه امانــت رعایــت کــن و خــودت را ســپر قولــی کــه
داده ای قراربده.خیلــی تعبیــر عجیبــی اســت!فانه لیــس مــن فرائــض اهلل شــی
ء النــاس اشــد علیــه اجتماعــا مــع تفــرق اهوائهــم و تشــتت آرائهــم مــن تعظیــم
الوفــاء بالعهــو د میفرمایــد از فرائــض الهــی هیــچ فریضــه ای نیســت کــه مــردم
بــا همــه اختــاف ســلیقهها و اختــاف عقیدههــا،در آن،بــه انــدازه ایــن فریضــه
متفــق باشــند(حاال عمــل بکننــد یــا نکننــد مســئله دیگــری اســت)و آن این اســت
کــه پیمــان را بایــد وفــا کرد.چــون ایــن یــک امــری اســت کــه از وجــدان انســان
سرچشــم ه میگیــرد و بــه عقیــده خاصــی مربوطنیســت کــه کســی بگویــد چــون
در دیــن مــا دســتور رســیده پــس مــن عمــل بکنــم،و دیگــری بگویــد ولــی در دیــن
مــا نیســت پــس الزم نیســت عمــل بکنم.مــی گویــد ایــن را وجــدان هــر بشــری
م میکنــد .و قــد لــزم ذلــک المشــرکون فــی مــا بینهــم دون المســلمین لمــا
حک ـ 
اســتوبلوا مــن عواقــب الغــدر حتــی مشــرکین کــه بــه مراتب از مســلمین پســت ترند
ایــن مطلــب را درک کــرده بودنــد کــه بایــد پیمــان را محتــرم بشــمرند.پس چــه
رســد بــه مســلمین.
فــا تغــدرن بذمتــک و ال تخیســن بعهــدک و ال تختلــن عــدوک فانــه ال یجتــری
ء علــی اهلل اال جاهــل شــقی مبــادا در عهــده ای کــه گرفتــه ای خیانــت کنی،مبــادا
عهــد خــودت را نقــض کنی،مبــادا بــا دشــمنت بــا ایــن مکاریهــا و نیرنــگ بازیهــا
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رفتــار کنــی کــه پیمــان ببنــدی و بعــد آن را زیــر پابگــذاری کــه این،جــرات بــر
خداســت و بــر خــدا کســی جــرات نمــی کنــد مگراینکــه نــادان و شــقی باشــد.
و قــد جعــل اهلل عهــده و ذمتــه امنــا افضاه بین العبادبرحمته و حریما یســکنون
اال منعتــه .تعبیرهــای عجیبــی اســت!خدا عهــدو پیمــان را مامــن بــرای بشــر
قــرار داده اســت،عهد و پیمــان را حریمــی قــرارداده بــرای بشــر کــه در آن بتواننــد
ســکونت و آرامــش پیــدا کنند.تــا آنجــا کـ ه میفرمایــد :و ال تعولــن علــی لحــن قــول
بعــد التاکیــد و التوثقــة الــی آخرحدیث.خالص ـ ه میگویــد در هــر شــرایطی قــرار
بگیــری و لــو فوقالعــاده ناراحــت باشــی و ببینــی تنهــا راه اینکــه از ایــن مضایــق
بیــرون بیایــی ایــن اســت کــه پــا روی ایــن امــر انســانی بگذاری،ایــن کار را نکــن.
اینجاســت جــای تــوکل و اعتمــاد بــه خــدا و اینکــه بگویــی خدایا!چــون رضــای
تــو در ایــن اســت کــه بــه عهــد خــود وفــادار باشــم،من نقــض پیمــان نمیکنــم.
مگــر اینکــه دشــمن نقــض پیمــان بکنــد یــا عالئــم نقــض پیمان[آشکار]باشــد و
بــر توثابــت بشــود آنه ـ ا میخواهنــد نقــض پیمــان بکنند،کــه آن هــم شــرایطی
داردکــه مــا طبــق آیــات قــرآن عــرض خواهیــم کــرد.
ی میداننــد.
امــروز اینگونــه نقــض عهدهــا را نوعــی زرنگــی و سیاســتمدار 
البتــه اینهــا نکاتــی نیســت کــه گذشــتگان از آنهــا غافــل بــوده انــد و امروزیهــا
م میدانستند،بدهاشــان مثــل امروزیهــا نق ـض
کشــف کــرده اند.گذشــتگان ه ـ 
میکردند،خوبهاشــان وفــادار بودند.م ـ ا میبینیــم معاویــه پســر ابوســفیان
ح میبنــدد بانــام خــدا و بــا عهدهــای
میآیــد بــا امــام حســن(ع) پیمــان صل ـ 
مؤکــد و زیــرش را هــم امضــا ء میکند،ولــی همینکــه روی کار آمــد و ســوار شــد،در
د میرودبــاالی منبــر و اعــا م میکند:ایهــا
اولیــن خطابــه ای ک ـ ه میخوان ـ 
النــاس!از حــاال بــه شــما بگویــم تمــام موادقــراردادی را کــه بــا حســن بــن علــی(ع)
بســته بــودم زیــر پــا گذاشــتم.با پایــش هــم روی آن کوبیــد و گفــت اینطــور زیــر پــا
گذاشــتم.گفتند عجــب آدم سیاســتمداری اســت،آنجا کــه مصلحتــش اســت
ن میبندد،امضــاء بکنــد امضــا ء میکند،قســم بخــورد
کــه پیمــان ببنــدد پیمــا 
ت میگویــد همــه را
م میخورد،وقتــی کــه بــه اصطــاح خــرش از پــل گذش ـ 
قس ـ 
م میبینیــم بــه ا و میگوینــد
زیــر پــا گذاشــتم.اماوقتی کــه ســراغ علی(ع)مــی روی ـ 
ن میفرمایــد آن زرنگــی
ببیــن معاویــه چقــدر مــرد زرنگــی اســت.امیر المؤمنی ـ 
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نیست،اســمش را زرنگــی و زیرکــی نگذاریــد،آن بــی دینــی اســت.فرق اســت میان
بــی دینــی و زیرکــی.آدم دینــدار همــه ایــن راههــا را میدانــد ولــی نمــی کند،امــا
آدم بــی دیــن ایــن کارهــا را انجــا م میدهــد .تفاوتــش در پابندنبــودن اســت،نه
ک میکنــد کــه دینــدار درک نمــی کند.ایــن اســت کــه در چنــد
اینکــه او چیــزی در 
جــای نهــج البالغــه ایــن مطلــب عنــوان شــده اســت که ان الوفــاء توام الصــدق الی
آخــر حدیث.خالص ـ ه میفرمایــد افــراد باتجربــه دنیــا دیــده گــرم و ســرد چشــیده
مثــل مــن همــه ایــن راههــا را میداننــد ودونهــا مانــع مــن امــر اهلل و نهیــه( .)5امـا
میبینــد ایــن کار[بــا دســتور خــدا ســازگار نیســت].

برخورد با کفار پیمان شکن

فامــا تثقفنهــم فــی الحــرب حــاال کــه اینهــا پیمــان شــکن هســتند،هر گاه در
جنــگ بــر آنهــا مســلط و پیــروز شــدی(نکتههای قــرآن را ببینیــد!
نمــی گویــد در همــه جا،چــون فقــط در میــدان جنــگ خــون آنهــا را مبــاح
میشــمرد) ،اگــر در جنــگ بــه چنیــن موجوداتی کــه گفتیم پسـتترین جنبندهها
هســتند رســیدی یعنــی اگــر بــر اینهــا پیــروز و مســلط شــدی(نمیگویدبا اینهــا
چــه رفتــاری کــن .تعبیــر عجیبــی دارد ):فشــرد بهــم مــن خلفهــم کاری کــن کــه
آن جماعتــی را کــه پشــت ســر اینهــا قــرار گرفتــه انــد و میخواهنــد راه اینهــا
را برونــد مشــرد و پراکنــده کنــی .بــا اینهــا کاری بکــن کــه اســباب عبــرت آنهــا
بشــود .لعلهــم یذکــرون شــاید آنهــا متذکــر بشــوند و دیگــر مثــل اینهــا اینطــور از
انســانیت خــارج نشــوند.
ی میچینــد کــه بدتریــن جنبندههــا
ایــن ســه آیــه عجیــب اســت.ابتدا مقدمــه ا 
کــدام هســتند.بعد بــرای اینهــا صفتــی ذک ـ ر میکنــد در ســقوط انسانیتشــان.
بعــد فتــوا و اجــاز ه میدهــد کــه اینهــا را از بیــن ببر،ولــی بــه ایــن از بیــن بــردن
حالــت انتقامــی نمــی دهــد کــه عقــده دلــت را خالــی کــن.

فلسفه مجازات مجرم

مجــازات،دو فلســف ه میتوانــد داشــته باشــد،یک فلســفه روانــی وآن اینکــه
کســی کــه جنایــت بــر او وارد شــده و عقــده روانــی پیدا کــرده است،تشــفی خاطری
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پیــدا کند.ولــی از ایــن مهمتــر اصــاح اجتمــاع اســت[که مجــازات مجرم]عبــرت
اســت بــرای دیگــران .قــرآن بــه جنبــه عبرتــش توجـ ه میکند،مــی گویــد حــاال کــه
چنینند،ایــن موجــودات پســت تــر ازحیــوان را از میــان ببر،بــا آنهــا کاری کــن کــه
عبــرت دیگــران بشــود.
و امــا تخافــن مــن قــوم خیانــة فانبذ الیهــم علی ســواء ان اهلل ال یحب الخائنین.
ممکــن اســت بپرســید:فرضا مــا بــا قومــی پیمــان بســتیم،پیمانی مؤکد.آیــا حتمــا
بایــد صبــر کنیــم اول آنهــا نقــض عهــد بکننــد بعــد ماپیمانمــان را بهــم بزنیــم؟و
حــال آنکــه گاهــی عالئمــی در دســت داریــم کــه اگــر مــا صبــر کنیــم کــه دشــمن عمــل
خــودش را انجــام بدهــد کالهمــان پــس معرکــه اســت.مثال فــرض کنیــد یــک
دولــت اســامی بــا دولــت دیگــری چنیــن قــراردادی بســته است.ســرویسهای
اطالعاتــی ،اطالعــات دقیــق داده انــد کــه چــه نشســته اید!آنهــا آمــاده حملــه
هســتند و میخواهنــد از آرامــش شــما ســوء اســتفاده کننــد.در اینجــا وظیفــه
مســلمین چیســت؟آیا ایــن اســت کــه بگوینــد چــون مــا پیمــان بســته ایــم بایــد
بــه پیمــان خودمــان وفــادار باشــیم،وصبر کننــد تــا آنهــا شبیخونشــان را بزننــد
و کار از کار بگــذرد؟!و یــا ایــن اســت کــه بگوینــد حــاال کــه ســرویسهای اطالعاتــی
چنیــن خبــری آورده اندپــس مــا پیــش دســتی بکنیــم؟ هــم آن نادرســت اســت و
ن میگویــد در اینگونــه مــوارد کــه عالئــم خیانــت آن کســی کــه پیمــان
هــم این.قــرآ 
بســته آشــکار است،شــما نــه ســکوت بکنیــد و نــه پیشدســتی.قبال بــه آنهــا
اعــام بکنیــد کــه بــه موجــب اطالعاتــی کــه بــه مــا رســیده اســت شــما بــه عهــد
خودتــان پایبنــد نیســتید پــس مــا رســما اعــا م میکنیــم کــه پیمــان مــا از ایــن
ب میکنیــم ،تــا در یــک حــد ســواء
ســاعت منتفــی اســت و مــا کان لــم یکــن حســا 
ومتعــادل و برابــر قــرار بگیرید.بعــد از ایــن اعــام هــر تصمیمــی ک ـ ه میخواهیــد
بگیریــد.در ایــن صــورت بــا عدالــت رفتــار کــرده اید.پــس نــه صبــر کنیــد تــا آنهــا
کارشــان را انجــام بدهنــد و شــما اغفــال شــده باشــید و نــه پیشدســتی کنیــد و
آنهــا را غافلگیــر نماییــد کــه عمــل شــما خیانــت بــه انســانیت باشــد ،بلکــه ایــن
کار را انجــام دهیــد کــه هــم احتیــاط اســت و حــذر و هــم انســانی.
مــی فرمایــد :و امــا تخافــن مــن قــوم خیانــة و اگــر از قومــی بیــم خیانــت پیــدا
کردیــد ،یعنــی بــه موجــب عالئــم و امــارات و اطالعاتــی کــه بــه شــما رســیده
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اســت،خوف خیانــت داشــتید فانبــذ الیهــم آن عهــد نامــه رابینــداز بــه ســوی
آنهــا یعنــی بــه آنهــا اعــام کــن کــه از ایــن ســاعت دیگــر پیمانــی نداریــد علــی
ســواء تــا دو طــرف بــا یکدیگــر مســاوی بشــوید؛آنها بدانند،شــما هــم بدانیــد
کــه از ایــن ســاعت دیگــر پیمانــی در کار نیســت .ان اهلل ال یحــب الخائنیــن
ن میگویندجملــه ان اهلل ال یحــب
خــدا خیانتــکاران را دوســت ندارد.مفســری 
الخائنیــن علــت اســت بــرای آن تقدیــری کــه دراینجــا هســت.یعنی مبــادا قبــل
از اینکــه بــه آنهــا اعــام بکنید،پیمانتــان راعمــا نقــض کنیــد کــه در ایــن صــورت
شــما خیانــت کــرده اید.خداخیانتــکاران را دوســت نمــی دارد.

آیا حق پیش نمی رود و همواره باطل پیروز است؟

و ال یحســبن الذیــن کفــروا ســبقوا انهــم ال یعجــزون ایــن کافــران خیــال نکننــد
کــه بــه موجــب ایــن کارهــای کافــر ماجرایــی خــود ،نقــض عهدهــا و عملیــات غیــر
انســانی،پیش افتادنــد و بــا اینهــا بــر حقایقــی کــه مابــرای بشــر نــازل کــرده ایــم
مقــدم شــدند.نه،اینها خــدا را عاجــز نمــی کننــد.
مقصــود ایــن نیســت کــه آنهــا بیاینــد بــه جنــگ خــود خدا،خــدا بــر آنهــا پیــروز
میشــود.مقصود ایــن اســت[که بــا توجــه بــه اینکــه] کارهــای آنهــا از قبیــل
نقــض عهدهــا و خیانتهــا،در مقابــل کارهایــی اســت کــه بــر اســاس خدایــی
اســت مثــل راســتی ،درســتی ،وفــای بــه عهــد و امانــت؛ خیــال نکنیــد اگرکســی
ش میافتد.قبــول ایــن آیــه شــاید
از آن راه بــرود ،بــر کســی کــه از ایــن راه بــرود پیـ 
بــرای مــا دشــوار باشــد.ما بــه یــک تعلیــم عــادت کــرده ایــم و آن عکــس ایــن آیــه
اســت کـ ه میفرمایــد :و ال یحســبن الذیــن کفــروا ســبقوا خیــال نکننــد کافرانــی کــه
ش میافتنــد .مــا عکســش را میگوییــم.
مــا توصیــف کردیم،بــا آن راهشــان پی ـ 
میگوییــم حــق هیــچ وقــت پیــش نمــی رود،عدالــت هیچــگاه پیــش نم ـیرود،
م میگوییــم دلیلــش ایــن
درســتی هیــچ وقــت در دنیــا پیــش نمــی رود.بعــد ه ـ 
اســت کــه مــ ا میبینیــم مــردان حــق پیــش نرفتند.علــی(ع) شکســت خــورد
و پیــش نرفت.امــام حســین(ع) کشــته شــد پــس پیــش نرفــت .ولــی اشــتباه
ی میرفــت کــه معاویــه رفت،کــه
میکنیــم؛ اگــر علــی(ع) دنبــال همــان چیــز 
معاویــه بــه آن رســید وعلــی(ع) نرســید[این ســخن صحیــح بــود] .مــا فکــر کردهایم
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علی(ع)ومعاویه-العیــاذ باهلل-مثــل همنــد ،راهشــان هــم مثــل هــم بــوده اســت.
یعنــی علــی(ع) میخواســت سیاســتش پیــش بــرود بــه اینکــه خلیفــه بشــود
و برگــرده مــردم ســوار بشــود،معاویه هــم همیــن را میخواســت[،منتها]علی(ع)
یــک متــود داشــت،معاویه متــود دیگری.معاویــه بــا متــود خــودش بــه آن هــدف
رســید،علی(ع) بــا متــودی کــه داشــت بــه آن هــدف نرســید.
اگــر هــدف هــر دو را یکــی بدانیم،آنوقــت علی(ع)العیــاذ بــاهلل بدتــر ازمعاویــه
بــوده اســت ،چــون معاویــه هدفــش ریاســت بود،متــودی کــه درپیــش گرفتــه بــود
متــود بــی دینــی بــود ،ولــی علی(ع)العیــاذ بــاهلل هدفــش همــان ریاســت بــود ولــی
متــود تظاهــر بــه تقــوا را در پیــش گرفتــه بــود ،پــس بایــد هــم شکســت بخــورد.
امــا حقیقــت ایــن اســت کــه علی(ع)یــک هــدف داشــت ،معاویــه هــدف دیگــری.
هــدف علی(ع)مبــارزه بــا روش معاویههــا بــود.
علی(ع)شکســت نخــورد ،پیــروز شــد.خودش کشــته شــد ولــی هدفــش را
نگهــداری کــرد و زنــده نمــود.

داستان مرد فاضل و صدر اعظم

معــروف اســت کــه در زمــان قاجاریــه مــرد نســبتا فاضلــی کــه بســیارخوش نویــس
بــوده ( )6ظاهــرا از شــیراز رفتــه بــود مشــهد بــرای زیارت.دربازگشــت پولــش تمــام
ل میمانــد.
میشــود یــا دز د میزنــد،و در تهــران در حالــی کــه غریــب بــوده بــی پــو 
فک ـ ر میکنــد کــه از هنــرش کــه خطاطــی اســت اســتفاده کنــد و ضمنــا زیــاد هــم
معطــل نشــود.ب ر مـیدارد همیــن عهــد نامــه امیــر المؤمنیــن(ع) بــه مالــک اشــتر
را کــه بخشــی از آن را خوانــدم بایــک خــط بســیار زیب ـ ا مینویســد.خط کش ـی
ی مینویســد
ی میکند،ایــن عهــد نامــه را در یــک دفتــر 
میکند،جــدول بنــد 
و آن را اهــدا میکنــد بــه صــدر اعظــم وقت.یــک رو ز م ـیرود نــزد صــدر اعظــم در
حالــی کــه اربــاب رجــوع هــم زیــاد بــوده اند.نوشــته را بــه ا و میدهــد و میگویــد
د میشــود کــه بــرود .صــدر اعظ ـم
هدیــه ناقابلــی اســت.پس از مدتــی بلن ـ 
د میخواهــد مرحمتــی بدهــد،
میگویدآقــا شــما بفرمایید.بــا خــو د میگویــد الب ـ 
میخواهــد خلــوت بشــود.چند نفــری از اربــاب رجــو ع میمانند.بازمــی بینــد
م میگویــد آقــا
د میشــود کــه برود.دوبــاره صــدر اعظ ـ 
خیلــی طــول کشــید،بلن 
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شــما بفرماییــد .تــا اینکــه همــه مــرد م میروند،فقــط پیشــخدمتها میماننــد.
ص میگویدنه،مــن عرضــی
م میگویــد فرمایشــی دارید؟ایــن شــخ 
صــدر اعظــ 
م میگویــد همــه
نداشــتم،همین را تقدیــم کــرده بودم.پیشــخدمتها را ه ـ 
تــان برویــد بیرون،کســی حــق نــدارد بیایــد داخــل اطاق.ایــن بیچــاره وحشــتش
م میگویــد بیــا جلو!مــی رود
میگیــرد کــه ایــن دیگــر چگونــه اســت؟!صدر اعظ ـ 
ش میگویــد چــرا ایــن رانوشــتی و بــرای مــن آوردی؟مــی
جلو.آهســته در گوش ـ 
گویــد شــما صــدر اعظــم یــک مملکــت هســتید،این هــم دســتور العمــل مــوال امیــر
المؤمنین(ع)اســت بــرای کســانی مثــل شــما.
فرمــان اوســت راجــع بــه اینکــه بــا مــردم چطــور بایــد رفتــار کرد.مــن فکرمــی کنــم
شــما هــم شــیعه امیــر المؤمنیــن هســتید و چنیــن چیــزی را دوســت داریــد.
فکر کردم برایتان هدیه ای بیاورم،هیچ چیز مناسبتر از این پیدا نکردم.
ن میخواهــم بــه تــو بگویــم وآن
گفــت بیــا جلــو .رفــت جلــو .گفــت یــک کلمــه مـ 
ایــن اســت کــه خــود علــی کــه اینهــا را نوشــت و بــه اینهــا بیــش از هــر کــس دیگــر
یکــرد،در سیاســت از اینهــا چقــدر بهــره بــرداری کــرد کــه
لم 
پابنــد بــود و عم ـ 
حــاال مــن بیایــم بــه اینهــا عمــل بکنم؟خــود علــی از همیــن راهــی کــه دســتور داد
عمــل کــرد و دیدیــم کــه تمــام ملکــش از بیــن رفــت و معاویــه براو مســلط شــد.علی
خــودش بــه ایــن دســتور العمــل عمــل کــرد و شکســت خورد،پــس ایــن چیســت
کــه بــرای مــن نوشــته ای؟!گفــت اجــاز ه میدهیدجــواب بدهم؟بله.گفــت چــرا
ایــن حــرف را در میــان جمعیــت بــه مــن نگفتــی؟ گفــت اگــر در میــان جمعی ـت
میگفتــم پــدرم را د ر میآوردنــد.
گفــت بســیار خوب،جمعیــت کــه رفــت چــرا پیشــخدمتها را گفتــی همــه تــان
برویــد بیرون؟گفــت اگــر یکــی از آنهـ ا میفهمیــد کــه مــن چنیــن جســارتی بــه علـی
میکنــم پــدرم را د ر میآورد.گفــت پیــروزی علی(ع)همیــن اســت.
چــرا معاویــه بعــد از هــزار و ســیصد ســال،احدی کوچکتریــن احترامــی برایــش
قائــل نیســت و جــز لعنــت و نفریــن چیــز دیگــری بــرای او نیســت؟
علی(ع)هــم بشــری بــود مثــل مــن و تو.ایــن احتــرام را از کجــا پیــدا کــرد کــه تــو
اگــر بــه همیــن نوکرهــا و پیشــخدمتها بگویــی آدمهــای بیگناهــی را گــردن بزنیــد
ن میزننــد ولــی اســم علــی را جــرات نمــی کنــی بــا بــی احترامی[جلــوی آنهــا
گــرد 
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ببری]؟آیــا جــز ایــن اســت کــه علــی(ع)را اینهــا بــه همیــن صفــات شــناخته انــد
کــه علــی مجســمه راســتی و درستی،مجســمه وفــای بــه عهــد و تجســم همیــن
دســتور العملــی اســت کــه خــودش داده اســت؟علی(ع)به موجــب اینکــه بــه
همیــن سیاســت عمــل کرد،هــم خــودش را در دنیــا بیمــه کــرد و هــم اینهــا
ل میکنــد
را.اگــر در دنیــا فــردی پیــدا میشــود کــه بــه ایــن اصــول انســانیت عم ـ 
بــه موجــب همیــن اســت کــه علــی(ع) اینهــا را نوشــت و خــودش عمــل کــرد.
اگــر او اینهــا را نمــی نوشــت و خــودش عمــل نمــی کرد،ســنگ روی ســنگ بنــد
نمیشــد.تو خیــال کــرده ای کــه ایــن اجتمــاع را بــا همــان سیاســت خــودت
حفــظ کــرده ای؟! اگــر مــردم دزدی نمــی کنند،بــه خاطــر تــودزدی نمــی کننــد؟!
صــدی نــود مردمــی کــه دزدی نمــی کننــد بــه خاطــر علــی(ع)
و دســتورهای علــی و امثــال علــی اســت .صــدی نــود مردمــی کــه
فحشــاءنمیکنند ،بــه نامــوس تــو خیانــت نمــی کننــد ،بــه خاطــر همــان علــی(ع)
ودســتورهای علــی اســت .تــو خیــال کــرده ای علی(ع)شکســت خــورد؟!
ایــن اســت کـ ه میفرمایــد :و ال یحســبن الذیــن کفروا ســبقواانهم ال یعجــزون .ما
بایــد ایــن فکــر را از دمــاغ خودمــان بیــرون بیاوریــم کــه حــق پیــش نمیرود،مــردم
تابــع ظلــم هستند،اســاس دنیــا بــر ظلــم و ناحقــی اســت.اینطور نیســت.
ایــن مقــداری هــم کــه از زندگــی بشــر باقــی اســت،به اعتبــار همــان پیوندهــای
محکمــی اســت کــه اهــل حــق و اهــل راســتی و درســتی برقــرار کــرده اند.البتــه
گفتــم مقصــود[از آیــه مذکور]ایــن نیســت[که خدامــی گوید]کافــران بــر مــا پیــروز
نمــی شــوند.کافران کــه نمــی خواهنــد بــا خداکشــتی بگیرند.مقصــود ایــن اســت
کــه راه آنهــا بــر راه مــا هرگــز پیروزنمــی شــود.پس کاری بکنیــد که در راه ما باشــید.

لزوم تهیه نیرو

و اعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة و مــن ربــاط الخیــل ترهبــون بــه عــدو اهلل و
عدوکــم و آخریــن مــن دونهــم ال تعلمونهــم اهلل یعلمهــم .خــوب،راه مــا چیســت؟
آیــا راه مــا فقــط ایــن اســت کــه بــه عهــد خــود وفــادار باشید،راســتگو
باشید،درســت کــردار باشــید،خدا را عبــادت کنید،برویــد در مســجدها و پیوســته
دعــا بکنید؟نــه،راه مــا فقــط معنویــات نیســت،مادیات هــم هســت.راه اســام راه
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ت میگویــد :و اعــدوا لهــم مااســتطعتم مــن قــوة بــرای
جامــع اســت.بعد از آن آیــا 
مقابلــه بــا دشــمنان،تا آن حــدی کــه برایتــان ممکــن اســت نیــرو تهیــه کنید.مــا
اینهــا را فرامــوش کــرده ایم«.ویــل دورانــت»
مــی گوید:هیــچ دینــی بــه انــدازه اســام پیــروان خــود را بــه قــوت و نیرومنــدی
دعــوت نکــرده اســت.آی ه میگویــد در مقابــل دشــمن،تا آنجــا کــه برایتــان مقــدور
اســت نیــرو تهیــه کنید.دیگــر نمــی گویــد چــه تهیــه بکنید.بعضــی مفســرین مثــل
عالمــه طباطبائــی از ایــن آیــه نکتــه خوبــی اســتنباط کــرده انــد.
مــی گوینــد در آیــات پیش،مخاطــب فقــط شــخص پیغمبــر اســت،در ایــن
آیه،مخاطــب عمــوم مــردم اســت.آیات پیــش چنیــن بــود :ان شــر الــدواب عنــد
اهلل الذیــن کفــروا فهــم ال یؤمنــون الذیــن عاهــدت منهــم ثــم ینقضــون عهدهــم
....آنهــا کــه تــو بــا آنــان پیمــان بســتی و پیمانشــان رانقــض کردنــد فامــا تثقفنهم
فــی الحــرب آنجــا کــه تــو بــر آنهــا پیروزمــی شــوی چنیــن کــن .و امــا تخافــن
مــن قــوم خیانــة آنجــا کــه تــو بــه عنــوان رئیــس مســلمین خــوف و بیــم خیانــت
آنهــا را پیــدا کردی،پیمانشــان را الغاءکــن یعنــی اقالــه کن[،منتفــی بــودن آن
را]بــه آنهــا اعــام کن.همــه جامخاطــب خــود پیغمبــر اســت.ولی اینجــا ک ـه
میرســد نمــی گویــد :و اعــد لهــم مــا اســتطعت مــن قــوة ای پیغمبــر!ای رئیــس
مســلمین!ای ولــی امــر مســلمین!هر مقــدار نیــرو کــه بــرای تــو ممکــن اســت آماده
کن.یکدفعــه مخاطــب ،عمــوم مســلمین قرا ر میگیرنــد:ای مســلمین!عموما،هر
چــه نیروبرایتــان ممکــن اســت آمــاده کنید.چــون ایــن نیرو،نیرویــی نیســت
کــه فقطرئیــس مســلمین بایــد آمــاده کند.یــک مقــدار آن،مجهــز شــدن خــود
افراداســت.افرادند کــه بایــد تعلیمــات ببیننــد و خبرویــت و آمادگــی پیداکننــد.
بــا اینکــه در اینجــا هــم وظیفــه ســنگین بــه عهــده ولــی امــر مســلمین اســت،اما
د میگــذرد
بــه واســطه کمــال اهمیــت،از اینکــه مخاطب،ولــی امــر مســلمین باشـ 
و عمــوم را مخاطــب قــرا ر میدهــد :و اعــدوا لهــم مااســتطعتم مــن قــوة هــر چ ـه
میتوانیــد نیــرو تهیــه کنیــد و مــن ربــاط الخیــل یــک مثــال ذک ـ ر میکنــد:و از
اســبان بســته کــه مظهــر و دلیلــی اســت بــر مهیابــودن نیروها،چــون در قدیــم
ی میخواســت آمــاده
اســب نقــش مهمــی در جنــگ داشــت؛یک ســپاه وقت ـ 
باشــد،یکی از وســائل آمادگیــش اســبان بســته آمــاده بــه کار بــود کــه وقتــی اعــام
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ج میشــد فــورا ایــن اســبها را ســوارمی شــدند و میرفتنــد .ترهبــون بــه عــدو
بســی 
اهلل و عدوکــم کــه بــه ایــن وســیله،رعب و شــخصیت شــما در دل دشــمنان خــدا
و دشــمنان شــما وجودداشــته باشــد،وقتی کــه نیــروی شــما را در نظـ ر میگیرنــد
دلشــان بلرزد،وخالصــه روی شــما حســاب بکننــد.
جملــه ای اســت از یکــی از فیلســوفان معاصــر اروپا.مــی گویدپیمانهــا بــدون
شمشــیر،جز کلماتــی بــر روی کاغذهــا نیســتند.
ســخنی بســیار اساســی اســت :تــو بــه پیمــان خــودت وفــادار بــاش امااتکائــت
بــه وفــای طــرف نباشــد.از ناحیــه خــودت وفــادار بــاش ولــی بــه وفــای طــرف هرگــز
متکــی مباش.نیرویــت مهیــا باشــد کــه اگــر طــرف خواســت پیمــان را نقــض کنــد بــا
نیــرو بــا او روبــرو بشــوی .گویــی ایــن فیلســوف حــرف خــودش را از ایــن آیــات قــرآن
اقتبــاس کــرده اســت.قرآن بعــد ازاینکــه آنهمــه توصی ـ ه میکنــد بــه امــر انســانی
وفــای بــه عهــد و پیمــان،در واقــع اینطــو ر میگوید:خودتــان وفــادار باشــید ولــی
اعتمــاد نکنیــد بــه انســانیت دیگران.نیرویتــان را آمــاده داشــته باشــید کــه اگــر
آنهــا بــا نیــرو بــا شــماروبرو شدند،شــما نیــز بــا نیــرو بــا آنهــا روبــرو بشــوید،و بــه
موجــب آن ،خصیــت خودتــان را بــه دشــمنان خــدا و دشــمنان خودتــان ثابــت
کنیــد کــه وقتــی فکــر شــما را میکنند،دلشــان بلــرزد .و آخریــن ال تعلمونهــم ای
بسادشــمنانی هســتند کــه شــما آنهــا را نمــی شناســید اهلل یعلمهــم فقــط خــدا
میشناســد.
و مــا تنفقــون مــن شــی ء فــی ســبیل اهلل یــوف الیکــم و انتــم التظلمــون .فــورا
ش میکشــد.چون نیــرو تهیــه کــردن ،هــم انفــاق مال ـی
مســئله انفــاق را پی ـ 
میخواهــد و هــم انفــاق جانی.شــاید بیشــتر هــم عنایــت دارد بــه انفــاق مالی.هــر
چــه در راه خــدا در زمینــه نیرومنــد کــردن مســلمین ببخشــید،خیال نکنیــد گ ـم
میشــود،خدا بــه پیمانــه تمــام بــه شــما خواهــد داد.خیــال نکنیــد از دســتتان
رفتــه اســت .خیر،هرگــز ظلمــی بــر شــما نخواهــد شــد.
و ان جنحــوا للســلم فاجنــح لهــا تــا اینجــا همــه اش صحبــت جنــگ ومقابلــه
ن میآیــد .جنــح
کــردن بــا دشــمن خیانتــکار بــود.از اینجــا صحبــت صلــح بــه میــا 
للســلم یعنــی بالــش را پهــن کــرد بــرای سلم(ســلم یعنــی صلح)یعنــی تمایــل
بــه صلــح نشــان داد.ظاهــرا ایــن کلمــه از آنجــا گرفتــه شــده اســت کــه مرغهــای
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ی میخواهنــد عالمــت بدهنــد کــه نمــی خواهیــم
جنگــی مثــل خــروس وقت ـ 
ن میکننــد یعنــی دیگــر آمــاده بــرای جنــگ
بجنگیــم بالهایشــان را روی زمیــن پهـ 
نیســتم.اینجا مقصــود ایــن اســت کــه اگــر دشــمن تمایــل بــه صلــح نشــان داد تــو
خشــونت نکن،تــو هــم تمایــل بــه صلــح نشــان بده.تفســیرش باشــد بــرای آینده.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین.

ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
- 1سوره اسراء،آیه [.70و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مرکب خشکی و دریا سوار کردیم].
-2سوره توبه،آیه .7
-3سوره توبه،آیه .4
-4مسئله ای است که اهل کتاب را گاهی با شرایط ذمه میپذیرند و گاهی با آنهاقرارداد صلح میبندند.در
اینجا کلمه دشمن به کار رفته که اعم[از اهل کتاب و غیره] است.
-5نهج البالغه،خطبه .41
-6در قدیم خوش نویسی معمول بود.
……………………………………………………….
منبع  :آشنایی با قرآن جلد  , 3مطهری  ،مرتضی
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ّ
قرآن و جاودانگی ملتها
اییــن اســام و کتــاب مقـ ّـدس قــرآن ،راه حقیقتــی هدایــت بشــر بــه ســوی
ســعادت و کمــال اســت .چیــزی کــه بســیار مایــه ّ
تأســف اســت ،ایــن اســت کــه
ّ
تصــور بعضــی از دور افتــادگان از حقیقــت اســام ،دربــاره ایــن اییــن و کتــاب
ن میکننــد
مقـ ّـدس آن ،بســیار غلــط و دور از واقعیــت اســت .ایــن دســته ،گمــا 
ً
کــه اســام و قوانیــن قــرآن ،منحصــر بــه نمــاز و روزه و احیانــا حـ ّـج خانــه خداســت.
ّ
متوجــه نباشــند و فقــط اســام را در
بعضیهــا کــه شــاید ایــن مقــدار را هــم
ّ
ی میبیننــد .بایــد تصدیــق کــرد کــه عملکــرد گروهــی از دینــداران و حتــی
زنجیرزنـ 
ً
ّ
عالمــان دیــن هــم کــه خــود را عمــا از تمــام فعالیتهــای اجتماعــی بــر کنــار
ی میکنــد.
داشــته انــد ،بــه ایــن ســوء تفاهــم ،کمــک شــایان 
اســام ،آن چنــان برنامــه گســترده و جامعــی بــرای زندگــی دارد کــه خــط ســیر
ّ
ســعادت بشــر را از هنــگام تولــد تــا موقــع مــرگ و از درون خانــواده تــا میــدان
جنــگ و از اداره و کارخانــه و بــازار تــا کرســی قضــاوت و مدیریــت و رهبــری سیاســی
ّ
ص میســازد  .اســام ،دربــاره هــر مســأله ای از مســائل زندگــی ،راه روشــنی
مشــخ 
پیــش پــای انســان گــذارده و ّ
حتــی رابطــه انســان را بــا طبیعـ ِـت جانــدار و بــی
جــان ،بــه صورتــی بســیار زنــده تــر و ارزنــده تــر از آنچــه امــروز در رســانهها و مجامــع
جهانــی مطــرح اســت ،بیــان نمــوده اســت1.
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در ایــن میــان ،قــرآن ،کتــاب جاویــدان اســام و تنهــا معجــزه مانــدگار ایــن اییــن
نیــز رهیافتهایــی جهــت زندگــی مـ ّ
ـادی و زمینــی بشــر ارائــه نمــوده اســت .ایــن
ُ
ن میدهــد کــه اســام ،تنهــا ســعادت اخــروی را در نظــر نــدارد .هــر
امــر ،بــه مــا نشــا 
ُ
چنــد از دیــدگاه اســام ،ســعادت اخــروی هــم در گــرو ایــن اســت کــه فــرد ،در ایــن
دنیــا و در جزئــی تریــن مســائل زندگــی خــود نیــز راه درســت را بپیمایــد.

مضامین و ارزشهای اجتماعی در قرآن

در قــرآن ،بــه ارزشهــا و اصــول اجتماعــی فراوانــی اشــاره شــده اســت کــه
بســیاری از آنهــا ،امــروزه ،بــه نحــوی مــورد ّ
توجــه پژوهشــگران اجتماعــی (بویــژه
در جهــان توســعه یافتــه) قــرار گرفتــه انــد .بعضــی از ایــن اصــول و ارزشهــا کــه
ط میشــوند و نقــش ّ
مهمــی در شــکل گیــری و
بــه متــن زندگــی اجتماعــی مربــو 
هویــت یابــی و دوام جامعــه دارن ـدـ عبــارت انــد از:
ّ
 .1کســب علــم و دانــش :نخســتین شــرط حیــات یــک ملــت ،علــم و آگاهــی
اســت .بــه همیــن جهــت ،نویســندگان امــروز ،ممالــک پیــش رفتــه از لحــاظ علــم
و فرهنــگ را بــا تعبیــر «زنــده» نــا م میبرنــد و گاهــی در نقطــه مقابــل آن ،دربــاره
ّ
بعضــی جوامــع ،تعبیــر «ملــت مــرده» و «جامعــه بــی روح» را اســتفاد ه میکننــد.
ریشــه ایــن تعبییــر در ضمــن گفتــار پیشــوایان دیــن اســام دیــد ه میشــود:
پیامبــر اکــرم(ص ) میفرمایــد« :گفتگوهــای علمــی ،دلهــای مــرده را زنــده
میکنــد در صورتــی کــه ســر انجــام آن ،خــدا و اوامــر او باشــد» 2.یــا «کســی کــه
مرگــش فــرا رســد در حالــی کــه بــه فــرا گرفتــن دانــش ســرگرم باشــد کــه بدیــن
وســیله مســلمانان را زنــده کنــد ،فاصلــه میــان او و پیغمبــران در بهشــت ،فقــط
یــک درجــه خواهــد بــود» 3.از ایــن رو اســام ،مــردم را بــه فــرا گرفتــن علــم و دانــش
ن میفرمایــد:
تشــویق بســیار نمــوده و بلکــه آن را واجــب دانســته اســت .درقــرآ 
«مؤمنــان راســتین و پوینــدگان علــم ،پیوســته نــزد پــروردگار ،بــر درجــات آنهــا
افــزود ه میشــود»4.
ّ
ترویــج و گســترش آگاهــی و دانــش و روحیــه علــم انــدوزی تــا حــدی از نظر اســام
ی میدانــد و میفرمایــد ...« :پــس چــرا
اهمیــت دارد کــه آن را از امــور الزم و ضــرور 
ْ
از هــر جمعیتــی از آنــان گروهــی کــوچ نمــی کننــد تــا دانــش عمیــق بــه دســت آورنــد
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و قــوم خــود را ـ آن گاه کــه بــه ســوی آنــان بازگشــتندـ هشــدار دهنــد ،باشــد کــه آنــان
از زشــتکاری بــر حذر باشــند»5.
در اســام ،آموختــن ،یــک ارزش اســت و هیــچ محدودیتــی نــدارد .هــر کــس
ّ
س میدانــد ،موظــف اســت کــه بــه
نمــی دانــد ،بایــد از آگاهــان بپرســد و هــر ک ـ 
دیگــران بیامــوزد6.
 .2نظــارت عمومــی :ارزش تــازه ای کــه اســام بــرای جلوگیــری از انحرافــات
ّ
و پــس از تربیــت صحیــح خانــواده و معلــم مطــرح نمــوده اســت ،نظــارت
عمومــی مســلمانان بــر اعمــال یکدیگــر اســت .طبــق ایــن حکــم صریــح قرآنــی،
ّ
هــر مســلمانی حــق دارد و بلکــه موظــف اســت بــر اعمالــی کــه آشــکارا از دیگــری
س ـ ر میزنــد ،نظــارت کــرده ،او را بــه خوبیهــا دعــوت کنــد و از بدیهــا بــاز دارد
 .موضــوع امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،در بســیاری از ایــات قــران ذکــر شــده
اســت  .خداونــد در قــرآن ،گاهــی مســلمانان را میســتاید ،از ایــن جهــت کــه
دارای چنیــن رفتــار و روابطــی هســتند و گاهــی آن را جــزء اعمــال صالــح معرف ـی
میکنــد 7.هنگامــی نیــز در ضمــن نصیحتهــای لقمــان بــه فرزنــدش ،بــه ایــن
ق میکنــد 8و در مــوردی دیگــر نیــز بــه کســانی کــه ایــن
عمــل صحیــح ،تشــوی 
وظیفــه بــزرگ را انجــام دهنــد ،وعــده رحمــت داده شــده اســت9.
اســا م میگویــد اگ ـ ر میخواهیــد در اجتمــاع شــما ظلــم و ســتم شــیوع نیابــد
و جامعــه رو بــه هالکــت نــرود ،نظــارت عمومــی و انتقــاد منصفانــه و پیشــنهاد
خیرخواهانــه را فرامــوش نکنیــد .امــام رضــا(ع ) میفرمایــد« :بــه نیکیهــا دعــوت
کنیــد و از بدیهــا جلوگیــری نماییــد وگرنــه مردمــان شــرور و ســتمگر ،بــر شــما
ّ
ط میشــوند و در آن موقــع ،خوبــان شــما دع ـ ا میکننــد و بــه اجابــت
مســل 
نخواهــد رســید»10.
 .3تعلیــم و تربیــت صحیــح فرزنــد :بــدون شــک ،بســیاری از ویژگیهــای
اخالقــی و شــخصیتی فــرد ،ریشــه در خانــواده و کودکــی و نوجوانــی او دارنــد و در
ل میگیــرد.
واقــع ،زیربنــای اخــاق و اعتقــاد انســان و جامعــه ،در خانــواده شــک 
حــال اگــر در جامعــه ای ،خانوادههــا ارزشهــای اخالقــی را تقویــت کننــد و آنهــا
را بــه نسـلهای بعــد منتقــل کننــد ،آن جامعــه ،جامعــه ای ارزش مــدار خواهــد
بــود .از ایــن رو ،اســامّ ،
د میدهــد و در ایــن بــاره
اهمیــت زیــادی بــه تربیــت فرزنـ 
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ً
بــرای پــدران و مــادران ،رســما مســئولیت قائــل شــده اســت« :و خانــواده خــود را
بــه نمــاز امــر کــن و خــود [نیــز] بــا همــه نیــرو بــر [مراعــات] آن ،شــکیبایی کــن .مــا
ی میدهیــم و عاقبــت
از تــو هیــچ روزی نمــی طلبیــم .ایــن ماییــم کــه تــو را روز 
[نیــک] از ِآن [اهــل] تقواســت»11.
 .4رســیدگی به وضع نیازمندان :در دنیای کنونی ،فقر و تنگدســتی بســیاری
از مــردم و اختالفــات فاحــش طبقاتــی ،فکــر دانشــمندان را بــه خــود مشــغول
ســاخته و بــرای عــاج ایــن درد و کــم کــردن ایــن فاصلــه خطرنــاک طبقاتــی تــاش
میکننــد  .اســام ،بــرای پیشــگیری از تراکــم ثــروت و ریشــه کــن ســاختن بــای
خانمــان ســوز فقــر ،قانــون صدقــات (واجــب و مســتحب )12را گــزارده اســت،
ّ
بــه ایــن معنــی کــه ثروتمنــدان را موظــف کــرده تــا مقــدار معینــی از امــوال خــود
ن میگویــد« :در امــوال هــر مســلمانی ،ســهمی
را هــر ســاله بــه فقــرا بپردازنــد .قــرآ 
ّ
مشــخص ،بــرای نیازمنــد و محــروم اســت»13.
قــرآن مجیــد ،در مــوارد بســیاری از «زکات» نــام بــرده 14و به قــدری به پرداختن
ً
آن ّ
اهمیــت داده کــه غالبــا آن را در کنــار بــزرگ تریــن فرضیــه دینــی (یعنــی نمــاز)
یــاد کــرده اســت« :نمــاز را بــه پــا داریــد و زکات را بپردازیــد؛ زیــرا آنچــه کار نیــک
انجــام دهیــد ،جــزای آن را خواهیــد یافــت»15.
از نظــر قــرآن ،زکات ،آثــار اخالقــی و معنــوی فراوانــی بــرای جامعه دارد :انســان را
ک میکنــد و نــوع دوســتی و ســخاوت و ایثــار و
از دنیاپرســتی و ُبخــل و حــرص پــا 
گذشــت و ّ
ت میکنــد و نیــز فقــر و محرومیت
توجــه بــه حقــوق دیگــران را در او تقویـ 
ن میبــرد و
ـ کــه ریشــه بســیاری از مفاســد و انحرافــات در جامعــه اســت ـ را از بی ـ 
ک میشــود و هــم زکات دهنــده[« :ای پیامبــر!] از
بدیــن ترتیــب ،هــم جامعــه پــا 
امــول آنــان زکات بگیــر کــه بــا ایــن کار[ ،جــان و مــال] آنهــا را پاکیــز ه میکنــی»16.
 .5ترویــج صلــح و دوســتی و ُمــدارا و گفتگــو در جامعــه ...« :پــس ،از خــدا
پــروا کنیــد و روابــط مابیــن خودتــان را اصــاح کنیــد و اگــر مؤمنیــد ،از خــدا و
فرســتاده اش اطاعــت کنیــد»17.
ً
زندگــی اجتماعــی ،طبیعتــا آمیختــه بــا مشــاجره و اختــاف و درگیــری اســت.
قــرآن ،مؤمنــان را بــرادر یکدیگــر ّ
معرفــی کــرده و وظیفــه آنــان را اصــاح روابــط بیــن
یکدیگــر و رفــع ســوء تفاهمهــا دانســته و شــرط تقــوا را تــاش بــرای ایجــاد خــوش
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بینــی و آشــتی و دوســتی در بیــن اهــل ایمــان بیــان کــرده اســت 18.در حدیــث
اســت کــه «پــاداش اصــاح کننــده اختالفــات میــان مــردم ،ماننــد اجــر مجاهــد در
راه خــدا در میــدان جنــگ بــا کافــران اســت» 19.ایــات دیگــری از قــرآن نیــز وجــود
دارنــد کــه در آنهــا بــه صلــح و آشــتی دعــوت شــده اســت« :ای کســانی کــه ایمــان
آورده ایــد ،همگــی در صلــح و آشــتی دراییــد و از گامهــای (راه) شــیطان پیــروی
نکنیــد کــه او دشــمن آشــکار شماســت»20.
اهمیــت صلــح در قــرآن تــا انــدازه ای اســت کــه آن را نــه تنهــا در بیــن مؤمنــان،
بلکــه در مــورد دشــمنان و کافــران نیــز توصیــه کــرده و فرمــوده اســت« :اگــر
دشــمنان ،خواهــان صلــح بودنــد ،شــما بپذیریــد»ّ 21.امــا در عیــن حــال ،قــرآن
صلــح از روی تــرس و سســتی و ســازش بــه منظــور فــرار از جهــاد و مشــکالت
ِ
ش میکنــد و آن را باعــث عقــب نشــینی از ارزشهــای
میــدان جنــگ را نکوه ـ 
ی میدانــد22.
اســام 
قــرآن ،همچنیــن بــه گفتگــو بــا همــگان 23و انتخــاب بهتریــن ســخن از میــان
حتــی بــا فرعــون 25و ّ
ـرم ســخن گفتــن ّ
گفتههــا 24و مذاکــره کــردن و نـ ْ
متهــم
ت میکنــد و عــدم
نکــردن هیــچ ســام کننــده ای بــه بــی ایمانــی 26،دعــو 
یشــمارد27.
خشــنونت پیامبــر را میســتاید و باعــث ترویــج اســا م م 
 .6لــزوم برقــراری عدالــت :اوج کمــال انســان از دیــدگاه قــرآن ،در تقواســت
و راه رســیدن بــه تقــوا ،عدالــت اســت و عدالــت یعنــی رســیدن بــه جامعــه ای
بــدون فقــر و تبعیــض و ســتم؛ عدالــت یعنــی اصــاح روابــط انســان بــا انســان و
رعایــت اخــاق و انصــاف در قوانیــن جامعــه و اجــرای آنهــا و بلکــه در کلیــه فــردی
و اجتماعــی .امــام علــی(ع) در ایــن بــار ه میفرمایــد« :خداونــد ســبحان ،ســامان
گرفتــن و اصــاح جامعــه انســانی را ،منــوط بــه اجــرای عدالــت قــرار داده اســت.
مــردم جــز بــا اجــرای عدالــت ،ســعادتمند نمــی شــوند» 28.از ایــن رو ،قــرآن بــه
اجــرای عدالــت در جامعــه اســامی بســیار تأکیــد دارد و آن را مایــه رســتگاری
ن میدانــد« :عدالــت ورزیــد کــه بــه تقــوا نزدیــک تــر اســت 29»...و یــا «ای
انســا 
اهــل ایمــان! عدالــت را برقــرار کنیــد و بــرای خــدا گواهــی دهیــد ،اگــر چــه بــه زیــان
خــود شــما یــا پــدر و مــادر و یــا نزدیــکان شــما باشــد30.»...
آری ،اداره ســالم امور گوناگون جامعه و رشــد مردم و شــکوفایی اســتعدادهای
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اجتمــاع و حفــظ کرامــت انســانی و پاســداری از ارزشهــا و مهــم تــر از همــه بــه
دســت آوردن تقــوا ،جــز بــا اجــرای عدالــتّ ،
میســر نیســت.
 . 7ضــرورت مشــورت :اهمیــت مشــورت در اســام بــه انــدازه ای اســت کــه
خداونــد ّ
حتــی بــه پیامبــرش نیــز ام ـ ر میکنــد کــه مشــورت کنــد 31،بــا آن کــه
ً
پیامبــر اکــرم(ص) نیــازی بــه مشــورت نداشــتندّ ،امــا بــرای ایــن کــه ّاوال ایــن اصــل
را پایــه گــذاری کننــد و مســلمانان را بــه اهمیــت مشــورت (بــه عنــوان یــک ارزش
ّ
متوجــه ســازند تــا بلکــه گفتگــو و مشــاوره را جــزو برنامههــای زندگــی
اجتماعــی)
ً
خــود قــرار دهنــد و ثانیــا بــه همراهــان و پیــروان خود ،شــخصیت بدهنــد و نیروی
فکــر و اندیشــه آنــان را پــرورش دهنــد ،مأمــور شــدند کــه مشــورت کننــد و ایــن در
رهبــری و مدیریــت هــر مجموعــه انســانی ،یــک اصــل اســت؛ چــه آن مجموعــه،
کوچــک باشــد و چــه بــزرگ« :و [مؤمنــان ،کســانی هســتند کــه] کارشــان ،در میــان
یگــردد»32.
خودشــان ،بــه مشــاوره برگــزا ر م 
گفتنــی اســت بســیاری فقیهــان بــزرگ مســلمان ،بویــژه در قــم و نجــف (کســانی
همچــون میــرزا حســین نائینــی و امــام خمینــی) ،از انقــاب مشــروطه تــا انقــاب
اســامی  ،1357در نفــی اســتبداد و ســلطنت و لــزوم برقــراری آزادی و دموکراســی
و حکومــت مــردم ســاالر در جوامــع اســامی ،بــه ایــن اصــل قرآنــی (ضــرورت
مشــورت) اســتناد جســته انــد و حاکمیــت مســلمانان بــر سرنوشــت خویــش را
خواســتار شــده انــد»33.
ّ
 . 8ســفارش بــه اتحــاد و جمــع گرایــی در بیــن مســلمانان :بخشــی از
عباداتــی کــه در اســام واجــب شــده انــد ،جنبــه گروهــی دارنــد (همچــون :نمــاز
جماعــت و جمعــه و عیــد ،حــج و )...و اهمیــت اصــل دعــوت بــه جمــع گرایــی و
شــرکت در جماعــت ،تــا حـ ّـدی اســت کــه خداونــد بــرای چنیــن عباداتی ،پاداشــی
چنــد برابــر در نظــر گرفتــه اســت و آنهــا را بهتریــن و زیباتریــن شــکل عبــادات و
ن میدانــد .نمونــه بــارز ایــن
عامــل ایجــاد وحــدت و همبســتگی بیــن مســلمانا 
گونــه ســفارشها ،ســفارش قــرآن کریــم بــه برگــزاری و شــرکت در نمــاز جماعــت
اســت« :و نمــاز را برپــا داریــد و زکات بپردازیــد و همــراه بــا رکــوع کننــدگان ،رکــوع
کنیــد»ّ 34.
حتــی قبــل از اســام و در ادیــان گذشــته نیــز ،نمــاز جماعــت ،مــورد
تأکیــد خداونــد بــوده اســت 35.در قــرآن ،همچنیــن در دو ســوره «جمعــه» و
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«حــج» ،بــر ایــن دو عبــادت گروهــی تأکیــد و بــه منافعــی کــه بــرای مســلمانان
دارنــد ،اشــاره شــده اســت.
 . 9تأکیــد بــر انجــام اعمــال شایســته و تحریــم اعمــال ناشایســت در ســطح
اجتمــاع :ایمــان بــه خــدا و عمــل بــه اییــن او ،جاذبــه و کشــش ایجــا د میکنــد،
بــه طــوری کــه ّ
حتــی افــراد ناپــاک هــم انســان مؤمــن و نیکــوکار را دوســت دارنــد.
پــس انجــام اعمــال نیکــو ،نــه تنهــا باعــث ســامت جامعــه و تضمیــن روابــط
ســالم بیــن افــراد جامع ـ ه میشــود ،کــه عاملــی بــرای ایجــاد الفــت و دوســتی و
همبســتگی بیشــتر بیــن آنهــا نیــز خواهــد بــود« :خــدای رحمــان ،بــه زودی
کســانی را کــه ایمــان آورده انــد و عملهــای شایســته انجــام داده انــد ،محبــوب
همـ ه میگردانــد» 36.از ســوی دیگــر ،ارتــکاب اعمــال ناشایســت و ضـ ّـد اخالقــی،
باعــث انحــراف جامعــه از مســیر صحیــح انســانی شــده و باعــث بــروز اختالفــات و
درگیریهــا و هــزاران مشــکل اجتماعــی بــرای افــراد آن جامعــه خواهــد شــد کــه از
نمونههــای بســیار ســاده و روشــن ایــن گونــه اعمــال  ،میتــوان بــه دروغگویــی،
غیبــت کــردن ،تهمــت زدن ،مســخره کــردن ،عیبجویــی کــردن و ...اشــاره نمــود:
«وای بــر هــر عیــب جــو و بدگــوی دیگــران» 37و «مــرگ بــر دروغگویــان» 38و «از
گمــان بــد بــردن بــه دیگــران بــه شـ ّـدت بپرهیزیــد» 39و «هیــچ کــدام از شــما،
دیگــری را مســخره نکنــد .کــه شــاید آن دیگــری ،بهتــر از او باشــد» 40و «در
کارهــای نیــک و تقــوا ،تعـ ْ
ـاون پیشــه کنیــد؛ ّامــا در گنــاه و تضییــع حقــوق دیگــران،
یکدیگــر را یــاری نکنیــد»41.
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ایه )141و ...برای تشکیل حکومت اسالمی در قالب جمهوریت (مشارکت سیاسی شهروندان) و نفی استبداد،
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رویکرد قرآن به مسأله آرامش
در مقایسه با سایر ادیان

بشــر ،بــه طــور طبیعــی در طــول زندگــی در ایــن جهــان بــا نگرانیهــا و
اضطرابهــای بســیاری رو در رو بــوده و همــواره بــرای فایــق آمــدن بــر آنهــا و
از میانبــردن عوامــل پیدایــش آنهــا کوشــیده اســت .یکــی از اهــداف پیدایــش
مجموعــه بــزرگ اختراعــات و اکتشــافات بشــر ،خانــواده ،قبیلــه ،دولــت و
دیگــر ســازمانهای اجتماعــی ،دیــن ،مذهــب ،هنــر ،آداب و رســوم و حتــی
گاه جنگهــا ،دســت یابــی بشــر بــه آرامــش و آســایش در زندگــی بــوده اســت.
اندیشــههای بشــری و مکاتــب و آیینهــای گوناگونــی نیــز در ایــن جهــت بــه
ظهــور رســیده انــد .در ایــن میــان ،ادیــان جهانــی و آیینهــای بومــی نیــز وصــول
بــه آرامــش روح و روان را یکــی از مهــم تریــن اهــداف خویــش قــرار داده انــد.
ســفارشهای اخالقــی زرتشــت در قالــب تصویــر نــزاع مســتمر خیــر و شــر در
جهــت وصــول بــه آســایش و آرامــش و بهــروزی انســان و رهایــی از رنــج و زیــان و
ناخوشــی قابــل تفســیر اســت )1(.کوشــش نــور بــرای رهایــی از ســرزمین تــاری در
اندیشــه مانــی نیــز در همیــن جهــت قابــل فهــم اســت )2(.تــاش بــرای رســیدن
بــه آرامــش و آســایش از دردهــای جســمی و روانــی بشــر ،مــورد توجــه بســیاری از
آیینهــای بومــی هنــد بــوده اســت )3(.آرامــش در فلســفه بــودا بــه حالــت متمرکــز
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و یــک دل و آرام و نیالــوده جــان تفســیر شــده و «نیروانــا» برتریــن و واپســین راه
رهایــی از چرخــه تسلســل وار تولــد دوبــاره و بیمــاری و مــرگ بــوده و رهایــی
وارســتگی هــر رنــج و عــذاب اســت)4(.
عهــد عتیــق و جدیــد ،سراســر آکنــده از کوشـشهای فرســتادگان خداونــد بــرای
رهایــی بشــر از درد و انــدوه و نیــل بــه آرامــش و ســعادت ابــدی در هــر دو جهــان
اســت .آمــوزه بشــارت و نجــات ،همــواره یکــی از بخشهــای مهــم آموزههــای
انبیــای بنــی اســرائیل بــوده کــه رهایــی از رنــج و نگرانــی فــردی و اجتماعــی را در
خــود داشــته اســت )5(.انســان امــروز در اثــر نگرانیهــا و ناآرامیهــای دنیــای
جدیــد ،بیــش از پیــش بــه احســاس امنیــت و آرامــش نیازمنــد بــوده ،هــم چنــان
در پــی یافتــن راههــای جدیــد بــرای رســیدن بــه آرامــش معنــوی اســت)6(.
مکاتــب روان درمانــی ،همگــی هــدف اصلــی خــود را رهایــی از اضطــراب و پدیــد
ن میداننــد .از میــان کوش ـشهای فراوانــی کــه
آوردن احســاس امنیــت در انســا 
بــرای پیــش گیــری از ابتــا بــه نگرانــی و در نتیجــه آن ،افســردگی و بــرای روان
درمانــی افــراد مضطــرب بــه عمــل آمــده ،برخــی روی کردهــای جدیــد در میــان
روان شناســان بــه تأثیــر دیــن و ایمــان در ســامت روان اشــاره دارنــد )7(.ایمــان
بــه خــدا از نــگاه ایــن گــروه از روان شناســان در خــود سرچشــمه ای بــی کــران از
آرامــش و قــدرت معنــوی را داراســت کــه هــر گونــه اضطــراب و نگرانــی را از انســان
ت میبخشــد.
زدوده ،در برابــر هــر گونــه فشــار درونــی و بیرونــی بــه انســان مصونیـ 
روان شناســان بزرگــی از قبیــل ویلیــام جیمــز ،کارل یونــگ و هنــری لینــک تأثیــر
شــگرف ایمــان در دیــن اســام را در ســطحی گســترده تــر مــورد توجــه قــرار داده
انــد .بخــش وســیعی از آموزههــای ایــن دیــن بــه ایمــان اختصــاص یافتــه و
افــزون بــر ارائــه تعریفــی جامــع از آن بــه راه کارهــای روانــی و رفتــاری فراوانــی بــرای
دســت یابــی بــه ایــن نیــاز اصیــل بشــری پرداختــه شــده اســت .بــر ایــن اســاس،
دانشــمندان اســامی بــه آرامــش ،نگاهــی مقــدس افکنــده و آن را پدیــده ای
الهــی شــمرده انــد کــه از ســوی فرشــتگان بــر دلهــای مؤمنــان فــرو د میآیــد و
زمینــه ســاز تقویــت ایمانشــان اســت؛ همــان گونــه کــه اضطــراب و نگرانــی از جانب
شــیطان بــر دلهــای آلــوده بــه گنــاه چنــگ انداختــه و زمینــه ســاز فســق و کفــر
اســت)8(.
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ایمــان در جایــگاه جامــع تریــن مفهــوم دینــی در اســام ،از ریشــه «أمــن» بــه
معنــای آرامــش جــان و رهایــی از هرگونــه هــراس و انــدوه اســت( )9کــه ارتبــاط
میــان پذیــرش گفتــار خداونــد و دســت یابــی بــه آرامــش روح و روان را نشــان
میدهــد )10(.آنــان کــه ایمــان آورده ،آفــت ناپاکــی را بــه حریــم آن راه ندهنــد،
آرامــش از ِآن ایشــان اســت و آنهــا همــان هدایــت یافتگاننــد« :کســانی کــه ایمــان
آورده و ایمــان خــود را بــا هیــچ ســتمی نیامیختــه انــد ،ایناننــد کــه [از خشــم خــدا]
در اماننــد و اینــان هدایــت یافتــگان انــد»( )11واژه اســام نیــز بیــان نگــر تســلیم
محــض انســان در برابــر خداونــد همــه جهانیــان اســت کــه احســاس امنیــت و
آرامــش از پیامدهــای آن بــه شــما ر مـیرود« :چنیــن نیســت ،بلکــه هــر کــس خــود
را تســلیم خــدا کنــد و نیکــوکار باشــد ،اجــرش را نــزد پــروردگارش خواهــد داشــت،
و هیــچ ترســی بــر آنــان نیســت و غمگیــن نخواهنــد شــد»()12
قــرآن رویکــرد توحیــدی را در زندگــی ،یگانــه راه دســت یابــی بــه امنیــت روح و
ک میورزیــد بترســم،
یشــمرد« :و چگونــه مــن از آنچــه بــه وســیله آن شــر 
نم 
روا 
در حالــی کــه شــما از ایــن نمــی ترســید کــه چیــزی را شــریک خــدا ســاخته ایــد
ص میدهیــد،
کــه دربــاره آن دلیلــی بــر شــما نــازل نکــرده اســت؟ پــس اگــر تشــخی 
ّ
(موحــدان و مشــرکان) بــه ایمنــی [از خشــم خــدا
کــدام یــک از ایــن دو گــروه
[ســزاوارترند؟»( )13انســان یکتاپرســتی کــه در زندگــی فقــط یــک هــدف و یــک
ل میکنــد ،هرگــز از ایــن جهــت بــا انســان چندگانــه گرایــی کــه
مقصــد را دنبــا 
روح و روانــش را در میــان اهــداف و مقاصــد گوناگــون تقســیم کــرده ،یکســان
نیســت«:خدا َم َثلــی زده اســت :مــردی کــه چنــد مالــک ناســازگار در ّ
مالکیــت او
شــریک باشــند [و دســتورات متضــاد بــه او بدهنــد] و مــردی کــه اختصــاص بــه
یــک نفــر داشــته باشــد [و فقــط از او دســتور بگیــرد] ،آیا این دو در مثل یکســانند؟
ســتایش از ِآن خداســت ،ولــی بیشترشــان نمــی داننــد»( )14ارضــای نیــاز فطــری
آرامــش خواهــی و امنیــت گرایــی انســان در ســطوح دیگــر از مفاهیــم دینــی قــرآن
نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .مفاهیــم تــوکل ،فــاح ،تقــوا ،نجــات ،صبــر،
توبــه ،والیــت ،رضــا و ...همگــی بــه گونــه ای بــا موضــوع آرامــش ارتبــاط دارنــد.
افــزون بــر ایــن ،واژگان «ســکینه» و «اطمینــان» بــه طــور ویــژه دربــاره آرامــش
ث میکننــد.
بحــ 
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انواع آرامش

آرامــش از نــگاه قــرآن در یــک طبقــه بنــدی کلــی بــه دو بخــش دنیایــی و آخرتــی
م میشــود کــه دو روی یــک حقیقــت هســتند« :آگاه باشــید کــه دوســتان
تقســی 
ن میشــوند .همانــان کــه ایمــان آورده
خــدا نــه ترســی بــر آنــان اســت و نــه غمگیـ 
و تقــوا پیشــه کــرده انــد .در زندگــی دنیــا و در آخــرت مــژده بــرای آنــان اســت.
ســخنان خــدا تغییرپذیــر نیســت .ایــن اســت آن کامیابــی بــزرگ» آرامــش ،خــود
ماهیتــی روحــی و روانــی دارد؛ امــا از آن جــا کــه عوامــل پدیدآورنــده آن و موانــع بــه
هــم زننــده آن ممکــن اســت ماهیتــی اعتقــادی ،روانــی یــا طبیعــی داشــته باشــند
میتــوان بــه تقســیم آن پرداخــت.

1ـ آرامش اعتقادی
تقاضــای حضــرت ابراهیــم(ع) از خداونــد بــرای مشــاهده نمونــه ای کوچــک
از رســتاخیز ،بــرای دســت یابــی بــه نوعــی آرامــش اعتقــادی بــوده اســت .او بــه
ایــن وعــده الهــی ،ایمانــی کامــل و محکــم داشــت؛ امــا ذهــن انســان بــه طــور
طبیعــی باورهــای غیــر محســوس را بــه ســان باورهــای محســوس ،پذیرا نگشــته،
همــواره پرسـشهایی دربــاره ماهیــت و کیفیــت آنهــا در پنــدا ر میآفرینــد .ایــن
پرس ـشها آرامــش و ثبــات اعتقــادی انســان مؤمــن را از ا و میگیــرد؛ از ایــن روی
ابراهیــم بــرای رهایــی از ایــن حالــت ،خواهــان مشــاهده چگونگــی تحقــق آن
ی میشــود )15(.حواریــون عیســی نیــز بنــا بــه دیــدگاه برخــی تفاســیر
فعــل اله ـ 
از عیســی مائــده ای آســمانی طلبیدنــد تــا بــه وســیله آن ،پیامبــری او و راســتی
ادعاهایــش برایشــان آشــکار شــود و یــا بــا خــوردن آن بــه آرامــش اعتقــادی دســت
یابنــد)16(.

2ـ آرامش روانی
جــان انســان همــواره طلــب رســیدن بــه مراحــل کمــال وجــودی خویش اســت؛
بدیــن ســبب همــواره از حالــی بــه حالــی دیگــر د ر میآیــد؛ امــا در هیــچ مرحلــه ای
بــه نهایــت مطلــوب خویــش دســت نیافتــه ،بــاز خواهــان دســت یابــی بــه مرحلــه
ای دیگــر اســت .قلــب انســان در اثــر ایــن حالــت ،همــواره از نگرانــی و اضطــراب
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آکنــده اســت تــا آن کــه در ســیر حرکــت خویــش بــه خداونــد در نقش مبــدأ و مقصد
همــه جهــان هســتی و جامعــه همــه کمــاالت وجــودی توجــه کنــد؛ آن گاه خــود
ن مییابــد« :همانــان کــه ایمــان آورده انــد و دلهایشــان بــا
را در آرامشــی بــی کــرا 
یــاد خــدا آرا م میگیــرد»( )17ایــن احســاس آرامــش مطلــق فقــط در ایــن حالــت
ش مییابــد»()18
د میآیــد« :آگاه باشــید کــه دلهــا فقــط بــا یــاد خــدا آرامـ 
پدیـ 
انســانهای برخــوردار از آرامــش الهــی ،خــود آرامــش بخــش دیگــران نیــز
ن میدهــد کــه بــر مؤمنــان
هســتند؛ از ایــن رو خداونــد بــه پیامبــر خویــش فرمــا 
درود فرســتد تــا بدیــن وســیله ،آنــان را در راه ایمــان ،آرامــش بخشــد« :و بــرای
آنــان دعــا کــن ،زیــرا دعــای تــو برایشــان موجــب آرامــش اســت»()19
آرامــش روانــی در نــگاه برخــی مفســران معاصــر ،در آرامــش اعتقــادی نیــز
تأثیرگــذار اســت .آن کــه نــور ایمــان بــه اعمــاق وجــودش راه یافتــه باشــد ،دیگــر
نــه معجــز ه میطلبــد و نــه در پــی برهــان و اســتدالل ب ـ ر میخیــزد؛ بلکــه همــه
هســتی خویــش را در برابــر حقیقتــی کــه بــا تمــام وجــود تجربــه کــرده اســت،
د میگوینــد :چــرا از جانــب
م میکنــد« .و کســانی کــه کفــر ورزیــده ان ـ 
تســلی 
پــروردگارش معجــزه ای بــر او نــازل نشــده اســت؟ بگــو :بــی تردیــد ،خــدا هــر کــس
را بخواهــد گمــرا ه میســازد و هــر کــس را کــه [بــه او] بــاز گــردد ،بــه ســوی خــود
ت میکنــد .همانــان کــه ایمــان آورده انــد و دلهایشــان بــا یــاد خــدا آرام
هدای ـ 
ش مییابــد .کســانی کــه
میگیــرد .آگاه باشــید کــه دلهــا فقــط بــا یــاد خــدا آرام ـ 
ایمــان آورده و کارهــای شایســته کــرده انــد[ ،در دنیــا [زندگــی خــوش و [در آخــرت]
بازگشــتگاه نیکــو بــرای آنــان خواهــد بــود»()20
نهــای روحــی و اجتماعــی دو چنــدان نمایــان
اهمیــت آرامــش روانــی در بحرا 
یشــود .بــه نمون ههــای بــارزی از ایــن مــوارد در قــرآن اشــاره شــده اســت .مــادر
م 
حضــرت موســی(ع) در ســخت تریــن حــاالت روانــی کــه فرزنــد خــود را از تــرس کشــته
شــدن در گهــواره ای چوبــی نهــاده ،بــه رود نیــل ســپرد ،فقــط یــاد خــدا آرام بخــش
او بــود کــه بــه یــاری آن توانســت ایــن آزمایــش را تــا ســرانجام بــا کام یابــی بــه پایــان
رســاند« :و دل مــادر موســی والــه و نگــران شــد ،بــه طــوری کــه اگــر قلبــش را اســتوار
ـدگان [وعــده مــا [باشــد ،نزدیــک بــود آن [ماجــرا] را
نســاخته بودیــم کــه از باوردارنـ ِ
فــاش ســازد»( )21بنــی اســرائیل هنــگام فــراز از مصــر در حالــی کــه لشــکریان فرعــون
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ش میدیدنــد ،فقــط بــا ســخنان موســی کــه بــا اطمینان از یــاری خدا
را در پــی خویـ 
ن میگفــت ،آرامــش یافتنــد« :و چــون آن دو گــروه یکدیگــر را دیدنــد ،اصحــاب
ســخ 
ً
موســی گفتنــد :مــا قطعــا بــه چنــگ آنــان خواهیــم افتــاد[ .موســی] گفــت :چنیــن
نیســت .بــی تردیــد پــروردگارم بــا مــن اســت و بــه زودی مــرا راهنمایــی خواهــد
کــرد )22(».اصحــاب کهــف در میــان مــردم مشــرک و توحیدســتیز شهرشــان،
تهــا و
در اثــر برخــورداری از آرامــش الهــی بــا شــهامت تمــام در برابــر همــه قدر 
جاذب ههــای زندگــی مــادی ایســتاده ،شــعار توحیــد ســر دادنــد« :و دلهایشــان
را اســتوار ســاختیم ،آن گاه کــه قیــام کردنــد و گفتنــد :پــروردگار مــا خداونــدگار
آســمانها و زمیــن اســت ،و هرگــز جــز او معبــودی را نمــی خوانیــم )23(»...در
تاریــخ صــدر اســام نیــز یــاری خداونــد بــه مســلمانان در جریــان هجــرت پیامبــر،
تهــای ســخت در قالــب نــزول
جنــگ بــدر و حنیــن و صلــح حدیبیــه دیگــر موقعی 
لهــای مســلمانان تجلــی کــرد.
آرامــش خداونــدی بــر د 

3ـ آرامش طبیعی
برخــی پدیدههــا در ایــن جهــان از طبیعتــی آرام بخــش برخوردارنــد .شــب
را ســکونت بخــش« :اوســت آن کــه شــب را بــرای شــما قــرار داد تــا در آن
بیارامیــد )24(»...و خــواب را مایــه آســودگی و اســتراحت« :و اوســت آن کــه شــب
را بــرای شــما وســیله پوشــش و خــواب را مایــه آرامــش قــرار داد»( )25قــرار داده
اســت )26(.آرامــش حاصــل از تاریکــی شــب بــه حالــت ویــژه نظــام عصبــی انســان
نیــز ارتبــاط داشــته ،واقعیتــی علمــی بــه شــما ر م ـیرود )27(:از دیگــر مصادیــق
آرامــش طبیعــی آن اســت کــه خداونــد بــرای انســان از نــوع خویــش همســرانی
آفریــده« :اوســت آن کــه شــما را از یــک تــن آفریــد ،و جفتــش را از جنــس او قــرار
داد تــا در کنــارش آرامــش بیایــد»( )28و میــان آنهــا محبــت و مــودت پدیــد آورد
و بدیــن وســیله هــر یــک را آرامــش بخــش دیگــری قــرار داد« :و از نشــانههای
[قــدرت] او ایــن اســت کــه بــرای شــما از جنــس خودتــان همســرانی آفریــد تــا در
کنارشــان آرام گیریــد ،و میــان شــما محبــت و شــفقتی قــرار داد»( )29خانــه نیــز
محلــی بــرای آســایش و آرامــش جســم و روح آدمــی اســت« :و خــدا بــرای شــما
خانههایتــان را مایــه آرامــش قــرار داد»()30
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سوره حمد
(ره)
از نگاه مقدس اردبیلی

زبــدة البیــان ،اثــر گــران ســنگ احمدبــن محمــد اردبیلــی (معــروف بــه مقــدس و
محقــق اردبیلــی ،متوفــای رجــب  993قمــری) در آیــات االحــکام اســت .در ایــن
کتــاب بعــد از مقدمــه ای نســبتا کوتــاه در بــاره تفســیر و رفــع شــبهاتی کــه در زمینــه
تفســیر قــرآن وجــود دارد ،بــه مبحــث اصلــی کتــاب (آیاتــی کــه احــکام فقهــی از
ج میشــود) پرداختــه اســت.
آنهــا اســتنباط و اســتخرا 
معمــول در ایــن گونــه کتابهــا چنیــن اســت کــه بــر اســاس مباحثــی کــه علمــا
در کتابهــای فقهــی مطــرح کــرده انــد ،بــه ذکــر آیــات فقهــی از کتــاب طهــارت تــا
ت میپردازنــد .روش مقــدس اردبیلــی نیــز در زبــدة البیــان چنیــن اســت ،ولــی
دیــا 
وقتــی ســر فصــل کتــاب الطهــارة را گشــوده ،بــه تفســیر و توضیــح ســوره حمــد و
ن میتــوان نمــود ،پرداختــه
برداشـتهایی کــه از آن در جهــت احــکام مربــوط بــه آ 
اســت .برداش ـتهایی کــه بــه تعبیــر وی کســی متوجــه آنهــا نشــده اســت.
البتــه مقــدس اردبیلــی متذکــر ایــن نکتــه شــده کــه علمــا و مفســران در تفســیر
آن ،مطالبــی گفتــه انــد کــه امــکان اســتنباط یافتههــای مــورد نظــر وی از آنهــا
وجــود دارد .بــه هــر حــال چــون نــکات ارزش منــدی در ایــن تفســیر کوتــاه وجــود
دارد بــه انعــکاس آن در ایــن نوشــتا ر میپردازیــم)1( .

116

قــرآن

بسم اهلل الرحمن الرحیم

خداونــد متعــال ایــن ســوره را بــا بســم اهلل الرحمــن الرحیــم آغــاز فرمــوده اســت.
و از همیــن جـ ا میتــوان بــه رجحــان چنیــن کاری بــه هنــگام شــروع بــه طهــارت،
بلکــه آغــاز هــر کاری اســتدالل کــرد؛ مگــر امــوری کــه دلیــل وجــود دارد کــه در آغــاز
آنهــا گفتــن بســم اهلل لزومــی نــدارد .طریــق اســتدالل بدیــن صــورت اســت کــه
بگوییــم مقصــود از طــرح بســم اهلل در آغــاز ایــن ســوره ،آمــوزش ایــن مهــم اســت
کــه بنــدگان خــدا ،کارهایشــان را بــا آن شــروع کننــد .چــون مفهــوم بســم اهلل
الرحمــن الرحیــم آن گونــه کــه طبرســی در تفســیر خویــش گفتــه ایــن اســت:
یــاری بجوییــد در کارهــا بــه نــام خداونــد تعالــی؛ یعنــی امــور خویــش را بــا بســم
اهلل الرحمــن الرحیــم آغــاز کنیــد ،بــه همــان صورتــی کــه خداونــد متعــال در قــرآن
بیــان نمــوده اســت.
بنابرایــن ،تقدیــر بســم اهلل الرحمــن الرحیــم« ،اســتعینوا باســمائه الحســنی»
اســت .یعنــی از نامهــای نیکــوی خداونــد اســتعانت بجوییــد .گویــا مقصــود آن
اســت کــه در اول و ابتــدای امورتــان از آن اســامی نیکــو یــاری بجوییــد بــه ایــن
نحــوه کــه بگوییــد :بســم اهلل .بنابرایــن شایســته اســت کــه در ابتــدای خــوردن
و نوشــیدن و لبــاس پوشــیدن و ســربریدن حیوانــات و ماننــد آن ،بســم اهلل
د میکنــد ،روایتــی اســت کـ ه میفرمایــد:
گفتــه شــود .آن چــه ایــن مطلــب را تاییـ 
«کل امــر ذی بــال لــم یبــدا فیــه باســم اهلل فهــو ابتــر» هــر کار اهمیــت داری کــه
بــا نــام خــدا آغــاز نگــردد ،نافرجــام اســت (یــا خواهــد شــد ).شــواهد دیگــری هــم
ی میتــوان بــا توجــه بــه آیــه بســم اهلل الرحمــن
بــر ایــن مطلــب وجــود دارد .حت ـ 
الرحیــم بــه وجــوب و لــزوم گفتــن بســم اهلل در آغــاز هــر کاری مثــل :ذبــح حیوانــات
اســتدالل کــرد ،مگــر کارهایــی کــه اتفــاق و اجمــاع علمــا (یــا دلیلــی دیگــر غیــر از
اجمــاع) بــر واجــب نبــودن بســم اهلل در آغــاز آنهــا وجــود دارد.
در تفســیر کشــاف در توضیــح ایــن مطلــب کــه «بــا» در بســم اهلل ،بــرای اســتعانت
اســت ،آمــده اســت :چــون مؤمــن اعتقــاد دارد کــه هــر کار و عملــی تــا بــا نــام خــدا
آغــاز نگــردد ،در نظــر شــرع قابــل اعتنــا نیســت و طبــق ســنت واقــع نشــده ،زیــرا در
فرمایــش پیامبــر(ص) آمــده :کل امــر ذی بــال لــم یبــدا فیــه باســم اهلل فهــو ابتــر.
عملــی اســت کــه مثــل العمــل اســت کارش را بــا نــام خــدا انجــا م میدهــد چنــان
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کــه نوشــتن را بــا قلــم انجــا م میدهــد؛ و ایــن یعنــی اســتقامت و یــاری جســتن از
خــدا)2( .
در همــان ماخــذ در توضیــح ایــن کــه «بــای» بســم اهلل بــه معنــای مصاحبــت
(همراهــی) اســت ( ،)3آمــده :چنیــن معنایــی از بــا ،در بســم اهلل ،طبــق محــاورات
مردمــی و از زبــان آنــان گفتــه شــده اســت ،هــم چنــان کــه کســی شــعری را از زبــان
ی میگویــد .و همیــن طــور اســت الحمــدهلل رب العالمیــن تــا آخــر ،و منظــور،
دیگــر 
آن اســت کــه بــه بنــدگان خــدا نحــوه تبــرک جســتن بــه اســم خــدا و چگونگــی
حمــد و ســتایش او تعلیــم داده شــود)4( .

الحمد هلل رب العالمین

اســتدالل بــه ایــن آیــه بــر رجحــان و پســندیدگی گفتــن الحمــدهلل در هــر کاری،
مثــل اســتدالل نخســت اســت و آن چــه ایــن اســتدالل را ماننــد اســتدالل
د میکنــد ،روایــت مشــهوری اســت ک ـ ه میگویــد :کل امــر ذی بــال
نخســت تایی ـ 
لــم یبــدا فیــه بالحمــدهلل فهــو ابتــر و اجــذم.
یعنــی هــر کار اهمیــت داری کــه بــا حمــد خداونــد آغــاز نگــردد ،نافرجــام و ناقــص
اســت(.یا خواهد شــد).
جــز ایــن روایــت نیــز در ایــن بــاره وجــود دارد ،ماننــد آن چــه در کتــاب کافــی
از امــام صــادق(ع) نقــل شــده کــه فرمــوده :هــر گاه کســی بخواهــد غــذا بخــورد،
پــس دســت دراز کــرده بســم اهلل و الحمــدهلل رب العالمیــن بگویــد ،خــدا گنــاه (یــا
گناهــان) او را پیــش از آن کــه لقمــه بــه دهانــش برســد  ،میبخشــد .ایــن روایــت
د میکنــد.
نیــز گفتــن بســم اهلل در آغــاز هــر کاری را تایی ـ 
بعیــد نیســت کــه بــودن ســوره فاتحــه در آغــاز قــرآن و شــروع شــدنش بــا بســم
اهلل الرحمــن الرحیــم و بعــد حمــد خداونــد ،تاییــد دیگــری بــر ایــن مطلــب باشــد.
بیضــاوی ذیــل «رب العالمیــن » میگویــد :رب العالمیــن یعنــی مربــی عالمیــن
ت میکنــد کــه ممکــن الوجــود در بقــای خویــش ماننــد زمــان حــادث
و ایــن داللـ 
شــدن و بــه وجــود آمدنــش بــه علــت نیــاز دارد.
ی میگویــد :ولــی ســخن و اســتفاده ای کــه بیضــاوی از آیــه
مقــدس اردبیلــ 
نمــوده ،واضــح و آشــکار نیســت .البتــه در الحمــد هلل رب العالمیــن از دو جهــت
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داللــت بــر ایــن موضــوع اســت کــه خداونــد متعــال ،قــادر و مختــار اســت :یکــی این
کــه خــدای متعــال آفریننــده ماســوای خــود (و از جملــه موجــود حــادث) اســت...
ی میباشــد ،لــذا کســی کــه
و دوم آن کــه حمــد و ســتایش تنهــا بــر فعــل اختیــار 
مــورد ســتایش قــرا ر میگیــرد ،حتمــا مختــار اســت .الزمــه ایــن مطلــب ،حــادث
بــودن تمامــی عالــم اســت ،زیــرا اثــر و پدیــده موجــود مختــار ،قدیــم نیســت.
بنابرایــن از داللــت الحمــد هلل رب العالمیــن بــر قــادر و مختــار بــودن خداونــد،
ط میشــود.
حــادث بــودن عالــم اســتنبا 

الرحمن الرحیم

در الرحمن الرحیم داللت بر عفو و گذشت وجود دارد.

مالک یوم الدین

در مالــک یــوم الدیــن داللــت بــر ترغیــب و ترهیــب (ترســاندن) و اثبــات قیامــت
و معــاد وجــود دارد ،زیــرا وقتــی مکلــف آگاه شــد و دانســت کــه خداونــد ،صاحــب و
د میشــود .ایــن گونــه گفتــه انــد.
مالــک روز جزاســت ،دچــار بیــم و امیـ 

ایاک نعبد

در تفســیر کشــاف و تفســیر بیضــاوی آمــده اســت کــه :عبــادت ،نهایــت خضــوع و
تذلــل اســت .و در مجمــع البیــان آمــده کــه :عبــادت ،نوعــی شــکر و بلکــه نهایــت
شــکرگزاری اســت ،زیــرا عبــادت یعنــی خضــوع بــه اعلــی مراتــب آن بــه همــراه
تعظیــم و بزرگداشــت معبــود.
ی میگویــد :در ایــن کــه مــراد از عبــادت ،مطالبــی باشــد کــه
مقــدس اردبیلــ 
مفســران فــوق گفتــه انــد ،تامــل و اشــکال وجــود دارد ،زیــرا ظاهــرا چنیــن
چیــزی( )5واجــب نیســت و بنــدگان خــدا هــم آن را در هنــگام گفتــن ایــاک نعبــد
ادعــا نمــی کننــد .و ایــن جملــه ( )6بــر وجــوب تخصیــص خداونــد تعالــی بــه
ت میکنــد ،زیــرا حاصــل و نتیجــه ایــاک نعبــد ایــن اســت کــه بگویید:
عبــادت داللـ 
خدایــا تــو را بــه عبــادت ،اختصــاص داده ایــم و غیــر تــو را نمی پرســتیم ،کــه در این
صــورت ،عبــادت خداونــد و اخــاص در عبــادت او ،واجــب اســت تــا آن که دســتور
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بــه گفتــن ایــاک نعبــد نیکــو و شایســته باشــد ( )7و بنــدگان در ایــاک نعبــد ،صــادق
و راســتگو باشــند ،بلکــه ظاهــرا مقصــود از ایــاک نعبــد ،تخصیــص عبــادت بــه
عبــادت صحیــح و اخــاص در عبــادت (یعنــی نیــت قربــة الــی اهلل در آن) اســت()8
پــس وجــوب نیــت از آن فهمیــد ه میشــود ،لــذا ریــا حــرام اســت.

ایاک نستعین

ایــن جملــه ،بــر جایــز نبــودن یــاری خواســتن در عبــادت ،از غیــر خداونــد
ت میکنــد ،بلکــه در هــر کاری نبایــد از غیــر او یــاری خواســت ،مگــر
تعالــی دالل ـ 
در مــواردی کــه دلیــل و حجــت وجــود دارد کــه کمــک خواســتن از غیــر خداونــد
رواســت .امــا اســتنباط بخــش اول ،از ایــن جملــه روشــن تــر اســت و بخــش دوم،
دایــره شــمولش بیــش تــر اســت.
ت میکنــد کــه کمــک کــردن در عباداتــی چــون وضــو و غســل،
نظــر اول ( )9داللـ 
ت میکنــد کــه وکالــت گرفتــن هــم در عبادتهــای دیگــر
جایــز نیســت ،بلکــه داللـ 
روا نیســت .هــم چنیــن بــر عــدم جــواز یــاری خواســتن در نمــاز بــه صــورت اعتمــاد
بــر غیــر (نظیــر تکیــه بــر انســان یــا دیــوار) در هنــگام ایســتادن یــا نشســتن یا رکــوع یا
ت میکنــد.
ســجود ،یــا غیــر آن کــه بــه شــمارش در نمــی آیــد ،داللـ 
ل میشــود و هــم بــر ایــن کــه
و نظــر دوم هــم عــدم جــواز مــوارد نظــر اول را شــام 
یــاری خواســتن از غیــر خداونــد متعــال در هیــچ امــری از امــور (حتــی درخواســت
کــردن از دیگــران) جایــز نیســت .علــت ایــن کــه اســتعانت از غیــر خداونــد جایــز
نیســت ،آن اســت کــه در روایــات آمــده کــه درخواســت از غیرخداونــد ،مذمــوم
اســت ،حتــی از رســول خــدا(ص) نقــل شــده کــه بــه گروهــی کــه بــه ایشــان عــرض
کردنــد :بهشــت را بــرای مــا ضمانــت کــن ،فرمــود :بــه شــرط آن کــه از هیــچ کــس
چیــزی نخواهیــد.
لــذا اصحــاب حضــرت بــه گونــه ای شــده بودنــد کــه اگــر یکــی از آنهــا تازیانــه اش
(در حالــی کــه ســواره بــود ) میافتــاد ،از کســی نمــی خواســت آن را بــه او بدهــد
ن میآمــد و آن را برمــی داشــت .وقتــی تشــن ه میشــدند،
بلکــه خــودش پایی ـ 
از جایــی کــه نشســته بودنــد بلنــد شــده و آب را برداشــته ،بــه دســت خــود
مینوشــیدند و از کســی کــه نزدیــک آب قــرار داشــت ،درخواســت نمــی کردنــد.
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نتیجــه ایــن کــه نکوهــش درخواســت از غیــر خداونــد تعالــی بــر اســاس عقــل و
روایــات (بــدون توجــه بــه آیــه ایــاک نســتعین) هــم معلــوم اســت .بنابرایــن شــاید
بتــوان آیــه را بــر مرجــوح بــودن اســتعانت از غیــر خداســت (هــر کــس کــه باشــد)
حمــل کــرد ،مگــر در مــواردی کــه دلیــل معتبــر وجــود دارد کــه از غیــر خــدا میتــوان
یــاری خواســت.
امــا ایــن کــه در چــه مــوردی اســتعانت از غیــر خــدا حــرام اســت و در چــه مــوردی
مکــروه ،ایــن را از آیــه ایــاک نســتعین نمــی تــوان فهمیــد ،بلکــه بایــد از جایــی دیگــر
اســتنباط کرد.
یــا آن کــه آیــه را بــر کراهــت اســتعانت از غیــر خــدا حمــل کنیــم ،مگــر در مــواردی
کــه از دلیــل یــا دالیــل دیگــری فهمیــده ایــم کــه در آن مــورد یــا مــوارد اســتعانت از
غیــر او حــرام اســت ،و بدیهــی اســت کــه آیــه شــامل مــوارد حــرام نمــی شــود.
یــا آن کــه آیــه را بــر حرمــت اســتعانت از غیــر خــدا حمــل کنیــم؛ البتــه مــواردی کــه
جــواز یــا کراهــت اســتعانت از غیــر خداونــد ،از شــمول آیــه خــارج اســت.

اهدنا الصراط المستقیم

ایــن آیــه بــر رجحــان و پســندیده بــودن طلــب خیــر بویــژه اصــل و اســاس خیــر
ت میکنــد .مفســران گفتــه انــد کــه اصــل و اســاس خیــر،
از خداونــد متعــال دالل ـ 
دیــن اســام اســت .برخــی گفتــه انــد کــه اصــل و اســاس خیــر ،پیامبــر(ص) و
امامانــی هســتند کــه قائــم مقائــم ا و میباشــند .ایــن از ائمــه مــا روایــت شــده و
شــیخ ابوعلــی طبرســی رحمــه اهلل آن را بیــان کــرده اســت .او در پــی آن گفتــه
اســت« :بهتــر آن اســت کــه آیــه را بــر عمــوم حمــل کنیــم تــا تمامــی خیرهــا تحــت
آن داخــل شــود ( )10؛ زیــرا صــراط المســتقیم ،دینــی اســت کــه خداونــد متعــال
بــه آن امــر کــرده و شــامل توحیــد و عــدل و والیــت کســانی کــه خــدا فرمانبریشــان
را واجــب فرمــوده  ،میشــود ».کــه از آیــه شــده ،مســامحه رخ داده اســت)12( .
یــا آن کــه مقصــود از صــراط المســتقیم ،عبــادت خداونــد اســت فقــط .بــر ایــن
تفســیر برخــی از آیــات مثــل آیــه  61ســوره یــس «و ان اعبدونــی هــذا صــراط
ت میکنــد،
ت میکنــد .بنابرایــن ،آیــه بــر مشــروعیت دعــا دالل ـ 
مســتقیم» دالل ـ 
بلکــه بــر مســتحب بــودن هــر دعایــی حتــی بــرای اصــل دیــن و دگرگــون نشــدن
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ت میکنــد.
آن بــه مســلک و مــرام مغضــوب علیهــم و کســانی کــه گمراهنــد ،داللـ 
پــس آیــه بــه انقطــاع از خــدای متعــال و طلــب توفیــق از او در هــر کاری ترغیــب و
ق میکنــد و بیانگــر ایــن عقیــده اســت کــه انســان بــا عمــل خویــش ،بــدون
تشــوی 
توفیــق و هدایــت الهــی ،مــورد قبــول حــق واقــع نمــی گــردد ،بلکــه حتــی مســلمان
هــم نخواهــد بــود.

طریق صحیح دعا

افــزون بــر مطالــب گذشــته بایــد دانســت کــه در نظــم و ترتیــب ســوره حمــد،
آمــوزش دعــا هــم وجــود دارد و آن ایــن کــه دعــا بایــد بعــد از بســم اهلل و حمــد و
ثنــای الهــی و چنــگ زدن بــه عبــادت باشــد؛ چنــان کــه متعــارف چنیــن اســت و
روایــت هــم در ایــن بــاره وارد شــده اســت.

نکته آخر

نکتــه دیگــری کــه بایــد دانســت ،آن اســت کــه مــن ندیــده ام کســی متوجــه
اســتنباط ایــن احــکام از ســوره فاتحــه باشــد ،البتــه در تفســیر آن مطالبــی گفتــه
انــد کــه ایــن احــکام را میشــود از آنهــا اســتنباط کــرد .شــاید ایــن احــکام را بــه
خاطــر آن کــه از ایــن ســوره پیــدا و مشــخص بــوده ،تــرک گفتــه انــد ،یــا آن کــه
چــون در غیــر ایــن ســوره وجــود داشــته ،لــذا در ذیــل ایــن ســوره بیــان نکــرده انــد.
خداونــد بــه واقعیــت امــر آگاه اســت.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
پی نوشتها:
 )1یعنی به انعکاس مضمون و مفهوم آن ،و در موارد الزم ،شرح و توضیح هم خواهیم کرد.
 )2در دنباله حدیث در کالم زمخشری آمده است« :و اال کان فعال کال افعل» و این جمله ظاهرا جزو حدیث
شریف نیست؛ لذا آن را به صورت فارسی در متن آوردیم.
 )3یعنی احتمال دارد «بای» بسم اهلل به معنای استعانت باشد و احتمال دارد به معنای مصاحبت باشد.
 )4در متن چنین آمده است :هذا مقول علی السنة العباد ....و معناه تعلیم عباده کیف یتبرکون باسمه و
کیف یحمدونه.
 )5یعنی نهایت خضوع و تذلل یا اعلی مراتب خضوع به همراه تعظیم معبود.
 )6ظاهرا این جمله ،دنباله و پیامد و نتیجه قول صاحب کشاف و بیضاوی و مجمع البیان است و از آنها
قابل استظهار و استفاده است.
 )7یعنی برای آن که دستور به گفتن «ایاک نعبد» جایگاه و محل ویژه و صحیح خود را داشته باشد ،باید
ضمن عبادت خداوند ،اخالص در آن را هم رعایت کند.
 )8عبارت متن در این جا چنین است« :بل الظاهر ان المقصود من هذا القول هو التخصیص بالعباده ای
العبادة و االخالص فیها وهی النیة»...
 )9که در عبادات نباید از غیر خدا یاری جست.
 )10بنابراین معنای اهدنا الصراط المستقیم آن است که :ما را به کلیه خیرها راهنمایی کن.
 )11یعنی تفسیری که میگفت منظور از صراط المستقیم ،نبی گرامی اسالم و ائمه اطهار علیهم السال م
میباشند.
 )12این چهارمین تفسیر آیه شریفه است.
…………………………………………………………
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نتیجهمحاسبهنفس
شرح حدیث در بیان مرحوم آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی

َ ُ
ُ ُ
ْ
َعــن ُّالث َما ِلـ ّـی َقـ َـال َك َ
ّ
ـول ْابـ َـن َآد َم ل َیـ َـزال
علیهماالســام َیقـ 
ان َع ِلـ ُّـی ْبـ ُـن ال ُح َسـ ْـی ِن
ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ٌ
ـن َن ْفسـ َ
ـك َو َمــا َك َانـ ِـت ْال ُم َح َاسـ َـب ُة ِمـ ْـن َه ّمـ َـك َو َمــا َك َ
ْ
ان


ـ
م
ـظ
ـ
اع
و
ـك

ـ
ل
ان

ك
ـا
ـ
م
ـر
ِ
ِ ِ
ِ
ِبخیـ ٍ
ْ َ ْ ُ َ َ َ ً َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ً ْ َ َ َ َّ َ َ ّ ٌ َ َ ْ ُ ٌ َ َ ْ ُ ٌ
الخــوف لــك ِشــعارا و الحــزن لــك ِدثــارا ابــن آدم ِإنــك م ِیــت و مبعــوث و موقــوف
َّ
ٌ ََ َ
ً
َ
َ
اهَّلل َعـ ّـز َو َجــل َو َم ْسـ ُـئول فأ ِعـ ّـد َج َوابــا
َب ْیـ َـن َیــد ِی ِ
ی م ـیروی تــا موقعــی کــه از
ای پســر آدم! تــو همیشــه بــه ســوی خیــر و نیک ـ 
نظــر درونــی پنــد دهنــده ای داشــته باشــی؛ و تــا موقعــی کــه بررســی و محاســبۀ
اعمــال خــودت را داشــته باشــی؛ و تــا موقعــی کــه خــوف و انــدوه از تــو مفارقــت
نکــرده باشــد ،خــوف شــعار لبــاس تــو و انــدوه لبــاس زیریــن تــو باشــد .ای پســر
آدم! تــو میمیــری و برانگیختــه میشــوی و در پیــش گاه عــدل خداونــد ّ
عزوجــل
میایســتی و در آن هنــگام کــه مــورد ســؤال واقــع میشــوی؛ پــس جوابهایــت
را از اآلن آمــاده کــن
روایــت را ابــو حمــزه ثمالــی اســت ،نقــل میکنــد از زیــن العابدیــن صلــوات اهلل
ْ
علیــه ،ایــن تعبیــر کــه دارد کــه گفــت«َ :ك َ
ّ
علیهماالســام
ان َع ِلـ ُّـی ْبـ ُـن ال ُح َسـ ْـی ِن
َُ ُ
ـول» یعنــی مکــرر معلــوم میشــود ،شــنیده بــوده این تعبیــر را که میکنــد«َ ،ک َ
ان
یقـ
َُ ُ
یقــول» بــه قــول مــا؛ یعنــی مــن مکــرر شــنیده ام ایــن جمــات را از زینالعابدیــن
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َ ُ َ
صلــوات اهلل علیــه ،کــه ایشــان اینهــا را میفرمــودْ :
«ابـ َـن َآد َم ل َیـ َـزال ِبخ ْیـ ٍـر» تــو
همیشــه بــه ســمت نیکــی پیــش مـیروی ،در صورتــی کــه ایــن مســائل باشــد؛ کــه
دانــه دانــه میشــمارد.
َ َ َ َ
ْ َْ
ٌ
َ
ـن نف ِســك» تــا موقعــی کــه از نظــر درونــی ات ،پنــد
ــك َو ِاعــظ ِمـ 
ان ل َ 
«مــا ك 
شگــر
دهنــدهای داشــته باشــی .بــه تعبیــر مــن ،هنــوز آن نفســی را کــه نکوه 
انســان اســت ،نســبت بــه اعمــال زشــتش باشــد و بــه انســان پنــد بدهــد .حتــی در
روایــات داریــم کــه واعــظ بیرونــی ،کاربــردی نــدارد روی انســان ،تــا واعــظ درونــی
انســان نداشــته باشــد .میفهمیــد کــه چــه میخواهــم بگویــم؟! تــا تــو ،خبــری
نباشــد؛ از بیــرون اثــری نمیگــذارد ،بایــد باشــد .اگــر مســخ شــده باشــد ،گــوش
ـانی الهــی در
میکنیــد چــه میخواهــم بگویــم؟ بــه اصطــاح مــا ،تــا آن ودایــع انسـ ِ
درونــش از بیــن نرفتــه ،واعــظ بیرونــی میتوانــد اثــر بگــذارد رویــش؛ واال اگــر آنهــا
رفتــه باشــد ،هیــچ فایــده ای نــدارد ،بــر آهــن ســرد کوبیــدن اســت .حــاال اگــر در
قالبهــای علمـیاش بریزنــد؛ یعنــی آن عقــل عملــی اش باشــد واال نــه فایــدهای
نــدارد ،ســر تــا پایــش حیوانــی اســت؛ شــهوت و غضــب اســت ،از انســانیت درش
َ َ َ َ
ْ َْ
ٌ
ـن نف ِسـ َـك» تــا موقعــی کــه هنــوز مســخ
ـك َو ِاعــظ ِمـ 
ان لـ َ 
خبــری نیســت« .مــا ك 
نشــدی ،یــک پنــد دهنــدۀ درونــی داری .بــه تــو میگویــد :دیــدی چــکار کــردی!
خودت،هــا.
ْ
ُ
َ َ
َ
َ
َ
ْ
ــت ال ُمح َاسـ َـبة ِمــن ه ِ ّمــك» تــا موقعــی کــه بررســی کــردن نســبت
َ«و َمــا كان ِ
بــه اعمالــت ،میفهمــی؟! ایــن مــورد نظــرت باشــد .یــک عــده کارشــان را کــه
میکننــد ،اصــا فکــر نمیکننــد کــه چــه کار کــرده انــد .حــال نمیخواهــم در قالــب
اصطالحــی بگویــم کــه در بــاب محاســبه چــه داریــم .تــا موقعــی کــه ایــن معنــا در
نظــرت هســت و رویــش حســاب میکنــی کــه چــه کار کــردی ،ایــن حالــت در تــو
هســت کــه بررســی کنــی کارهایــت را ،کردههایــت را.
َ ً
َ
ً ْ
َ َ َ َ َْ ُ َ
ان الخـ ْـوف لـ َـك ِشـ َـعارا َو ال ُحـ ْـز ُن لـ َـك ِدثــارا» تــا موقعــی کــه بیــم ،بــه تعبیــر
«و مــا ك
مــا ،و انــدوه؛ دو پوشــش بــه اصطــاح رو و زیــر؛ مــا یــک پیراهــن تنمــان میکنیــم
و یــک زیــر پیراهنــی تنمــان میکنیــم .نمیکنیــم؟ پیراهــنِ :شــعار .زیــر پیراهنــی:
دثــار اســمش ،تــا موقعــی کــه بیــم و انــدوه هنــوز از تــو مفارقــت نکــرده و بــه بدنــت
چســبیده ،میترســی نســبت بــه قیامتــت ،فهمیــدی؟! بعــد هــم وقتــی متوجــه
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بشــوی بــد کــردی ،ناراحــت میشــوی .حــال مــن خیلــی ســطح را آوردم پاییــن.
هــم خــوف درت هســت ،هــم حــزن ،در تــو هســت .شــد؟! تــا موقعــی کــه اینهــا
َ ُ َ
یبــری« .ل َیـ َـزال ِبخ ْیـ ٍـر» بــه ســمت خوبــی میتوانــی
هســت؛ تــو راه بــه جایــی م 
حرکــت کنــی ،مـیروی ،عاقبــت بــه خیــری داری ،تــا اینهــا باشــد .فهمیــدی؟!
واعــظ درونــی داشــته باشــی از ایــن طــرف هــم چــی؟ رســیدگی بــه اعمالــت بکنی،
از ایــن طــرف هــم ،بیــم از نظــر چــی؟ قیامــت باشــد؛ انــدوه نســبت بــه ایــن کــه
نکنــد چیــزی بشــود ،مــا مؤاخــذه بشــویم .آنهــا نباشــد و اینهــا تــوش باشــد ،تــو
َ ُ َ
راه بــه جایــی میبــری بالخــره؛ «ل َیـ َـزال ِبخ ْیـ ٍـر».
َّ
امــا ایــن را بــه تــو بگویــم کــهْ :
«ابـ َـن َآد َم ِإنـ َـك َم ِّیـ ٌـت» اینهــا بــرای خاطر این اســت
َّ
ٌ
میری«إنـ َـك َم ِّیـ ٌـت َو َم ْب ُعــوث» میمیــری،
کــه مقدمــات درســت شــود .بــدان! می
ِ
َّ َ َّ َ َ َّ
ٌ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
الل عــز و جــل» در
برانگیختــه میشــوی ،قیامــت داری« .و َموقــوف ب ْیــن یــد ِی ِ
َ َ ْ ُ ٌ
پیــش گاه عــدل الهــی ،آن جــا تــو را نگــه میدارنــد .فهمیــدی؟! «و مســئول»
ََ ّ
ً
ت میپرســند کــه چــه کار کــرده ای« .فأ ِعـ َـد َج َوابــا» از اآلن دارم بــه تــو میگویــم،
از 
جوابهــای ســوالهای قیامــت را آمــادهاش بکــن .فهمیــدی!؟ بنشــین ،فکــر
کــن نســبت بــه کردههایــت ،در قیامــت جــواب میخواهــی بدهــی .چــی جــواب
میخواهــی بدهــی .از اآلن آمــاده کــن ،جوابهــای ســؤالهای قیامــت را در
پیــش گاه خداونــد .فهمیــدی؟! مــردن حــق اســت ،قیامــت و مبعــوث شــدن،
دو مرتبــه آمــدن همــه حــق اســت ،بــی بــرو برگــرد .ســوال هــم آن جــا بــی بــرو
برگــرد هســت؛ فقــط جوابــش را جنــاب عالــی االن تهیــه کــن ،بــه فکــر جــواب
بــاش .انســانی را کــه معتقــد باشــد بــه مبــدأ و معــاد ،ایــن یــک همچنیــن آدمــی
اســت .شــد؟! نتیجـهاش ایــن میشــود کــه آن واعــظ درونــی بــه آدم همیشــه پنــد
میدهــد؛ مراقبــت نســبت بــه اعمالــش میکنــد؛ شــد؟! بیــم از عــذاب دارد و حــزن
و انــدوه نســبت بــه چــی؟ عواقــب نعــوذ بــاهلل ،زشــت اعمالــش دارد.
ســند حدیــث :وســائل الشــیعه ،ج ،16ص- 96بحاراالنــوار ،جلــد ،67صفحــه
 64و ص 382و ج ،75ص 137و  - 147مســتدرک الوســائل،ج ،11ص141
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ّ
سقوط به جهنم بهواسطه زبان
درس اخالق؛ آیت اهلل حاج شیخ حسین مظاهری

جلد دوم اصول کافی ،یک کتاب اخالق ،از روایات اهلبیت«سالماهللعلیهم»
ً
ـوال روایــات آن صحیــح ّ
الســند و ظاهــر الداللــه هســتند .متأســفانه
اســت و معمـ
بــه کتــاب اصــول کافــی ،در حالــی کــه بــه فارســی هــم ترجمــه شــده ،کمتــر توجــه
ی از مــردم و حتــی
میشــود و عمــوم مــردم آن را کــم مطالعــه میکننــد .بعض ـ 
بعضــی از طلبههــا حاضرنــد یــک ســاعت ،دو ســاعت از وقــت خــود را صــرف
تماشــای فیلــم و ســریال کننــدّ ،امــا کتابهــای مفیــد ،از جملــه اصــول کافــی را
مطالعــه نکننــد .جلــد دوم اصــول کافــی ،مربــوط بــه اخــاق اســت و راجــع بــه
رذائــل و فضائــل اخالقــی روایــات خوبــی دارد .همــه میتواننــد بــا مطالعــه و عمــل
بــه ایــن روایــات ،صفــات رذیلــه را از وجــود خــود ریشــه کــن کــرده ،فضایــل اخالقــی
را جایگزیــن آن رذائــل کننــد .تهذیــب نفــس ،کــه از اوجـ ِـب واجبــات اســت ،بــا
توجــه و عمــل بــه روایــات اصــول کافــی ّ
میســر خواهــد شــدّ ،امــا کمتــر کســی بــه آن
ّ
اهمیــت میدهــد.
از جملــه روایــات اخالقــی کــه مرحــوم کلینی«رحمتاهللعلیــه» در اصــول کافــی
آورده ،روایاتــی اســت کــه راجــع بــه زبــان و لــزوم مواظبــت از آن نقــل کــرده اســت.
در ایــن جلســه راجــع بــه دو روایــت مختصــر از آن روایــات ،قــدری گفتگو میکنیم.
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هــر دو روایــت از امــام صادق«ســاماهللعلیه» نقــل شــده اســت .در روایــت
َ َ َ َ َْ
َ
ََ
َ
ـاس ِل َســانه»[]1؛ یعنــی
اهَّلل َع ْبـ ٌـد ّاتقــى ّالنـ ُ 
ّاول فرمودهانــد«ِ :إ ّن أ ْبغــض خلـ ِـق ِ
ً
تریــن افــراد ،آن کســی اســت کــه مــردم از زبــان او بترســند .مثــا زن و
مبغوض ِ
فرزنــدان در خانــه از زبــان او بترســند یــا رفقــا در جلســه از زبانــش واهمــه داشــته
باشــند.
َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ
ُ
َ
ـاس ِلســان ه فهــو ِفــی
ـاف النـ 
ـن خـ 
آن حضــرت در روایــت دیگــری میفرماینــد« :مـ 
َ
ّالنـ ِـار»[]2؛ یعنــی هــر کــه مــردم از زبــان او بترســند ،در آتــش اســت.
ً
انصافــا هــر دو روایــت تکاندهنــده اســت ،در یکــی میفرماینــد :مبغوضتریـ ِـن
افــراد ،آدمهــای بــد زبــان هســتند و در دیگــری فرمودهانــد :افــراد بــد زبــان ،در
آتــش هســتند و اســتحقاق رفتــن بــه ّ
جهنــم را دارنــد.
قبــل از هــر چیــز بایــد مواظــب باشــیم و توجــه کنیــم کــه زبــان انســان،
آفــات زیــادی دارد .یکــی از بــزرگان علمــا ،مرحــوم آی ـتاهلل آشــیخ مرتضــی
مظاهری«رحمتاهللعلیــه» کتابــی عربــی بــه نــام «مقبــس الیاقــوت فــی فضــل
ت آفــت بــرای زبــان ذکــر کردهانــد کــه
الســکوت» نوشــتهاند و در آن بیــش از دویسـ 
از آیــات و روایــات اســتخراج شــده اســت .معلــوم اســت کــه اگــر زبــان دویســت آفــت
دارد ،دویســت امتیــاز هــم دارد .ایــن نظیــر همــان حکایــت لقمــان حکیــم اســت
کــه از او خواســتند بهتریــن عضــو گوســفند را بیــاورد ،زبــان گوســفند را آورد .روز
دیگــر گفتنــد :بدتریــن عضــو گوســفند را بیــاور ،بــاز هم زبــان گوســفند را آورد .وقتی
دلیــل ایــن كار را پرســیدند ،لقمــان گفــت :اگــر زبــان ســخن حــقبگویــد ،بهتریــن
عضــو بــدن اســت ،وگرنــه بدتریــن عضــو خواهــد بــود .بــه عبــارت دیگــر ،ایــن
زبــان اســت کــه انســان را بهشــتی میکنــد ،و ایــن زبــان اســت کــه آدم را ّ
جهنمــی
میکنــد .بنابرایــن توجــه بــه زبــان و کنتــرل آن خیلــی الزم اســت ،و در حالــی کــه
خیلــی الزم اســت ،بســیار مشــکل اســت.
فرامــوش نمیکنــم ،ســالها قبــل در ســفر حــج ،طلب ـهای کــه بــه مــن عالقــه
داشــت ،همــراه مــا بــود .وقتــی وارد مدینــه شــدیم ،بــه مــن گفــت :یــک نصیحــت
بــه مــن بکنیــد کــه تــا آخــر ســفر و در اعمــال ،بــه آن عمــل کنــم .گفتــم :مواظــب
ّ
زبانــت بــاش! آن طلبــه اهــل دل بــود و بــه راســتی قصــد تخلــق و تهذیــب نفــس
داشــت .بــا ایــن حــال ،بعــد از دو ســه روز گفــت :آقــا نمیشــود! نصیحــت دیگــری
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بگوییــد ،مواظبــت از زبــان ســخت اســت.
راســت میگفــت ،مواظبــت از زبــان مشــکل اســت ،مگــر اینکــه خداونــد متعــال
عنایــت کنــد و انســان بــا فضــل و عنایــت خــدا بتوانــد زبانــش را کنتــرل کنــد کــه بــه
جــز فضیلــت و ســخن نیکــو و پســندیده ،کالمــی از آن ســر نزنــد.
یکــی از راههــای کنتــرل زبــان ،عمــل بــه قانــون مراقبــه و محاســبۀ کارکــرد
زبــان در هــر شــبانهروز اســت .شــخصی آمــد خدمــت پیامبــر اکــرم(ص) و گفــت:
یــا رســول اهلل! یــک نصیحــت بــه مــن بکنیــد .حضــرت فرمودنــد :مواظــب
زبانــت بــاش .گفــت :ســفارش دیگــری بفرماییــد .دو دفعــه پیامبــر اکــرم تأکیــد
فرمودنــد :زبانــت را نگهــدار .بــرای مرتبــۀ سـ ّـوم گفــت :مــرا نصیحــت کنیــد .بــاز هــم
پیامبــر(ص) تأکیــد کردنــد :از زبانــت مراقبــت کــن .شــاید او تعجب کرده باشــد ،در
ً
روایــت معلــوم نیســت ،ولــی ظاهــرا تعجــب کــرده اســت .ســپس پیامبــر اکــرم(ص)
َ
َ ّ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُّ َّ َ َ َ
اخ ِر ِهـ ْـم ِفــی ّالنـ ِـار ِإل َح َصا ِئـ ُـد
فرمودهانــد« :ویحــك و هــل یكــب النـ
ـاس علــى َم َن ِ
َْ
ت در
ن ب ـ ا صــور 
ی جــز محصــول زبانشــا 
ی بــر تــو! آیــا مــرد م را چیــز 
أل ِسـ َـن ِت ِه ْم»؛ وا 
ش ّ
جهنــم میانــدازد؟!
آتــ 
بعضــی افــراد را دیدهایــد و دیدهایــم کــه زبانشــان نیــش دارد .شــاید قصــد
توهیــن هــم ندارنــد ،نمیخواهنــد دل کســی را بســوزانندّ ،امــا زبــان آنهــا مثــل
مــار و عقــرب نیــش میزنــد .بــه قــول مثنــوی:
آن سخنهای چو مار و کژدمت
مار و کژدم گشت و میگیرد دمت[ 3]
یکــی از علمــای بــزرگ را خوابــش را دیدنــد ،دیدنــد وضعــش بــد اســت .گفتنــد:
چــرا؟ گفــت کــه الحمــدهلل از نظــر جــا و مــکان و مونــس و بــاغ«َ ،و َج َّنـ ٌ
ـات َت ْجــری
َ
ِم ْ
ــن َت ْح ِت َهــا ْال ْن ُ
هــار»[ ]4دارم و و خیلــی عالــی اســتّ ،امــا صبــح بــه صبــح یــک
عقــرب میآیــد یــک نیــش بــه پــای مــن میزنــد و م ـیرود .مــن بایــد بســوزم و
بســازم تــا دو دفعــه ســروکلهاش پیــدا بشــود .گفتنــد بــرای چــه؟ گفــت کــه یــک
یکــردم ،بایــد پشــیمان میشــدم ،بایــد
زخــم زبــان بــه یــک نفــر زدم .بایــد توبــه م 
ایــن عقــرب را میکشــتم ،نکشــتم و ایــن عقــرب شــد و بایــد برویــم بــه قیامــت تــا
بهواســطۀ شــفاعت کشــته شــود.
بهراســتی زبــان بعضــی افــراد نیــش دارد ،در بیــن بیســوادها هســت ،در
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بیــن افــراد تحصیــل کــرده هــم هســت ،حتــی در میــان اهــل علــم و طلبههــا،
زبــان نیــشدار دیــده میشــود .برخــی میخواهنــد نهیازمنکــر کننــدّ ،امــا بــا
ـش زبــان دیگــران را موعظــه میکننــد .در حالــی کــه قــرآن کریــم روش موعظــه
نیـ ِ
و نصیحــت را بیــان کــرده اســت .میفرمایــد«َ :و إ ْذ قـ َـال ُل ْقمـ ُ
ـان ِال ْب ِنـ ِـه َو ُهــوَ
ِ
ً
َیع ُظ ُــه یــا ُب َن َّ ُ ْ ْ
ـاهَّلل»[ .]5موعظــه ،مخصوصــا بــه همســر و فرزنــدان
ــی ال تشـ ِـرك ِبـ ِ
ِ
بایــد بــا تلطــف و مهربانــی و بــا بهکارگیــری کلمــات ّ
محبتآمیــز نظیــر عزیــزم و
ـتدالل در فراخــور حــال و بــدون تحمیــل بیــان
جانــم باشــد .موعظــه بایــد بــا اسـ
ِ
شــود .نصیحــت بــا داد و فریــاد و بــا زبــان نی ـشدار ،نــه تنهــا تأثیــر نــدارد ،بلکــه
نتیجــۀ منفــی در بــر خواهــد داشــت .همــه بایــد نیــش زبــان خــود را کنتــرل کننــد،
بهخصــوص در خانــه بایــد بهگون ـهای رفتــار و صحبــت شــود کــه همســر یــا دختــر
و پســر انســان ،نترســند .گاهــی دیــده میشــود شــوخی افــراد بــا همدیگــر همــراه
بــا تحقیــر ،اســتهزاء و ســخنان گزنــده و نی ـشدار اســت .ضربــۀ ایــن ســخنان از
ضربــۀ چاقــو برند هتــر و بدتــر اســت .اگــر کســی بــا شمشــیر بــه انســان حملــه کنــد،
بهتــر از آن اســت کــه بــا شمشــیر زبــان ،آبــرو و شـ ّ
ـخصیت او را از بیــن ببــرد .بعضــی
اوقــات بــا چاقــو در ســینۀ مــردم میزننــد ،معلــوم اســت کــه جنایــت اســت ،خیلــی
مذمــوم اســتّ ،امــا گاهــی چاقــوی زبــان را در جــان مــردم فــرو میبرنــد کــه زخــم
آن از زخــم هــر شمشــیری بدتــر اســت.
در زمــان قدیــم یکــی از علمــا نــزد یــک پزشــک رفتــه بــود .رســم آن دکتــر ایــن
یکــرد .آقــای دکتــر نقــل
بــود کــه بــرای رفــع خســتگی بیمارهــا ،بــا آنــان شــوخی م 
میکنــد کــه در آن روز ،خانمــی از روســتا نــزد مــن آمــده بــود .نســخۀ قبلــی را از او
خواســتم کــه ببینــم .گفــت :نســخۀ شــما را داخــل قــوری انداختــم ،جوشــاندم
و خــوردم .گفتــم :حیــف نــان کــه شــوهرت بــه تــو میدهــد بخــوری! همــه ایــن
جملــه را شــنیدند و خندیدنــد .بعــد بــرای او توضیــح دادم کــه خواهــرم! مــن
نگفتــم نســخه را بجوشــان ،بایــد آنچــه در نســخه نوشــتم را در داروخانــه یــا
یکــردی و آن دارو را میجوشــاندی و میخــوردی .نســخۀ
عطــاری تهیــه م 
دیگــری بــرای او نوشــتم و رفــت .بعــد از آنکــه همــه رفتنــد ،آن عالــم بــه مــن گفــت:
میدانیــد امــروز چــه شــد؟ گفتــم :نــه ،چــه شــد؟ گفــت :شــما آن خانــم را مســخره
کردیــد ،تمســخر شــما باعــث شــد دیگــران بــه او بخندنــد و خجالــت کشــید و در
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مقابــل جمــع بــه او اهانــت شــد.
َ
ً
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ی
ی و ِل ّیــا فقــد ب َارز ِن ـ 
ـان ِل ـ 
ن أهـ 
توهیــن بــه یــک شــیعه ،طبــق روایــت قدســی«م 
ْ
ِبال ُم َح َار َبــة»[ ،]6جنــگ بــا خداســت .بعضــی اوقــات دیــده میشــود در جلســه،
حتــی در میــان اهــل علــم ،یــک شــخص ســاده لــوح و ســاده دل را دوره میکننــد
و مطالبــی بــه او میگوینــد و میخندنــد .ایــن شــوخیها ،ایــن خوشــمزگیها،
گنــاه اســت و بــرای انســان دردســر درســت میکنــدّ ،امــا بســیاری از مــردم نســبت
بــه آن بیاعتنــا هســتند.
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ٌ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ـب عتیــد»[،]7
ـه َرقیـ ٌ 
ل ِإال لدیـ ِ 
ـن قــو ٍ 
قــرآن کریــم میفرمایــد« :مــا یل ِفــظ ِمـ 
هرچــه بگوییــم ،رقیــب و عتیــد مینویســند و محاســبه میشــود .کنتــرل زبــان،
مواظبــت میخواهــدّ ،امــا کمتــر کســی بــه آن ّ
اهمیــت میدهــد.
پیامبــر اکــرم(ص ) میفرماینــد :در معــراج افــرادی را دیــدم کــه بــا زبــان در
ّ
جهنــم آویــزان بودنــد ،آنهــا کســانی بودنــد کــه در دنیــا هسرشــان را بــا زبــان آزار
میدادنــد ]8[ .آویــزان شــدن از زبــانّ ،
تجســم عمــل کســانی اســت کــه زبانشــان
نیــش دارد ،پرخاشــگرند ،زبــان درازنــد و بــدون توبــه از دنی ـ ا میرونــد.
ٌ ُّ
ُ
َ
قــرآن کریــم میفرمایــد :وای بــه کســی کــه بــد زبــان باشــد«َ :و ْیــل ِلــك ِل ه َمــز ٍة
ُ
ی بــه تــو» اســت کــه در زبــان
ل َمـ َـزة»[ .]9ویــل دو معنــا دارد؛ یــک معنــای آن« ،وا 
فارســی بــه اشــخاص خطــاکار و بــدکار خطــاب میشــود .معنــای دیگــر ،بــر اســاس
ی در ّ
جهنــم اســت]10[.
روایــات ،چاه ـ 
هــر دو معنــا تــکان دهنــده اســت .در واقــع ،خداونــد متعــال بــه کســانی کــه
ســرزنش ،عیبجویــی ،زخــم زبــان یــا غیبــت میکننــد ،گفتــه اســت« :وای بــه
تــو» .یعنــی وای بــر افــراد بــد زبــان ،چــه بدزبانــی آنهــا «لمــزه» ،بــه معنــای عیــب
جویــی و زخــم زبــان باشــد ،چــه بدزبانــی آنهــا« ،همــزه» ،بــه معنــای غیبــت
باشــد .آن گناهــی کــه شــترش در خانــۀ همــه خوابیــده اســت .بیشــتر مــردم ،حتی
طلبههــا امــروزه بــه ایــن گنــاه بــزرگ مبتــا هســتند ،ولــی آن را بــه عنــوان غیبــت
سیاســی و نظایــر آن توجیــه میکننــد یــا بــه نحــوی اســتثناء بــرای غیبــت قائــل
میشــوند .غیبــت ،یکــی از مهارهــای بــزرگ شــیطان اســت و مســتثنا تراشــیدن
بــرای آن هــم مهــار شــیطان اســت .غیبــت ،غیبــت اســت و شــاخ و دم نــدارد.
مرحــوم شــیخ انصاری«رحمتاهللعلیــه» در مکاســب ،روایاتــی کــه غیبــت را
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تعریــف کــرده را از همــه نقــل کــرده اســت]11[.
ْ َ َ
َ
َ
ـاك ِب َمــا
ك أخـ 
«ذكـ ُـر 
از پیامبــر اکــرم(ص) پرســیدند :غیبــت چیســت؟ فرمودنــدِ :
ْ
َیك َرهــه»[ ،]12یعنــی چیــزی از بــرادرت بگویــی کــه او خــوش نــدارد .حتــی اســتاد
ّ
سسـ ّـره» میگفتنــد«َ :یکــره» نخوانیــم،
خمینی«قد 
بزرگــوار مــا حضــرت امــام
ُ«یکــره» بخوانیــم و بگوییــم :غیبــت آن اســت کــه هــر حــرف بــدی را پشــت ســر
دیگــری بگوییــم ،و حتــی اگــر او ناراحــت نشــود ،بــاز هــم غیبــت اســت .اگــر ســخنی
از نظــر عــرف و در جامعــه ،مکــروه و بــد اســت ،بایــد در رو یــا در غیــاب دیگــران
گفتــه نشــود .کســی هــم حــق نــدارد بگویــد :مــن راضیــم پشــت ســر مــن غیبــت
کننــد .خــدا مرحــوم آی ـتاهلل آقــای فیاض«رحمتاهللعلیــه» را رحمــت کنــد.
ایشــان در اوایــل طلبگــی اســتاد مــا بــود .روزی یــک نفــر بــه ایشــان گفــت :مــن
راضــی هســتم کــه مــردم پشــت ســرم غیبــت کننــد .آقــای ّفیــاض بــه شـ ّـدت او را
نهــی کردنــد و گفتنــد :مگــر میشــود انســان بــه گنــاه دیگــران رضایــت دهــد؟ بعــد
گفتنــد :اگــر بعــد ،غیبــت دیگــران کــه حـ ّـق ّالنــاس اســت را ببخشــی ،حــرف دیگری
اســتّ ،امــا اجــازۀ غیبــت ،مگــر میشــود؟
ْ َ ُ َ ُ َ
َّ
در روایــات میخوانیــم« :ال ِغیبــة ِإدام ِكل ِب النــار»[ .]13ایــن روایــت در
تحــف العقــول از امــام حسین«ســاماهللعلیه» نقــل شــده اســت ]14[.از امــام
سجاد«ســاماهللعلیه» نیــز در جــای دیگــر نقــل شــده اســت]15[.میفرمایند:
غیبــت نــان خــورش س ـگهای ّ
جهنــم اســت .ایــن یعنــی چــه؟ حضــرت امــام
ّ
خمینی«قدسسـ ّـره» ّ
مقیــد بودنــد دســت کــم ســالی یــک مرتبــه یــا بیشــتر ،ایــن
روایــت را بــرای مــا بخواننــد و معنــا کننــد .میفرمودنــد :آدمــی کــه غیبــت روی
غیبــت داشــته باشــد ،کــم کــم ،ســیرت و ّ
هویــت او مثل ســگ میشــود .در صورت
آدم اســتّ ،امــا ســیرت او درنــده اســت ،مثــل ســگ اســت .اگــر او ایــن ّ
هویــت و
ســیرت را تغییــر ندهــد و از بیــن نبــرد ،در روز قیامــت کــه َ«یـ ْـو َ م ُت ْب َلــى َّ
الســرا ِئ ُر»[]16
َ
َ ُ َّ
ْ
ّ
ـان أل َز ْمنـ ُـاه
اســت ،هویــت واقعــی او دیــده میشــود .قــرآن میفرمایــد« :و كل ِإنسـ ٍ
ً
ً ْ
ــه َو ُن ْخــر ُج َلـ ُـه َیـ ْـو َم ْال ِق َ
یامـ ِـة ِكتابــا َیلقـ ُـاه َم ْن ُشــورا»[ .]17او را بــه
طا ِئ َــر ُه ِفــی ُع ُن ِق ِ 
ِ
جهنــم میبرنــد .در ّ
ّ
جهنــم غــذا میخواهــد .غذایــش چیســت؟ آن غیبتهــا
کــه کــرده ،غــذای اوســت .قــرآن میفرمایــد :غیبــت ،گوشــت مــرده و گوشــت
َ
ًَ
َ ُ َ ُْ َ َ
ُ
گندیــده اســت« :ال َی ْغ َتـ ْـب َب ْع ُضكـ ْـم َب ْعضــا أ ُی ِحـ ُّـب أ َح ُدكـ ْـم أ ْن َیــأكل ل ْحـ َـم أخیـ ِـه
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َم ْیتـ ًـا َف َكر ْه ُت ُمـ ُ
ـوه»[ ،]18آن گوش ـتها را بــه او میدهنــد ،از ایــن جهــت ،غیبــت،
ِ
خــوروش ســگهای ّ
جهنــم اســت.
بــا ایــن حــال ،متأســفانه غیبــت فــراوان اســت .در خانههــا و بیــن اعضــای
خانــواده و فامیــل ،غیبــت فــراوان اســت .در جامعــه و بیــن مــردم ،زیــاد اســت.
حتــی کار رســیده بــه جایــی کــه در کالس درس ،در حــوزه یــا در دانشــگاه و
دبیرســتان ،بعضــی از افــراد نابخــرد ،در حیــن تدریــس ،درس را رهــا میکننــد و
غیبــت را شــروع میکننــد .البتــه بیشــتر ایــن غیبتهــا تهمــت اســت ،کــه گنــاه
بزرگتــری دارد.
گناهــان زبانــی ،اقســام دیگــری نیــز دارد ،بهعبــارت دیگــر ،آفــات زبــان فــراوان
اســتّ ،امــا در ایــن جلســه فرصــت بازگویــی همــۀ آن اقســام نیســت و بــه همیــن
انــدازه اکتفــا میکنیــم.
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ݣ پ�ی ݣن�و�ش ت� ݣݣها
[ .]1الکافی ،ج  ،2ص .323
[ .]2الکافی ،ج  ،2ص .327
[ .]3مثنوی معنوی ،دفتر ّ
سوم ،بخش .166
[ .]4آل عمران« .136 ،و بوستانهایى است كه از زیر [درختان] آن جویبارها روان است».
[ .]5لقمان« .13 ،و [یاد كن] هنگامى را كه لقمان به پسر خویش -در حالى كه وى او را اندرز مىداد -گفت:
«اى پسرك من به خدا شرك میاور».
[ .]6الكافی ،ج ،2ص .325
[ .]7ق[« :18 ،آدمى] هیچ سخنى را به لفظ درنمىآورد مگر اینكه مراقبى آماده نزد او [آن را ضبط مىكند]».
[ .]8عیون اخبار الرضا ،ج  ،2ص .11
[ .]9همزه« .1 ،واى بر هر بدگوى عیب جویى».
[ .]10تفسیر القمی ،ج ،2ص.410
[ .]11کتاب المکاسب ،ج  ،1ص .322
[ .]12امالی الطوسی ،ص .537
[ .]13روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،ج ،2ص.470
[ .]14تحف العقول ،ص .245
[ .]15االحتجاج ،ج  ،2ص .315
[ .]16طارق«:9 ،آن روز كه رازها [همه] فاش شود».
[ .]17االسراء« :13 ،و كارنامه هر انسانى را به گردن او بستهایم ،و روز قیامت براى او نامهاى كه آن را گشاده
مىبیند بیرون مىآوریم».
[ .]18حجرات« .12 ،بعضى از شما غیبت بعضى نكند؛ آیا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردهاش
را بخورد؟ از آن كراهت دارید».
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نگاهیبرزندگینامه
مؤسس حوزه علمیه قم

در ســالهای پیــش از ورود شــیخ عبدالکریــم حائــری ،قــم آن رونــق اولیــه را در
مرکزیــت علــوم دینــی از دســت داده بــود و آن کــه همــت دوبــاره و مردان ـهای در
مطــراز و بلکــه اجــل از حوزهــه نجــف اشــرف و عتبــات
ایــن راه گمــارد و حــوزهای ه 
عالیــات تأســیس نمــود ،شــخص آیـتاهلل حائــری بــود.

آیتاهلل حائری

آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی مؤســس حــوزه علمیــه قــم در ســال
( ۱۲۷۶ه.ق) مصــادف بــا ( ۱۲۳۹ه.ش) در روســتای مهرجــرد میبــد ،واقــع در
 ۶۰کیلومتــری یــزد بــه دنیــا آمــد .پــدر ایشــان مــردی پارســا بــود کــه هــر چنــد از
تحصیــل علــم بینصیــب مانــده بــود؛ امــا از زهــد و تقــوی بهــره داشــت .دوران
کودکــی عبدالکریــم در دامــان پرمهــر مــادری مهربــان ســپری گشــت و ماننــد اکثــر
کــودکان آن زمــان در محیطــی بــه دور از آموزشهــای علمــی روزهــای کودکــی را
ســپری میکــرد؛ ولــی روزگار سرنوشــت و تقدیــری شــگرف را بــرای ایــن کــودک
روســتایی نگاشــته بــود و مشــیت الهــی بــر ایــن امــر قــرار گرفتــه بــود کــه وی تبدیــل
بــه یکــی از برجســتهترین و تاثیرگذارتریــن علمــای دینــی مذهــب شــیعه گــردد.
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روزی شــوهرخاله عبدالکریــم بــه نــام محمدجعفــر ،معــروف بــه «میرابوجعفــر»
کــه روحانــی بــود ،بــه مهرجــرد آمــد .وی در همــان دیــدار نخســت آثــار اســتعداد و
نبــوغ را در رفتــار ایــن کــودک مشــاهده کــرد .بــه همیــن دلیــل عبدالکریــم را بــرای
یادگیــری دانــش ،بــا خــود بــه اردکان بــرد و بــه مکتبخانــه ســپرد .عبدالکریــم
در مکتبخانــه اردکان ،در محضــر «مجدالعلمــای اردکانــی» یکــی از بــزرگان آن
دیــار ،دروس نصابالصبیــان ،صــرف ،مقدمــات علــوم و ادبیــات را بــا عشــق و
عالقــه فــراوان آموخــت.
در حالــی کــه هنــوز  ۱۰ســال از بهــار عمــرش ســپری نگردیــده بــود ،از ســایه پرمهــر
پــدر بینصیــب گشــت ،از ایــن رو راه مهرجــرد را در پیــش گرفــت و خــود را در کنــار
مــادر غــم دیــده تنهــا و دور از مکتــب یافــت .چنــد ســال را محــروم از مکتــب و
دوســتان در روســتای مهرجــرد گذرانــد؛ ولــی پــس از چنــدی شــور و شــوق
یقــرار ســاخت .بــه همیــن دلیــل عشــق و دلبســتگی خویــش
دانشآمــوزی او را ب 
بــه علــوم دینــی را بــا مــادر در میــان گذاشــت .مــادر کولــه بــار ســفر فرزنــدش را بــه
ســوی حــوزه علمیــه یــزد بســت و بــا چشــمانی پــر از اشــک شــوق و هجــران ،فرزند
دلبنــدش را راهــی آن ســامان ســاخت.
شــیخ عبدالکریــم بــه یــزد رفــت ولــی پــس از تحصیــل مبــادی فقــه و اصــول،
مانــدن در ایــن شــهر را نپســندید و تصمیــم بــه مهاجــرت بــه کربــا گرفــت .او راهــی
عــراق شــد و حــدود ســال  ۱۲۹۸ق در مدرســه علمیــه حسـنخان ســکونت و بــه
محضــر اســتاد بــزرگ فاضــل لنکرانــی راه یافــت .شــرح لمعــه و قوانیــن را در محضــر
ایشــان خوانــد بــا رحلــت میــرزای بــزرگ (مؤســس حــوزه علمیهســامرا) و بیــم از
رونــق افتــادن حــوزه علمیــه ایــن شــهر آیــت اهلل فاضــل لنکرانــی ،شــیخ عبدالکریم
را بــرای ادامــه تحصیــل از کربــا بــه ســامرا فرســتاد.
آیــت اهلل حائــری ســطوح عالیــه را در حــوزه ســامرا در محضــر شــهید آیــت اهلل
شــیخ فضــل اهلل نــوری و مرحــوم میــرزا ابراهیــم محالتــی شــیرازی فراگرفــت .در
درس خــارج نیــز بیشــتر از محضــر تدریــس آیتاهلل ســید محمد فشــارکی اســتفاده
میکــرد .بــا هجــرت آیــت اهلل فشــارکی بــه نجــف اشــرف  ،شــیخ عبدالکریــم
حائــری نیــز پــس از حــدود  ۱۳ســال ســکونت در ســامرا بــه نجــف هجــرت نمــود
و عــاوه بــر درس اســتادش آقــای فشــارکی در درس آی ـتاهلل العظمــی آخونــد
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مــأ محمدکاظــم خراســانی نیــز شــرکت نمــود .ســرانجام بعــد از حــدود  ۱۶ســال
آیــتاهلل حائــری بــار دیگــر بــه کربــا هجــرت نمــوده و تــا ســال  ۱۳۳۲در کربــا
اقامــت نمــود.
شــیخ عبدالکریــم حائــری در ســال  ۱۳۳۲یــا  ،۱۳۳۳بــه خواهــش فرزنــد حــاج
آقامحســن اراکــی بــه اراک مهاجــرت کــرد و بیــش از  ۸ســال در آن شــهر عهــدهدار
اداره حــوزه علمیــه و تربیــت طــاب شــد تــا جایــی کــه تعــداد طــاب در حــوزه اراک
از  ۳۰۰نفــر گذشــت و اراک بــه یــک مرکــز عظیــم علمــی و تحقیقــی تبدیــل گردیــد.
در ســال  ۱۳۴۰ق آیــت اهلل حائــری بــرای زیــارت حضــرت معصومــه(س)
و گذرانــدن تعطیــات ایــام نــوروز ( ۱۳۰۱ش) از اراک بــه قــم حرکــت کــرد .در آن
هنــگام بســیاری از مــردم ایــران کــه از تهــران ،اصفهــان ،کاشــان و اراک و نقــاط
دیگــر بــرای شــروع ســال نــو بــه قــم آمــده بودنــد و جمعــی از علمــا و خطبــا هــم
کــه بــه همیــن عنــوان مشــرف بودنــد ،بــرای زیــارت و دستبوســی ایشــان آمــده،
ً
ضمنــا تقاضــای اقامــت در قــم را از ایشــان کردنــد تــا ایــن شــهر مذهبــی را محــل
توقــف خــود قــرار داده و تشــکیل حــوزه دهنــد .عالق ـهای کــه عمــوم مــردم قــم و
زوار آن ســال ابــراز داشــتند ،حــاج شــیخ را بــه حــال تردیــد درآورده و فرمودنــد:
اســتخاره خواهیــم کــرد .ســپس صبحگاهــی بــه حــرم حضــرت معصومــه مشــرف
ْ
ْ
شــدند و بــا قــرآن کریــم اســتخاره کردنــد ،آیــه  ۹۳ســوره یوســف آمــد« :اذ َه ُبــوا
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ َ َ َْ ُ ُ َ
َ
ـوه َعلــی َو ْجـ ِـه أ ِبــی َیــأ ِت َب ِصیـ ًـرا َوأ ُتو ِنــی ِبأ ْه ِلکـ ْـم أ ْج َم ِعیـ َـن» و
یصــی هـــذا فألقـ
ِبق ِم ِ
َْ
ُْ
َْ
اولیــن جملـهای کــه در اول صفحــه قــرآن بــود ،آیــه«َ :وأتو ِنــی ِبأه ِلکـ ْـم أج َم ِعیـ َـن»
بــود .پــس بــا عزمــی راســخ و قلبــی مطمئــن بنــا را بــر توقــف گــذارده و بــه منــزل
حــاج ســید علــی مصطفــوی ،تاجــر قمــی کــه علمــا و طبقــات تجــار و اصنــاف
دیگــر ،اجتمــاع کــرده و انتظــار تصمیــم نهایــی ایشــان را داشــتند  ،آمــده و نتیجــه
اســتخاره را بــه اســتحضار رســاند.
قــم از روزهــای اول تولــد تشــیع در ایــران ،بــه مرکزیــت شــیعه شــهرت داشــته
و بــا ورود حضــرت فاطمــه معصومــه(س) و بعدهــا بــه ســبب وجــود بــارگاه آن
حضــرت بــه عظمتــش افــزوده شــد و مــورد توجــه مشــتاقان علــم و ایمــان قــرار
گرفــت .ایــن شــهر مقــدس تاریــخ درخشــانی در خصــوص برپایــی حــوزه علمیــه
و پایــگاه دینــی مــردم دارد .اولیــن کســانی کــه در ایــن شــهر بــرای تأســیس حــوزه
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علمیــه قیــام کردنــد ،محدثــان و راویــان قبیلــه اشــعری بودنــد ،ســپس ظهــور
شــخصیتهای بزرگــی مثــل کلینــی و شــیخ صــدوق و پــس از آن روی آوردن
شــیعیان بــه ایــن حــوزه بــر رونــق قــم افــزود.
امــا در ســالهای پیــش از ورود شــیخ عبدالکریــم حائــری ،قــم آن رونــق اولیــه
را در مرکزیــت علــوم دینــی از دســت داده بــود و آن کــه همــت دوبــاره و مردانـهای
مطــراز و بلکــه اجــل از حـ ٔ
ـوزه نجــف اشــرف و
در ایــن راه گمــارد و حــوزهای ه 
عتبــات عالیــات تأســیس نمــود ،شــخص آی ـتاهلل حائــری بــود .در ســال ۱۳۴۰
ق ،مدتــی بعــد از ورود آیـتاهلل حائــری بــه قــم ،حــوزه علمیــه ایــن شــهر بــه طــور
رســمی تأســیس شــد .مقــارن بــا تأســیس حــوزه رویدادهــای مهمــی نیــز در ایــران
و جهــان بــه وقــوع پیوســت کــه آیـتاهلل حائــری بــا کیاســت و دوراندیشــی ویــژهای
از ایــن رویدادهــا کمــال بهر هبــرداری را بــه نفــع تأســیس حــوزه نمــود .اهــم ایــن
وقایــع عبــارت بودنــد از:
 -۱کودتــای  ۱۲۹۹رضاخــان :رضاخــان بــرای رســیدن بــه قــدرت بــه پشــتیبانی
یکــرد بــا نزدیــک شــدن بــه علمــا بــه ایــن
علمــا نیــاز داشــت .از ایــن رو تــاش م 
مهــم دســت یابــد .در ایــن میــان آی ـتاهلل حائــری بــا اســتفاده از فرصــت پیــش
آمــده ،حــوزه علمیــه را بــدون هیــچ بازدارنــده سیاســی تأســیس نمــود.
 -۲آغــاز جنــگ جهانــی اول :بــا آغــاز جنــگ جهانــی اول ،نجــف و کربــا بــرای
طــاب و علمــا ناامــن گردیــده بــود و آمــد و شــد طــاب در آن شــهرها بــه ســختی
صــورت میگرفــت .ایــن ناامنــی ســبب شــد کــه بســیاری از علمــا ،ایــن شــهرها را بــه
نهــای علمی و جــای امن بــرای کارهای علمی
مقصــد قــم کــه تنهــا بدیــل این کانو 
بــود ،تــرک گوینــد .ناامــن شــدن ایــن مراکــز علمــی ســبب شــد علمــا و فضالیــی کــه از
ناامنــی ایــن مرکزهــای علمــی نگــران بودنــد ،جــذب حــوزه قــم گردنــد چــرا کــه آیــت
تهــای پیــش
اهلل حائــری بــا تدبیرهــا ،دوراندیش ـیها و شــناخت دقیــق از فرص 
آمــده ،حــوزه امــن و آرامــی را بــرای تحصیــل علــم آمــاده کــرده بــود.
 -۳تبعیــد مراجــع نجــف بــه ایــران :مرجعیــت شــیعه در زمــان تأســیس حــوزه
علمیــه قــم بــا ســید عبدالحســین اصفهانــی و نائینــی بــود .مراجــع نجــف بــه
خاطــر رویارویــی بــا دولــت اســتعمارگر انگلیــس کــه میخواســت ،امتیــاز دو رود
بــزرگ دجلــه و فــرات را ویــژه خــود گردانــد ،بــه ایــران تبعیــد شــدند .تبعیــد ایــن
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بــزرگان بــه ایــران قــم را بــه عنــوان یــک مرکــز مهــم تعلیــم و تربیــت دینــی و بدیــل
عتبــات رســمیت بخشــید.
آیــت اهلل حائــری از مجموعــه رویدادهــای فــوق در جهــت تشــکیل ،توســعه
و رســمیت بخشــیدن بــه حــوزه علمیــه قــم اســتفاده نمــود .ایشــان تأســیس و
حفــظ حــوزه علمیــه قــم را از اهــم واجبــات میدانســته و با کیاســت و دوراندیشــی
یکــرد بهانـهای بــه دســت دشــمنان نــداده و از نهــال نوپــای
و تدبیــر خــود ســعی م 
حــوزه علمیــه بــه شــدت حفاظــت نمایــد تــا بــه بــاروری و باردهی رســد؛ بــه نحوی
کــه در ماجراهایــی نظیــر آی ـتاهلل بافقــی ،آی ـتاهلل حائــری کــه بــا هوشــیاری
مخصــوص خــود دریافتــه بــود کــه رضاخــان فقــط بــه دنبــال بهانــه مختصــری
اســت کــه حــوزه علمیــه را از ریشــه برکنــد ،ســکوت را پیشــه ســاخت .رضاخــان
خــود گفتــه بــود« :اگــر حــاج شــیخ عبدالکریــم نفــس میکشــید ،یــک کلم ـهای
یکــردم و میفرســتادمش آنجــا
میگفــت فــوری ماشــین در خان ـهاش حاضــر م 
کــه عــرب نــی انداخــت».
آیــت اهلل حائــری دلیــل رفتــار خــود را ایــن گونــه شــرح میدهــد« :مــن در
مســائلی کــه از کنــه آن آگاهــی نــدارم ،بــه هیــچ وجــه دخالــت نمیکنــم و از آنجایــی
کــه ایــران کشــور ضعیفــی اســت و پیوســته تحــت فشــار و اســتعمار کشــورهای
قدرتمنــدی چــون روس و انگلیــس میباشــد ،امــکان دارد خطــوط سیاســی
کــه در ایــران وجــود دارد ،از ســوی ایــن قدرتهــای اســتعماری ترســیم شــده
باشــد و کســانی کــه در سیاســت دخالــت میکننــد ،امــکان دارد ملعبــه دســت
ایــن قدرتهــا بــوده و ناآگاهانــه آب بــه آســیاب دشــمن بریزنــد .مــن اگــر در کشــور
ً
فرانســه انگلیــس و روس بــودم ،مســلما در سیاســت دخالــت میکــردم ،چــون
خطــوط سیاســی در آنجــا روشــن بــوده و از جایــی دیگــر ایــن جریانــات تحمیــل
نمیشــود ،بنابرایــن دخالــت خــود را در سیاســت مقــدور نمیبینــم ،گذشــته از
ایــن دخالــت مــن در سیاســت مســتلزم درگیــری و خونریــزی اســت و مــن حاضــر
نیســتم کــه باعــث شــوم خــون بیگناهــان ریختــه شــود».
نویســنده کتــاب معمــار فضیلــت در رابطــه بــا خــط مشــی سیاســی آی ـتاهلل
حائــری ایــن گونــه اظهارنظــر میکنــد کــه :رشــد سیاســی مــردم در آن زمــان
چنــدان بــاال نبــود کــه بتــوان مبــارزه را ســاماندهی کــرد .حتــی وضــع فرهنگــی و
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معیشــتی مــردم قــم بــه گون ـهای بــود کــه گویــا برخــی مــردم نمیتوانســتند وضــع
جدیــد را بپذیرنــد و وجــود طلبههــا را تحمــل کننــد .بــه همیــن دلیــل آیــت اهلل
حائــری بــه طلبههــا ســفارش کــرده بــود کــه در برابــر هــر گونــه بدرفتــاری دیگــران
گذشــت کننــد تــا حادث ـهای پیــش نیایــد .ایشــان بیــن دو موضــوع اهــم و مهــم
درگیــر بــود .موضــوع اول ایــن بــود کــه بــا رضاخــان درافتــد .در ایــن صــورت قتــل
عامــی نظیــر مســجد گوهرشــاد رخ مـیداد .در نتیجــه باقــی مانــده مــردم ،صحنــه
را رهــا میکردنــد ،روحانیــت شــیعه شکســت میخــورد و ســازمان حــوزه علمیــه
قــم برچیــده میشــد .موضــوع دوم ایــن بــود کــه کـجدار و مریــز بــا رضاخــان رفتــار
شــود تــا بــا ادامــه کار حــوزه علمیــه قــم ،مــردان دانشــمند و کارایــی بــرای آینــده
ایــران و دنیــای اســام پــرورش یابنــد.
آیــت اهلل حائــری در طــول زندگــی خــود از اســتادان برجســتهای ســود بــرد کــه
برخــی از آنــان بدیــن شــرح میباشــند :آیــت اهلل فاضــل اردکانــی ،حاج میرزا حســن
شــیرازی (میــرزای بــزرگ) ،آیت اهلل فشــارکی ،آخوند خراســانی ،ســید محمدکاظم
یــزدی ،آیـتاهلل میــرزا محمدتقــی شــیرازی و آیــت اهلل شــیخ فضـلاهلل نــوری.
روشــنفکری و اندیشــه بــاز و نــوآوری شــیخ عبدالکریــم حائری در حــوزه علمیه و
اجــرای برنامههایــی نظیــر تنظیــم برنامــه امتحانــی حــوزه و اجــرای آن ،تخصــص
در فقــه ،تشــویق طلبههــا بــه یادگیــری زبانهــای خارجــی و اهتمــام در پــرورش و
شــکوفایی اســتعدادهای طلبههــای مســتعد باعــث شــد کــه شــاگردان برجســته
و عالمــان ربانــی زیــادی از کالسهــای درس ایشــان اســتخراج شــود؛ کســانی
نظیــر :آیــت اهلل ســید محمدتقــی خوانســاری ،آیــت اهلل ســید محمــد حجــت
کــوه کمــری ،آی ـتاهلل شــیخ محمدعلــی اراکــی ،آی ـتاهلل امــام خمینــی ،آی ـتاهلل
گلپایگانــی ،آی ـتاهلل مرعشــی نجفــی ،آی ـتاهلل شــیخ مرتضــی حائــری ،آی ـتاهلل
میرزاهاشــم آملــی ،آی ـتاهلل محمدتقــی بافقــی و...
از مهمتریــن آثــار و تألیفــات آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی میتــوان
بــه عناویــن زیــر اشــاره کــرد:
 کتاب الصالة در باب مسائل مختلف نمازٔ
زمینه اصول فقه
 دررالفوائد :در -تقریــرات اســتاد :یــک دوره گــزارش دروس اســتادش ســید محمــد فشــارکی
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در علــم اصــول فقــه
 کتاب النکاح :فقه استداللی و اجتهادی کتاب المواریث :فقه استداللی و اجتهادی مجمع االحکام :رساله علمیه حاج شیخ به زبان فارسی کتاب الرضاع :احکام شیردادن به کودک حاشیه ای بر عروةالوثقی حاشیهای بر انیسالتجار نراقیاقدامــات زیــر نیــز از جملــه خدمــات اجتماعــی آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم
حائــری یــزدی محســوب میشــود.
 تأسیس اولین بیمارستان در قم تأسیس بیمارستان سهامی قم تأسیس بیمارستان فاطمی قم تعمیر و بازسازی مدرسه دارالشفاء تعمیر مدرسه فیضیه تأسیس کتابخانه فیضیه ایجاد قبرستان و غسالخانه در قم ایجاد داراالطعام در قم بنای سیلبند و سد در رودخانه قم احداث واحدهای مسکونی برای سیل زدگان شهر قم.آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی در روز نهــم بهمــن مــاه  ۱۳۱۵ش
مطابــق بــا  ۱۷ذی القعــده  ۱۳۵۵ق ،پــس از  ۷۹ســال زندگــی بابرکــت بــر اثــر
حملــه قلبــی درگذشــت .پیکــر مطهــر وی بعــد از تشــییع باشــکوه توســط مــردم در
حــرم حضــرت فاطمــه معصومــه(س) بــه خــاک ســپرده شــد .در حالــی کــه شــعله
فــروزان حــوزه علمیــه قــم کــه وی بنیانگــذار آن بــود ،همچنــان میدرخشــد و
منشــأ بــرکات زیــادی بــرای اســام و ایــران میباشــد.
منبع :سایت دانشنامه اسالمی
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