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»؟سب؟«
رم: 

ݑ
ل�ݐ مح� دمه ی م�ؤ م�ݑ

ایـن مجموعـه نیـز قسـمت هایی از سـخنرانیهای ایـن بنـدۀ حقیـر اسـت کـه بـه 

صورت کتابهای مختلف در مسـائل گوناگون در گذشـته چاپ و منتشـر شـده اسـت 

و در خالل آن سـخنرانیها به پاره ای از شـبهات و سـؤاالتی که در اذهان برخی از نسـل 

جـوان راجـع بـه مسـائل اعتقـادی و اخالقـی پیـدا شـده  یـا ممکـن اسـت پیـدا شـود 

بـه میـان آمـده و پاسـخ داده شـده اسـت. و اینـک دوسـتان عزیـز محتـرم در دفتـر امـور 

فرهنگـی بنیـاد خیرّیـۀ الّزهـراء از آن نظـر کـه عالقـۀ شـدید بـه ارشـاد و هدایـت نسـل 

جـوان دارنـد آن سـؤاالت و پاسـخ ها را پـس از پیـاده کـردن از نـوار بـه گونـه ای بسـیار 

سـاده و روان جمـع و تنظیـم کـرده و آن را تحـت عنـوان )تقویـت ایمـان، پاسـخ های 

روان بـه برخـی از شـبهات و سـؤاالت نسـل جـوان( نام گـذاری نمـوده و در دسـترس 

عزیـزان از نسـل جـوان قـرار داده انـد. 

و لـذا ایـن بنـدۀ حقیـر نیـز ضمـن عـرض شـکر و سـپاس بـه درگاه ایـزد مّنـان از 

زحمـات فـراوان تـوأم بـا اخالص آن گرامیان تشـکر می کنم و توفیقات روز افزونشـان را 

در نشـر معـارف دینـی از خداونـد متعـال خواسـتارم.

�ݓادی
آ
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ش
ا� دمه ی �ݐ م�ݑ

العالـی طـی  آیـت اهلل سـّید محمـد ضیاءآبـادی مّدظلـه  رّبانـی حضـرت  عالـم 
زندگانـی پـر تـالش و ثمـر بخـش علمـی، تحقیقـی و قرآنـی خـود بحمـداهلل آثـار فراوانی 
از خـود بـه جـای گذارده انـد کـه هـر یـک بـه نوبـه ی خـود چراغـی راهنمـا و راهنمایـی 
اطمینـان بخـش و هدایتگـری مطمئـن بـه سـوی ارزش هـای واالی الهـی و ایمانـی 

بـوده و خواهـد بـود. 
آنانـی کـه محضـر مبـارک این عالم وارسـته را درک کرده اند بـه خوبی اذعان دارند 
کـه مـرام و منطـق ایـن فقیـه فرزانـه، سراسـر خیـر و نـور و رحمـت اسـت او حقیقـت 
دنیـا را وجـدان کـرده، فریـب دنیـا را نخـورده لـذا هـر کجـا کـه زبـان بـه سـخن گشـوده 
بـا اسـتناد بـه قـرآن و کلمـات معصومیـن؟مهع؟ بویـژه کالم شـیوای امیـر بیـان حضـرت 
علـی؟ع؟ همـراه بـا تمثیل هـای فـراوان پوچـی دنیـا را بـرای دنیاطلبـان و ارزشـمندی 

آن را بـرای آخـرت جویـان تشـریح و تبییـن نمـوده اسـت. 
از دیگر مزایای آثار این عاِلم پژوهشگر متعّهد و ُمشفق قرآنی اینکه اغلب بلکه 
به میان  ُبعدی که سخن  این طریقت است که در هر  بر  آثار معّظم له مبتنی  تمام 
آمده، گره ای گشوده شده، از انحرافی پیشگیری شده، ظلمِت ابهامی برطرف شده 

و دلی با حقیقت و حقّیت قرآن و معارف اهل بیت؟مهع؟ روشن گردیده است. 
قــرآن  هدایــت  شــاخص های  کــه  آنجاســت  از  کجرویهــا  و  انحرافــات  اغلــب 
ــی تبییــن نمی شــود چــون هــر زمــان مقتضیــات  ــه خوب ــا شــرایط زمــان ب متناســب ب
ویــژه ای دارد کــه بایــد علمــای هشــیار و عالیقــدر زمــان بــا شــناخت و بصیــرت تمــام 

ــند.  ــت باش ــق و حقیق ــوی ح ــه س ــدگان ب ــاد بن ــای آح راهنم
اگر بگوییم که سّید جلیل و عالم نبیل حضرت آیت اهلل ضیاء آبادی به خوبی از 
عهده ی این امر بر آمده اند سخنی به گزاف نگفته ایم. دأب این عالم بزرگوار همواره 
بر این بوده در هر مکتوبی که تألیف کرده اند و یا در هر جلسه ای که به تفسیر قرآن 



ِبْه  از مسائل مبتال  یا چند مسئله  و معارفی پرداخته اند یک  یا مباحث اخالقی  و 
و  به منبع عظیم و جاودانی قرآن کریم  با استناد  و  را مطرح نموده  مردم زمان خود 
معارف حقیقت مدار اهل بیت اطهار؟مهع؟ به سادگی و شیوایی پاسخ الزم را بیان 
آثار تفسیری و  راه گشای آن در متن  آنجا که این سؤاالت و جوابهای  از  فرموده اند 
اخالقی معظم له پنهان بوده و دستیابی به آنها به سهولت برای همگان امکان پذیر 
به  نموده  تنظیم  گوناگون  عناوین  طی  را  سؤاالت  این  شدیم  آن  بر  رو  این  از  نبود. 
مشتاقان و عالقه مندان به این معارف در سراسر ایران و جهان اسالم عرضه نماییم. 
و نظــر بــه اینکــه بیشــترین امیــد و تأکیــد حضــرت اســتاد »حفظــه اهلل« نســل جــوان 
جامعــه بوده انــد از ایــن رو عنوانــی کــه بــرای ایــن مجموعــه ی چنــد جلــدی انتخــاب 
از شــبهات و  برخــی  بــه  پاســخ های روان  ایمــان؛  تعییــن شــد عبــارت »تقویــت  و 

ســؤاالت نســل جــوان« اســت. 
در اینجا شایسته است از مؤسّسه ی فرهنگی قرآن و عترت )نور فاطمة الّزهراء؟اهس؟( 
که در تنظیم و تدوین این کتاب شریف همکاری شایسته ای داشته اند صمیمانه 

تقدیر و تشّکر گردد.
از خداوند سبحان مسئلت می کنیم به حقیقت ُقدسی حضرت زهرای اطهر 
آل  مهدی  منتَظر  امام  بویژه  مطّهر  و  عالیقدر  بانوی  این  معصوم  وابستگان  همه  و 
محمد؟جع؟ موانع ظهور منجی عالم را برطرف فرماید و با انتشار انوار تابناک قرآن 
و عترت که ثمره ی شیرین آن دفع ظلم و ظلمت کفر و نفاق و افزایش نور و برکت و 
ِوفاق است موجبات خشنودی روح مقّدس رسول اکرم؟ص؟ و شادی قلب آخرین 

وصّی گرامی اش حضرت صاحب االمر حجة بن الحسن؟جع؟ را فراهم آورد. 

ن ن �ݬݬݬݬݔا ر�ݓ �لعالمىݪݪݪݬݬݬݔ مىݔ آ
�

ݠهر�ء؟اهس؟ ݬݬݬݔهݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  �لرݐّ ݫ ر ݣݣݣى �ݔ
اد �ݐ ىݔ

ݩݩݐ ݧ ݧ ںݧ ݭݓ ݫ گی ٮݫ رݠهںݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦݩݩݩݐ
ݐ

ر �م�ر � ݩݩݩݑ ݧ ݧ �ݧ
د�ݐ
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مؤاخذه ی اّولین ها در روز قیامت 

روایتـی داریـم کـه از امـام سـّجاد؟ع؟ نقـل شـده مبنـی بـر اینکـه در روز قیامـت، 

قـرار می گیرنـد سـه گروهنـد.  اّولیـن کسـانی کـه مـورد سـؤال 

یکـی مـردی کـه خـدا بـه او علـم داده. روز قیامـت او را به موقف حسـاب می آورند 

و از او سـؤال می کننـد کـه مـا ایـن همـه بـه تـو علـم و قـدرت درک حقایـق دادیـم. چـه 

کردی؟ چه اسـتفاده ای کردی؟ می گوید: خدایا! شـب و روز مردم را ارشـاد و هدایت 

کـردم. می گوینـد: دروغ می گویـی؛ بـرای اینکـه مـردم از تـو تعریـف کننـد، داد و قـال بـه 

راه انداختـه بـودی. قـرآن می خوانـدی، حدیـث می خوانـدی؛ همـه بـرای ایـن بـود کـه 

مـردم بگوینـد: بـه بـه! چـه عالـم و ناطـق خوبـی اسـت. مـردم هـم کـه بـه بـه! گفتنـد و 

اکـرام و احترامـت کردنـد و پاداشـت را دادنـد. دیگـر از مـا چـه می خواهـی؟ اعمـال تـو 

بـرای مـا نبـوده، بـرای مـردم بوده اسـت. 

دّومـی کسـی اسـت کـه ثروتمنـد بـوده. می گوینـد: تـو چه کـردی؟ می گویـد: از ثروتم 
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بـه راه انداختـم. حسـینیه درسـت کـردم. مسـجد درسـت  اسـتفاده کـردم. جلسـه 

کـردم. بـه مسـتمندها رسـیدگی کـردم. می گوینـد: تـو هـم دروغ می گویـی؛ اعمـال تـو 

بـرای ایـن بـود کـه مـردم بگوینـد: واقعـًا آدم جـواد و سـخی و دسـت و دل بـازی اسـت. 

آدم خدومـی اسـت. آنهـا هـم کـه گفتنـد. دیگـر از مـا چـه می خواهـی؟ 

و ســّومی مــردی اســت کــه در راه خــدا کشــته شــده اســت. می گوینــد: تــو چــه 

کــردی؟ بــه تــو شــجاعت و دلیــری و قــّوت و نیــرو دادیــم. می گویــد: مــن هــم رفتــم در 

ــرای ایــن جنگیــدی کــه  ــو هــم دروغ می گویــی؛ ب راه خــدا کشــته شــدم. می گوینــد: ت

مــردم بگوینــد چقــدر دلیــر و بــا شــهامت اســت. آنهــا هــم کــه گفتنــد. دیگــر از مــا چــه 

توّقعــی داری؟ 

واقعـًا حماقـت و سـفاهت و بدبختـی اسـت کـه آدم علـم و مـال و جـان خـود را در 

مقابـل شـندر غـازی از مـال مـردم و به به هـای بی محتوایـی از زبـان مـردم بدهـد: 

 1 .> �نُ �ی ُم�بِ
ْ
ْسرا�نُ ال

�نُ
ْ

ِلک ُهَو ال لا �ن
أ
> ...ا

این است که قرآن کریم علی الّدوام از »سبیل اهلل« دم می زند. >َانِفُقوا فی َسبیِل 

ـوا فـی سـبیِل اهلل<، >جاِهـُدوا فـی سـبیِل اهلل<. آری، قـرآن می خواهد این 
ُ
اهلل<، >قاِتل

رشـد فکـری و عقلـی را در انسـان به وجـود بیـاورد که خودش را ارزان نفروشـد. در تمام 

الجمـال اسـت، هدف گیـری  کّل  و  الکمـال   
ُ

کّل کـه  را،  و سـکناتش »اهلل«  حـرکات 

کنـد. فرموده اند: 

»بدانیـد کـه شـما بهایـی جـز بهشـت نداریـد، پـس خـود را جز به بهشـت 

 2 نفروشید«. 

نمی دانـیتو به قیمت، ورای هر دو جهانی  خـود  قـدر  کنـم  چـه 

1. سوره زمر، آیۀ 15. 
 ِبَها«. 

َّ
ال َتِبیُعوَها ِإل

َ
َة ف َجّنَ

ْ
 ال

َّ
یَس ِلْنُفِسُکْم َثَمٌن ِإل

َ
ُه ل

َ
2. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 556؛ »ِإّن
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 ارزش انسـان و کار او بسـته به همان قصد و نّیتی اسـت که در دل دارد. باید دید 

که انگیزه ی کارش چیست ؟ 

تـو اسـتخوان و ریشـه ایای بــرادر تــو همــان اندیشــه ای مابقـی 

ل، گلشــنی
ُ
ور بود خاری، تو هیمه ی گلخنیگر بود اندیشــه ات گ

س با بدن انسان
ْ

چگونگی ارتباط َنف

ابتدا به این آیه از قرآن توّجه فرمایید: 

>و اگـر؛ بینـی هنگامـی کـه فرشـتگاِن ]مرگ[جـان کافـران را می گیرنـد در 

حالـی کـه بـر صـورت و پشـت آنهـا می زننـد ]و می گوینـد[ بچشـید عـذاب 

و  فرسـتاده اید  پیـش  از  کـه  اسـت  کارهایـی  مقابـل  در  ایـن  را.  سـوزنده 

خداونـد هرگـز بـه بندگانـش سـتم روا نمـی دارد<. 1 

از این آیه و آیات دیگر قرآن استفاده می شود که حقیقت انسان این بدن نیست، 

بلکه جوهر دیگری است که از آن در لسان قرآن کریم گاهی تعبیر به »روح« می شود. 

یا فرموده  ی ...<؛2  َرّبِ أْمِر  ِمْن  وُح  الّرُ ُقِل  وِح  الّرُ وَنک َعِن 
ُ
یْسَئل >َو  چنان که می فرماید: 

یُتُه َو َنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحی ...<؛3 و گاهی تعبیر به »نفس« می فرماید:  است: >َفإذا َسّوَ

َهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها<؛4 قسم به نفس و آفریننده ی آن. 
ْ
اها * َفأل >َو َنْفٍس َو ما َسّوَ

ها ...<. 5 �نَ َمْو�تِ َس ِح�ی
�نُ
�نْ
أ
ا

ْ
ی ال

َو�نَّ �تَ هلُل �ی
َ
>ا

َحریق<. 
ْ
ْدباَرُهْم َو ُذوُقوا َعذاَب ال

َ
َمالِئَکُة َیْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َو أ

ْ
َکَفُروا ال ذیَن 

َّ
ی ال

َّ
ْو َترى  ِإْذ َیَتَوف

َ
1. سوره انفال، آیۀ 50؛ >َو ل

2. سوره اسرا، آیۀ 85. 
3. سوره حجر، آیۀ 29. 

4. سوره شمس، آیات 7 و 8. 
5. سوره زمر، آیۀ 42. 
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 َانُفس جمع َنْفس است. خداست که نفس ها را هنگام مرگ می گیرد. در زبان 

از آن تعبیر به روان و جان می شود و در محاورات عرفی تعبیر به«من«؛  نیز  فارسی 

فکر می کنم، من می بینم، من می شنوم، من می فهمم، من محّبت می ورزم،  من 

من تنّفر دارم. حقیقت انسان همان روح و نفس و روان و جان و من است. بدن نیز 

ابزار کار روح است؛ یعنی روح و نفس ذاتًا مستغنی از بدن است و نیاز به بدن ندارد. 

تنها در مقام کار و عمل، بدن را استخدام می کند؛ یعنی با ابزار بدن کار می کند. با 

چشم بدن می بیند، با گوش بدن می شنود، با زبان بدن سخن می گوید، با ماّده ی 

محّبت  بدن  سینه ی  در  واقع  گوشتی  قلب  با  و  می کند  فکر  مغز  رنگ  خاکستری 

می ورزد یا احساس تنّفر می کند. تمام این اعضا و جوارح بدن ابزار کار روح است. 

البّته ممکن است ابزار مختّل شود و در نتیجه، کار تعطیل گردد؛ ولی معنایش این 

نیست که فاعِل کار همین بدن است. بدن فاعل کار نیست. فاعل دیگری است. 

بدن ابزار کار اوست. مختّل شدن ابزار و در نتیجه تعطیل شدن کار به معنای این 

نیست که فاعل کار ابزار است. آن وسیله است، کار کننده دیگری است. مثاًل نّجار 

است که چوب را با ابزار تیشه می تراشد. اگر تیشه مختّل شد، طبیعی است که کار 

نّجار تعطیل می شود؛ ولی معنایش این نیست که فاعل کار تیشه است. فاعل کار 

انسانی است که به وسیله ی این تیشه کار می کند. این تیشه که مختّل شد آن را 

دور می افکند و تیشه ی دیگری را به دست می گیرد و کار را از سر می گیرد. 

بـا شـهری دیگـر صحبـت  از منزلـش در یـک شـهر،  ابـزار کسـی اسـت کـه  تلفـن 

می کنـد. اگـر تلفـن خـراب شـد، کار مکالمـه تعطیـل می شـود؛ اّمـا بدیهـی اسـت کـه 

فاعـِل مکالمـه تلفـن نیسـت. فاعـل مکالمـه گوینـده و شـنونده ی آن اسـت. وقتـی 

گوشـی تلفـن خـراب شـد، گوشـی دیگـری بـر می دارنـد و بـه وسـیله ی آن مکالمـه را 

ادامـه می دهنـد. بـدن نیـز بـه همیـن کیفیـت اسـت. فاعـل کار یعنـی آن کـه کارهـا 

را فعلّیـت می بخشـد. آن کـه می فهمـد، می بینـد و می شـنود، روح و نفـس اسـت. 
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بـدن نیـز ابـزار اسـت. گاهـی چشـم آب مـی آورد و عمـل دیـدن تعطیـل می شـود. روح 

نمی توانـد ببینـد؛ چـون ابـزارش مختـّل شـده اسـت. گـوش کـر می شـود و کار شـنیدن 

ـم متوّقـف می شـود. تعطیل شـدن کار 
ّ
تعطیـل می شـود. زبـان آفـت می بینـد و کار تکل

بر اثر فاسـد شـدن ابزار دلیل بر آن نیسـت که فاعل کار ابزار اسـت. ممکن اسـت تمام 

ایـن اعضـا یکـی پـس از دیگـری مختـّل شـود؛ ولـی خود انسـان که همان روح اسـت، 

موجـود اسـت؛ منتهـی  نمی بینـد، نمی شـنود، حرکـت نمی کنـد. از کار افتـادن قلـب 

بـه معنـای آن اسـت کـه تمـام بـدن از صالحّیـت ابـزار کار بـودن سـاقط شـده اسـت؛ 

ولـی روح کـه فاعـل کار اسـت، محفـوظ اسـت. بـا کـور شـدن چشـم و کر شـدن گوش و 

الل شـدن زبـان از بیـن نمـی رود. بـا از کار افتـادن قلـب نیـز نابـود نمی شـود، بلکـه ابـزار 

کار روح مختـّل شـده اسـت و لـذا آن را می افکنـد و بـدن دیگری را اسـتخدام می کند 

و پـس از مـرگ بـا آن بـدن، کـه در اخبـار مـا از آن بـه »قالـب مثالـی« یـا »بـدن برزخـی« 

تعبیـر می شـود، تـا فـرا رسـیدن عالـم محشـر کار می کنـد. 

نیسـت.  بی بـدن  عالمـی  هیـچ  در  می کنـد.  کار  بـدن  بـا  عالمـی  هـر  در  انسـان 

بـدن احتیـاج دارد. در  بـه  ی اسـت؛ منتهـی  در مقـام عمـل 
ّ
خـودش جوهـر مسـتقل

دنیـا بـا همیـن »بـدن عنصـری« کار می کنـد. از ایـن دنیـا کـه رفـت، در بـرزخ بـا »بـدن 

برزخـی« کار می کنـد و در محشـر نیـز بـا »بـدن محشـری« افعالـش را انجـام می دهد. از 

خـود آیـه1 ایـن مطلـب اسـتفاده می شـود. 

آیـه ناظـر بـه لحظـه ی مـرگ اسـت و کاری بـه قیامـت نـدارد. آیـه نشـان می دهـد 

چـه  باشـد  کافـر  چـه  می شـود،  متوّفـٰی   انسـان  مـرگ،  لحظـه ی  و  مـردن  هنـگام  کـه 

مؤمـن، چنـان کـه قبـاًل گفتـه شـد، توّفـٖی یعنـی قبـض کـردن و تحویـل گرفتـن. مشـتّق 

بـا  انسـان  نیسـت.  رفتـن  بیـن  از  فـوت«.  »مـاّده ی  از  نـه  اسـت،  وفـات«  »مـاّده ی  از 

مـردن فائـت نمی شـود، بلکـه متوّفـٰی  می شـود؛ یعنـی قبضـش می کننـد و تحویلـش 

َحِریِق<. 
ْ
َمالِئَکُة یْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َو أْدباَرُهْم َو ُذوُقوا َعذاَب ال

ْ
َکَفُروا ال ِذیَن 

َّ
ی ال

َّ
ْو َتری إْذ یَتَوف

َ
1. سوره انفال، آیۀ 50؛ >َو ل
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می گیرنـد. توّفـی تحویـل گرفتـن و دریافـت کـردن اسـت. روح کـه از بـدن منقطع شـد، 

متوّفـٰی  می شـود؛ یعنـی مقبـوض و مأخـوذ می گـردد. بعـد او را -چـون بحـث در مـورد 

کّفـار اسـت- می زننـد. کافـر وقتـی متوّفٰی  شـد، در همان لحظه مضروب می شـود و او 

َحریـِق<؛ 
ْ
را در آتـش می افکننـد و می گوینـد: >ُذوُقـوا َعـذاَب ال

آتش  در  هم  و  مضروب  هم  می شود  متوّفٰی   هم  مرگ،  لحظه ی  در  انسان  پس   

می سوزد. این سه کار روی انسان، در همان لحظه ی مرگ انجام می گیرد. حال، آیا 

این سه کار روی بدن انجام می گیرد؟ نه، چون بدن کنار ما افتاده و ما آن را می بینیم 

که متوّفٰی  نشده است، یعنی کسی او را تحویل نگرفته است و همان  جاست. او 

را به جایی نبرده اند و نمی زنند. آتشی هم در کار نیست که در آن بسوزد. متوّفٰی و 

ب در آتش هم نیست. در حالی که قرآن نشان می دهد که 
ّ

مضروب نیست. معذ

ب در آتش. پس 
ّ

انسان در لحظه ی مرگ، هم متوّفٰی  می شود هم مضروب و هم معذ

معلوم می شود که انسان حقیقت دیگری است. عالوه بر بدن، جوهر دیگری دارد 

بش می کنند. 
ّ

که مالئکه او را تحویل می گیرند، می زنند و معذ

انتقال روح بعد از مرگ به قالب ِمثالی 

وقتـی کـه روح از بـدن منقطـع شـد، در عالـم بـرزخ می مانـد. حـال اگـر مؤمن باشـد 
ب اسـت. دلیل این امـر این آیۀ 

ّ
در آن عالـم متنّعـم اسـت و اگـر غیـر مؤمـن باشـد معذ

َحریـِق<؛ 1 بـه همیـن روح جـدا شـده از 
ْ
شـریفه اسـت کـه می فرمایـد: >ُذوُقـوا َعـذاَب ال

 بـر این اسـت کـه روح پس 
ّ

بـدن می گوینـد: بچـش ایـن عـذاب سـوزان را. ایـن آیـه دال
از مـرگ در بـرزخ اسـت. بـرزخ عالمـی میـان دنیـا و قیامـت اسـت. همیـن که انسـان از 

1. سوره انفال، آیۀ 50. 
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دنیـا جـدا شـد، در آن عالـم قـرار می گیـرد کـه: یـا باغـی خواهـد بـود از باغ های بهشـت 
یـا گودالـی از گودال هـای آتـش. 1 در آیـه ای از سـورۀ نـوح می خوانیـم: 

>قوم نوح غرق شدند و به محض اینکه غرق شدند، در آتش افتادند<. 2 

در این جا نیز نکته ی در خور تأّمل آن است که آب آتش بشود. این نیز بالفاصله 

وا« و نفرموده اسـت: 
ُ
اسـت؛ زیـرا هـم صیغـه ی ماضـی آمـده کـه فرمـوده اسـت: » ُاْدِخل

ـوَن« تـا بـه عالـم قیامـت مربوط باشـد؛ یعنی بـه محض اینکه جان از بدنشـان 
ُ
»َیْدُخل

وا« که داللت 
ُ
درآمـد در آتـش افتادنـد، هـم »فـاء« تعقیب بر سـر آن آمده اسـت»َفُاْدِخل

بـر اتّصال بـدون فاصله می کند. 

وباز آیۀ دیگر می فرماید: 

>فرعونیـان را پـس از مـرگ عـذاب فـرا گرفـت. صبـح و شـام آنهـا بـه آتـش 

عرضـه می شـوند<.3 

ایـن ویژگـی عالـم بـرزخ اسـت. روی قبرهـا می نویسـند: آرامـگاه! آیـا انسـان واقعـًا 

در آن جـا آرام گرفتـه اسـت؟ چـه می دانیـد ؟ ممکـن اسـت آن بیچـاره در آن جـا داد 

و فریادهـا بکشـد و ناله هـا سـر دهـد و شـکنجه ها ببینـد. کسـی کـه صدهـا سـال »َانـا 

ْعلـی« می گفـت و همـه چیـز را از آِن خـود می دانسـت، اکنـون صبـح و شـام  َ ْ
کـُم اال َرّبُ

بـه آتـش عرضـه می شـود و صبحانـه و شـامش آتـش اسـت. مـا هنـوز به دامـن آن عالم 

نیفتـاده ایـم. اینهـا بانـگ بیـدار باشـی بـرای ماسـت که مراقـب خود باشـیم. حوادث 

بـه همیـن نحـو اّتفـاق می افتـد و افسـانه نیسـت. آخـر آیـه آمـده اسـت: 

>قیامت که برپا شد، آل فرعون را به عذاب اشّد می افکنند<. 4 

یَراِن«؛  ْو ُحْفَرٌه ِمْن ُحَفِر الّنِ
َ
ِه أ َجّنَ

ْ
َیاِض ال ْوَضٌه ِمْن ِر 1. تفسیر القمی، ج 2، ص 94؛ »َر

 .>... 
ً
وا نارا

ُ
ْدِخل

ُ
ا

َ
ْغِرُقوا ف

ُ
ا َخِطیئاِتِهْم ا 2. سوره نوح، آیۀ 25؛ >ِمّمَ

َیْوَم َتُقوُم  ا َو ا َوَعِشّیً ْیَها ُغُدّوً
َ
اُر ُیْعَرُضوَن َعل اِب * الّنَ

َ
َعذ

ْ
3. سوره غافر، آیات 45و 46؛ > ...َوَحاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء ال

اِب<. 
َ

َعذ
ْ
 ال

َ
َشّد

َ
 ِفْرَعْوَن أ

َ
وا آل

ُ
ْدِخل

َ
اَعُة أ الّسَ

َعذاِب<. 
ْ
 ال

َ
 ِفْرَعْوَن أَشّد

َ
وا آل

ُ
اَعُة أْدِخل 4. سوره غافر، آیۀ 46؛ >َو یْوَم َتُقوُم الّسَ
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معلـوم می شـود کـه قبـل از قیامـت، آل فرعـون عـذاب »غیـر اشـّد« دارنـد و آن در 

عالـم بـرزخ اسـت. عذابـی کـه در بـرزخ دارنـد از عـذاب قیامـت خفیف تـر اسـت. 

کــه  قیامــت  روز  یکــی  دارنــد:  عــذاب  دو  فرعــون  آل  کــه  اســت  آن  بیانگــر  آیــه 

»اشــّدالعذاب« اســت و دیگــری قبــل از قیامــت کــه صبــح و شــام در عالــم بــرزخ بــه 

ب و نیکــوکاران متنّعمنــد. قــرآن 
ّ

آتــش عرضــه می شــوند. در عالــم بــرزخ بــدکاران معــذ

دربــارۀ شــهدا می فرمایــد: 

بـه خـود دارنـد و در جـوار رحمـت  و رزق مخصـوص  >شـهدا زنده انـد 

 1 متنّعمنـد<.  خـدا 

در سورۀ مؤمنون نیز آمده است: 

>انسـان بـه هنـگام مـرگ، نالـه اش بلنـد می شـود کـه خدایـا! مـرا بـه دنیـا 

برگردانیـد تـا کار نیـک انجـام دهـم<. 2 

بنابرایـن واضـح اسـت کـه وقتـی انسـان از این دنیـا رفت، عالمی هسـت که در آن 

عالـم زنـده اسـت و فریـاد می زنـد: خدایا! مرا بـه دنیا برگردان تا کار خـوب انجام دهم. 

>پاسخ می شنود: نه، اکنون گناهکاران در برزخند و راهی برای بازگشتن 

ندارند<. 3 

یونس بـن ظبیـان گفـت: خدمـت امـام صـادق؟ع؟ بـودم. سـخن از ارواح بـه میان 

آمـد، بـا ایـن مضمـون کـه ارواح بعـد از جـدا شـدن از بـدن چـه می شـوند ؟ فرمود: 

»روح از بدن که جدا شد و قبض گردید، او را می گیرند و به بدن دیگری منتقل 

می کنند؛ قالب دیگری که از جهت صورت به همین قالب دنیا شباهت دارد«. 4 

ِهْم یْرَزُقوَن *  ّبِ  َبْل أْحیاٌء ِعْنَد َر
ً
وا ِفی َسِبیِل اهلِل أْمواتا

ُ
ِذیَن ُقِتل

َّ
1. سوره آل عمران، آیات 169و 170؛ >َو ل َتْحَسَبّنَ ال

ْضِلِه ...<. 
َ
ِرِحیَن ِبما آتاُهُم اهلُل ِمْن ف

َ
ف

 ِفیما َتَرْکُت َکاّل<. 
ً
ی أْعَمُل صاِلحا ِ

ّ
َعل

َ
 َرّبِ اْرِجُعوِن * ل

َ
َمْوُت قال

ْ
ی إذا جاَء أَحَدُهُم ال 2. سوره مؤمنون، آیات 99و 100؛ >َحّتَ

ها َو ِمْن َوراِئِهْم َبْرَزٌخ إلی  یْوِم یْبَعُثوَن<. 
ُ
َکِلَمٌة ُهَو قاِئل ها 

َ
3. همان، آیۀ 100؛ > ...َکاّل إّن

ْنیا«. 
ُ

ِبِه ِفی الّد
َ
َکَقال ٍب 

َ
وَح ِفی َقال َک الّرُ

ْ
 َصیَر ِتل

َ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 3، ص 245 ؛ »إَذا َقَبَضُه اهلُل َعّزَ َو َجّل  .4
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اّما از جهت ماّده این گونه نیست. یعنی غلظت و جرمّیت ندارد و لطیف است، 

مانند عکس شما در آینه. تصویر در آینه شباهت به شما دارد؛ اّما بدن شما جرمّیت 

دارد و آن ندارد، بلکه لطافت دارد. روح بعد از منقطع شدن از بدن دنیوی، به بدن 

برزخی منتقل می شود. آن جا نیز ارواح خوراک و آشامیدنی خاّص خود را دارند. 1 

او  با  و  می گیرند  را  دورش  می شود،  وارد  آنها  بر  و  می رود  دنیا  از  کسی  وقتی 

چه  در  ما  خواهر  و  برادر  می کند؟  چه  آدم  فالن  آمدی؟  کی  می کنند:  احوالپرسی 

حالند؟ زنده اند یا مرده؟ اگر گفت مرده اند، می گویند: پس معلوم می شود که آنها 

را جای دیگر برده اند و اگر گفت زنده اند، برایشان دعا می کنند که خدا عاقبتشان 

را به خیر گرداند. 

َحّبــه ی ُعَرنــی از اصحــاب امــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــود. از او نقــل شــده اســت کــه 

وقتــی همــراه موالیــم امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه خــارج از کوفــه رفتــم، وی در وادی الّســالم 

ایســتاد؛ ماننــد کســی کــه بــا جمعــی ســخن می گویــد. ایســتادنش بــه طــول انجامیــد 

بــه حــّدی کــه مــن خســته شــدم. نشســتم. دیــدم هنــوز آقــا ایســتاده اســت. برخاســتم. 

بــاز هــم او را ایســتاده دیــدم، همان طــور کــه گویــی بــا جمعــی صحبــت می کنــد. 

خســته شــدم و نشســتم. چندیــن بــار ایــن عمــل تکــرار شــد تــا عاقبــت برخاســتم. عبــا 

را از دوشــم برداشــتم و بــر زمیــن پهــن کــردم و گفتــم: مــوالی مــن، قــدری بنشــینید و 

خســتگی بگیریــد. فرمــود: 

آنها  با  و  ارواح در عالم برزخ صحبت می کردم  با  »ای حّبه! من داشتم 

انس گرفته بودم. 2 گفتم: موالی من، آنها خود نیز با هم صحبت و انسی 

دارند؟ فرمود: بله؛ اگر پرده از مقابل چشمت برداشته شود، می بینی که 

حلقه  حلقه دور هم روی پا نشسته اند و با یکدیگر صحبت می کنند«. 3 

وَن  َو َیْشَرُبون «. 
ُ
ُکل

ْ
َیأ

َ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 3، ص 245؛ » ف  .1

ْو ُمؤاَنَسُتُه«. 
َ
 ُمحاَدَثُة ُمْؤِمٍن ا

ّ
ه ِاْن ُهَو ِال 2. همان، ص 243؛ »یا حّبَ

 ُمْحَتِبیَن«. 
ً
قا

َ
 َحل

ً
قا

َ
َرأیَتُهْم َحل

َ
َک ل

َ
ُکِشَف ل ْو 

َ
3. همان؛ »َنَعْم، ل



اݣݣدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݡیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ �ݦݩݦݑ   �عٮݨݦݦݦݦݨݑ

29

نتیجـه آن کـه، از آیـات و روایـات برمی آیـد کـه روح مسـتقّل از بـدن اسـت و بعـد از 

ب. 
ّ

اینکـه از بـدن جـدا شـد، بـا بـدن دیگـری در عالـم بـرزخ یـا متنّعم می شـود یـا معذ

خروی نتیجه ی کارهای دنیوی 
ُ
عذابهای ا

عذاب هـای آخـرت تجّسـم همـان اعمالـی اسـت کـه بنـدگان در دنیـا بـا قدرت و 

بـا اختیـار خـود انجـام می دهنـد و جبـری بـرای آنها در کار نبوده اسـت. ایـن اعمال را 

حـّق تعالـی مرتکـب نشـده اسـت و بی جهـت بنـدگان خـود را عـذاب نمی کنـد؛ چـرا 

م اسـت. یعنـی آنچنـان کـه جبـری مسـلک ها اعتقـاد دارنـد، 
ّ
کـه ایـن کار ظلـم مسـل

گنـاه را العیاذبـاهلل خـدا انجـام دهـد و سـپس بنـدگان را عقـاب کنـد. ایـن امـر نـه تنها 

عقـاًل محـال اسـت، بلکـه ضـّد قـرآن اسـت؛ چـرا کـه ایـن نـوع عـذاب، ظلـم قبیـح و 

وقیحـی اسـت کـه خـدا هرگـز بـه عبیـدش، بنده های ضعیـف و حقیـرش، نمی کند. 

َعبیـِد«. 
ْ
ٍم ِلل

ّ
یـَس ِبَظـال

َ
 اهلَل ل

َ
»َو َاّن

بـا نـگاه جبـری مسـلکان بایـد بپذیریم که خداوند به زیردسـت بینـوای خود ظلم 

می کنـد. ایـن ظلـم بدتریـن و قبیح تریـن ظلم هاسـت، آن هـم دربـارۀ بنـده ی حقیـر 

مسـکین کـه موقعیتـی نـزد خـدا نـدارد تـا در برابـر او قیـام کنـد. مثـل ایـن اسـت کـه 

سـلطان مقتـدری لشکرکشـی کنـد و بـه جنـگ مورچـه ای بـرود. ایـن قبیـح اسـت کـه 

خـدا بـا آن همـه عظمـت و جاللـت نامتناهـی بـه جنـگ انسـان ضعیـف و بدبخـت 

و بینـوا بـرود. عبـد حقیـر اسـتحقاق ترّحـم دارد. مگـر ممکـن اسـت خـدا بـا آن رأفـت 

م نیسـت. حـاال ایـن سـؤال اینجـا 
ّ

و رحمـت بـه بنده هایـش ظلـم کنـد؟ ابـدًا. او ظـال

م به معنای 
ّ

م تعبیر شـده اسـت ؟ با اینکه ظال
ّ

ممکن اسـت مطرح شـود که چرا ظال

کثیرالّظلـم اسـت، یعنـی زیـاد ظلـم نمی کنـد. آیـا اندکـی ظلـم می کنـد؟ نـه ایـن طـور 
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م بـه معنـای کثـرت ظلـم نیسـت. اگـر هـم بـه معنـای کثـرت 
ّ

نیسـت. در ایـن جـا ظـال

ظلـم باشـد بـه لحـاظ شـمار بنده هاسـت؛ چرا که عبیـد به معنای بنده ها اسـت. اگر 

بـه یـک نفـر ظلـم کنـد، یـک ظلـم می شـود؛ بـه دو نفـر، دو ظلـم و ...بـه یـک میلیـارد، 

م خواهـد شـد. کثیرالّظلـم؛ اّمـا بـه تعداد 
ّ

یـک میلیـارد ظلـم، قهـرًا کثیـر می شـود و ظـال

مظلوم هاسـت. هـر چـه مظلـوم متعـّدد باشـد، قهـرًا ظلـم نیـز متعـّدد اسـت. 

معنـای دیگـر آن اسـت کـه بگوییـم صیغـه ی َفّعـال همیشـه بـرای افـاده ی کثـرت 

بـه نسـبت دارد و  بلکـه گاهـی نظـر  افـراد داشـته باشـد،  بـه  کـه نظـر  بـه کار نمـی رود 

رابطـه ی کسـی را بـا کاری نشـان می دهـد؛ مثـاًل گفتـه می شـود فـالن آدم عّطار یـا بّقال 

اسـت. الزم نیسـت کـه زیـاد بفروشـد. همیـن قـدر کـه شـأنش ایـن اسـت و بـا ایـن کار 

رابطـه دارد، کافـی اسـت. بّقـال آن کسـی اسـت کـه شـغلش مثـاًل سـبزی یـا ماسـت و 

پنیـر فروشـی اسـت، ولـو اینکـه کـم بفروشـد. زیـاد و کـم مطـرح نیسـت. فـالن آدم خّباز 

اسـت؛ یعنی شـأنش نانوایی اسـت و شـغلش نیز این اسـت. خدا نیز ظاّلم نیسـت؛ 

یعنـی شـأنش ظلـم نیسـت؛ هیـچ گونـه رابطـه ای بـا ظلـم نـدارد. ایـن امـر بـه کـم و زیاد 

آن مربـوط نیسـت. نتیجـه آن کـه، عذاب هـای ُاخـروی کار خـدا نیسـت، بلکـه کار 

َمـْت َایدیکـْم<. 
َ

خـود بنـدگان اسـت. >ذِلـک ِبمـا َقّد

 این اعمال خود شماست که در دنیا انجام داده اید و آن جا مجّسم می شود. در 

این عالم ما شما را خبر کردیم و گفتیم این عالم مزرعه است و شما در آن بذرافشانی 

می کنید. هر چه بذر در این دنیا می افشانید، در آن عالم به خود شما برمی گردد. 

صورت  به  آنجا  افشانده اید،  بذر  چه  هر  است.  دروگاه  جا  آن  و  کشتگاه  جا  این 

آتشخانه ای  قباًل  ما  که  نیست  این گونه  پس  برمی گردد.  شما  به  عمل  محصول 

را  آتش ها  خود  همراه  به  شما  بیندازیم؛  آتشخانه  آن  در  را  شما  و  باشیم  ساخته 

می آورید. عذاب های آن عالم همه محصول کار خود شماست و میوه هایی است 

کار  در  که جبری  نشان می دهد  به صراحت  آیات  این  بذر خود می چینید.  از  که 



اݣݣدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݡیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ �ݦݩݦݑ   �عٮݨݦݦݦݦݨݑ

31

نیست. عّده ای تصّور می کنند که خدا مقّدر کرده و باید اّتفاقات پشت هم به وقوع 

بپیوندند. خدا پاسخ می دهد1 نه: اینها پیش فرستاده های خود شماست. 

ت و بدبختی و عذاب<. 2 
ّ
>گروهی خندان و شادانند و گروهی گرفتار ذل

گاه این سؤال مطرح می شود که انسانی در مّدت کوتاه عمر خود در دنیا اعمال 

امام  د می شود؟ 
ّ
به عذاب مخل در عالم آخرت محکوم  مرتکب می شود. چرا  بد 

صادق ؟ع؟ پاسخ فرموده اند: مالک در خلود ثواب و عقاب، نّیات انسان هاست. » 

ِتِه«؛ هر کس بر اساس شاکله )نّیت( خود عمل می کند. 
َ
یٰ  شاکل

َ
 َیْعَمُل َعل

ٌ
ُکّل

 شــاکله همــان نّیــت اســت. نّیــت کافــر ایــن بــوده اســت کــه اگــر همــواره در دنیــا 

زندگــی کنــد، کافــر و فاســق باقــی بمانــد؛ بنابرایــن، مطابــق نّیــِت کفــر خالــد، عــذاب 

خالــد دارد. مؤمــن نیــز بــر ایــن نّیــت بــوده اســت کــه اگــر همــواره در دنیــا ادامــه ی 

حیــات دهــد، مطیــع باشــد. نّیــت مؤمــن نیــز نّیــت اطاعــت خالــد بــوده و پاداشــش 

بهشــت خالــد اســت. پــس خلــود در عالــم آخــرت، چــه بــرای بهشــتی ها چــه بــرای 

جهّنمی هــا، بــه نّیاتشــان مربــوط اســت نــه فقــط بــه عملشــان. عمــل محــدود اســت 

و مولــود شــاکله اســت. شــاکله ی خالــد نیــز جــزای خالــد دارد. 

هوّیت منِکران کیفر و پاداش روز قیامت 

هشدار  و  می کند  بیدار  را  کسانی  چه  ولی  است:  خوبی  کننده ی  بیدار  قرآن 

می دهد؟ کسانی را بیدار می کند که زنده باشند؛ 3 وگرنه: خداوند خطاب به رسولش 

فرموده: تو نمی توانی به مرده ها حرف بشنوانی و همچنین به آدم کری که پشت کرده 

یدیُکْم<. 
َ
َمْت ا

َ
1. سوره آل عمران ، آیۀ 182؛ >ذِلَک ِبما َقّد

یها َغَبَرٌة * َتْرَهُقها َقَتَرٌة<. 
َ
2. سوره عبس ، آیات 38 تا 41؛ >ُوُجوٌه یْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة * ضاِحَکٌة ُمْسَتْبِشَرٌة * َو ُوُجوٌه یْوَمِئٍذ َعل

 .>
ً
کاَن َحّیا 3. سوره یس ، آیۀ 70؛ >ِلُیْنِذَر َمْن 
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و می رود، چگونه می شود حرف فهماند؟1 آدم ناشنوا گوشش نمی شنود. اگر رو به 

سمت ما باشد، با اشاره می توانیم به او چیزی بفهمانیم؛ ولی وقتی پشت کرده و 

او بفهمانیم. فرمود: این مردم چنینند. هم ناشنوا  را به  می رود، نمی توانیم چیزی 

را نمی بینند  را نمی شنوند هم پشت کرده اند و چهره ی حّق  هستند و حرف حّق 

و لذا هر چه فریاد بکشی نتیجه ای نمی گیری. مردمی که حیات انسانی خود را از 

دست داده و مرده هایی هستند که زیر خروارها اوهام و خرافات و شهوات حیوانی 
مدفون شده اند، چگونه می توانند صدای قرآن را بشنوند؟ 2

ب ها در روز جزا!<. 3 
ّ

>قرآن ما را تهدید می کند؛ وای بر حال مکذ

وقتی خدا بگوید وای بر حال کسـی، معلوم می شـود که بدبختی بسـیار عمیق و 

سـنگین اسـت. وای بر حال کسـانی که مسـأله ی قیامت و کیفر و پاداش را تکذیب 

ب قیامت کیسـت؟ 
ّ

می کننـد! حاال مکذ

ب است<. 4 
ّ

>هر انسان تجاوزگر از مرز بندگی و گنه پیشه مکذ

بند. 
ّ

ب داریم. مردم رباخوار مکذ
ّ

ما هر چقدر گنه پیشه داریم، همان قدر هم مکذ

رشوه خواران  گنه پیشه اند.  و  بندگی  مرز  از  تجاوزگر  چون  معادند،  و  قرآن  ب 
ّ

مکذ

بند. هر چند اهل مسجد و نمازخوان هم 
ّ

بند. کالهبردارها و اجحاف گرها مکذ
ّ

مکذ

ب بودن را نشان داده 
ّ

هستند و حّج و عمره و زیارت هم می روند. خود قرآن میزان مکذ

ب است. همین ها هستند که: 
ّ

و فرموده است که هر تجاوزگر گنه پیشه مکذ

ایــن ســخنان  آنــان خوانــده می شــود، می گوینــد:  بــر  مــا  آیــات  >وقتــی 

 5 اســت<.  پیشــینیان  افســانه های 

یَن<.  وا ُمْدِبِر
َّ
عاَء إذا َول

ُ
ّمَ الّد َمْوَتی َو ل ُتْسِمُع الّصُ

ْ
َک ل ُتْسِمُع ال

َ
1. سوره نمل، آیۀ 80؛ >إّن

ُقُبوِر<. 
ْ
2. سوره فاطر، آیۀ 22؛ > ...َو ما أْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفی ال
ِبیَن<.  ِ

ّ
ُمَکذ

ْ
یٌل یْوَمِئٍذ ِلل 3. سوره مرسالت، آیۀ 15؛ >َو

 ُمْعَتٍد أِثیٍم<. 
ُ

ُکّل  
ّ
ُب ِبِه إل ِ

ّ
4. سوره مطففین، آیۀ 12؛ >َو ما یَکذ

ِلیَن<.  ّوَ
ْ

 أساِطیُر ال
َ

یِه آیاُتنا قال
َ
ی َعل

َ
5. همان، آیۀ 13؛ >إذا ُتْتل
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البّتـه، عمـاًل نشـان می دهنـد کـه مسـأله ی قیامـت باورشـان نشـده اسـت، و لـذا 

می گوینـد افسـانه اسـت. حـاال چـرا ایـن طـور شـده اند؟ قـرآن می فرمایـد: 

>چنیـن نیسـت کـه آنهـا می پندارنـد، بلکـه آثـار اعمالشـان چـون زنـگاری 

بـر دل هایشـان نشسـته اسـت<. 1 

تـش ایـن اسـت کـه در اثـر گناهـکاری و حرام خـواری، آیینـه ی قلبشـان زنـگار 
ّ
عل

گرفتـه و دیگـر جمـال حـق در صفحـه ی دل منعکـس نمی شـود. روز قیامـت نیـز هرگز 

خـدا و جمـال خـدا را نخواهنـد دیـد. 

پروردگارشـان  از  روز  آن  در  آنهـا  بلکـه  می پنداریـد،  کـه  نیسـت  >چنیـن 

محجوبنـد. سـپس آنهـا وارد دوزخ می شـوند. بعـد بـه اینها گفته می شـود، 

ایـن همـان چیـزی اسـت کـه آن را تکذیـب می کردیـد<. 2 

آیا آیات قرآن کافی نیست که ما را تکان داده بیدارمان کند؟ گوینده از خود چه 

دارد کـه بگویـد و چـه اثـری می تواند داشـته باشـد ؟ ممکن اسـت بگوینـد: چون خوِد 

گوینده هـا عامـل نیسـتند، سخنشـان مؤّثـر نیسـت. می پرسـیم: آیـا از پیامبراکـرم؟ص؟ 

امـام حسـین؟ع؟  از  اثـر نمی کـرد ؟  ابوجهـل  عامل تـر هـم وجـود دارد کـه حرفـش در 

واعظـی پاک تـر سـراغ داریـد؟ در روز عاشـورا چنـد بـار بـه موعظه ی آن مـردم پرداخت؛ 

چـرا اثـر نکـرد ؟ اصـاًل حاضر به شـنیدن صـدای امام نبودند؛ هلهلـه می کردند و کف 

می زدنـد. عاقبـت فرمود: 

»شکم های شما از حرام پرشده ] و قلب هایتان زنگار گرفته [ است«. 3 

برای آخرین وداع به خیمه گاه آمد. کنار بستر فرزند بیمارش، سّیدالّساجدین؟ع؟ 

کاُنوا یْکِسُبوَن<.  وِبِهْم ما 
ُ
1. سوره مطففین، آیۀ 14؛ >َکاّل َبْل راَن َعلی ُقل

ِذی 
َّ
ا ال

َ
 هذ

ُ
َجِحیِم *  ُثّمَ یقال

ْ
وا ال

ُ
صال

َ
ُهْم ل

َ
َمْحُجوُبوَن  *  ُثّمَ إّن

َ
ِهْم یْوَمِئٍذ ل ّبِ ُهْم َعْن َر

َ
2. همان، آیات 15 تا 17؛ >َکاّل إّن

ُبوَن<.  ِ
ّ

ُکْنُتْم ِبِه ُتَکذ
َحراِم«. 

ْ
3. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 45، ص 8؛ »ُمِلَئْت ُبُطوُنُکْم ِمَن ال
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حال  در  و  بیمار  سخت  روز،  آن  فرمود:  که  شده  نقل  سّجاد؟ع؟  امام  از  نشست. 

شّدت تب بودم و از وضع میدان جنگ آگاه نبودم. عّمه ام از من پرستاری می کرد. 

کنار  را  پدرم  کردم؛  باز  چشم  شد.  نهاده  من  پیشانی  بر  دستی  که  کردم  احساس 

زره  حلقه های  از  می کشید،  نفس  وقتی  بود.  پوشیده  جنگ  لباس  دیدم.  بسترم 

او خون می جوشید. پیشانی اش شکسته، سرش بسته و خون به صورتش ریخته 

بود. اّولین بار بود که پدرم را به این حال می دیدم. سخت منقلب شدم. پرسیدم: 

کار شما با این قوم به کجا کشید؟ به اجمال فرمودند که کار تمام است. گفتم: آیا 

خودتان را معّرفی نکردید تا این مردم شما را بشناسند؟ فرمود: آنچه الزم بود گفتم. 

اّما حرام خواری صالحّیت تأّثر را از دل ها گرفته است. 

ط شده و آنها را از یاد خداوند غافل کرده است<. 1 
ّ
>شیطان بر اینها مسل

فرزنـد  پیشـانی  بـر  را  خـود  خشـکیده ی  لب هـای  فرمـود،  کـه  وصایایـی  از  پـس 

بیمـارش گذاشـت و بـرای آخریـن بـار او را بوسـید و از جـا برخاسـت. تمـام اهـل حـرم 

را جمـع کـرد و بـا آنهـا وداع کـرد و رفـت. دیگـر او را ندیدنـد تـا اینکـه صـدای اسـب 

شـنیدند.  خیمه هـا  بیـرون  از  را  بی سـوارش 

اسامی روز قیامت در قرآن کریم 

قـرآن کریـم بـرای توّجـه دادن انسـان بـه عظمت و بزرگی روز قیامت و واداشـتن وی به 

تفکر در شرایط و احوالی که در آن صحنه برایش تحّقق خواهد یافت، تعابیر و اوصافی 

عجیـب به منظـور نشـان دادن اوضـاع آن روز عظیـم آورده و از آن صحنـه ی پرماجـرا بـه 

اسـامی گوناگـون یـاد فرمـوده اسـت کـه از آن جمله این اسـامی و این اوصاف اسـت: 

أْنساُهْم ِذْکَر اهلِل ...<. 
َ
یطاُن ف

َ
یِهُم الّش

َ
1. سوره مجادله، آیۀ 19؛ >ِاْسَتْحَوَذ َعل
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 ، سا�ب ِ�
ْ

وُم ال ، �ی �ن �ی وُم الّدِ مع، �ی َ
�ب
ْ

وُم ال ر، �ی
ْ سش وُم ال�َ َ ، �ی ع�ش وُم ال�بَ ، �ی اَم�ت �ی وُم ال�تِ »�ی

ی 
َ

ل �بْ
وُم �تُ لو�، �ی

�نُ
ْ

وُم ال ْصل، �ی
�نَ

ْ
وُم ال ، �ی �ن ا�بُ عن

وُم ال�تَّ ا�، �ی �ن
وُم ال�تَّ ، �ی لا�ت

وُم ال�تَّ �ی

وُم  ، �ی َع�ت وُم الوا�تِ ، �ی وُم الّساَع�ت ، �ی �ت
ّصاحنَّ

ْ
وُم ال ری، �ی �بْ

ُ
ک

ْ
�ت ال

َ
وُم الّطاّم ر، �ی را�أِ الّسَ

 ، �ت
�نَ

�نْ
ال�نَّ وُم  �ی  ، داَم�ت ِ

ال�نّ وُم  �ی  ، سَر�ت َ�
ْ

وُم ال �ی  ، �ت
�نَ ِ

�ن
َ
الا وُم  �ی  ، �ت

�ا�تَّ
ْ

وُم ال �ی  ، اِ�َع�ت ال�ت

وم  َموُعو�، ال�ی
ْ
وُم ال ر، ال�ی وُم الاحنِ و�، ال�ی

ُ سش
وُم ال�نُّ ، �ی �ت

وُم الّراِ��نَ ، �ی �ت �ن حب وُم الّرَ �ی

ر «.  ْوٍم َعِس�ی َ ، �ی �تّ َ�
ْ

وم ال ُهو�، ال�ی َمسش
ْ
ال

چگونگی اثبات معاد نزد خردمندان 

ایــن  راســتی  اگــر  آیــا  می شــود:  ســؤال  عالــم  صاحب نظــران  و  خردمنــدان  از 

تجهیــزات  همــه  ایــن  بــا  هســتی  معظــم  کاروان  ایــن  و  خلقــت  عظیــم  دســتگاه 

از  بعــد  و  گــردد  ختــم  جــا  همیــن  بــه  شــگفت انگیزش،  ســازمان های  و  عجیــب 

چنــدی )چنانکــه دانشــمندان می گوینــد( ایــن کــرات و منظومه هــای شمســی یکــی 

بعــد از دیگــری ســرد و خامــوش شــوند و تمــام مظاهــر حیــات، تبدیــل بــه موجوداتــی 

ل َسرســبد 
ُ
مــرده و بــی روح گردنــد؟ و در ایــن میــان، انســان کــه بــه قــول معــروف »گ

مخلوقــات« و )الاقــل تــا آنجــا کــه مــا شــناخته و دانســته ایم( عالی تریــن محصــول 

ــا آن همــه تشــکیالت عجیــب و شــاهکارهای بدیعــی کــه  جهــان خلقــت اســت، ب

ــه کار رفتــه و کامــاًل پیداســت کــه جنبــه ی مقّدماتــی  در ســاختمان جســم و روح او ب

بــرای یــک زندگــی فوق العــاده وســیع دیگــری دارد، اگــر تمــام هــدف و غایــت خلقــت 

او در همیــن زندگــی بســیار کوتــاه عالــم دنیــا، آن هــم چنانکــه می بینیــم مملــّو از 

ــواع نامالیمــات و دشــواری های طاقت فرســا و نیش هــای جانگــزا خالصــه گشــته  ان
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و دوران عمــر و دفتــر حیاتــش بــا »مــرگ« بســته شــود و تمــام آن دســتگاه های حیــرت 

انگیــز مغــز و اعصــاب و قــوای دّراکــه و حّساســه اش تبدیــل بــه خــاک و ذّرات خاکــش 

ــز نبــوده اســت!  ــود شــود کــه گویــی هرگ ــده و آنچنــان ناب ــاد گردی دســتخوش امــواج ب

آیـا حّقـًا در ایـن صـورت کاری بـر خـالف عقـل و حکمـت تحّقـق نیافتـه اسـت؟ 

آیـا انصافـًا ممکـن اسـت ایـن رکـود و توّقـف شـوم، بلکـه ایـن سـیر َقهَقرایـی موحـش، 

م و عمومـی »تکامـل« کـه در طبیعـت عالـم آفرینـش، سـاری و جـاری 
ّ
بـا نامـوس مسـل

اسـت، موافـق و سـازگار درآیـد؟ آیـا هیـچ امـکان ایـن هسـت کـه موجـودی، عامـل 

پیدایـش آثـاری ضـّد آثـار خـود باشـد؟ یعنـی توّقـف از تکامـل زاییـده شـود و »تحّرک« 

تولیـد کننـده ی »ُسـکون« گـردد؟ 

نه، حاشا و کاّل. چنین چیزی محال است و هرگز توّقف و سکون با طبع قانون 

تکامل که در جوهر خلقت در جریان است نمی سازد. بلکه همانطور که گفتیم این 

جهان با تمام محتویاتش که از جملۀ آن، انسان است دائمًا در حال تبدیل و تحّول 

است و الیزال، از نقص، رو به کمال می رود و در هر مرحله، صورتی کامل تر از صورت 

درجه ی  نهایت  در  شود  جهانی  به  مبّدل  سرانجام،  تا  می گیرد  خود  به  پیشین 

وسعت و نورانّیت و آسایش در حیات و استغراق در کمال، آنگونه که نسبت این 

جهان سّیال و گذرا با آن جهان ثابت و مستقّر، همچون نسبت بذر است با ثمر و 

مًا نظام َقهری عالم و سیر َجبری 
ّ
نسبت نطفه است با انسان و چنانکه می دانیم مسل

قت تا هسته و َبذر را به سر حّد میوه شدن نرساند از کار خود دست بردار نخواهد 
ْ
ِخل

بود و لذا به وجود آوردن »بذر« در واقع اعالم قطعیت »میوه« را داده است. اساسًا 

»بذر« و ثمر با هم مّتحدند. بذر همان مرتبه ی ناقص میوه است و میوه هم مرتبه ی 

کامل بذر است. تخم، میوه ی ُمجمل است و میوه هم تخم ُمفّصل است. یعنی 

یک هسته ی خرما که در دل خاک می رود، در واقع همان درخت پر از شاخ و برگ 

نخل است با تمام خوشه های خرما و رنگ و بو و طعمش. منتهی فعاًل به صورت 
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سربسته و پیچیده جلوه کرده است و چون به حرکت درآمد و رو به تکامل رفت، 

و مفّصل می شود؛  بزرگ  به درختی  تبدیل  و  گردیده  بارز  کُمونش هست،  در  آنچه 

دارای شاخ و برگ فراوان و خوشه های شاداب و رطب. آنچه گفتیم اشاره ای بود بر 

آنان که اهل فکرو ِخردند و با تأّمل و تفّکر به امور عالم می نگرند. 

شرایط شکوفایی استعدادهای انسان 

ایـن نکتـه، بسـی شـایان دّقـت و توّجـه اسـت کـه خالـق انسـان، انسـان را طـوری 

آفریـده و نیروهـا و اسـتعدادهایی عجیـب در او بـه ودیعـت نهـاده اسـت کـه اگـر سـیر 

خـود را تحـت نظـام معّیـن الهـی بـه پایـان برسـاند در افقـی قـرار می گیـرد کـه اراده و 

خواسـتش متصـّرف در عالـم می گـردد و در عیـن مخلوقّیت تصّرفـات خالقانه از وی 

صـادر می شـود. 

آری انسـان، نظـر بـه حقیقـت عالیـه ی انسـانی اش، َاجـّل و َاکـرم از ایـن اسـت کـه 

در حیـات خـود نیازمنـد بـه موجـودات پایین تـر از خـودش باشـد. در سـرما، بـه پنـاه 

آتـش رفتـه و در گرمـا، بـه پنکـه و کولـر و بادبـزن محتـاج گـردد. در راهپیمایـی و طـی 

مسـافات، احتیـاج بـه اسـب و االغ و شـتر یـا اتومبیـل و هواپیمـا و اینگونـه وسـایل 

پیـدا کـرده و در مقـام تحصیـل نـور و روشـن نمـودن گوشـه های تاریک زندگـی به چراغ 

و شـمع و بـرق و خورشـید و مـاه اظهـار حاجـت بنمایـد. 

َو  یُتُه  َسـّوَ »َفـإذا  فرمـان  بـا  و  اهلل«  گردیـده  »َخلیفـة  عنـوان  حائـز  کـه  انسـان  خیـر، 

ـُه سـاِجِدیَن« مسـجود فرشـتگان آسـمان واقـع شـده 
َ
َنَفْخـُت ِفیـِه ِمـْن ُروِحـی َفَقُعـوا ل

اسـت، بایـد در حـّد ذات خـود دارای ایـن شایسـتگی و صالحّیـت عظیـم باشـد کـه 

تمـام نیروهـای فّعالـه ی عالـم در برابـر وی خاضـع شـوند و جملگـی سـر بـه فرمـان وی 



38

فـرود آورنـد. ابـر و بـاد و مـه و خورشـید و فلـک، همـه در ِربقـه ی طاعـت او درآینـد و 

او فرمانـده ی کّل قـوا گـردد. نـه اینکـه »انسـان« بـا آن همـه عنـوان، در پنجـه ی ایـن 

موجـودات بی جـان اسـیر گشـته و هـر َدم روی نیـاز بـه آسـتان ایـن و آن نهـاده و اظهـار 

ـل و ِافِتقـار بـه پسـت تر از خـود بنمایـد! 
ّ
تذل

حـال اگـر می بینیـم ایـن عالیجنـاب، حضـرت واالی انسـان فعـاًل بـه تمـام ایـن 

موجـودات بیجـان نیازمنـد اسـت. در زمسـتان بـه آتـش و انـواع وسـایل گرمـازا و در 

تابسـتان بـه َانحـاِء وسـایل َتبِریـد احتیـاج فـراوان دارد. شـمع و چـراغ اگـر نباشـد در 

تاریکـی بـه زحمـت و وحشـت دچـار می شـود. مسـافت های دور را بـی اسـتمداد از 

مرکب هـای گوناگـون از جمـاد و حیـوان نمی توانـد طـی کنـد. 

آری، تمـام ایـن نیازمندی های فعلی انسـان بـه جهان خارج و پایین تر از خودش 

بـرای ایـن اسـت کـه هنـوز سـیر خـود را بـه پایـان نرسـانیده و نیروهـا و شایسـتگی های 

نهفتـه ی در ذاتـش بـارز نشـده اسـت. فعـاًل در َجنـاح سـفر اسـت و زندگـی اش زندگـی 

موّقـت اسـت. از بـاب َمَثل: 

یــک جــوان دانشــجو در رشــته ی مهندســی مثــاًل مســافرت بــه یــک کشــور دور 

از وطــن نمــوده و آنجــا کــه مرکــز علمــی اســت، بــه ادامــه ی تحصیــل در رشــته ی 

مخصــوص بــه خــودش می پــردازد تــا آن نیــرو و اســتعداد نهفتــه ی در باطنــش بــه 

ــًا مهندســی متخّصــص در قســمت ســاختمان گــردد  »فعلیــت« رســیده و او نتیجت

ــت آورده  ــه دس ــه ب ــی ک ــه ی علم ــکات عالی ــی و مل ــص فّن ــو آن تخّص ــد در پرت و بتوان

اســت، نقشــه هایی بســیار بدیــع و زیبــا طــرح نمــوده و طبعــًا بناهایــی باشــکوه و 

آورد.  ــل و محکــم به وجــود 
ّ
مجل

نکرده،  تکمیل  را  تخّصصی اش  رشته ی  زمانی که  تا  محّصل  جوان  این  البّته 

طبیعی است که قدرت بر ایجاد ساختمان های عالی و محکم نخواهد داشت و 

حّتی در مّدت مسافرت تحصیلی خود نیز یک اطاق بسیار محّقر دور از تجّمل و زیور 



اݣݣدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݡیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ �ݦݩݦݑ   �عٮݨݦݦݦݦݨݑ

39

اجاره کرده و در آن با اثاث مختصری که مناسب با زندگی یک مسافر است، دوران 

آموزشی خود را خواهد گذرانید. در حالی که واضح است این جوان بنابر استعداد 

عالی که در وجودش نهفته است، شأنش اجّل از این است که در یک اطاق محّقر 

پیه سوز  چراغ  و  شمع  نور  پرتو  در  و  بخوابد  حصیر  روی  و  کند  زندگی  ِگلی  ِخشت 

بنشیند. اّما در جواب هر کس که در این مورد به او اعتراضی کند می گوید: من که 

حال  در  و  مسافر  فعاًل  من  نکرده ام،  شروع  را  خود  همیشگی  و  اصلی  زندگی  هنوز 

زندگی موّقت هفت هشت ده ساله ی  این هم که می بینید،  و  تحصیل می باشم 

دوران تحصیل من است. اصل زندگی من باید در وطن آغاز گردد. آنجا که رسیدم، 

مهندسی عالیقدر و درس خوانده ام. طّراحی قابل و نقشه ریزی ورزیده ام. آنجاست 

که نقشه هایی بدیع، طرح کرده و ساختمان هایی عظیم می سازم؛ مهمانسراهای 

ل به وجود می آورم و آنها را به انواع تجّمالت و نقش و نگارها 
ّ
باشکوه و سالن های مجل

و نورافکن ها می آرایم و خالصه یک زندگی بسیار ُمَرّفه و دلپسند در آنجا تشکیل داده 

و آنچنان که با شئون علمی و اجتماعی من مناسب باشد به سر می برم. 

حاِل انسـان نیز در این جهان، وضعش به همین منوال اسـت که فعاًل می بینیم 

او بـه صدهـا و هزارهـا وسـیله و ابـزار، از جمـاد و نبـات و حیـوان بـرای تأمیـن خـوراک 

اینکـه  بـا  اسـت.  محتـاج  زندگـی اش  نیازمندی هـای  دیگـر  و  مسـکن  و  پوشـاک  و 

می دانیـم انسـان موجـودی اسـت کـه اسـتعداد عجیـب تصـّرف و نفـوذ در کائنـات 

در وجـودش بـه ودیعـت نهـاده شـده اسـت و جـّدًا شـأن او اجـّل از ایـن اسـت کـه در 

حیـات خویـش احتیـاج بـه مـادون خـود داشـته باشـد و لـذا می فهمیـم ایـن انسـان، 

آن انسـان بـه معنـای واقعـی کلمـه اش نمی باشـد. یعنـی هنـوز قیافه ی اصلـی خود را 

بـه خـود نگرفتـه و بـه آخریـن نقطـه ی خویـش نرسـیده اسـت. او فعـاًل دوران مسـافرت 

تحصیلـی خـود را طـی می کنـد تـا عالی تریـن مقامـات راقیـه ی انسـانی را بـه دسـت 

آورده و از ایـن جهـان بـا روحـی مجّهـز بـه جهـاز تصـّرف در کائنـات، بـه آن جهـان کـه 
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وطـن اصلـی و قـرارگاه دائمـی انسان هاسـت منتقـل شـود. آنجـا دیگر میـدان، میدان 

ـق بگیـرد، در آنجـا بـرای آنـان 
ّ
انسـان اسـت. بهشـتیان بـه هـر چـه کـه مشّیتشـان تعل

ُهـْم مـا یشـاُؤَن ِفیهـا ...<. 
َ
فراهـم اسـت: >ل

آری: 

کاین هنوز از نتایج سـحر اسـتبــاش تــا صبــح دولتــش بدمــد 

صبـر کنیـد تـا ایـن شـب ِدیجـور »دنیـا« بـه پایـان برسـد، صبـح »قیامـت« دمیده و 

روز بـزرگ انسـان فـرا برسـد. روِز انسـان، روزی اسـت کـه: 

هر چه خواهد دلش همان بیند1و آنچه بیند دلش همان خواهد

تأثیر اعتقاد به روز قیامت در تهذیب نفس انسان

بـه اختصـار بایـد گفـت روز »قیامـت« روز »حسـاب« و رسـیدگی بـه اعمـال انسـان 

اسـت و کوچکتریـن عمـل از اعمـال آدمیـان از ظاهـر و باطـن )آشـکار و نهـان( تحـت 

مراقبـت شـدید »خـدای دانای آشـکار و نهان«2 اسـت و به حکم قانـون »عدل الهی« 

از مجـازات »ذّره ای« فروگـذار نخواهـد شـد؛ لـذا انسـان معتقـد بـه چنین روز حسـاب 

و کتابـی، شـدیدًا مراقـب َافعـال و َاقـوال )گفتـار و کـردار( خـود می باشـد و لحظـه ای از 

»وارسـی و تفتیـش« اعمـال خـود کوتاهـی نمـی ورزد و در واقـع، اعتقـاد بـه قیامـت در 

باطـن جـان انسـان ماننـد یـک پلیـس مخفـی و نگهبـان سـخت گیر و مراقـب دائمـی 

همـراه انسـان اسـت کـه از باریکتریـن ُجنبـش فکـری و َخفی تریـن حرکـت َمرُدمـک 

چشـم آدمـی غفلـت نمی کنـد و جزئی تریـن کارهـای نهـان در پیـش او روشـن و عیـان 

ْعُین  ... <. 
َ ْ
 ال

ُّ
ذ

َ
ْنُفُس َو َتل

َ ْ
1. سوره زخرف، آیۀ 71؛ > ...فیها ما َتْشَتهیِه ال

ر و الَخِفّیات«.  2. مناقب آل أبی طالب؟مهع؟ )شهرآشوب(، ج 4، ص 129؛ »عاِلُم الّسِ
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اسـت. آری اعتقـاد بـه قیامـت در تمـام نواحـی وجـود انسـان از فکـر و اخـالق و عمـل 

اثـر می گـذارد و او را موجـودی عالـی هّمـت و کریم الّنفس و صالـح الَعَمل می پروراند. 

شـاید بتـوان گفـت از نظـر سـازندگی فـرد و اجتمـاع و ایجـاد تحـّرک تـوأم بـا امیـد و 

نشـاط و دمیـدن ُروح شـهامت در ورود بـه صحنه هـای هول انگیـز و ایثـار بـه نفـس و 

خـود سـپر سـاختن در برابـر َانحـاء حـوادث خونـی در راه دفـاع از حریـم حـق و اسـالم و 

مسـلمین، هیـچ اعتقـادی از اصـول عقایـد و ارکان معـارف دینـی بـه پـای اعتقـاد بـه 

»معـاد« و ایمـان بـه »قیامـت« نمی رسـد. 

زیـرا ایمـان بـه خـدا بـا اینکـه مهمتریـن اصـول اعتقـادی اسـت اگـر تـوأم بـا ایمـان 

بـه عالـم آخـرت نباشـد -دربـارۀ اکثرّیـت مردمـی کـه در صحنـه ی زندگـی دنیـا بـر اثـر 

ـل محرومّیـت هـای مـاّدی می باشـند و از ایـن جهـت  محدودیت هـای دینـی ُمتَحّمِ

از  و  می نماینـد  خـود  زندگـی  در  کمبـود  و  نقـص  احسـاس  ُفّسـاق،  و  کّفـار  برابـر  در 

طرفـی نیـز از لحـاظ معرفـت و خداشناسـی و درک ارزش ایمـان بـه »مبـدأ« بـه آن حـّد 

نرسـیده اند کـه فقـدان جهـات مـاّدی را در جنـب ایمـان بـه خـدا، »فقـدان« نداننـد و 

احسـاس حقـارت ننماینـد- کافـی نیسـت. 

بلی دربارۀ این دسته از مردم عادی که تشکیل دهنده ی اکثریت جمعیت های 

بشـری هسـتند، تنهـا ایمـان بـه خدا بدون ایمان به رسـتاخیز و کیفـر و پاداش های آن 

ق« 
ّ
جهـان نمی توانـد تأثیـر عمیـق و نافـذی در قلوب و افکار آنان نموده و آنها را از »تعل

ات آن منقطـع سـازد و بـی هرگونـه اضطـراب و نگرانـی، 
ّ

بـه دنیـا و لـذ و دلبسـتگی 

بـه تحّمـل انـواع شـدائد و مشـکالت در راه دیـن وادارشـان نمایـد و از هوس گرایـی و 

ت طلبـی افراطـی بازشـان بدارد. 
ّ

لذ

اّما ایمان به »آخرت« که توّجه انسان ها را َمعطوف به عالمی می سازد که با ِنَعم 

این جهانی  و کمبودهای  تمام محرومیت ها  ات جاودانه اش جبرا ن کننده ی 
ّ

لذ و 

خواهد بود طبیعی است که این ایمان، مایه ی تسلیت و آرامش قلب بسیاری از 
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جمعیت های محروم گردیده و آنان را مطمئن می سازد که در آن جهان تمام نقائص 

این جهان ترمیم خواهد شد و آنچه را که در اینجا به جهت حفظ گوهر ایمان خود از 

دست داده اند در آنجا، به بهترین وجهی به دست خواهند آورد که: 

> ...آنچـه را کـه بـرای خودتـان پیـش می افکنیـد از نیکـی، در نـزد خـدا آن 

را می یابیـد در حالتـی کـه بهتـر و از لحـاظ پـاداش، عظیم تـر اسـت ...<. 1 

در ایـن صـورت اسـت و بـا داشـتن ایـن ایمـان اسـت کـه همگـی بـا طیـب خاطـر 

بـا قدمـی راسـخ و قلبـی  و  بـه جمیـع شـدائد زندگـی داده  تـن  و رضامنـدی کامـل، 

مطمئـن و آرام، مشـکالت حیـات را اسـتقبال می کننـد و از اقـدام بـه هیـچ خیـر و کار 

نیـک، از انفـاق مـال و بـذل جـان دریـغ نمی نماینـد. 

نقش نفس لّوامه در وجود انسان 

»نفس لّوامه« در عالم وجود انسان از آن، در اصطالح »روانکاوان« تعبیر به نیروی 

لرزاننده و طوفان خیز قیامت  از صحنه ی  »وجدان« می شود، در حّد خود نمونه ای 

است که خدای مّنان از باب تفّضل و احسان، در باطن وجود هر فردی قرار داده است 

به هنگام پیشامد مقتضی، تشکیل  زندگی دنیایی  از لحظات  تا در هر لحظه ای 

»َمحکمه ی قضایی« داده و انسان خطاکار را به خطا و اشتباهش واقف سازد و وی 

را در آتش توبه و ندامتش بسوزاند و سرانجام او را از آتش گسترده ی روز قیامت برهاند. 

خداونـد متعـال بـا ذکـر »نفـس لّوامـه« در ردیـف »یـوم القیامة« و قسـم یـاد کردن به 

آن، مـا را متوّجـه ایـن نکتـه می سـازد کـه بدانیـد از نظـر رحمـت و عطوفتی که به شـما 

 .>... 
ً
 َو أْعَظَم أْجرا

ً
ُموا ِلْنُفِسُکْم ِمْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اهلِل ُهَو َخْیرا 1. سوره مزمل، آیۀ 20؛ > ...َو ما ُتَقّدِ
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دارم و می خواهـم بـه طهـارت و تهذیـب نفـس خود بپردازید و گرفتار عذابهای شـدید 

آخـرت نگردیـد؛ در همیـن دنیـا و در باطـن وجـود خـوِد شـما، دسـتگاه عظیمـی کـه 

نمونه ی دسـتگاه رسـتاخیز عمومی عالم اسـت قرار داده ام که در خلوتخانه ی وجود 

تشـکیل  »َمحکمـه ی قضایـی«  و شـنیدن دیگـران  دیـده ی کسـان  از  دور  خودتـان، 

می دهـد و زشـتی های اخالقـی و عملـی را بـا عواقـب شـوم و دردنـاک آن، نشـان شـما 

داده و سـرزنش ها می کنـد و آتش هـای پشـیمانی و ندامـت در درون جانتـان ُمشـَتعل 

می سـازد و حـال توبـه و اسـتغفار در شـما به وجـود مـی آورد. 

ایـن دسـتگاه »مالمـت« کـه خـدا بـه نـام »نفـس لّوامـه« در وجـود انسـان قـرار داده 

اسـت، آیِت رحمت و نشـانه ی مغفرت اسـت که آدمی پیش از رسیدن به »قیامت« 

تحـت تأثیـر »نفـس لّوامـه ی« خـود واقـع شـده و در آتـش »ندامـت« بسـوزد تـا گرفتـار 

آتـش قیامـت نشـود و اگـر )العیاذبـاهلل( ایـن نیـروی »مالمـت« داخلـی بـر اثـر پیـروی از 

هـوای نفـس و آلودگـی بیـش از گنـاه، از کار بـاز ایسـتد و آنچنـان تیرگـی و قسـاوت، 

دل را بگیـرد کـه بانـگ بیدارباش هـای »نفـس لّوامـه« در آن دِل سـخت اثـر نگـذارد، 

نتیجـه آن می شـود کـه چنیـن انسـان فاقـد نیـروی »مالمـت« بـا کمـال بی پروایـی در 

لجنـزار گنـاه و معصیـت، غوطـه ور می گـردد و همچنـان بـا آلودگـی پیـش مـی رود تـا 

برپـا گشـته و  بـه خـود می آیـد کـه صحنـه ی رسـتاخیز عمومـی جهـان  آنکـه ناگهـان 

شـراره های آتـش دوزخ او را در کام خـود فـرو کشـیده اسـت: تـا همیـن کـه قیامت بطور 

ناگهانـی بـه سراغشـان آمـد می گوینـد: 

>ای حسـرت و افسـوِس مـا بـر ِاْهمـال و تفریطـی کـه دربـارۀ ایـن جهـان 

 1 نمودیـم<. 

ْطنا ِفیها ...<.  ّرَ
َ
وا یا َحْسَرَتنا َعلی  ما ف

ُ
اَعة َبْغَتة قال ی  إذا جاَء ْتُهُم الّسَ 1. سوره انعام، آیۀ 31؛ > ...َحّتَ
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نفس لّوامه در جامعه ی انسانی 

انسـان، دارای  فـرد  یـک  کـه  بایـد عـرض کنـم همچنـان  نکتـه ی جالبـی اسـت 

»نفـس اّمـاره« و »نفـس لّوامـه« اسـت یـک جامعـه و یـک اّمت نیـز دارای »َنفـس اّماره« 

و »َنفس لّوامه« می باشـند که هم منادیان ِفسـق و ُفجور و شـهوت در میان آنان نداها 

سـر داده و َابنـاء بشـر را دعـوت بـه پیشـتازی در مسـیر گنـاه و عصیـان می نماینـد و هم 

داعیـان الـی اهلل و خواننـدگان بـه سـوی خـدا و تقوا و فضیلت و انسـانیت بانگ وعظ 

و نصیحـت و ارشـاد و هدایـت سـر داده و مـردم را بـه خویشـتنداری و کـّفِ نفـس از 

گنـاه وا می دارنـد و بـه راه هـای خیـر و صـالح و سـعادت جـاودان دعـوت می نماینـد و 

همانطـور کـه یـک فـرد انسـان اگـر نفـس لّوامـه اش بمیـرد و نفـس اّمـاره اش زنـده شـود، 

ـت و 
ّ
چنیـن فـردی سـر بـه وادی ِفسـق و ُفجـور و خیانـت می گـذارد و عاقبـت بـا ذل

خـواری در میـان دّره هـای شـقاوت و بدبختـی سـرنگون می گـردد. 

لّوامه« اش کشته شود، یعنی صنف  نیز چنانچه »نفس  همچنین یک جامعه 

»روحانّیِت« مسئول و دعوت کننده ی به صدق و ِعفاف و امانت در میانشان تضعیف 

بیگانه پرستان  و  بیگانگان  سوء  تبلیغات  اثر  بر  و  شوند  شکسته  پر  و  بال  و  گشته 

شهوت انگیزاِن  گروه  طرف،  آن  از  و  گردند  احترام  از  عاری  و  ارزش  فاقد  نظرها  در 

اّماره ی« اجتماع هستند روی کار آیند و بال و  فضیلت کش َرذیلت پرور که »نفس 

نائل  و شهرت  اوج عّزت  به  زراندوزان  و  زورمندان  تقویت  و  اثر تشویق  بر  و  گیرند  پر 

شوند؛ تا آنجا که در همه جا سخن از هنرمندان و هنرپیشگان یعنی مردان ُدنَبک زن 

و زن های رّقاصه و آوازه خوان در میان باشد که به قول آنکه گفته است: 

در محیطــی کــه هنرپیشــه بــه ُمطــرب گوینــد

م به سر هر چه که صاحب هنر است
َ
خاک عال
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م رو بـه فنـا و بدبختی می رود و سـرانجام 
ّ
تـی بطـور مسـل

ّ
آری اینچنیـن جامعـه و مل

ـت و خـواری گشـته و دیـر یـا زود از صفحـه ی جهـان نـام و 
ّ
محکـوم بـه مـرگ تـوأم بـا ذل

نشـان قومّیت و ملّیتش محو و نابود می گردد و جّدًا بسـاط عّزت دیرینه اش برچیده 

می شـود. بنابرایـن، بایـد توّجـه داشـت کـه آقایـان علمـای دینـی و مقامـات روحانـی 

مسـئول کـه َمنَصـب پیـروی و جانشـینی پیغمبـران عظـام و ائّمـه ی ُهـدی ؟مهع؟ را در 

هـر عصـری بـه عهـده دارنـد، بـه منزلـه ی »نفـس لّوامـه« اجتمـاع بشـرند و علی الـّدوام 

بانـگ انذارشـان در میـان مـردم بلند اسـت. 

دستگاه »روحانّیت« در عصر کنونی، بزرگترین عامل نهی از گناه و جلوگیری از 

عصیان است و همچون وسیله ی خاموش کردن و دستگاه آتش نشانی است که 

پیوسته در این محیط آتش گرفته و سوزان، آژیر خطر می کشد و بانگ بیدارباش سر 

می دهد و مردم را از عواقب شوم و خطرناک این آتش دامن گسترده ی فساد اخالق 

ُمدِهش باخبر می سازد و اعالم می دارد که به هوش باشید ای مسلمانان! اگر اندکی 

غفلت نموده و آسوده بخوابید، این آتش بی ایمانی و بی عّفتی، یکباره همه چیز شما 

ی بی خبر از »نفس لّوامه« و رهبران روحانی 
ّ
را می َبلعد و نسل های بعدی شما به کل

گردیده و یکجا به دامن »نفس اّماره« و پیشتازان وادی شهوت و هرزگی می افتند و در 

آن صورت است که با کمال بی پروایی پشت پا به جمیع مقّدسات اسالمی و انسانی 

زده و تمام شئون زندگی شما را به آتش می کشند و دنیا و عقبای شما را می سوزانند.

ارتباط َبنان با قدرت خداوند سبحان 

»بنان« در لغت به دو معنی آمده است: انگشتان - سر انگشتان. 

همچون  و  ایستاده اند  برادروار  یکدیگر  ردیف  در  همه  »انگشتان«،  آنکه  با 
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غالمان مطیع ُچست و چابک بی َاجر و ُمزد، آماده ی خدمتند. ولی در عین حال 

باشند.  تفاوت  از  و خالی  در خلقت داشته  تشابه  از هر جهت  که  نیستند  چنان 

افعال گوناگون و حرکات مختلف است  به  آخر، نه مگر انسان در زندگی محتاج 

و لذا به حکم ضرورت، طبیعی است که باید عامالن و کارپردازان نیز متفاوت در 

خلقت بوده و هر یک به وسایل و ابزار کار مخصوص به خود مجّهز باشند. به همین 

فاصله ی  در  دارد  که  ممتازی  و  خاّص  شکل  با  »ابهام«  انگشت  می بینیم  جهت 

معّینی بیش از فواصل دیگر انگشتان قرار گرفته است، بطوری که می تواند در کمال 

مواقع  در  و  برساند  دست  کف  نقاط  تمام  به  را  خود  و  بچرَخد  آسانی  و  سهولت 

ضرورت و انجام کارهای گوناگون به کمک سایر انگشتان بشتابد و با هر یک از آنها 

به قدر حاجت در تماّس الزم باشد و حال آنکه چنین وسعت میدان کار و آزادی در 

عمل برای دیگر انگشتان مقّرر نشده است و هم مشاهده می کنیم که انگشت ها به 

هنگام هر کاری از کارهای مختلف، از دادن و گرفتن و َجذب و دفع و َانحاء حرکات 

لطیفه به اشکال گوناگون در می آیند؛ با به هم پیوستن و از هم جدا گشتن و َخم و 

راست شدن و باز و نیم باز بودن و انبساط و انقباض پیدا کردن، مشکالت بزرگی را 

حل می کنند و رفع حوائج بسیار می نمایند. 

گاه در هـم فـرو رفتـه و در آغـوش یکدیگـر فشـرده می شـوند و بـه صـورت »ُمشـت 

ماننـد  و  گشـته  ُمنَبسـط  دیگـر  گاه  می آینـد؛  فـرود  دشـمن  سـروگردن  بـر  کـرده«  گـره 

»طبـق« حامـل اشـیاء می شـوند؛ گاهـی بـه حالـت نیـم بـاز، در کنـار هـم قـرار گرفتـه و 

همچـون کاسـه ای وسـیله ی خـوردن و آشـامیدن می گردنـد، در شـرایط دیگـری هـم 

کار »جـاروب« می کننـد و هـم بـه کار »پـارو« می خورنـد؛ هـم بـرای گرفتـن چیـزی مـورد 

اسـتفاده واقـع می شـوند و هـم وسـیله ی و دادن شـئ قـرار می گیرنـد. 

دیگـر آنکـه می بینیـم هـر انگشـتی دارای سـه بنـد اسـت )بـه اسـتثنای »شسـت« 

ح 
ّ
مسـل »ناخـن«  ِسـالح  بـه  زیبـا  و  جالـب  طـرزی  بـه  آخـر،  َبنـد  و  دارد(  بنـد  دو  کـه 
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گشـته اسـت کـه عـالوه بـر جنبـه ی زیبایـی و جمالـی، از نظـر برخوردهـای فـراوان کـه 

سرانگشـت ها بـا اجسـام گوناگـون دارنـد، ناخن هـا تکیـه گاه خـوب و سـتون محکـم و 

محافـظ الزمـی هسـتند کـه بـه هنـگام تمـاّس بـا اشـیاء خشـن در حفاظت انگشـتان 

از  آنهـا می  افزاینـد و مخصوصـًا در بعضـی  نیـروی مقاومـت  بـر  و  م دارنـد 
ّ
تأثیـر مسـل

کارهـای دقیـق و صنعت هـای ظریـف و التقـاط و برچیـدن اشـیاء ریـز، ناخـن، تنهـا 

وسـیله و ابـزار کار اسـت کـه بـدون آن، هـم سـر انگشـتان در معـرض آفـات فـراوان واقع 

می شـوند و هـم دسـت عاجـز از کار می گـردد. 

از  خارج  مصالح  و  فواید  از  است  ناچیزی  بسیار  نمونه ی  شد،  بیان  که  اینها 

شمار این عضو به ظاهر کوچک جسمانی انسان که هر چه بر نیروی اکتشافی علم 

و تحقیق بشر افزوده شود، دریچه های تازه تری به عالم اسرار و حکمت خلقت آن 

گشوده می گردد و افکار دقیق و کنجکاو دانشمندان را در برابر شاهکار بدیع و ریزه 

کاری های لطیفی که در چگونگی تشکیل »بنان« و تنظیم خطوط بسیار باریک و 

و  به حیرت  رفته است  کار  به  انگشتان،  به هم پیچیده ی سر  و  تو  تو در  موج های 

اعجاب وا می دارد. تا آنجا که می گویند: از مشّخصات فردی هر انسان، موج های 

انگشت  یعنی خطوط سر  اوست.  انگشتان دست  نوک  مارپیچ  باریک و خطوط 

نفر  دو  میان  تشابهی  خصوصیت  این  در  و  می باشد  او  خود  به  منحصر  فردی  هر 

انسان وجود ندارد و به همین جهت، طریق »انگشت نگاری« که ساده ترین و در 

عین حال روشن ترین راه ضبط هویت و شخصّیت هر فردی است، در دنیای علم 

َاقاریر و تصحیح اسناد و  و تمّدن مورد توّجه واقع شده است که در موارد تحکیم 

مدارک و احراز هویت اشخاص و شناختن مجرمین، در محاکم و مقامات قضایی 

و غیر آن مورد عمل قرار گرفته و راه انکار بعد از ِاقرار را به روی تجاوزگران بسته است 

و به گفته ی »دکتر الکسیس کارل« »اثر انگشت، امضای حقیقی ماست«. 

»طنطـاوی« در تفسـیر خـود، ذیـل همیـن آیـه می گویـد: دوسـت مـن »محمـود َبک 
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سـالم« کـه اکثـر دوران زندگـی اش را در اروپـا و فرانسـه گذرانـده اسـت، ضمـن یـک 

سـخنرانی در یـک مجمـع عظیـم مصـری چنیـن گفـت: 

چنـدی پیـش یـک دانشـمند آلمانـی، مسـلمان شـد؛ وقتی از سـبب گرایـش او به 

ـت اسـالم مـن این آیه از قـرآن بود: >َبلٰی  قاِدریـَن َعلٰی  َاْن 
ّ
اسـالم پرسـیدند، گفـت: عل

َی َبناَنـُه<؛ 1 چـه آنکـه مـن دیدم مسـأله ی انحصار خطوط سـر انگشـت هر فردی  ُنَسـّوِ

به خودش و عدم تشـابه بین افراد بشـر در این خصوصیت و متداول گشـتن موضوع 

»انگشـت نگاری« در َمحاکم قضایی بر اسـاس همین جهت، از ُمکَتِشـفات علمی 

عصـر اخیـر اسـت و تـا پیـش از اواخـر قـرن نوزدهـم میـالدی، حّتـی  در مراکـز علمـی و 

دانـش پژوهـی اروپـا نیـز از ایـن مطلب، نام و نشـانی به میان نبوده اسـت، تا چه رسـد 

بـه اینکـه عـرب عصـر جاهلـی، پـی به ایـن حقیقت علمی بـرده و آن را به زبـان آورده 

باشـد. حـال کـه می بینـم قـرآن، در زمـان حکومـت »جهـل« و بی خبـری و دوازده قـرن 

پیـش از توّجـه دانشـمندان بشـری پـرده از روی این واقعیت موجـود در کارگاه خلقت 

برداشـته اسـت، پـس بطـور یقیـن پـی می بـرم کـه »قـرآن« کالم خداسـت، نـه کالم بشـر 

و همیـن موجـب ایمان و اسـالم مـن گردید. 

بنابرایـن ذکـر »بنـان« در آیـۀ شـریفه )محتمـاًل( اشـاره بـه ایـن باشـد کـه قـدرت مـا، 

بـاز گردانـدن شـخصّیت جامع االطـراف هـر فـردی در  افـراد بشـر و  در حفـظ هویـت 

قیامـت تـا آنجاسـت کـه می توانیـم آنچنان بدن های دنیایی را بعـد از مرگ و پراکنده 

شـدن اجـزاء و متالشـی گشـتن ذّراتشـان بـار دیگـر، حیـات داده و بـا جمیـع جزئّیات 

و خصوصّیـات قبـل از مـرگ، بـه صحنـه ی »محشـر« بیاوریـم کـه حّتـی خطوط بسـیار 

باریـک سـر انگشتانشـان نیـز کـه حافـظ شـخصّیت هـر فـردی اسـت محفـوظ بـوده و 

کامـاًل مسـاوی بـا خطـوط بدنـی دنیایـی یعنـی عیـن همـان باشـد! 

1. سوره قیامت ، آیۀ 4. 
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ت باور نداشتن روز قیامت 
ّ

عل

ـی نسـبت بـه 
ّ
روی گردانـی بشـر نسـبت بـه مسـائل مربـوط بـه »قیامـت« و بطـور کل

»معارف حّقه ی آسـمانی« و »وظایف دینی« علل و موجبات گوناگون و متعّدد دارد 

و مـا ذیـاًل بـه بعضـی از آنهـا اشـاره می کنیـم: 

1- نداشـتن فرصـت و مجـال کافـی بـرای تفّکـر در ایـن امـور از نظر اشـتغال اوقات 

حیـات در تأمیـن و توسـعه ی زندگـی ماّدی. 

2- فقـدان شـرایط تعلیـم و تربیـت دینـی از دوران کودکـی و به وجـود آمـدن جـّو 

تـا آخـر ُعمـر از حقایـق معنـوی.  خـاّص بی خبـری 

3- مشـاهده ی تضـاّد و تناُقـض بیـن شـنیده شـده  ها بـه نـام »مذهـب« در دوران 

کودکـی در دامـن والدیـن و مرّبیـان جاهـل و بیـن معلومـات بعـدی بـه دسـت آمـده از 

مراکـز علمـی، بـدون اینکـه خـود، در مقـام تحقیـق و تعّمـق الزم و صحیـح برآمـده و 

حـق و باطـل را از هـم جـدا کـرده و رفـع تناقـض بنماینـد. 

4- بعضًا در مقام حق جویی و پی گیری از مطالب دینی به اشـتباه خطرناکتری 

افتاده انـد! بـه ایـن معنـی کـه افـکار و عقایـد آمیختـه ی به اوهـام و گفتار و رفتـار توأم با 

هـزاران خطـا و انحـراِف جمعـی از مـردم جاهل متدّین نما را، به غلط، مظهر اسـالم و 

نماینـده ی احـکام و تعالیـم عالیـه ی »قرآن« تشـخیص داده و بـدون هیچگونه مجّوز 

عقلی انسـانی، پایه ی تحقیقات دینی خود را روی آن نهاده اند، آنگاه ناجوانمردانه 

و یـا احمقانـه بـه اسـالم و قـرآن تاخته انـد. در صورتـی کـه هـر انسـان محّقق بـا انصافی 

در مقـام تحقیـق دربـارۀ هـر مکتبـی، خـود را موّظـف بـه ایـن می دانـد کـه بـه متـون 

اصلـی و اسـناد و مـدارک قطعـی آن مکتـب مراجعـه کـرده و آنـگاه بـر کرسـی قضـاوت 

در »اصالـت« یـا عـدم »اصالـت« آن مکتب بنشـیند. نه اینکه افـکار و اعمال توده ی 
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مـردم نـادان را معیـار درک مبانـی و میـزان شناسـایی تعالیـم یـک مذهـب بشناسـد و 

آنـگاه بـه داوری دربـارۀ آن مذهـب بپردازد. 

بـه  نسـبت  بشـر  رویگردانـی  و  انـکار  بـرای  کـه  فـراوان  موجبـات  و  علـل  میـان  در 

ریشـه ی  را  آن  اگـر  -کـه  ـت 
ّ
عل یـک  شـمرد،  می تـوان  »قیامـت«  بـه  مربـوط  مسـائل 

ت هـا بنامیـم ِاغـراق نگفته ایـم- بیـش از سـایر موجبـات و علـل، پـرده روی عقل و 
ّ
عل

بصیـرت انسـان می افکنـد و آدمـی را از تفّکـر در بسـیاری از موضوعات اصیل حیاتی 

ج می سـازد و آن موضوع »اّتباع 
َ
باز می دارد و جّدًا نیروی تشـخیص و تمیز آدمی را َفل

هـوی « و »اراده ی گنـاه« اسـت. 

یعنی انسان بر حسب اقتضای طبیعت اّولیه اش که هم َمرز با حیوان است و 

هنوز از نظر »تربیت«، تحّول و انقالبی در وجودش به عمل نیامده است، تابع هوای 

نفس و مطیع تمایالت حیوانی خود می باشد و هّمی جز اشباع شهوات و سیر در 

مسیر »گناه« و ارضای هوس ندارد و از طرفی هم بدیهی است که اعتراف به »قیامت« 

و اقرار به »کیفر و پاداش« روز »جزاء« با آزادی در ُفجور و اّتباع هوی  نمی سازد و قهرًا با 

هوسبازی های انسان َهَوسران، ِاصِطکاک پیدا کرده و او را از انواع تجاوزکاری ها بر 

حذر می دارد و لذا طبیعی است که انسان »گنه پیشه« و مقهور هوس، چاره ای جز 

این نمی بیند که برای حفظ آزادی خود در مسیر عصیان و گناه، جّدًا پا بر سر منطق 

عقل نهاده و از دِر انکار »قیامت« درآید و با وقاحتی تمام و لحنی آمیخته با تمسخر 

و استهزاء بگوید: >َاّیاَن یوُم الِقیاَمة<؛ قیامت یعنی چه و روز قیامت یعنی کی؟ 1 

چه کسی دیده چنین روزی را؟ از کجا که چنان باشد؟ 

آری از چنیـن انسـان ُمنحـّط سـبک مغـزی، جـز چنیـن گفتار سسـت و بـی وزنی، 

توّقـع دیگری نباید داشـت. 

ّیاَن َیوُم الِقیاَمة<. 
َ
1. سوره قیامت، آیۀ 6؛ >ا
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کردن بیشتر مردم  سبب غافالنه زندگی 

مـا وقتـی در زندگـی روزمـّره ی مـردم مطالعـه می کنیـم می بینیم اکثریـت آنان تمام 

عمـر خـود را صـرف تأمیـن حوائـج زندگـی مـاّدی می کنند تـا آنجا که گویـی جز فراهم 

سـاختن انـواع َتجّمـالت روزافـزون معـاش از خـوراک و پوشـاک و مسـکن و مرکـب، 

وظیفـه و کار دیگـری در ایـن جهـان ندارند! ابدًا عشـق و عالقه ای به شـناختن احوال 

و شـئون مربـوط بـه حیـات ابـدی و جریانـات پـر از اسـرار عالـم پـس از مـرگ، از خـود 

ُقـوا َغـرِق در حیـات زودگـذر  نشـان نمی دهنـد و خـوِد ایـن مطلـب، یعنـی بـه تمـام 

آیـا نشـانه ی  و زندگـی جـاودان بی خبـر مانـدن،  از حیـات روحـی  و  مـاّدی گردیـدن 

بی خـردی و سـفاهت انسـان نیسـت؟ 

ســفیهانه تر از ایــن جریــان، کار دســته ی دیگــری اســت کــه می بینیــم وســایل 

زندگــی مرّفهــی دارنــد و ســاعت ها از شــبانه روز خــود فــارغ از هرگونــه فّعالّیت هــای 

ــه  ــه از کثــرت اشــتغال ب ــد ک ــرای تأمیــن معــاش می باشــند و ایــن عــذر را ندارن الزم ب

کار، مجــال تفّکــر و توّجــه بــه امــور روحــی و معنــوی بــرای مــا نمانــده اســت و می تواننــد 

از ایــن اوقــات فراغــت خــود اســتفاده کــرده و در مقــام تحقیــق و تفّکــر و بررســی برآینــد 

و راهــی از مغــز و فضــای قلــب خــود بــه ســوی عالــم معنــی و حیــات ابــدی خویشــتن 

ت هــای روحــی ببرنــد و نشــاط 
ّ

بگشــایند و از فهــم حقایــق دلربــای آن جهــان نیــز لذ

جاودانــی بگیرنــد. 

ولــی یالاَلســف کــه بــه جــای همــه ی اینهــا عمــر عزیــز و گرانمایــه ی خــود را در راه 

ــع و پــوچ  ــا تماشــای فیلم هــای فســادآموز ضای مطالعــه ی داســتان های بــی ســروته ی

می کننــد و ســاعات متوالــی در غوغــای سرســام آور و فضــای مســموم میخانه هــا 

ســاعت ها  می برنــد،  ســر  بــه  فســاد  َاماکــن  دیگــر  و  قهوه خانه هــا  و  قمارخانه هــا  و 
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در صــف ســینما بــرای تهیــه ی بلیــط پشــت گــردن می ایســتند یــا در پــی یافتــن و 

دیــدن کاالهــای لوکــس و تجّملــی، مّدت هــا از ایــن خیابــان بــه آن خیابــان می رونــد 

و فروشــگاه ها را یــک بــه یــک زیــر پــا نهــاده و از خّیاط هــا و متخّصصیــن ُمــد، دیــدن 

می نماینــد و ... و ... و ... صدهــا از ایــن قبیــل کارهــای پــوچ و بــی اســاس، بلکــه 

مضــّر و ُمفســد از ایــن مــردم صــادر می شــود و نشــان می دهــد کــه چگونــه در وادی 

غفلــت و بی خبــری افتاده انــد و در دریــای بیهوشــی غوطــه می خورنــد و نمی فهمنــد 

کــه هــدف از خلقــت انســان، ســوق دادن اوســت بــه ســوی آخــرت و حیــات جاودانی 

ت و نشــاط و نعمت هــای پایان ناپذیــر، آن هــم 
ّ

و پی ریــزی یــک زندگــی سراســر لــذ

بــه دســت خــود انســان از راه تفّکــر در طریــق رســیدن بــه آن زندگــی و اجــرای برنامــه ی 

مخصــوص پیمــودن ایــن راه. 

ایـن هـدف  بـه  راه رسـیدن  بیـن آن دسـته ای کـه در  بـرد،  اینجـا می تـوان پـی  از 

عالـی، حّتـی از دادن جـان دریـغ نمی کننـد و آن کسـانی که حّتی زحمـت تفّکر در آن 

را هـم بـه خـود روا نمی بیننـد چـه تفـاوت عظیـم و چـه فاصلـه ی بسـیار دوری اسـت 

از سرنوشـت  کـه نمی خواهنـد  آنهـا  یعنـی  ایـن دسـته ی دّوم  بایـد گفـت،  راسـتی  و 

حیـات و آینـده ی خویـش اّطالعـی بـه دسـت بیاورنـد، فاقـد همـه گونـه احساسـات 

و  شـکل  ظاهـر  بـه  کـه  هسـتند  غوالنـی  و  دیـوان  حقیقـت،  در  و  می باشـند  انسـانی 

صـورت انسـانی دارنـد! وگرنـه انسـان فهیـم و با کمال که سـالمت عقـل و فطرت خود 

را از دسـت نداده اسـت تا از سرنوشـت آینده ی خود مّطلع نگردد و ابهامات زندگی 

َپسـینش را با چراغ تفّکر و تحقیق و تدّبر روشـن نسـازد، طمأنینه و آرامش خاطری در 

خـود نمی یابـد و جـّدًا لقمـه ی نـان و شـربت آبـی بـه گوارایـی از گلویش پاییـن نمی رود 

و ااّل گفتـن ایـن جمله هـای مسـتانه کـه: »ای بابـا! خـوش باش و فکر نکـن، فردا را کی 

دیـده اسـت؟ دمـی را عشـق اسـت«، کار َابلهـان و سـبک مغـزان جهـان اسـت. دمـی 

را خـوش بـودن و سـرگرم زمـان حـال گشـتن کـه هنـر نیسـت. بلکـه ایـن شـأن کـودکان 
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بـی عقـل و تمیـز و پسـت هّمتان دیوانـه وش اسـت. هنـر و کمـال آدمـی در ایـن اسـت 

کـه دسـتگاه اندیشـه و فکـر خـود را بـه کار انداختـه و نیروهـای ادراکـی خـود را یکجـا 

متمرکـز سـازد و بیندیشـد تـا راهـی صحیـح به سـوی آینده ی خـود پیدا کـرده و خبر از 

جریانـات پـس از مـرگ خـود بگیـرد. 

مـا کـه پیـروان »وحی« و قرآن حکیم می باشـیم بحمـداهلل در پرتو نور چراغ »عقل«، 

خـود را بـه دِر خانـه ی پیغمبـر اکـرم و عتـرت طاهـره ی آن حضـرت؟مهع؟ رسـانده و بـر 

اثـر راهنمایی هـای آن راهبـران معصـوم از سرنوشـت آینـده ی خـود و جریانـات پـس از 

مـرگ خـود تـا حـّدی باخبـر شـده ایم. می دانیـم بـه محـض انقضـای عمـر دنیایـی ما، 

چـه حوادثـی پیـش می آیـد و چـه صحنه هایـی بهجت زا و یا وحشـت افزا بر سـر راه ما 

پیـدا می شـود؛ اگـر مؤمـن صالـح باشـیم چـه خواهیـم دیـد و اگـر فاجـر و طالـح باشـیم 

چـه بـه روزگار مـا خواهد رسـید. 

آری، مــا بــه برکــت نــور »وحــی« از وقایــع آینــده ی ســیر خــود باخبــر می باشــیم و 

همیــن علــم و اّطــالع از جریان هــای عالــم بعــد از مــرگ اســت کــه مــردم بیــدار و هوشــیار 

ــاز مــی دارد و  ــه انحــراف فکــری و عملــی ب ــا تعدیــل نمــوده و از هرگون را در زندگــی دنی

جامعــه ای را بــه راه صــالح و تقــوا و عّفــت و آدمّیــت بــرده و اّمتــی امیــن و صادق القــول 

و درســتکار می پــرورد. 

ولی صد افسوس که امروز اینگونه افکار »آخربین« و مآل اندیش، افکار کهنه و 

ِارتجاعی به حساب آمده است! و از آن طرف اوهام سفیهانه و نابخردانه ی عیاری 

نتیجه،  در  و  است!  شده  محسوب  روشنفکری  و  تمّدن  رمز  عّیاش پیشگی،  و 

نسلی به وجود آمده که جز تأمین شهوات حیوانی و ارضای هوس های بی قیدوبند 

و  عّفتی  بی  ستم،  و  ظلم  مظاهر  جا  همه  ندارند.  دیگری  هّم  و  خواسته  نفسانی، 

دزدی، غارتگری و آدم کشی جلوه گر است. نه جان و مال مردم، محترم و نه ِعرض و 

ناموس در امان است. حال، آیا کدام فکر و کدام روش، سفیهانه و احمقانه است؟ 
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این یا آن؟ به فرمودۀ قرآن کریم: 

>وقتـی بـه آنـان گفتـه می شـود، ایمـان بیاوریـد آنچنـان کـه مـردم، ایمـان 

خـردان  بـی  کـه  آنچنـان  کنیـم،  بـاور  و  بپذیریـم  آیـا  می گوینـد  آورده انـد، 

 1 نمی داننـد<.  ولیکـن  بی خردنـد،  آنـان  کـه  هـان  کرده انـد؟!  بـاور  و  پذیرفتـه 

چگونگی فرستادن توشه برای یوم المعاد پس از مرگ 

بلـه انسـان عاقـل و رشـید، از قـرآن کریـم، الهـام گرفتـه و بـا سـعی بلیـغ و اهتمـام 

شـدید، دسـت به کار تأسـیس مؤّسسـات خیریه و ایجاد صدقات جاریه از مسـاجد 

و مـدارس و داُرااَلیتـام و طبـع و نشـر کتاب هـای مفیـد و نظایـر ایـن امـور گردیـده و از 

دنیـا بهـره ی ُعقبایـی خـود را بـه وجـه َاحسـن بـرده اسـت و اینـک خـود او از دنیـا رفتـه 

ْر« صالحه اش 
َ

ّخ
َ
و اسـتخوان هایش در دل خـاک پوسـیده اسـت، اّمـا آثـار باقیه و »مـا أ

بـه صـورت مسـجد و مدرسـه یـا کتـاب، همچنـان قرن هـا سـرپا مانـده و روز و شـب بـر 

اثـر انجـام اعمـال عبـادی و پـرورش افـراد نافـع و هدایـت افـکار گم گشـتگان از طریـق 

وام انـوار حسـنات فـراوان بـر فضـای بـرزخ و عالم قبـر او می تابد و روح 
َ

ی الـّد
َ
آن آثـار، َعل

و ریحـان و جّنـت نعیـم از جانـب خـدا عائـد او می گـردد. 

از آن طرف چه بسا انسان غافل و مغروری که بر اثر جهل و پیروی از شهوات نفس 

تمایالت  اشباع  راه  در  را  خود  انسانی  ارزنده ی  سرمایه های  و  قوا  تمام  بداندیش، 

راه ارضای تمنّیات  توانسته است در  آنجا که  تا  و  انداخته  به کار  سرکش حیوانی 

نموده است  انباشته ی در جان خود  َشَرربار  انواع سّیئات  و  رفته  و هوس ها پیش 

َفهاُء َو لِکْن  ُهْم ُهُم الّسُ
َ
ل إّن

َ
َفهاُء أ َکما آَمَن الّسُ وا أ ُنْؤِمُن 

ُ
اُس قال َکما آَمَن الّنَ ُهْم آِمُنوا 

َ
1. سوره بقره، آیۀ 13؛ >َو إذا ِقیَل ل

ُموَن<. 
َ
ل َیْعل
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ْم« ننموده، 
َ

و بدبختی دردناکتر اینکه اکتفا به همین مقدار از گناه اندوزی و »ما َقّد

با تأسیس  و  ر« پیش کشیده 
َ

أّخ از مرگ و»ما  برای گناه زایی بعد  بلکه زمینه سازی 

مؤسّسات فسادآموز از سینماها و رّقاصخانه ها و میخانه ها و احیانًا تحت عناوین 

ایجاد  به  دست  اجتماعی!  خدمات  و  هنری!  آموزشگاه های  قاّلبی  و  فریبنده 

انواع مراکز فحشاء و فساد و جنایت زده و جّدًا یک حساب جاری دنباله داری با 

شیطان باز کرده و انحاء مواّد غذایی برای موالید ابلیس پلید از خود باقی گذارده 

نوزادگان شیطان  و دارالّتغذیه ی  ابلیس  تبلیغی  پایگاه های  تا آن  رفته است که  و 

سرپاست، انواع و اقسام تبهکاری ها و جنایت ها در آن اماکن فساد به وجود می آید 

و بر اثر آن، ُفوج ُفوج از پیر و جوان و مردان و زنان به وادی فحشاء و گناه سوق داده 

می شوند و نهایتًا محکوم به هالک ابد می گردند و لذا تا این مراکز سرپاست، دائمًا 

بر سّیئات آن بدبخت و بینوا که چنین آثار شومی از خود به یادگار گذاشته و رفته 

است اضافه می شود و روز و شب به قدر گناه تمام گنهکارانی که ریشه از آن اماکن و 

سنت های فاسد گرفته اند برای او جرم و گناه نوشته می شود و پیوسته بر کّم و کیف 

عذاب و رنج و فشارش افزوده می گردد. 

پـس آدمـی یـک سلسـله اعمـال نیـک و بـد دارد کـه قبـل از مـرگ، آنهـا را خـود 

انجـام داده و شـخصًا انجـام دهنـده ی آن اعمـال بـوده اسـت و یـک سلسـله ی دیگر 

از اعمـال نیـک و بـد دارد کـه بطـور مسـتقیم از خـود او صـادر نشـده اسـت؛ بلکـه پـس 

از مـرگ وی بـر اثـر اّتبـاع و پیـروی دیگـران از برنامـه و ُسـّنتی کـه او بـه جـا گـذارده اسـت 

از ناحیـه ی تبهـکاران و یـا نیکـوکاران پدیـد آمـده و از نظـر مسـّبب بـودن بـه حسـاب او 

نوشـته می شـود و او هـم مسـئولیت دارد و مـورد مؤاخـذه قـرار می گیـرد. 

روی این حساب ممکن است کسی در روز قیامت در نامه ی عملش صدها هزار 

زنا و سرقت و قتل َنْفس و شرب خمر ببیند در صورتی که در مّدت عمر دنیایی اش 

هرگز زنا و سرقت و قتل و شرب خمر از او صادر نشده است و راز این کار آنگاه بر او 
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روشن می شود که می بیند در زمره ی اعمال دنیوی اش، ساختن یک سینما مثاًل 

بوده است که عشق به پول او را وادار به ایجاد یک چنین کانون فسادی نموده که در 

آن، روز و شب طی سالیان دراز، فیلم های بدآموز سکسی و جنایی در معرض دید 

و تماشای مرد و زن قرار داده و راه و رسم دزدی و بی عّفتی و آدمکشی را با نهایت 

بی شرمی و وقاحت، به پسران و دختران جوان آموخته اند و در نتیجه، هزاران دزد 

و جانی و آدمکش و بی عّفت در هر روز و شب پرورش داده و بر تعداد جنایتکاران 

جهان افزوده اند و لذا تمام آن جنایات و گناهانی که از آن سینما و النه ی شیطان 

ریشه گرفته است، عالوه بر اینکه در حساب خوِد مرتکبین آمده، در نامه ی اعمال 

عذاب های  انواع  مستحّق  را  او  و  گردیده  منعکس  نیز  بینوا  بدبخت  مسّبب  این 

مربوط به زنا و سرقت و قتل و شرب خمر نموده است. 

بـه همیـن منـوال اسـت آثـار شـوم غفلت زدگی هـای بسـیاری از مردم مسـلمان که 

بـا دسـت و بـا میـل و رغبـت خـود، انـواع وسـایل و ابـزار گنـاه ماننـد تلویزیـون و َاشـباه 

آن را در محیـط خانـه و خانـواده ی خـود وارد نمـوده و در دسـترس فرزنـدان و زنـان 

ْم« تعبیه کرده و 
َ

ـْر« عـالوه بر»ما َقـّد
َ

ّخ
َ
می گذارنـد و از ایـن راه، زمینـه بـرای گناهـان »مـا أ

خـود را بـا ده هـا گنهـکار و تبهـکار دیگـر نیـز شـریک در گنـاه می سـازند و بـا آنهـا رفیـق و 

هـم عـذاب می گردنـد. آفریـن بـر ایـن روح مواسـات و همـدردی!! کـه در راه جهّنم نیز 

نمی خواهنـد رفیـق نیمـه راه بـوده و از کسـان خـود جـدا باشـند! 

هـزار  اعمـال خـود ده هـا  نامـه ی  در  قیامـت  روز  در  انسـانی  اسـت  و هـم ممکـن 

عمـره و حـّج و انـواع انفاقـات مالـی و دسـتگیری از مسـتمندان و احسـان بـه یتیمـان 

و هدایـت گمراهـان مشـاهده نمایـد و حـال آنکـه اصـاًل در دنیـا این چنیـن اعمـال 

نیـک و فـراوان از او صـادر نشـده اسـت. آری، آنجـا متوّجهش می سـازند کـه این همه 

اعمـال شـگفت آور َروح انگیـز، از بـرکات و آثـار درخشـان یـک کار شـما بـوده اسـت و 

آن، سـاختن یـک مسـجد یـا یـک مدرسـه یـا یـک حسـینّیه و یـا تألیـف یـا طبـع و نشـر 
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یـک کتـاب مفیـدی اسـت کـه بـر اثر ارشـاد و هدایت، تعلیـم و تربیت، تدریـس و تذّکر 

کـه در آن مراکـز و بـا آن وسـایل بـه عمـل آمـده اسـت، جمعیت هـای کثیـری به صراط 

مسـتقیم حـق افتـاده و رو بـه خـدا رفته انـد. 

و  شـده  داده  جامعـه  تحویـل  خبیـر  مربّیانـی  و  بصیـر  دانشـمندانی  مدرسـه،  از 

سـپس در دامـن تعلیـم و تربیـت آنـان نیـز میلیون ها ُنفـوس آدمیان به نـور علم و ایمان 

روشـن گشـته و آشـنا با معارف آسـمانی شـده اند. از مسـجد و حسـینیه افرادی خیر و 

نیکـوکار بیـرون آمـده و دسـت بـه ایجاد امور عام المنفعه و تأسـیس مؤّسسـات خیریه 

زده انـد و بینوایانـی را بـه نـوا رسـانده اند. هـزاران نفـر از پرتـو نـور هدایـت یـک کتـاب بـا 

حقایـق دینـی مأنـوس و آشـنا گردیـده و رو بـه حیات جـاودان رفته انـد و در نتیجه، آن 

همـه اعمـال نیـک و حسـنات فـراوان کـه مولـود یـک کار شـما بـوده اسـت، در نامـه ی 

اعمـال شـما هـم منعکس شـده اسـت. 

ـْر« کـه پس از مرگ عائد انسـان می گردد و در روز 
َ

آری، ایـن اسـت مقصـود از »مـا َاّخ

جـزا در معـرض دیـد و اّطالع او نهاده می شـود. 

 از امـام صـادق؟ع؟ نقـل اسـت کـه فرمـود: بعـد از مـرگ انسـان، اجـر و ثوابـی بـه او 

نمی رسـد مگـر از ناحیـه ی سـه چیـز: 

1- صدقـه ای ]اثـر خیـری از قبیـل حفـر قنـات و احـداث چـاه آب و َغـرس 

اشـجار و نشـر کتـاب[ کـه در اّیـام حیـات خـود در دنیا به وجود آورده اسـت 

و همچنـان پـس از مـرگ او نیـز در جریـان اسـت و تـا روز قیامـت در معـرض 

انتفـاع و بهره بـرداری مـردم می باشـد و موقوفـه ای کـه از خود باقی گذاشـته 

اسـت و بـه ارث نمـی رود. 

2- راه و رسـم و سـّنتی از سـنن هدایـت تأسـیس کـرده اسـت کـه هـم خود، 

بـه آن عمـل نمـوده و هـم پـس از او، راه عمـل و وسـیله ی ِاهِتـدای دیگـران 

شـده است. 
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3- فرزند صالح و شایسته ای که برای او استغفار نموده و از خدا آمرزش 

می طلبد. 1 

روش بهره برداری انسان های مّتقی از نعمت های آخرتی 

برای روشن شدن مطلب، مقتضی است به این مثال ساده عنایت فرمایید: 

سـلطانی کریـم بسـاط ضیافـت شـاهانه ای گسـترده و جمـع کثیـری از طبقـات 

مختلـف اّمـت را بـر سـر خـوان نعمـت خـود دعـوت کـرده اسـت؛ طبیعـی اسـت کـه 

ادراک و  و  تفّکـر  بـر حسـب اختـالف در طـرز  حاضرشـوندگان در مجلـس سـلطان، 

شـعور عالـی و دانـی خـود، دو دسـته خواهنـد بـود: 

دسـته ای شـکمخواره و حیـوان صفـت کـه هّمـی جـز ِاْشـباع شـکم و برخـورداری 

از طعام هـای لذیـذ و نوشـیدنی های گـوارا ندارنـد، بطـوری کـه هـر جـا چنیـن سـفره ای 

پهـن شـود در نظـر اینـان محبـوب و مطلـوب اسـت و بـه سـوی آن شـتابان می رونـد، 

اگرچه آن در غیر محفل سـلطان و در هر کوخ و بیابان باشـد. پس در واقع این دسـته 

از مهمانـان، نوکـران شـکم می باشـند نـه عاشـقان سـلطان. 

اّما  منتهی چون در کاخ شاهان بهتر به هدف می رسند آنجا سریعتر می روند. 

و  الوان  غذاهای  که  است  این  از  باالتر  هّمتشان  علّو  و  شأن  رفعت  دیگر  دسته ی 

سلطان  سفره ی  جانب  به  رو  و  درآورده  حرکت  به  را  آنان  رنگارنگ،  خورش های 

الطاف و  و روشنگر  َمِلک دارد  به  انتساب  این سفره،  نظر که  آن  از  بلکه  بکشاند. 

 َثالُث ِخصاٍل، 
ّ
ِال ْجِر 

َ
ال ِمَن  َموِته  َبعَد  ُجَل  الّرَ َیْتَبُع  یَس 

َ
ل  :

َ
بی َعبداهلل؟ع؟ قال

َ
ا 1. الخصال، ج  1، ص 151؛ »َعْن 

کاَن 
َ
ها ف ُة ُهَدًی َسّنَ ْو ُسّنَ

َ
ٌة ل ُتوَرُث، ا

َ
ی  َیوِم الِقیاَمِة َو َصَدَقٌة َموُقوف

َ
ِهَی َتْجِری َبْعَد َموِتِه ِال

َ
ْجراها ِفی َحیاِتِه ف

َ
َصَدَقٌة ا

ُه«. 
َ
ٌد صاِلٌح َیْسَتْغِفُر ل

َ
ْو َول

َ
َیْعَمُل ِبها َو َعِمَل ِبها ِمْن َبْعِدِه َغْیُرُه، ا
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که  است  جهت  این  از  می باشد،  شدگان  دعوت  دربارۀ  وی  شاهانه ی  عنایات 

ارزنده می آید و جّدًا برای حضور در  خوان سلطان در نظرشان فوق العاده عظیم و 

کنار آن بسیار می کوشند و خود را به رنج و تعب می افکنند و احیانًا برای به دست 

آوردن یک سیب از دست سلطان، حاضر می شوند که صدها باغ و بوستان پر از 

َانهار و َاشجار فراوان از خود بذل نمایند تا موّفق به گرفتن یک سیب از دست ملک 

گردیده و از این راه به مقّربیت حضرت خاقان نائل شوند. 

عنایت  و  لطف  شیفتگان  و  حضورند  و  ُانس  محفل  دلباختگان  اینان  آری، 

سلطانند. اگرچه به صورت در کنار خوان پر از نعمت نشسته اند و با اشتهاء تمام از 

جمیع غذاهای الوان برخوردارند، ولی در واقع بر لب جویبار رحمِت ُمْنعم آرمیده 

ت قرب و وصال سلطان و ُمالطفات او سرخوش و خّرم دل و خوشحالند. 
ّ

اند و از لذ

ایـن بلنـد هّمتـان، غـذا را بـرای »سـلطان« می خواهند نه سـلطان را بـرای »غذا«. 

ببیـن تفـاوت ره از کجاسـت تـا به کجا؟! 

خـدای  کـه  »رّب«  حضـرت  ـص« 
َ
»مخل بنـدگان  و  »مقـّرب«  انسـان های  حـال، 

عّزوّجـل را بنـا بـه عشـقی کـه به او دارند می پرسـتند 1در بهشـت، چنین وضعی دارند 

ذات نفسـانیه اسـت 
ّ

کـه »جّنـات عالیـه« را نـه از آن نظـر کـه جایـی خـوش بـرای تلـذ

می طلبنـد و از آن بهـره می برنـد، بلکـه از آن جهـت کـه »َمظهـر« الطـاف و عنایـات 

اسـت  بخشـندگان«2  تریـن  »بخشـنده  االحسـان  و  دارالّضیافـة  و  العالمیـن«  »رّب 

خواهاننـد. آنجـا کـه خـود ذات اقدسـش بـا اعـالن دعـوت عمومـی خویـش از جمیـع 

ـی  گاه انـوار جمـال 
ّ
بنـدگان خواسـته اسـت تـا بـا تحصیـل شـرایط ویـژه ای در آن تجل

بـی ِمْثـل و نظیـرش شـرکت جوینـد کـه: 

>سـبقت و پیشـی گیرید به سـوی آمرزش پروردگارتان و بهشـتی که پهنای 

ُه«. 
َ
 ل

ً
 ُحّبا

َ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص 84 ؛ »َعَبُدوا اهلَل َعّزَ َو َجّل  .1

جَودین«. 
َ
جَوَد ال

َ
2. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 68، ص 154 ؛ »ا
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آن مانند پهنای آسـمان و زمین اسـت. آماده شـده اسـت برای کسـانی که 

ایمـان بـه خـدا و رسـوالنش دارنـد. ایـن، فضـل خداسـت، آن را بـه هـر که 

خواهـد می دهـد و خـدا صاحـب فضل عظیم اسـت<. 1 

و همانجاسـت کـه ِامـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در وصـف حـال پراشـتیاق »مّتقیـن« 

نسـبت بـه آن می فرمایـد: 

»اگـر نبـود آن مـّدت مقـّرری کـه خـدا بـرای آنـان ]بنـدگان صالـح مّتقـی[ 

جـل فرموده اسـت ]کـه مّدت معّینی بایـد در دنیا بمانند[ 
َ
نوشـته و تقدیـر ا

از شـّدت اشتیاقشـان بـه ثـواب ]بهشـت خـدا[ بـه قـدر یک چشـم به هم 

زدن، روحشـان در کالبدشـان نمی آرمیـد و مسـتقّر نمی گردیـد«.2 

بوی  گلی،  هر  از  بندگان  است،  َعُطوف  و  َودود  رّبِ  نوازشگاه  که  آنجا  آری 

»لطف« او می جویند و از هر میوه ای طعم »رحمت« او می چشند. در هر قصری از 

قصور بهشتی که مسکن گیرند، آرامش در بستر »َامن« وی می جویند و با پوشیدن 

جامه های »ُسنُدس« و »ِاسَتْبَرق« خود را آراسته به »خلعت« حضرت مّنان می یابند 

و خالصه آنکه در همه جا و در همه چیز، انوار رأفت و رحمت حق می بینند و لذا 

ت بردن از 
ّ

ت و بهجت می نمایند. در عین لذ
ّ

از جمیع َنْعماء بهشت احساس لذ

لذائذ جسمانی »جّنت«، کاماًل جانشان سرشار از لذائذ »روحانی« بوده و از حالوت 

»قرب« خدا دلخوش و شاداب می باشند. 

ِذیَن آَمُنوا ِباهلِل 
َّ
ْت ِلل

َ
ِعّد

ُ
ْرِض ا

َ
ل

ْ
ماِء َو ا َکَعْرِض الّسَ ٍة َعْرُضها  ُکْم َو َجّنَ ّبِ 1. سوره حدید، آیۀ 21؛ >ساِبُقوا إلی  َمْغِفَرٍة ِمْن َر

َعِظیِم<. 
ْ
َفْضِل ال

ْ
ْضُل اهلِل ُیْؤِتیِه َمْن َیشاُء َو اهلُل ُذو ال

َ
َو ُرُسِلِه ذِلَک ف

َواُحُهْم ِفی أْجَساِدِهْم  ْم َتْسَتِقّرَ أْر
َ
ْیِهْم ل

َ
ِذی َکَتَب اهلُل َعل

َّ
َجُل ال

ْ
 ال

َ
ْو ل

َ
2. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 303؛ »َو ل

واِب ...«. 
َ
ی الّث

َ
 ِإل

ً
َة َعْیٍن َشْوقا

َ
َطْرف
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سبب ترس و هراس شدید بزرگان دین از عذاب قیامت 

مـا می بینیـم واقع بینـان جهـان، آنهـا کـه بـا علـم و حکمـت خـود دنیـا را لرزانیـده 

انـد، از تصـّور و تذّکـر آتـش سـوزان قیامـت، بـر خـود لرزیده انـد. 

محــال  فــرض  )بــه  کــه  معصومــش؟مهع؟  فرزنــدان  و  علــی  امیرالمؤمنیــن  امــام 

بــه  م 
ّ
مســل به طــور  نباشــیم  قائــل  هــم  امامتشــان  و  رهبــری  بــه  اگــر  َالِعیاذبــاهلل(  و 

ــا، بلکــه تمــام حکمــاء و  ــه تنهــا م عقــل و درایــت و حکمتشــان معتــرف هســتیم. ن

بــا مقامــات علمــی آن معــادن علــم خــدا پیــدا  اندیشــمندان جهــان کــه تمــاس 

فــرود  ســر  و  گشــته  خاضــع  آنــان  عقلــی  رشــد  و  فکــر  عظمــت  برابــر  در  کرده انــد، 

آورده انــد. آری، همــان »علــی« علیــم و حکیــم )ارواح العالمیــن لــه الفــداء( و فرزنــدان 

کــرام و ِعظامــش؟مهع؟ کــه هــر یــک در هــر زمــان، راهنمــای جامعــه ی انســان در مســیر 

ســعادت و قافلــه ســاالر کاروان علــوم و ِحکــم بوده انــد و هســتند، در مقــام توّجــه بــه 

و  اشــکبار  دیدگانــی  هول انگیز»قیامــت«  صحنه هــای  یــادآوری  و  اوضاع»محشــر« 

قلبــی لــرزان و هراســان داشــته اند و جــّدًا ماننــد انســان مارگزیــده، بــه خــود پیچیــده و 

ریخته انــد!  اشــک ها  تــار،  شــب های  دل  در 

عمـق  از  کـه  خـدا  مـردان  آسـمانی  نداهـای  همیـن  کـه  نیسـت  بـس  آیـا  حـال، 

روح طّیـب و طاهرشـان برخاسـته اسـت، تـکان در جـان مـا افکنـده و ایـن دل هـای 

خفتـه ی مـا را بیـدار کنـد تـا بـه آینده ی بسـیار خطیر خود بیندیشـیم و از عواقب شـوم 

غفلـت و بـی خبـری بپرهیزیـم! 

 .»
ً
دا �ب

َ
�نٍ ا �تَ َع�ی

ا َطر�نَ ِس�ن
�نُ �ن

َ
ا ِالٰی  ا �ن

ْ
ِکل ُهدٰی  و لا �تَ

ْ
ا ِلل �ن �ت ِ

ُهّمَ َو�نّ
ّ
لل

َ
»ا

غّزالـی گویـد: ایمـان بـه روز قیامـت در صمیـم قلـب اکثـر مـردم وارد نگشـته و در 

بـرای  مـردم  آنکـه می بینیـم  ایـن حـرف  ُسـَویدای جانشـان ننشسـته اسـت. شـاهد 
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مصونّیـت از گرمـای تابسـتان و سـرمای زمسـتان، بـا جـّد تمام می کوشـند و بـا تهّیه ی 

اسـباب و وسـایل گوناگـون، خـود را مجّهـز بـه جهـازات الزم می نماینـد. 

و اّمـا نسـبت بـه حـرارت سـوزان جهّنـم و َزْمهریر آن، با تمام سـختی هایی که دارد 

با دیده ی سـهل انگاری می نگرند و دشـواری های آن را سسـت و سـبک می شمارند. 

آری، از معاد و قیامت اگر مورد سؤال واقع شوند، اقرار زبانی دارند، اّما قلبًا در حال 

غفلت از حقیقت »َبعث« و بی توّجه نسبت به واقعّیت آن می باشند. اگر به کسی 

بگویید: این غذا که پیش روی خود، داری مسموم است. او هم به زبان تصدیق کرده 

و بگوید: راست گفتی مسموم است، ولی در عین حال دست برای خوردن آن دراز 

کند، بدیهی است که این آدم، به زبان، تصدیِق »ُمخبر« کرده و در »عمل« تکذیب 

او نموده است و روشن است که تکذیب عملی رساتر از تکذیب لسانی می باشد. 

یعنی ای مسلمانان! که به »زبان« شهادت به رسالت پیغمبراکرم؟ص؟ می دهید و 

او را در تمام آنچه که »ِاخبار« نموده است صادق می شناسید، اّما »عماًل« طوری رفتار 

می کنید که گویی نه معاد و حسابی در کار است و نه پاداش و عقابی برقرار. بنابراین 

ب آن حضرت می باشید! پناه  ِ
ّ

شما ِلسانًا ُمَصّدق پیغمبراکرم؟ص؟ بوده و عماًل ُمَکذ

بر خدا که چنین ضعف عقیده و سستی ایمانی گریبانگیر ما شده باشد. 

تفاوت کیفر دنیایی با کیفر آخرتی 

در دنیا چنانکه می دانیم »مجازات« غیر »جنایت« است و فاعل مجازات هم غیر 

فاعل جنایت است؛ مثاًل: زید، دزدی می کند و َعْمرو که مأمور اجرای قانون است )از 

باب َمَثل( دست دزد را قطع می کند. دزدی کردن کاری است و دست دزد بریدن، کار 

دیگری است. عامل دزدی، زید است، اّما عامل دست بریدن، َعمرو است. 
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بـرای مجـازات دزد فائـده و  بایـد  البّتـه در ایـن زمینـه طبیعـی اسـت کـه  حـال، 

خاصیتـی در نظـر گرفـت از قبیـل عبـرت دیگـران و تنبیـه مجـرم بـرای پیشـگیری از 

تکـرار گنـاه و تشـّفی قلـب سـتمدیدگان و امثـال ایـن امـور و هـم در ایـن مـورد اسـت کـه 

بایـد »تناسـب« بیـن »جـرم« و »جریمـه« را رعایـت نمـود و کـّم و کیـف کیفـر را بـا کـّم و 

کیـف گنـاه از نظـر اثرگـذاری در اختـالل نظـم اجتمـاع و دیگـر جهـات، انطبـاق داد تـا 

چنـان نشـود کـه مثـاًل آفتابـه ُدزدهـا محکـوم بـه »اعـدام« شـوند، اّما آدمکش هـا با یک 

هفتـه زنـدان در منطقـه ی خـوش آب و هـوا از جـرم خـود »تبرئـه« گردنـد! ایـن، نظـاِم 

جـاری در دنیاسـت. 

ولـی در عالـم آخـرت، »مجـازات« عین »جنایت« اسـت؛ یعنی همـان عمل دنیا 

و کار سـرقت اسـت کـه در جهـان پـس از مـرگ، بـه صـورت زنجیرهـای آتشـین درآمده 

و بـر دسـت و گـردن سـارق پیچیـده می شـود و تـا مغـز اسـتخوان سـراپای وجـودش را 

می سـوزاند. منتهی»عمـل« در دنیـا ماننـد »بذر« اسـت که به صورت حرکات دسـت 

و پـا و چشـم از انسـان صـادر گشـته و در ایـن قسـمت از زمیـن جهـاِن وجـود، افشـانده 

بـذر اسـت کـه در  بـه منزلـه ی محصـول و میـوه ی آن  آتشـیِن  می شـود و زنجیرهـای 

قسـمت دیگـر از ایـن جهـان هسـتی روییـده و عائـد »بذرافشـان« کـه همـان انسـان 

جنایتـکار اسـت می گـردد. 

در ایـن صـورت، دیگـر جـای ِگلـه و شـکایت از کسـی باقـی نمی مانـد کـه بگویـد: 

ای خـدای مهربـان! در ایـن جهـان از سـوزاندن مـن، چـه فایـده ای حاصـل خواهـد 

شـد؟ یـا بگویـد ای امـان! در ازای صـد تومـان دزدی مثـاًل چـرا بایـد ایـن زنجیرهـای 

آتشـین جگرسـوز، این چنیـن بـه دسـت و پـای مـن پیچیـده شـود؟ 

در جـواب بـه او می گوینـد اینجـا کسـی مسـئول امـر جزایی نیسـت جـز ذات تو ای 

انسـان تبهـکار! ایـن زنجیـری کـه هـم اکنـون بـه دسـت و پـا و گردنـت پیچیده اسـت، 

محصـول همـان بـذِر سـرقت اسـت کـه خـود در دنیـا افشـانده و اینـک به میـوه ی تلخ 
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آن نائـل گشـته و طعـم زهرآگیـن آن را می چشـی! ایـن، قانـون عالم بـوده و ما هم تو را از 

وجـود آن قانـون باخبـر سـاخته و انـذارت نموده ایـم. حال اگر بذر خویش افشـانده ات 

میـوه ی تلـخ و سـوزان بـه بـار آورده و آتـش بـه جانت ریخته اسـت به کسـی چـه مربوط 

اسـت! هـم گنـاه از توسـت و هـم جـزاء از تـو! اینجـا »جـرم« و »جریمـه« یک چیز اسـت 

و عامـل »گنـاه« و »کیفـر« یـک شـخص اسـت. ذات آتـش افـروز در ُعقبـا، همـان نفس 

گنـاه انگیـز در دنیاسـت! اینجـا نـه دو »عمـل« در کار اسـت و نـه پـای دو »عامـل« در 

میـان، تـا بیـن آن دو عمـل مقایسـه و سـنجش بـه میـان آیـد و بحـث »تناسـب« پیـش 

و شـکایتی  گلـه  اسـت،  کـه متصـّدی مجـازات  دیگـر  آن عامـل  از  یـا  کشـیده شـود 

صحیـح و موّجـه باشـد و لـذا االن جـز اینکـه بـر سـر و صـورت خـود کوبیـده و فریـاد 

»واویـل« و »واُثبـور« از خـود سـر بدهـی چـاره ای نخواهـی داشـت. 

ِرشـتــه ایگــر به خاری خســته ای خود کشــته ای خـــود  َدری  قـــّز  و  حـریــر  ور 

ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود استاز تو ُرستســت َار نکویســت َار بد اســت

بـنـــوش روزه  هـمـــه  مـی کـــاری  بـپـــوشزآنـچـــه  روزه  هـمـــه  مـی بـافـــی  زآنـچـــه 

و  »ضبـط«  دسـتگاه  خـود،  دامنـه دار  و  وسـیع  سـازمان  در  آفرینـش  جهـان  ایـن 

»پـرورش« اعمـال دارد، هرگونـه فکـری کـه از مغـز بشـر بجوشـد و هـر نـوع عملـی کـه 

از وی صـادر شـود، دسـتگاه ضبـط جهـان آن را می گیـرد و در دامـن خـود پرورشـش 

می دهـد تـا آنکـه همـان را در صحنـه ی آخـرت در صـورت انـواع نعمت های بهشـتی 

یـا در قیافـه ی انـواع عقوبـات جهّنـم بـه عامـل آن فکـر و عمـل بـر می گردانـد. 

از باب َمَثل در ذات و وجود خود دّقت کنیم آیا نه مگر ما در آغاز ذّره ی خاکی 

بدون  را  ما  جهان  این  و  افتاده ایم؟  جهان  این  دامن  به  که  بوده ایم  آبی  قطره ی  یا 

َقه 
َ
َعل و  ُنْطَفه  از  و  داده  پرورشمان  خود  دامن  در  باشیم  داشته  توّجهی  خود  اینکه 

و ُمْضَغه بودن تبدیل به مراحل دیگری نموده است، تا به این شکل و صورتی که 

االن هستیم، مرد یا زن، پیر یا جوان، سفید یا سیاه، زشت و یا زیبا، رسانده است؟ 
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خود،  تکوینی  جریان  اقتضای  به  که  است  دستگاه  همین  و  جهان  همین  حال، 

تمام اعمال و افکار زشت و زیبای ما را همچون بذری یا نطفه ای در رحم و دامن 

خود می گیرد و بی آنکه ما متوّجه باشیم آنها را می پروراند و عاقبت در یک مرحله ی 

دیگری از همین جهان که به نام »آخرت« است، در قیافه ها و اشکالی نشاط انگیز 

یا عذاب آور به ما بر می گرداند. چنانکه در حدیثی از رسول خدا؟ص؟ رسیده است: 

»همانـا آن )نعمت هـا و یـا عذابهـای آخـرت( اعمـال شماسـت کـه بـه 
می شـود«.1 برگردانـده  شـما 

چگونگی درک عالم آخرت 

اگر فرضًا کسانی از وضع »چهار فصل« زمین و زمینیان بی خبر بوده و هیچگونه 

آگاهی از نظام »کشت« و »ِدرو« نداشته باشند، وقتی ببینند کشاورزان در فصل پاییز 

زحمات فراوان کشیده و قسمت هایی از زمین را شخم می زنند و سپس مقدار قابل 

توّجهی از گندم و جو را مثاًل که با رنج و َتَعب به دست آورده اند در دل خاک می ریزند 

و آب روی آن می بندند و سرماهای سوزان پاییز و زمستان را در راه مراقبت و آبیاری 

از آن مزرعه ها متحّمل می شوند؛ طبعًا این ناآگاهان از جریان کشت و َزرع، به وضع 

کار برزگران می خندند و از جهل و نادانی آنان متأّسف می شوند که بینوایان را ببین! 

به جای اینکه مانند ما خردمندان روشن فکر!! در اطاق های گرم و روی تخت های 

تی تمام بخورند و خوش باشند، 
ّ

میده و آنچه را که در دست دارند با کیف و لذ
َ
نرم ل

چگونه با َسفاهتی عجیب مواّد خوراکی خود را می برند و در میان خاک های بیابان 

می پاشند و خود در رنج و تعب می افتند! 

ْیُکْم«. 
َ
ُکْم ُتَرّدُ ِال

ُ
عمال

َ
کاشانی(، ص196؛ »انّما ِهَی ا 1. علم الیقین )فیض 
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بــا همــه چیــزش ســپری  اّمــا چنــدی نمــی گــذرد کــه دوران ســخت زمســتان 

بــا شــکوه تمــام آشــکار می گــردد؛ در آن موقــع  می شــود و طلیعــه ی فصــل »بهــار« 

اســت کــه دهــان پــر خنــده ی »ُمتَرفیــن« ناگهــان بســته می شــود! چــه آنکــه می بیننــد 

ــل  ــراد جاه ــه اف ــران چ ــی خب ــن ب ــا و ای ــل و دان ــی عاق ــه مردم ــران چ ــب! برزگ ای عج

و نادانــی بوده انــد! زیــرا آنــان بــا افشــاندن فرضــًا دو ســه َمــن گنــدم و جــو در میــان 

خــاک و تحّمــل اّیامــی چنــد از ســرمای زمســتان االن بــه چــه ثروتــی سرشــار و بهــره ای 

فــراوان رســیده اند. صدهــا مــن گنــدم از همــان دو ســه مــن گنــدم در خــاک پاشــیده ی 

خویــش بــه دســت آورده انــد. اّمــا ایــن نابخــردان بــی اّطــالع از وضــع جهــان، بــه همــان 

میــدن در اطاق هــای گــرم و خــوردن لقمه هــای نــرم زمســتانی اکتفــا کــرده و دلخــوش 
َ
ل

شــده اند و اکنــون کــه فصــل بهره بــرداری رســیده اســت، از همــه جهــت تهی دســت و 

فقیــر و بی بهــره مانده انــد و جــز گزیــدن انگشــت ندامــت بــه دنــدان َحســرت، چــاره ای 

نمی بیننــد. بــه همیــن منــوال اســت حــال آن گــروه غفلــت زده ی بــی خبــری کــه 

ــم پــس از مــرگ و  ــا عوال اصــاًل از وضــع جهــاِن »عمــل« و کیفیــت رشــد و ارتبــاط آن ب

ــد.  ــه اّطالعــی ندارن ــی کــه در آن ُرخ خواهــد داد، هیچگون تحــّوالت گوناگون

اینان وقتی می بینند که جمعی به نام اهل ایمان، بر اساس اعتقاد به آثار عظیم 

»عمل« در مّدت ُعمر موّقت دنیا، عجیب به تقاّل و تالش افتاده اند، دست به اعمالی 

حیرت انگیز می زنند و از مال و جان خود در راه دفاع از عقیده و ایمان خود می گذرند 

دست  به  تعب  و  رنج  با  که  را  اموالی  و  دارایی  از  بسیاری  برزگران،  همان  مانند  و 

آورده اند، به عنوان »انفاق در راه خدا« از خود جدا می سازند و به دیگران می بخشند، 

در سرما و گرما و دیگر سختی ها، به عنوان »نماز« و »روزه« و »حّج« و »جهاد«، تحّمل 

و  با شوق  را  بیخوابی ها  و  و گرسنگی ها  و تشنگی ها  انواع مشّقات و شدائد نموده 

نشاطی تمام بر خود می پسندند، طبعًا توده ی بی اّطالع کوته بین، از دیدن وضع و 

حال آن دسته ی با خبر آخربین می خندند و آنان را به باد توبیخ و مالمت می گیرند 
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که آخر، این چه رنجی است به خود می دهید؟ از دارایی و محصول دسترنج خود 

چرا می گذرید؟ از گلوی خود بریده و در شکم دیگران چرا می ریزید؟ 

ایـن چـه سـفاهتی اسـت کـه بـه آن مبتـال گشـته اید؟ از مـال و جـان و فکـر و وقـت 

خـود مایـه می گذاریـد و سـپس فرآورده هـای عمـر خـود را بـه خـاک می پاشـید و بـر بـاد 

فنـا می دهیـد. 

و  نمی گذاریم  سخنان  این  به  َوقعی  اصاًل  و  جهانیم  روشنفکران  که  ماییم  این 

ات و کامجویی های خود را نمی کاهیم. 
ّ

دارایی خود را در خاک نمی ریزیم و ذّره ای از لذ

آری، ایـن کوته نظـران بی اّطـالع از وضـع نظـام »عمـل« در عالـم انسـان، بـه همیـن 

خـود  آینـده ی  بـه  نـه  و  می افشـانند  بـذری  نـه  می دهنـد.  زندگـی  ادامـه ی  ِمنـوال 

می اندیشـند تـا ناگهـان فصـل »بهـار« عالـم انسـان فـرا رسـیده و دوران بـروز و رویـش 

بـذر »عمـل« نمـودار می گـردد. در آن موقـع اسـت کـه ایـن غفلـت زدگان بینـوا، پـی بـه 

سـیه روزی و بدبختـی خـود می برنـد و اهـل ایمـان را در نهایـت درجـه ی عـّز و شـرف و 

خوشـبختی بـی پایـان مشـاهده می نماینـد کـه بـر تخت هـای جّنـت تکیـه داده و در 

بهشـت پـر نعمـت آرمیده انـد و از آنچـه کـه در دنیـا کاشـته اند، اکنـون به طـور گسـترده 

فـراوان بهـره می برنـد. آنجاسـت کـه ایـن خـاک نشـینان مسـکین بـه آن کاخ نشـینان 

بریـن اظهـار حاجـت نمـوده و دسـت گدایـی بـه سـوی آنـان دراز می کننـد. 

قرآن در وصف حال زن و مرد منافق می فرماید: 

>روزی کـه مـردان و زنـان منافـق ]گـروه بـی ایمـان[ بـه کسـانی کـه ایمـان 

نظـار مـا بایسـتید تـا از نورتـان بهـره ای گیریـم ]بـه 
َ
آورده انـد می گوینـد در ا

آنهـا[ گفتـه می شـود بـه پشـت سـر خـود ]دنیـا[ برگردیـد و آنـگاه نـوری را 

 1  .>... بنماییـد  تحصیـل 

ِذیَن آَمُنوا اْنُظُرونا َنْقَتِبْس ِمْن ُنوِرُکْم ِقیَل اْرِجُعوا َوراَء ُکْم 
َّ
ُمناِفقاُت ِلل

ْ
ُمناِفُقوَن َو ال

ْ
 ال

ُ
1. سوره حدید، آیۀ 13؛ >َیْوَم َیُقول

 .>... 
ً
َتِمُسوا ُنورا

ْ
ال

َ
ف
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یعنــی ایــن نــور کنونــی مــا، همــان بــذر »اعمــال« دنیایــی ماســت کــه شــما هــم 

ــد.  ــه دســت آوری ــور« را در اینجــا ب ــذر را در»دنیــا« بیفشــانید و ایــن »ن می توانســتید آن ب

اّمــا یالالســف کــه آنجــا بــذر »صالحــی« نکاشــته اید، طبعــًا اینجــا هــم میــوه ی نافعــی 

نخواهیــد چیــد. 

سعدی چه عالی گفته است: 

دیبا نتوان بافت از این پشـم که ِرشـتیم»خرما« نتوان خورد از این »خار« که ِکشتیم

نـنـوشـتـیــمبر لوح معاصی خط عذری نکشــیدیم َحـَسـنـاتــی  کـبـائــر  پـهـلــوی 

از سـر تقصیـر و خطـا در نگذشـتیمافسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت مـا 

مـا شـب شـد و روز آمـد و بیدار نگشـتیمپیــری و جوانــی چــو شــب و روز برآمــد

کامـروز کسـی را نـه پناهیـم و نـه پشـتیمما را َعَجْب َار پشت و پناهی بود آن روز 

بـا ایـن عمـل دوزخیـان کاهـل بهشـتیمباشــد کــه عنایــت برســد َورنــه مپنــدار 

شـاید کـه ز مّشـاطه َنَرنجیـم کـه زشـتیمگــر خواجه شــفاعت نکنــد روز قیامت

یک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتیم»ســعدی« مگــر از ِخرمــن اقبــال بزرگان

به این هشدار امام امیرالمؤمنین؟ع؟ عرض ادب بنماییم: 

»ای بنـدگان خـدا! هـم اکنـون کـه زبان ها باز و بدن ها تندرسـت، اعضای 

بـدن نـرم ]و مطیـع فرمـان[ جـای آمـد و شـد فـراخ و فرصـت باقـی اسـت، 

کار کنیـد ]در انجـام وظایـف و عبـادت حـق سـاعی باشـید[ پیـش از آنکـه 

نیسـتی سـبقت جوید و مرگ فرا رسـد. پس فرود آمدن مرگ را بر خویشـتن 

محّقـق بدانیـد ]آن را آمـده بشـمارید و ماننـد کسـی کـه بـه انتظـار آینـده ی 

نامعلومـی بـه بیـکاری و سـهل انـگاری می گرایـد[ منتظـر آن ننشـینید«. 1 

ْعَضاُء 
ْ

ْبَداُن َصِحیَحٌة َو ال
ْ

َقٌة َو ال
َ
ُسـُن ُمْطل

ْ
ل

ْ
ُموا َو ال

َ
اْعل

َ
َن ف

ْ
1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 311؛ »ِعَباَد اهلِل ال

ـُه َو ل َتْنَتِظـُروا 
َ
ْیُکـْم ُنُزول

َ
ُقـوا َعل َحّقِ

َ
َمـْوِت ف

ْ
ـوِل ال

ُ
َفـْوِت َو ُحل

ْ
یـٌض َقْبـَل ِإْرَهـاِق ال  َعِر

ُ
َمَجـال

ْ
ِسـیٌح َو ال

َ
ـُب ف

َ
ُمْنَقل

ْ
ْدَنـٌة َو ال

َ
ل

ُقُدوَمُه«. 
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ِی اعمال بِد انسان در روز قیامت 
ّ

چگونگی تجل

واضح است که اعمال زشت در دنیا به صورت حسرت زا و غم انگیز نمی باشند 

تی نمی بردند. 
ّ

وگرنه گنهکاران تمایلی به گناه از خود نشان نمی دادند و از ارتکاب آن لذ

ت زای دنیایـی در آن عالم 
ّ

ولـی صـورت ُعقبایـی اعمـال یعنی همـان گناهان لذ

بـه صورت هـای غم انگیـز وحشـتزا مجّسـم می شـوند و تبهـکاران هـم آنهـا را می بینند 

و هم از دیدنشـان در آتش حسـرت می سـوزند که چرا عمر گرانمایه و امکانات فراوان 

از دسـت داده انـد و نتیجتـًا جهانـی آتشـین برای خود به وجـود آورده اند. 

بـدش  کار  و  او  بیـن  کاش  ای  می کنـد:  آرزو  کسـی[  هـر  قیامـت  روز  >]در 

می شـد...<.1  فاصلـه  دوری  مسـافت 

ایـن آیـه هـم نشـان می دهـد کـه انسـاِن تبهـکار از دیـدن کار بـدش در روز حشـر، 

آنچنـان نفـرت و انزجـار شـدید در خـودش می یابد که دوسـت مـی دارد و آرزو می کند: 

ای کاش بیـن او و آن عمـل فاصلـه ی زمانـی یـا مکانـی دوری به وجـود می آمـد! 

ت بخش دنیاسـت که 
ّ

َعَجـب! ایـن عمـل نفـرت انگیز قیامت همان گناه لذ
ْ
ل

َ
یال

همیـن آدم، بـرای رسـیدن بـه آن، چـه اشـتیاق فـراوان از خـود نشـان مـی داد و وسـیله 

انگیزی هـا تـا حـّد بـذل مـال و جـان می نمـود، از آبـرو و شـرف و تشـّخصات گوناگـون 

خـود می گذشـت! اینـک چگونـه اسـت کـه تـا ایـن حـّد انزجـارآور و وحشـتبار شـده 

اسـت کـه نمی خواهـد حّتـی یـک لحظـه هـم آن را ببینـد و آن چهـره را منسـوب بـه 

خـودش بشناسـد، بلکـه فاصلـه ی مکانـی یـا زمانـی بسـیار دور کـه هیچـگاه احتمال 

نزدیـک شـدن هـم ندهـد، بیـن آن و خـود آرزو می کنـد. 

پـس معلـوم می شـود صـورت ُاخـروی عمـل غیـر از صـورت دنیـوی آن اسـت. زیـرا 

اگـر همـان صـورت دنیـوی بـود، طبعـًا نشـاط انگیـز و مسـّرت بخش می بـود و آنجـا هم 

 .>... 
ً
 َبِعیدا

ً
 َبْیَنها َو َبْیَنُه أَمدا

َ
ْو أّن

َ
ْت ِمْن ُسوٍء َتَوّدُ ل

َ
1. سوره آل عمران، آیۀ 30؛ > ...َو ما َعِمل
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انسـان، مشـتاق وصـال آن می گردیـد نـه آرزومنـد فراقـش! ولـی خیـر، آن صـورت غیـر 

ایـن صـورت و آن چهـره غیـر ایـن چهـره اسـت. 

مثـاًل در اینجـا سـخنی خیلـی روان در مجمـع انـس یـاران بـه زبان شـخص جاری 

جـی در هـوا به وجـود آمـده و »غیبتـی« از شـخصی تحّقـق می پذیرد و یا  می گـردد و َتَمّوُ

فـرد محترمـی بـه بـاد »اسـتهزاء« و تمسـخر گرفتـه می شـود و طبعـًا نشـاطی بـه مجلس 

داده و موجـی از خنـده و شـادی، محفـل انـس دوسـتان را در بـر می گیـرد و سـپس در 

البـه الی سـایر امـواج انـواع سـخن محـو می شـود و ظاهـرًا از بیـن می رود! 

اّمــا آنجــا کــه »قیامــت« اســت،  آری، ایــن چهــره ی دنیــوی »غیبــت« اســت؛ 

می بینــد  را  دنیــا  فضــای  در  انگیــز  نشــاط  ناچیــز  ج  َتَمــّوُ همیــن  و  ســخن  همیــن 

کــه چهــره ی دیگــری بــه خــود گرفتــه و عینیــت خارجــی پیــدا کــرده و در قیافــه ی 

 یــک مــردار َعِفــن درآمــده اســت و او بــا اکــراه تمــام آن را می جــود و بــا اجبــار از گلــو 

پایین می دهد. 

یـا آن تمسـخر نیشـدار جانسـوز، آنجـا مبـّدل بـه یـک مـار گزنـده و افعـی خطرناکـی 

شـده اسـت کـه آتـش بـه سـراپای وجـودش کشـیده اسـت. 

مـار و کـژدم گـردد و گیـرد ُدَمـتاین سخن های چو مار و کژدمت

آن غـذای چـرب و نـرم و لذیـذی کـه یـک آدم جّبـار و سـتمگر از مـال یتیمـان در 

دنیـا می خـورد، در آن جهـان تحـّول صـورت یافتـه و تبدیـل بـه آتـش سـوزان شـده و از 

شـکمش شـعله می کشـد کـه خـدا می فرمایـد: 

»براسـتی کسـانی کـه بـا سـتم، دارایی یتیمـان را می خورند همانا آتشـی را 
بـه شـکم های خـود می ریزنـد و می خورند«. 1

منتهــی  اســت!  خــوردن«  »آتــش  عیــن  ســتم،  طریــق  از  خــوردن  یتیــم«  »مــال 

نــرم و لذیــذ  و  صــورت »ُملکــی« و چهــره ی دنیــوی آن »عمــل« لقمه هــای چــرب 

 .>... 
ً
وَن ِفی ُبُطوِنِهْم نارا

ُ
ُکل ما َیأ

َ
 إّن

ً
ما

ْ
َیتامی  ُظل

ْ
 ال

َ
وَن أْموال

ُ
ُکل ِذیَن َیأ

َّ
 ال

َ
1. سوره نساء، آیۀ 10؛ >إّن
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 اســت؛ اّمــا صــورت »ملکوتــی« و چهــره ی ُاخــروی آن، پاره هــای آتــش ســوزان و عذاب 

سعیر است. 

آری ظالم تا در دنیاسـت از سـرانجام کار خود در حجاب اسـت و سـرگرم صورت 

ت بخـش ایـن لقمه هـای تـرش و شـیرین اسـت؛ اّمـا همیـن کـه پـرده کنـار رفـت و 
ّ

لذ

آن جهـان بـا ارائـه ی چهره هـای واقعـی اعمـال آدمیـان نمـودار گردیـد، آنجاسـت کـه 

ظالمـان شـکم خواره، در شـکم آتـش فـرو می رونـد و لقمه هـای آتشـین در شـکم های 

خـود می ریزنـد کـه خـدا فرمـوده اسـت: 

از درخـت  بطـور حتـم خورنـدگان  ب! 
ّ

ای گمراهـان مکـذ >سـپس شـما 

زّقـوم بـوده و شـکم ها را از آن پـر خواهیـد کـرد<. 1 

>ای ایمـان داران! از خـدا پـروا نماییـد ]مقـّررات او و نوامیس خلقت را به 

[ بنگـرد کـه بـرای 
ً
تسـامح و سـهل انگاری مگیریـد[ و هـر کسـی بایـد ]دقیقـا

فـردا ]قیامـت[ چـه چیـز ]اعمـال نیک و بد[ پیش فرسـتاده اسـت و از خدا 

 بـه آنچه می کنید آگاه اسـت<. 2 
ً
پـروا کنیـد کـه خـدا محّققا

یعنــی ای خردمنــدان دوراندیــش! کامــاًل چشــم خــود را بــاز کنیــد و اعمــال خــود 

را دقیقــًا بررســی نماییــد کــه فــردای قیامــت، جــز همیــن اعمــال امــروزی خــود چیــزی 

نمی بینیــد و بــر چیــزی وارد نمی شــوید. هــم اکنــون در آیینــه ی اعمــال خــود، چهــره ی 

زشــت و زیبــای آینــده ی خــود را ببینیــد و در اصالحــش بکوشــید. دانه هــای بســیار 

ریــز و ســر بســته ی اعمــال و اقــوال شماســت کــه فــردا مبــّدل بــه درخت هــای پــر از 

انــواع ثمرهــای تلــخ و شــیرین خواهــد گشــت. درخــت »طوبــی « یــا »شــجره ی زّقــوم« از 

همیــن گفتــار و کــردار شــما خواهــد روییــد! 

ُبُطوَن<. 
ْ
ماِلُئوَن ِمْنَها ال

َ
وٍم * ف

ُ
وَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزّق

ُ
ِکل

َ
ُبوَن * ل ِ

ّ
ُمَکذ

ْ
وَن ال

ُّ
ال

َ
َها الّض ُکْم أّیُ

َ
1. سوره واقعه، آیات 51 تا 53؛ >ُثّمَ إّن

وَن<. 
ُ
 اهلَل َخِبیٌر ِبما َتْعَمل

َ
ُقوا اهلَل إّن

َ
َمْت ِلَغٍد َو اّت

َ
َتْنُظْر َنْفٌس ما َقّد

ْ
ُقوا اهلَل َو ل

َ
ِذیَن آَمُنوا اّت

َّ
َها ال 2. سوره حشر، آیۀ 18؛ >یا أّیُ
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مفهوم استقالل روح انسان 

مقصـود از »اسـتقالل روح« ایـن اسـت کـه در وجـود انسـان، عالوه بر قسـمت بدن 

کـه متشـکل از اعضـاء و جـوارح مشـهود و محسـوس می باشـد، جوهـری مخصـوص 

و حقیقتـی ممتـاز و مسـتقّل دیگـر موجـود اسـت کـه هـم از ِلحـاظ سـاختمان و سـنخ 

وجـود و هـم از لحـاظ طـرز کار و عمـل بـا بـدن مغایـرت دارد و ایـن همـان حقیقتـی 

اسـت کـه در قسـمت نامحسـوس وجـود مـا، منشـأ پیدایـش حیـات و فکـر و اراده و 

تصمیـم می باشـد و مـا از آن تعبیـر بـه »َمـن« می کنیـم و جملـۀ افعـال خـود را بـه آن 

نسـبت می دهیـم کـه »مـن« فکـر می کنـم و می فهمـم، »َمن« تصمیم می گیرم و سـخن 

مـی گویـم، »مـن« می بینـم و می شـنوم، »مـن« می خنـدم و می گریـم، »مـن« محـزون 

می گـردم و شـادان می شـوم، »مـن« محّبـت مـی ورزم و نفـرت می کنـم. 

البّتــه هیــچ تردیــدی نیســت در اینکــه ایــن حــاالت از فکــر و اراده و تصمیــم، 

بینایــی و شــنوایی، غــم و شــادی، محّبــت و نفــرت، در وجــود مــا هســت و بطــور حتــم 

از ســنخ بــدن هــم نیســت. زیــرا بــر خــالف بــدن، نــه قابــل ادراک بــا حــواّس ظاهــری 

اســت و نــه شایســته ی تقســیم شــده و تجزیــه شــدن بــا آالت و وســایل مــاّدی اســت. 

ایــن، یــک واقعیتــی اســت غیــر قابــل انــکار و مــورد تســالم بیــن تمــام دانشــمندان از 

ماّدییــن و الهییــن و اّمــا آنچــه کــه مــورد اختــالف بیــن دو گــروه از دانشــمندان مــاّدی و 

روحــی اســت ایــن مطلــب اســت کــه آیــا ایــن پدیده هــای نامحســوس و بــه اصطــالح 

ــت فعــل و  ــدن و خاصّی ــی« در وجــود انســان، معلــول ترکیــب خــاّص اجــزای ب »روان

ول های مغــز« می باشــند کــه بــا پیدایــش 
ّ
انفعــاالت مخصــوص »اعصــاب« و »ســل

سلســله ی  گشــتن  مختــّل  و  بــدن  مــرگ  بــا  و  می آینــد  به وجــود  اعصــاب،  و  مغــز 

اعصــاب، محــو و نابــود می شــوند. 



اݣݣدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݡیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ �ݦݩݦݑ   �عٮݨݦݦݦݦݨݑ

73

از  پدیدآمــده  نامحســوس،  روانــی  عجیــب  فّعالیت هــای  همــه  ایــن  خیــر،  یــا 

یــک گوهــر نامحســوس دیگــری اســت کــه وجــودًا برتــر از عالــم مــاّده و خاصیــت 

مــاّده اســت. نــه عــرض و طــول و عمــق دارد، نــه تحــت شــرایط زمــان و مــکان در 

ــه و تشــریح می باشــد! تنهــا رابطــه اش  ــل تجزی ــزار مــاّدی قاب ــا آالت و اب ــه ب ــد و ن می آی

بــا بــدن، رابطــه ی »تدبیــر« و »اســتخدام« اســت در مقــام »عمــل«. یعنــی بــه هنــگام 

بــا  اســتفاده می کنــد،  »ابــزار کار«  بــه صــورت  بــدن،  از اعضــای  و »کار«،  فّعالیــت 

ــرای ســخن  ــان را ب ــا و زب ــدن می شــنود، دســت و پ ــا گــوش ب ــدن می بینــد و ب چشــم ب

اندیشــه و  و در مقــام  اســتخدام می کنــد  انــواع گوناگــون »کار«  و  رفتــن  راه  و  گفتــن 

می نمایــد.  بهره بــرداری  اعصــاب  و  »مغــز«  رنــگ  خاکســتری   مــاّده ی  از  نیــز  تفّکــر 

ــر و  ــام کار تفّک ــاب، انج ــز و اعص ول های مغ
ّ
ــل ــدون س ــه ب ــت ک ــت اس ــن، درس بنابرای

ــود  ــر آن نمی ش ــل ب ــن دلی ــی ای ــد. ول ــر نمی باش ــی، امکان پذی ــای روان ــاء پدیده ه انح

ول های 
ّ
ــده ی اندیشــه و تصمیــم و اراده و خشــم و رضــا، همــان ســل کــه به وجــود آورن

مغــز و سلســله ی اعصــاب اســت! بلکــه بیــش از ایــن نشــان نمی دهــد کــه یــک نــوع 

ول های مغــز و ادراکات انســان برقــرار اســت و 
ّ
ارتبــاط قــوی و مســتحکم میــان ســل

ــا  ــزار کار« نــه ارتبــاط »کار« ب ــا »اب آن ارتبــاط نیــز چنانکــه گفتیــم ارتبــاط »کار« اســت ب

»انجــام دهنــده ی کار«. 

از باب َمَثل، آیا فرسـتنده و گیرنده ی دسـتگاه »تلفن« خودش گوینده و شـنونده 

اسـت یا خیر، ابزار کار و وسـیله اسـت برای ایصال امواج سـخن بین دو فرد انسـان؟ 

شـکی نیسـت در اینکـه »تلفـن« وسـیله و ابـزار اسـت، نـه »فاعـل« و انجـام دهنـده ی 

کار گفتـن و شـنیدن و در عیـن حـال، اگـر اختاللـی در یکـی از اجـزاء آن پیـدا شـود، 

کار تبـادل سـخن تعطیـل می گـردد، بـا آنکـه طرفیـن گفتگـو کـه یکـی مثـاًل در تهـران و 

دیگـری در مشـهد اسـت، هـر دو زنـده و سـالم و گویـا و شـنوا هسـتند اّمـا چـون ابـزار کار 

اختـالل پیـدا کـرده اسـت، آنهـا نیـز از کار خـود وا مانده انـد. 
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تـا  از مـاّده ی خاکسـتری رنـگ مغـز و اعصـاب گرفتـه  بـدن  بـدن و اجـزای  آری، 

قسـمت های دیگـر بـدن، هـر چـه کـه هسـت جملگـی ماننـد همـان دسـتگاه تلفـن، 

وسـیله و ابـزار کارنـد. آنچـه کـه »فاعل« کار اسـت و اندیشـنده و درک کننـده و تصمیم 

گیرنـده و اقدام کننـده ی بـه هرگونـه عمـل، همانـا آن جوهـر مسـتقّل و ُمجـّرد از مـاّده 

تعبیـر  و عرفـان  اربـاب ِحکمـت  و  لسـان دانشـمندان  آن در  از  کـه  و مادّیـت اسـت 

می شـود بـه روح، نفـس، جـان، دل یـا جوهـر قدسـی یـا لطیفـه ی رّبانیـه و امثـال ایـن 

تعبیـرات و بـه قـول شـاعر: 

ی ذاک الَجماِل یِشیُر«. 1»ِعباراُتنا َشّتٰی َو ُحْسُنک واِحٌد
َ
 ِال

ٌ
َو کّل

ــدن، موجــب اختــالل کار  و طبیعــی اســت کــه اختــالل نظــم اعصــاب و مــرگ ب

اندیشــه و تصمیــم و اراده و دیگــر فّعالیت هــای انســان می گــردد؛ اّمــا نــه از آن نظــر 

کــه مــرگ بــدن، مــرگ »فاعــل« و انجــام دهنــده ی کار اســت، بلکــه از آن جهــت 

ــزار کار« اســت وگرنــه »روح« کــه سرچشــمه ی  کــه مــرگ بــدن، بــه معنــای اختــالل »اب

فّعالیت هــای حیاتــی انســان اســت و بعــد از خلــق بــدن و پیدایــش اســتعداد پذیرش 

ــق تدبیــری بــه بــدن پیــدا کــرده و بــدن را بــه اســتخدام خــود درآورده 
ّ
گوهــر حیــات، تعل

اســت، بــرای همیشــه زنــده و فّعــال می باشــد و بعــد از مــرگ بــدن نیــز در عالــم دیگــری 

ــه  ــام »قالــب مثالــی« نامیــده می شــود، شــروع ب ــه ن ــزار مخصــوص دیگــری کــه ب ــا اب  ب

کار می نماید. 

بـا  اسـت  راننـده  ارتبـاط  نحـوه ی  »بـدن«،  بـا  »روح«  ارتبـاط  نحـوه ی  تشـبیهًا 

اتومبیـل و ناخـدا بـا کشـتی و خلبـان بـا هواپیمـا که خرابی دسـتگاه اتومبیل و کشـتی 

و هواپیمـا، لطمـه ای بـه حیـات و بقـاء راننـده و ناخـدا و خلبـان نمی زنـد، بلکـه او 

مجـّددًا بـا اسـتخدام وسـیله و ابـزار دیگـری بـه کار و فّعالیـت خـود ادامـه می دهـد. 

کاشانی(، ج 1، ص 86.  1. علم الیقین )فیض 
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حاِل انسان به هنگام جان دادن؟ 

مناسـب اسـت ابتدا نمونه ای از روایات در باب»َسـَکرات مرگ« بیان شـود شـاید 

تنّبهـی حاصـل گـردد و مـا را بـرای آن منـزل فوق العـاده َمخـوف و هراس انگیـز، آمـاده 

سـازد. چـه آنکـه انسـان عاقـل نمی توانـد دربـارۀ واقعـه ای بـس سـهمگین و خطرنـاک 

که به طور حتم در پیش رو دارد تغافل ورزیده و نسـبت به آن بی تفاوت و سـهل انگار 

بمانـد. از رسـول خـدا؟ص؟ سـؤال شـد: عاقل تریـن یـا هشـیارترین مـردم و گرامی تریـن 

آنـان کیسـت؟ فرمود: 

»آنـان کـه بیـش از همـه بـه یـاد مرگنـد و جّدی تـر از همـه در آمـاده سـاختن 

هـم  کـه  زیرکاننـد  و  اینـان همـان هوشـمندان  آن می کوشـند،  بـرای  خـود 

شـرافت دنیـا و هـم کرامـت آخـرت را بـه دسـت آورده انـد«. 1 

روزی آن حضرت وارد مسجد شد و جمعی را دید می گویند و می خندند، فرمود: 

»یاد مرگ کنید، سوگند به کسی که جانم به دست اوست، اگر می دانستید آنچه 

را که من می دانم ]از مرگ و شدائد آن[ هر آینه کم می خندیدید و بسیار می گریستید«.2 

امام امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: 

» ...شـما را سـفارش می کنـم بـه یـاد مـرگ بـودن و از غفلـت خـود دربـارۀ 

آن کاسـتن و چگونه سـزاوار اسـت که غافل باشـید از چیزی که آن از شـما 

ـک الَمـوت[ کـه او بـه شـما 
َ
غافـل نمی باشـد و طمـع کنیـد در کسـی ]َمل

مهلـت نمی دهد؟«. 3

ْکیاُس َذَهُبوا ِبَشـَرِف 
َ
ولِئـَک ُهـُم ال

ُ
ـُه، ا

َ
 ل

ً
ُهْم ِاْسـِتْعدادا

ُ
َشـّد

َ
َمـوِت َو ا

ْ
 ِلل

ً
ْکَثُرُهـْم ِذْکـرا

َ
1. مجموعـه ورام، ج  1، ص 269؛ »ا

ِخَرِة«. 
ْ

َکراَمـِة ال ْنیـا َو 
ُ

الّد
 .»

ً
َکثیرا َبَکْیُتْم 

َ
َضِحْکُتْم َقلیاًل َو ل

َ
ُم ل

َ
ْعل

َ
ُموَن ما ا

َ
ْو َتْعل

َ
ِذی َنْفسی ِبَیِدِه ل

َّ
ما َو ال

َ
َموَت ا

ْ
ْذُکُروا ال

ُ
2. همان؛ »ا

ُتُکْم 
َ
َکْیَف َغْفل ِة َعْنُه َو 

َ
َغْفل

ْ
َموِت َو ِإْقالِل ال

ْ
وِصیُکْم ِبِذْکِر ال

ُ
3. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 278؛ » ...َو ا

ُکْم ...«. 
ُ
ْیَس ُیْمِهل

َ
ُکْم َو َطَمُعُکْم ِفیَمْن ل

ُ
ْیَس ُیْغِفل

َ
ا ل َعّمَ
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لقمان حکیم به فرزندش می گفت: 

»فرزنـدم! حادثـه ای که نمی دانی کی به سـراغت خواهد آمد ]درباره اش 

بیندیـش و[ پیـش از اینکـه آن بـر تـو هجـوم آورده و غافلگیـرت نمایـد، تـو 

خـود را بـرای آن مهیـا کـن«. 1 

دیگری از حکماء گفته است: 

دیگـری  دسـت  بـه  اختیـارش  کـه  اسـت  اندوهبـاری  گرفتـاری  »]مـرگ[ 
گرفـت!«.2 خواهـد  فـرا  را  تـو  وقـت  چـه  نمی دانـی  اسـت، 

غّزالــی می گویــد: درد شــدیدی کــه بــه هنــگام »َنــْزع« و جــان کنــدن بــه انســان 

عــارض می شــود، تــا کســی آن را نچشــیده اســت قــادر بــر شــناخت حقیقــت آن 

نخواهــد بــود و لــذا هــر چــه بگویــد، توصیفــی اســت بــا مقیــاس دردهــای مشــهود 

در حــال حیــات کــه بــه بعــض اجــزای بــدن می رســد آن هــم بطــور ســطحی و غیــر 

ــا دردی کــه  ــل نســبت نمی باشــد ب ــر روشــن اســت کــه ایــن درد، قاب ــه پ عمیــق. البّت

مــی شــدید کــه الحــال 
َ
ســراپای وجــود انســان را فــرا گیــرد، درون و برونــش را بــه رنــج و َال

از تصــّور آن ناتــوان هســتیم بیفکنــد. 

چــه آنکــه قطــع حیــات از بــدن، بــه منزلــه ی ایــن اســت کــه یک یــک از رگ هــای 

هــم  در  مفاصــل  و  گســیخته  هــم  از  اعصــاب  شــود،  کشــیده  بــدن  درشــت  و  ریــز 

شکســته گــردد تــا آنجــا کــه )حدســًا( گفته انــد قطعــه قطعــه ســاختن بــدن بــا ضربــات 

ــا مقراض هــا، آســانتر از ســختی  ــدن آن ب ــا اّره هــا و بری ــاره کــردن آن ب ــاره پ شمشــیر و پ

ــت!  ــان دادن اس ج

ک«. 
َ
ْن یْفَجأ

َ
ُه َقْبَل ا

َ
 ل

َ
ک ِاْسَتِعّد قا

ْ
ْمٌر ل َتْدری َمتی یل

َ
1. إرشاد القلوب، ص 72 ؛ »یا ُبَنی ا

َک«.  َک ل َتْدِری َمتٰی  َیْغشا 2. همان؛ »َکْرٌب ِبَیِد ِسوا



اݣݣدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݡیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ �ݦݩݦݑ   �عٮݨݦݦݦݦݨݑ

77

حاالت »ُمْحَتَضر« در بیان امام امیرالمؤمنین؟ع؟ چنین بیان شده است. 1

امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ بعـد از ذکـر حـال مغروریـن از اهـل دنیـا کـه از وعـظ 

هیـچ واعظـی از انبیـاء و اولیـای خـدا بهره منـد نمی شـوند، در حالی که با چشـم خود 

می بیننـد کـه چگونـه صاحبـان عـّزت و سـطوت در برابـر سـلطان مـرگ به زانـو درآمده 

و رفته انـد، آنچنـان کـه دیگـر راه فسـخ و رجـوع و بازگشـتی بـرای آنهـا باقـی نمانـده 

اسـت کـه بـه دنیـا بازگردنـد و جبـران مافـات نماینـد، می فرمایـد: 

بـه آن جهـل داشـتند ]از تفاصیـل مـرگ و  نـازل شـد آنچـه کـه  چگونـه بدیشـان 

شدائد هول انگیز آن[ و به سراغشان آمد از جدایی دنیا چیزی که از آن ] بزعم خود[ 

در امـان بودنـد و وارد آخـرت گشـتند بـه همانگونـه که قباًل وعده داده می شـدند. پس 

سـختی هایی کـه برایشـان فـرود آمـد]در هنـگام مـرگ[ بـه وصف در نمی آید، سـختی 

جـان دادن و انـدوه از دسـت رفتـن ]محبوبـات[، دسـت بـه هـم داده و بـر آنهـا هجـوم 

آوردنـد، در نتیجـه اعضـاء و جوارحشـان سسـت گردید و رنگ هایشـان دگرگون شـد. 

پس از آن، ورود مرگ در آنان رو به ازدیاد و شّدت نهاد، تا آنکه میان هر یک از آنها 

و گفتارش حائل گردید ]زبان از سخن بازماند[ در حالتی که او در بین کسان خویش 

را[  آنها  ناله ی  و  ]آه  با گوشش  و  آنان[ می نگرد  با دیده اش]به اضطراب  و[  ]افتاده 

َکاُنوا  َما  ْنَیا 
ُ

الّد ِفَراِق  ِمْن  َجاَء ُهْم  َو  وَن 
ُ
َیْجَهل َکاُنوا  َما  ِبِهْم   

َ
َنَزل البالغه )صبحی صالح(، ص 160؛ »َکْیَف  1. نهج 

َمْوِت َو َحْسَرُة 
ْ
ْیِهْم َسْکَرُة ال

َ
 ِبِهْم اْجَتَمَعْت َعل

َ
َغْیُر َمْوُصوٍف َما َنَزل

َ
َکاُنوا ُیوَعُدوَن ف ی  َما 

َ
ِخَرِة َعل

ْ
َیأَمُنوَن َو َقِدُموا ِمَن ال

ُه 
َ
ِحیَل َبْیَن أَحِدِهْم َو َبْیَن َمْنِطِقِه َو ِإّن

َ
 ف

ً
وجا

ُ
َمْوُت ِفیِهْم ُول

ْ
َواُنُهْم ُثّمَ اْزَداَد ال

ْ
َها أل

َ
َرْت ل ُهْم َو َتَغّیَ

ُ
َها أْطَراف

َ
َفَتَرْت ل

َ
َفْوِت ف

ْ
ال

َنی  ُعُمَرُه َو ِفیَم أْذَهَب َدْهَرُه 
ْ
ُر ِفیَم أف ِه ُیَفّکِ ّبِ

ُ
ٍة ِمْن َعْقِلِه َو َبَقاٍء ِمْن ل ی  ِصّحَ

َ
ُذِنِه َعل

ُ
َبْیَن أْهِلِه َیْنُظُر ِبَبَصِرِه َو َیْسَمُع ِبا

َ
ل

ِزَمْتُه َتِبَعاُت َجْمِعَها َو أْشَرَف 
َ
َحاِتَها َو ُمْشَتِبَهاِتَها َقْد ل َها ِمْن ُمَصّرَ

َ
 َجَمَعَها أْغَمَض ِفی َمَطاِلِبَها َو أَخذ

ً
ُر أْموال

َ
ّک

َ
َو َیَتذ

َمْرُء َقْد َغِلَقْت 
ْ
ی  َظْهِرِه َو ال

َ
ِعْب ُء َعل

ْ
 ِلَغْیِرِه َو ال

ُ
َمْهَنا

ْ
َیُکوُن ال

َ
ُعوَن ِبَها ف ی  ِفَراِقَها َتْبَقی  ِلَمْن َوَراَءُه َیْنَعُموَن ِفیَها َو َیَتَمّتَ

َ
َعل

ی   اَم ُعُمِرِه َو َیَتَمّنَ َکاَن َیْرَغُب ِفیِه أّیَ َمْوِت ِمْن أْمِرِه َو َیْزَهُد ِفیَما 
ْ
ُه ِعْنَد ال

َ
ی  َما أْصَحَر ل

َ
 َیَدُه َنَداَمًة َعل

ُ
ُهَو َیَعّض

َ
ُرُهوُنُه ِبَها ف

َط ِلَساُنُه َسْمَعُه 
َ
ی  َخال َمْوُت ُیَباِلُغ ِفی َجَسِدِه َحّتَ

ْ
ْم َیَزِل ال

َ
ل

َ
ْیَها َقْد َحاَزَها ُدوَنُه ف

َ
َکاَن َیْغِبُطُه ِبَها َو َیْحُسُدُه َعل ِذی 

َّ
 ال

َ
أّن

ِسَنِتِهْم َو ل َیْسَمُع 
ْ
َظِر ِفی ُوُجوِهِهْم َیَری  َحَرَکاِت أل ُه ِبالّنَ

َ
ُد َطْرف َصاَر َبْیَن أْهِلِه ل َیْنِطُق ِبِلَساِنِه َو ل َیْسَمُع ِبَسْمِعِه ُیَرّدِ

َ
ف

َصاَر ِجیَفًة َبْیَن 
َ
وُح ِمْن َجَسِدِه ف َکَما ُقِبَض َسْمُعُه َو َخَرَجِت الّرُ ُقِبَض َبَصُرُه 

َ
 ف

ً
ِتَیاطا

ْ
َمْوُت ال

ْ
َکالِمِهْم ُثّمَ اْزَداَد ال َرْجَع 

ْرِض 
ْ

ال َمَحّطٍ ِفی  ی  
َ
ِإل وُه 

ُ
ُثّمَ َحَمل  

ً
َداِعیا ُیِجیُب  َو ل   

ً
ِکیا َبا ُیْسِعُد  ُقْرِبِه ل  ِمْن  َتَباَعُدوا  َو  َجاِنِبِه  ِمْن  أْوَحُشوا  َقْد  أْهِلِه 

ْوَرِتِه«.  ی  َعَمِلِه َو اْنَقَطُعوا َعْن َز
َ
ُموُه ِفیِه ِإل

َ
أْسل

َ
ف
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می شنود، عقلش به جا و درک و شعورش برقرار است. به فکر می رود که عمر خود را 

در چه فنا کرده و روزگار خویش را چسان نابود ساخته است و به یاد می آورد اموالی 

را که جمع کرده و در راه به دست آوردن آنها چشم ]از حالل و حرام[ بر هم نهاده و 

ّیت و حرمت آن[ آشکار و ]بعض دگر[ مشتبه بوده 
ّ
آنها را از مأخذی که ]بعضًا حل

فراهم نموده است. 

طبعـًا آثـار شـوم جمـع آوری آن امـوال گریبانگیـر وی گردیـده و ]الحـال[ اشـراف بـر 

فـراق آن همـه گـرد آورده هـا پیـدا کـرده اسـت ]کـه بایـد بگـذارد و بـرود[ تمـام آن امـوال 

می ماند تا دیگران پس از او به خوشـگذرانی در میراث وی بپردازند و از آن کام گرفته 

ت ثـروت او[ مـال دیگـران بـوده و بـار 
ّ

و برخـوردار گردنـد. نتیجـه آنکـه گوارایـی ]و لـذ

سـنگین ]آثار شـوم آن[ بر پشـت او باشـد؛ در حالی که مرد ]مسـکین[ در گرو آن اموال 

مانـده]از حسـاب و بازپرسـی نسـبت بـه آن رهایـی نـدارد و راه َفـّک و خالصی از وبال 

آن بـه توبـه و اعمـال صالحـه بـر او[بسـته شـده اسـت. پس بـر اثر آنچه کـه هنگام مرگ 

بـر وی آشـکار گشـته ]از زیـان و تهی دسـتی نسـبت بـه سـعادت ُاخـروی[ و از شـّدت 

پشـیمانی بـر کار خـود دسـت خـود را می گـزد و بـه آنچه که در اّیام عمـرش به آن تمایل 

و رغبـت داشـت، بی رغبـت می شـود ]از دنیـا و همـه چیـز آن متنّفـر می گـردد[ و آرزو 

می کنـد کـه ای کاش آن کسـی کـه ]وی[ در امـر دنیـا بـه او رشـک می بـرد و بـه داشـتن 

آن بـر او حسـد می ورزیـد، همـو ایـن امـوال را جمـع کـرده بـود، نـه ایـن ]و االن هـم بـار 

سـنگین و وبـال ایـن امـوال بـر دوش او می بـود، نـه بـر دوش ایـن[. 

پـس پیوسـته و دم بـه دم، مـرگ در جسـدش شـّدت می یابـد و راسـخ می گـردد، تـا 

آنکـه گـوش او هـم ماننـد زبانـش از کار می افتـد ]دیگـر صـدا و سـخنی هـم نمی شـنود[ 

و در میـان کسـانش چنـان می شـود کـه نـه بـا زبانـش سـخن می گویـد و نـه بـا گوشـش 

می شـنود ]تنهـا[ چشـم خـود را به نظـر کـردن در چهره های آنـان می چرخاند، حرکات 

زبـان آنهـا را می بینـد ]ولـی[ کالم آنهـا را نمی شـنود. 
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باز هم شّدت چسبندگی مرگ بیشتر می شود تا آنکه چشمش را هم می گیرد، 

خارج  َجَسدش  از  جان  و  نمی بیند[  را  چیزی  ]دیگر  بود  گرفته  را  گوشش  چنانکه 

وحشت  وی  از  که  کسانش  میان  در  می شود  ُمرداری  او  حال[  آن  در   [ می گردد 

همراهی  را  گریه کننده ای  نه  می کنند!  دوری  او  به  شدن  نزدیک  از  و  می نمایند 

می نماید و نه خواننده ای را پاسخ می دهد. پس از آن ]جنازه ی[ او را حمل می کنند 

به  و[  گذارده  ]تنها  آن  در  را  او  و  می آورند  ]قبر[  زمین  از  ی 
ّ
محل یا  شکافی  سوی  به 

عملش می سپارند و از دیدارش دست می کشند ...

خدایا! ما را هشـیار کن که قبل از فرا رسـیدن این لحظه ی سـخت و دشـوار خود 

را مهّیا کرده باشـیم و غافلگیر نشـویم ان شـاءاهلل. 

امکان درک حقیقت مرگ 

مـا، یـک قسـمت قابـل توّجهـی از عمـر خـود را در خـواب بـه سـر می بریـم و بسـا 

در عالـم خـواب بـا صحنه هـا و رؤیاهایـی ُسـرورانگیز و یـا هـراس آور روبـه رو می شـویم 

در  پیوسـت  وقـوع خواهـد  بـه  آینـده  در  و  نشـده  واقـع  هنـوز  کـه  را  احیانـًا حوادثـی  و 

خـواب می بینیـم و سـپس بـه همانگونـه کـه در خـواب دیده ایـم در بیـداری مشـاهده 

می نماییـم؛ آنـگاه بـه فکـر فـرو می رویـم و بـا خـود می اندیشـیم کـه راسـتی حقیقـت 

»خواب« چیسـت و خواب دیدن یعنی چه. انسـان چگونه می شـود که در خواب از 

وقایـع آینـده ی عمـرش باخبـر می گـردد و آنچـه را که هنوز واقع نشـده اسـت در خواب 

می بینـد، آیـا وسـیله ی ارتبـاط بیـن انسـان خـواب رفتـه و آن حادثه ی آینده چیسـت 

و کیفیـت ایـن ارتبـاط از چـه قبیـل اسـت؟ 

اینهـا مسـائلی اسـت کـه نـه تنهـا مـا، بلکـه متفّکرترین مغزهـا و کاوشـگران علمی 
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نیز از دادن یک جواب قاطع و محکم بدینگونه مسائل پیچیده و مبهم می پرهیزند 

و آنچـه کـه گفته انـد و می گوینـد تئوری هـا و فرضیه هایـی اسـت کـه تـا بـه حـال ارزش 

یـک مطلـب تحقیقـی ثابـت شـده ی علمـی را بـه دسـت نیاورده انـد و تضـاّدی کـه 

خـود ایـن نظریه هـا بـا یکدیگـر دارنـد دلیـل روشـنی اسـت بـر اینکـه »چـون ندیدنـد 

حقیقـت، ره افسـانه زدنـد«. تـا آنجـا کـه بنا بر نقل یکـی از نویسـندگان معاصر تاکنون 

در حـدود چهارصـد نظریـه ی مختلـف دربارۀ حقیقت خواب و رؤیا ابراز شـده اسـت 

و مـا بـه لحـاظ رعایـت اختصـار بـه نقـل آن نظریه هـا نمی پردازیـم. 

غـرض ایـن اسـت بشـری کـه در مـّدت عمـر خـود دائمـًا بـا خـواب و خـواب دیـدن 

سـر و کار دارد و مـع ذلـک از حقیقـت آن بی خبـر اسـت؛ آیـا او چگونـه می توانـد دربـارۀ 

در  و  نگرفتـه  آن  بـا  تمـاّس  مـّدت عمـرش  در  بـه هیـچ عنـوان  کـه  »مـرگ«  حقیقـت 

حومـه ی وجـود خـود نشـانی از آن نیافتـه اسـت، نظـری قاطـع و صائـب بدهـد و یـا در 

مقـام نفـی و اثبـات وقایـع بعـد از مـرگ اظهـار فهـم و درایتـی بنمایـد؟ ما چـه می دانیم 

کـه بـا ُمـردن، چـه حالـی بـه مـا دسـت می دهـد و چـه احسـاس و ادراکـی در مـا پدیـد 

ـد می شـدیم کـه چنـد لحظـه ی 
ّ
می آیـد. درسـت ماننـد آن لحظـه ای کـه از مـادر متول

د گشـتن چه می شـویم 
ّ
قبل از والدت، هیچ نمی دانسـتیم والدت یعنی چه و با متول

و سـر از چـه عالمـی در می آوریـم و بـا چه اوضاع و احوال و اشـخاصی روبه رو می گردیم 

و روی دسـت چـه نـوع افـرادی قـرار می گیریـم. 

آیـا قابلـه ای مهربـان و خویشـانی بـا محّبـت از خواهـران و عزیزان به انتظـار ورود ما 

نشسـته اند کـه بـه محـض خـروج از رحـم، مـا را می گیرنـد و با مدارا شستشـو می دهند 

و در میـان لفافـه ای نـرم و لطیـف پیچیـده و در آغـوش پـر مهـر خـود می خواباننـد یـا 

ـد ایـن نـوزاد بینـوا منتظرنـد کـه بـه محـض خـروج از 
ّ
 خیـر، افـرادی خشـمگین از تول

رحـم بـا خشـونت و نفرتـی عجیـب او را در ِخرقـه ای زبـر و خشـن بپیچنـد و در گودالـی 

افکنـده و نابـودش کنند. 
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آری، انسـان هـم کـه در حـال احتضـار اسـت و سـرگرم جـان دادن، در آن موقـع 

هیـچ نمی فهمـد کـه چنـد لحظـه ی بعـد چـه وضعـی خواهـد داشـت و چشـم بـه چه 

عالمـی خواهـد گشـود و روی دسـت چـه کسـانی قـرار خواهـد گرفـت. 

زلزلـهتن چو مادر، طفل جان را حامله و  اسـت  زادن  درد  مـرگ، 

َبِطـرجمله جان های گذشته ُمنَتِظر  جـاِن  ایـن  زایـد  چگونـه  تـا 

آنکه نازاده شناسـد او کم استتا نزاد او مشــکالت عالم است

باُشـُکوه فاش گردد که تو کاهی یا که کوه یـا سـعید  نـک شـقیی 

گرفتـن روح  آمـاده  ی  و  کارانـش منتظـر  و کمـک  یـاران  بـا  حضـرت عزرائیـل؟ع؟ 

نـوزاد ی از شـکم »دنیـا« هسـتند کـه بـه محـض جـدا شـدن از بـدن، او را می گیرنـد. 

حـال آیـا وی را تحویـل مالئکـه ی رأفـت و رحمـت می دهنـد و یـا در اختیار فرشـتگان 

ِغـالظ و ِشـدادش می گذارنـد. پاسـخ ایـن سـؤال را از قـرآن بشـنوید کـه می فرمایـد: 

>اگـر از مقّربـان و نزدیـک شـدگان]به خـدا[ باشـد ]بـرای او[ راحتـی از هـر 

از  اگـر  اّمـا  و  بـود  پـر نعمـت خواهـد  و بهشـت  آرام بخـش  برخـورد  و  رنـج 

تکذیـب کننـدگان ]دیـن[ و گمراهـان باشـد، پذیرایـی از او و خوراکـش بـا 

آب داغ و افکنـدن در آتـش سـوزان خواهـد بـود<.1 

آدمــی کــه از معــده ی خــود بی خبــر اســت، چــه می فهمــد کــه در معــده ی ایــن 

جهــان عظیــم هســتی چــه خبــر اســت و در درون ایــن عالــم فوق العــاده بــزرگ آفرینــش 

چــه می گــذرد! او کــه جــز ایــن چیــزی بــه فکــرش نمی رســد کــه ایــن ســو و آن ســو بــدود 

و لقمه هایــی چــرب و نــرم و تــرش و شــیرین بــه دســت آورده و در ِمعــده اش جــا بدهــد. 

دیگــر هیــچ نمی فهمــد چگونــه می شــود کــه قســمتی از ایــن لقمه هــا تبدیــل بــه خــون 

کاَن ِمـْن  ـا إْن  ـُة َنِعیـٍم * َو أّمَ ْیحـاٌن َو َجّنَ ـَرْوٌح َو َر
َ
ِبیـَن * ف ُمَقّرَ

ْ
کاَن ِمـَن ال ـا إْن  أّمَ

َ
1. سـوره واقعـه، آیـات 88 تـا 94؛ >ف

 ِمـْن َحِمیـٍم َو 
ٌ

ُنـُزل
َ
یـَن * ف ِ

ّ
ال

َ
ِبیـَن الّض ِ

ّ
ُمَکذ

ْ
کاَن ِمـَن ال ـا إْن  َیِمیـِن * َو أّمَ

ْ
ـَک ِمـْن أْصحـاِب ال

َ
َسـالٌم ل

َ
َیِمیـِن * ف

ْ
أْصحـاِب ال

َجِحیـٍم<.  َتْصِلَیـة  
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شــده و ســرانجام مبــّدل بــه نــور چشــم و قــّوه ی ســمع و فکــر و هــوش می گــردد و رو بــه 

ــاذورات  ــورت ق ــه ص ــر آن ب ــمت دیگ ــی رود و قس ــاال م ــدن ب ــای ب ــاالی اعض ــمت ب س

نــد و َعِفــن درآمــده و در ُمســتراح ها و َمزبله هــا ریختــه می شــود. 
َ
ُپرگ

آری این چنیــن موجــود بی خبــر از رمــز تحــّوالت گوناگــون غــذا در داخــل معــده و 

روده ی خــود، چــه می دانــد و از کجــا و چگونــه می توانــد بفهمــد کــه ایــن افــراد بــه ظاهــر 

متشــابه انســانی کــه هــر یــک لقمــه ای هســتند و در دهانــه ی »قبــر« وارد می شــوند و در 

ــد  ــه میــان می آی ــی ب ــد، چــه می شــود و چــه تحّوالت ــرو می رون ــرزخ« ف ــم ب معــده ی »عال

کــه بعضــی از آنهــا تبدیــل بــه انســان های بهشــتی گردیــده و رو بــه طبقــات اعــالی 

ییــن« ِجنــان، مســکن می گزیننــد. 
ّ
وجــود ارتقــاء می یابنــد و بــه »َاْعلــی  ِعل

اّمــا بعــض دیگــر از آنهــا دوزخیانــی می شــوند محــروم از جمیــع ســعادات و  و 

ات بی پایــان کــه بــه »َاســَفل َدَرکات« جهّنــم ســقوط کــرده و همچــون نخاله هایــی 
ّ

لــذ

نــد و عفونــت »َســعیر« و »َســَقر« 
َ
فاقــد هرگونــه ارزش و احتــرام، بــه مســتراح های ُپرگ

ریختــه می شــوند. آیــا انســان، بــرای پی بــردن بــه اینگونــه مطالــب پنهــان، راهــی 

جــز گفتــار خــدا و رســوالن معصــوم خــدا دارد؟ پــر روشــن اســت کــه خیــر، راهــی جــز 

ــه فضــل خــدا چشــمی  ــر انبیــاء و اولیــای خــدا؟مهع؟ کــه ب ــد در براب ــدارد کــه بای ایــن ن

تیزبیــن و گوشــی تیــز شــنو دارنــد و حقایــق عالیــه ای را کــه از مــا پنهــان اســت، آن 

بنــدگان مقــّرب حــق بــا چشــم و گــوش دیگــری می بیننــد و می شــنوند. ناچــار انســان 

ــا آنچــه را کــه آن برگزیــدگان خالــق  ــان تســلیم و ســراپا گــوش باشــد، ت ــر آن ــد در براب بای

و منصوبیــن از جانــب آفریــدگار جهــان در اختیــارش می گذارنــد دریابــد و در مرکــز 

اعتقــادش بنشــاند و در مجــرای عمــل درآورد. 
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سبب هراِس بسیاری از مردم از مرگ 

حضـرت امـام هـادی؟ع؟ بـه عیـادت یکـی از اصحابـش کـه مریـض بـود تشـریف 

فرمـا شـد، در حالتـی کـه او از تـرس مـرگ گریـه و بی تابی می نمود! امـام؟ع؟ فرمود: ای 

بنـده ی خـدا! تـو از مـرگ از آن جهـت می ترسـی کـه آن را نمی شناسـی؛ بگـو ببینـم آیـا 

تـو اگـر بـه انـواع کثافـات، آلوده و چرکین باشـی و از هر طـرف ُدَمل ها و عوارض جلدی 

بـر بدنـت احاطـه کـرده باشـند و شـدیدًا تو را بیازارند و بدانی که تنهـا راه رهایی از این 

نکبت هـا و شـدائد دخـول بـه حّمـام اسـت و شستشـوی بـدن و جـز ایـن راه عالجـی 

نیسـت، آیـا در ایـن صـورت، دوسـت داری کـه داخـل حّمـام رفتـه و خـود را شستشـو 

دهـی یـا خیـر، از دخـول بـه حّمـام خـودداری نمـوده و همچنـان می خواهـی در میـان 

ایـن نکبـت هـا و عفونت هـا افتـاده و از چـرک و ُدمـل بنالـی؟ 

گفـت: آری یابـن رسـول اهلل! دلـم می خواهـد داخـل حّمـام رفته و خود را شستشـو 

بدهـم. فرمـود: حـال، ایـن مـرگ همـان حّمـام اسـت1 و ایـن آخریـن وسـیله ای اسـت 

کـه بـا آن، تیرگی هـای گناهـان از تـو زائل می گـردد و آلودگی های سـّیئات از صفحه ی 

جانـت برطـرف می شـود. همیـن کـه تـو وارد بـر مـرگ گردیـده و در مجـاورت آن قـرار 

گیـری از هـر غـم و انـدوه و دل آزردگـی نجـات می یابـی و بـه هرگونـه ُسـرور و فـرح نائـل 

می شـوی! مـرد از شـنیدن ایـن سـخنان امیدبخـش امـام؟ع؟ آرام شـد و خـّرم گردید و 

از اضطـراب افتـاد؛ چشـم بـر هـم نهـاد و بـه خوشـی و سـهولت درگذشـت. 

ــا«  ــز »دنی ــی ج ــه محبوب ــتان ک ــان و هواپرس ــرای دنیاطلب ــرگ« ب ــه »م ــه آنک خالص

و هّمــی جــز نیــل بــه خواهش هــای نفســانی خویشــتن نداشــته اند، حادثــه ای بــس 

ــارۀ  ــرگ درب ــرا م ــود؛ زی ــد ب ــتناک خواه ــاده دردآور و وحش ــه ای فوق الع ــنگین و واقع س

ذِلک الَموُت ُهَو ذِلَک الَحّماُم«. 
َ
1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 6، ص 156؛ »ف
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آنــان موجــب »ِفــراق« اســت و آنهــا را از محبوباتشــان جــدا می ســازد و آنچــه را کــه 

 یــک عمــر در طلبــش شــب و روز آرام نداشــته اند از دستشــان می گیــرد. چنانکــه 

قرآن می فرماید: 

ات 
ّ

>جدایـی انداختـه شـد بینشـان و بیـن آنچـه کـه می خواهنـد ]از لـذ
دنیـا[ ...< 1

سـوزنده  و  دردآور  انسـان،  بـرای  »محبـوب«  از  گشـتن  جـدا  کـه  اسـت  بدیهـی 

اسـت؛ اّمـا خـدا دوسـتان کـه جـز »خـدا« دل بـه چیـزی نبسـته اند و هّمـی جـز نیـل 

بـه »قـرب« او و تحصیـل رضـای او نداشـته اند و دنیـا را همچـون حجابـی بیـن خـود 

بـا آمـدن »مـرگ« آن پـرده و حجـاب برداشـته شـده  و خـدا می دیده انـد، اینـک کـه 

بـا محبوبشـان نزدیکتـر و روشـن تر می گـردد، طبیعـی اسـت کـه در آن  ارتباطشـان  و 

حـال، َفـَرح و سـروری بـر روحشـان غالـب می شـود کـه جـّدًا قلـم و زبـان از توصیـف آن 

ـم بـه ایـن مقـال می گردنـد:  ناتـوان اسـت. در آن دم بـه زبـان حـال خویشـتن ُمَترّنِ

تنــم غبــار  می شــود  جــان  چـهـــرۀ  حـجـــاب 

خوشــا دمــی کــه از ایــن چهــره پــرده برفکنــم

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است

روم بــه گلشــن رضــوان کــه مــرغ آن چمنــم

سـنگین  تنهـا  نـه  بیـن،  واقـع  روشـندالن  ایـن  بـرای  »مـرگ«  کـه  اسـت  بدیهـی 

از  لطـف  پیـام  حامـل  و  اسـت  بشـارت  پیـک  حّقـًا  بلکـه  نمی باشـد،  وحشـتبار  و 

جانـب حضـرت محبـوب و رسـاننده ی آنـان بـه »وصـال« آنچـه کـه ُعمـری مشـتاقانه 

منتظـرش بوده انـد از »لقـاء« رّب کریـم خویـش و آرمیـدن در روضـه ی رضـوان خـدای 

می فرمایـد:  کـه  خـود  مهربـان 

1. سوره سبأ، آیۀ 54؛ >َو ِحیَل َبْیَنُهْم َو َبْیَن ما َیْشَتُهوَن ...<. 
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>... آنـان در آنچـه کـه دلشـان می خواهـد و َنْفسشـان می طلبـد ]از همـه 
ـد و جـاودان می باشـند<. 1

ّ
ت و راحـت بی پایـان[ ُمخل

ّ
گونـه لـذ

پـس همچنـان کـه »مـرگ« بـرای دوسـتداران دنیـا »روز جدایی«2 اسـت و اّول سـوز 

و گداز اسـت، برعکس برای دوسـتداران خدا »روز وصال«3 اسـت و آغاز فرح و ُسـرور 

و ورود بـه عالـم راز و نیاز اسـت. 

چگونگی جسم مثالی در عالم برزخ

از روایـات معتبـر ایـن مطلـب بـه دسـت می آیـد کـه روح انسـانی پـس از مفارقـت 

ـق می گیـرد کـه از هـر جهـت بـا ایـن بـدن دنیوی 
ّ
از »بـدن مـاّدی« بـه جسـم لطیفـی تعل

شـباهت دارد و تنها امتیاز آن نداشـتن ِغلظت ِجرمانی اسـت. یعنی از نظر صورت 

ماننـد ایـن بـدن اسـت، آنچنان که هـر کس آن را ببیند، می گوید این همان شـخص 

دنیایـی اسـت و در عیـن حـال فاقـد مـاّده و ِجرمّیتـی می باشـد کـه در دنیـا واجـد آن 

بـوده اسـت. تقریبـًا ماننـد صورتـی کـه از انسـان در آیینـه و اجسـام صیقلـی مشـاهده 

می گـردد و تـا »روح« در عالـم »بـرزخ« اسـت، با همین جسـم لطیف و قالب مثالی که 

تهـا یـا دردهـای 
ّ

مشـابه و هماننـد بـا کالُبـد دنیایـی اوسـت زندگـی می کنـد و تمـام لذ

برزخـی را بـا همـان »جسـم مثالـی« ادراک می نمایـد تـا عالـم »َحْشـر« و قیامـت کبـری  

فـرا رسـد کـه مجـّددًا بـه بـدن مـاّدی و جسـد ُعنصـری اّولیـه اش برگردد. 

اینک نمونه ای از روایات در این باب: 

1. سوره انبیاء، آیۀ 102؛ > ...َو ُهْم ِفی َما اْشَتَهْت أْنُفُسُهْم خاِلُدوَن<. 
2. َیوُم الِفراق. 

3. روضة المتقین فی شرح من ل یحضره الفقیه )ط - القدیمة(، ج 2، ص 84؛ »َیوُم الِوصال«. 
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از  امام صادق؟ع؟ بودم، سخن  َظبیان می گوید: در محضر  »یوُنس بن 

.... وقتی که خدا  فرمود:  امام؟ع؟  اینکه  تا  آمد،  به میان  ارواح مؤمنین 

روح آدمی را گرفت، او را در قالبی مانند قالب دنیایی وی قرار می دهد. 

پس ]ارواح، با آن بدن[ می خورند و می آشامند و هنگامی که کسی بر آنها 

وارد شود، او را با همان صورت و شکلی که در دنیا داشت می شناسند«.1 

ضمن روایت دیگری از امام صادق؟ع؟ در همین باب رسیده است که فرمود: 

»... ]ارواح مؤمنیـن در عالـم بـرزخ[ در بدن هایـی شـبیه بدن هایشـان ]کـه 

در دنیـا داشـته اند[ می باشـند«. 2 

خارج  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  امام  مالزمت  در  که:  است  نقل  ُعَرنی«  ه ی  »َحّبَ از 

کوفه رفتم، آن حضرت در »وادی الّسالم« مانند کسی که با جمعی به گفتگو مشغول 

شود، ایستاد آن قدر که من خسته شدم و نشستم. بار دیگر ایستاده و از خستگی 

نشستم و عاقبت برخاستم و ردا از دوش خود گرفته و روی زمین پهن کردم و گفتم یا 

امیرالمؤمنین اندکی استراحت کرده و رفع خستگی بنمایید. فرمود: 

»ای َحّبـه! ایـن، جـز سـخن گفتـن با مؤمنی یا انس گرفتـن با او چیز دیگری 

نیسـت ]یعنـی مـن بـا مؤمنیـن عالم بـرزخ، مأنوس گشـته و با آنان مشـغول 

سخن بودم[«. 3 

گفتم یا امیرالمؤمنین! آیا آنها نیز با هم مأنوس و هم سخن می شوند؟ فرمود: 

»آری، اگـر پـرده از بـرای تـو برداشـته شـود، آنهـا را خواهـی دیـد کـه حلقـه 

حلقـه بـه روی پـا نشسـته اند و بـا هـم مشـغول گفتگـو هسـتند«. 4 

 .... 
َ

َقال
َ
ُکْنُت ِعْنَد أِبی َعْبِد اهلِل ؟ع؟ ف  

َ
1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 58، ص 50؛ »َعْن ُیوُنَس ْبِن َظْبَیاَن َقال

وُه 
ُ
َقاِدُم َعَرف

ْ
ْیِهُم ال

َ
إَذا َقِدَم َعل

َ
ُبوَن ف وَن َو َیْشَر

ُ
ُکل

ْ
َیأ

َ
ْنَیا ف

ُ
ِبِه ِفی الّد

َ
َکَقال ٍب 

َ
وَح ِفی َقال َک الّرُ

ْ
َر ِتل  َصّیَ

َ
إَذا َقَبَضُه اهلُل َعّزَ َو َجّل

َ
ف

ْنَیا«. 
ُ

َکاَنْت ِفی الّد ِتی 
َّ
وَرِة ال َک الّصُ

ْ
ِبِتل

ْبداِنِهْم«. 
َ
َکأ ْبداٍن 

َ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 3، ص 244؛ » ...َولِکْن ِفی ا  .2

ْو ُمؤاَنَسُتُه«. 
َ
 ُمحاَدَثُة ُمؤِمٍنِ ا

ّ
ُة ِاْن ُهَو ِال 3. همان؛ »یا َحّبَ

 ُمْحَتبیَن«. 
ً
قا

َ
ْیَتُهْم َحل

َ
َرأ

َ
َک، ل

َ
ُکِشَف ل ْو 

َ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 3، ص 243؛ »َنَعْم َو ل  .4
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و ایــن قالــب مثالــی بنــا بــه گفتــه ی بعــض بــزرگان، در حــال حیــات دنیــوی نیــز 

موجــود اســت و در باطــن ایــن بــدن، بســان »مغــز« در باطــن »پوســت« تحــت تصــّرف 

مســتقیم نفــس انســانی قــرار گرفتــه اســت کــه »َنْفــس«، اّواًل و بالواســطه در آن تصــّرف 

نمــوده و ثانیــًا و َمع الواســطه در بــدن متصــّرف می باشــد و ایــن همــان بدنــی اســت کــه 

آدمــی خــود یــا دیگــران را در عالــم خــواب بــا آن مشــاهده می نمایــد. 

بعضـی هـم می گوینـد: ایـن قالـب بعـد از مرگ از زوائـد و یا از َاجـزاء اصلیه ی بدن 

ـق »روح« قـرار می گیـرد بـه هـر حـال »نفـس انسـانی« در مقـام 
ّ
آفریـده شـده و مـورد تعل

ـق بـه یـک چنیـن بـدن 
ّ
»فْعـل« و عمـل نیازمنـد بـه »بـدن« می باشـد، چـاره ای جـز تعل

ه هم این مطلب 
َ
برزخـی و »قالـب مثالـی« نخواهد داشـت، چنانکه از روایـات َمنقول

بـه دسـت آمد. 

حال و وضعّیت شیعیان در لحظات احتضار  

از  که  کسی  کرد  حدیث  من  برای  گفت:  که  است  شده  نقل  مروان  عّماربن  از   

امام صادق؟ع؟ شنیده بود که می فرمود: به خدا سوگند! تنها از شما ]شیعه[ قبول 

می شود ]َحَسنات[ و تنها از شما آمرزیده می گردد ]سیئات[. حقیقت آنکه بین هر 

یک از شما و رسیدنش به حال خوش و ُسرور فرح، فاصله ای نمی باشد جز اینکه 

جانش به اینجا برسد ]و با دسِت خود اشاره به حلق خود نمود[. آنگاه فرمود: در آن 

لحظه که این حال پیش آید و او محتضر گردد، رسول خدا؟ص؟ و علی؟ع؟ و جبرئیل 

ک الَموت؟امهع؟ در نزد وی حاضر شوند. سپس علی؟ع؟ به او نزدیک گشته و 
َ
و َمل

می گوید: یا رسول اهلل! این ]ُمحَتضر[، ما خاندان نبّوت را دوست می داشت، او را 

رسول  و  خدا  به راستی  این  جبرئیل!  ای  می فرماید:  خدا ؟ص؟  رسول  بدار.  دوست 
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خدا و اهل بیت رسول خدا را دوست می داشت، او را دوست بدار. پس جبرئیل 

ک الَموت! این شخص چنین بود که خدا و رسول خدا و اهل بیت 
َ
می گوید: ای َمل

رسول خدا را دوست می داشت، پس ]تو هم[ او را دوست بدار و با وی مدارا نما. 

آنگاه ملک الموت به او نزدیک می شود و می گوید: ای بنده ی خدا! آیا برات آزادی 

از عذاب و َامان از شدائد این عالم را به دست آورده ای؟ آیا در زندگی دنیا تمّسک 

به عصمت کبری  داشته ای ]که از مرز این جهان به سالمت بگذری[. در آن موقع 

توفیق خدا شامل حالش شده و می گوید: بلی ]من نامه ی امان و برائت از عذاب 

آورده ام[. ملک الموت می پرسد، آن چیست و کدام است؟ جواب می دهد: ]آن[ 

والیت علی بن ابیطالب ؟ع؟ است! فرشته ی مرگ می گوید: راست گفتی! حال، 

رسیدی!  بودی  آن  آرزومند  که  آنچه  به  و  داد  امانت  خدا  می ترسیدی  که  آنچه  از 

بشارت باد تو را به ]دیدار[ پیشینیان شایسته، همنشینی با رسول خدا؟ص؟ و علی 

ک  الَموت به قبض روح وی می پردازد و او را با 
َ
و فاطمه؟اهع؟. پس در این هنگام َمل

مالیمتی تمام از بدن جدا می سازد. 

که  شنید  صادق؟ع؟  امام  از  که  است  شده  نقل  است[  راوی  ]اسم  عقبه  از 

می فرمود: انسان، وقتی جان به سینه اش رسید، می بیند. گفتم: قربانت شوم چه 

می بیند. فرمود: رسول خدا؟ص؟ را می بیند و آن حضرت به او می گوید: من، رسول 

را می بیند و آن حضرت  ابیطالب؟ع؟  خدا هستم، دل خوشدار. سپس علی بن 

به او می گوید: من علی بن ابیطالب هستم، همان کسی که دوستش می داشتی، 

کردم  عرض  امام  به  می گوید:  راوی  باشم؟  حالت  به  نافع  که  داری  دوست  امروز 

نه،  فرمود:  برگردد؟  دنیا  به  آنگاه  و  ببیند  را  جریان  این  مردم  از  کسی  می شود  آیا 

همین که این را دید می میرد و آن را بزرگ می شمارد ]و رجوع به دنیا را در جنب آن 

نعمت بزرگ  کوچک می یابد[. فرمود: این در قرآن است ]و[ گفتار خداوند عّزوجّل 

]است[: کسانی که ایمان آورده و جانب تقوا را رعایت کرده اند، برای آنان در زندگی 
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تغییری  هیچ  خدا  کلمات  در  است.  سعادت[  مژده ی  ]و  بشارت  آخرت،  و  دنیا 

نمی باشد]اشاره به حتمیت رستگاری اهل ایمان است[. 

از َسدیِر َصیرفی منقول است که خدمت امام صادق؟ع؟ عرض کردم: قربانت 

شوم یابن رسول اهلل، آیا مؤمن را با کراهت و بی میلی قبض روحش می کنند؟ فرمود: 

او در آن حال  برای قبض روح مؤمن می آید،  الَموت  به خدا قسم! وقتی َملک  نه 

مکن.  َجَزع  خدا!  دوست  ای  می گوید:  مرگ  فرشته ی  می نماید.  بی تابی  اظهار 

سوگند به کسی که محّمد؟ص؟ را برانگیخته است، من به تو از پدری مهربان که در 

کنارت باشد، دلسوزتر و مهربانتر می باشم! چشم باز کن و بنگر! ]امام؟ع؟[ فرمود: 

در آن موقع، رسول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و امامان از 

ذریه ی آنان؟مهع؟ برای او ظاهر می شوند. پس به او گفته می شود: این رسول خدا؟ص؟ 

ُرَفقای تو هستند!  و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و امامان؟مهع؟ اند که 

او چشم باز کرده و می نگرد، در آن لحظه منادی از جانب]َرّبُ الِعّزة[ندا کرده و به 

بیت وی[  اهل  و  دیدار محّمد؟ص؟  ]به  گرفته!  آرام  روح  ای  روح محتضر می گوید: 

باز گرد به سوی پروردگارت، در حالتی که هم، راضی ]به والیت[ بوده و هم مرضی 

]به ثواب[ گشته ای. پس در زمره ی بندگانم ]محّمد؟ص؟ و اهل بیت او[در آی و در 

بهشت من داخل شو و لذا در آن حال، برای او]شخص ُمحَتضر[ هیچ چیز محبوبتر 

از قبض روح و ملحق شدنش به منادی نخواهد بود. 

آن  ضمـن  و  اسـت  مشـهور  و  معـروف  احادیـث  از  َهْمدانـی«  »حـارث  حدیـث 

حدیـث، امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه حـارث کـه مقـام و منزلتـی بـس عظیـم در نـزد 

می فرمایـد:  اسـت  داشـته  امـام؟ع؟ 

بشـارت دهم! به تو ای حارث قسـم به کسـی که دانه را شـکافته و انسـان را آفریده 

اسـت دوسـت و دشـمن مـن، مـرا در مواطـن چنـدی خواهد شـناخت: دم مـرگ و نزد 

صـراط و هنـگام مقاسـمه و تقسـیم. راوی گفـت: مقاسـمه چیسـت؟ ای مـوالی من! 
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فرمـود: تقسـیم نمـودن آتـش اسـت ]در میـان افـراد بشـر[. من آن را بـه گونه ای صحیح 

دشـمن  ایـن،  و  اسـت  مـن  دوسـت  ایـن،  می گویـم:  می نمایـم!  تقسـیم  درسـت  و 

مـن ]یعنـی بهـره ی هـر فـردی از افـراد آدمیـان را از آتـش دوزخ مـن تعییـن می کنـم و 

دوزخیـان را از بهشـتیان، مـن جـدا می سـازم و مـالک جهّنمـی بـودن و بهشـتی بـودن 

نیـز، عـداوت و محّبـت مـن می باشـد[. 

و همیـن مضمـون را »سـید ِحْمیـری« بـه نظـم آورده اسـت که خالصـه ی مضمون 

ایـن ابیات چنین اسـت: 

از امــام امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ بــه حــارث َهْمدانــی گفتــاری عجیــب القــاء شــده 

ــن  ــق و مؤم ــت از مناف ــه هس ــر ک ــردن ه ــع م ــدان! موق ــارث َهم ــت: ای ح ــوده اس و فرم

ــه اســم و وصــف و  مــرا خواهــد دیــد، آنچنــان کــه هــم او مــرا بشناســد و هــم مــن او را ب

عمــل می شناســم ]در روایــات آمــده اســت کــه دربــارۀ مؤمــن دســتور رفــق و مــدارا صــادر 

ــار می فرماینــد[.  ــه اخــذ شــدید و خشــونت در رفت ــر ب ــر ام ــق و کاف ــارۀ مناف نمــوده و درب

تــو مــرا در کنــار صــراط دیــده و خواهــی شــناخت و از دســت مــن شــربتی خنــک کــه در 

ــرس از ســقوط و لغــزش  ــن ت حــالوت همچــون عســل اســت خواهــی نوشــید، بنابرای

ــه آتــش خواهــم  ــه هنــگام عــرض آدمیــان ب ــه دل خویــش راه مــده. مــن، ب از صــراط ب

گفــت: ای آتــش! رهــا کــن ایــن مــرد را و نزدیکــش مشــو، چــه آنکــه او رشــته ی ایمــان و 

محّبتــش بــه علــی؟ع؟ مّتصــل اســت. 

»رسـول خـدا؟ص؟ بـه علـی؟ع؟ فرمـود: ای علـی! دوسـتداران تـو در سـه 

موطـن خوشـحال می شـوند: وقـت بیـرون رفتـن جانشـان و تـو آنجـا شـاهد 

آنـان می باشـی و هنـگام پرسـش در قبرهـا و تو آنجا به آنـان تلقین ]عقاید[ 

می نمایـی و َموقـع َعـْرض بـر خـدا و تـو آنجـا آنهـا را معّرفـی می کنـی«. 
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کیفّیت حضور معصومین؟مهع؟ بر بالین هر محَتَضر 

ممکــن اســت در مســأله ی »حضــور معصومیــن؟مهع؟ بــر بالیــن محتضر« شــبهه ای 

ر اســت کــه بــه بالیــن هــر  در بعــض اذهــان پیــدا شــود و بگوینــد: ایــن چگونــه متصــّوَ

ُمحَتضــری امامــان؟مهع؟ حاضــر شــوند بــا اینکــه امــکان دارد در ســاعت واحــدی 

در مکان هــای متعــّددی از عالــم، هــزاران انســان در حــال احتضــار باشــند و عقــاًل 

 بعیــد و غیــر ممکــن اســت کــه شــخص واحــد در آِن واحــد در مکانهــای بســیاری 

حاضر گردد. 

 بـرای دفـع ایـن ُشـبهه بایـد گفت: کـه این جریان در ردیف جریانـات عادی عالم 

طبـع نیسـت تـا بـا موازیـن عالـم اجسـام و طبیعـت، تقدیـر و اندازه گیـری شـود، بلکـه 

یـک امـر خارق العـاده  و از سـنخ ُمعجـزات انبیـاء و کرامـات اولیـای خـدا می باشـد و 

دور از شـعاع درک ما انسـان های َمحُصور در تنگنای نظامات محدوده ی دنیاسـت 

ولـذا پـس از پذیرفتـن و اذعـان بـه امـکان صـدور »معجـزات« از مقّربـان درگاه خـدا، 

تردیـد در قبـول ایـن مطلـب بسـیار نابجـا و دور از منطـق اهل َسـداد و صفاسـت. حّق 

سـخن همـان اسـت کـه بعـض محّققیـن فرموده اند: 

»بر ما واجب نیست تفّحص و تحقیق از چگونگی و کیفیت حضورشان 

در بالیـن اشـخاص ُمحَتَضـر. بلکـه آنچـه بر ما الزم اسـت، همان تصدیق 

اجمالـی بـه مضامیـن اخبـار کثیـره ای اسـت کـه در این بـاب از منابع وحی 

بـه  آن،  تفاصیـل  بـه  علـم  تفویـض  سـپس  و  اسـت  رسـیده  مـا  بـه  خـدا 

خودشـان صلـوات اهلل علیهـم اجمعّیـن«. 1 

ْصدیـُق ِبَمضامیِنهـا  ـُه کیـَف یکـوُن ذِلـک ...َبـِل الـاّلِزُم ُهـَو الّتَ
َ
ّن

َ
ـُص َعـْن َنْحـِو ُحُضوِرِهـْم ا َفّحُ یَنـا الّتَ

َ
ـال یِجـُب َعل

َ
1. »ف

اهلِل  ـواُت 
َ
یِهـْم َصل

َ
ِال ِبَتْفصیِلهـا  ـِم 

ْ
ِعل

ْ
ال  

ُ
ُوکـول َو  اِلْجمـاِل  َنْحـِو  َعلـی  البـاِب(  ِفـی  َمْشـهوَرَة 

ْ
ال َمأُثـوَرَة 

ْ
ال ْخبـاَر 

َ
ال )یْعِنـی 

ْجمعّیـَن«. 
َ
ا یِهـْم 

َ
َعل
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را هـم عاّلمـه  ایـن جملـه  فرموده انـد.  را »عاّلمـه مجلسـی« هـم  بیـان  ایـن  نظیـر 

مجلسـی )اعلـی اهلل مقامـه الشـریف( در پایـان بحـث مربـوط به »میـزان« می فرمایند: 

»مـا، بـه  وجـود میـزان و دسـتگاه سـنجش عمـل در روز قیامـت ایمـان آورده 

و معتقـد می شـویم. ولـی علـم بـه حقیقـت و کیفّیـت آن را بـه صاحبـان 

علـم قـرآن ]عتـرت طاهـره؟مهع؟ [ وا می گذاریـم و رنـِج دانسـتن آنچـه را کـه 

بـا بیـان روشـن بـرای مـا واضـح نسـاخته اند بـر خـود تحمیـل نمی کنیـم«. 1 

»غّزالی« می گوید: 

پی  مقام  در  که  است  این  می کنم  سفارش  را  تو  آن  دربارۀ  که  »آنچه 

از مرگ  بردن به جزئّیات و تفاصیل مسائل مربوط به مرگ و وقایع بعد 

اندیشه و تفّکر بسیار َمَنما و خود را به رنج و تالش در شناسایی کیفیات 

از  اندیشه و تدبیر دفع عذاب و جلوگیری  آن مطالب میفکن. بلکه به 

 مرگ می آید و انسان به دنبال آن 
ً
موجبات ِعقاب بپرداز، چه آنکه محّققا

یا به عذاب عظیم مبتال می گردد و یا به نعیم مقیم متنّعم می شود. پس 

سزاوار آن است که آدمی خود را چنان بسازد که به نعمت جاوید متنّعم 

گشته و از عذاب ابد در امان باشد وگرنه بحث در سنخ ثواب و ِعقاب و 

شکل و چگونگی های آن، دخالت بی جا است و تضییع وقت«. 2 

و نیـز وی در جـای دیگـر از سـخنش پـس از شـرح عالئـم و نشـانه های وسوسـه ی 

شـیطان در نّیـت و فکـر انسـان می گویـد: 

َم 
ْ
ُف ِعل

َّ
ُقرآِن َو ل َنَتَکل

ْ
ِة ال

َ
ی  َحَمل

َ
َمُه ِال

ْ
میزاِن َو َنُرّدُ ِعل

ْ
َنْحُن ُنؤِمُن ِبال

َ
1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 7، ص253؛ »ف

َبیاِن«. 
ْ
یِح ال نا ِبَصِر

َ
ْم ُیوَضْح ل

َ
ما ل

ْن ل ُتکِثْر َنَظَرک ِفی َتْفِصیِل ذِلک َو ل 
َ
وِصیک ِبِه ا

ُ
ِذی ا

َّ
2. إحیاء علوم الدین )أبو حامد غزالی(، ج 16، ص 9 ؛ »َو ال

َموِت ل 
ْ
َعْبَد َبْعَد ال

ْ
 ال

َ
ّن

َ
َقْطِع ا

ْ
ی ال

َ
َقْد ُعِلَم َعل

َ
کاَن .... ف کیَف ما  َعذاِب 

ْ
ِع ال

ْ
ْدبیِر ِفی ِدف ِتِه َبِل اْشَتِغْل ِبالّتَ

َ
َتْشَتِغْل ِبَمْعِرف

واِب 
َ
ِعقاِب َو الّث

ْ
َبْحُث َعْن َتْفصیِل ال

ْ
ا ال ّمَ

َ
أ

َ
ُه ف

َ
ْن یکوَن اِلْسِتْعداُد ل

َ
یْنَبِغی ا

َ
ْو َعْن َنعیٍم ُمقیٍم ف

َ
و َعْن َعذاٍب َعظیٍم ا

ُ
یْخل

 َمْحٌض َو َتضییُع َزماٍن«. 
ٌ

ُفُضول
َ
ف



اݣݣدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݡیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ �ݦݩݦݑ   �عٮݨݦݦݦݦݨݑ

93

عوامل  با  مبارزه  جای  به  مطالب  این  شدن  روشن  از  پس  کسی  اگر  حال 

وسوسه انگیز و َطرد ِابلیس از حومه ی قلب خود در این مقام برآید که ذات و ماهّیت 

شیطان را بشناسد و با جّد تمام بیندیشد که آیا شیطان چه سنخ وجودی دارد و 

شکل و قیافه اش چگونه است؟ آیا جسم است یا غیر جسم و اگر جسم است به 

چه کیفّیت در بدن انسان داخل گردیده و در فکرش اثر می گذارد و امثال این امور 

که به هیچ وجه ارتباطی با وظیفه ی کنونی وی که دفع َوساِوس شیطان از جانش 

و مهّیا ساختن خویش برای آن عالم می باشد، ندارد! درست َمَثل این آدم، َمَثل 

کسی است که عقرب و یا مار کشنده ای در البه الی جامه های تنش داخل گشته و 

هر لحظه احتمال مرگ و هالکت درباره اش می رود و او که پیش از همه چیز باید در 

مقام دفع خطر برآید و هر چه زودتر آن حیوان مهلک را از جامه و جان خود دور سازد 

اهتمام شدید  با  و  بنشیند  اینها  به جای همه ی  برهاند.  از مرگ حتمی  را  و خود 

به این بحث بپردازد که آیا این مار و عقرب ُمهِلک که در جامه ی من داخل شده 

است، چه شکل و رنگی دارد و عرض و طولش چه مقدار است، از کجا آمده و به 

چه کیفّیت در جامه ی من رفته و نحوه ی نیش زدنش چگونه است و .... ؟ 

آری، ایـن عمـل در نـزد عقـالء عیـن جهـل اسـت و سـفاهت و نتیجـه ای جـز مرگ 

و هالکـت نخواهد داشـت. 

ه ی روشن به دست آورده و یقین نموده است که 
ّ
حال، انسانی هم که از روی ادل

به هنگام »احتضار« و پس از مرگ، با جریاناتی بس عجیب از مناظر زشت و زیبا، 

ب به عذاب شدید و یا 
ّ

هول انگیز و َبهجت زا مواجه خواهد شد و در نتیجه یا معذ

متنّعم به نعیم مقیم خواهد گشت، طبیعی است که به حکم خرد در مقام دفع بال 

و جلب ِنَعم باید برآید و جّدًا از بحث در کیفّیات و چگونگی ها و جزئّیات آن بال و 

نعمت درگذرد که نه سود کثیری به حال او خواهد داشت و نه راه مورد اعتمادی 

برای نیل به تفاصیل آن به دست او خواهد رسید و لذا جز تضییع وقت و از دست 

رفتن فرصت تحصیل سعادت، نتیجه ای عائد وی نخواهد شد. 
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چگونگی تبدیل نطفه به انسان 

قـرآن مجیـد در دوازده مـورد سـخن از »نطفـه« بـه میـان آورده و موضـوع آفرینـش 

خالـق  حکمـت  و  قـدرت  از  بـزرگ  نشـانه ای  و  آیـت  عنـوان  بـه  نطفـه  از  را  انسـان 

حکیـم معّرفـی فرمـوده اسـت و راسـتی یکـی از َمجـاری بسـیار روشـن بـرای تفّکـر در 

بـاب خداشناسـی، همیـن »نطفـه« و منشـأ بـودن آن بـرای پیدایـش انسـان اسـت کـه 

چگونـه تمـام بـدن انسـان از اجـزای داخلـی و خارجـی و تفاصیـل اعضـاء و جـوارح 

آن، بـا آن همـه اختـالف و تفـاوت آشـکار کـه در میانشـان مشـهود اسـت از گوشـت 

و پوسـت و اسـتخوان های ریـز و درشـت و جهـازات هضـم و تنّفـس و گـردش خـون، 

مراکـز ادراک و حـواّس و سلسـله ی اعصـاب و عـروق و هـزاران پیچیدگی هـای مغـز و 

دسـتگاه های بینایـی و شـنوایی کـه بـس اعجاب انگیـز و ُمَحّیرالُعُقـول می باشـند، 

همـه از یـک قطـره ی »آب« به وجـود آمده انـد. 

در حالـی کـه در تاریـک خانـه ی »رحـم« بـه غیـر نطفـه و مقـداری خـون کـه اطـراف 

آن را فـرا گرفتـه اسـت، چیـز دیگـری وجـود نداشـته اسـت. آیـا در آن محیـط تاریـک 

کـدام دسـت ماهـر نّقـاش، این چنیـن نقش هـای بدیـع ابداع نمـوده و با چه مقیاسـی 

حّسـاس، ایـن تقدیرهـا و اندازه گیری هـا را بـه عمـل آورده اسـت تـا آنجـا کـه ُمژه هـا 

را در کنـار پلک  هـا و ناخن هـا را بـر سـر انگشـتان و خطـوط بسـیار ریـز و باریـک کـف 

دسـت ها را بـا حسـابی دقیـق بـه جـای خـود تنظیـم نمـوده اسـت؟ 

می گویــد:  فرانســوی  معــروف  زیست شــناس  دانشــمند  کارل  الکســیس  دکتــر 

ول ها ســاخته شــده 
ّ
گرچــه همان طــوری کــه خانــه از آجرهــا بــاال رفتــه، بــدن نیــز از ســل

ــه تنهــا  ــه ای را فــرض کنیــم ک ــد خان ــا هــم بای ــرای مقایســه ی ایــن دو ب ــی ب اســت، ول

ــا اســتفاده ی از  از یــک آجــر ســاخته شــده باشــد. منتهــا آجــری کــه توانســته اســت ب
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آب رودخانــه و نمک هــای معدنــی آن و گازهــای هــوای جــّو، آجرهــای زیــاد دیگــری 

ــا روی هــم بگــذارد و دیوارهــا  بســازد و بعــد، آنهــا را بــدون نقشــه و معمــار و حضــور بّن

ــرای  ــفال ها ب ــا و س ــرای پنجره ه ــه ب ــورت شیش ــه ص ــا را ب ــپس همانه ــرد و س ــاال بب را ب

ــرای دستشــویی ها و آشــپزخانه در بیــاورد و  ــه و آب ب ــرای گرمخان ســقف ها و زغــال ب

عجیب تــر اینکــه بــر اســاس تحقیقــات علمــی دانشــمندان جنین شــناس بــه دســت 

آمــده اســت کــه همیــن نطفــه و قطــره ی آب بــه موجــب قانــون »وراثــت« کــه یکــی از 

قوانیــن مهــّم در جهــان موجــودات زنــده اســت، تمــام خصائــص جســمی و حــاالت 

روحــی والدیــن و بلکــه جمیــع خصوصّیــات نــژادی آبــاء و اجــداد قــرون گذشــته را از 

شــکل و قیافــه و رنــگ بــدن، تــا ُجبــن و شــجاعت و ُبخــل و َســخاء و دیگــر صفــات 

روحــی، در خــود ذخیــره کــرده اســت و بــدون اینکــه توّجهــی بــه ایــن ذخائــر خــود 

ــان  ــود نش ــات از خ ــن صف ــن ای ــاری در فراگرفت ــت اختی ــن فّعالی ــا کوچکتری ــته ی داش

داده باشــد، تکــّون پیــدا می کنــد. و تعّجــب انســان وقتــی بــه شــّدت می رســد کــه 

ول« یــک صــدم میلیمتــر 
ّ
بدانــد طبــق مشــاهدات میکروســکوپی، قطــر متوســط »ســل

ــه در  ــر »ژن« ک ــر و قط ــزارم میلیمت ــک ه ــرار دارد، ی ــه در درون آن ق ــوزوم« ک ــر »کروم و قط

هســته ی کرومــوزوم قــرار گرفتــه، یــک هــزارم کرومــوزوم اســت و تمــام ایــن نیروهــا در ایــن 

ــت.  ــده اس ــره ش ــدار ذخی ذّره ی بی مق

اینجاسـت کـه عظمـت و ُشـکوه بیـان قـرآن در توصیـف »َمنـی« بـه »ُیْمنـٰی « کـه 

ـَق« کـه 
َ
بـه معنـای »اندازه گیـری« اسـت و همچنیـن قیـد »َفَسـّوی « بعـد از کلمـۀ »َفَخل

اشـاره بـه تعدیـل و ایجـاد تناسـب بین اعضاء اسـت روشـن می شـود. زیـرا از میان آن 

همه صفات و خصائص بی شـمار که در این ذّره ی بی مقدار انباشـته شـده اسـت، 

صفـات ویـژه و معـدودی را مشـّخص نمـودن و آنـگاه بـا دّقتـی عجیب بـه هر عضوی 

از اعضـای بـدن در داخـل و خـارج آن، شـکل متناسـب دادن و رنـگ مناسـب زدن 

کـه حّتـی خطـوط چهـره و انگشـتان و بلنـد و کوتاه بودن قّد و اندازه های معّین چشـم 
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و بینـی و لـب کـه بـا تمـام جزئّیـات کّم و کیف و رنگ و لطافتشـان در نطفه ی متشـابه 

االجـزاء بـه صـورت اسـتوار وجـود دارند، همگی با حسـابی عجیب تحـت »تقدیر« و 

تفصیـل درآینـد و نتیجتـًا بدنـی معتدل و اندامی موزون و از هر جهت دارای تناسـب 

به وجـود آیـد و مخصوصـًا کـه همـان نطفـه و قطـره ی آب، بعضـی بـه صـورت َمـرد و 

برخـی بـه شـکل زن درآیند. 

آری تمـام ایـن شـاهکارهای بدیـع آفرینـش، از نظـر اربـاب قلـوب و خردمنـدان، 

نشـانه هایی اسـت بسـیار بـزرگ از تدبیـر حکیمانـه و قدرت نامحدود خالق سـبحان 

از  و  الَعزیـز( صمیمانـه  َشـأنه   
َ

)َجـّل او  آثـار عظیمـه ی حکمـت  ایـن  در  تأّمـل  بـا  کـه 

خاِلِقیـَن<. 
ْ
ال َفَتبـاَرک اهلُل أْحَسـُن   ...< پـرده ی دل می گوینـد: 

بــرونخدایــی کــه مشــک آفرینــد ز خــون آرد  لعــل  آتــش  ســنگ  ز 

ســوی یم قطــره ای  افکنــد  َابــر  ز ُصلــب آورد نطفــه ای در شــکمز 

کنــد الال  لؤلــؤی  قطــره  آن  کنــداز  بــاال  ســرو  قامــت  زیــن  و 

کــه کــرده اســت در آب صورتگــریدهــد نطفــه را صورتــی چــون پــری

بر آب این چنین نقش داند نوشت؟ جز او کیست کز خاک آدم سرشت

آب قطــره  یــک  ز  آفرینــد  آفـتــــابهمــو  از  روشــن تــــر  گــهــرهــــای 

حــال قــرآن کریــم از انصــاف هــر انســان عاقــل باوجــدان کــه ســالمت فطــرت 

خویــش را از دســت نــداده اســت داوری می طلبــد کــه: آیــا ایــن خدای توانــا که قطره ی 

آب پســت بی ارزشــی را کــه ســزاوار »ِاْمنــاء« و ریختــن و از خــود دور ســاختن اســت، 

تبدیــل بــه انســانی ارزنــده و آراســته ی بــه جهــازات عظیــم جســمی و روحــی گردانیــده 

اســت، 1 توانــای بــر ایــن نمی باشــد کــه همیــن انســان را پــس از مــردن و تبدیــل بــه 

ــا  ــازد؟ آی ــانش بس ــو انس ــد و از ن ــه اش برگردان ــورت اّولی ــه ص ــر ب ــار دیگ ــتن ب ــاک گش خ

َمْوتی<. 
ْ
ْیَس ذِلَک ِبقاِدٍر َعلی  أْن ُیْحِیَی ال

َ
1. سوره قیامت، آیۀ 40؛ >أ ل
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آن کــس کــه از قطــره ی »آب« انســان می ســازد، نمی توانــد از ذّره ی »خــاک« انســان 

بســازد؟ چــرا، ای آفریــدگار بــزرگ! کامــاًل قــادر بــر »ِاحیــاء َموتــی « و زنــده کــردن مــردگان 

ُهــّمَ َبلــٰی«. 
ّ
می باشــی! »ُســْبحاَنک الل

مفهوم توحید فطری 

فطرت یعنی سرشت و واقعیت عینی هر موجودی. هر موجودی در عالم خارج 

واقعیت و وضعیتی دارد و نحوه ی وجود و نحوه ی خلقت و آفرینشش به گونه ای 

خاّص است. مثاًل فرض کنید یک لوستر که از سقف اتاق آویزان است؛ وضعّیت 

وجود و موقعّیتش در این فضا آویختگی به سقف است یعنی سرشتش آویختگی 

است که اگر سقف، آن را رها کند، افتاده و خرد خواهد شد. منتها او این عقل و 

ببیند در چه وضعی  ندارد که  ببرد. چشمی  واقعیت خود  به  تا پی  ندارد  را  درک 

است و دریابد که االن تکوینًا آویخته است. ادراک ندارد که بفهمد چگونه آویخته 

است. اگر چشمی داشت و می دید که چگونه آویخته است مضطّر می شد، دست 

به دامن سقف می زد و می دانست اگر دست از دامن سقف بردارد، افتاده و نابود 

می شود. می فهمید که بقا و حیات او به این سقف است. اگر اینها را می فهمید، 

از همه چیز چشم می پوشید و فقط به دامن سقف می چسبید. چون می دانست 

از سقف هیچ چیز نمی دید و جز  بنابراین غیر  او همین سقف است.  که نگهدار 

»یا سقف« هیچ چیز نمی گفت. فقط در مقابل سقف خضوع می کرد و از آن مدد 

می گرفت. حّتی خودش را هم فراموش می کرد. معنای فانی شدن عابد در معبود 

به  آویختگی  و  ٖی{ 
ّ
}تدل جز  و  بفهمد  را  خود  واقعّیت  و  موقعّیت  که  است  همین 

ٖی ندارد. خدا دربارۀ 
ّ
معبود چیزی نفهمد. اصاًل مخلوق، واقعّیت و سرشتی جز تدل
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رسول اکرمش؟ص؟ شب معراج فرموده است در: 

>نزدیک شد ]به مقام اعال و ارفع ربوبی[ و به آن آویخته شد<. 1 

پیامبراکـرم؟ص؟ آویختگـی خـودش را در درجـه ی اعلـی  وجـدان کـرد. مـا هـم در 

حـّد خـود اگـر مـدارج بندگـی را روی نظم و حسـاب خاّص خود طـی کنیم، می توانیم 

آویختگـی خـود را درک کنیـم. ایـن را کـه درک کردیـم، آویختگـی اضطـراری و تکوینی 

کـه داریـم، آویختگـی اختیـاری هـم پیدا می کنیـم و از عمق جانمان فریاد می کشـیم: 

ـوم« از صمیـم دل دسـت بـه دعـا بـر می داریم که:  »یـا َحـّیُ یـا َقّیُ

>آیـا کیسـت کـه دعـای مضطـر را اجابـت می کنـد و گرفتـاری را برطـرف 

 2  .>... می سـازد 

خدایا! من مضطّر و ناتوانم. اگر رهایم کنی، هیچ و پوچم! 

این همان توحید فطری است و مفهوم آن این که آدمی به سرشت خلقتش برگردد. 

و باید اقرار کنیم که متأّسفانه فطرت ما زیر خروارها اوهام و خیاالت گم شده و واقع 

م کرده ایم. یک عمر است زندگی می کنیم ولی 
ُ
مطلب این است که ما خودمان را گ

خود را نشناخته و نیافته ایم و آنچه که شناخته و یافته ایم، فقط در و دیوار خانه ی من 

و ماشین و مغازه ی من است. به سراغ خود نرفته ایم که ببینیم این خود من چه کاره 

است. بزرگ ترین مانع خداشناسی، همین غرق شدن در دریای افکار خویشتن است 

و خیلی هنر کنیم، افکار علمی به دست می آوریم و درس می خوانیم و کار می کنیم و 

همین افکار علمی طناب پیچمان کرده و باعث شده که خودمان را فراموش کنیم. 

افکار همانند پیله ی کرم ابریشمی است که می تند و دور خود می پیچد و عاقبت 

خود  تنیده های  میان  در  است  عمر  یک  ما  می میرد!  خود  تنیده های  میان  در  هم 

نویسنده  فالن  افکار  گفته،  چه  که  گوینده  فالن  افکار  خودمان،  افکار  می چرخیم. 

ی<. 
َّ
َتَدل

َ
1. سوره نجم، آیۀ 8؛ >ُثّمَ َدنا ف

وَء ...<.  ُمْضَطّرَ إذا َدعاُه َو یْکِشُف الّسُ
ْ
ْن یِجیُب ال 2. سوره نمل، آیۀ 62؛ >أّمَ
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تنیدن  این  بر  روز هم  به  روز  و  را دور خود پیچیده ایم  و مانند این-ها  که چه نوشته 

می افزاییم. اگر بخواهیم خداشناس واقعی، عینی و فطری باشیم - نه خداشناس 

علمی و مفهومی که خداشناس علمی و مفهومی فراوان داریم - باید از میان این افکار 

خودساخته بیرون بیاییم و موقعیت عینی خود را درک کنیم، مثل المپ آویخته ی از 

سقف که اگر درک کند به سقف آویخته است، در این صورت طبیعی است که محکم 

به سقف می چسبد و دست از دامن سقف بر نمی دارد. من اگر افکار خودساخته را 

کنار بزنم و موقعیت خود را بیابم که من چه کسی هستم؟ خواهم دید که موجودی 

ضعیف، ناتوان و مقهورم که مالک وجود خود و صاحب اختیار هستی خودم نیستم 

و علی الّدوام در حال تحّولم؛ بدون این که صاحب اختیار تحّوالت خودم باشم. 

گاه خوشحالم و گاه غمگین، گاه کسل هستم و گاه بانشاط، گاه در خواب و گاه 

زندانی  تمام وسعتش در نظرم  با  بیداری، گاهی چنان فشرده می شوم که دنیا  در 

تنگ و تاریک می آید و گاهی چنان خوشحال می شوم که تمام مشکالت عالم را در 

پیش خود حل شده می دانم! گاهی مطلبی را یاد گرفته ام؛ آیۀ قرآن، حدیث، شعر و 

...حفظ کرده ام ولی ناگهان در حین سخنرانی یادم می رود. عجب! این که در انبار 

حافظه ام بود؛ کجا رفت؟ هر چه به خود فشار می آورم و انگشت به پیشانی می زنم؛ 

چه؟  یعنی  می آید.  یادم  سفره  سر  ناگهان  رفتم،  منزل  به  که  وقتی  نمی آید.  یادم 

موقعی که به آن احتیاج داشتم، بیچاره شدم ولی یادم نیامد، اکنون که احتیاج 

ندارم یادم می آید! پس معلوم می شود من مالک حافظه و انباشته های در حافظه ام 

نیستم! چه کسی به من یاد می دهد و چه کسی از یادم می برد؟ یادم می رود یعنی 

چه؟ به کجا می رود؟ وقتی پیش من بود در کجای من بود؟ گاه تصمیم می گیرم که 

نخوابم، ناگهان چنان خواب به من حمله می کند که از خود بیخود می شوم و پس 

از شش ساعت از خواب می پرم و گاه می خواهم که بخوابم هر چه از این پهلو به آن 

پهلو می غلتم خوابم نمی برد! 
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پس من مالک خواب و بیداری خودم هم نیستم. من را می چرخانند، خوشحال 

و  یادم می دهند  بیدارم می کنند. مطلب  و  به خوابم می برند  و غمگینم می کنند. 

از یادم می برند. همین جا می یابم که من در پنجه ی قدرت قّهاری اسیرم، قدرتی 

از خودم در خودم متصّرف تر. به عمق وجود من  از من به من نزدیک تر است و  که 

قبضه ی قدرت  در  را  و جانم  کار می کند. دل  او  در سّر ضمیر من دست  دارد.  راه 

خود گرفته و از این حال به آن حال می چرخاندم. پس من به او آویخته ام و از او جدا 

نیستم! اگر او کنار برود، من هیچ و پوچم. حال این نیرو و این قدرتی که بر من احاطه 

دارد در کجاست؟ کیست، چیست و در کجای من است؟ در این که هست و مرا 

می چرخاند تردید ندارم، زیرا خودم را می بینم که در حال تحّولم و این تحّوالت در 

اختیار خودم نیست، مالک افکار و تصمیمات خود نیستم. از تصمیمم بر می گردم، 

چگونه بر می گردم؟ من خودم که هستم، چه هستم؟ کجا بودم و چطور شد آمدم؟ 

زنده  زنده ام و چطور می میرم؟  مرا می برد؟ چطور  آورنده ی من کیست و چه کسی 

بودن یعنی چه و مردن یعنی چه؟ پس من می یابم که متصّرف و مدّبر امر دارم و قّیوم 

دارم. اّما این قّیوم من کیست؟ نمی دانم چیست؟ نمی فهمم کجا و چگونه است؟ 

نمی توانم قائل به تعطیل باشم و بگویم نیست. برای اینکه من هستم و به اراده ی او 

می چرخم. هستی او در وجود من از هستی خود من روشن تر است. نمی توانم قائل 

به تشبیه باشم و بگویم: آن قّیوم و مدّبر من مثل این در و آن دیوار است، مثل زمین و 

آسمان است. چاره ای ندارم جز این که او بگویم و از »او« تعبیر به >هو< کنم. 

َحٌد<؛ 
َ
ْل ُهَو اهلُل ا

>�تُ

و غیـر ایـن هیـچ راهـی نـدارم. او بزرگ تـر از آن اسـت کـه بـه وصـف مـن درآیـد و 

شـبیهی داشـته باشـد. »سـبحان اهلل« او منـّزه از عـدم و از هـر عیـب و نقصـی اسـت 

و مبـّری  از هـر شـبیه و نظیـری اسـت. ایـن معنـای توحیـد در فطـرت اسـت و درک 

موقعّیـِت خـود در عالـم هسـتی. 
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امکان پذیر بودن احضار ارواح 

مسئله ی احضار ارواح، اصل آن قابل انکار نیست و ما می توانیم با عالم ارواح 

ارتباط برقرار کنیم و اّطالعاتی به دست آوریم. ولی توّجه داشته باشیم که این موضوع 

از هر کس که مّدعی بود قابل قبول نیست. به نقل از مرحوم عاّلمه مجلسی؟وضر؟: 

مـردی کـه راوی حدیـث اسـت می گویـد: مـن حضـور حضـرت امام باقـر؟ع؟ بودم 

کـه مـردی از اهالـی شـام بـر آن حضـرت وارد شـد و عـرض کـرد: آقـا! مـن از اهالی شـام 

و از دوسـتان شـما هسـتم و بـا دشـمنانتان دشـمن. ولـی پـدری داشـتم کـه دوسـت 

بنی امّیـه و دشـمن شـما بـود و بـا مـن هـم عـداوت می کـرد و بـه همیـن جهـت مـرا کـه 

یگانـه فرزنـدش بـودم از ارث محـروم کـرده؛ بـا ایـن کـه ثروتمند بـود و من یقیـن دارم که 

پولـش را مخفـی کـرده و مـن هـم بـه آن نیازمنـدم. 

پولـش  کـه  بپرسـی  او  از  و  ببینـی  را  پـدرت  داری  دوسـت  فرمـود:  باقـر؟ع؟  امـام 

کجاسـت؟ گفـت: بلـه! امـام؟ع؟ فرمـود: مـن چیـزی می نویسـم و کلماتـی بـه تـو یـاد 

می دهـم. شـب بـه قبرسـتان بقیـع بـرو و همیـن جمـالت را تکـرار کـن. آن وقـت مردی 

می آیـد. تـو ایـن نامـه ی مـرا بـه او بـده و بـه او بگـو مـن فرسـتاده ی محّمدبـن علـی باقـر 

هسـتم. او بـه تـو جـواب می دهـد. 

راوی می گوید: من شـب به منزل رفتم. فردا آمدم ببینم جریان چه شـده اسـت. 

دیـدم آن مـرد هـم بـه خانـه ی امـام باقـر؟ع؟ آمـد و هم زمـان بـا هـم وارد شـدیم. سـالم 

کـرد و گفـت: یابن رسـول اهلل! مـن رفتـم و نامـه ی شـما را به بقیع بـردم و همان جمالت 

را گفتـم. ناگهـان مـردی پیـدا شـد. نامـه ی شـما را بـه او دادم. گفـت: همیـن جا بمان 

تـا برگـردم. رفـت و پـس از لحظه ای برگشـت. 

دیـدم مـردی را بـه همـراه خـود آورد کـه زنجیـر بـه او بسـته و سـیاه شـده و سـوخته 
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اسـت. گفت: این پدر توسـت. گفتم: این پدر من نیسـت. گفت: چرا پدر تو اسـت. 

منتهـا آتـش او را سـوزانده اسـت. از او پرسـیدم تـو پـدر من هسـتی؟ گفـت: بله! گفتم: 

چـرا بـه ایـن حـال در آمـده ای؟ گفـت: بـه خاطـر بغضـی که نسـبت به اهـل بیت؟مهع؟ 

داشـتم، اکنـون سـخت در عذابـم و حـق بـا تـو بـوده اسـت. بـرای ایـن کـه راه خالصـی 

داشـته باشـم بایـد بـه تـو نشـان بدهـم که در فالن باغی کـه دارم زیر درخـت زیتون هزار 

درهـم دفـن کـرده ام. بـرو آن درهم هـا را از زیـر درخـت بیـرون بیـاور. ولی با این شـرط که 

آنهـا را خدمـت امـام باقـر؟ع؟ ببـری و از او بخواهی کـه نصف آن را بردارد و به مصرف 

مسـتحّقین برسـاند و نصـف دیگـر هـم بـرای تـو باشـد. اگـر بـه ایـن دسـتور عمـل کنـی 

مـن راحـت می شـوم. راوی می گویـد: مـن پـس از یـک سـال خدمـت امـام باقـر؟ع؟ 

رفتـم و پرسـیدم: آقـا آن مـرد آمـد؟ فرمـود: بلـه و نصـف آن درهم هـا را بـه مـن داد تـا بـه 

مسـتمندان بدهم. 

این نمونه ای از احضار ارواح و ارتباط با عالم برزخ است. 

در کتـاب موّثقـی از مرحـوم آقـا شـیخ محمود یاسـری حکایتی خوانـدم که جالب 

بـود. از قـول ایشـان این طور نقل شـده: 

 مــن در یــک زمانــی مقالــه ای خوانــدم و در آنجــا دیــدم از مرحوم شــیخ بهایی؟وضر؟ 

دســتور آداب »ختمــی« نقــل شــده کــه اگــر کســی آن آداب را بــه مــّدت ده روز انجــام 

بدهــد بــه ایــن کیفّیــت کــه از روز چهارشــنبه شــروع و در روز جمعــه ختــم کنــد حاجــت 

او بــرآورده می شــود و مــن آن را انجــام دادم. ذیــل مقالــه دیــدم کــه نوشــته بــود اگــر کســی 

ایــن عمــل را انجــام داد و نتیجــه نگرفــت، مــن را لعنــت کنــد )ایــن جملــه از شــیخ 

بهایــی نقــل شــده( مــن دعــا را شــروع کــردم و ده روز گذشــت و هیــچ اثــری ندیــدم 

و حاجتــم بــرآورده نشــد. مــن بــه صــورت اعتــراض در دلــم گذشــت کــه: ای شــیخ 

محتــرم! چــرا مطلبــی را می نویســی کــه اگــر بــه دســت انســان غیــر مؤمنــی بیفتــد بــه 

شــما ناســزا خواهــد گفــت. 
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چنـد روزی گذشـت. دیـدم پسـرم از طـرف مـرد بزرگـواری کـه اّطـالع از مسـأله ی 

ارتبـاط بـا ارواح داشـت آمـد و گفـت: آن مـرد بزرگـوار می گویـد: شـیخ بهایـی شـما را 

احضـار کـرده، بیاییـد جـواب بدهیـد. مـن تـا ایـن حـرف را شـنیدم بـر خـود لرزیـدم. 

پسـرم گفـت: آن مـرد بزرگـوار بسـیار اصـرار داشـت کـه در مجلسـی کـه شـما بـرای 

جـواب دادن می رویـد حضـور پیـدا کنـد و می گفـت شـاید مـن هـم از بـرکات مرحـوم 

شـیخ اسـتفاده کنـم. مرحـوم یاسـری می گویـد: چنـد روزی گذشـت و مـن عاقبـت بـه 

منـزل آن بزرگـوار رفتـم. 

آن بزرگـوار رو بـه مـن کـرد و گفـت: مـن تـا بـه حـال موّفق نشـده بودم کـه روح مرحوم 

شـیخ را احضـار کنـم ولـی چـون به شـما عنایتی داشـتند احضار شـدند و ِان شـاءاهلل 

مـن هـم بتوانـم اسـتفاده کنـم. آن مـرد کارهایـی انجـام داد و سـپس بـه مـن گفـت: 

شـیخ حاضـر هسـتند و سـالم می رسـانند و می گوینـد در آن ختمـی کـه از طـرف مـن 

نقـل شـده تحریـف صـورت گرفتـه اسـت و نقل مـن این گونه بوده که ایـن ختم را از روز 

جمعه شـروع و در روز یکشـنبه ختم کنند. ولی شـما از چهارشـنبه شـروع و به جمعه 

ختـم کردیـد. ایـن را گفـت و ارتبـاط قطـع شـد و آن مـرد هـم نتوانسـت اسـتفاده ی 

بیشـتری کنـد و ایـن مطلـب را موّثقیـن از مرحـوم یاسـری  نقـل می کننـد. 

ک شدن  چگونگی برانگیخته شدن انسانها پس از خا

خداوند متعال می فرماید: 

>آیا انسان می پندارد که بیهوده رها می شود؟<. 1 

نه! ممکن نیست، اگر بنا بود رها کند، در مرحله ی نطفه و در مراحل دیگر رها 

ْنساُن أْن یْتَرَک ُسدی<. 
ْ

1. سوره قیامت، آیۀ 36؛ >أ یْحَسُب اإل
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می کرد. پس آفریننده ی حق، شما را رها نخواهد کرد تا به آن نقطه ی نهایی برساند. 

اشـکال مهّمی که در صدر اسـالم همیشـه در میان مشـرکان و کافران مطرح بوده 

و ممکن اسـت همین اشـکال در اذهان بسـیاری از ما نیز باشـد این است که چگونه 

انسـانی کـه می میـرد و بدنـش متالشـی می شـود و اسـتخوان هایش بـه ذّرات خـاک 

بـه گوشـه ای می افتـد،  بـاد می گـردد و هـر ذّره اش  امـواج  تبدیل گشـته و دسـتخوش 

دوبـاره جمـع می شـود و بـه صـورت انسـاِن اّولـی درمی آیـد؟ ایـن در نظـر انسـان های 

عـادی، غیـر ممکـن به نظـر می رسـد و می گوینـد: 

[ از 
ً
>آیـا وقتـی مـا مردیـم و تبدیـل بـه خـاک شـدیم ]و پوسـیدیم، مجـّددا

 1 می شـویم؟<.  برانگیختـه  خـاک 

ـی همـه ی 
ّ
ایـن، اصـل اشـکالی اسـت کـه در بسـیاری از ذهن هـا هسـت. بطـور کل

وحـی،  مـرگ،  از  پـس  حیـات  مسـأله ی  اسـت:  قبیـل  ایـن  از  خارق العـاده ،  امـور 

جبرئیـل، فرشـتگان، جـّن، معـراج پیامبراکـرم؟ص؟ ، طـول عمـر امـام عصـر؟جع؟ و 

غیبـت حضرتـش کـه در بیـن مردم اسـت و دیده نمی شـود و ...اینها مطالب غیبی و 

امـور خارق العـاده  اسـت. ایـن مسـائل وقتـی بـه گـوش مردم عـادی می رسـد، تعّجب 

می کننـد و هضـم آنهـا برایشـان دشـوار می شـود و بعیـد بـه نظرشـان می رسـد. 

اّمـا سـؤال اینجاسـت کـه چگونـه ممکـن اسـت مثـاًل بشـر دانشـمند امـروز، بعـد 

از هـزاران سـال تـالش علمـی و متراکـم سـاختن افـکار نوابـغ دانشـمند، توانسـته بـه 

درجـه ای از علـم و صنعـت برسـد کـه بتوانـد هواپیمـا بسـازد کـه در مـّدت کوتاهـی از 

ایـن گوشـه ی زمیـن بـه گوشـه ی دیگـر بـرود و ...

بعـد، از آن طـرف، از پیـروان قـرآن می شـنود که می گویند، در حدود سـه هزار سـال 

پیـش، یـک انسـان بـه نـام حضـرت سـلیمان؟ع؟ بـر بسـاطی می نشسـت و بـه فرمـان 

َمْبُعوُثوَن<. 
َ
ا ل

َ
 أ إّن

ً
 َو ِعظاما

ً
ا ُترابا ُکّنَ وا أ إذا ِمْتنا َو 

ُ
1. سوره مؤمنون، آیۀ 82؛ >قال
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او بـاد، آن بسـاط را بـا سرنشـینانش حرکـت مـی داد. حـال سرنشـینان از جـّن و انـس 

و طیـر و ...کـه خـدا می دانـد هـزاران سرنشـین داشـته و بـه فرمـان او، بـاد آن را حرکـت 

می داد. آن بسـاط آن قدر در هر روز مسـافت می پیمود که اگر یک اسب سـوار چاالک 

می خواسـت بـا اسب سـواری طـی کنـد 2 مـاه طـول می کشـید. 

بــاز در هزاروچهارصــد ســال پیــش، یــک انســان بــه نــام حضــرت خاتــم االنبیــاء 

محّمــد؟ص؟ بــا نبــود وســایل امــروز و ایــن اختراعــات، بــا مرکبــی خــاص در یــک شــب 

حرکــت کــرده و از آســمان بــاال رفتــه و ســیر فضایــی خــود را بــه پایــان رســانده و همــان 

ــد یعنــی چــه؟ چــه طــور  ــه زمیــن نشســته؛ اینهــا را می شــنود و می گوی شــب، ســالم ب

ــا نبــود ایــن اختراعــات کــه حــاال  ــرد انســانی ب می شــود ســه هــزار ســال پیــش یــک ف

پیــدا شــده، بتوانــد هــوا پیمایــی کنــد؟! چطــور می شــود یــک فــرد انســانی از عوائــق 

مرگبــار فضایــی خــودش را برهانــد و بــه اوج آســمان برســد و ســالم برگــردد. 

این برایش تعّجب انگیز است و می گوید، این کار مگر شدنی است؟! 

ــا گذشــت زمــان پیــر می شــود. اعضــا  هــم چنیــن از طرفــی می بینــد کــه پــدرش ب

و قــوای بدنــش رو بــه سســتی مــی رود و عاقبــت در ســّن هشــتاد، نــود ســالگی، بــا 

ــوان کــه از همــه ی فّعالیت هــای زندگــی عاجــز شــده، بــه چنــگال مــرگ  جســمی نات

می افتــد، هرچــه او می کوشــد کــه از تأثیــر زمــان بــر روی پــدرش جلوگیــری کنــد و او 

نمی توانــد،  تنهــا  نــه  نمی توانــد  برهانــد  مــرگ  ســرانجام،  و  سســتی  چنــگال  از  را 

بــه  ســر  و  مرده انــد  عالــم  نیرومنــدان  و  الهــی؟مهع؟  انبیــای  همــه ی  می بینــد  بلکــه 

ســینه ی خــاک نهاده انــد، آن وقــت از ایــن طــرف می شــنود کــه در مکتــب تربیتــی 

اهــل بیــت؟مهع؟ می گوینــد، یــک فــرد انســانی بــه نــام امــام زمــان حضــرت مهــدی 

موعــود؟جع؟ کــه پــس از گذشــت بیــش از هــزارو صــد و هفتــاد ســال از عمــر شــریفش، 

1 هنــوز کوچک تریــن سســتی در قــوای بــدن و اعضــای تــن مبارکــش ظاهــر نشــده و هــم 

1. نگارنده این مطالب را در سال 1425 هجری قمری ایراد فرموده است. )ویراستار(



106

چنــان بــه صــورت یــک مــرد چهــل ســاله، شــاداب و بــا اســتحکام قــوای بدنــی زنــده 

ــا روزی کــه خــدا ظهــورش را بخواهــد. ممکــن اســت هــزاران ســال بعــد هــم  اســت ت

بمانــد. اینهــا را می شــنود و می گویــد، یعنــی چــه؟ مگــر می شــود یــک انســانی بــا بــدن 

ول و عصــب، گذشــت زمــان و گــردش 
ّ
متشــکل از پوســت و گوشــت و اســتخوان و ســل

شــب و روز در او اثــر نکنــد و سســتی در او ایجــاد نشــود و پیــر نشــود و هم چنــان جــوان 

بمانــد، مگــر شــدنی اســت؟ 

و ذّرات  و بدنـش متالشـی می شـود  انسـانی می میـرد  کـه،  همیـن طـور می بینـد 

خاکـش بـه اطـراف پراکنـده می شـود. بعـد می بیند که قـرآن می فرماید، مـا روزی تمام 

اجـزای پراکنـده ی تـن انسـان را جمـع خواهیـم کـرد: 

>آیـا انسـان می پنـدارد کـه مـا هرگـز اسـتخوان های پوسـیده ی او را جمـع 

نخواهیـم کـرد؟ آری! مـا توانـای بـر ایـن کار هسـتیم! آن چنـان جمـع آوری 

کنیـم کـه حّتـی خطـوط باریـک سـر انگشـتانش را نیـز، بـه همـان کیفیـت 
1 اّول بیافرینیـم<. 

خالصـه! ایـن عالمـت سـؤال در فکـر بیشـتر مـردم، همیشـه نقـش بسـته اسـت 

کـه آیـا قدرتـی در عالـم هسـت کـه بتوانـد ایـن کارهـای خارق العـاده  را انجـام دهـد؟ 

مرده هـای پوسـیده ی در دل خـاک را زنـده کنـد؟ یـک انسـان را در برابـر حـوادث و 

سـوانح روزگار جـوان نگـه دارد؟ در ظـرف یـک سـاعت از شـب، انسـانی را بـه آسـمان 

ببـرد و برگردانـد؟ قـرآن حکیـم جـواب می دهـد، بلـه: 

> ...او اهلل است که بر هر چیزی تواناست<. 2 

ی َبناَنُه<.  یَن َعلی أْن ُنَسّوِ ْن َنْجَمَع ِعظاَمُه * َبلی قاِدِر
َّ
ْنساُن أل

ْ
1. سوره قیامت، آیات 3 و 4؛ >أ یْحَسُب اإل

ُکّلِ َشی ٍء َقِدیٌر<.   اهلَل َعلی 
َ

2. سوره بقره، آیۀ 20؛ > ...إّن
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امکان درک قیامت فقط با چشم قیامت بین 

بـرای دیـدن قیامـت چشـم قیامت بیـن الزم اسـت تـا پـی بـه حقیقـت آن بـرده 

شـود. نسـبت قیامـت بـه ایـن عالـم، ماننـد نسـبت انسـان کامـل بـه نطفـه اسـت. آیـا 

نطفـه در حـال نطفـه بـودن، توانایـی درک معنـای انسـان کامـل را داراسـت کـه مثـاًل 

بفهمـد انسـان چهـل سـاله چـه احساسـات و چـه غرایـزی دارد؟! طبیعـی اسـت کـه 

توانایـی درک آن را نـدارد؛ تـا خـودش مراحـل تکامـل را طـی کنـد و انسـان چهل سـاله 

شـود. در آن موقـع اسـت کـه معنـای انسـان چهـل سـاله را درک می کنـد. 

و  بـذر  صـورت  بـه  کـه  هنگامـی  اّمـا  می شـود  ل 
ُ
گ بوتـه ی   ، ل 

ُ
گ بـذر  حّبـه ی  یـک 

ل چگونـه 
ُ
ل یعنـی چـه؟ و لطافـت و رنـگ و بـوی گ

ُ
حّبـه اسـت نمی توانـد درک کنـد گ

ل شـود. در آن موقـع آگاه از لطایـف و رنـگ و بـوی 
ُ
اسـت؟ تـا خـودش تکامـل یافتـه و گ

گل خواهـد شـد. حـال مـا هـم که در این دنیا هسـتیم، مانند نطفـه و مانند همان بذر 

ل هسـتیم؛ االن هرچـه بـه خـود فشـار بیاوریـم کـه حقیقـت برزخ و محشـر و بهشـت و 
ُ
گ

جهّنـم را درک کنیـم، ممکـن نیسـت آن را بفهمیـم. تـا مراحـل تکامـل را طبق دسـتور 

خـدا و اولیـای خـدا طـی کنیـم و متحـّول شـویم و از ایـن تنگنای عالم دنیـا عبور کنیم 

و سـر از قیامـت درآوریـم. آن روز، ایـن حقایـق را خـوب می فهمیـم. 
>و چون آنجا را بنگری، ناز و نعمت ]فراوان [ و ملک بیکران بینی<.  1

تـا در ایـن دنیـا هسـتیم، تمـام قـوا و آالت ادراکـی مـا مناسـب ُمـدَرکات همیـن 

دنیاسـت و توانایـی ادراک مـدرکات عالـم آخـرت را نـدارد. به همیـن جهت خداوند 

حکیـم، علـم بـه ُکنـه قیامـت را از علـوم مختّصـه ی خـود دانسـته و فرمـوده اسـت: 

>]ای پیغمبـر! [ از تـو راجـع بـه قیامت سـؤال می کنند؛ بگو علم به قیامت 

 .>
ً
َکِبیرا  

ً
کا

ْ
 َو ُمل

ً
1. سوره انسان، آیۀ 20؛ >َو إذا َرأیَت َثّمَ َرأیَت َنِعیما
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تنهـا در نـزد خداسـت ... و عجیـب ایـن که به خود پیغمبـر؟ص؟ نیز فرموده 

اسـت، تو هـم نمی دانی<. 1 

>از تـو راجـع بـه قیامـت و وقـت وقوعـش سـؤال می کننـد، تـو را بـا یـادآوری 

آن چـه کار؟ یعنـی االن شـما وضـع و حالـی هماننـد وضـع نطفـه را داریـد، 

آیـا نطفـه می توانـد درک حقیقـت انسـان بنمایـد؟ او بایـد وضـع خـود را 

دگرگـون سـازد تـا بـه سـر حـّد انسـانّیت برسـد و آن را درک کنـد. ایـن علـم 

منتهـی بـه ذات اقـدس حـق می شـود<. 2 
ک َحِفّیٌ َعْنها ...<. 3

َ
وَنک کأّن

ُ
اَعة ...یْسَئل وَنک َعِن الّسَ

ُ
>یْسَئل

>َحِفـی< یعنـی عالـم و آگاه. گویـی تـو را عاِلـم بـه زمـان وقـوع قیامـت می داننـد. 

از تـو سـؤال می کننـد کـه قیامـت کـی خواهـد شـد؟ بگـو علـم مربـوط بـه وقـت وقـوع 

نـزد خداسـت«.  قیامـت، منحصـرًا در 

> ...ولی اکثر مردم، آگاه از این حقیقت نمی باشند<. 4 

زمـان ظهـور حضـرت مهـدی موعـود؟جع؟ هـم بـه همیـن کیفّیـت اسـت. ایـن را 

هـم جـز خـدا کسـی نمی دانـد. لـذا فرموده انـد: 

»دروغ گفته اند آنان که وقت ظهور را معّین کرده اند«. 5 

از روایات استفاده می شود که ظهور، آن حضرت »بدائی« است. یعنی ممکن 

ناگهان ظهور محّقق شود. چنان که مرگ  و  اراده کند  است بدون مقّدماتی، خدا 

هم مشروط به مقّدماتی نیست و ممکن است بدون انتظار قبلی واقع شود. وقوع 

قیامت نیز امکان این را دارد که و بطور ناگهانی تحّقق یابد و لذا کسی جز خدا آگاه از 

ُمها ِعْنَد اهلِل ...<. 
ْ
ما ِعل

َ
اَعة ُقْل إّن اُس َعِن الّسَ َک الّنَ

ُ
1. سوره احزاب، آیۀ 63؛ >یْسَئل

َک ُمْنَتهاها<.  ّبِ اَعة أیاَن ُمْرساها * ِفیَم أْنَت ِمْن ِذْکراها * إلی َر وَنَک َعِن الّسَ
ُ
2. سوره نازعات، آیۀ 42؛ >یْسَئل

3. سوره اعراف، آیۀ 187. 
ُموَن<. 

َ
اِس ل یْعل ْکَثَر الّنَ ُمها ِعْنَد اهلِل َو لِکّنَ أ

ْ
ما ِعل

َ
4. همان؛ > ...ُقْل إّن

َوّقاُتوَن«. 
ْ
َب ال

َ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 1، ص 368؛ »َکذ  .5
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وقت آن نمی باشد. از این رو قرآن مجید هیچ گاه روی حقیقت قیامت و وقت وقوع 

آن بحث نمی کند و تنها روی حتمّیت وقوع آن بحث می کند و می فرماید: 

م شـما مبعوث خواهید شـد< 1 ... 
ّ
> ...بگو آری به خدا قسـم بطور مسـل

و قیامـت تحّقق خواهد یافت. 

حاال مشرکان: 

>می گوینـد: ایـن وعـده کـی محّقـق خواهـد شـد؟ اگـر راسـت می گوییـد 

تعییـن کنیـد. آنهـا جـز یـک صیحـه و یـک فریـاد، انتظـار چیـزی را ندارنـد<.2 

آنـان تصـّور می کننـد ایـن کار در دسـت مـا مشـکل اسـت؛ در صورتـی کـه اّواًل بطور 

ناگهانـی خواهـد رسـید و ثانیـًا یـک فریاد برای میراندن و نابود کردنشـان کافی اسـت. 

»نظـر« در اینجـا بـه معنـای انتظـار اسـت. یعنـی اینهـا کـه می گوینـد مـا منتظریـم، آن 

کـی و چگونـه خواهـد آمـد، آیـا اینهـا انتظـار چـه چیـز را دارنـد؟ آن چیزی کـه در کمین 

آنهاسـت، تنهـا یـک فریـاد اسـت. بـا یـک فریـاد همـه، جان خـود را از دسـت خواهند 

داد؛ همان طـور کـه فـرد - فـرد مـا در یـک لحظـه ممکن اسـت سـکته کنیم و نفسـمان 

بنـد آیـد، تمـام عالـم نیـز بـه همیـن منوال اسـت؛ یک فریـاد در عالم برمی خیـزد؛ تمام 

مـردم کـه در حـال سـوداگری های دنیـوی هسـتند، بی حـّس و بی حرکـت می افتنـد. 

>مـرگ ایشـان را در می یابـد، در حالـی کـه آنهـا بـا هـم در حـال مخاصمـه 

هسـتند<. 3 

در همــان حــال کــه دارنــد بــا هــم مخاصمــه و گفتگــو می کننــد و متــاع خــود را 

بــرای خریــد و فــروش بــه یکدیگــر عرضــه می کننــد، در همــان حــال ناگهــان فریــادی 

بلنــد می شــود. 

ُتْبَعُثّنَ ...<. 
َ
ی ل ّبِ 1. سوره تغابن، آیۀ 7؛ > ...ُقْل َبلی  َو َر

 َصیَحة واِحَدة<. 
ّ
ُکْنُتْم صاِدِقیَن * ما یْنُظُروَن إل َوْعُد إْن 

ْ
ا ال

َ
وَن َمتی  هذ

ُ
2. سوره یس، آیات 48 و 49؛ >َو یُقول

ُموَن<.  ُهْم َو ُهْم یِخّصِ
ُ

3. سوره یس، آیۀ 49؛ >َتأُخذ
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>آنهـا دیگـر مجـال ایـن را پیـدا نمی کنند کـه به خانه ی خـود برگردند و به 

اهـل و عیـال خود، وصیت و سفارشـی بنمایند<. 1 

در روایت آمده که: 

و  -خریـدار  نفـر  دو  کـه  می رسـد  فـرا   
ً
دفعتـا جهـان،  عمـر  پایـان  »چنـان 

فروشـنده- کـه در کنـار هـم ایسـتاده اند و در حـال معاملـه هسـتند، دیگـر 

مجـال ایـن را نمی یابنـد کـه معاملـه را تمـام کننـد. ناگهـان بانـگ بلنـد 

 2 می میرنـد«.  جابه جـا  دو  هـر  و  می شـود 

منظور از دمیده شدن در صور در روز قیامت 

از جملـۀ وقایـع و حـوادث مـر بـوط بـه قیامـت در قـرآن »َنْفـخ صـور« اسـت و بطـور 

نفـخ در صـور  و  بـه معنـای شـیپور اسـت  تکیـه شـده اسـت. »صـور«  آن  مکـّرر روی 

یعنـی در شـیپور دمیـدن. آنچـه از قـرآن اسـتفاده می شـود ایـن اسـت کـه روزی در ایـن 

عالـم بانگـی بلنـد خواهـد شـد و در شـیپور دمیـده خواهـد شـد. حـال ایـن شـیپور 

چـه حقیقتـی اسـت و بـه چـه شـکل اسـت و بـه چـه کیفیـت در آن دمیـده می شـود و 

دمنـده اش کیسـت، اینهـا بـر ما مجهول اسـت ولـی چون قرآِن نازل شـده ی از جانب 

خـدا، مکـّررًا روی آن تکیـه کـرده اسـت، مـا اعتقـاد قطعـی بـه وقـوع آن داریـم و از بـاب 

تقریـب بـه اذهـان می گوییـم، مثـاًل اگـر بخواهنـد کاروانـی را حرکـت بدهند یـا متوّقف 

سـازند، در شـیپور می دمنـد و بانگـی بلنـد می کننـد. 

خدای متعال هم می خواهد به ذهن ما تقریب کند که: فرمانده کّل این عالم، 

ال یْسَتِطیُعوَن َتْوِصیة َو ل إلی أْهِلِهْم یْرِجُعوَن<. 
َ
1. سوره یس، آیۀ 50؛ >ف

ُجالِن َقْد َنَشَر َثْوَبُهما«.  2. تفسیر الصافی، ج 4، ص255؛ »َتُقوُم الّساَعة َو الّرَ
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دو بار در شیپور خواهد دمید؛ بار اّول همه را می میراند و بار دّوم همه را زنده می کند؛ 

ابتدا همه را به خوابگاهشان می برد و سپس همه را از خوابگاهشان بر می خیزاند و 

انجام این دو کار)میراندن و زنده کردن عالمیان(برای خدا هیچ مایه ای جز یک دم 

و یک فوت ندارد که عادتًا نیز آسان ترین کارهاست. یک فوت از دهان یک بّچه هم 

که خارج شود، شمعی را خاموش می کند. آفریدگار قدرتمند عالم نیز با یک نفخه و 

یک دمیدن، شمع بزرگ عالم را که خود روشن کرده است، خاموش می کند و با یک 

نفخه و یک دمیدن دیگر ، مجّددًا همه را زنده می کند. عجیب اینکه این نفخه هم 

اثر ِاماته و میراندن دارد و هم اثر ِاحیاء و زنده کردن؛ و چنان که شما در شعله ی شمع 

می دمید و آن را خاموش می کنید و در قطعه زغال گداخته ی از آتش می دمید و آن 

را شعله ور می سازید، ذات اقدس حق با نفخه ی َاولٰی  تمام عالمیان را می میراند، 

باقی نمی ماند و حتی حضرت عزرائیل؟ع؟ که  آنگونه که یک نفس کش در عالم 

مالک قبض ارواح است می میرد. در آن لحظه ندا از مقام اقدس حق؟ج؟ می آید: 
>... امروز سلطنت از آن کیست ...؟<. 1

جواب از همان مقام اقدس می آید که: 

>... حکومت تنها از آِن اهلل واحِد قّهار است<. 2 

کـه در دنیـا هسـتیم،  اکنـون  ولـی  آِن اهلل؟ج؟ اسـت،  از  البّتـه همیشـه سـلطنت 

جنجـال زندگـی مـاّدی، مـا را غافـل کـرده و هـر یـک، خـود را مالک و صاحـب اختیار 

چیـزی می دانیـم. مـن آنـم کـه پادشـاه فالن کشـورم، من آنـم که مرکب و مسـکن دارم، 

مـن آنـم کـه مالـک فـالن مزرعـه و صاحـب اختیـار فـالن ُپسـت و مقـام می باشـم. 

اّما آن روز، پوچی همه چیز و همه کس آشکار می گردد و همه می فهمند: 

 >]روز قیامت[ روزی اسـت که کسـی نافع به حال کسـی نمی باشـد و آن 

یْوَم ...<. 
ْ
ُک ال

ْ
ُمل

ْ
1. سوره غافر، آیۀ 16؛ > ...ِلَمِن ال

اِر<.  َقّهَ
ْ
واِحِد ال

ْ
2. سوره ابراهیم، آیۀ 48؛ > ...هلِِل ال
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روز فرمـان بـه دسـت اهلل اسـت و بس<. 1 

از بعض مفّسران نقل شده که از قرآن استفاده ی وقوع چهار َنْفخ می شود: َنْفخ 

َفَزع، نفخ َصْعق، نفخ قیام و نفخ جمع. راجع به نفخ َفَزع در سورۀ نمل می خوانیم: 

>روزی کـه در صـور دمیـده می شـود، تمـام کسـانی که در آسـمان ها و زمین 

هسـتند بـه تـرس و هراس می افتنـد ...<. 2 

و راجع به نفخ َصْعق یعنی مردن می فرماید: 

>در صور دمیده می شـود و تمام کسـانی که در آسـمان ها و زمین هسـتند، 

می میرنـد ...<. 3 

در مورد نفخ قیام: 

>... بار دیگر که در صور دمیده می شود، همگی برمی خیزند و می ایستند 

]و به صحنه ی محشر[ می نگرند<. 4 

نفخ آخر جمع است که همگی در محشر جمع می شوند: 

>جز یک صیحه بر نمی خیزد که آنان همه در نزد ما احضار می شوند<. 5 

م اسـت، ایـن اسـت کـه: وقایعـی در عالـم پـس از مـرگ 
ّ
بـه هـر حـال آنچـه مسـل

تحّقـق خواهـد یافـت کـه حـال از حیطـه ی درک مـا بیـرون اسـت؛ زیـرا ابـزار ادراکـی ما 

محـدود و مناسـب بـا مـدرکات عالـم دنیاسـت و هیـچ گاه احاطـه بـه مـدرکات عالـم 

بـرزخ و محشـر نمی توانـد داشـته باشـد. 

چنــدی پیــش در مقالــه ای خوانــدم کــه در جایــی انجمنــی بــه نــام »انجمــن 

روحــی« تشــکیل شــده بــود و احضــار ارواح می کردنــد و از طریــق آنهــا، کشــف حقایقی 

ْمُر یْوَمِئٍذ هلِِل<. 
ْ

 َو ال
ً
1. سوره انفطار، آیۀ 19؛ >یْوَم ل َتْمِلُک َنْفٌس ِلَنْفٍس َشیئا

ْرِض ...<. 
َ
ل

ْ
ماواِت َو َمْن ِفی ا َفِزَع َمْن ِفی الّسَ

َ
وِر ف 2. سوره نمل، آیۀ 87؛  >َو یْوَم یْنَفُخ ِفی الّصُ

ْرِض ...<. 
َ
ل

ْ
ماواِت َو َمْن ِفی ا َصِعَق َمْن ِفی الّسَ

َ
وِر ف 3. سوره زمر، آیۀ 68؛ >َو ُنِفَخ ِفی الّصُ

إذا ُهْم ِقیاٌم یْنُظُروَن<. 
َ
ْخری  ف

ُ
4. همان؛ > ...ُثّمَ ُنِفَخ ِفیِه ا

َدینا ُمْحَضُروَن<. 
َ
إذا ُهْم َجِمیٌع ل

َ
 َصیَحة واِحَدة ف

ّ
کاَنْت إل 5. سوره یس، آیۀ 53؛ >إْن 
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می نمودنــد. البّتــه مســئله ی احضــار ارواح و ارتبــاط بــا آنهــا کــه اکنــون در عالــم بــرزخ 

هســتند، قابــل انــکار نیســت و از امامــان معصــوم؟مهع؟ نیــز وقوعــش نقــل شــده اســت؛ 

منتهــا مــا نمی توانیــم هــر فــرد یــا هــر گــروه مّدعــی را تصدیــق کنیــم؛ زیــرا مّدعیــان 

کاذب، در همــه جــا و همــه چیــز فراواننــد. 

بـاری! در آن انجمـن روحـی، رئیـس انجمـن بـه جانشـین خـود گفتـه بـود، وقتـی 

مـن مـردم، تـو روح مـرا احضـار کـن، تـا مـن از وقایـع آن عالـم بـه تـو اّطالعاتـی بدهـم. 

بعـد از مـرگ، جانشـینش روح او را احضـار می کنـد و از او می پرسـد: در آن عالـم 

الفـاظ  بـا  شـما  زیـرا  کنـم؛  بیـان  نمی توانـم  متأّسـفانه  می گویـد  او  اسـت؟  خبـر  چـه 

کـه شـما داریـد،  الفاظـی  ایـن  را درک می کنیـد.  مخصوصـی، معانـی مخصوصـی 

ظـرف بـرای معانـی محـدود ایـن عالـم اسـت و معانـی نامحـدود آن عالـم، در ظـرف 

محـدود ایـن عالـم نمی گنجـد و لـذا هـر لفظـی بگویـم، نشـان دهنـده ی آن واقعیـت 

نخواهـد بـود؛ جـز تشـبیه و تمثیلـی کـه اندکـی تقریـب بـه ذهـن بنمایـد. 

م آن عالــم معتقــد 
ّ
از اینــرو خداونــد متعــال نیــز بــرای ایــن کــه مــا را بــه حقایــق مســل

کنــد، تصویــری تقریبــی در ذهــن مــا ترســیم می کنــد و لــذا نفــخ در صــور و دمیــدن 

در شــیپور می گویــد، زیــرا مــا تــا حــدودی معنــای شــیپور و معنــای دمیــدن در آن را 

می فهمیــم؛ منتهــا از درک حقیقــت آن شــیپور عالــم آخــرت و چگونگــی دمیــدن در 

آن عاجزیــم؛ لــذا در روایــات آمــده اســت: 

بـه سـمت آسـمان  »آن شـیپور، یـک سـر و دو شـاخه دارد، یـک شـاخه 

آن دو شـاخه  بیـن  اسـت. فاصلـه ی  زمیـن  بـه سـمت  و شـاخه ی دیگـر 

 1 اسـت«.  آسـمان  و  زمیـن  بیـن  فاصلـه ی  همچـون 

در بیان دیگری فرموده اند: 

َخِر 
ْ

ی ال
َ
ُکّلِ َطَرٍف ِمْنُهما ِال َرفاِن َبیَن  وِر َرأُس واِحٌد َو الّطَ کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص 336؛ »ِللّصُ 1. تفسیر 

ْرِض«. 
َ ْ
ی ال

َ
ماِء ِال ِمْثُل ما َبیَن الّسَ
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»صوری که در آن دمیده می شود، شاخی بزرگ است«. 1 

از ایـن تعبیـر هـم پیداسـت کـه می خواهنـد تقریب بـه ذهن کنند چـون ما معنای 

شـاخ را می فهمیـم کـه یـک چیـز تو خالی اسـت؛ منتها از حقیقت آن شـاخ، و شـکل 

و مقـدار عظمـت آن، ناآگاهیـم. باز هـم فرموده اند: 

هــر  از  کــه  دارد  مخلوقــات  همــه ی  عــدد  بــه  ســوراخ هایی  صــور،  »آن 

زنــده شــود[«.  یــا  ]تــا آن مخلــوق بمیــرد2  بایــد بدمــد  ســوراخی 

تمام این بیانات از باب تقریب به ذهن است. 

شهادت اعضا و جوارح ما در روز قیامت به اذن خداوند 

اعضـاء و جـوارح مـا، هـم اکنـون »حمـل شـهادت« می کننـد، تـا در روز قیامـت 

ادای شـهادت نماینـد. هـر شـهادت دو مرحلـه دارد: 

1- مرحله ی حمل. 

2- مرحله ی اداء. 

شاهد باید هنگامی که جرمی واقع می شود، آن را ببیند و از وقوعش آگاه گردد 

تا بتواند در نزد قاضی ادای شهادت نماید. آن مرحله ای که وقوع جرم را می بیند، 

آگاهی می دهد،  وقوع جرم  از  قاضی  نزد  که  و هنگامی  مرحله ی »حمل شهادت« 

مرحله ی »ادای شهادت« است. پس امروز تمام اعضا و جوارح ما، حمل شهادت 

می کنند. یعنی حضور دارند و می بینند که من چه کار می کنم. معلوم می شود این 

اعضا و جوارح، درک و شعور دارند که هم حمل شهادت می کنند و هم روز قیامت، آن 

وَر َقَرٌن َعظیٌم«.   الّصُ
َ

1. إرشاد القلوب )دیلمی(، ج 1، ص 53؛ »ِاّن
َخالِئِق«. 

ْ
رواِح ال

َ
ْثقاٌب ِبَعَدِد ا

َ
2. همان؛ »ِفیِه ا
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را بیان می کنند. نه تنها اعضا و جوارح، بلکه همین زمیِن زیر پای ما، حمل شهادت 

می کند و روز قیامت نیز ادای شهادت می نماید که خداوند متعال می فرماید: 

>هنگامـی کـه زمیـن بـه لـرزش ویـژه ی خـود لرزیـد ...اخبـار خـود را گـزارش 

می دهـد ...<. 1 

زمان، حمل شهادت می کند؛ هوا و فضا، حمل شهادت می کنند و ...لذا به 

است.  خلوت  کلمۀ  ندارد،  مصداق  عالم  جای  هیچ  در  که  کلمه ای  بزرگی:  قول 

مثاًل می گوییم جای خلوتی پیدا کنم که فالن کار را انجام دهم. خلوت یعنی جایی 

که هیچ بیننده و شنونده ای آنجا نباشد و آگاه از کار من نگردد و این معنا در هیچ 

جای عالم محّقق نمی باشد و اصاًل امکان ندارد؛ زیرا در همه جا، همه چیز، ما را 

می بیند؛ زمین زیر پا، ما را می بیند؛ آسمان باالی سر، ما را می بیند؛ هوا و فضا، ما را 

می بینند و فرشتگان خدا ما را می بینند. خلوتی در عالم وجود ندارد. 

خدا فرموده است: 

>به یقین گماشتگانی از نویسندگان بزرگوار بر شما گماشته شده اند که 

اعمال شما را ضبط می کنند. هر کاری که انجام می دهید آنها می دانند<. 2 

و بدیهـی اسـت کـه علـم بـه کیفّیـت یـک عمـل، وقتـی بـرای کسـی واقعّیـت پیدا 

می کنـد کـه از نّیـت و انگیـزه ی آن عمـل نیـز آگاه گـردد. شـما االن کار مـرا می بینیـد؛ 

ولـی از نّیـت و انگیـزه ی مـن نسـبت بـه آن عمـل آگاهـی نداریـد؛ از ایـن رو نمی توانیـد 

داوری کنیـد کـه ایـن کار مـن مخلصانـه و بـرای رضـای خـدا انجام شـده یـا ریاکارانه و 

بـرای جلـب توّجـه مـردم بـوده اسـت؛ اّمـا فرشـتگان خدا که کـرام الکاتبین هسـتند از 

نّیـات و انگیزه هـای بنـدگان خـدا در اعمالشـان آگاهنـد و می تواننـد در حضـور خدا، 

کیفّیـت اعمـال آنهـا را گـزارش دهنـد و باالتـر از همه ی حاضـران در حین وقوع عمل، 

ها * یْوَمِئٍذ 
َ
ل ْنساُن ما 

ْ
 اإل

َ
َو قال ها * 

َ
أْثقال ْرُض 

َ
ل

ْ
ا َو أْخَرَجِت  ها * 

َ
زال

ْ
ِزل ْرُض 

َ
ل

ْ
ا ِت 

َ
ِزل

ْ
ُزل >إذا  1. سوره زلزله، آیات 1 تا 4؛ 

ُث أْخباَرها<.  ُتَحّدِ
وَن<. 

ُ
ُموَن ما َتْفَعل

َ
کاِتِبیَن * یْعل  

ً
ِکراما حاِفِظیَن * 

َ
یُکْم ل

َ
 َعل

َ
2. سوره انفطار، آیات 10 تا 12؛ >َو إّن
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ذات اقـدس حـق می باشـد کـه فرمـوده اسـت: 

>... بـه یقیـن مـا تمـام اعمـال شـما را استنسـاخ می کردیـم و از آن ُنسـخه 

بـر می داشـتیم<. 1 

پس کلمۀ خلوت در هیچ جای عالم مصداق ندارد. 

نقل شده است: استاد بزرگی شاگردان متعّدد داشت. در بین شاگردانش یکی 

جوان تر از دیگران بود ولی استاد برای او بیش از همه، احترام قائل بود. بزرگ ترها از 

این جریان ناراحت می شدند و گاهی هم اعتراض می کردند. استاد برای این که به 

آنها جواب عملی بدهد، روزی به دست هر یک از آنها مرغی داد و گفت، آنها را به 

جای خلوتی ببرید و سر ببرید و فردا بیاورید. آنها رفتند و همه با مرغ های ذبح شده، 

آمدند. تنها آن جوان با مرغ زنده آمد. استاد گفت: چرا زنده آوردی؟ گفت: شما 

شرط کرده بودید در جای خلوتی سر ِبُبرم ولی من هر جا رفتم خلوت ندیدم و ذات 

اقدس اهلل را که »ابصرالّناظرین« است، آنجا ناظر دیدم. استاد رو به شاگردانش کرد 

ت این که برای این جوان، احترام بیشتری قائلم، همین است. یعنی: 
ّ
و گفت: عل

م است که در همه جا، خدا را 
ّ
آن قدر مسأله ی حضور در محضر خدا، برایش مسل

حاضر و ناظر می بیند. 

شهادت زمین در فردای قیامت به اذن خداوند 

بله خداوند متعال دربارۀ زمین فرموده است: 

>هنگامـی کـه زمیـن بـه لرزش خاص قیامتی خود، بـه لرزه درآید و بارهای 

شـگفتی  بـا  انسـان  و  سـازد  خـارج  دارد،  خـود  درون  در  کـه  را  سـنگینی 

وَن<. 
ُ
ُکْنُتْم َتْعَمل ا َنْسَتْنِسُخ ما  ُکّنَ ا 

َ
1. سوره جاثیة، آیۀ 29؛ > ...إّن
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می گویـد زمیـن را چـه شـده اسـت؟ در آن روز، زمیـن تمـام خبرهـای خود را 

بازگـو می کنـد<. 1 

یعنــی؛ آنچــه از اعمــال نیــک و بــد کــه بــه وســیله ی آدمیــان روی صفحــه ی آن 

انجــام شــده و پنهــان بــوده اســت، برمــال می ســازد و بدیــن طریــق، شــهادت خــود را 

ــد.  ــان ها، ادا می کن ــه ی انس ــد از ناحی ــک و ب ــال نی ــوع اعم ــه وق ــبت ب نس

در روایتی از حضرت رسول خدا؟ص؟ منقول است که به اصحابشان فرمودند: آیا 

می دانید منظور این آیه از اخبار زمین چیست؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمودند: 

»منظـور از خبـر دادن زمیـن، ایـن اسـت کـه اعمـال هـر مـرد و زنـی را کـه بـر 

آدم در  فـالن  و می گویـد،  انجـام داده انـد، شـهادت می دهـد  زمیـن  روی 

فـالن روز فـالن کار را انجـام داده اسـت«. 2 

در حدیثی از حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نیز آمده است: 

»در قسـمت های مختلـف مسـاجد نماز بخوانید؛ زیـرا هر قطعه ی زمین، 

در روز قیامـت بـرای کسـی کـه روی آن نماز خوانده گواهی می دهد«. 3 

برخی از شاهدانی که بر اعمال ما نظارت دارند 

آن حقیقتی که شدیدًا بر ما الزم است درباره اش بیندیشیم و آن را نصب العین 

خود قرار دهیم، موضوع تعّدد شاهدان بر اعمال است که سبب به وجود آمدن حال 

ها * یْوَمِئٍذ 
َ
ل ْنساُن ما 

ْ
 اإل

َ
َو قال ها * 

َ
أْثقال ْرُض 

َ
ل

ْ
ا َو أْخَرَجِت  ها * 

َ
زال

ْ
ِزل ْرُض 

َ
ل

ْ
ا ِت 

َ
ِزل

ْ
ُزل >إذا  1. سوره زلزله، آیات 1 تا 4؛ 

ُث أْخباَرها<.  ُتَحّدِ
َکذا   َعِمَل 

ُ
وا َعلی َظْهِرها َتُقول

ُ
َمة ِبما َعِمل

َ
ُکّلِ َعْبٍد َو ا ْن َتْشَهَد َعلی 

َ
ْخباُرها ا

َ
2. تفسیر نور الثقلین، ج 5، ص 649؛ »ا

ْخباُرها«. 
َ
هذا ا

َ
َکذا ف َکذا یوَم  َو 

یها 
َ
ی َعل ِ

ّ
ُمصل

ْ
 ُبْقَعة َتْشَهُد ِلل

َ
ُکّل  

َ
ِاّن

َ
َمساِجِد ِفی ِبقاٍع ُمْخَتِلَفة ف

ْ
وا ِمَن ال

ُّ
3. امالی)صدوق(، النص، ص 359؛ »َصل

ِقیاَمة«. 
ْ
یْوَم ال
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»ُمراقبه« در زندگی دینی ما می شود و ما را به پرهیز از گناهان و انجام اعمال عبادی 

وا می دارد. در رأس تمام شاهدان، ذات اقدس حضرت حّق است که فرموده است: 

>در هـر حالـی هسـتید و هـر قسـمتی از قـرآن را کـه تـالوت می کنیـد و هـر 

 1 بـر شـما می باشـیم ...<.  عملـی را کـه انجـام می دهیـد مـا شـاهد 

همچنین فرموده است: 

>... مـا کنـار اعمـال شـما بودیـم و آنچه را کـه انجام می دادید، استنسـاخ 

می کردیم و از آن نسـخه برمی داشـتیم<. 2 

در رتبه ی بعد فرشتگان خدا شاهدند که دربارۀ آنها فرموده است: 

>نگهـداران و حافظانـی بـر شـما گماشـته شـده اند آن هـم نویسـندگانی 

بزرگـوار ]کـه هیـچ کـم و زیـاد در کارشـان راه نمی یابـد[ آنچـه را کـه انجـام 
3 آنهـا می داننـد<.  می دهیـد، 

از جملۀ شاهدان عمل، انبیاء و امامان؟مهع؟ می باشند که قرآن فرموده است: 

>بگـو: عمـل کنیـد و بدانیـد کـه خـدا و رسـولش و مؤمنـان، عمـل شـما را 
می بیننـد ...<. 4

در تفسـیر آیـه فرموده انـد، مقصـود از مؤمنـان، امامـان معصـوم؟مهع؟ هسـتند کـه در 

زیارتشـان عـرض می کنیـم: 

»مـن شـهادت می دهـم کـه تـو ]ای ولـی خدا[ محّل ایسـتادن مـرا می بینی 

و سـخنم را می شـنوی و جواب سـالمم را می دهی«. 5 

از حضرت امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نقل شده است: 

 .>... 
ً
یُکْم ُشُهودا

َ
ا َعل ُکّنَ  

ّ
وَن ِمْن َعَمٍل إل

ُ
وا ِمْنُه ِمْن ُقْرآٍن َو ل َتْعَمل

ُ
1. سوره یونس، آیۀ 61؛ >َو ما َتُکوُن ِفی َشأٍن َو ما َتْتل

وَن<. 
ُ
ُکْنُتْم َتْعَمل ا َنْسَتْنِسُخ ما  ُکّنَ ا 

َ
2. سوره جاثیة، آیۀ 29؛ > ...إّن

وَن<. 
ُ
ُموَن ما َتْفَعل

َ
کاِتِبیَن * یْعل  

ً
ِکراما حاِفِظیَن * 

َ
یُکْم ل

َ
 َعل

َ
3. سوره انفطار، آیات 10 تا 12؛ >َو إّن

ُمْؤِمُنوَن ...<. 
ْ
ُه َو ال

ُ
ُکْم َو َرُسول

َ
َسیَری اهلُل َعَمل

َ
وا ف

ُ
4. سوره توبه، آیۀ 105؛ >َو ُقِل اْعَمل

کالِمی َو َتُرّدُ َسالِمی«.  ک َتری َمقاِمی َو َتْسَمُع 
َ
ّن

َ
ْشَهُد ا

َ
5. جامع أحادیث، ج 12، ص 364 ؛ »ا
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»هر روزی که بر فرزند آدم می گذرد، آن روز خطاب به او می کند و می گوید: 

 نیز نخواهم بود 
ً
ای فرزند آدم! من روز نویی هستم که قباًل نبوده ام و بعدا

و اکنون شاهد بر تو هستم و روز قیامت برایت شهادت خواهم داد؛ پس 

تا می توانی در من، حرف خوب بزن و کار نیک انجام بده که بعد از این، 

هرگز مرا نخواهی دید«. 1 

امیرالمؤمنیـن  امـام  حضـرت  عزیزمـان  مـوالی  از  هـم  را  بیداربـاش  بانـگ  ایـن 

علـی؟ع؟ بشـنویم کـه احـدی هماننـد او نمی تواند از حقایق عالـم باخبر گردد و هیچ 

بیدارگـری مثـل او نمی توانـد خـواب رفته هـا را بیـدار کـرده تـکان در دل هـا بیفکنـد. 

آری اوسـت کـه بانـگ می زنـد: 

از  جاسـوس هایی  و  خودتـان  از  دیده بانـی  خـدا!  بنـدگان  ای  »بدانیـد 

اعضـا و جوارحتـان بـر شـما گماشـته شـده اند و ضبـط کنندگانـی راسـت 

کردار ]از فرشـتگان[ در کنار شـما هسـتند که اعمال شـما را حفظ می کنند 

و حّتـی شـماره ی نفس هایتـان را ]هـم[ ضبـط می نماینـد«. 2 

»تاریکـی شـب تـار، شـما را از دیـد ایـن فرشـتگان نمی پوشـاند و دِر بـزرِگ 

محکـم بسـته شـده، شـما را از آنهـا پنهـان نمی گردانـد ]همیشـه و در همـه 

جا همراه شـما هسـتند[«. 3 

]از  اسـت  آن  در  آنچـه  بـا  امـروز  اسـت.  نزدیـک  ]مـرگ[  فـردا  یقیـن  »بـه 

خوشـی ها و بدی هـا[ می گـذرد و فـردا از پـی آن فـرا می رسـد ]زمـان چنـان 

بـه سـرعت می گـذرد کـه[ گویـی هر مردی از شـما به منـزل تنهایی و گودال 

یْوُم یا اْبَن آَدَم أَنا یْوٌم 
ْ
ُه َذِلَک ال

َ
 ل

َ
 َقال

ّ
ی اْبِن آَدَم إل

َ
ِتی َعل

ْ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص 523؛ »َما ِمْن یْوٍم یأ  .1

 .»
ً
ْن َتَراِنی َبْعَدَها أَبدا

َ
َک ل

َ
إّن

َ
ِقیاَمة ف

ْ
َک ِبِه یْوَم ال

َ
 أْشَهْد ل

ً
ْعَمْل ِفی َخیرا

َ
 َو ا

ً
ُقْل ِفی َخیرا

َ
یَک َشِهیٌد ف

َ
َجِدیٌد َو أَنا َعل

 ِمْن َجواِرِحُکْم 
ً
 ِمْن أْنُفِسُکْم َو ُعیونا

ً
یُکْم َرَصدا

َ
 َعل

َ
ُموا ِعَباَد اهلِل أّن

َ
2. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 222؛ »ِاْعل

ُکْم َو َعَدَد أْنَفاِسُکْم«. 
َ
اَظ ِصْدٍق یْحَفُظوَن أْعَمال

َ
َو ُحّف

ُکْم ِمْنُهْم َباٌب ُذو ِرَتاٍج«.  یٍل َداٍج *** َو ل یِکّنُ
َ
َمة ل

ْ
3. همان؛ »ل َتْسُتُرُکْم ِمْنُهْم ُظل
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قبـر خویـش از زمیـن رسـیده اسـت. پـس وای که چه حالی خواهد داشـت 
او در خانـه ی تنهـا و منـزل ترسـناک و جـای بی کسـی! «. 1

»پـس، از عبرت هـا پنـد گیریـد و از دگرگونی هـای روزگار انـدرز گرفتـه و آگاه 

شـوید و از هشـدار دادن هـا ]ی خـدا و اولیایـش[ سـود ببریـد«. 2 

»از خدا بترسـید، از خدا بترسـید؛ ای مردم، دربارۀ آنچه ]خداوند تعالی[ 

در کتـاب خـود محافظـت و رعایـت آن را بـه شـما امـر فرمـوده و در آنچـه از 

حقـوق خویـش نـزد شـما ودیعـه و امانـت گذاشـته؛ چـه آن کـه خداونـد 

سـبحان، شـما را بیهـوده و عبـث نیافریـده و مهمـل و بی ثمـر رهـا نکـرده و 

شـما را در نادانـی و کـوری وانگذاشـته اسـت ]بـه شـما عقـل و هـوش داده 

و وحی فرسـتاده اسـت[«. 3 

»بدیـن طریـق، حّجـت را بـر شـما تمـام کـرده و جـای عـذری بـرای شـما 

باقـی نگذاشـته اسـت«. 4 

چگونگی َمْسخ گناهکاران در روز قیامت 

خداوند متعال می فرماید: 

>اگـر بخواهیـم، آنهـا را در همـان جایگاهشـان مسـخ می کنیـم ]صورتـی 

 ِبِه 
ً
َغُد لِحقا

ْ
یْوُم ِبَما ِفیِه َو یِجی ُء ال

ْ
َهُب ال

ْ
یْوِم َقِریٌب یذ

ْ
 ِمَن ال

ً
 َغدا

َ
1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 222؛ »َو ِإّن

ُه ِمْن َبیِت َوْحَدة َو َمْنِزِل َوْحَشة َو َمْفَرِد ُغْرَبة«. 
َ
یا ل

َ
 َوْحَدِتِه َو َمَخّطَ ُحْفَرِتِه ف

َ
ْرِض َمْنِزل

ْ
َغ ِمَن ال

َ
 اْمِرٍئ ِمْنُکْم َقْد َبل

َ
 ُکّل

َ
َکأّن

َ
ف

ِر«. 
ُ

ذ ِغیِر َو اْنَتِفُعوا ِبالّنُ
ْ
ِعَبِر َو اْعَتِبُروا ِبال

ْ
ِعُظوا ِبال

َ
اّت

َ
2. همان، ص 223؛ »ف

َو  ِکَتاِبِه  ِمْن  اْسَتْحَفَظُکْم  ِفیَما  اُس  الّنَ أیَها  اهلَل  اهلَل 
َ
»ف 350؛  ص؛  ج 6،  الحدید،  أبی  لبن  البالغه  نهج  شرح   .3

ة َو ل َعًمی«. 
َ
ْم یَدْعُکْم ِفی َجَهال

َ
ْم یْتُرْکُکْم ُسًدی َو ل

َ
 َو ل

ً
ْقُکْم َعَبثا

ُ
ْم یْخل

َ
 اهلَل ُسْبَحاَنُه ل

َ
ِإّن

َ
اْسَتْوَدَعُکْم ِمْن ُحُقوِقِه ف

ة«.  ُحّجَ
ْ
یُکُم ال

َ
 َعل

َ
َخذ

َ
َمْعِذَرة َو اّت

ْ
یُکُم ال

َ
َقی ِإل

ْ
4. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 117؛ »َو أل
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را  راه خـود  نتواننـد  کـه  آنگونـه  آنهـا می دهیـم[  بـه  انسـانی  غیـر صـورت 

ادامـه دهنـد و نتواننـد بـه عقـب بازگردنـد<. 1 

بلـه در روز قیامـت، کیفـر مسـخ هـم هسـت یعنـی؛ انسـان هایی کـه در ایـن دنیـا 

صـورت انسـانی دارنـد، در عالـم آخـرت بـه صـورت حیواناتی از قبیل خـرس، خوک، 

روبـاه و گـرگ درخواهنـد آمـد. در روایـت داریـم کـه روز قیامـت: 

»مـردم بـا چهره هایـی محشـور می شـوند کـه میمون هـا و خوک هـا در کنـار 

آنهـا، زیبـا دیـده می شـوند«. 2 

پـا راه می رویـم  بـا صـورت انسـانی زندگـی می کنیـم و روی دو  اکنـون مـا در دنیـا 

ولـی نمی دانیـم صـورت باطنـی مـا چـه شـده؛ یعنـی اعمـال مـا یـک چهـره ی باطنـی 

دیگـری بـه مـا داده کـه فعـاًل آن را نمی بینیـم؛ ولـی روز قیامـت، پـرده کنـار مـی رود و 

آنچـه در باطـن هسـت، آشـکار می شـود و آن روز، انسـان هایی بـا چهره هـای منفـور 

می فرمایـد:  حـاال  می شـوند.  محشـر  وارد 

>اگـر بخواهیـم، می توانیـم آنهـا را در همیـن دنیـا در همان جـا کـه ایسـتاده 

یـا نشسـته اند، مسـخ کنیـم و صـورت انسانی شـان را تبدیـل بـه صـورت 

حیوانـی کنیـم. آنگونـه کـه نـه بتواننـد راه خـود را ادامـه دهند و پیـش بروند 

و نـه بتواننـد بـه عقـب برگردند<. 3 

پـس بـر اسـاس ایـن آیـۀ شـریفه، خداونـد تبـارک و تعالـی می توانـد ایـن کیفـر را در 

همیـن دنیـا دامنگیـر مجرمـان سـازد؛ ولـی بنایش بر این نیسـت و مهلتی داده اسـت 

تـا شـاید آنهـا متنّبـه شـوند و بـه راه حـق آیند. 

احتمــال دیگــری هــم در معنــای ایــن آیــه هســت و آن ایــن کــه ایــن عقوبــت نیــز 

َما اْسَتطاُعوا ُمِضیا َو ل یْرِجُعوَن<. 
َ
َمَسْخناُهْم َعلی  َمکاَنِتِهْم ف

َ
ْو َنشاُء ل

َ
1. سوره یس، آیۀ 67؛ > َو ل

َخنازیر«. 
ْ
ِقَرَدة َو ال

ْ
ی ُوُجوٍه َنْحُسُن ِعْنَدها ال

َ
2. منهاج البراعة فی شرح نهج البالغه )خوئی(، ج 19، ص303؛ »یْحَشُر الّناُس َعل

َما اْسَتطاُعوا ُمِضیا َو ل یْرِجُعوَن<. 
َ
َمَسْخناُهْم َعلی  َمکاَنِتِهْم ف

َ
ْو َنشاُء ل

َ
3. سوره یس، آیۀ، 67؛  >َو ل
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مربــوط بــه عالــم آخــرت اســت کــه از جملــه عقوبــات مجرمــان در آن عالــم، مســخ و 

کــور شــدن اســت. 

یکی از راه های درک عظمت خالق هستی 

از جملــه راه هایــی کــه قــرآن در آیــات خــود بــرای پــی بــردن بــه خالــق هســتی 

اقامــه ی برهــان می کنــد، راه تفّکــر در خلقــت خــود انســان از راه نطفــه اســت و ایــن 

مســأله ی بســیار مهّمــی اســت کــه انســان بیندیشــد در ایــن کــه خلقــت مــن از چــه 

بــوده و چطــور شــده کــه بــه ایــن حــال درآمــده ام؟ ولــی یالالســف کــه مجــال تفکــر در 

ایــن امــور بــرای مــا باقــی نمانــده اســت. یــک عمــر ســرگرم خانــه و ماشــین و پوشــاک و 

غیــر آن هســتیم و اصــاًل دربــارۀ خــود نمی اندیشــیم. بــا ایــن کــه انســان دارای نیــروی 

فکــر اســت و از او تفّکــر خواســته اند و بــه راســتی اگــر فکــر را بــه کار بیفکنــد و بیندیشــد 

ــا چشــم ســر  ــدن ب ــت و دی ــّد رؤی ــه ح ــه ب ــود ک ــدری روشــن می ش ــه ق ــش ب مطلــب برای

می رســد کــه خــدا می فرمایــد: 

>آیا انسان ندیده که ما او را از نطفه ای آفریدیم؟<. 1 

بـا ایـن کـه ایـن جریـان بـا چشـم سـر قابـل رؤیـت نیسـت و نیـاز بـه اندیشـیدن دارد 

ولـی شـاید ایـن تعبیـر اشـاره بـه ایـن باشـد کـه تفّکـر آن قـدر راه را روشـن می کنـد کـه از 

شـّدت روشـنی بـه حـّد رؤیـت و دیـدن بـا چشـم سـر می رسـد. 

>آیا انسان ندیده ]نیندیشیده[ که ما او را از نطفه ای آفریدیم<. 2 

بــه اصطــالح اهــل ادب، کلمــۀ »نطفــه« -کــه بــه صــورت نکــره آمــده- اشــاره بــه 

ْقناُه ِمْن ُنْطَفة<. 
َ
ا َخل

َ
ْنساُن أّن

ْ
ْم یَر اإل

َ
1. سوره یس، آیۀ 77؛ >أ َو ل

ْقناُه ِمْن ُنْطَفة<. 
َ
ا َخل

َ
ْنساُن أّن

ْ
ْم یَر اإل

َ
2. همان؛ >أ َو ل
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بی ارزشــی آن دارد. نطفــه یعنــی: آب انــدک و بــی ارزش و عجیــب ایــن کــه تمــام 

اعضــای بــدن مــا و تمــام اجــزای داخلــی و خارجــی مــا بــا تمــام ایــن تفاوت هــا کــه بــا 

هــم دارنــد، گوشــت و پوســت و اســتخوان های ریــز و درشــت و سلســله ی اعصــاب 

و عــروق و پیچیدگی هــای مغــز و دســتگاه های محّیرالعقــول بینایــی و شــنوایی و 

... همــه ی اینهــا ســاخته شــده ی از یــک قطــره آب اســت و عجیب تــر ایــن کــه تــازه 

ــک از  ــط ی ــه فق ــده بلک ــاختمان نش ــن س ــرف ای ــم ص ــره ی آب ه ــک قط ــن ی ــام ای تم

صــد میلیونیــم آن صــرف شــده اســت! از متخصّصیــن فــن نقــل شــده کــه می گوینــد: 

ــه گفتــه ی بعضــی  در یــک ســانتی متر مکعــب از نطفــه ی مــرد، صدمیلیــون بلکــه ب

ــه قــدری هــم ریــز هســتند کــه  ــر« اســپرم« شــناور اســت و ب ول ن
ّ
دویســت میلیــون ســل

مایــه ی  کــه  نطفــه ای  مقــدار  آن  گفته انــد،  جنین شــناس  دانشــمندان  از  بعضــی 

پیدایــش تمــام بشــر فعلــی روی زمیــن اســت در یــک انگشــتانه هــم جــای می گیــرد، 

ول مــاده  ی نطفه ی 
ّ
آنــگاه از میــان ایــن صــد و یــا دویســت میلیــون اســپرم، یکــی بــا ســل

زن »اوول« بــا هــم ترکیــب می شــوند و انســان به وجــود می آیــد. 

>پس انسـان باید بیندیشـد که از چه خلق شـده است؛ از آب جهنده ای 

آفریده شـده اسـت که از پشـت مرد و سـینه ی زن خارج می شود<. 1 

آنــگاه ایــن ذّره ی نامرئــی در تاریک خانــه ی رحــم ســاخته می شــود. در آن محیــط 

تاریکــی کــه غیــر از ایــن ذّره ی نامرئــی و مقــداری خــون کــه اطــراف آن را گرفتــه، هیــچ 

ــا  ــم ب ــع آن ه ــای بدی ــه نقش ه ــن هم ــر ای ــاِش ماه ــِت نّق ــدام دس ــا ک ــت! اّم ــز نیس چی

مقیاســی دقیــق روی ایــن قطــره ی آب به وجــود آورده اســت؛ آن چنــان اندازه گیــری 

دقیــق شــده کــه چشــم چطــور باشــد و گــوش چطــور، زبــان چــه جــور باشــد و دســت و 

پــا و ...بــه تمــام اینهــا یــک بــه یــک شــکل مناســب و انــدازه ای مناســب داده شــده 

اســت تــا آنجــا کــه مژه هــا کنــار پلک هــا و ناخن هــا بــر ســر انگشــتان قــرار گرفتــه و 

راِئِب<.  ِب َو الّتَ
ْ
ل ْنساُن ِمّمَ ُخِلَق * ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفٍق * یْخُرُج ِمْن َبیِن الّصُ

ْ
یْنُظِر اإل

ْ
ل

َ
1. سوره طارق، آیات 5 تا 7؛ >ف
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خطــوط بســیار باریــک کــف دســت ها و ســر انگشــت ها بــا حســابی دقیــق تنظیــم 

شــده اســت. 

کــه کــرده اســت در آب صورتگــریدهــد نطفــه را صورتــی چــون پــری

معروف است که نقش بر آب محال است و نمی توان روی آب نّقاشی کرد. 

و بر آب این چنین نقش زیبا نوشتجز او کیست کز خاک، آدم سرشت

آب قطــره  یــک  ز  آفـریـنـــد  آفــتـــــابهـمـــــو  از  روشن تـــر  گــهــرهــــای 

اثبات معاد جسمانی از نگاه قرآن

بلـه معـادی کـه قـرآن اثبـات می کنـد و باید معتقد به آن باشـیم »معاد جسـمانی« 

ق می گیرد و 
ّ
اسـت؛ یعنی روز قیامت دو باره روح انسـان به همین بدن جسـمانی تعل

آنـگاه بهشـتی یـا جهّنمی می شـود. چون برخی از فالسـفه ی پیشـین معتقـد بوده اند 

»معـاد« روحانـی اسـت؛ یعنـی بـا آمـدن مـرگ، روح از بـدن بی نیـاز می شـود و آن را رها 

می کنـد و بـه گونـه ی مجـّرد از بـدن زندگی می کند. حشـر هم روحانی اسـت، بهشـت 

و جهّنـم هـم روحانـی اسـت. برخـی هـم معتقد بوده اند، معاد جسـمانی اسـت اّما نه 

بـا ایـن جسـم مـاّدی و دنیـوی، بلکـه روح در عالـم آخـرت بـا بـدن اختراعـی خـودش 

محشـور می شـود و بـا آن زندگـی می کند. 

اّمـا ظواهـر بلکـه نصـوص قـرآن کریـم اثبـات می کنـد کـه معـاد روحانـِی محـض و 

جسـمانی بـه آن معنـای سـاختگی هـم کـه گفته انـد نیسـت؛ بلکـه روح بـه همیـن 

ـق می گیـرد، یعنـی پـس از مـرگ، ایـن بـدن 
ّ
بـدن مـاّدی کـه در دنیـا دارد در قیامـت تعل

می پوسـد و خـاک می شـود و در عالـم محشـر -کـه رسـتاخیز عظیـم اسـت- بـار دیگـر 
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ـق 
ّ
تعل مـورد  و  زنـده می شـود  او  و مشـّیت  اراده ی خـدا  بـه  بـدن خـاک شـده  همیـن 

روح قـرار می گیـرد و بـرای حسـاب و کتـاب و کیفـر و پـاداش و بهشـت و جهّنـم حاضـر 

می شـود. ایـن حقیقـت را مـا خیلـی واضـح و روشـن از قـرآن کریـم به دسـت می آوریم. 

حـال، در مسـأله ی معـاد جسـمانی شـبهاتی هـم در برخـی از اذهـان پیش می آید 

و جواب هایـی هـم داده می شـود. حـال آن شـبهاتی کـه پیـدا شـده اسـت بجـا باشـد 

یـا نابجـا و جواب هایـی هـم کـه داده شـده اسـت رسـا باشـد یـا نارسـا، بـه هـر حـال 

آمـده  بـه دسـت  براهیـن متقـن  و  بـا دالیـل  کـه  مـا  اعتقـاد  بـه اصـل  هیـچ لطمـه ای 

اسـت نمی زنـد. آنچـه کـه مـا موّظـف بـه آن هسـتیم، تحصیـل اعتقـاد بـه حتمّیـت 

وقـوع معـاد اسـت اّمـا ناتوانـی از درک کنـه معـاد سـبب پیدایـش شـبهات در اذهـان 

و نارسـایی جواب هایـی کـه در حـّل آن شـبهات داده شـده اسـت می شـود و لـذا مـا 

موّظـف بـه حـّل و رفع آن شـبهات نمی باشـیم و مکّرر عرض شـده کـه اعتقاد به وجود 

یـک حقیقـت، غیـر از درک ُکنـه آن حقیقـت اسـت. 

مـا اعتقـاد به وجـوِب وقـوع معـاد داریـم ولـی از درک کنـه آن ناتوانیـم. همان گونـه 

و  ناتوانیـم  او  اقـدس  از درک کنـه ذات  به وجـود خالـق عالـم داریـم ولـی  کـه اعتقـاد 

لـذا بـه سـبب نقـص و ناتوانـی در ادراک، هـم پیدایـش شـبهه طبیعـی اسـت و هـم 

نارسـایی جواب هایـی کـه در دفـع و رفـع آن شـبهه داده می شـود طبیعـی اسـت و در 

عیـن حـال اصـل اعتقـاد بـه حتمّیـت معـاد، مانند اصل اعتقـاد به توحید بر اسـاس 

وجـدان فطـری و برهـان عقلـی و نقلـی، در نهایـت درجـه ی اتقان و ِاحکام می باشـد. 

در ظواهـر آیـات و روایـات هـم جواب هـای قاطعـی راجـع بـه ایـن نوع از شـبهات دیده 

نشـده اسـت. حال یا از آن جهت که دانسـتن آنها ضرورتی نداشـته و یا از آن نظر که 

انسـان تـا در ایـن دنیاسـت، توانایـی درک حقایـق تفصیلـی معـاد را نـدارد. 

قـه و ُمْضَغـه اسـت 
َ
از بـاب مثـل آیـا بـه جنیـن در رحـم مـادر کـه در مرحلـه ی َعل

می شـود موقعیـت انسـان چهـل سـاله را از لحـاظ حـاالت و غرایـز فهمانیـد؟ طبیعی 
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اسـت کـه ممکـن نیسـت. در صورتـی کـه انسـان چهـل سـاله همـان جنیـن در رحـم 

مـادر اسـت کـه بـه ایـن حـّد رسـیده اسـت. مـا هـم در دنیـا نسـبت بـه انسـان قیامتـی 

ماننـد جنیـن نسـبت بـه انسـان چهـل سـاله می باشـیم کـه تـا در دنیـا هسـتیم ممکـن 

نیسـت انسـان قیامتـی را آن چنـان کـه هسـت درک کنیـم و بفهمیـم او را خدا چگونه 

ـق بـر آن می سـازد و چگونـه 
ّ
پـس از مـردن و خـاک شـدن زنـده می کنـد و روح را متعل

آکل و مأکـول را از هـم ممتـاز می گردانـد و ارواح نامحـدود انسـان ها را بـا مـواد زمینـی 

محـدود ترکیـب می کنـد. اینهـا را مـا نمی فهمیم و الزم هم نیسـت کـه بفهمیم! اصل 

م؛ ولی کیفیـت و چگونگـی آن بر ما 
ّ
وجـوِب وقـوع معـاد بـرای مـا مقطـوع اسـت و مسـل

مجهـول اسـت و مبهـم و هیـچ منافاتـی نیسـت بیـن ایـن کـه کاری وقوعـش مقطـوع و 

کیفیـت وقوعـش نامعلـوم باشـد. 

حـال بـرای ایـن کـه مـا در اصـل اعتقـاد بـه معـاد بـا آیـات قـرآن آشـنایی بیشـتری 

پیـدا کنیـم، چنـد آیـه تـالوت می کنیـم تـا بدانیـم آیات قـرآن معاد جسـمانی به همان 

معنـا را کـه گفتیـم اثبـات می کنـد. در ایـن آیـه می فرمایـد: 

>آیـا انسـان می پنـدارد کـه مـا اسـتخوان هـای او را جمـع نخواهیـم کـرد؟ 

چـرا! مـا توانـای بـر ایـن هسـتیم کـه حّتی سـر انگشـتانش را هم بـه صورت 

اّول درآوریـم<. 1 

چنان که مالحظه می فرمایید، آیۀ شریفه سخن از استخوان ها به میان آورده و 

انسان قیامتی را مجموعه ی استخوان های خاک و پراکنده شده ی در زمین نشان 

می دهد و می فهماند که شما علم و قدرت نامحدود خدا را با علم و قدرت محدود 

خودتان می سنجید و می گویید، چگونه می شود که ذّرات پراکنده ی استخوان های 

پوسیده ی بدن انسان -که مثاًل در آتش سوخته یا جزء بدن حیوانات دیگر شده 

است- جمع آوری شود؟ البّته برای شما این ناممکن است چون نه علم به وجود 

ی َبناَنُه<.  یَن َعلی  أْن ُنَسّوِ ْن َنْجَمَع ِعظاَمُه * َبلی  قاِدِر
َّ
ْنساُن أل

ْ
1. سوره قیامت، آیات 3 و 4؛ >أ یْحَسُب اإل
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آن ذّرات در مکان های متعّدد دارید و نه قدرت جمع آوری آنها را. 

و نیز خداوند متعال می فرماید: 

>... در نزد ما دسـتگاه ]ضبطی هسـت که تمام آن ذّرات در آن مضبوط 

و[ محفـوظ اسـت1 و ذّره ای از آن از دیـد مـا پنهان نیسـت<. 

قرآن از لقمان حکیم نقل فرموده که به فرزندش می گفت: 

>ای فرزنـدم! اگـر عملـی از اعمال انسـان به سـنگینی دانـه ای از خردل در 

البـه الی صخـره ای ]از صخره هـای کوهسـتان[ و یـا در اعمـاق آسـمان ها و 

زمیـن باشـد، خدا آن را مـی آورد ...<. 2 

یعنـی نـه تنهـا ذّرات بـدن انسـان، بلکـه ذّرات اعمـال انسـان در دسـتگاه ضبـط 

خـدا مضبـوط اسـت. البّتـه شـما نمی توانیـد ذّره ای را کـه در عمـق اقیانـوس اسـت 

بیـرون بیاوریـد اّمـا خـدا هـم می دانـد آن ذّره، کجـای اقیانـوس اسـت و هـم می توانـد 

آن را بیـرون بیـاورد. 

> ...به یقین، خدا آگاه ریزبین است<. 3 

اسـتبعادهایی هـم کـه منکریـن معاد داشـتند، روی همین بدن بوده اسـت. آنها 

راجـع به روح مشـکلی نداشـتند؛ بلکـه می گفتند: 

برانگیخته   
ً
مجّددا شدیم،  خاک  و  پوسیده  استخوان های  وقتی  ما  >آیا 

می شویم؟!<. 4

خـدا هـم در جـواب آنهـا نفرمـوده کـه مـن نگفتـم بـدن، معـاد دارد تـا شـما بگویید 

روح  و  دارد  معـاد  روح،  گفتـم  بلکـه  می گردنـد  بـاز  چگونـه  پوسـیده  اسـتخوان های 

ِکتاٌب َحِفیٌظ<.  1. سوره ق، آیۀ 4؛ > ...ِعْنَدنا 
ْرِض 

َ
ل

ْ
ماواِت أْو ِفی ا َتُکْن ِفی َصْخَرة أْو ِفی الّسَ

َ
ة ِمْن َخْرَدٍل ف  َحّبَ

َ
ها إْن َتُک ِمْثقال

َ
2. سوره لقمان، آیۀ 16؛ >یا ُبَنی إّن

یأِت ِبَها اهلُل ...<. 
طیٌف َخبیر<. 

َ
 اهلَل ل

َ
3. همان؛ >ِإّن

 .>
ً
 َجِدیدا

ً
قا

ْ
َمْبُعوُثوَن َخل

َ
ا ل

َ
 أ إّن

ً
 َو ُرفاتا

ً
ا ِعظاما ُکّنَ 4. سوره إسراء، آیۀ 49؛ > ...أ إذا 
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هـم کـه پوسـیدن نـدارد. ولـی خـدا این چنیـن نفرمـوده بلکـه کامـاًل مطابـق بـا شـبهه و 

اسـتبعاد آنهـا فرمـوده اسـت: 

>آیـا انسـان می پنـدارد کـه مـا اسـتخوان های او را جمـع آوری نمی کنیـم؟ 

آری! مـا توانـای بـر ایـن کار هسـتیم تـا آنجـا کـه سـر انگشـتانش را هـم بـه 

 1 اولیـه اش می آوریـم<.  صـورت 

منتهـا: >بگـو: آن کسـی ایـن ]اسـتخوان ها[ را زنده می کند که نخسـتین بار 
آن را ایجاد کرده اسـت<. 2

اینجا هم سخن از انشاء اّولی و احیای ثانوی استخوان ها به میان است. 

آیا  می گفتند:  یکدیگر(  به  تمسخر  و  استهزاء  روی  )از  کافر  >مردم 

می خواهید شما را راهنمایی کنیم به مردی که)حرف عجیبی می زند و( 

می گوید شما وقتی پوسیده و کاماًل متالشی گشتید، دوباره خلقت نوینی 

خواهید داشت<. 3 

کـه  بـوده  بـدن  روی  انکارشـان  و  اسـتبعاد  کـه  می فرماییـد  مالحظـه  هـم  اینجـا 

اجـزای متالشـی گشـته ی بـدن چگونـه ممکـن اسـت بـه صـورت اّولیـه اش درآیـد و 

روشـن اسـت آنچـه کـه متالشـی و سـپس از نـو زنـده می شـود، همیـن بـدن جسـمانی 

اسـت کـه در دنیـا هسـت نـه روح مجـّرد و نـه بدن اختراعـی دیگری هماننـد این بدن 

و در آیـۀ دیگـر می فرمایـد: 

>در صـور کـه دمیـده شـد، آدمیـان از قبرهـا برمی خیزنـد و شـتابان بـه سـوی 

خـدای خـود می روند<. 4 

بـدن خـاک شـده  برمی خیـزد، همیـن  و  قبـر هسـت  کـه در  آنچـه  بدیهـی اسـت 

ی َبناَنُه<.  یَن َعلی  أْن ُنَسّوِ ْن َنْجَمَع ِعظاَمُه * َبلی  قاِدِر
َّ
ْنساُن أل

ْ
1. سوره قیامت، آیات 3 و 4؛ >أ یْحَسُب اإل

ة<.   َمّرَ
َ

ل ِذی أْنَشأها أّوَ
َّ
2. سوره یس، آیۀ 79؛ >ُقْل یْحییَها ال

ٍق َجِدیٍد<. 
ْ
ِفی َخل

َ
ُکْم ل

َ
3. سوره سبأ، آیۀ 7؛ > ...إّن

وَن<. 
ُ
ِهْم یْنِسل ّبِ ْجداِث إلی َر

ْ
إذا ُهْم ِمَن ال

َ
وِر ف 4. سوره یس، آیۀ 51؛ >َو ُنِفَخ ِفی الّصُ
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نـه بـدن اختراعـی نفـس.  نـه روح مجـّرد و  اسـت 

کیفیـت  از خـدا می خواسـت  کـه  آمـده  قـرآن  در  ابراهیـم؟ع؟  داسـتان حضـرت 

احیـاء و زنـده کـردن امـوات را بـه او نشـان دهـد: 

کـه  بـده  نشـان  مـن  بـه  مـن!  پـروردگار  ای  گفـت:  ابراهیـم  کـه  >هنگامـی 

...؟<.1  می کنـی  زنـده  را  مرده هـا  چگونـه 

سؤال از کیفیت احیاء بوده نه از اصل احیاء. از جانب خدا دستور رسید: 

از ذبـح کـردن[  آنهـا را ]پـس  را انتخـاب کـن و  از مرغـان  نـوع  > ...چهـار 

قطعه  - قطعه کن و گوشـت های آنها را در هم بیامیز و سـپس آنها را چند 

قسمت کن و هر قسمتی را بر سر کوهی بگذار و بعد آنها را صدا بزن و به 

سـوی خـودت دعـوت کـن، آن موقـع خواهی دیـد که همه زنده می شـوند 

و بـه صـورت اّولـی خـود بازگشـته و شـتابان بـه سـوی تـو می آینـد<. 2 

او طبـق دسـتور عمل کـرد و چهـار نـوع از مرغـان را کـه بـر حسـب روایـت عبـارت 

بودند از: طاووس و خروس و کبوتر و کالغ، انتخاب کرد و آنها را سـر برید و گوشتشـان 

را در هم آمیخت و سپس آن را به ده قسمت تقسیم کرد و هر قسمتی را باالی کوهی 

گذاشـت و آنـگاه آنهـا را بـه نامشـان صـدا زد: ای طـاووس! ای خـروس! ای کبوتـر! و 

ای کالغ! بـه سـوی مـن بیاییـد. بـا کمال تعّجب دید اجـزای در هم آمیخته ی مرغان 

از هـم جـدا شـدند و بـه صـورت نخسـتین بازگشـتند و بـا شـتاب بـه سـوی او آمدنـد 

و صحنـه ی رسـتاخیز و کیفیـت احیـای امـوات آدمیـان را بالعیـن و العیـان نشـان 

جنـاب ابراهیـم؟ع؟ دادنـد. 

َمْوتی ...<. 
ْ
َکیَف ُتْحی ال  إْبراِهیُم َرّبِ أِرِنی 

َ
1. سوره بقره، آیۀ 260؛ > َو إْذ قال

 .>... 
ً
 ُثّمَ اْدُعُهّنَ یأِتیَنَک َسْعیا

ً
ُکّلِ َجَبٍل ِمْنُهّنَ ُجْزءا یَک ُثّمَ اْجَعْل َعلی  

َ
ُصْرُهّنَ إل

َ
یِر ف َبَعة ِمَن الّطَ  أْر

ْ
ُخذ

َ
2. همان؛ > ف
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س و انواع آن 
ْ

مفهوم َنف

نفـس همـان ذات انسـان و جوهـر روح و جـان آدم اسـت کـه کانـون عواطـف و 

غرایـز و احساسـات و تمایـالت می باشـد. منتهـا همیـن جوهـر روح و ذات انسـان، بـر 

حسـب اختـالف حـاالت، عناویـن مختلـف بـه خـود می گیـرد. گاهـی نفـس اّمـاره، 

گاهـی نفـس مطمئّنـه و گاهـی نفـس لّوامـه اسـت. اگـر ایـن نفـس آدمـی بـه حـال خـود 

رهـا شـود و تحـت تعلیـم و تربیـت آسـمانی قـرار نگیـرد، نفـس اّمـاره بـه وجـود می  آیـد 

و عقـل بـه اسـتخدام نفـس در می  آیـد و در مقابـِل شـهوات نفـس تسـلیم می گـردد و 

هیـچ گاه در خـود احسـاس ندامـت و پشـیمانی از گناه نمی کنـد و هیچ گونه اعتراض 

و توبیـخ و مالمتـی از درون خـودش بـر ضـّد خـودش برنمی خیـزد. در ایـن موقـع نفـس 

وءاسـت یعنـی فرمانـده بـه بدی هاسـت. اّمـاره، مشـتّق از  انسـان، نفـس اّمـاره ی ِبالّسُ

امـر اسـت. امـر یعنـی فرمـان. اّمـاره یعنـی آن کـه علی الـّدوام فرمـان صـادر می کنـد و 

آدمـی را بـه هـر سـو کـه می خواهـد می کشـد. 

اّمـا اگـر ایـن نفـس تحـت تعلیـم و تربیـت دیـن الهـی قـرار گرفـت و تصفیـه و تزکیـه 

شـد، بـه جایـی می رسـد کـه نفـس مطمئّنـه می شـود. یعنـی آرامشـی در فضـای قلب 

بـه وجـود می  آیـد کـه هیـچ توفانـی از غرائـز سـرکش، نمی توانـد اقیانـوس قلـب آرامـش 

اعتقـادات،  جهـت  از  نـه  آورد.  پدیـد  آن  در  اضطرابـی  و  درآورد  تالطـم  بـه  را  یافتـه 

انحرافـی برایـش پیـش می آیـد و نـه بـه فسـاد در اخـالق، مبتـال می گـردد و نـه از جهـت 

وظایـف عملـی سسـتی و فتـوری در او پیـدا می شـود. 

ــتخدام  ــه اس ــس ب ــد و نف ــل می افت ــت عق ــه دس ــت ب ــوِد آدم، حکوم ــوِر وج در کش

عقــل درمی  آیــد؛ تمــام عواطــف و احساســات و تمایــالت و غرایــز، تحــت اشــراف 

فرمــان  کــه  اســت  او عقــل  نظــارت عقــل حرکــت می کننــد. در حومــه ی وجــود  و 
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می دهــد و ســایر ابعــاد وجــودی او را بــه حرکــت در مــی آورد. ایــن نفــس مطمئّنــه 

اســت کــه هرگــز اضطــراب اعتقــادی، اخالقــی و عملــی در آن مشــاهده نمی گــردد و 

ــی َعلــی  ِصــراٍط ُمْســَتِقیٍم<؛ 1 می شــود و هنــگام رفتــن از ایــن دنیــا،   َرّبِ
َ

مظهــر > ...إّن

نــدا بــه گوشــش می رســد: 
2 .> �ت �یَّ �ت َمْر�نِ �یَ ِک �ا�نِ ِ

ّ لی  َ��ب ِعی اإ �ت * ِاْ�حبِ
�نَّ ُمْطَم�أِ

ْ
ُس ال

�نْ
َها ال�نَّ �تُ

َّ �ی
أ
ا ا >�ی

ایـن نفـس اسـت کـه نفـس راضیـه و مرضیـه نیـز بـه او گفتـه می شـود کـه هـم او از 

خـدا راضـی و هـم خـدا از او راضـی می باشـد. نفـس ُملَهَمـه نیـز داریـم؛ آن هـم نفسـی 

اسـت کـه هنـوز حالـت ثابتـی بـه خـود نگرفتـه و آمـاده بـرای پذیـرش حـاالت اسـت. 

آن مرتبـه ی از نفـس آدمـی کـه دارای زمینه ی مسـتعد برای حرکت به سـوی فجور 

و تقواسـت، 3 نفـس ُملَهَمـه اسـت کـه هـم بـذر فجـور در آن افشـانده شـده وهـم بـذر 

تقـوا؛ تـا بـا چـه آبـی آبیـاری شـود و بـه محصـول بنشـیند و سـر انجـام انسـانی مّتقـی یـا 

فاجـر گـردد و بـه عبـارت دیگـر، مبـّدل بـه نفس اّماره و یـا نفس مطمئّنه شـود. در قرآن 

کریـم نفـس دیگـری بـه نـام نفـس لّوامـه آمـده اسـت کـه بـرزخ بیـن نفـس اّمـاره و نفـس 

مطمئّنـه اسـت و آن، مرتبـه ای از نفـس اسـت کـه هنـوز بـه آن درجـه ی از اطمینـان و 

اسـتقرار نرسـیده کـه هیـچ گونـه اضطـراب و تردیـدی در آن پیـدا نشـود و از ایـن طـرف 

نیـز طـوری نیسـت کـه سـراپا تسـلیم شـهوات نفسـانی و مطیـع محـض غرایـز حیوانـی 

باشـد؛ بلکـه یـک نـوع حالـت مالمتگـری نسـبت به شـهوات نفس خـود دارد و از این 

رو گاهـی مغلـوب آن شـهوات واقـع می شـود و گاهـی هم غالب شـده و جلوی طغیان 

آنهـا را می گیـرد. در واقـع میـدان مبـارزه ی عقـل و نفـس اسـت. گاهـی نفـس، غالب و 

عقـل، تسـلیم می گـردد و گاه دیگـر، عقـل، َبرنـده و نفـس، بازنـده می شـود. 

1. سوره هود، آیۀ 56. 
2. سوره فجر، آیات 27 و 28. 

ُجوَرها َو َتْقواها<. 
ُ
َهَمها ف

ْ
أل

َ
اها * ف 3. سوره شمس، آیات 7 و 8؛ >َو َنْفٍس َو ما َسّوَ
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نفس اّماره آن موقعی است که نفس، امیر بر عقل و عقل اسیر در دست نفس 

انسان  وجود  کشور  در  حکومت  یعنی  است؛  آن  عکس  به  مطمئّنه  نفس  و  است 

دست عقل است و نفس و شهوات آن، تحت نظارت و فرمان عقل می باشند. اّما 

در نفس لّوامه هنوز امیری بر تخت فرماندهی ننشسته که فرمانش مطاع باشد بلکه 

همین قدر احیانًا به اعتراض و انتقاد از خود برمی خیزد و خود را به خاطر ارتکاب 

گناهی یا تصمیم بر گناهی مورد توبیخ و مالمت قرار می دهد. یعنی هنوز آن حالت 

اعتراض سر  بانگ  و  قیام می کند  از درون خود علیه خود  لذا  و  دارد  را  خداترسی 

می دهد و خود را توبیخ و مالمت می کند. در واقع، قّوه ی قضائیه و قّوه ی مجریه اش 

هنوز زنده است و لذا به قضاوت می نشیند و داوری می کند. خودش، خودش را 

محکوم و مورد توبیخ قرار می دهد. این نفس، نفس لّوامه یعنی مالمتگر است. 

پـس نفـس لّوامـه هـم موجـود شـریفی اسـت؛ اگـر چـه بـه رتبـه ی نفـس مطمئّنـه 

نرسـیده اسـت اّمـا همیـن کـه در مقابـل نفـس اّمـاره می ایسـتد و خـودش بـه خـودش، 

اعتـراض و انتقـاد می کنـد، پیداسـت کـه سـرمایه ای از تقـوا و ایمـان و تـرس از خـدا 

دارد و بـه همیـن جهـت اسـت کـه قـرآن کریـم، آن را در ردیـف روز قیامـت مـورد قسـم 

قـرار داده و فرمـوده اسـت: 

>قسم به روز قیامت و قسم به نفس لّوامه<. 1 

و این نمایانگر ارزشـمندی نفس لّوامه از دیدگاه قرآن کریم اسـت. حاال حضرت 

توفـان  هجـوم  مقابـل  در  بـود،  مطمئّنـه  نفـس  مرتبـه ی  در  چـون  صّدیـق  یوسـف 

بـود، همچـون  برانگیختـه شـده  از ناحیـه ی آن زن  سـهمگین شـهوت نفسـانی کـه 

کوهـی محکـم و اسـتوار ایسـتاد و بـا صالبتـی عجیـب فرمـود: 2 

واَی ...<.  ْ ْحَس�نَ َم�ش
أ
ی ا ِ

ّ
ُ� َ��ب

�نَّ  اهلِل اإ
>َمعا�نَ

اَمة<.  ّوَ
َّ
ْفِس الل ْقِسُم ِبالّنَ

ُ
ِقیاَمة * َو ل ا

ْ
ْقِسُم ِبَیْوِم ال

ُ
1. سوره قیامت، آیات 1 و 2؛ >ل ا

2. سوره یوسف، آیۀ 23. 
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مراحل اعمال ما در روز قیامت 

همچنــان کــه مــا در ایــن جهــان گــذرا، فصــل پاییــز و زمســتان و بهــار و تابســتان 

داریــم کــه بــه فصــل پاییــز، کشــاورزان در میــان خاک هــای بیابــان بــذر می افشــانند 

بــرف  از  و در فصــل زمســتان بذرهــا در دل خاک هــای مســتور  آبیــاری می کننــد  و 

بــر همــه جــا حکمفرماســت و  نــوع حــال تســاوی و یکنواختــی  آرمیده ا نــد و یــک 

ــه تخــم  ــه گلــزار از شــوره زار امتیــازی دارد و ن نقطــه ای از نقطــۀ دیگــر ممتــاز نیســت؛ ن

خــار و گل از هــم شــناخته می شــوند. 

اّمـا فصـل ربیـع و بهـاری کـه رسـید تکان در تمـام نقاط زمین پدیـد آمده و جنبش 

می شـود.  برپـا  محشـری  و  می گـردد  نمـودار  دمـن  و  دشـت  در  عجیـب  اهتـزازی  و 

بذرهـای نهفتـه در دل خـاک از هـر طـرف بـه شـکل و گونـه ای سـر می کشـند و اسـرار 

بـارز می سـازند. در آن هنـگام می فهمیـم عجـب تفاوتـی  مکنونـۀ در کمـون خـود را 

بیـن قطعـات زمیـن بـوده کـه الحـال آشـکار و عیـان گردیـده اسـت، یکجـا گلسـتان و 

جـای دگـر خارسـتان اسـت. بـذری بـه شـکل بوتـه ای از گل خوشـبو و لطیـف بـر لـب 

جـوی آب روان جلوه گـری کـرده اسـت. بـذر دگـر بـه صـورت علـف و گیاهـی تیـره و 

نامطبوع از گوشـۀ مرداب َعِفن سرکشـیده اسـت، درختی شـاداب پر از شـکوفه های 

رنگارنـگ و زیبـا، درختـی خشـک و خالـی از هرگونـه بـرگ و نـوا. 

سپس به دنبال این فصل »نشور« و اهتزاز بهاری، فصل تابستان فرا می رسد. در 

این فصل است که بذرافشانان و دهقانان به بهره برداری از کشته های خود می پردازند 

و هر کس به تناسب هر بذری که کاشته است ثمرات گوناگون از زمین خویشتن به 

دست آورده و در منزل و مأوای خود به اعاشه و امرار زندگی مشغول می گردد. 

همچنین در جهان »عمل« نیز چهار دور مخصوص به آن در جریان است: 
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منزلـۀ فصـل  بـه  و  »دنیـا« اسـت  موّقـت  کـه همیـن عمـر  »بذرافشـانی«  1. دوران 

پاییـز اسـت و مـا هـم ماننـد کشـاورزان، بـی هرگونـه توّقـف بـه افشـاندن بـذر »عمـل« 

مشـغولیم از طاعـات و معاصـی تـا هّمـت عالـی و دانـی هـر کـدام از مـا چـه اقتضایـی 

بنمایـد و در زمیـن جـان و حیـات خویـش چـه بـذری بیفشـانیم. 

>هر کس کشـت آخرت را بخواهد، در کشـت او می افزاییم و هر کس کشـت دنیا 
را بخواهـد، از آن بـه وی می دهیـم، اّمـا در آخرت بهره ای نخواهد داشـت<. 1 

2. دوران »برزخی« که دوران »استتار« و »اختفاء« است و به منزلۀ فصل زمستان 

اسـت کـه گذشـتگان از مـا، فصـل بذرافشـانی خـود را بـه پایـان رسـانده و اکنـون سـر 

بـه سـینۀ خـاک کشـیده و همچـون بذرهـای زمسـتانی زیـر بـرف »کَفـن« آرمیده انـد و 

ظاهـرًا یـک نـوع حـال تسـاوی و یکنواختـی بر سراسـر قبرهـا و در دل خـاک خوابیده ها 

حکومـت دارد )البّتـه نسـبت بـه مـا و از لحـاظ درک مـا( مؤمـن و کافـر، از هـم ممتـاز 

نمی باشـند، فاسـق و مّتقـی یکسـان می نماینـد. 
> ...و از پیش ایشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند<. 2 

3. دوران »بعــث« و »نشــور« اســت و ســر از خــاک برداشــتن و زنــده شــدن کــه 

بــذر »عمــل«.  و هنــگام شــکوفایی  اســت  فصل»بهــار« هســتِی کبیــر 

>و در ُصور دمیده شـود، پس به ناگاه آنان از قبرها به سـوی پروردگارشـان 
بشتابند<. 3 

>روزی کـه َصیَحه]فریـاد صـور اسـرافیل[ را بـه حـق بشـنوید، آن روز، روز 
 4 قبرها[اسـت<.  شـدن]از  خـارج 

ُه 
َ
ْنیا ُنْؤِتِه ِمْنها َو ما ل

ُ
یُد َحْرَث الّد کاَن یِر ُه ِفی َحْرِثِه َو َمْن 

َ
ِخَرِة َنِزْد ل

ْ
یُد َحْرَث ال کاَن یِر 1. سوره شوری، آیۀ 20؛ >َمْن 

ِخَرِة ِمْن َنِصیٍب<. 
ْ

ِفی ال
2. سوره مؤمنون، آیۀ 100؛ > ...َو ِمْن َوراِئِهْم َبْرَزٌخ إلی  یْوِم یْبَعُثون<. 

وَن<. 
ُ
ِهْم یْنِسل ّبِ ْجداِث إلی  َر

ْ
إذا ُهْم ِمَن ال

َ
وِر ف 3. سوره یس، آیۀ 51؛ >َو ُنِفَخ ِفی الّصُ

ُخُروِج<. 
ْ
َحّقِ ذِلک یْوُم ال

ْ
یَحَة ِبال 4. سوره ق، آیۀ 42؛ >یْوَم یْسَمُعوَن الّصَ
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اوسـتــادعالم َافســرده اســت و نــام او َجماد ای  بـــود  َافـســرده  جـاِمــد 

تـــا بـبـیـنـی جـنـبــش جـسـم جـهـانبــاش تــا خورشــید حشــر آیــد عیان

مردگان با چهره ها و حاالت گوناگون از قبرها برمی خیزند! 

>چهره هایی در آن روز درخشانند. خندان و شادانند و چهره هایی در آن روز 

غبارآلـود ]و اندوهبار[انـد. در حالتـی کـه ]پرده ای از[ سـیاهی و ظلمت آنها را 
فرا می گیـرد<. 1 

هــای  ثــواب  انتظــار  در  خّرمنــد.  و  شــاداب  روز،  آن  >صورت هایــی 

پریشــان  و  عبــوس  روز،  آن  صورت هایــی  و  می باشــند  پروردگارشــان 
یافــت<.2 خواهــد  انجــام  کمرشــکنی  کار  آنــان  دربــارۀ  کــه  می داننــد  حالنــد. 

آنجا، گل و خار از هم جدا می شوند. درختان بی ثمر از درختان ثمردار فاصله می گیرند. 

»روزی که قیامت برپا شود، در آن روز ]انسان ها[ ِفرَقه ِفرَقه می شوند«. 3 

4. دوران »نتیجه گیـری« و محصـول بـرداری از»بـذر اعمـال« اسـت کـه جمعـی 

در غرفه های»فـردوس بریـن« مسـکن گزیـده و بـا ُسـروری تمـام بـه کامیابـی از نتایـج 

شـیرین اعمـال نیـک خـود می پردازنـد و جمـع دیگـری در َدَرکات آتشـین »جهّنـم« بـا 

عواقـب شـوم اعمـال زشـت خـود تـا ابـد دسـت بـه گریبان گردیـده و از همـه جانب به 

عذاب هـای گوناگـون مبتـال می شـوند. 

> ...گروهی در بهشت و گروهی در دوزخند<. 4 

>اّما آنان که ایمان داشته و کارهای نیکو کرده اند، ایشان در باغی ]از بهشت 

جاودان[ مسرور و ُمکّرم باشند و اّما آنان که کافر بوده و آیات ما و دیدار آخرت 

یها َغَبَرٌة َتْرَهُقها َقَتَرٌة<. 
َ
1. سوره عبس، آیات 38تا 41؛ >ُوُجوٌه یْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة ضاِحکٌة ُمْسَتْبِشَرٌة َو ُوُجوٌه یْوَمِئٍذ َعل

ها ناِظَرٌة َو ُوُجوٌه یْوَمِئٍذ باِسَرٌة َتُظّنُ أْن ُیْفَعَل ِبها فاِقَرٌة<.  ّبِ 2. سوره قیامت، آیات 22 تا 25؛ >ُوُجوٌه یْوَمِئٍذ ناِضَرٌة إلی  َر
ُقوَن<.  اَعُة یْوَمِئٍذ یَتَفّرَ 3. سوره روم، آیۀ 14؛ >َو یْوَم َتُقوُم الّسَ

ِعیِر<.  یٌق ِفی الّسَ ِر
َ
ِة َو ف َجّنَ

ْ
یٌق ِفی ال ِر

َ
4. سوره شوری، آیۀ 7؛ > ...ف
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را تکذیب نموده اند، اینان در عذاب]جهّنم[ احضار شوند<. 1 

>اّمـا کسـی کـه نامـۀ ]اعمـال[ او بـه دسـت راسـتش داده شـود پـس او در 

زندگانـی خـوش و پسـندیده و مطبوعـی وارد شـود؛ در بهشـتی در سـطح 

باشـد.  انسـان[ در دسـترس  ]بـه جمیـع حـاالت  آن  میوه هـای  کـه  عالـی 

]خطـاب لطـف از جانـب خـدای رسـد کـه[ بخوریـد و بنوشـید ]از ایـن 

طعام هـا و نوشـابه ها[ گـوارا بـاد بـر شـما ]کـه ایـن همـه نعمـت[ در ازای 

چیـزی ]اعمالـی[ اسـت کـه در ایـام گذشـته ]دنیـا[ پیـش افکنده ایـد و اّمـا 

کسـی کـه نامـۀ ]اعمـال[ او بـه دسـت چپـش داده شـود ]خطـاب قهـر از 

جانـب خـدا بـه فرشـتگان عـذاب رسـد کـه[ بگیریـد او را و بنـدش نهیـد. 

آنگاه در میان آتش سـوزانش درآورید و مالزم آتشـش گردانید. سـپس وی 

را بـه زنجیـری کـه طـول آن هفتـاد ذراع اسـت درکشـید<. 2 

سبب پر برکت بودن امام جواد؟ع؟ 

امام رضا؟ع؟ فرمود:

»ایـن فرزنـد مبارکـی اسـت کـه در اسـالم مولـودی پـر برکت تـر از او بـه دنیـا 

نیامده اسـت«. 3 

ســبب آن اینکــه امــام رضــا؟ع؟ تــا اواخــر عمرشــان فرزنــد نداشــتند و همیــن 

ُبوا 
َّ

کذ کَفُروا َو  ِذیَن 
َّ
ا ال ْوَضٍة یْحَبُروَن َو أّمَ ُهْم ِفی َر

َ
اِلحاِت ف وا الّصَ

ُ
ِذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
ا ال أّمَ

َ
1. سوره روم، آیات 15و 16؛ >ف

َعذاِب ُمْحَضُروَن<. 
ْ
ولِئک ِفی ال

ُ
ا

َ
ِخَرِة ف

ْ
ِبآیاِتنا َو ِلقاِء ال

ها 
ُ
ٍة عاِلیٍة * ُقُطوف ُهَو ِفی ِعیَشٍة راِضیٍة * ِفی َجّنَ

َ
کتاَبُه ِبیِمیِنِه ...* ف وِتی 

ُ
ا َمْن ا أّمَ

َ
2. سوره حاقه؛ آیات 19 تا 32؛ >ف

ُثّمَ   * وُه 
ُّ
ُغل

َ
ف وُه 

ُ
ُخذ  *... ِبِشماِلِه  کتاَبُه  وِتی 

ُ
ا َمْن  ا  أّمَ َو   * خاِلیِة 

ْ
ال یاِم 

ْ
ال ِفی  ْفُتْم 

َ
أْسل ِبما   

ً
َهِنیئا ُبوا  اْشَر َو  وا 

ُ
کل داِنیٌة* 

کوُه<. 
ُ
اْسل

َ
 ف

ً
ٍة َذْرُعها َسْبُعوَن ِذراعا

َ
ِسل

ْ
وُه * ُثّمَ ِفی ِسل

ُّ
َجِحیَم َصل

ْ
ال

ْعَظُم َبَرکًة ِمْنُه«. 
َ
ْد فی اِلْسالِم ا

َ
ْم ُیول

َ
ِذی ل

َّ
ُمباَرک ال

ْ
وُد ال

ُ
ُمول

ْ
ا ال

َ
3. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 50، ص 20؛ »هذ
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ــود. می گفتنــد: امــام  مســأله ی بی فرزنــدی در میــان شــیعه اضطــراب ایجــاد کــرده ب
رضــا؟ع؟ امــام نیســت اگــر امــام بــود، فرزنــد داشــت و فرزنــدش هــم امــام بــود )بــر طبــق 
عقیــده ی مــا(. وقتــی کــه امــام جــواد؟ع؟ بــه دنیــا آمــد ایــن اضطراب هــا برطــرف 
شــد و ایمــان جــای آن نشســت. لــذا چــون والدت مبــارک امــام جــواد؟ع؟ اضطــراب 
شــیعیان را از بیــن بــرد و عقیــده ی آنهــا را تحکیــم کــرد، از ایــن رو بیــان شــده مولــودی 

ــراز امــام جــواد ؟ع؟ نیامــده اســت.  پربرکت ت

م  
َ
سّنت های ثابت خداوند سبحان برای اداره ی عال

تکوینـی  ]حـوادث  انبیـاء  دعـوت  همـراه  و  اسـت  دعـوت«1  »سـّنت  آنهـا  اّولیـن 

بـه آنهـا  بـه آنهـا نشـان بدهـد و  نیـز به وجـود مـی آورد کـه ضعـف و عجـز انسـان ها را 

بفهمانـد، همـان خدایـی[ کـه انبیـاء را فرسـتاده تـا مـردم را بـه دیـن او دعـوت کننـد، 

ط کرده اسـت. مراقب باشـید فرمان 
ّ
همـان خـدا بـر شـما سـیل و زلزلـه و توفـان را مسـل

ایـن خـدا را بـه بازیچـه نگیریـد کـه بـه عـذاب دردنـاک او مبتـال خواهیـد شـد. 

> ... مـا اهـل آن آبادی هـا را گرفتـار بالهـا و دشـواری ها سـاختیم کـه شـاید 

بـه خـود آینـد و بـه سـوی خـدا بازگردند<. 2 

ما هر پیغمبری را در هر جا فرستادیم؛ همراه با دعوت آن پیامبر، بالیی یا بالهایی 

را هم متوّجه آن مردم کردیم تا دعوت انبیاء را تأیید کنند و رو به درگاه خدا بیاورند. 

سّنت دّوم خداوند »سّنت َطبع« است و آن مربوط به زمانی است که مردم به 

دعوت انبیاء پاسخ مثبت ندهند و آن را نپذیرند. در چنین شرایطی کم کم حالت 

کتب است.  1. منظور تذّکر و یادآوری، ارشاد و هدایت، ارسال رسل و انزال 
ُعوَن<.  ّرَ

َ
ُهْم یّض

َّ
َعل

َ
اِء ل ّرَ

َ
َبأساِء َو الّض

ْ
ها ِبال

َ
نا أْهل

ْ
2. سوره اعراف، آیۀ 94؛ >  ...أَخذ
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تخدیر روحی در مردم پیدا می شود و به بیماری قساوت قلب مبتال می گردند و در 

عالم جز ماّده و طبیعت چیزی را حاکم نمی دانند و می گویند. هر چه در این عالم 

پیش می آید به اقتضای طبع عالم است و ارتباطی با آسمان و بالی آسمانی ندارد! 

>...بـه همـان مقـدار از علـم کـه بـه دسـت آورده انـد خوشـحال و مغـرور 
1 می شـوند...<. 

ــه کشــف قوانیــن طبیعــی شــده ایم.  ــق ب ــم و موّف  کــه مــا خــود دانشــمند و متفّکری

ایــن عالــم مملــّو از حــوادث اســت و بشــر هــم بایــد بکوشــد بــا علــم و صنعــت و 

فــّن آوری بــه جنــگ حــوادث بــرود و بــا آنهــا مبــارزه کنــد و بــا روش هــای علمــی عوامــل 

ــان را مهــار کنــد.  ــه و توف ــرد و ســیل و زلزل ــرده از بیــن بب حــوادث را شناســایی ک

>و گفتنـد: جـز زندگـی دنیـا عالـم دیگـری در کار نیسـت، گروهـی می میریم 

و گـروه دیگـری زنـده می شـویم و مـا را جـز دهـر و طبیعت نمی میرانـد ...<.2 

 عامل مؤّثر در حیات ما همین دهر و طبیعت است. 

> ...اینهـا در ایـن مطلـب ]کـه مـرگ و حیـات ما به دسـت دهر اسـت و جز 

همیـن زندگـی دنیا خبری نیسـت[ علمی ندارند ...<. 3 

>...اینها جز ظّن و گمان ]از پیش خود ساخته، مایه ای[ ندارند<. 4 

ایـن »سـّنت طبـع« اسـت کـه خـدا در عالم مقـّرر فرموده اسـت. یعنی در روح بشـر 

بیمـاری قسـاوتی ایجـاد می شـود کـه نمی توانـد حقیقتـی را درک کند و همـه چیز را در 

عالـم، منحصـر بـه مـاّده و طبیعـت و دهـر می داند. 

سّنت سّوم که خدا در عالم انسان اجرا می کند »سّنت استدراج« است که به 

ِم ...<. 
ْ
ِعل

ْ
ِرُحوا ِبما ِعْنَدُهْم ِمَن ال

َ
1. سوره غافر، آیۀ 83؛ > ...ف

ْهُر ...<. 
َ

 الّد
ّ
ْنیا َنُموُت َو َنْحیا َو ما یْهِلکنا إل

ُ
 َحیاُتَنا الّد

ّ
وا ما ِهی إل

ُ
2. سوره جاثیه، آیۀ 24؛ >َو قال

ٍم ...<. 
ْ
ُهْم ِبذِلک ِمْن ِعل

َ
3. همان؛ > ...ما ل

وَن<.   یُظّنُ
ّ
4. همان؛ > ...إْن ُهْم إل
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»امالء« هم تعبیر شده است. امالء یعنی مهلت دادن. وقتی در مردم حالت طبع 

پیدا شد که نسبت به همه ی فر امین خدا بی اعتنا شدند، ما هم در برابر طغیانی 

را به سبب طغیانشان مؤاخذه  آنها  و  که می کنند عکس العملی نشان نمی دهیم 

و هر چه سرکش تر و طاغی تر  زیادتر می کنیم  روز  را هر  امکاناتشان  بلکه  نمی کنیم؛ 

می شوند، راه را برای آنها بیشتر باز می کنیم! 

>وقتـی نسـبت بـه یادآوری هـای مـا بی اعتنا شـدند، ما از هر طـرف درها را 

برایشـان باز می کنیم ...<. 1 

>... تا از زندگانی خود کاماًل خوشحال می شوند ...<.2 

و می گوینـد: مـا کـه بـر مرکـب مـراد خـود سـوار شـدیم و آنچـه را کـه می خواسـتیم به 

دسـت آوردیـم. دیدیـد کـه مـا گفتیـم هیـچ خبـر دیگـری در عالـم نیسـت؛ اگر بـود ما را 

می گرفـت. خـدا هـم فرمود: 

مــن  می کننــد،  حــق  تکذیــب  کــه  مســتکبر  مــردم  ایــن  بــا  واگــذار  >مــرا 
 3 نمی داننــد<.  کــه  جایــی  از  می کنــم؛  استدراجشــان 

بـه آنهـا مهلـت می دهـم و راه را بـرای طغیانشـان بـاز می کنـم تـا خیـال کننـد تمـام 

عالـم بـه کام آنهاسـت و تدبیـر دیگـری در عالـم نیسـت. 

و آخرین سّنت و برنامه ی خدا »سّنت اهالک« و نابود ساختن طغیانگران است. 

> ...آنـگاه بطـور ناگهانـی اخذشـان می کنیـم! آن گونـه کـه خودشـان هـم 
نفهمنـد چـوب از کجـا خورده انـد<. 4

خالصـه کالم بـر حسـب اسـتفاده از آیـات قـرآن بـه تدبیـر خداونـد حکیـم، چهـار 

کّلِ َشی ٍء ...<.  یِهْم أْبواَب 
َ
َتْحنا َعل

َ
ا َنُسوا ما ُذکُروا ِبِه ف ّمَ

َ
ل

َ
1. سوره انعام، آیۀ 44؛ >ف

وُتوا ...<. 
ُ
ِرُحوا ِبما ا

َ
ی إذا ف 2. همان؛ > ...َحّتَ

ُموَن<. 
َ
َحِدیِث َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحیُث ل یْعل

ْ
ا ال

َ
ُب ِبهذ ِ

ّ
ْرِنی َو َمْن یکذ

َ
ذ

َ
3. سوره قلم، آیۀ 44؛ >ف

ناُهْم َبْغَتًة َو ُهْم ل یْشُعُروَن<. 
ْ

أَخذ
َ
4. سوره اعراف، آیۀ 95؛ > ...ف
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سـّنت بـه تناسـب معصیـت انسـانها در عالـم اجـرا می شـود: 

1. سّنت دعوت و تأیید دعوت با حوادث تکوینی. 

2. سّنت طبع )ُمهر خوردن دل(. 

3. سّنت استدراج )بتدریج رو به شقاوت بردن(. 

4. سّنت اهالک و نابود ساختن ناگهانی. 

ارزش ایمان و توحید در زندگی ما مسلمانان

انسان ها اّول باید به این حقیقت پی ببرند که »توحید« سرمایه ای بسیار عظیم 

برای جامعه ی بشری است و ایمان به خدا از هر چیز دیگری برای جامعه ی انسانی 

ندارند،  اعتقادی  خدا  به  که  مردمی  با  سخن  روی  اینجا  البّته  است.  حیاتی تر 

نیست. آنها از ایمان و توحید، معنایی نمی فهمند. به اعتقاد آنها هر چه هست، 

همین دنیاست و همین زندگی و خوردن و خوابیدن. نابودی این امور مساوی است 

با نابودی سرمایه ی آنها و لذا وظیفه ی خود می دانند که از زندگی و سرمایه ی خود 

دفاع کنند؛ اّما باور نمی کنند که باالتر از آب و نان و مال و جان، سرمایه ی توحید، 

خداپرستی و ایمان است. این، عزیزترین حقیقت برای بشر و گرانبهاترین سرمایه 

برای عالم انسان است. آری! آنها اّول باید این حقیقت را بفهمند و باور کنند. 

در اینجا روی سخن با کسانی است که برای ایمان و توحید ارزش قایلند. اگر 

چه  کند  قطع  شماست،  حیات  مایه ی  که  را  منزلتان  لوله ی  آب  بخواهد  کسی 

آرام می نشینید؟ نه، دفاع می کنید، آب را حفظ می کنید. حاال اگر  آیا  می کنید؟ 

در همان زمان حمله نکردند، ولی نقشه طرح می کنند تا روزی حمله کنند و لوله ی 

آب شما را قطع کنند، شما چه می کنید؟ آیا می نشینید و تماشا می کنید؟ باز هم 
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نه، بلکه پیشدستی کرده حرکت می کنید و به سمت آنها هجوم می برید تا این فکر 

آنها نقشه ی خود را عملی کنند و  تا  را در نطفه خفه کنید. نمی نشینید  شیطانی 

باالی سر شما بیایند. آری! وظیفه ی شما دفاع و این عمل نیز دفاع است؛ هر چند 

به حسب ظاهر هجوم برده اید، ولی در واقع به دفاع از حّق حیات خود برخاسته اید. 

راه  تقویت توحید از نگاه انبیای الهی

نکته ی مهم اینکه ایمان هرگز با اجبار ایجاد نمی شود. ایمان، عشق و دلبستگی 

است و با تفّکر و تعّقل حاصل می شود. با اجبار هرگز نمی توان دلی را موّحد کرد. 

انبیا؟مهع؟  در دلها توحید ایجاد نمی کردند؛ بلکه ضّد توحید را که باعث می شود 

شرک در میان مردم رواج پیدا کند، از بین می بردند. طبیب چه می کند؟ آیا در مزاج 

ایجاد صّحت می کند؟ نه، خوِد مزاج رو به صّحت است. میکروب سر راه آمده و 

مزاج را علیل کرده است. طبیب آنچه را بیماری زاست، از بین می برد و مزاج را از 

عامل بیماری آزاد می سازد و راه را به سوی صّحت باز می کند. انبیا؟مهع؟  نیز در دل 

انسان، توحید ایجاد نمی کنند، بلکه رفع مانع نموده، عامل شرک را از بین می برند. 

اگر  را ویران می کنند؛ چون  با زور بتخانه  انبیا؟مهع؟  با زور، مسجد نمی سازند؛ ولی 

بتخانه ها  و  کرده  قدرت  ِاعمال  پس  است،  برقرار  بتخانه ها  نباشد،  کار  در  قدرت 

را ویران می کنند و بت ها را بیرون می ریزند و عقل بشر را آزاد می سازند. عقل آزاد 

شده ی بشر طبعًا رو به خدا می رود. فطرت آزاد بشر، خدادوست و خداطلب است. 

گاهـی عامـل درونی)هـوی و هـوس و شـهوت( سـر راه می آیـد و انسـان را منحـرف 

می کنـد و گاهـی عامـل بیرونـی )جّبـاران و سـتمگران( و لـذا انبیـا؟مهع؟  ابتـدا بـه سـراغ 

سـتمگران می رونـد و ایـن خارهـا را از سـر راه بـر می دارنـد. آنهـا کـه از بیـن رفتنـد، بـه 
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سـراغ عوامـل درونـی می رونـد و بـا بیـان حکمـت، موعظـه و جـدال احسـن آنهـا را نیـزـ 

از میـان می برنـد و قهـرًا  کـه قـدر مشترکشـان طغیـان هـوا و هـوس و شهوت هاسـت 

مزاج هـای رهـا شـده از عامـل فسـاد، رو بـه صّحـت می رونـد. پـس انبیـا؟مهع؟  بـا زور، 

ایجـاد توحیـد نمی کننـد، بلکـه بـا زور عوامـل شـرک را از بیـن می برنـد. بـا زور مسـجد 

نمی سـازند، مسـجد را خـود مـردم مؤمـن می سـازند. 

بر اساس آیۀ شریفه: 

 همانـا کسـی مسـاجد خـدا را آبـاد می کنـد کـه به خـدا و روز قیامـت ایمان 
داشـته باشد<. 1

کسـی کـه فکـرش آزاد شـد و قبـاًل ایمـان آورد، خودش مسـجد می سـازد و اجباری 

در کار نیست. 

چگونگی استقرار توحید در قلب خود 

منظـور از توحیـد ایـن اسـت کـه انسـان واقعـًا باور کنـد که جهان را صاحبی اسـت 

خـدا نـام. و بیـان دیگـر اینکـه مفهـوم ال الـه اال اهلل بـه معنـای واقعی کلمـه در جان آدم 

بنشـیند. ال الـه اال اهلل بـرای سـاختمان اسـالم و بلکـه همـه ی ادیـان آسـمانی سـنگ 

اّول و پایـه ی اّول محسـوب می شـود. رسـول اکـرم؟ص؟ فرموده انـد: 

»برتریـن و بافضیلت تریـن سـخنی کـه مـن گفتـه ام و پیامبـران قبـل از مـن 
 اهلل اسـت«. 2

ّ
گفته انـد، کلمـۀ ال الـه اال

همچنین اّولین بار که بعثت خود را در میان مردم اعالم کرد، فرمود: 

یْوِم اإلِخِر ...<. 
ْ
 یْعُمُر َمساِجَد اهلِل َمْن آَمَن ِباهلِل َو ال

َ
ما

َ
1. سوره توبه، آیۀ 18؛ >إّن

 اهلل«. 
ّ
بیوَن ِمن َقبلی ل اله ال نا َو الّنَ

َ
فَضُل ما ُقلُتُه ا

َ
کاشانی(، ج 2، ص 271؛ »ا 2. المحجة البیضاء )فیض 
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 اهلُل ُتفِلحوا«؛ 
ّ
ه اال

َ
»ُقولوا ال ِال

اگر می خواهید به فالح و رستگاری واقعی برسید، این کلمه را بگویید. تأکید 

پیامبر تا آخر عمر بر همین کلمه بود، تمام سخنان آن حضرت در تبیین این مطلب 

بود. همچنین تمام دستورات از امرها و نهی ها، جنگ ها و صلح های پیامبر برای 

تحّقق دادن به کلمۀ ال اله اال اهلل بود. تا روز قیامت نیز وظیفه ی اّمت اسالمی آن 

است که حقیقت این کلمه را در افکار و اعمالشان تحّقق دهند. البّته چنان که 

روشن شد مطلب سنگین است و به سادگی صورت نمی پذیرد. بر زبان راندن لفظ 

ال اله اال اهلل آسان است. انسان می تواند در هر دقیقه ای صدبار ال اله اال اهلل بگوید! 

فهمیدن معنای آن نیز آسان است؛ یعنی معبودی جز اهلل نیست. هم لفظ و هم 

معنا هر دو آسان است؛ اّما این مطلب باید در قلب انسان بنشیند و ریشه بدواند 

و در تمام شئون زندگی او بروز کند و این خیلی مایه می خواهد. چون قدم اّول نفی 

است؛ یعنی نفی غیر خدا، گفتن نه به غیر خدا، آسان نیست. اینکه انسان به هر 

چه غیر خداست نه بگوید و آن را قبول نکند و به قلب خود راه ندهد و تنها اهلل را در 

قلب خود بنشاند و فرامین او را در زندگی تحّقق دهد، کار هر کسی نیست. مصداق 

چنین انسانی یوسف صّدیق؟ع؟ است که وقتی در خطرناکترین پرتگاه واقع شد 

...< در حومهی وجود خود هیچ چیز جز اهلل ندید و نیافت و با تمام وجود گفت: 

قیامت سنگین است.  که  ...<؛ حّقًا سنگین است؛ همانگونه  ی  َرّبِ ُه 
َ
إّن اهلِل  َمعاَذ 

قرآن می فرماید: تحّقق روز قیامت سنگین 1 است. 

تحّقق قیامت در آسـمان ها و زمین سـنگین اسـت. چرا؟ چون مسـتلزم متالشی 

شـدن همـه ی عالـم اسـت. تـا ایـن عالـم مـاده و طبیعـت متالشـی نشـود، قیامـت 

تحّقـق نمی یابـد؛ زمیـن و آسـمان ها بایـد در هـم بریـزد و منـدک گـردد. 

ُهَو   
ّ
ِلَوْقِتها إل یها  ِ

ّ
ُیَجل ی ل  ّبِ َر ِعْنَد  ُمها 

ْ
ما ِعل

َ
إّن ُقْل  أیاَن ُمْرساها  اَعِة  الّسَ وَنک َعِن 

ُ
>یْسَئل 1. سوره اعراف، آیۀ 178؛ 

ْرِض ...<. 
َ
ل

ْ
ماواِت َو ا ْت ِفی الّسَ

َ
َثُقل
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قیامت  تا   1 شود،  نابود  کهکشان ها  و  منظومه ها  این  وجودی  ساختمان  باید 

آیا سنگین  تا به مرحله ای برسد،  برپا شود. چیزی که باید وجودش متالشی گردد 

نیست؟ تحّقق توحید نیز مانند قیامت سنگین است. برای اینکه انسان باید در 

سراسر زندگی خود تمام بندهایی را که به گردن بسته است باز کند. ما چقدر رشته ها 

و ریسمان ها به گردن بسته ایم؟ چقدر طنابهای محکم به دست و پای فکر و قلب ما 

پیچیده است؟ زن یک ریسمان است و به سویی می ِکشد، اوالد یکی دیگر، پول، 

جاه و مقام و منصب، هر کدام از سویی ما را می کشند. حال با این وضع اسارت، 

چگونه می توانیم بگوییم »ال اله«؟ باید به جایی رسید که پول، زن، جاه و مقام و 

منصب، محبوب و معبود انسان نباشد. دل به آنها نبندد و در مقابلشان خاضع 

نباشد، جز اهلل و این به سادگی میّسر نمی شود و لذا متالشی شدن تمام تمایالت 

نفسانی انسان الزم است تا »ااّل اهلل« محّقق شود. گرفتاری ما همین جاست. ما قادر 

به گفتن »ال اله« نیستیم تا بتوانیم »ااّل اهلل« بگوییم. دنیا گرفتار بت پرستی است؛ آن 

هم بت پرستی گسترده و عمیق و لذا نمی تواند بگوید »ال اله«. هرگز ممکن نیست. 

زندگی  که  است  جهت  همین  به  است.  بت پرستی  و  شرک  دنیای  امروز  دنیای 

کنونی نکبت بار و پیچیده و دشوار شده است؛ جنایت، خیانت، دزدی، آدم کشی 

و کالهبرداری در تمام شئون آن دیده می شود. به فرمودۀ قرآن: 
>هر که از یاد من روی گرداند، بدون تردید زندگی دشواری خواهد داشت<.2 

بت پرسـتی تنهـا آن نیسـت کـه از فلـز یـا سـنگی بـت بتراشـند و آن را بپرسـتند، 

بلکـه بدتریـن بت هـا و مـادر بت هـا، بـت نفـس آدمـی اسـت کـه در درون همـه ی مـا 

بـر تخـت سـلطنت نشسـته و فرمانروایـی می کنـد. دنیـای امـروز خیلـی بت پرسـت تر 

یـا فلـّزی را ابلهانـه و احمقانـه  از دنیـای ابوجهـل و ابوسفیان هاسـت. آن هـا چـوب 

می پرسـتیدند. ضـرر و زیانـی کـه دنیـای بت پرسـت امروز بـه بار آورده اسـت به مراتب 

 ُسیَرْت<. 
ُ

ِجبال
ْ
ُجوُم اْنکَدَرْت * َو إَذا ال َرْت * َو إَذا الّنُ کّوِ ْمُس 

َ
1. سوره شمس، آیات 1 تا 3؛ >إَذا الّش

 .>... 
ً
ُه َمِعیَشًة َضْنکا

َ
 ل

َ
إّن

َ
2. سوره طه، آیۀ  24؛ >َو َمْن أْعَرَض َعْن ِذکِری ف
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هالکت بارتـر از ضـرر و زیـان دنیـای بت پرسـت دیـروز اسـت. 

همانگونه که تحّقق قیامت سنگین است -)چون مستلزم متالشی شدن تمام 

نیز سنگین است، چون مستلزم متالشی  زمین و آسمان هاست(- تحّقق توحید 

تنها به خدا  تا  بریده شد  از همه جا  باید  و وابستگی هاست.  قات 
ّ
تعل شدن تمام 

پیوست. اگر این امر تحّقق یافت توحید که حقیقت ال اله اال اهلل است حاصل شده 

است. راستی اگر انسان اندکی بیندیشد و به تحلیل افکار خود بپردازد در می یابد 

که در تمام عمر خود یک بار هم ال اله اال اهلل نگفته است و لذا به پیامبر اکرم؟ص؟ 

خطاب شده است: 

مـا یـک گفتـار سـنگینی1 را بـر تـو القا خواهیم کـرد. برای گرفتن این گفتار سـنگین 

قسـمتی از شـب را بیـدار بـاش و بـه مناجـات بـا مـن بپـرداز تـا حقیقـت توحیـد در 

ـی گـردد و آنـگاه می توانـی دیگـران را نیـز بـه آن حقیقـت دعـوت کنی. 
ّ
وجـودت متجل

چـه آن کـه خـوِد موّحـد بـودن و بشـر را نیـز موّحـد سـاختن کار بسـیار سـنگینی اسـت. 

در روایـت داریـم کـه رسـول اکـرم؟ص؟ فرمـود: 

»هــر کــس آخریــن ســخنش بــه وقــت مــردن ال الــه اال اهلل باشــد بهشــتی 
اســت...«.2

اّما اگر کسی بخواهد در لحظه ی مرگ ال اله اال اهلل به معنای حقیقی اش بگوید 

کرده  جاروب  خدا  غیر  از  را  دل  خانه ی  و  کشیده  ریاضت  و  زحمت  عمری  باید 

باشد. اگر این کار را کرده باشد در لحظه ی مرگ می تواند ال اله اال اهلل بگوید که هر 

اینک  و  بیرون ریختم و جز اهلل چیز دیگری در دلم نیست  از خانه ی قلبم  بود  چه 

می روم. وگرنه آدمی که خانه ی قلبش از غیر خدا پر شده است چگونه می تواند به 

معنای حقیقی، ال اله اال اهلل بگوید. با ذکر مثالی این مطلب واضح تر خواهد شد. 

اگر شخص بزرگواری که نزد شما خیلی عزیز است وعده کرد که به خانه ی شما 

 َثِقیاًل<. 
ً
یک َقْول

َ
ِقی َعل

ْ
ا َسُنل

َ
 َقِلیاًل ...إّن

ّ
یَل إل

َّ
ُل * ُقِم الل ّمِ

ُمّزَ
ْ
1. سوره مزمل، آیات 1 تا 5؛ >یا أیَها ال

َة«.  َجّنَ
ْ
 اهلل َدَخَل ال

ّ
کالِمِه ل اله ال کاَن آِخَر  2. أمالی صدوق، ص 541. »َمن 
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بیاید و ساعت و روز خاّصی هم معّین نکرد بلکه گفت، بی خبر و ناگهانی خواهم 

آمد و شما هم قصد دارید از او خوب پذیرایی کنید آنگاه چه خواهید کرد؟ طبیعی 

است از آنجا که خیلی برای او احترام قائل هستید ناچار می شوید که هر روز خانه را 

جاروب بزنید تا همین که زنگ در به صدا درآمد و میهمان محترم وارد شد خانه، 

آماده ی پذیرایی باشد اّما اگر طی سالها خانه را نظافت نکرده باشید و تار عنکبوت 

و فضله های موش و انواع کثافات و قاذورات خانه را پر کرده و سقف دود گرفته و 

دیوارها سیاه شده باشد و در این میان ناگهان زنگ به صدا درآید و میهمان برسد، 

آنگاه چه خواهید کرد؟ آیا در آن لحظه تنها با گفتن جاروب کردم، جاروب کردم 

خانه جارو می شود و مشکل را حل می کنید، یا خیر، با این وضع به مقام میهمان 

توهین نموده و مایه ی شرمندگی و رسوایی خود را فراهم کرده اید. 

حـاال جنـاب عزرائیـل؟ع؟ نیـز پیـک پـروردگار و برای اهلش پیک بشـارت اسـت 

و منتظـر لقـای او هسـتند و بـی خبـر هـم خواهـد آمـد. مـا اگـر هـر روز خانـه ی دل را 

تنظیف کنیم و هر چه غیر خداسـت، بیرون بریزیم، با ورود ناگهانی جناب عزرائیل 

سراسـیمه و شـرمنده نمی شـویم و از مـرگ بـا آرامـش اسـتقبال می کنیم؛ اّمـا اگر عمری 

خانـه ی دل از غیـر خـدا پـر شـده باشـد و کثافـات و قـاذورات سـالها روی هم انباشـته 

شـده باشـد، بـا ورود ناگهانـی جنـاب عزرائیـل؟ع؟ حّتـی اگـر این بیچـاره بگوید ال اله 

 اال اهلل یعنـی جـاروب کـردم خانـه ی دل را، جـواب می شـنود: ای دروغگـو! خانـه ی 

لبریـز از کثافـت چگونـه جـاروب شـده اسـت؟ ایـن لفظـی اسـت کـه اینگونـه بـه کار 

بردنـش هیـچ فایـده ای نخواهـد داشـت. 

بنابرایـن در آسـتانه ی قلـب نشسـتن و ملکـه شـدن کلمـۀ ال الـه اال اهلل کـه اسـاس 

همـه ی ادیـان آسـمانی اسـت و تمام برنامه های دین به منظـور تحّقق دادن به همین 

کلمه، تنظیم شـده کار بسـیار سـنگین و دشـواری اسـت. از خداوند سـبحان تحّقق 

آن را بـه حقیقـت مهـدی آل محمـد؟جع؟ درخواسـت می کنیم.
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اهمّیت واالی اخالص در عمل 

این ندای موالیمان امام امیر مؤمنان علی؟ع؟ است: 

ای مـردم! قیمـت شـما بهشـت خداسـت ]نـه متـاع فناپذیـر دنیـا[ خـود را 

جـز بـه بهشـت خـدا نفروشـید.1 

اّم قیس نباشید! شخصی به میدان جنگ آمد،  الِحمار نشوید. ُمهاجر  َقتیُل 

شمشیر برداشت، جنگید و کشته شد. مردم گفتند خوشا به حالش! چه سعادتمند 

شد؛ در رکاب رسول خدا؟ص؟ به شهادت رسید. رسول اکرم؟ص؟ برای آن که مردم را 

به مسألۀ مهم اخالص در عمل و اصالح نّیت توّجه دهد، فرمود: این شخص َقتیُل 

اهلل نشد، بلکه قتیل الِحمار شد. کشتۀ راه خدا نشد، کشتۀ راه االغ شد. او االغی را 

در لشکر دشمن دیده و به آن طمع کرد. برای آن که آن االغ را تصاحب کند، با خود 

 ِبَها« .
َّ

ال َتِبیُعوَها ِإل
َ
َة ف َجّنَ

ْ
 ال

َّ
یَس ِلْنُفِسکْم َثَمٌن ِإل

َ
ُه ل

َ
1 . نهج البالغه، ص 556؛ »ِإّن
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گفت، حال که مسلمان ها به میدان جنگ می روند، ما هم می رویم و می کشیم و 

غنائم و االغ را نیز تصّرف می کنیم. او برای االغ آمد و در راه االغ کشته شد. نه به االغ 
رسید و نه به خدا. آیا این بدبختی نیست؟ 1

داستان دیگری که ذکر آن خالی از عبرت نیست، داستان شخصی است که از 

مّکه هجرت کرد و به مدینه آمد. در آن روزها هجرت عالمت ایمان بود. چون مّکه 

در آن زمان دارالکفر بود و مدینه داراالیمان. مسلمانان بایستی از دارالکفر مهاجرت 

می کردند و به داراالیمان می آمدند. این مرد نیز از دارالکفر مهاجرت کرد. زن و فرزند 

و خانه و اموالش را رها کرد و به مدینه آمد. در بین راه ُمرد. خدا در قرآن می فرماید: 

>... اگـر کسـی از خانـه اش بیـرون آیـد و بـه سـوی خـدا و رسـولش هجـرت 

کنـد و در بیـن راه بمیـرد، اجـرش بـا خداسـت ...<. 2 

مردم گفتند، خوشا به حال این آدم! از شهر و دیار و خانه اش، دل َکْند و آمد و 

ُمرد و اکنون اجرش با خداست. پیامبر؟ص؟ فرمود: نه، این چنین نیست! این مرد 

مهاجر اّم قیس بود و نه مهاجر الی اهلل! او برای خدا نیامده بود، بلکه زنی در مدینه 

به نام ُاّم قیس چشم او را گرفته بود. او به مدینه آمد تا به ُاّم قیس برسد. از خانه و 

زندگی اش دل َکْند، اّما به اّم قیس نیز نرسید. نه به خدا رسید و نه به اّم قیس! 

آن کسی که برای خدا هجرت کرده و پا بر روی هوای نفسش گذاشته و در بین راه 

ُقوا 
َ
مرده است، او اجرش با خداست،3 نه هر مهاجری با هر انگیزه ای. جملۀ >َفاّت

اهلَل< می گوید: ای مردم بیدار باشید. شما به میدان جنگ آمده اید و از جان خود 

غنایم  برای  نه  بجنگید  خدا  برای  که  باشید  داشته  توّجه  پس  می گذارید؛  مایه 

جنگی! عاقالنه نیست کسی که به عمران مسجد و حسینیه می پردازد و در این 

راه از جان و مال و قوای فکری و بدنی مایه می گذارد، در برابر این همه سرمایه، تنها 

ِخَرَة ...<. 
ْ

ْنیا َو ال
ُ

1.   سوره حج، آیۀ 11 ؛ > ...َخِسَر الّد
ی اهلِل ...<. 

َ
َقْد َوَقَع أْجُرُه َعل

َ
َمْوُت ف

ْ
ی اهلِل َو َرُسوِلِه ُثّمَ یْدِرکُه ال

َ
 إل

ً
2. سوره نساء، آیۀ 100؛ > ...َو َمْن یْخُرْج ِمْن َبیِتِه ُمهاِجرا

ی َو َمْن یْخُرْج ِمْن اهلِل َو َرُسوِلِه<. 
َ
 إل

ً
3. همان؛ >َبیِتِه ُمهاِجرا
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دنیای فناپذیر را دریافت کند و آن هم گاهی به دست نمی آید و در نتیجه انسان، 

هم از دنیا محروم شده هم از آخرت. 

این سـفاهت اسـت که انسـان رنج ببرد و زحمت بکشـد و عاقبت هیچ نصیبی 

َنَبـرد جـز مـدح و ثنـای مـردم، از قبیل: َاْحَسـنَت، َاْحَسـنت، َطّیَب اهلل َانفاَسـکم و ... 

حـال آن کـه نـه مذّمـت مـردم لطمـه ای بـه انسـان می زنـد و نـه َمـْدح آنهـا منفعتـی بـه 

انسـان می رسـاند. بـرای خـدا کار کنید. 

خوش زبانی، مفید یا مضّر؟ 

به راسـتی انسـان بایـد بـه خـدا پنـاه ببـرد از اینکـه چشـمی داشـته باشـد کـه بـرای 

دیـدن هـر منظـرۀ شـهوت انگیزی بـاز باشـد ولـی بـرای دیـدن صحنـۀ عبرت انگیـز و 

خوانـدن مقـاالت پندآمـوز، کـور و بسـته باشـد. گوشـی داشـته باشـد کـه برای شـنیدن 

ق آمیـزی شـنوا و تیـز باشـد اّمـا بـرای شـنیدن آوای حکمـت 
ّ
هـر صـدای گناه آمیـز و تمل

و بانـگ حقیقـت، کـر باشـد. زبانـی داشـته باشـد بسـیار روان. اّمـا بـرای چـه؟ بـرای 

ق گویـی و چاپلوسـی نـزد پولدارهـا و زوردارهـا. بـرای هرزه گویـی. اّمـا بـرای ارشـاد و 
ّ
تمل

هدایـت و دفـاع از حـّق و مبـارزه بـا ظلـم الل باشـد. هـم اکنـون چه زبان هـا و قلم هایی 

کـه فّعالنـد ولـی؛ بـرای دفاع از حق گویی شکسـته و اللند؛ ولـی در مقام تقویت باطل 

و تخریب حق قّهار و رسـا و روانند! در کالم بزرگان آمده اسـت: روز قیامت بسـیاری از 

سـخن سـواران کـه در دنیـا بـر مرکـب سـخن سـوارند و تنـد می تازنـد پیاده انـد. 1 

آنهـا کـه در دنیـا با زبانشـان تاخت و تاز می کننـد و به انواع زبان بازی و چرب زبانی 

کالم یوَم القیَمِة ُمشاٌة«. 
ْ
رساُن ال

ُ
1. محاسبة النفس، ص 56؛ »ف
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بـا قلـم و  رو می آورنـد، در روز جـزا در زمـرۀ اشـخاص الل هسـتند، امـروز سـواره اند و 

زبانشـان می تازنـد، اّمـا آن روز از پیـادگان و واماندگاننـد. 

»کسانی که در دنیا گفتار خود را با الفاظی پر جاذبه و دل نشین می آرایند 

و خیلی زیبا و فصیح سخن می گویند، در روز جزا از برهنگانند«. 1 

اینجا لباس الفاظشان خیلی زیباست؛ اّما آنجا روح و جانشان برهنه و رسواست. 

»روزی خواهــد آمــد کــه آن روز ســخنوران بــی تقــوا پشــیمان می شــوند و 
می گوینــد ای کاش ایــن زبــان روان را نداشــتیم«. 2

دیـدی ایـن زبـان روان چـه بالیـی بـر سـر مـن آورد؟! زبانـم روان بود و سـخنور بودم. 

حـّق و باطـل را بـا هـم می آمیختـم. صـدق و کـذب را بـا هـم مخلـوط می کـردم. توّجـه 

مـردم را جلـب می نمـودم. پولدارهـا و زوردارهـا را از خـود راضـی می سـاختم. چنیـن 

سـخنورانی آن روز پشـیمان خواهند شـد. 

»اگر َسْحبان ]سخنور فصیح معروف[ عاقل بود هم امروز آرزو می کرد که ای 
کاش من باقل ]مرد الکن معروف[ بودم و زبان فصیح و َطِلق نداشتم«. 3 

»تـو ای غفلـت زده! مـوی سـرت سـفید شـد و نفسـهای گرمـت بـه سـردی 
گراییـد تـو هنـوز در قیـل و قـال و نـزاع و جدالـی؟ «. 4 

»پـس زبانـت را از سـخنی کـه در روز قیامـت نفعـی بـه حالـت نخواهـد 

 5 بـازدار«.  داشـت، 

تو همان مردار مرغ بی محل، گویی هنوزشد خزان و بلبل از قول پریشان بازماند

ِعباراِت ُعراٌة«. 
ْ
وَن ِبَزخاِرِف ال

ُّ
ُمِحل

ْ
1. محاسبة النفس، ص 56؛ »َو ال

ِذی یصیُح«. 
َّ
یُر ال َفصیُح َو الّطَ

ْ
2. همان؛ »ِسیأتی یوٌم ینَدُم فیِه ال

ْن یکوَن باِقاًل«. 
َ
کاَن الَسْحباُن عاِقاًل، یَتَمّنی ا و 

َ
3. همان؛ »ل

َقیل َو القاِل َو 
ْ
ک ِفی ال

َ
نفاُسک ِاّن

َ
غاِفل َقد شاَب َرأُسک َو َبَرَدْت ا

ْ
ّیها ال

َ
کشکول شیخ بهائی، ج 1 ، ص 261؛ »ا  .4

ِجدال. 
ْ
زاِع َو ال الّنِ

کالِم فیما ل یْنَفُعک یوَم الِقیَمِة«. 
ْ
اْحِبس ِلساَنک َعِن ال

َ
5. همان؛ »ف
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نمی دانیـم کار مـا بـه کجـا خواهـد انجامیـد. هـر نفسـی کـه می کشـیم قدمـی بـه 

تهدیـد می کنـد:  قـرآن مجیـد  نزدیکتـر می شـویم.  مـرگ 

و  دشـوار  زندگـی  دچـار  گردانـد،  رو  مـن  قـرآن[  ]و  ذکـر  از  کـه  >کسـی 

نکبت بـاری خواهـد شـد و در روز قیامـت او را کـور محشـور می کنیـم. آنگاه 
1 کـردی؟<.  محشـورم  نابینـا  چـرا  بـودم؛  بینـا  کـه  مـن  خدایـا!  می گویـد،  او 

 بـه هـر حـال خـوش زبانـی بـرای مـا زمانـی سـودمند اسـت که فقـط برای خـدا و در 

راه تقویـت دیـن خـدا باشـد و بس. 

کار وظیفه ی محّبان ائّمه اطهار؟مهع؟ در قبال مؤمنان خطا

امـام  می کنـد.  سـنگین  را  مـا  مسـئولیت  خیلـی  می شـود  نقـل  کـه  حدیثـی 

صـادق؟ع؟ بـه حـارث بـن مغیـره کـه از دوسـتان و ارادتمندان آن حضـرت بود فرمود: 

چرا وقتی باخبر شـدید که فالن آدم که از دوسـتان و شـیعیان و محّبین ماسـت، 

در  مـا  سرشکسـتگی  مایـۀ  ناپسـندش،  و  بـد  کار  آن  اثـر  در  و  می کنـد  ناپسـندی  کار 

نـزد مـردم می شـود، سـکوت کردیـد؟ بایـد نـزد او برویـد و بـا کمـال احتـرام و ادب او را 

موعظـه کنیـد و نصیحتـش نماییـد. با او با قول بلیغ سـخن بگویید. گفتاری که رسـا 

و نتیجه بخـش باشـد؛ نـه بـا خشـونت و تنـدی و دشـنام، بـا کمـال ادب و احتـرام او را 

موعظـه کنیـد. 2 چـون او بـه مـا انتسـاب دارد و مـردم وقتـی از او بدعملـی ببیننـد به ما 

بدبیـن می شـوند. مـردم بـا خـود می گوینـد اینهـا دسـت پرورده های امـام صـادق؟ع؟ 

 َرّبِ 
َ

ْعمٰی * قال
َ
ِقیاَمِة أ

ْ
 َو َنْحُشُرُه َیْوَم ال

ً
ُه َمعیَشًة َضْنکا

َ
 ل

َ
ِإّن

َ
ْعَرَض َعْن ِذْکری ف

َ
1. سوره طه، آیات 24 و 25؛ >َو َمْن أ

ُکْنُت َبصیرا<.  ْعمی  َو َقْد 
َ
ِلَم َحَشْرَتنی  أ

ذی 
َ
یَنا ال

َ
ُجل ما َتکَرُهوَنُه ِمّما یدُخُل ِبِه َعل َغکم َعِن الّرَ

َ
2. کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 8، ص 162؛ »ما یْمَنُعکْم ِاذا َبل

 .»
ً
 َبلیغا

ً
ُه َقول

َ
وا ل

ُ
ِبُوُه َو َتِعُظوُه َو َتُقول

َ
ُتؤّن

َ
ْن َتأُتوُه ف

َ
َعیُب ِعنَدالّناس ا

ْ
َو ال



یݥݥݥݥݥݥ
ݩݩݩݩݑ
الݥݥݥݥݥݥٯ

�ݥݥݥݥݥݥ�ݐ

153

هسـتند. ایـن شـخص در مکتـب شـیعه پـرورش یافتـه اسـت. مـا را نـزد مـردم لّکه دار 

می کنـد و عـار و ننـگ بـرای مـا درسـت می کنـد. 

حـارث بـن مغیـره بـه امـام؟ع؟ عـرض نمـود: اگـر مـا رفتیـم و گفتیـم، ولـی او قبـول 

نکـرد و مطیـع مـا نشـد، چـه کنیـم؟ 1 اینجاسـت کـه مسـئولیت سـنگین می شـود. 

امـام فرمـود: در ایـن هنـگام از او دوری گزینیـد و بـا او معاشـرت نکنیـد. 2 

آیـا ایـن جملـه، مهـّم و سـنگین نیسـت؟ اگـر همیـن جملـه را از امـام صـادق؟ع؟ 

عمـل می کردیـم؛ چقـدر اجتمـاع و زندگی امـان مطّهـر و پـاک می شـد. ولـی همـه بایـد 

عمـل کننـد، نـه یـک نفـر. بـرای مثال: اگر شـما کاسـب هسـتید و یـک زن بی حجاب 

یـا بدحجـاب آمـد و خواسـت چیـزی بخـرد، بـا کمـال ادب و احتـرام بـه او بگوییـد: 

خانـم! شـما مسـلمانید، طبـق گفتـار قـرآن بایـد خـود را بپوشـانید. اگـر قبـول نکـرد، 

بـا کمـال احتـرام بـه او بگوییـد پـس تقاضامنـدم از مغـازۀ مـن بیـرون برویـد. چـون مـن 

نمی توانـم بـا شـما معاملـه کنـم. مغـازۀ دّومی و سـّومی و ...هم همین را بـه او بگویند، 

نـه اینکـه دیگـری او را بیشـتر بپذیـرد و تحویـل بگیـرد. یـک بـازار مسـلمان بـه احتـرام 

آیـا ایـن زن ناچـار نمی شـود خـود را حفـظ کنـد؟  قـرآن بـه ایـن زن جنـس نفروشـد. 

و  کنـد  را حفـظ  ناچـار می شـود خـود  کـرد.  زندگـی  نمی شـود  طـور  ایـن  کـه  می بینـد 

محجـوب و مسـتور بیـرون آیـد. 

یـا اگـر دیدیـم یـک کاسـب بـازاری طبـق شـرع عمـل نمی کنـد، بی نمـاز یـا رباخـوار 

او  بـه  نکنیـم.  معاملـه  او  بـا  اسـت  گرانفـروش  یـا  شـد  می فـرو  بـد  جنـس  یـا  اسـت، 

بفهمانیـم کـه تـو چـون ایـن طـور هسـتی مـا متشـّرعین از تـو بیزاریم. اگـر همه ایـن کار را 

بکننـد، بطـور قطـع او ناچـار می شـود خـودش را اصالح کند. چون می بیند نمی شـود 

یـک مجلـس جشـن عروسـی  کـه شـما در  کنیـد  کـرد. حـال تصـّور  زندگـی  مـردم  بـا 

1. اإلختصاص، النص، ص 251؛ »ِاذا ل یَقبُل ِمّنا َو ل یطیُعنا«. 
َستُه«. 

َ
 فاْهُجرُوُه ِعنَد ذِلک َو اْجَتِنُبوا ُمجال

ً
ِاذا

َ
2. بحار النوار، ج 2، ص 22؛ »ف
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نشسـته اید. کم کـم دیدیـد آقایـی بـه نـام مـّداح آوردنـد کـه مـا از خیلـی از آقایـان مّداح 

گلـه داریـم. البّتـه بعضـی از آقایـان مّداح بسـیار خـوب و متعّبد و متعّهدنـد. آنها روی 

موازیـن شـرع عمـل می کننـد اّمـا بسـیاری از ایشـان هـم بی پـروا هسـتند. بـه عنـوان 

مّداحـی می آینـد حرفهـای رکیـک می زننـد و چیزهـای بـی اسـاس می گوینـد. گاهـی 

هـم فتـوا می دهنـد جایـز اسـت کـف بزنیـد، محکـم بزنیـد. کم کـم بـه حالـت رقـص 

در می آورنـد. طـوری کـف می زننـد کـه آدم بـه حالـت رقـص در می آیـد و مجـّوز هـم از 

دیگـران می گیرنـد کـه گفته انـد: عیبـی نـدارد یـا مـا خـواب دیده ایـم و ...از ایـن حرفهـا 

می زننـد و کم کـم ترویـج می کننـد. 

اگـر دیدیـد ایـن طـور شـد، شـما انسـان متعّهـد از آن مجلـس برخیزیـد. وقتـی نفـر 

اّول برخاسـت، چنـد نفـر دیگـر هـم از ایـن گوشـه و آن گوشـه برخیزنـد و آن یکی را تنها 

نگذارنـد. چنـد نفـر، مجلـس را بـه خاطـر خـدا بـه هـم بزننـد. اگـر در چند جـا این طور 

شـد، آن مـّداح دیگـر جـرأت نمی کنـد ایـن طـور بخوانـد. دیگـران هـم کـه شـنیدند، 

دیگـر چنیـن مجلسـی را برپـا نمی کننـد کـه منتهـی بـه سـاز و آواز و امثـال آن شـود. 

اگـر در تمـام شـئون زندگی ا مـان اینگونـه بودیـم و بـا گنهـکاران برخـورد می کردیـم، بـه 

ایـن لجنـزار متعّفـن نمی افتادیـم. ولـی افسـوس و هـزاران افسـوس کـه امـروز در بـازار 

مسـلمان، هر که آلوده تر و بی بندوبارتر اسـت، در نزد مردم محترمتر و با شـخصّیت تر 

و باُعرضه تـر و بـه کاردانـی معروف تـر اسـت. هـر کسـی کـه قـدم آهسـته تـر بـردارد و از 

تـرس خـدا بـا احتیـاط و دسـت بـه عصـا حرکـت کنـد او نـزد مـردم سـفیه تر و احمق تـر 

و بی عرضه تـر اسـت!! 

خــون می خـــورد چــــو تـــیغ در ایـــن دور هـــر کـــه او

گوهــری پــاک  از  بـــود  زبــان  یـــک  و  رو  یـــک 

چون شانه هر کسی که دو روی است و صد زبان

بـــر فــرق خویــش جـــای دهنــدش بـــه َســروری
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قـرآن می فرمایـد، نمی شـود انسـان، باایمـان ، خداتـرس و معتقد به قیامت باشـد 

ولـی بـا معصیـت کاران -اگـر چـه از ارحـام و خویشـاوندان یـا پـدر و مـادرش باشـند- 

بـا مـوّدت رفتـار کنـد. ایـن هـم گفتـار امـام صـادق؟ع؟ اسـت کـه فرمـود: اگـر دیدیـد 

چنیـن شـخصّیتی بـه نصیحـت شـما گـوش نمی دهد، بـا او قطع رابطه کنیـد. هر که 

می خواهـد باشـد؛ ارحامتـان یـا غیـر ارحامتـان. 

روش تشخیص مؤمن از منافق 

فرموده اند: به طوالنی بودن رکوع و سـجود شـخص نگاه نکنید. 1 رکوع و سـجدۀ 

تسـبیح  می کننـد؛  سـجده  و  رکـوع  زیـاد  کـه  هسـتند  مردمـی  ندهـد.  فریبتـان  مـردم 

افـراد را نخوریـد. ایـن  بـه دسـت می گیرنـد و مـدام ذکـر می گوینـد؛ شـما فریـب ایـن 

عبـادت نیسـت. ]چـه بسـا[ ایـن کاری اسـت کـه او بـه آن عادت کرده اسـت. انسـان 

بـه هـر چـه عـادت کـرد از تـرک آن وحشـت می کنـد. 2 بـه صـدق گفتـار و ادای امانـت 

او نظـر داشـته باشـید. 3 

مالک ایمان، صدق در گفتار و امانت در رفتار اسـت. اگر راسـتگو و امانتدار بود، 

مؤمـن اسـت اگرچـه مسـتحّبات را بـه جـا نمـی آورد و نماز شـب هـم نمی خواند. حّج 

و عمرۀ مسـتحّبی هم نمی رود؛ اّما آدم صادق القول و امینی اسـت. او مؤمن اسـت. 

مردمـی دائمـًا نمازهـای مسـتحّبی می خواننـد، روزه هـای مسـتحّبی می گیرنـد، تمام 

اّمـا صـادق و امیـن  مـاه رجـب و شـعبان را روزه می گیرنـد، نمـاز شـب می خواننـد؛ 

نیسـتند، بلکـه منافقنـد. امـام صـادق؟ع؟ از رسـول اکـرم؟ص؟ نقـل فرمودند: 

ُجِل َو ُسُجوِدِه«.  ی ُطوِل ُرکوِع الّرَ
َ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص 105؛ »ل َتْنُظُروا إل  .1

ِلک«. 
َ

ْو َتَرکُه اْسَتْوَحَش ِلذ
َ
ل

َ
 َذِلک َشی ٌء اْعَتاَدُه ف

َ
إّن

َ
2. همان؛ »ف

ی ِصْدِق َحِدیِثِه َو أَداِء أَماَنِتِه«. 
َ
کِن اْنُظُروا إل

َ
3. همان؛ »َو ل
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»ســه چیــز نشــانۀ نفــاق اســت، اگــر چــه نمــاز بخوانــد، روزه هــم بگیــرد و 

به نظــر خــود مســلمان باشــد: وقتــی امانــت مــردم بــه دســتش می رســد 

وعــده  وقتــی  می گویــد،  دروغ  می زنــد  حــرف  وقتــی  می کنــد،  خیانــت 

 1 می دهــد خلــف وعــده می کنــد«. 

اینها عالمت نفاق اسـت. حّتی فرمود اگر آن شـخص که به شـما امانتی سـپرده 

مسـلمان نباشـد مهـم نیسـت. حّتـی اگـر کافـر بود انسـان اسـت. امانتی که به دسـت 

شـما سـپرده حّق انسـانی اسـت شـما وظیفه دارید به او برگردانید. 

مردی خدمت امام کاظم؟ع؟ عرض کرد: آقا فردی خبیثی که دشمن سرسخت 

شما  دوستان  از  یکی  نزد  گرانبها  امانتی  نیست  پای بند  چیز  هیچ  به  و  شماست 

گذاشته است. او می گوید، من می توانم در آن تصّرف کنم و آن امانت را به او ندهم. 

آیا حق دارد این کار را بکند؟ حضرت فرمود: نه، چون خدا فرموده: 

>امانـت را بـه اهلـش برگردانیـد ...2 ]هـر کـس باشـد؛ چـه مسـلمان و چـه 

غیـر مسـلمان[ در امانـت خیانـت نکنیـد<. 

در سـوره تحریـم هشـداری بـرای امثـال ما هسـت. خداوند همسـر حضـرت نوح و 

همسـر حضـرت لـوط را بـه عنـوان ضرب المثـل نشـان می دهد: 

>خـدا بـرای کافـران زن نـوح و لـوط را مثـال آورده کـه در قیـد زوجّیـت دو 

بنـدۀ صالـح مـا بودنـد و بـه آنهـا خیانـت کردنـد. آن دو عبـد صالـح ]بـا 

وجـود مقـام نبّوتشـان[ نتوانسـتند آنهـا را از قهـر خـدا برهاننـد و حکـم شـد 
کـه آن دو زن بـا دوزخیـان بـه آتـش افکنـده شـوند<. 3 

ُه ُمْسِلٌم َمْن إَذا اْئُتِمَن َخاَن َو إَذا 
َ
ی َو َزَعَم أّن

َّ
 َو إْن َصاَم َو َصل

ً
کاَن ُمَناِفقا کّنَ ِفیِه  کافی، ج 3، ص 713؛ »َثالٌث َمْن   .1

َف«. 
َ
َب َو إَذا َوَعَد أْخل

َ
کذ َث 

َ
َحّد

ماناِت إلی أْهِلها ...<. 
ْ

وا ال  اهلَل یأُمُرکْم أْن ُتَؤّدُ
َ

2. سوره نساء، آیۀ 58؛ >إّن
ِعباِدنا  ِمْن  َعْبَدیِن  َتْحَت  کاَنتا  وٍط 

ُ
ل اْمَرأَت  َو  ُنوٍح  اْمَرأَت  کَفُروا  ِذیَن 

َّ
ِلل َمَثاًل  اهلُل  >َضَرَب  10؛  آیۀ  تحریم،  سوره   .3

اِخِلیَن<. 
َ

اَر َمَع الّد  َو ِقیَل اْدُخال الّنَ
ً
ْم یْغِنیا َعْنُهما ِمَن اهلِل َشیئا

َ
ل

َ
خاَنتاُهما ف

َ
صاِلَحیِن ف
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انسـان  همسـر  از  کسـی  ظاهـر  حسـب  بـر  بودنـد.  پیغمبـر  دو  همسـر  زن،  دو  آن 

بـه  آنهـا جهّنمـی شـدند. چـرا؟ چـون  او نزدیکتـر نیسـت، ولـی خـدا فرمـوده کـه  بـه 

بـه معنـای انحـراف از مسـیر  البّتـه خیانـت در اینجـا  شوهرانشـان خیانـت کردنـد. 

فرمـود:  خـدا؟ص؟  رسـول  چـون  نیسـت.  عّفـت 

»هرگز همسر هیچ پیغمبری از مسیر عّفت منحرف نبوده است«. 1 

خیانت آنها این بود که اسرار داخلی آن دو پیغمبر را به خارج منتقل می کردند. به 

دشمنان خبر می دادند که او مردم را ارشاد و هدایت می کند و جمعیتی جمع می کند 

که خود را علیه شما تقویت کند. چون اسرار زندگی شان را فاش می کردند، خدا فرموده 

که خیانت کرده اند و با این که همسر پیغمبر بودند جهّنمی شدند و آن دو پیغمبر 

نتوانستند برای آنها کاری انجام دهند. یعنی شما مراقب باشید و تنها به جهت اینکه 

پیوندی با اولیای خدا دارید، فکر نکنید که اعمال ما هرچه بد باشد، چون ما ارتباط 

با حضرت امیر؟ع؟ یا امام حسین؟ع؟ داریم به جهّنم نمی رویم. به این اکتفا نکنید. از 

شما عمل خواسته اند. اگر طبق برنامۀ دین عمل کردید بهشتی هستید و اگر نکردید: هر 
قدر که پیوند شما با اولیای خدا نزدیکتر باشد، باز به جهّنم می روید. 2

صفت ممتاز فرقان نصیب کدام انسان؟ 

اسـت  انسـان  بـرای  سرنوشت سـاز  و  مهـم  بسـیار  مسـائل  از  یکـی  فرقـان  مسـألۀ 

بطـوری کـه اگـر حالـت فرقـان در او باشـد، از مهالـک در امـان اسـت و اگـر فاقـد حالت 

فرقـان بـود گرفتـار مهالـک و آفـات و بلّیـات در دنیـا و آخـرت می شـود. می توان گفت، 

فرقان ابزار تشـخیص و وسـیلۀ جدا کردن حق از باطل اسـت. یعنی وقتی نیرویی در 

 .» 1. بحار النوار، ج  11، ص 308؛ »ماَبَغْت اْمَرأُة َنِبی َقّطُ
اِخِلیَن<. 

َ
اَر َمَع الّد 2. سوره تحریم، آیۀ 10؛ >َو ِقیَل اْدُخال الّنَ
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انسـان پیدا شـود که با آن نیرو بتواند حق را از باطل، درسـت را از نادرسـت، دشـمن 

را از دوسـت و مفسـده را از مصلحـت تشـخیص دهـد؛ فرقـان بـه او عطـا شـده کـه 

سـرمایۀ بسـیار بزرگی اسـت. وقتی انسـان در راهی به سـوی هدفی می رود و در آن راه 

مهلکه هـا و چاه هـا فـراوان اسـت، دشـمن های دوسـت نما فراواننـد، راهزن هایـی کـه 

مًا احتیاج به فرقان دارد. باید معیار 
ّ
خود را رهنما نشـان می دهند بسـیارند، او مسـل

و میزانی داشـته باشـد تا راه را از چاه تشـخیص دهد و دشـمن را از دوسـت بشناسـد 

و راهـزن را از راهنمـا تمیـز دهـد. اگـر چنیـن بـود، بـه سـالمت بـه مقصـد می رسـد و اگـر 

نبـود در پرتگاه هـا و لغزشـگاه ها و مهالـک گرفتـار خواهـد شـد. ایـن همـه اختالف که 

در مذاهـب پیـش آمـده و فرقه هـا و مکاتـب گوناگـون در تمـام شـئون زندگـی، افـکار و 

آرای مختلـف ارائـه می کننـد و برنامه هـای متضـاّد دارنـد، همـه معلـول نبـودن فرقان 

اسـت. چـون فرقـان نیسـت، انسـان اعتقـادات حـق را از باطل تشـخیص نمی دهد. 

ت فقدان 
ّ
ما در مرحلۀ اعتقادات که اّولین پایه برای زندگی انسـان اسـت، به عل

فرقـان تشـخیص نمی دهیـم کـدام اعتقـاد حق اسـت و کـدام باطـل. نمی دانیم کدام 

برنامـۀ اخالقـی و سـیر و سـلوکی کـه ارائـه می کننـد درسـت و کـدام نادرسـت اسـت. 

در تمـام شـئون زندگـی گرفتـار می شـویم. در معاملـه، در ازدواج و ...نمی دانیـم کـدام 

برنامه هـای  در  اخالقیـات،  در  اعتقـادات،  در  مفسـده.  کـدام  و  اسـت  مصلحـت 

زندگـی، بـه خاطـر نبـودن فرقان گرفتاری داریم. تاریخ و تجربه به ما نشـان داده اسـت 

کـه گروهـی هسـتند کـه روشـن بیننـد و واقعیـات را آن چنـان کـه هسـت می بیننـد و 

تشـخیص می دهنـد. گویـی کـه چـراغ و نورافکنـی در درونشـان نصـب شـده کـه در 

پرتـو آن نـور و آن چـراغ، راه زندگـی را می یابنـد و پیـش می رونـد. ایـن روشـن بینی هـم 

در اعتقاداتشـان، هـم در اخالقیاتشـان و هـم در شـئون زندگی اشـان وجـود دارد. قـرآن 

کریـم ایـن گـروه را چنیـن معّرفـی می کنـد: 
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>آیا کسـی که مرده بود و ما او را زنده کردیم و به او روشـنی علم و دریافت 

دادیم که با آن روشنی میان مردم سرافراز راه برود و ...<. 1 

آیـه نشـان می دهـد کـه گروهـی هسـتند کـه واقعـًا حیـات و زندگـی خـاّص  ایـن 

انسـانی دارنـد. ایـن افـراد بـه حیـات انسـانی زنده انـد و دارای نورنـد. نـوری در درون 

آنهـا قـرار داده شـده کـه در میـان مـردم راه می رونـد، بـه روشـنی راه می رونـد. به وسـیلۀ 

آن نـور در میـان مـردم زندگـی پـاک و طّیـب و نورانـی دارنـد. 

در جمـالت امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در نهج البالغـه مختّصـات ایـن گـروه چنین 

مطرح شـده اسـت: 

»خداونــد متعــال کــه از هــر نقــص و عیبــی منــّزه و مبّراســت قــرار داد نــور 

ذکــر را بــرای روشــنی دل هــا کــه بــه واســطۀ آن می شــنوند بعــد از اینکــه کــر 

بودنــد و می بیننــد بعــد از اینکــه نابینــا بودنــد و مطیــع شــدند بعــد از اینکــه 

ســرکش بودنــد«. 2 

گروهــی هســتند کــه قلبشــان جــال دارد. وقتــی صفحــۀ آیینــه زنــگار و تیرگــی گرفتــه 

باشــد، صیقــل می کننــد. صیقــل کــه داده شــد پــاک و صــاف می شــود. ایــن جملــه 

نشــان می دهــد کــه بعضــی از دل هــا جــال دارنــد؛ یعنــی صیقــل شــده اند. زنگارهــا و 

ــاک شــده و از بیــن رفتــه اســت. طــوری شــده کــه گــوش شــنوا  تیرگی هــا از قلبشــان پ

ــد. »وقــرة« همــان ســنگینی گــوش اســت؛ اّول  ــد؛ اگرچــه قبــاًل کــر بوده ان پیــدا کرده ان

گوششــان ســنگین بــود و بســیاری از مطالــب را نمی شــنیدند ولــی وقتــی بــه راه آمدنــد 

وْقــَرة« شــنوا شــدند. »َبْعــَد الَعْشــَوة« بینــا 
َ
و از راه وارد شــدند، شــنوا شــدند. »َبْعــَد ْال

شــدند. نابینــا بودنــد؛ ولــی حــاال خــوب می بیننــد. اّول نافرمــان و ســرکش بودنــد؛ 

اِس ...<.   یْمِشی ِبِه ِفی الّنَ
ً
ُه ُنورا

َ
نا ل

ْ
أْحییناُه َو َجَعل

َ
 ف

ً
کاَن َمیتا 1. سوره انعام، آیۀ 122؛ >أ َو َمْن 

َوْقَرِة َو ُتْبِصُر ِبِه َبْعَد 
ْ
وِب َتْسَمُع ِبِه َبْعَد ال

ُ
ُقل

ْ
کَر َجالًء ِلل ِ

ّ
ی َجَعَل الذ

َ
 اهلَل ُسْبَحاَنُه َو َتَعال

َ
2. نهج البالغه، ص 342؛ » ِإّن

ُمَعاَنَدِة«. 
ْ
َعْشَوِة َو َتْنَقاُد ِبِه َبْعَد ال

ْ
ال
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ولــی حــاال مطیــع شــده اند. 1 

ایـن جمـالت کـه دنبـال هـم در کالم مولـی؟ع؟ آمـده نشـان می دهـد کـه انسـان 

حـاالت مختلـف دارد. گاهـی واقعـًا کـور اسـت بعـد بینـا می شـود، واقعـًا کـر اسـت 

و خیلـی صداهـا را نمی شـنود، بعـد شـنوا می شـود، واقعـًا نافرمـان و سـرکش اسـت، 

بعـد مطیـع می شـود. مـا نمی توانیـم ایـن جمـالت را شـعارگونه تلقـی کنیـم. از بس که 

مـا عـادت کرده ایـم حرف هـای پرطنطنـه و پـر طمطـراق بشـنویم و بـه محتـوا توّجهـی 

نداشـته باشـیم، بـه قـرآن و نهج البالغـه هـم کـه می رسـیم همیـن طـور فکـر می کنیـم. 

اینکـه خداونـد متعـال می فرمایـد، نـور بـرای آنـان قـرار دادیـم؛ فکـر می کنیـم از همیـن 

اینکـه مولـی؟ع؟  یـا  اسـت  تشـبیهی شـده  یـک  و  اسـت  قبیـل حرفهـای شـعارگونه 

فرمـوده: ایـن شـخص بینـا شـده، شـنوا شـده؛ مـا همـۀ اینهـا را شـعار تلقـی می کنیم و 

درسـت در جانمـان نمی نشـیند کـه واقعـًا مسـألۀ نـور اسـت، شـعار و تشـبیه نیسـت، 

واقعّیت و حقیقت اسـت. ما اینها را می خوانیم و می شـنویم اّما درسـت به جانمان 

نمی نشـیند. امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در ضمـن جمالتـی می فرمایـد: 

»انسان هایی هستند که ناگهان چراغ پرنوری در قلبشان روشن می شود 

مقصد  به  و  می دهد  حرکت  را  او  می کند،  باز  را  راه  و  می جهد  برقی  و 

می رساند«.2 

این جمالت بیانگر واقعّیات است؛ شعار و تشبیه نیست. بنا نیست که انسان 

اگر چیزی را ندارد و به آن نرسیده، منکر آن شود و بگوید چون من ندارم، دیگران هم 

و غرور  این کمال جهل  نرسیده است.  نرسیده ام، پس هیچ کس  ندارند؛ چون من 

است. آدم حداقل باید باور کند که در دنیا کسانی هستند که از او باالتر و روشن تر و 

بهترند. شاید به خاطر همین اعتراف، خدا ما را بیامرزد و از این تیرگی بیرون بیاورد 

وگرنه تا آخر عمر در همین تیرگی می مانیم و با جهل و عناد جان می دهیم! 

ُمَعاَنَدِة«؛ 
ْ
1. نهج البالغه، ص 342؛ »َتنَقاُد ِبِه َبْعَد ال

ِبیَل«.  ک ِبِه الّسَ
َ
یَق َو َسل ِر ُه الّطَ

َ
أَباَن ل

َ
َبْرِق ف

ْ
کِثیُر ال ُه لِمٌع 

َ
2. همان، ص 337؛ »َبَرَق ل



یݥݥݥݥݥݥ
ݩݩݩݩݑ
الݥݥݥݥݥݥٯ

�ݥݥݥݥݥݥ�ݐ

161

راه پیشگیری از سردرگمی و کسب بصیرت  در زندگی

بـرای مـا نیـاورد کـه  تـا خـدا ایـن حالـت را  بـه خـدا پنـاه ببریـم  مـا بایـد همیشـه 

می فرمایـد:  سـجاد؟ع؟  امـام  بدهیـم.  تشـخیص  چـاه  از  را  راه  نتوانیـم 

»خدایــا! اگــر حــول و قــّوۀ تــو پشــتیبان مــن نباشــد، نمی توانــم خــود را از 

چنــگال حــوادث برهانــم. نمی توانــم چــراغ عقلــم را در مقابــل ایــن همــه 
توفان هــای ســهمگین شــهوات روشــن نگــه دارم«. 1 

اّل ِبـاهلل«؛ انسـان  َة ٕاِ
 َو اٰل ُقـّوَ

َ
و لـذا بـه مـا گفته انـد زیـاد بگوییـد: »ال الـه اال اهلل، ال َحـْول

بایـد معتـرف شـود کـه خدایـا! مـن هیچـم، مـن پوچـم. مـن اگـر خـودم باشـم و خـودم، 

از همـه سـو مـی وزد و چـراغ عقلـم  توفان هـای سـهمگین شـهوات  گرفتـار می شـوم. 

را خامـوش می کنـد. بـه مـا فرموده انـد، بعـد از نمـاز صبـح و نمـاز مغـرب هفـت بـار 

َعِظیـِم«؛ 
ْ
َعِلـی ال

ْ
َة إاّل ِبـاهلِل ال  َو ال ُقـّوَ

َ
بگوییـد: »بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیـم َو ال َحـْول

بدانیـد آن قدرتـی کـه خـاک را حرکـت داده و تبدیـل بـه ایـن انسـان زنـده کـرده؛ 

نطفـۀ کـور و کـر و الل را تبدیـل بـه انسـانی بینـا و شـنوا و گویـا کـرده؛ اگـر او را بـه حـال 

خـودش رهـا می کـرد، هنـوز همـان خـاک مـرده بـود و همـان نطفـۀ کـور و لـذا مـوالی مـا 

می فرمایـد:  سیدالّسـاجدین؟ع؟  امـام 

»خدایـا! تـو مـا را ازضعـف و ناتوانـی سـاخته ای ]پایۀ سـاختمان وجود ما 

ضعـف و ناتوانـی اسـت[ خمیـر مایـۀ مـا سسـتی و بیچارگـی اسـت. مـا از 
آب پسـت و بی  ارزش سـاخته شـده ایم«. 2

این چنین موجودی را که از ضعف و سسـتی سـاخته شـده، اگر به حال خودش 

نیا 
ُ

 ِبُقدَرِتک َو ل َنجاَة لی ِمن َمکاِرِه الّد
ّ
َة ِال  لی و ل ُقّوَ

َ
1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج  91، ص 143؛ »ِالهی ل َحول

 ِبِعْصَمِتک«. 
ّ
ِال

َوْهِن َبَنیَتَنا، َو ِمْن َماٍء َمِهیٍن اْبَتَدأَتَنا«. 
ْ
ی ال

َ
ْقَتَنا، َو َعل

َ
ْعِف َخل

ُ
ک ِمَن الّض

َ
ُهّمَ َو إّن

َّ
2. صحیفه سجادیه، ص 58؛ »الل
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خلقـت  گذشـتۀ  مراحـل  در  کـه  قدرتـی  همـان  اسـت.  سـاقط  و  افتـاده  کننـد،  رهـا 

پشـتیبان مـا بـوده تـا مـا را بـه اینجـا رسـانده، همـان قـدرت بایـد در مراحـل بعـدی 

حیات نیز پشـتیبان و نگهبان ما باشـد. رسـول اکرم؟ص؟ با آن مقام و عظمتش، آخر 

شـب بـر می خاسـت، در سـجده گریـه می کـرد و می گفـت: »خدایـا! یـک چشـم برهـم 

زدن مـرا بـه حـال خـودم رهـا نکـن«. 1 

گمان  بعضی  می کنیم؟  چه  ما  پس  نکن؛  رها  خودم  حال  به  مرا  می گوید،  او 

می کنند سعادت در تأمین خواسته های دل است و هر کسی به خواسته های دلش 

برسد به سعادت رسیده و کامیاب شده است. به همین جهت در این راه می تازند 

تا آمال و آرزوها را لباس تحّقق بپوشانند. این اشتباه بزرگی است. شقاوت است، 

در  است.  افتادن  شقاوت  دام  به  رسیدن،  دل  خواسته های  به  نیست.  سعادت 

انسان هوسبازی که تمام  نیز قرآن کریم دو نمونه نشان می دهد. هم  سور ه یوسف 

هّمش نیل به هوس هاست؛ هم انسان پا روی هوس نهاده ای که همۀ هوس ها را 

کوبیده است. زلیخا یک زن متشّخص بود که به تمام آن چه یک زن در عمرش 

آرزو دارد رسیده بود. همه چیز داشت: زیبایی، جوانی، تشّخص، قدرت، ثروت و 

...ولی یک چیز کم داشت و آن فرقان بود. تشخیص نمی داد مصلحت کدام است 

ل را می دید، آن زندگی غرق 
ّ
و مفسده کدام؟ پشت پرده را نمی دید. آن کاخ مجل

در رفاه را می دید. خیال می کرد تمام مایۀ سعادت و خوشبختی همین هاست. 

از آن طـرف حضـرت یوسـف؟ع؟ را نشـان می دهـد کـه فاقـد همـۀ اینهـا بـود. نـه 

ثروتـی داشـت و نـه قدرتـی. لبـاس و خوراکـش مـال خـودش نبـود. حّتـی بدنـش مـال 

خـودش نبـود. چـون بـه ظاهـر یـک برده بود و به عنـوان بـرده ای در کاخ عزیز مصر بود. 

اّمـا یـک سـرمایه داشـت کـه زمینه سـاز تمـام سعادتهاسـت و آن نیـروی فرقـان بـود. 

ـل عذابهـای جهّنـم 
ّ
مفسـده را از مصلحـت تشـخیص مـی داد. پشـت ایـن کاخ مجل

 .»
ً
َبدا

َ
َة َعیٍن ا

َ
نی ِالی  َنفِسی َطْرف

ْ
1. البرهان فی تفسیر القرآن )سید هاشم بحرانی( ، جلد 3، ص 735؛ »ِالهی ل َتکل
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را می دیـد و لـذا می گفـت: 

بـه  از آنچـه ایـن زنـان مـرا  نـزد مـن محبوبتـر اسـت  >...پـروردگارا! زنـدان 

 1  .>... می خواننـد  آن  سـوی 

خدا هم فرمود: 

کــه هرگونــه  دادیــم  قــدرت  در ســرزمین ]مصــر[  یوســف  بــه  >اینگونــه 

می خواســت در آن منــزل می گزیــد ]و تصــّرف می کــرد[ رحمــت خــود را بــه 

هــر کــه بخواهیــم می بخشــیم و پــاداش نیکــوکاران را ضایــع نمی کنیــم<. 2 

ت 
ّ
عاقبت کار، زلیخا با آن عّزت و شوکتش چنان خاک نشین شد و چنان ذل

ت 
ّ
و خواری به سراغش آمد که هیچ دشمن خونخواری نمی توانست او را به این ذل

و خواری بیفکند و یوسف؟ع؟ در نتیجۀ آن تقوا و فرقانش به آن درجه از سعادت 

و عّزت رسید که هیچ دوست مهربانی هم نمی توانست او را به آن عّزت و عظمت 

برساند. حال بشر متمّدن امروز گرفتار یک چنین حالت بی بصیرتی شده است. 

گمان کرده اند رسیدن به آرزوهای دل، سعادت است و در این وادی افتاده اند و در 

سایۀ پیشرفت علم و صنعت، با حرص و ولع تمام می تازند که به خواسته های دل 

برسند. تمام قید و بندهای دینی و اخالقی را که عقالی عالم با زحمات فراوان در 

میان بشر تحکیم کرده بودند، از هم گسستند. مرزهای شرم و حیا و عّفت را در هم 

کوبیدند. مرد و زن، پیر و جوان را به بی بندوباری کشاندند به این آرزو که به سعادت 

برسند؛ دیدند بدتر شد. ناامنی و ستم بیشتر شد. جسم و روح بشر به فشار افتاد. 

انواع و اقسام تیره روزی ها به بشر هجوم آورد، تازه فهمیدند که اشتباه کرده اند. 

فهمیدند که رکن اّول در تحصیل سـعادت، داشـتن نیروی فرقان اسـت. انسـان 

بایـد تشـخیص بدهـد کـه چـه بخواهـم، از چـه راه بـروم، چـه کار بکنـم، بـه کجا برسـم 

یِه ...<. 
َ
ا یْدُعوَنِنی إل ی ِمّمَ

َ
ْجُن أَحّبُ إل 1. سوره یوسف، آیۀ 33؛ >... َرّبِ الّسِ

 ِمْنها َحیُث یشاُء ُنِصیُب ِبَرْحَمِتنا َمْن َنشاُء َو ل ُنِضیُع 
ُ
ا ْرِض یَتَبّوَ

َ
ل

ْ
ا ِلیوُسَف ِفی ا 2. همان، آیۀ 56؛ >َو کذِلک َمکّنَ

ُمْحِسِنیَن<. 
ْ
أْجَر ال
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و چـون عقـل و علـم بشـر نمی توانـد همـۀ اینهـا را بفهمـد و بـه همـۀ مصالـح و مفاسـد 

حـال و آینـده اش احاطـه پیـدا کنـد، قهـرًا نیـاز بـه وحـی خالـق حکیـم پیـدا می کنـد. 

بایـد بـه دامـن وحـی بیفتـد چـرا کـه تنهـا خالـق انسـان می دانـد کـه انسـان به چـه باید 

را  راهـش  و هـم  را می دانـد  رمـز سـعادتش  بـرود. هـم  بایـد  از کجـا و چگونـه  و  برسـد 

می شناسـد و لـذا انسـان در هیـچ دوره ای نمی توانـد مسـتغنی از دیـن باشـد. چـون 

خـودش بـه همـۀ مفاسـد و مصالـح حـال و آینـده اش محیـط نیسـت. تنهـا خالقـش 

محیـط اسـت و او بایـد برنامـۀ زندگـی بدهـد و لـذا می فرمایـد: 

>بزرگـوار اسـت خدایـی کـه فرقـان را بـر بنـدۀ خـاص خـود نـازل فرمـود تـا 

هشـدار دهنـدۀ عالمیـان باشـد<. 1 

خداسـت که به انسـان نیروی تشـخیص و فرقان می دهد. منتهی  بشـر نخواسـته 

کـه فرقـان خـدا را بگیـرد. بـه هـر حـال بـا فرقـان کـه عالی تریـن وسـیله و سـرمایه بـرای 

و  آرام، مطمئـن  زندگـی  مـا می توانیـم  انسـان اسـت  آخـرت  و  تأمیـن سـعادت دنیـا 

بـدون دغدغـه  ای داشـته باشـیم. 

روش به دست آوردن نور حکمت و فرقان 

کـْم ُفْرقانـًا؛ اگـر تقـوای خـدا را رعایـت 
َ
ُقـوا اهلَل یْجَعـْل ل آیـۀ شـریفه می فرمایـد: >إْن َتّتَ

کنیـد، خـدا بـرای شـما فرقانی قرار می دهد<. 2 البّته دشـوار اسـت؛ ولی گنـج بدون رنج 

مّیسـر نمی شـود. شـما را روشـن می کنیـم، بـه شـما نـور می دهیـم: یـک بـرق جهنـده در 

قلبتـان روشـن می کنیـم کـه راه را بـاز می کنـد. 3 منتهی باید تقوا پیشـه کنید. ما به شـما 

 .>
ً
ِمیَن َنِذیرا

َ
عال

ْ
ُفْرقاَن َعلی َعْبِدِه ِلیکوَن ِلل

ْ
 ال

َ
ل ِذی َنّزَ

َّ
1. سوره فرقان، آیۀ 1؛ >َتباَرک ال

2. سوره انفال، آیۀ 29. 
یَق ...«.  ِر ُه الّطَ

َ
أباَن ل

َ
َبْرِق ف

ْ
کِثیُر ال ُه لِمٌع 

َ
3. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 337؛ »َبَرَق ل
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فرقان می دهیم. تقوا در وجود انسـان کار ترمز ماشـین را می کند. ماشـینی که ترمز ندارد 

به تّپه می زند و به دّره سـقوط می کند. آن ماشـینی که ترمز دارد کنار دّره و تّپه که رسـید 

توّقـف می کنـد. شـما کاری کنیـد کـه ترمـز در جانتـان پیـدا شـود. سـراغ هـر مـال و مقام و 

منصبـی نرویـد. بـه نامـوس و ِعـرض و آبـروی مـردم، بـه جـان و مـال مردم تعـّرض نکنید. 

بـرای هـر چیـزی حـّدی قائـل شـوید. غالبـًا در زندگـی مـا تقـوا نیسـت. هـر کسـی خودش 

این را می فهمد. در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و کسب و کار ما تقوا نیست. 

چـون تقـوا نیسـت قطعـًا بـی پروایی هسـت و در نتیجـه فرقان نخواهیم داشـت. 

>... اگـر می خواهیـد خـدا بـه شـما علـم بدهـد ]علـم، نـه سـواد کـه همـه 

دارنـد[ تقـوا پیشـه کنیـد ...<. 1 

علـم، نـور اسـت: »ُنـوٌر َیَضُعـُه اهلل فـی َقلـِب َمـن ُیریـُد َاْن َیْهِدیـُه«؛ نـوری اسـت کـه 

خداونـد در دل کسـی کـه می خواهـد او را هدایـت کنـد، قـرار می دهـد. حضـرت امـام 

صـادق؟ع؟ بـه آن مـرد فرمـود: علـم به زیـاد درس خواندن و زیاد کتاب و اسـتاد دیدن 

نیسـت.2 بلکه نوری و چراغی اسـت که خدا در قلب کسـی که می خواهد هدایتش 

کنـد قـرار می دهـد. مـرد گفـت: چـه کار کنـم که بـه آن برسـم؟ فرمود: 

اگـر می خواهـی بـه آن علـم برسـی، اّول در حومـه ی وجـود خـود تفّحـص کـن ببین 

حقیقـت بندگـی در عمـق وجـودت هسـت یا نه؟ 3 

ببین خدا چقدر در قلب تو ارزش و اهّمیت دارد؟ خدا مقّدم است یا هوای دل؟ 

ببند  به کار  نور است:  تابش  برای  اگر دیدی خدا مقّدم است ، بدان که این زمینه 

آنچه را که می دانی تا دنبالش نور برسد. 4 تقوا پیشه کنید تا فرقان نصیبتان شود. پس 

تقوا علم نیست، علم آور است. تقوا فرقان نیست، فرقان آور است. این جمله از امام 

ُمکُم اهلُل ...<.  ِ
ّ
ُقوا اهلَل َو ُیَعل

َ
1. سوره بقره، آیۀ 282؛ > ...َو اّت

ِم«. 
ُّ
َعل یَس الِعلُم ِبکْثَرِة الّتَ

َ
2. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 67، ص 140؛ »ل

 ِفی َنفِسک َحقیَقَة الُعُبوِدیِة«. 
ً
ل ّوَ

َ
ب ا

ُ
اْطل

َ
َم ف

ْ
ِعل

ْ
َرْدَت ال

َ
ِاْن ا

َ
3. همان، ج  1، ص 225؛ »ف

َم ِباْسِتعماِلِه«. 
ْ
ِعل

ْ
ُب ال

ُ
4. همان؛ »َو اْطل
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امیرالمؤمنین؟ع؟ منقول است: حقیقت اینکه تقوای خدا کلید َسداد است. 1 

منظـور از َسـداد، زندگـی محکـم و اسـتوار و پایـدار اسـت. گرفتـاری مـا در همیـن 

پلـۀ اّول اسـت. غالبـًا تقـوا نداریـم و لـذا در اعتقـادات بـه شـبهه می افتیـم. هـر آدم 

تشـکیک کننـده ای می توانـد عقیـدۀ مـا را بـه هـم بزنـد. در اخالقّیات و در تمـام ابعاد 

زندگـی گرفتاریـم. روایـت شـده اسـت کـه: 

»اگـر می خواهیـد حکمـت در قلـب شـما حلـول کنـد، بـا نفـس خویـش 

 2 کنیـد«.  مجاهـده 

ایــن هواهــای نفســانی، تمایــالت، گفتــن اینکــه دلــم می خواهد، شــما را بدبخت 

فروگــذار  برســد. چیــزی  آنچــه می خواهــد  بــه  می کنــد. نگذاریــد نفس اّمــارۀ شــما 

ــد. ایــن جملــه از رســول خــدا؟ص؟ منقــول اســت:  ــد، همــه چیــز را گفته ان نکرده ان

»اگـر نـه ایـن بـود کـه شـیاطین در اطـراف دل هـای آدمیـان می چرخنـد ]و 

بـا وسوسـه های خـود دل هـا را آلـوده و تاریـک می سـازند[ آنهـا ]آدمیـان[ 

 3 می دیدنـد«.  را  آسـمان ها  ملکـوت 

شـیاطین  اگـر  کننـد  آشـنایمان  ملکـوت  بـا  کـه  کرده انـد  خلـق  ایـن  بـرای  را  مـا 

فرمـود:  خـدا؟ص؟  رسـول  هـم  بـاز  بدهنـد.  مجالمـان 

»اگـر نـه ایـن بـود کـه زیـاده روی در گفتـار داریـد و زبـان را رهـا می کنیـد ]و 

آمـد می گوییـد، دروغ می گوییـد، غیبـت می کنیـد، تهمـت  هرچـه پیـش 

می زنیـد[ و اگـر قلبتـان مثـل چمنـزار بـی در و دیـوار نبود ]که هـر حیوانی وارد 

شـود[، آنچـه را مـن می بینـم شـما هم در حّد خود می دیدیـد و آنچه را من 
می شـنوم، شـما هـم در حـّد خـود می شـنیدید«. 4 

 َتْقَوی اهلِل ِمْفَتاُح َسَداٍد«. 
َ

ِإّن
َ
1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 351؛ »ف

ِحکَمُة«. 
ْ
وَبکُم ال

ُ
 ُقل

ُ
هواِءکم َتُحّل

َ
نُفَسکْم َعلی ا

َ
2. تنبیه الخواطر، ج 2، ص 122؛ »جاِهُدوا ا

کوِت 
َ
ی َمل

َ
َنَظُروا ِإل

َ
وِب َبِنی آَدَم ل

ُ
ی ُقل

َ
یاِطیَن یُحوُموَن َعل

َ
 الّش

َ
ّن

َ
 أ

َ
ْو ل

َ
3. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 56، ص 163؛ »ل

َماَواِت«.  الّسَ
ْسَمع«. 

َ
َسِمْعُتْم ما ا

َ
ری َو ل

َ
َرأیُتم ما ا

َ
وِبکم ل

ُ
کالِمکْم َو َتْمریٌج ِفی ُقل و ل َتکثیٌر ِفی 

َ
4. جامع السعادات ؛ » ل
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یعنــی گرفتــاری شــما در اینجاســت کــه دِر دل را بــاز کرده ایــد و هــر چیــزی غیــر 

از خــدا، وارد ایــن دل می شــود. ایــن دل نیســت؛ علفــزار بــی در و دیــواری اســت 

کــه همــه چیــز در آن وارد می شــود. بنابرایــن توفیقــی نداریــد کــه صاحــب حکمــت و 

فرقــان شــوید. 

تی، معنوّیت  آفرین نیست
ّ

هر ترک لذ

برای درک این مطلب بهتر است ابتدا توّجه شما را به قّصه ای جلب کنم. 

ایـن قّصـه را یکـی از آقایـان علمـا از مرحـوم »ضیاءالحـق حکیمـی« نقـل کـرده که 

هـادی سـبزواری« حکیـم معـروف بـوده و او از پـدرش مرحـوم 
ّ

او نـوۀ مرحـوم »حـاج مال

»آقـا عبدالقّیـوم« نقـل می کنـد کـه: 

روزی نزد پدرم حکیم سبزواری درس می خواندم. در زدند و عبدالّرحمان خادم 

خانـه آمـد و گفـت: درویشـی بیـرون در اسـت، می گویـد: مـن روغـن منـداب احتیـاج 

دارم، بـه مـن بدهیـد. پـدرم گفـت: بـرو ببیـن اگر هسـت بـه او بـده. گفت: آقـا! نداریم، 

تمـام شـده، شیشـه ها را شسـته ایم، آمـاده کرده ایـم کـه ببرنـد پرکننـد. فرمـود: پـس بـه 

او بگـو نداریـم. خـادم گفـت: بـه او گفتـم نداریـم اّمـا او می گویـد، در گوشـۀ زیرزمینتـان 

بـاالی طاقچـه یـک شیشـۀ پـر بـه قدر یـک چـارک روغن منداب هسـت، همـان برای 

مـن بـس اسـت. فرمـود: بـرو ببیـن اگـر هسـت بـه او بـده، معّطلـش نکـن. او رفت وآمد، 

گفـت: آقـا! خیلـی عجیـب اسـت! مـن همـۀ شیشـه ها را شسـته بـودم، هیـچ توّجـه 

نداشـتم کـه یـک شیشـه روغـن در آن گوشـۀ زیرزمیـن هسـت. او از موجـودی زیرزمیـن 

مـا خبـر می دهـد. فرمـود: بـرو شیشـۀ روغـن را بـه او بـده، در را ببنـد. آقـا عبدالقّیـوم 

می گویـد: مـن از ایـن نحـوۀ گفتـار پـدرم تعّجـب کـردم و پیـش خـودم گفتـم، ایـن آدم 
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دیدنـی اسـت، کسـی را کـه از داخـل زندگـی ما خبر می دهد، باید دیـد! پدرم چرا این 

قـدر بـه او بی اعتنایـی کـرد و می گویـد: بـرو در را ببنـد. ؟! در ایـن فکـر بـودم کـه پـدرم 

فهمیـد. گفـت: پسـر جـان! َدرسـت را بخـوان، اینهـا قابل دیدن نیسـتند.  ایـن آدم که 

زحمت هـا کشـیده، یـک چـارک روغـن در گوشـۀ زیرزمین ما کشـف کـرده و حاال آمده 

نمایـش بدهـد و خـودی بنمایانـد و بـه مـا بفهمانـد کـه مـن نیـروی َخـْرق عـادت دارم، 

 ایـن قابـل دیـدن نیسـت، ولـش کـن، درس بخـوان کـه انسـانّیت در ایـن اسـت. 

حکیمی چه زیبا گفته است: 

»ای دوسـتان مـن! راهزنـان در راهـی کـه بـه مقصـد می رسـد بسـیارند و 

 1 انـدک«.  واصـالن 

پــس بــه هــر دســتی نباید داد دســتای بســا ابلیــس آدم رو کــه هســت

یـاد  از آن  قـرآن  خالصـه تشـخیص مشـکل اسـت. آن روشـندلی و صفایـی کـه 

می کند، مطلب دیگری اسـت. آن کسـانی که از راه غیر مشـروع به جایی می رسـند، 

خـدا در ایـن دنیـا بـه آنهـا اجر می دهد؛ ولی این امر دلیل تقّرب آنها نزد خدا نیسـت. 

ات قرار گرفت، 
ّ

البّتـه ایـن خاصّیـت نفـس آدمی اسـت که وقتی در محاصرۀ ترک لـذ

آثـاری در او پیـدا می شـود. ولـی اگـر از طریـق شـرعی و بـه وسـیلۀ رعایـت تقـوا نباشـد، 

آن حالـت فرقـان نیسـت. بایـد حـواّس آدم جمـع باشـد کـه گرفتـار مّدعیـان کاذب 

نشـود. قـرآن می فرمایـد، شـما تقـوا پیشـه کنید، برنامـۀ دینی و واجبـات و محّرمات را 

دقیقـًا رعایـت کنیـد، خـدا بـه شـما نیـروی تشـخیص می دهـد. ضمـن اینکه: 

>زشـتی های شـما را می پوشـاند و گناهان شـما را می آمرزد و فضل عظیم 
خدا هم شـامل حالتان می شـود<. 2 

 الواِصلیَن َقلیٌل«. 
َ

کثیٌر َو ِاّن ِحمی *** 
ْ
ی ال

َ
َفیا ِفی ِال

ْ
ی ُقّطاُع ال

َ
1. چهارده رساله فارسی، ابن ُترکه، ص 300؛ »َخلیل

َعِظیِم<. 
ْ
َفْضِل ال

ْ
کْم َو اهلُل ُذو ال

َ
ْر َعْنکْم َسیئاِتکْم َو یْغِفْر ل 2. سوره انفال، آیۀ 29؛ >یکّفِ
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بزرگترین خطر در کمین اهل ایمان 

امیرالمؤمنیـن  امـام  والیـت  اسـت؛  امامـت  و  والیـت  مسـألۀ  نکتـه،  مهمتریـن 

علـی؟ع؟ ویـازده فرزنـد معصومـش و تّبری از دشمنانشـان. این رکن اصیل و اساسـی 

دیـن ماسـت. مراقـب باشـیم کـه دشـمنان در کمیننـد. انواع و اقسـام حیله هـا دارند. 

نوشـته ها و گفته هـای شـیطانی دارنـد بـرای اینکـه ایـن رکـن اصیـل ایمان را از دسـت 

مـا بگیرنـد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: 

»اّمت من! اّمت من! پس از من، وقتی َمردم به اختالف افتادند فرقه فرقه 
شدند«.1 

بکوشـید تا دین حّق را بشناسـید. فردا می میرید. سـرمایه ی شـما در روز قیامت، 

ایـن حرف هـا کـه شـما را سـرگرم کرده اسـت نیسـت. همـه تمام می شـود؛ حرف های 

اعتقـاد  آن  شـما  سـرمایه ی  می شـود.  تمـام  همـه  فرهنگـی،  اجتماعـی،  سیاسـی، 

اصیـل شماسـت.2 مراقـب باشـید. ایـن را بدانیـد کـه اگـر دیـن حـق را بشناسـید و 

بـه دسـت آوریـد، حّتـی اگـر گناهانـی هـم داشـته باشـید، مغفـور واقـع می شـوید. امـا 

اگـر اعتقادتـان غلـط باشـد، عمـل خوبتـان هـم مقبـول نمی شـود. گنـاه در دیـن حـق 
مغفـور می شـود، ولـی کار خـوب در دیـن باطـل مقبـول واقـع نمی شـود. 3 

همیـن مضمـون را موالیمـا ن امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هـم بیـان کـرده اسـت. امـام 

ُخْطَبِتـه«؛ کلمـۀ »کان«  فـی   
ُ

یُقـول مـا  مؤمنیـن کثیـرًا 
ْ
امیَرال فرمـود: »کاَن  صـادق؟ع؟ 

نشـان می دهـد کـه یـک بـار و دو بـار نبـود؛ بلکـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مکـّررًا در ضمـن 

مـردم می فرمـود:  بـه  خطبه هایـش 

وا ِفْرَقًة ِفْرَقٌة«.  َف الّناُس َبْعدی َو صاُر
َ
تی ِاَذا اْخَتل ّمَ

ُ
تی ا ّمَ

ُ
1. جامع الخبار )للشعیری(، ص 178؛ »ا

 .» ْهِل الحّقِ
َ
َحّقِ حّتی َتکوُنوا َمَع ا

ْ
ِب الّدیِن ال

َ
اْجَتِهُدوا فی َطل

َ
2. همان؛ »ف

باِطِل لُتْقَبُل«. 
ْ
َحّقِ ُتْغَفُر َو الّطاَعَة فی دیِن ال

ْ
َمْعِصیَة فی دیِن ال

ْ
 ال

َ
3. همان؛ »ِاّن
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»ای مـردم! مراقـب باشـید دینتـان را از دسـت ندهیـد؛ دینتـان را از دسـت 

ندهیـد. گنـاه در دیـن شـما مغفـور اسـت، اّمـا کار نیـک در غیـر دیـن شـما 
مقبـول نیسـت«. 1

دیـن حـق را کـه ایـن قـدر دنبالـش می گردیـم، خـوِد پیغمبـر اکـرم؟ص؟ معّیـن کـرده 

و فرمـوده اسـت: 

اگـر بنـده ای بـه انـدازه ای کـه حضـرت نـوح؟ع؟ عمـر کـرده اسـت عبـادت کنـد،2 

ُاُحـد  کـوه  انـدازۀ  بـه  اسـت(،  بـوده  مـّدت دعوتـش  قـرآن می گویـد 950 سـال  )خـود 

هـم َطـال داشـته باشـد،3 و همـه را در راه خـدا انفـاق کنـد،4 و آن قـدر خـدا بـه او طـول 

عمـر بدهـد کـه پیـاده هـزار بـار حـّج بجـا بیـاورد، 5 سـپس در بیـن کـوه صفـا و مـروه ]که 

بهتریـن جاسـت[ در راه خـدا مظلومانـه کشـته شـود، 6 ولـی والیـت تـو را ای علـی! 

نداشـته باشـد، بـوی بهشـت بـه مشـامش نمی رسـد و داخـل آن نمی شـود7 و ذیـل 

حدیـث دیگـری فرمـود: تنهـا والیتـت هـم کافـی نیسـت: 

»قبولـی والیـت تـو هـم شـرطش ایـن اسـت کـه بـا دشـمنان تـو و دشـمنان 

امامانـی کـه از فرزندانـت هسـتند دشـمن باشـند و از آنهـا تبـّری کننـد«. 8 
»این فرمان خداست که از طریق جبرئیل به من رسید است«. 9

َحَســَنَة فــی َغیــِرِه 
ْ
ــیَئَة فیــِه ُتْغَفــُر َو ال  الّسَ

َ
ــِاّن

َ
ــاُس دیَنکــْم دیَنکــْم ف یَهــا الّنَ

َ
کافــی )ط - اإلســالمیة(، ج 2، ص 464؛ »ا  .1

 ُتْقَبــُل«. 
َ
ل

 َعَبـَداهلَل ِمْثـَل مـا قـاَم 
ً
 َعْبـدا

َ
ّن

َ
ـْو ا

َ
2. بشـارة المصطفـی لشـیعة المرتضـی )ط - القدیمـة(، النـص، ص 94؛ »یـا َعلـی ل

ُنـوٌح فـی َقْوِمِه«. 
 .»

ً
ُحٍد َذَهبا

ُ
ُه ِمْثُل ا

َ
کاَن ل 3. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 27، ص 194؛ »َو 

ْنَفَقُه فی َسبیِل اهلل«. 
َ
4. همان؛ »َو ا

َف عاٍم َعلی َقَدَمیِه«. 
ْ
ل
َ
 فی ُعْمِرِه َحّتی حّج ا

َ
5. مناقب آل أبی طالب؟مهع؟ )شهرآشوب(، ج 3، ص 198؛ »و ُمّد

«؛ 
ً
وما

ُ
َمْرَوِة َمظل

ْ
فا َو ال 6. همان؛ » ُثّمَ ُقِتَل َبیَن الّصَ

ها«. 
ْ
ْم یْدُخل

َ
ِة َو ل َجّنَ

ْ
ْم یُشّمَ راِئَحَة ال

َ
ْم یواِلک یا َعِلی ل

َ
7. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 27، ص 194؛ »ُثّمَ ل

ِدک«. 
ْ
ِة ِمْن ُول ِئّمَ

َ ْ
ْعداِء ال

َ
ْعداِئک َو ا

َ
َبرائِة ِمْن ا

ْ
 ِبال

ّ
 ِولیَتک لُتْقَبُل ِال

َ
8. همان، ص 63؛ »ِاّن

ْخَبَرنی َجْبَرئیُل«. 
َ
9. همان؛ »ِبذِلک ا
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>حال، هر که می خواهد ایمان بیاورد و هر که می خواهد کافر گردد<. 1 

رسـول اکـرم؟ص؟ خـود دیـن حـق را معّرفـی کـرده اسـت. ما باید شـاکر باشـیم و این 

دیـن حـق را محکـم بچسـبیم تا وسوسـه های شـیطانی در مـا تزلزل ایجـاد نکند. چرا 

کـه بـدون والیـت علـی؟ع؟ ، هیـچ عملـی از اعمـال دینـی مقبـول نیسـت. حـال، هـر 

کـه می خواهـد بپذیـرد، هـر کـه می خواهـد نپذیـرد. ایـن حـرف حـق را بـه مـا گفته انـد 

و مـا بایـد از خـدا بخواهیـم کـه بـه حرمـت خـوِد امیرالمؤمنیـن والیـت او را و برائـت از 

دشـمنانش را از روح و جـان مـا بـر نـدارد. 

بالی ُمهلک مردم در حال حاضر! 

مهلک  بسیار  که  شده  مبتال  بالیی  به  امروز،  بشر  که  گفت  می توان  به راستی 

است و همۀ ابعاد زندگی او را مثل سرطان در چنگال خودش گرفته است و این بال 

»مادّیت« است. مادّیت و تجّمل خواهی محّرک اکثر مردم در حرکات و َسَکناتشان 

است. یعنی معیار و ارزش هر موضوعی جنبۀ مادّیت آن موضوع است. امروز اگر 

مردم دنبال تحصیل علم می روند، بیشتر برای این است که به منافع ماّدی برسند 

فکر  به  که  شوند  پیدا  نادری  اقلّیت  اگر  حال،  آورند.  دست  به  مبلغی  و  مسند  و 

َمْعُدوم« است این افراد حّتی زمانی که می خواهند 
ْ
جهات معنوی باشند »َالّناِدُر َکال

ازدواج بکنند، اّول به سراغ پول و مسائل ماّدی می روند. چقدر پول دارد ؟ مرکبش 

چگونه است؟ خانه اش چه طور؟ کسب و کارش چیست؟ اّما غالبًا سؤال از اینکه 

اخالقش چگونه است و عّفت و دینش چه طور است نمی کنند؟ 

یکُفْر<. 
ْ
ل

َ
یْؤِمْن َو َمْن شاَء ف

ْ
ل

َ
َمْن شاَء ف

َ
کهف، آیۀ 29؛ >ف 1. سوره 
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حّتـی اکثـر مسـلمان هایی کـه مؤّسسـات خیریـه و مدرسـه و دانشـگاه و درمانـگاه 

می سـازند، در ایـن فکرنـد کـه چـه کننـد تـا بـه پـول بیشـتری برسـند و رونـق بازارشـان 

زیادتـر شـود. در اینجـا هـم جنبـۀ ماّدّیـت مطـرح اسـت. متأّسـفانه ایـن مسـأله کم کـم 

غـان دینـی هـم بـه همیـن سـمت سـوق داده می شـوند. 
ّ
ریشـه دوانیـده و حّتـی مبل

ـغ دینـی اگـر بخواهـد در میـان مـردم از حقایـق دینـی صحبـت کنـد، 
ّ
یعنـی یـک ُمبل

روزه  مثـاًل می گویـد:  مـی رود.  آن موضـوع دینـی  مـاّدی  بـه سـراغ جنبه هـای  فکـرش 

می گیریـم بـرای اینکـه موجـب سـالمت بـدن می شـود، روده هـا را خـوب پـاک می کند 

و فشـار خون را پایین می آورد. یا مّکه برویم چون اسـرار سیاسـی و اجتماعی و منافع 

اقتصـادی دارد. مسـألۀ ارتبـاط بـا خـدا متـروک شـده و آیـۀ: 

>و ما جّن و انس را نیافریدیم، مگر برای اینکه مرا عبادت کنند<. 1 

از ذهن هــا بیــرون رفتــه اســت. در مــورد نهضــت امــام حســین؟ع؟ بــاز هــم به ســراغ 

ایــن امــر می رویــم کــه ایــن نهضــت چه قــدر اســرار سیاســی و اجتماعــی داشــته اســت. 

اّمــا ایــن جملــۀ ســید الشــهدا؟ع؟ را کــه می گفــت: نمی شــنویم. حضــرت می گفــت: 

ــه حــق عمــل نمی شــود؟2 حــق کم کــم در حــال متــروک شــدن  مگــر نمی بینیــد کــه ب

اســت. مــن بــرای ایــن شــهید شــدم. مــن امــام حســین بــه دنبــال ایــن امــوری کــه شــما 

بــه آن اصالــت داده ایــد نیســتم. اینهــا در مســائل دینــی مــا جنبــۀ تطّفلــی دارنــد.  

بایــد فکــری بــه حــال خــود کــرد و بــا تمّســک حقیقــی بــه قــرآن و اهــل بیــت؟مهع؟ خــود 

ــا فرصــت از دســت نرفتــه رهایــی بخشــید   را از بــالی دنیاگرایــی و تجّمــل خواهــی ت

ان شاء اهلل. 

 ِلیْعُبُدوِن<. 
ّ
ْنَس إل

ْ
ِجّنَ َو اإل

ْ
ْقُت ال

َ
یات، آیۀ 56؛ >َو ما َخل 1. سوره الذار

 ُیْعَمُل ِبِه«. 
َ

َحّقَ ل
ْ
 ال

َ
ّن

َ
 َتَرْوَن أ

َ
 ل

َ
2. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 75، ص 116؛ »أ
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خطر جلسات مّدعیان عرفان و سیر و سلوک در این زمان!

بطور اجمال باید عرض کنم داستان موسی و خضر؟مهع؟ که در قرآن آمده است 

دستاویزی برای گروهی شّیاد و نیرنگ باز و رونق بخشندگان به بازار شیطان شده 

است. چند کلمه و چند جمله از اصطالحات اهل عرفان و تصّوف، از کتاب ها و 

اشخاص مختلف گرفته اند و جلساتی تشکیل می دهند و مردان و زنان و پسران و 

دخترانی را در آن جلسات جذب می کنند تا به عنوان سیر و سلوک و عرفان و خود 

را منحرف  و این سنخ سخنان دهان پر کن گول زن، مردم  سازی و تهذیب نفس 

را  نماز  نمی توانند  نیست،  درست  دینی شان  اّولیۀ  مراحل  که  کسانی  سازند. 

صحیح بخوانند، زنانی که حجاب درست قرآنی ندارند، شوهرداری و بّچه پروری 

نمی دانند، در عین حال، اهل عرفان و سیر و سلوک شده و در وادی عشق به خدا 

و »فناء فی اهلل« افتاده اند و حرف هایی که خود نیز از آنها سر در نمی آورند به زبان 

می آورند و مردم را گمراه می کنند. پیشوایان دین فرموده اند: مراقب باشید. گول این 

اغواگران را نخورید. قرآن می فرماید راه رفتن به سوی خدا روشن است بیراهه نروید: 

>ایـن راه مسـتقیم مـن اسـت، پـس بـه سـوی آن بیاییـد. بـه راه هـای دیگـر 

نرویـد کـه از راه خـدا بازتـان می دارنـد<. 1 

رسـول از جانـب خـدا فرسـتاده شـده اسـت، برنامـۀ دیـن و شـریعت معّیـن شـده، 

حـالل و حـرام مشـّخص و مسـیر تقـوا مبّیـن اسـت. آنهـا کـه رسـیده اند و واقعـًا اهـل 

معرفتنـد، از مسـیر تقـوا رسـیده اند، نـه از راه شـنیدن سـخنان بی مغـز پـر بـاد و بـروِت 

مّدعیـان کاذب کـه مـردم سـاده لوح را دنبـال خـود بـه بیراهـه می کشـند. اینهـا مـرام و 

مسـلک شـیطان را ترویـج می کننـد. 

َق ِبکْم َعْن َسِبیِلِه ...<.  َتَفّرَ
َ
ُبَل ف ِبُعوا الّسُ ِبُعوُه َو ل َتّتَ

َ
اّت

َ
 ف

ً
 هذا ِصراِطی ُمْسَتِقیما

َ
1. سوره انعام، آیۀ 153؛ >َو أّن
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مرحوم  از  ماّدۀ»صوف«  ذیل  البحار،  سفینة  در  قمی؟هر؟  محّدث  مرحوم 

محّقق اردبیلی؟هر؟ که به سند معتبر خودشان از امام ابوالحسن هادی؟ع؟ روایت 

کرده اند، نقل می کنند که راوی گفت: در مسجد مدینه در خدمت امام هادی؟ع؟ 

نشسته بودیم. در این اثنا، دیدیم جماعتی از صوفیه وارد شدند؛ کسانی که اّدعا 

می کردند عرفان دارند و تصفیه و تهذیب نفس کرده اند. این عّده به گوشۀ دیگر از 

مسجد رفتند و حلقه وار نشستند و ذکر مخصوص خود را می خواندند و با صدای 

 اهلل. این امر جلب توّجه کرد و کسانی که در خدمت امام 
َّ

بلند می گفتند: ال ِالَه ِاال

بودند، سر به طرف آنها گرداندند. امام ناراحت شد و با تندی به آنها فرمود: 

»به این مردم فریبکار اعتنا نکنید«. 1 

»اینها هم پیمانان شیطانند«. 2 

»اینها ویران کنندگان ستون های دینند«. 3 

 اگـر چـه اظهـار دیـن و محّبـت بـه اولیـای خـدا می کننـد. علـی علـی هـم زیـاد 

می گوینـد. ذکـر »ال الـه ااّل اهلل« را بـا صـدای بلنـد فقـط بـرای گـول زدن مـردم و فریـب 

 4 می آورنـد.  زبـان  بـه  سـاده لوحان  دادن 

»دنبـال آنـان نمی رونـد مگـر کم خـردان و اعتقـاد بـه آنهـا پیـدا نمی کننـد 
مگـر ابلهـان«. 5 

 از مخالفین ما هستند«. 6 
ً
»صوفیه عموما

»راهشان مغایر با راه ماست«. 7

َخّداعیَن«. 
ْ
َتِفُتوا ِالی هُؤلِء ال

ْ
1. سفینة البحار، ج 5، ص 199؛ »ل َتل

یاطیَن«. 
َ

فاُء الّش
َ
 ُهْم ُحل

َ
ِاّن

َ
2. سفینة البحار، ج 5، ص 199؛ »ف
ُبوا َقواِعِد الّدین«.  3. همان؛ »ُمَخّرِ

 ِلُغُروِر الّناِس«. 
ّ

وَن ِال
ُ
ل ِ

ّ
4. همان؛ »ل ُیَهل

َحْمقی«. 
ْ
 ال

َّ
َفهاُء َو ل یْعَتِقُد ِبِهْم ِال  الّسُ

َّ
ِبُعُهْم ِال 5. همان، »ل َیّتَ

ُهْم ِمْن ُمخاِلفینا«. 
ُّ
کل ِفیُة  6. همان؛ »الّصُ

7. همان؛ »َو َطریَقُتُهْم ُمغایَرة ِلَطریَقِتنا«. 
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»اینها می کوشند نور خدا را خاموش کنند«. 1 

 هـر چنـد بـه قـول خـود در مسـیر دیننـد و اّدعـا می کننـد بـه مراتـب عالـی دیـن نیـز 

دسـت یافته انـد؛ ولـی تمـام هّمشـان خامـوش کـردن نـور خداسـت. 

»اینهـا حلقـه می زننـد و دور هـم جمـع می شـوند و بـا صـدای بلنـد اذکاری 
 2 می گوینـد«. 

»پیش خود می پندارند که به راه ما می روند«. 3 

»اّما اینها از کّفار گمراه ترند«. 4 

»اینها اهل آتشند«. 5 

»هـر کـس بـه زیـارت و دیـدار یکـی از اینها برود، چه در حال حیاتشـان چه 
پس از مرگشـان، مانند کسـی اسـت که به زیارت شـیطان رفته اسـت«. 6 

هر کس به یکی از آنها کمک کند ]یا َمرام و مسلک آنها را ترویج کند[«7 

»همانند این است که به یزید و معاویه و ابوسفیان کمک کرده است«. 8 

و  نیسـت  مـا  از  کنـد  پیـدا  گرایـش  آنهـا  بـه سـوی  هـر کـس  باشـید،  »آگاه 
 9 مـا قطـع شـده اسـت«.  بـا  رابطـه اش 

ابطـال کنـد«10  را  آنهـا  مـرام و مسـلک  و  بایسـتد  آنهـا  »هرکـس در مقابـل 

ذیَن یْجَهُدوَن فی ِاْطفاِء ُنوِر اهلل«. 
َّ
ولِئک ال

ُ
1. سفینة البحار، ج 5، ص 199؛ »ا

ْصواَتُهْم«. 
َ
ُعوَن ا

َ
کِر یْرف ِ

ّ
ُقوَن ِللذ

َّ
ُهْم یَتَحل

َ
2. همان، ص 200؛ »ِاّن

ُهْم َعلی  َطریَقِتنا«. 
َ
ّن

َ
وَن ا یُظّنُ

َ
3. همان؛ »ف

کّفاِر«. 
ْ
 ِمَن ال

ُ
َضّل

َ
4. همان؛ »َبْل ُهْم ا

ْهُل الّناِر«. 
َ
5. همان؛ »ُهْم ا

یطاِن«. 
َ

یاَرِة الّش ما َذَهَب ِالی ِز
َ
ّن

َ
کا

َ
 ف

ً
ْوَمیتا

َ
 ا

ً
َحٍد ِمْنُهْم َحیا

َ
یاَرِة ا َمْن َذَهَب ِالی ِز

َ
6. همان، ص 199؛ »ف

 ِمْنُهْم«. 
ً
َحدا

َ
عاَن ا

َ
7. همان؛ »َمْن ا

باُسْفیاِن«. 
َ
یَة َو ا عاَن یزیَد َو ُمعاِو

َ
ما ا

َ
ّن

َ
کا

َ
8. همان؛ »ف

یَس ِمّنا َو ِاّنا ِمْنُه ُبَرءاٌء«. 
َ
ل

َ
یِهْم ف

َ
 ِال

َ
َمْن مال

َ
ل ف

َ
9. همان، ص 198؛ »ا

یِهْم«. 
َ
َرّدَ َعل ْنکَرُهْم َو

َ
10. همان؛ »َو َمْن ا
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و مـردم را از رفتـن بـه دنبـال آنـان بـاز دارد، ماننـد کسـی اسـت کـه همـراه 

پیغمبـر اکـرم؟ص؟ بـا کّفـار جنگیـده اسـت. 

امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

»بپرهیـز از اینکـه جـز حّجـت معصـوم فـردی را پیشـوا و مقتـدای مطلـق 

خویـش برگزینـی و او را در تمـام آنچـه ]بـدون اسـتناد به معصـوم[ می گوید 
1 کنـی«.  تصدیـق 

بی صداقتی مّدعیان علوم باطنی در اّدعای خود 

در خصـوص آنـان کـه داسـتان خضـر و موسـی؟امهع؟ را دسـتاویز خـود قـرار داده انـد 

از  خضـر؟ع؟  برخـورداری  آیـا  گفـت:  بایـد  باطنی انـد  علـوم  از  برخـورداری  مّدعـی  و 

ایـن  از  نیـز  ایـن موضـوع داللـت می کنـد کـه شـما مّدعیـان کاذب  بـر  علـوم باطنـی 

علـوم برخورداریـد؟ آن داسـتان نشـان می دهـد کـه ایـن علـوم در دسـترس همـه کـس 

نیسـت؛ حّتـی کسـی ماننـد موسـی بن عمـران نیز که می خواسـت پـس از طی مراحل 

نبـّوت در پـی کسـب آن علـوم بـرود و انسـانی چـون خضـر پیـدا کنـد، نتوانسـت بـار 

سـنگین ایـن علـوم را تحّمـل کنـد و بانـگ »هذا ِفـراٌق َبینی و َبیِنـک« از جناب خضر 

شـنید و از او جـدا شـد؛ چـه رسـد بـه دیگـران. 

یکــی از علمــای بــزرگ مشــهد؟وضر؟ می نویســد: بــا یکــی از مراشــد صوفیــه مالقــات 

کــردم، بعــد از مذاکراتــی کــه بیــن مــا صــورت گرفــت بــه مــن گفــت: بیــا تســلیم بــاش 

تــا حقیقــت را ببینــی! گفتــم: آن رقیــب شــما نیــز کــه شــما را باطــل می دانــد، همیــن 

 .»
َ

کّلِ ما قال َقُه فی  ُتَصّدِ
َ
ِة ف ُحّجَ

ْ
ْن َتْنِصَب َرُجاًل ُدوَن ال

َ
ک َو ا کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص 298؛ »ِایا  .1
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ســخن را بــه مــن گفــت. حــاال کدامتــان برحّقیــد؟ گفــت: مــن ذکــری بــه تــو یــاد 

می دهــم کــه اگــر آن را بخوانــی، امــام را در خــواب می بینــی و همیــن دلیــل حّقانیــت 

مــن اســت. گفتــم: اّواًل، آن رقیــب شــما نیــز همیــن را بــه مــن گفتــه اســت؛ از کجــا 

بفهمــم کــه کدامتــان برحّقیــد؟ وانگهــی از کجــا بفهمــم آن کــه در خــواب دیــده ام، 

امــام اســت؟ مــن کــه امــام را در بیــداری ندیــده ام تــا در خــواب او را بشناســم. بــر 

فــرض هــم کــه امــام باشــد، امــام را بــه برکــت آن ذکــر و آن آیــه دیــده ام، بــه شــما چــه 

مربــوط اســت؟ گفــت: مــن بــا تــو مباهلــه می کنــم تــا بفهمــی مــن برحّقــم. گفتــم: مثــاًل 

ــی دارم  ــه م ــرم و نگ ــتم می گی ــف دس ــده را در ک ــرخ ش ــش س ــت: آت ــی؟ گف ــه می کن چ

تــا خاکســتر شــود. اگــر تــو ایــن کار را کــردی مــن تســلیم می شــوم. اگــر مــن کــردم تــو 

تســلیم بــاش. گفتــم: هــر ســاحر و شــعبده بــاز و جادوگــری نیــز می توانــد ایــن کار را 

انجــام دهــد. شــعبده بازها از ایــن قبیــل کارهــا زیــاد می کننــد. مرتاضــان هنــدی نیــز 

کــه اصــاًل دیــن ندارنــد و کثافــت خودشــان را هــم می خورنــد، کارهایــی خارق العــاده  

ــت نیســت. بعــد گفتــم:  ــر حّقانّی ــد. ایــن دلیــل ب ــی دارن ــم تّصرفات می کننــد و در عال

مــن خــودم کاری پیشــنهاد می کنــم تــو آن را انجــام بــده. اگــر انجــام دادی مــن تســلیم 

می شــوم. گفــت: چــه کنــم؟ گفتــم: یــک پهلــوان معــروف در مشــهد هســت، بــا او 

کشــتی بگیــر. اگــر او را زمیــن زدی، مــن تســلیم می شــوم. گفــت: مــن کــه پهلــوان 

زورخانــه نیســتم. گفتــم: بلــه، تــو جادوگــر آتشــبازی! منظــورم ایــن بــود کــه یــک ذکــری 

بخــوان کــه او زمیــن بخــورد؛ در آن صــورت مــن تســلیم تــو می شــوم. مــرد صوفــی دیــد 

ــو قابلّیــت و اهلّیــت  ــد در مــن نفــوذ کنــد، گفــت: مــن خیــال می کــردم ت کــه نمی توان

ارشــاد و هدایــت را داری. ولــی از بــس کــه درس خوانــده ای، قلــب تــو تاریــک شــده و 

ــم کشــف و شــهود برســانم.  ــه عال ــو را ب ــم ت دیگــر نمی توان
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آثار حّب دنیا در نابودی دین و ایمان 

بـرای توضیـح ایـن مطلـب ابتـدا بـه آیـه ای از سـوره بقـره اشـاره می کنـم کـه دربـارۀ 

قـوم یهـود اسـت می فرمایـد: 

>و هنگامی که کتابی از جانب خدا برای آنها آمد که موافق نشانه هایی 

بود که با خود داشـتند، پیش از آْن به خود نوید فتح می دادند ]که همراه 

او )پیامبـر اکـرم؟ص؟ ( بـر دشـمنان پیـروز خواهنـد شـد، ولـی[ »هنگامـی کـه 

ایـن کتـاب و پیامبـری کـه او را از قبـل شـناخته بودند نزد آنهـا آمد به او کافر 
شـدند. پـس لعنت خدا بـر کافران باد<. 1

هجرت  یا  شود  مبعوث  پیغمبراکرم؟ص؟  اینکه  از  قبل  اینان  می فرماید:  آیه 

آمدن  با  ما  زودی،  به  که  نوید می دادند  به خود  یعنی  »استفتاح« می کردند؛  کند، 

پیغمبر خاتم؟ص؟ بر کّفار غالب و فاتح خواهیم شد. ولی وقتی که قرآن نازل شد و 

بشارت های تورات را تصدیق کرد و نشان داد که آن پیغمبر موعودی که منتظرش 

اینکه  با  است؛  همین  بودند  آن  انتظار  در  و  شود   نازل  باید  که  کتابی  آن  و  بودند 

و تسلیم  ورزیدند  او کفر  به  انتظار،  بر خالف  را شناختند،  و آن حضرت  فهمیدند 

کاِفریَن<؛ 
ْ
ی ال

َ
ْعَنُة اهلِل َعل

َ
نشدند و جّدًا با پیغمبراکرم؟ص؟ به مقابله برخاستند. >َفل

اعتقاد  و  ایمان  و  بودند  موّحد  که  آن  با  اینها،  که  است  این  آیه  آخر  جملۀ  مفهوم 

داشتند، کافر شدند و لعنت خدا بر کافران باد. 

عجیـب  )واقعـًا  بیایـد،  زمـان؟جع؟  امـام  داریـم  انتظـار  االن  مـا  کـه  همانگونـه 

اسـت؛ قرآن با این هدف این داسـتان را نقل می کند که برای ما اّمت اسـالم مایه ی 

ِذیَن 
َّ
ی ال

َ
کاُنوا ِمْن َقْبُل یْسَتْفِتُحوَن َعل ٌق ِلما َمَعُهْم َو  کتاٌب ِمْن ِعْنِد اهلِل ُمَصّدِ ا جاَء ُهْم  ّمَ

َ
1. سوره بقره، آیۀ 89؛ >َو ل

یَن<.  کاِفِر
ْ
ی ال

َ
ْعَنُة اهلِل َعل

َ
ل

َ
کَفُروا ِبِه ف وا 

ُ
ا جاَء ُهْم ما َعَرف ّمَ

َ
ل

َ
کَفُروا ف
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ُموَن« هـم عارف بودنـد »َیْعِرُفـوَن« و هم 
َ
عبـرت باشـد( قـوم یهـود هـم عالـم بودنـد »َیْعل

منتظـر َفـَرج بودنـد: و قبـل از آن بـه خـود نویـد فتـح می دادنـد. 

زمان؟جع؟  امام  می دانیم  )یعنی  عالمیم  هم  ما  هستیم.  طور  همین  نیز  ما 

)یعنی  عارفیم  هم  کرد(  خواهد  ظهور  و  است  غایب  و  است  زنده  و  آمده  دنیا  به 

مشّخصات حضرت مهدی؟مهع؟ را می شناسیم(. در روایات، همۀ عالیم و نشانه ها 

را بیان کرده اند: پدر و مادرش؛ سال و ماه و روز و ساعت والدتش و حّتی خالی را 

که در چهرۀ مبارکش هست می شناسیم. حّتی اّطالع داریم که موی سرش چگونه 

است، قامتش چطور است و لب و دندان هایش چگونه است. همۀ مشّخصاتش 

برای ما معلوم است و منتظر َفَرجش هستیم. چقدر دعای ندبه می خوانیم. آه و ناله 

ْل َعلٰی ُظهُوِرک؛  ماِن َعّجِ و غوغا و داد و فریاد می کنیم که: یا صاِحَب الّزَ

یـا: »ای امـام زمـان؟جع؟! دلـم در فـراق تـو سـوخته اسـت. چقـدر بـر مـن 

دشـوار و زندگـی بـر مـن تلـخ اسـت کـه همـه را ببینـم ولـی تـو را نبینـم. هـر 

صدایـی را بشـنوم، ولـی صـدای تـو را نشـنوم«. 1 

از اینگونه سخنان عاشقانه خطاب به امام زمان بسیار می گوییم. اّما اگر آمد، با 

اوچگونه رفتار خواهیم کرد؟ همین قدر عرض می کنم که در بعضی از روایات آمده 

که فقهای زمان، فتوا به قتلش می دهند! یهود چطور بودند؟ آنها هم عالم و عارف 

و منتظر َفَرج بودند. همین که پیامبر موعود آمد، به مقابله با او برخاستند و منکرش 

شدند. مگر یهود دیو بودند و ما فرشته ایم؟ خیر، آنها هم مثل ما آدم بودند. دردشان 

چه بود؟ همان دردی که همه داریم؛ بیماری خطرناکی که در هر زمان، همۀ مردم 

ت اصلی دشمنی یهودیان 
ّ
ْنیا«؛ عل

ُ
داشته اند و ما هم داریم. آن چیست؟ »ُحّبُ الّد

همین است، وگرنه این قوم که دشمنی خاّصی با پیغمبر اکرم؟ص؟ نداشتند، فقط 

حّب دنیا داشتند. 

 َو ل َنْجوی«. 
ً
ک َحسیسا

َ
ْسَمَع ل

َ
َق َو ل ُتری َو ل ا

ْ
َخل

ْ
َری ال

َ
ْن ا

َ
ی ا

َ
1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 99، ص 108؛ »َعزیٌز َعل
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آنهـا توّقـع داشـتند کـه وقتی پیغمبر؟ص؟ بیاید، در سـایۀ او مقـام و منصب دنیوی 

را حفـظ کننـد. ولـی وقتـی پیغمبـر؟ص؟ آمـد، دیدنـد باید تحت الّشـعاع قـرار بگیرند. 

و  مقـام  از  گذشـتن  باشـند.  تسـلیمش  بایـد  دیگـران  و  داده  تشـکیل  حکومتـی  او 

منصـب دنیـوی برایشـان مشـکل بـود. ایـن درد را همـه دارنـد. ایـن طـور نیسـت کـه 

بگوییـم مـا قهرمانیـم، مـا پهلوانیـم و ُحـّب دنیـا نمی توانـد مـا را از پـا درآورد. مـوالی مـا 

فرمـود:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

»حـّب دنیـا عقـل را فلج می کند، ]اصاًل عقل از درک حق عاجز می شـود[ 
و گوش قلب از شـنیدن آوای حکمت کر می شـود«. 1 

واقعـًا یـک حالـت ُسـکر و مسـتی در انسـان پیـدا می شـود. آدم مسـت هـم کـه بـه 

چیـزی توّجـه نـدارد. 

که عقل بی خبر افـتاد و علم بی حس شدکرشــمۀ تــو شـــرابی بــه عاشـــقان پیمــود 

ُحـّب دنیـا کرشـمه ای دارد و نـاز غمـزه ای. پـول و مقـام و منصب به آدم چشـمک 

می زننـد و آدمـی را مسـت می کننـد و احیانـًا دیوانـه اش می سـازند مراقـب باشـیم بـه 

ایـن آفـت ایمان سـوز مبتـال نشـویم کـه زیانـکار دنیـا و آخـرت خواهیم شـد. 

تبیین حیات واقعی انسان 

بیانـات قـرآن و روایـات و مناجات هـا نشـان می دهـد کـه انسـان موجودی نیسـت 

کـه »دنیـای حقـوق بشـری« شـناخته اسـت. حیـات انسـان فقـط بـه آن نیسـت کـه 

نفـس بکشـد، بخـورد، راه بـرود و غرایـز حیوانـی خـودش را ارضا بکند. حیات انسـان 

ِحکَمِة«. 
ْ
َب َعْن َسماِع ال

ْ
َقل

ْ
َعْقَل َو یِصّمُ ال

ْ
ْنیا یْفِسُد ال

ُ
1. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص 231؛ »ُحّبُ الّد
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بـه حیـات توحیـدی و ایمانـی اوسـت. تـا زمانی کـه خورشـید »ایمـان بـه مبـدأ و معـاد 

هسـتی« از افـق جـان او طالـع نشـود، تـا وقتـی ارتبـاط خـود را بـا خالـق عالـم برقـرار 

نسـازد، انسـان نشـده و حیات انسـانی به دست نیاورده اسـت. ما تا کی می خواهیم 

آیـات قـرآن را بخوانیـم و بی اعتنـا از کنارشـان بگذریـم؟ می گویـد: 
>ای کسانی که به خدا و روز جزا ایمان دارید؛ بدانید که حیات شما منوط 
به پذیرش و استجابت دعوت خدا و رسول است ]شما هنگامی به حیات 

انسانی زنده می شوید که این دعوت آسمانی قرآن را بپذیرید[ ...<. 1 

آری بپذیریـد. در ایـن کلمـۀ »ِاْسـَتِجیبوا« دّقـت بفرماییـد؛ حیـات شـما و زنـده 

شـدن شـما در گـرو اسـتجابت اسـت. نـه تنهـا در تـالوت و قرائـت، بایـد در عمـل بـه 

دعـوت حـّق لّبیـک بگوییـد تـا زنـده شـوید. گفتـه اسـت: >ِاْسـَتِجیُبوا ...ُیْحِییکـم<؛ 

نگفتـه کـه: »اْقـَرُؤوا ...ُیْحِییکـْم«؛ قـرآن نفرمـوده همیـن قـدر کـه قـاری قـرآن بشـوید، 

زنـده شـده اید. ولـی مـا از قـرآن ایـن طـور بهـره می گیریـم. می گوییم: قاری قرآن شـدیم؛ 

داریـم؟  کـم  چـه  می خواهیـم؟  چـه  دیگـر  شـدیم؛  قـرآن  مفّسـر  شـدیم؛  قـرآن  حافـظ 

می گویـد: »ِاْسـَتجیُبوا«؛ بایـد بپذیریـد. در زندگی تـان بـه آن عمـل کنیـد و آن را تحّقـق 

ببخشـید. بازارتـان قرآنـی باشـد. اداراتتـان قرآنـی باشـد. خانواده هاتـان قرآنـی باشـد. 

ایـن چیـزی اسـت کـه از آن بی بهره ایـم، وگرنـه دیگـر چیزهـا را داریـم. آنچـه نداریـم، 

حیـات انسـانی اسـت. قـاری قـرآن، حافـظ قـرآن و مفّسـر قـرآن فـراوان داریـم. آنچـه 

و در عـوض  نداریـم  کـه  قـرآن« اسـت. خودمـان هـم می فهمیـم  نداریـم »اسـتجابت 

بـه یـک سلسـله ظواهـر خشـک چسـبیده ایم. می گویـد: بپذیریـد دعـوت قـرآن را. مـا 

نپذیرفته ایـم. قـرآن در زندگـی مـا نیسـت. 

قـرآن در میـان مـا، ماننـد جنـاب مسـلم در کوفـه اسـت که مـردم او را بـه خانه های 

خـود راه نمی دادنـد. در شـب نهـم ذی الحّجـه، بـا اینکـه قبـاًل هجـده هـزار نفـر بـا او 

کْم ِلما یْحییکْم ...<.  ُسوِل إذا َدعا ِذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا هلِل َو ِللّرَ
َّ
1. سوره انفال، آیۀ 24؛ >یا أیَها ال
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بیعـت کـرده بودنـد، در کوچه هـای کوفـه تنها مانـده بود. اهل کوفه دِر خانه هایشـان را 

بـه روی او بسـته بودنـد. قـرآن امـروز در میـان مـا همیـن طـور اسـت. 

قـرآن  مـا  خانه هـای  در  نمی دهیـم.  راه  خـود  زندگـی  و  خانـه  بـه  را  قـرآن  هـم  مـا 

نیسـت. در بـازار مـا قـرآن نیسـت. در ادارات مـا قـرآن نیسـت. لفـظ و کتابـت و قرائـت 

قـرآن هسـت، قـاری و حافظـش هـم هسـت، اّما خودش نیسـت؛ اخـالق و احکامش 

نیسـت. اگـر قـرآن بخواهـد بـه مجالـس جشـن ُسـرور و عروسـی مـا بیاید، اصـاًل راهش 

نمی دهیـم. زندگـی مـا طـوری اسـت کـه بـا دسـتورهای قـرآن نمی سـازد. 

و  خوش لحن  قاریان  و  بدهیم  تشکیل  قرآن  مجلس  بلدیم  خوب  خیلی  ما 

اهلل«  »اهلل  و  دهیم  سر  آهنگی  و  صدا  هم  ما  و  بخوانند  قرآن  تا  بیاوریم  خوش صدا 

بگوییم. )یعنی قرآن روح ما را تکان داده و به شور و فغان آورده است! و حال آن 

که این سر و صدا برای تشویق قاری است؛ نه برای قرآن. چون قاری خوش لحن و 

خوش آهنگ است، شنونده ها را سر َوْجد و شعف آورده است و تشویقش می کنند. 

لذا هر چه او صدا را بلندتر کند، اینها هم بیشتر داد می زنند. اگر او صدا را آهسته 

کند، اینها هم صدا را آهسته می کنند و اگر قاری چند آیه را به یک نفس یا به چند 

قرائت بخواند، ببینید چه غوغایی برپا می کنند! حال آن که خود قرآن می گوید: 

و  فـرا دهیـد  تنهـا گـوش  باشـید.  قـرآن خوانـده می شـود، سـاکت  >وقتـی 
1 تـا مـورد رحمـت قـرار بگیریـد<.  اسـتماع کنیـد 

او می گویـد: اگـر بـه راسـتی شـما زبـان قـرآن را می فهمیـد و در دل می نشـانید، بایـد 

اشـک بریزید: 

>آنهایــی کــه صاحبدلنــد و بــا قــرآن مأنوســند، وقتــی صــدای قــرآن بــه 

گوششــان می رســد، چنــان اشــک می ریزنــد کــه گویــی چشم هایشــان بــر 

کْم ُتْرَحُموَن<. 
َّ
َعل

َ
ُه َو أْنِصُتوا ل

َ
اْسَتِمُعوا ل

َ
ُقْرآُن ف

ْ
1. سوره اعراف، آیۀ 204؛ >َو إذا ُقِرَئ ال
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رخسارشــان می غلتــد. چــون راســتی عــارف بــه حّقنــد ...<. 1 

»َفیضـان« مربـوط بـه اشـک اسـت، ولـی ایـن جا قرآن این واژه را به چشـم نسـبت 

می دهد و می گوید: چشـم ها فیضان دارد. چون انسـان وقتی خیلی اشـک می ریزد، 

ت چنیـن گریه ای این اسـت 
ّ
مثـل ایـن اسـت کـه چشـمش بـر صورتش می غلتـد. عل

کـه معرفـت در جانشـان پیـدا شـده اسـت و حـق را شـناخته اند و فهمیده انـد کـه بـا 

قـرآن خیلـی فاصلـه دارنـد. قـرآن را در آسـمان و خـود را در زمیـن می بیننـد. از ایـن 

جهـت سـخت متأّثـر می شـوند و اشـک می ریزنـد. همین هـا هسـتند کـه: 

> ...وقتی آیات خدا بر آنان خوانده شود، گریه کنان به خاک می افتند<. 2 

خالصه قرآن مالِک حیات را نشان می دهد: »ِاْسَتجیُبوا ...ُیْحِییُکْم«؛ شما دعوت 

قرآن را استجابت کنید، عماًل به قرآن لّبیک بگویید و احکام آسمانی آن را در تمام 

شؤون زندگی تان تحّقق ببخشید تا به حیات انسانی زنده شوید. در غیر این صورت، 

تنها حیات حیوانی خواهید داشت. همان حیاتی که »حقوق بشر« به آن قائل است. 

همین قدر که نفس بکشید، راه بروید، کاخ بسازید، مرکب های راهوار سوار بشوید، 

خوش بخورید و خوش بخوابید، می گوید شما زنده اید؛ اّما از نظر قرآن چنین حیاتی 

مرگ انسانّیت است و فرو رفتن در تاریکی و ظلمت. چنان که می گوید: 

>آیا کسی که مرده بود و ما زنده اش کردیم و نوری در فضای جانش قرار 

در  که  راه می رود، شبیه کسی است  مردم  میان  در  آن  پرتو  در  که  دادیم 

تاریکی و ظلمت زندگی می کند ]در تاریکی جهل، تاریکی کفر و شرک 
و فسق و بی ایمانی [ و هیچ راهی برای خروج از این ظلمات ندارد؟<. 3 

َحّقِ ...<. 
ْ
وا ِمَن ال

ُ
ا َعَرف ْمِع ِمّمَ

َ
ُسوِل َتری  أْعیَنُهْم َتِفیُض ِمَن الّد ی الّرَ

َ
 إل

َ
ْنِزل

ُ
1. سوره مائده، آیۀ 83؛ >َو إذا َسِمُعوا ما ا

 َو ُبکیا<. 
ً
دا وا ُسّجَ ْحمِن َخّرُ یِهْم آیاُت الّرَ

َ
2. سوره مریم، آیۀ 58؛ > ...إذا ُتْتلی  َعل

ماِت 
ُ
ل

ُ
ُه ِفی الّظ

ُ
کَمْن َمَثل اِس   یْمِشی ِبِه ِفی الّنَ

ً
ُه ُنورا

َ
نا ل

ْ
أْحییناُه َو َجَعل

َ
 ف

ً
کاَن َمیتا 3. سوره انعام، آیۀ 122؛ >أ َو َمْن 

یَس ِبخاِرٍج ِمْنها ...<. 
َ
ل
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از نظـر قـرآن کریـم، زنـده آن کسـی اسـت کـه جانـش بـه نـور ایمـان روشـن شـده و 

بـه سـوی خـدا حرکـت می کنـد.  او را هشـیار کـرده اسـت و رو  قـرآن  بیدارباش هـای 

کرم؟ص؟  دامنۀ مهربانی پیغمبر ا

پیغمبـر اکـرم؟ص؟ در زندگـی شـخصی خـود خیلـی بخشـاینده و مهربـان و نرمخـو 

و مالیـم بـود و هیچ گونـه شـّدت عملـی نشـان نمـی داد. مثـاًل وقتـی یـک مـرد یهـودی 

راه  سـر  مدینـه  در  نمی آمـدـ  حسـاب  بـه  اصـاًل  و  نداشـت  اجتماعـی  موقعّیـت  کـه 

پیغمبـر؟ص؟ را گرفـت کـه: آقـا! مـن از شـما طلبـکارم؛ طلبـم را بـه مـن بدهیـد، فرمـود: 

مـن بـه شـما بدهـکار نیسـتم؛ ولـی بـرای اینکـه تـو را راضـی کـرده باشـم، پولـی را کـه 

رسـیدم  کـه  منـزل  بـه  نیسـت.  همراهـم  پـول  االن  اّمـا  می دهـم.  تـو  بـه  می خواهـی 

بایـد بدهیـد.  می دهـم. گفـت: همیـن االن 

کــرد. حّتــی  اصــرار  بیشــتر  او  کــرد،  مــدارا  و  اکــرم؟ص؟ مماشــات  رســول  هرچــه 

نوشــته اند کــه عبــای پیغمبــر؟ص؟ را از دوش ایشــان کشــید، به طــوری کــه حاشــیۀ 

ــا روی گردنشــان کشــیده شــد و آن را خراشــید. در همیــن حــال، چنــد نفــر از  ــر عب زب

اصحــاب رســیدند و دیدنــد پیغمبــر؟ص؟ گرفتــار ایــن مــرد شــده اســت. خواســتند او 

را تنبیــه کننــد. آقــا فرمــود: ایــن مــرد بــا مــن کار دارد و بــا شــخص مــن طــرف اســت. 

بــه ایــن جــا کــه رســید، مــرد یهــودی دگرگــون شــد و دســت مبــارک آن حضــرت را 

 اهلل«؛ آری؛ آن حضــرت 
ُ

ــک َرُســول
َ
 اهلل َو َاْشــَهُد َاّن

ّ
بوســید و گفــت: »َاْشــَهُد َاْن ال ِالــَه ِاال

ــا  ــود؛ اّم ــم ب در مــورد حــّق شــخصی خــودش خیلــی گذشــت داشــت و نرمخــو و مالی

ــف کنــد، ممکــن 
ّ
در مــورد »دیــن« خیــر. اگــر کســی می خواســت در احــکام دیــن تخل

نبــود گذشــت کنــد. 
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مثـاًل اگـر کسـی شـراب خـورده و بایـد حـّد بـر او جـاری شـود، یـا کسـی دزدی کرده و 

بایـد دسـتش بریـده شـود؛ حـاال هرچـه شـفاعت می کردنـد، کارسـاز نمی شـد. حکـم 

خـدا بایـد اجـرا شـود. نقـل شـده کـه زنـی کـه از قبیلـه ای متشـّخص و از اشـراف بـود، 

دزدی کـرده بـود. بنـا شـد بـه حکـم آیـۀ ذیـل دسـتش را قطـع کننـد. 

>و مرد سارق و زن سارق باید دستان آن دو را قطع کرد<. 1 

 اشـراف و بـزرگان قبیلـه آمدنـد و گفتنـد: آقا! اگر شـما دسـتش را ببریـد به ما توهین 

می شـود. از اشـراف و بـزرگان اسـت. اشـتباهی کـرده؛ عفـوش کنید. فرمود: نمی شـود. 

دیـن خـدا تعطیل بـردار نیسـت. حّتـی نقـل کرده اند کـه این جمله را نیـز فرمود: 

»اگرچه دخترم فاطمه باشد!«. 2 

از فاطمـه؟اهع؟ کـه  بـر امتنـاع اسـت؛ یعنـی هرچنـد صـدور گنـاه   
ّ

ـْو« دال
َ
»ل کلمـۀ 

بـر فـرض محـال، اگـر او همچنیـن کاری کنـد،  معصـوم اسـت ممتنـع اسـت، ولـی 

می بـرم.  را  دسـتش 

از خـدا می خواهیـم بـه حرمـت پیغمبـر اکرم؟ص؟ به همۀ ما توفیـق عمل به تعالیم 

قـرآن و عترت را عنایت بفرماید. 

مهمترین عامل نگرانی ما 

یکــی از مجــاری نفــوذ شــیطان در عبــاداِت بســیاری از مــردم، ســرگرم ســاختن 

ــه ظواهــر  ــا ب ــی هســتیم اّم ــا آدم هــای خوب ــه ظواهــر اعمــال اســت. خیلــی از م آنهــا ب

اعمــال چســبیده ایم. بــا خــدا خیلــی رابطــه نداریــم. عشــق بــه عبــادت داریــم نــه 

اْقَطُعوا أیِدیُهما ...<. 
َ
اِرَقُة ف اِرُق َو الّسَ 1. سوره مائده، آیۀ 38؛ >َو الّسَ

کاَنِت اْبَنِتی فاِطَمة«.  ْو 
َ
2. بحار النوار، ج 43، ص 43؛ »َو ل
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ــه  ــه ای ک ــی از آن لحظ ــد، ول ــه می رون ــه مّک ــه ب ــی ک ــا مردم ــه بس ــود. چ ــه معب ــق ب عش

ُمْحــرم می شــوند تــا وقتــی کــه از مناســک حــّج فراغــت پیــدا می کننــد اصــاًل بــه 

یــاد خــدا نیســتند. دائــم بــه ایــن فکــر هســتند کــه تلبیــه را خــوب بگوینــد. الفــاظ 

را خــوب ادا کننــد و بــرای گفتــن لّبیــک دهــان بــاز کننــد. دائــم در ایــن فکرنــد کــه 

جامــۀ احرامشــان نجــس نشــود و از روی شانه شــان نیفتــد. موقــع طــواف مراقبنــد کــه 

شــانۀ چپشــان درســت محــاذی بــا بیــت قــرار گیــرد. توّجــه دارنــد کــه قرائتشــان در 

نمــاز طــواف نســاء غلــط نباشــد کــه از اســتمتاع زن، محــروم گردنــد. آری، مــا همیشــه 

گرفتــار اینهــا هســتیم؛ اصــاًل بــه یــاد خــدا نیســتیم. نــه حضــور قلبــی در کار اســت نــه 

توبــه و اســتغفاری، و حــال آن کــه فرمــوده اســت: 

>بیش از همه چیز به یاد خدا باشید<. 1 

بگوییـم.  را خـوب  یـن« 
ّ
الّضال ال  »و  کـه  نباشـیم  اعمـال  قـدر سـرگرم ظواهـر  ایـن 

وسـواس  بـه  مبتـال  می شـویم.  گرفتـار  غسـل  در  می شـویم.  گرفتـار  وضـو  در  غالبـًا  مـا 

امـر  ایـن  اغـراض نفسـانی می شـویم.  بـه  آلـوده  و اغلـب گرفتـار نّیت هـای  می شـویم 

می فرمایـد:  کـه  اسـت  سـبحانی 

>ای کسانی که ایمان آورده اید! به اصالح خود بپردازید ...<. 2 

دربـارۀ خودتـان کنجـکاو باشـید. بـه مـردم خیلـی نپردازید. بـه بهانۀ ترویـج دین و 

ارشـاد مـردم از اصـالح نفـس خـود غافـل نباشـید. نـه غّصـۀ مـردم را بخورید نـه غّصۀ 

دیـن را. مـردم خـدای مهربان تـر از شـما دارند. 

> ...اگر بخواهد همۀ شما را هدایت می کند<. 3 

و در خطاب به رسولش فرموده: 

 .>... 
ً
 ِذکرا

َ
کِذکِرکْم آباَء کْم أْو أَشّد اْذکُروا اهلَل 

َ
إذا َقَضیُتْم َمناِسککْم ف

َ
1. سوره بقره، آیۀ 200؛ >ف

یکْم أْنُفَسکْم ...<. 
َ
ِذیَن آَمُنوا َعل

َّ
2. سوره مائده، آیۀ 105؛ >یا أیَها ال

کْم أْجَمِعیَن<.  َهدا
َ
ْو شاَء ل

َ
3. سوره نحل، آیۀ 9؛ > ...ل
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>اینکـه مردمـی شـتابان در وادی کفـر می تازنـد تـو را غمگیـن نسـازد، زیـرا 
زیانـی بـرای خـدا نخواهنـد داشـت ...<. 1 

ف از دین کیفر دارد[ او خودش حافظ و نگهدار دین است<.2
ّ
>]کمترین تخل

هــرگاه مشــاهده کردیــد کــه دیــن کوبیــده شــد و کوبنــدگان دیــن بــه کیفــر نرســیدند، 

آن وقــت بنشــینید و بــرای بیچارگــی قــرآن و مظلومّیــت اســالم گریه کنیــد. اّما مطمئّن 

باشــید کــه چنیــن روزی بــرای اســالم و قــرآن پیــش نخواهــد آمــد. شــما نــه غّصــۀ 

ــان  ــد، خودت ــه غّصــۀ مــردم را. آنچــه الزم اســت غّصــۀ آن را بخوری ــد ن دیــن را بخوری

هســتید. عقایــد خــود را اصــالح کنیــد. اخــالق خــود را تهذیــب کنیــد. اعمــال خــود 

ــاز هــم بایــد به منظــور تهذیــب  ــه اصــالح مــردم می پردازیــد، ب را صالــح ســازید. اگــر ب

و تکمیــل نفــس خــود و تقــّرب بــه خــدا باشــد. مگــر نــه ایــن اســت کــه نهــی از منکــر 

ــت  ــّج اس ــاز و روزه و ح ــف نم ــت و در ردی ــادت خداس ــودش عب ــروف خ ــه مع ــر ب و ام

و بایــد تقّربــًا الــی اهلل باشــد؟ ولــی همیــن کار شــرایطی دارد. اگــر شــرایطش موجــود 

 بــود، قربــًة الــی اهلل اقــدام کنیــد و اگــر نبــود، قربــًة الــی اهلل کنــار برویــد و بــه اصــالح 

خویشتن بپردازید. 

شـما  حـال  بـه  ضـرری  باشـند  افتـاده  گمراهـی  بـه  هـم  مـردم  همـۀ  >اگـر 
 3 باشـید<.  یافتـه  راه  خودتـان  کـه  صورتـی  در  داشـت،  نخواهـد 

یکم َانُفَسکم< این روایت آمده است: 
َ
ذیل آیۀ >َعل

»خـود را اصـالح کنیـد و در جسـتجوی عیـوب مـردم برنیایید؛ زیرا اگر شـما 

صالح باشـید، گمراهی مردم برای شـما زیانی نخواهد داشـت«. 4 

 .>... 
ً
وا اهلَل َشیئا ْن یُضّرُ

َ
ُهْم ل

َ
کْفِر إّن

ْ
ِذیَن یساِرُعوَن ِفی ال

َّ
1. سوره آل عمران، آیۀ 176؛ >َو ل یْحُزْنک ال

حاِفُظوَن<. 
َ
ُه ل

َ
ا ل

َ
کَر َو إّن ِ

ّ
َنا الذ

ْ
ل ا َنْحُن َنّزَ

َ
2. سوره حجر، آیۀ 9؛ >إّن

 إَذا اْهَتَدیُتْم ...<. 
َ

کْم َمْن َضّل یکْم أْنُفَسکْم ل َیُضّرُ
َ
ِذیَن آَمُنوا َعل

َّ
3. سوره مائده، آیۀ 105؛ >یا أیَها ال

ْنُتْم 
َ
ا ِاذا  کم  َتُهْم ل یُضّرُ

َ
 َضالل

َ
ِاّن

َ
ف الّناِس  ِبُعوا َعْوراِت  َتّتَ َو ل  ْنُفَسکم 

َ
ا ْصِلُحوا 

َ
4. تفسیر الصافی، ج 2، ص 94؛ »ا

صاِلُحوَن«. 
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و در روایتی دیگر آمده است: 

»وقتـی دیـدی مـردم مطیـع هواهای نفسـانی شـده اند و جز بخـل و حرص 

و حسـد و خودرأیـی چیـزی در زندگـی مـردم دیـده نمی شـود، همـه را رهـا 

کـن و بـه اصـالح خـود بپـرداز«. 1 

حاصل کالم اینکه انسان باید بیش از هر چیز نگران خودش باشد تا دیگران. 

حقیقت قّصه ی پروانه و شمع 

آیـا هیـچ در کار پروانـه و شـمع اندیشـیده اید کـه چـرا پروانـه خـود را به شـعلۀ شـمع 

ایـن  یـا چیـز دیگـر؟ می گوینـد سـّرش  آیـا مسـألۀ عشـق اسـت  و می سـوزد؟  می زنـد 

اسـت کـه حیوانـات از تاریکـی می  گریزنـد و هـر جـا شـعلۀ نـوری ببیننـد، بـه خیـال 

اینکه روزنه ای اسـت برای رسـیدن به عالم نور، به سـمت آن می شـتابند. پروانه هم 

از تاریکـی وحشـت دارد. وقتـی شـمع یـا المـپ چـراغ را می بینـد، خیـال می کنـد این 

روزنـۀ نـور اسـت؛ بـه سـمت آن مـی رود و خـود را بـه آن می زنـد تـا از آن روزنه بیـرون برود 

و بـه دنیـای روشـن برسـد. در آن سـمِت شـمع بـاز بـه تاریکـی می افتـد؛ می بینـد نشـد 

و هنـوز در تاریکـی اسـت. فکـر می کنـد راه را اشـتباه آمـده اسـت. دوبـاره بـر می گـردد 

بـاز می بینـد  یـا المـپ چـراغ می زنـد. بـه سـمت دیگـر می افتـد.  و خـود را بـه شـمع 

در تاریکـی اسـت. آن قـدر خـودش را بـه چـپ و راسـت و بـاال و پاییـن شـمع و چـراغ 

می زنـد تـا در دامـن شـمع می سـوزد و خاکسـتر می شـود. 

ما که کناری نشسته ایم و ناظر کار او هستیم، به جهل و نادانی او می خندیم که 

ِیِه 
ْ
ِبَرأ ٍی 

ْ
ُکّلِ ِذی َرأ  َو ِإْعَجاَب 

ً
َبعا  َو َهًوى ُمّتَ

ً
 ُمَطاعا

ً
ْیَت ُشّحا

َ
ِإَذا َرأ 1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 97، ص 83؛ » 

ْیَک ِبَنْفِسک «. 
َ
َعل

َ
ف
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عجب حیوان نادانی است! شعلۀ شمع و چراغ را روزنۀ نور پنداشته و آتش را دریچۀ 

آسایش شناخته و می خواهد از طریق آتش به آسایش برسد. ما به کار او می خندیم، 

غافل از اینکه کار خودمان همچنین است. ما هم عاشق کمالیم و دلباختۀ آسایش 

دارند  زیبا  ظاهری  که  نفسانی  خواهش های  این  می کنیم  خیال  ولی  آرامشیم،  و 

می توانند ما را به سعادت و آسایش برسانند؛ لذا دنبال همین ها می رویم. 

>محّبـت مشـتهیات، اعـّم از زنـان و فرزنـدان و اموال هنگفـت از قبیل طال 

آرایـش  و نقـره و اسـب های ممتـاز و چهارپایـان و زراعـت، در نظـر مـردم 
شـده اسـت ...<. 1 

هر جا شعله ای از اینها می بینیم به سمت آن می رویم. وقتی شعله هایی از پول و 

مقام و منصب و شهرت و شهوت به چشم ما می خورد، به سرعت دنبالش می رویم. 

یک عمر پروانه وار گرد همین ها می چرخیم اّما به آنچه می خواهیم نمی رسیم. پول 

به دست می آوریم؛ ولی می بینیم باز هم آرامش نیست. زن می گیریم؛ می بینیم باز 

هم نشد. صاحب فرزند می شویم، وزیر می شویم، وکیل می شویم؛ می بینیم باز هم 

به آرامش نرسیدیم. خیال می کنیم به قدر کافی به دست نیاورده ایم. دوباره می رویم 

و بیشتر می دویم. این قدر خود را به راست و چپ و باال و پایین این شهوات می زنیم 

پروانه  که  تفاوت  این  با  می دهیم.  جان  و  می سوزیم  همین ها  دامن  در  عاقبت  تا 

وقتی سوخت و خاکستر شد راحت می شود، ولی این انسان بینوا پس از مردن، تازه 

بدبختی اش شروع می شود و گرفتار آتشی می شود که حق تعالی فرمود: 

>جرّقه هایـی از خـود پرتـاب می کنـد ماننـد یـک قصـر. گویی ]در سـرعت 
و کثرت[ همچون شـتران زردرنگی هسـتند<. 2 

ِة 
َ

ِفّض
ْ
َهِب َو ال

َّ
ُمَقْنَطَرِة ِمَن الذ

ْ
َقناِطیِر ال

ْ
َبِنیَن َو ال

ْ
ساِء َو ال َهواِت ِمَن الّنِ

َ
اِس ُحّبُ الّش یَن ِللّنَ 1. سوره آل عمران، آیۀ 14؛ >ُز

َحْرِث ...<. 
ْ
ْنعاِم َو ال

ْ
َمِة َو ال ُمَسّوَ

ْ
َخیِل ال

ْ
َو ال

ٌت ُصْفٌر<. 
َ
ُه ِجمال

َ
َقْصرِ  علیهم السالم    کأّن

ْ
کال ها َتْرِمی ِبَشَرٍر 

َ
2. سوره مرسالت، آیات 32و 33 ؛ >إّن
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کافـر  و  می بینـد  اسـت  فرسـتاده  پیـش  از  را  آنچـه  انسـان  کـه  روزی   ...<
1 بـودم!<.  خـاک  کاش  ای  می گویـد 

انسـان بدبخـت در آن روز آرزو می کنـد کـه ای کاش مـن هـم مثـل پروانـه سـوخته 

بـودم و خاکسـتر شـده بـودم و هیـچ چیـز از مـن باقـی نمانـده بـود! ولی چنین نیسـت. 

آن پروانـه خاکسـتر شـد و تمـام شـد، ولـی ایـن بدبخـت بینـوا: 

>کسـی کـه در آتـش بـزرگ وارد می شـود. سـپس در آن آتـش نـه می میـرد نه 
زنـده می شـود<. 2 

حـاال انصافـًا قّصـۀ پروانه و شـمع عجیب اسـت یا قّصۀ انسـان و دنیا؟ به راسـتی 

که قرآن چقدر زنده و عمیق سخن می گوید! شما دنیاخواهید و من آخرت خواهم. 

منطـق مـن بـا منطـق شـما نمی سـازد. مـن منطـق آخرت طلبـی دارم و می خواهـم در 

سـایۀ دین انسـان بسـازم و حیات ابدی به وجود بیاورم؛ ولی شـما منطق پول طلبی 

و دنیادوسـتی دارید. 

دو عیب بزرگ دنیا 

م دارد کـه بـه هیـچ وجـه نمی شـود آن را از آن 
ّ
دنیـا دو عیـب بـزرگ و دو نقـص مسـل

دو عیـب حتمـی و قطعـی مبـّرا و پاک سـاخت. 

اّول: آنکه در معرض زوال و فناء است و همچون سایه که به نظر ساکن می نماید، 

اّما در واقع یک لحظه هم سکون ندارد و دائمًا در حال رفتن و کوچ کردن است. دنیا 

و عمر انسان نیز پیوسته در حال گذشتن و دائمًا رو به زوال است. ولی یاللعجب که 

 .>
ً
کْنُت ُترابا یَتِنی 

َ
کاِفُر یا ل

ْ
 ال

ُ
َمْت یداُه َو یُقول

َ
َمْرُء ما َقّد

ْ
1. سوره نبأ، آیۀ 40؛ > ...یْوَم یْنُظُر ال

ُکْبَری ُثّمَ ل یُموُت ِفیها َو ل یْحیی<. 
ْ
اَر ال ی الّنَ

َ
ِذی َیْصل

َّ
2. سوره اعلی ، آیات 12و 13؛ >ال
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انسان از زوال آن در حال غفلت و از گذرا بودن آن گویی که ناآگاه است. 

دّوم: آنکـه نعمـت موّقتـش بـا صدهـا »محنـت« تـوأم اسـت و نـوش اندکـش بـا 

نیـش هـای فـراوان در هـم اسـت. 

به بیان امام؟ع؟ توّجه فرمایید: 

رساترین سخن در این قسمت، بیان امام امیرالمؤمنین؟ع؟ است که می فرماید: 

به[  بستن  ]دل  از  را  شما  اکرم؟ص؟  رسول  بر  درود  و  خدا  حمد  از  »پس 

دنیا بر حذر می دارم، چه آنکه دنیا ]به کام دوستانش[ شیرین ]و در نظر 

ت های 
ّ

آنان[ سبز و خّرم است، به شهوت ها پیچیده شده است و با لذ

دوام  آن  شادی  است،  ساخته  ]دلباختگانش[  محبوب  را  خود  زودگذر 

نمی یابد و از درد و اندوه آن ایمن شدن نمی شاید، بسیار فریبکار و زیانبار 

است، شکم خواره ای هالک انگیز است. 

کسی را از خود شادان نساخته، مگر اینکه او را در پی آن شادی، به گریۀ 

َحدی را از خوشی هایش شکم سیر نگردانیده، جز 
َ
گلوگیر انداخته است، ا

اینکه از گرفتاری های خود بر دوش او نهاده است، باران اندکی از آسایش 

و آرامش به کسی نرسانده، مگر اینکه از ابر بالی پی در پی قطرات درشت 

مصائب بر سرش فرو ریخته است. 

چه بسا به دنیا دل بسته ای که از دست آن به درد و رنج افتاده است و چه بسا 

به دنیا دلخوش شده ای که با دست آن به خاک هالک اندر شده است. چه 

ت و خواری کشیده است. 
ّ
بزرگانی را کوچک و چه صاحب ِنْخوتانی را به ذل

سلطنت آن دست به دست گردیده و خوشگذرانی اش تیره و توأم با کدورت 

است. آب گوارای آن ناگوار و شیرینی اش تلخ است، طعام آن زهرهای کشنده 

و اسباب و وسایل آن پوسیده و سست است. زندۀ آن در معرض مرگ و 
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تندرست آن به سوی بیماری رهسپار است. پادشاهی آن از دست رفته و 

عزیز آن شکست خورده است. ثروتمند آن به نکبت افتاده و همسایه ]و در 

پناه آمده[ اش غارت شده است«. 1 

توصیف دنیا از نگاه قرآن کریم 

دنیـا از نظـر قـرآن بـا پنـج عنوان شناسـانده شـده اسـت که هـر عنوان بـا توضیحی 

کوتـاه بیان می شـود: 

ِعـب« بـه معنـی »بـازی« اسـت. چـه آنکـه »بـازی« بـه کاری گفتـه می شـود 
َ
اّول : »ل

کـه نتیجـه و فائـدۀ عقالنـی بـر آن مترّتـب نگـردد، ماننـد کار کودکان که بـا هم مجتمع 

می شـوند و غوغـا و هیاهویـی عجیـب برپـا کرده و با سـعی و تالش فراوان می جوشـند 

و می خروشـند، از آب و گل و سـنگ و چـوب، خانـه و کوشـک می سـازند! َنَفـس زنـان 

و عـرق ریـزان، بـه ایـن سـو و آن سـو می دونـد و فریادهـا می کشـند و در اثنـاء عمـل، گاه 

بـا هـم می سـازند و بـا صلـح و صفـا بـه روی هـم می خندنـد و گاه از هـم می رنجنـد و 

ـۀ هـم می پرنـد و ناخـن بـه چهـرۀ یکدیگـر 
ّ
زبـان بـه دشـنام هـم می گشـایند و بـر سـر و کل

می افکننـد و سـینه و صـورت هـم را می خراشـند و جامـه و پیراهـن هـم را می درنـد. 

ْت 
َ

ُحّف َخِضَرٌة  َوٌة 
ْ
ُحل َها 

َ
ِإّن

َ
ف ْنیا 

ُ
الّد ُرکُم  ِ

ّ
َحذ

ُ
ا ی  ِإّنِ

َ
ف َبْعُد  ا  »أّمَ 165؛  و   164 ص  صالح(،  )صبحی  البالغه  نهج   .1

ْجَعُتَها 
َ
ُغُروِر ل َتُدوُم َحْبَرُتَها َو ل ُتْؤَمُن ف

ْ
یَنْت ِبال َماِل َو َتَز

ْ
ْت ِبال

َّ
َقِلیِل َو َتَحل

ْ
ِة َو َراَقْت ِبال

َ
َعاِجل

ْ
َبْت ِبال َهَواِت َو َتَحّبَ

َ
ِبالّش

 َمَنَحْتُه 
َّ

 ِإل
ً
اِئَها َبْطنا َق ِمْن َسّرَ

ْ
ْم یل

َ
 أْعَقَبْتُه َبْعَدَها َعْبَرًة َو ل

َّ
ْم یکِن اْمُرٌؤ ِمْنَها ِفی َحْبَرٍة ِإل

َ
ٌة .... ل

َ
ال ٌة َغّوَ

َ
کال اَرٌة ...أ اَرٌة َضّرَ َغّرَ

 أْرَهَقْتُه 
َّ

 ِإل
ً
 اْمُرٌؤ ِمْن َغَضاَرِتَها َرَغبا

ُ
یِه ُمْزَنُة َبالٍء .... ل یَنال

َ
 َهَتَنْت َعل

َّ
ُه ِفیَها ِدیَمُة َرَخاٍء ِإل

َّ
ْم َتُطل

َ
 َو ل

ً
اِئَها َظْهرا ِمْن َضّرَ

َجَعْتُه َو ِذی 
َ
کْم ِمْن َواِثٍق ِبَها َقْد ف ی  َقواِدِم َخْوٍف .... 

َ
 أْصَبَح َعل

َّ
 َو ل یْمِسی ِمْنَها ِفی َجَناِح أْمٍن ِإل

ً
ِمْن َنَواِئِبَها َتَعبا

 َو َعیُشَها َرِنٌق 
ٌ

َطاُنَها ُدَول
ْ
ْتُه َذِلیاًل .... ُسل َرّدَ  َو ِذی َنْخَوٍة َقْد 

ً
ْتُه َحِقیرا

َ
َهٍة َقْد َجَعل ّبَ

ُ
ا یَها َقْد َصَرَعْتُه َو ِذی 

َ
ِإل ُطَمأِنیَنٍة 

کَها 
ْ
ِرَماٌم َحیَها ِبَعَرِض َمْوٍت َو َصِحیُحَها ِبَعَرِض ُسْقٍم ُمل َو أْسَباُبَها  اُؤَها ِسَماٌم 

َ
ُوَها َصِبٌر َو ِغذ

ْ
َجاٌج َو ُحل

ُ
ا ُبَها 

ْ
َو َعذ

وُرَها َمْنکوٌب َو َجاُرَها َمْحُروٌب«. 
ُ
وٌب َو َمْوف

ُ
یُزَها َمْغل وٌب َو َعِز

ُ
َمْسل
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اّما همین که شـب شـد، تمام سـاخته های خود را ویران نموده و جمع کرده های 

خـود را از خـاک و شـن می ریزنـد و رو بـه خانه هـا می رونـد. یعنـی از آن همـه جنجـال 

روزانـۀ خـود، نتیجـه ای جـز وقـت گذرانی و بـازی نمی گیرند. 

ِعـب« کـه بـه حقیقـِت معنـای کلمـه اش در قیافـۀ زندگـی 
َ
ایـن اسـت معنـای »ل

دنیاداران نمودار اسـت! دنیای منهای آخرت، در حقیقت بازی اسـت، آن هم چه 

بـازی رسـوا و ننگینـی کـه بازیگرانـش کـودک صفتانـی چهـل سـاله و پنجـاه و شـصت 

سـاله اند و میاندارانـش نابخردانـی بی عقـل و تمیـز کـه هفتـاد و هشـتاد بهـار از عمـر 

خـود دیـده و بـس تجربه هـا اندوخته انـد. 

بزرگمـردان عاقـل  ایـن  اّمـا  بـازی می کننـد؛  روز  اگـر یـک  نابالـغ  آری، آن کـودکان 

هفتـاد سـال بـه بـازی سـرگرمند! آنـان بـا خـاک و اینـان بـا کاخ، آنـان بـا اسـب چوبی و 

اینـان بـا اتومبیـل آخریـن سیسـتم و طیـاره و جـت و موشـک. آنـان بـه هنـگام جنـگ 

و نـزاع، ناخـن بـه چهـرۀ هـم می افکننـد و اینـان تـوپ و تانـک و تفنـگ بـه روی هـم 

می کشـند. آنـان وقـت شـب کـه بـه خانـه بـاز می گردنـد از آن همـه خـاک و شـن کـه 

بـه  راه آن فحش هـا شـنیده و کتک هـا خورده انـد، جـز یـک دامـن  کـرده و در  جمـع 

خاک آلوده و چهرۀ پر گرد و غبار و چشـم های اشـکبار از ضرب و َشـتم حریفان، چیز 

دیگـری بـه خانـه نمی آورنـد. 

ایـن بینوایـان نیـز بـه هنـگام مـرگ کـه بـه خانـۀ قبـر انتقـال مییابنـد، از آن همـه 

جـاه و جـالل و مـال و منـال کـه در راه جمـع آوری آن، ِمحَنت هـا کشـیده و خواری هـا 

دیده انـد و احیانـًا دل هـا سـوزانده و چشـم ها گریانده انـد، جـز یـک روح تیـره و جـان 

آلـوده و ننگیـن از رذائـل اخـالق و عمـل، چیـز دیگـری بـا خـود بـه خانـۀ قبـر نمی برنـد. 

تـازه بعـد از آن همـه آزار و ِمَحـن کـه از دسـت رفیقـان  آن کـودک کـه بـه خانـه آمـد، 

دیـده اسـت، بـه دسـت پـدر مجـّددًا بـه جرم آلـوده کردن جامـه و تن محکوم بـه تنبیه 

گردیـده و از زبـان مـادر، تندی هـا می شـنود. 
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ایـن بدبخـت هـم وقتـی بـه خانـۀ قبـر آمـد، تـازه بعـد از آن همـه زجرهـای جسـمی 

و روحـی کـه از دسـت رقیبـان کشـیده اسـت، در دسـت فرشـتگان عـذاب بـه جـرم 

آلـوده سـاختن جـان بـه قبائـح اخـالق و عمـل، محکـوم بـه ِعقابی دردنـاک می گردد. 

البّتـه بـا ایـن تفـاوت کـه آن کـودک نـادان بـا اندکـی آب و صابـون تمـام آلودگی هـای 

جامـه و اندامـش برطـرف گردیـده و تنظیـف می شـود، اّمـا ایـن بزرگمـرد عالیجنـاب! 

بـا »َحمیـم« و »غّسـاق« جهّنـم نیـز مشـکل اسـت کـه تیرگـی هـای روحـی هفتاد سـالۀ 

بـه دسـت  را  بـا انسـان های مکـّرم  بـازی اش برطـرف گـردد و اهلّیـت آمیـزش  دوران 

ِعـب بـودن دنیـا تردیـدی هسـت؟! 
َ
آورد. آیـا بـاز هـم در ل

آن،  به  اشتغال  و  انجام  اثر  بر  انسان  که  کاری  یا  »سرگرمی«  یعنی  هو« 
َ
»ل دّوم : 

با  انسان عاقل  برای  زیانش  که  بدیهی است  این  و  بماند  باز  پرثمری  و  کار مهم  از 

تنها ضررش تضییع وقت است،  زیرا لعب،  ِعب« است، 
َ
»ل زیان  از  بیش  هدف، 

بر تضییع وقت، مستلزم تعطیل کار مهم و بی بهره ماندن انسان از  ولی لهو عالوه 

ثمرۀ عظیم آن نیز می باشد. مانند دانشجویی که در اّیام تحصیلش سرگرم عیاشی 

باز  و مطالعات علمی خود  و بحث  از درس  و  گردیده  ُبلَهَوسان  با  بندوباری  بی  و 

مهّم تحصیل علم  کار  و هم  گرانمایه اش تضییع شده  نتیجه هم وقت  در  بماند، 

از دستش رفته و هم طبعًا از ثمرات فوق العاده بزرگ و سعادت بخش علم محروم 

مانده است. همچنین است »دنیا« که گذشته از تضییع وقت عزیز انسان، نسبت 

به هدف خلقت نیز او را غافل می سازد و از تأمین حیات جاودان و نیل به جّنت و 

رضوان که ثمر اعالی عمل به وظایف دینی است، محرومش می گرداند. 

سـّوم: »زینت« یعنی وسـیلۀ آرایش یا آرایش شـدۀ در چشـم دنیاطلبان اسـت. به 

هـر صـورت طبیعـی اسـت آنچـه کـه زیبایـی جالـب نـدارد و یـا احیانـًا نقـص و عیبـی 

را هـم در حـّد ذات خـود واجـد اسـت، احتیـاج بـه زیـور و آرایـش دارد تـا بـه کمک آب 

و رنـگ مصنوعـی، عیـب و نقصـش پوشـانده شـود و اندکـی جلـب توّجـه دیگـران 
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بنمایـد وگرنـه بدیهـی اسـت: »ُحسـن خـدا داده را حاجـت َمّشـاطه نیسـت« و لـذا 

دنیـا کـه در حـّد ذات خـود دارای عیـوب و نقایـص فـراوان می باشـد در مقـام دلربایی 

از آدمیـان، شـدیدًا نیازمنـد بـه زینـت اسـت تـا جلب توّجه سـاده دالن نمـوده و آنها را 

بـا ظاهرسـازی بفریبـد و پـا در ِگِلشـان بسـازد. 

بـه همیـن جهـت، اگـر دقیقـًا در حـاالت دنیـاداران بیندیشـیم می بینیـم عمومـًا 

بـه ظاهرسـازی و عیب پوشـی مشـغولند و علی الـّدوام  در تمـام شـئون زندگی شـان 

می کوشـند دنیـا را بـر خـالف آنچـه کـه در واقـع هسـت )رو بـه زوال و فنـاء و نوشـش بـا 

ت و نـوش ارائه دهند. مسـکن ها 
ّ

هـزاران نیـش تـوأم اسـت( باقـی و پایـدار و سراسـر لذ

را محکـم بنـا می کننـد تـا سسـتی و ضعـف ذاتـی آنها را بپوشـانند، سـفره ها را رنگین 

و لباس هـا را فاخـر و خانه هـا را مّزیـن می سـازند تـا عیـب و نقص هایـی را کـه در تمـام 

مـواّد ارضـی دنیـا مسـتور اسـت، تحـت آب و رنـگ مصنوعـی و آرایشـگری، در حـال 

ر نگـه دارنـد.  اختفـاء و َتَسـّتُ

اّمـا غافـل از ایننـد کـه سـرانجام ایـن پـرده کنـار مـی رود و آن زشـتی مکتـوم آشـکار 

می گـردد، قصرهـای بـس رفیـع از اسـاس فـرو می ریزنـد، لباس هـای فاخر می پوسـند، 

َالـوان نفـرت آور می شـوند و چهره هـای َپـری َوش ُموِحـش می گردنـد. حـق  غذاهـای 

تعالـی فرمـوده اسـت: 

ما آنچه را که بر زمین است ]از معادن و انواع گیاهان و جانوران[ زیور و زینت 

زمین قرار دادیم تا مردم را بیازماییم که کدامشان از حیث عمل نیکوترند 

]و آنها را بطور مشروع و صحیح از نظر عقل و دین مورد استفادۀ خود قرار 

 ما آنچه را که بر زمین است تبدیل به خاکی خواهیم 
ً
می دهند[ و محّققا

نمود که از همه چیز خالی باشد ]همه چیز زمین زیبایی خود را از دست 
خواهد داد و دیگر به هیچ عنوان جلب توّجه انسان نخواهد نمود[. 1 

یها 
َ
وَن ما َعل

ُ
جاِعل

َ
ا ل

َ
َوُهْم أیُهْم أْحَسُن َعَماًل َو إّن

ُ
ها ِلَنْبل

َ
یَنًة ل ْرِض ِز

َ
ل

ْ
ی ا

َ
نا ما َعل

ْ
ا َجَعل

َ
کهف، آیات 7و 8؛ >إّن 1. سوره 

 .>
ً
 ُجُرزا

ً
َصِعیدا
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چهارم: »َتفاُخر« یعنی فخر نمودن بر یکدیگر و به آنچه که دارند از زیبایی های 

آنجا که رنگ پوست  تا  افتخار خود دانستن،  و  را مایۀ شرف  آنها  و  بالیدن  »دنیا« 

سیاه پوستان،  بر  سفیدپوستان  و  آید  حساب  به  انسان  برتری  و  امتیاز  مالک  بدن 

پشت چشم نازک کرده و آنها را داخل در جرگۀ آدمیان ندانند و روشن است که این 

انسان  از حقیقت جوهر  نمایان  آدم  و بی خبری  از جهل  تفّکر و عمل، کشف  طرز 

نموده و خّفت عقل و سبک مغزی آنان را نشان می دهد که مانند کودکان و زنان 

نادان، فریب آب و رنگ موّقت زودگذر را خورده و عمر عزیز خود را به سرگرم بودن با 

اوهام و خیاالت تباه می سازند. 

اسب و االغ و َاستر را شرف بخش خود تشخیص داده و خاک و سنگ و آهن و 

آجر را وسیلۀ ِعّز و سعادت دانسته اند، روز و شب بر گرد آنها چرخیده و از تر و خشک 

کردن آنها بسی خوشحالند. در صورتی که صد طویله اسب و االغ و استر را اگر در 

جوهر  به  شرفی  حیوان،  همه  آن  از  بسازند،  آنها  مالک  را  او  و  بگذارند  انسان  کنار 

و  این جهل  آیا  یافت.  و گوهر روحش تکاملی نخواهد  انسان نخواهد رسید  ذات 

بی خردی نیست که »انسان« به »حیوان« بنازد و از جماد اکتساب شرف نماید؟! 

امام امیرالمؤمنین؟ع؟ سخنی بسیار حکمت آمیز دارد و می فرماید: »بد تجارتی 

با  مساوی  ارزشی  جهان،  تمام  برای  یعنی  دانی«.1  خود  قیمت  را  دنیا  که  است 

ارزش خود دانستن خطاست و همه چیز دنیا را به قیمت شخصّیت انسانی خود 

تحصیل نمودن و آنگاه به آن بالیدن، معامله ای سفیهانه و رسواست. 

از امام صادق؟ع؟ منقول است که می فرمود: 

»متـاع گرانقـدر روح و جانـم را بـه قیمـت پـروردگارش ]رضـا و قـرب او[ در 

معاملـه آورده و قیمت گـذاری می کنـم، چـه آنکـه در تمـام خلـق آنچـه کـه 

 .»
ً
ْنیا ِلَنْفِسک َثَمنا

ُ
ْن َتَری الّد

َ
َمْتَجُر ا

ْ
ِبْئَس ال

َ
1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 75؛ »َو ل
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ارزش برابـری بـا شـخصّیت انسـانی مـن داشـته باشـد وجـود نـدارد«. 1 

پنجـم: »تکاُثـر«، یعنـی افـزودن بـر مـال و جـاه. انسـان های مـاّدی کـه هدفـی جـز 

حیـات دنیـوی ندارنـد و تشـّخصات ایـن جهـان را یگانـه مایـۀ افتخـار و ِعـّز و شـرف 

دانسـته اند، طبیعـی اسـت کـه بـا تمـام قـوا دنبال»تکاثـر« و افـزودن بـر کّمیـت مـال و 

جـاه خواهنـد بـود و همچـون کـرم پیلـه دائمـًا بـر ِگـرد خـود تنیـده و عاقبـت در میـان 

تنیـده هـای خـود خواهنـد ُمـرد. 

از سخنان امام باقر؟ع؟ است: 

»َمَثـل آزمنـد و حریـص بـر دنیـا چـون کـرم ابریشـم اسـت کـه هـر چـه بیشـتر 

]پیلـه را[ بـر خـود بپیچـد، بیرون آمدنش دورتر و دشـوارتر می شـود تا اینکه 

از غّصـه و انـدوه می میـرد«. 2 

کـه  بلنـد کسـی  بـه حقیقـت دنیـا اسـت، سـر  کریـم  قـرآن  نـگاه  آنچـه گفتـه شـد 

نخـورد.  فریـب  و  باشـد  هشـیار 

عوارض ُحّب دنیا برای انسان 

آنچـه کـه در مکتـب آسـمانی قـرآن مـورد ذّم و نکوهـش بسـیار شـدید قـرار گرفتـه 

و آییـن مقـّدس اسـالم مبـارزه ای تنـد و عمیـق و دامنـه دار و آشـتی ناپذیر بـا آن آغـاز 

نمـوده اسـت و در همـه جـا و در همـه حـال بـا شـّدتی تمـام بـه مبـارزه اش ادامـه داده 

و می دهـد، موضـوع هـدف قـرار دادن »دنیـا« و حـّب اسـتقاللی آن اسـت. معنـای 

1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 47، ص 25؛ 
ِهم َثَمٌن«.  ِ

ّ
کل َخلِق 

ْ
ها ِفی ال

َ
یَس ل

َ
ل

َ
ها *** ف ّبَ فیَسة َر ْفِس الّنَ ثاِمُن ِبالّنَ

ُ
»ا

 
ً
ّفا

َ
َما اْزداَدْت َعلی  َنْفِسها ل

َّ
َقّزِ کل

ْ
ْنیا کَمَثِل ُدوَدِة ال

ُ
ی الّد

َ
َحریِص َعل

ْ
2. کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص 134؛ »َمَثُل ال

 .»
ً
ُخُروِج َحّتی  َتُموَت َغّما

ْ
ها ِمَن ال

َ
ْبَعَد ل

َ
کاَن ا
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هـدف بـودن »دنیـا« و »حـّب اسـتقاللی« آن این اسـت که انسـان دنیـا را محّل اصلی 

خـود دانسـته و زندگـی ایـن جهانـی را آخریـن مرحلـۀ هسـتی و دوران نهایـی حیـات 

ات 
ّ

خـود پنـدارد و همیـن وسـایل و اشـیایی را کـه در دنیـا هسـت و وسـیلۀ نیـل بـه لـذ

و خوشـی ها و کامیابی هـای موّقـت دنیـوی اسـت، تنهـا بـه دسـت آوردن همین هـا را 

الزم و کافی در تأمین سـعادت مطلوب و خوشـبختی جاودان خود بشناسـد؛ چنان 

کـه قـرآن مجیـد می فرمایـد: 

>گفتنـد ]کافـران[ نیسـت زندگـی جـز زندگـی دنیـای مـا. مـرگ و حیـات مـا 

فقـط در دنیاسـت و نمی میرانـد مـا را مگـر روزگار. اینان در این باب علمی 

ندارنـد و جـز بـر اسـاس پنـدار و گمـان سـخن نمی گویند<. 1 

ات 
ّ

طبیعـی اسـت کـه چنیـن آدم بـا چنـان پنـداری، جـز همیـن زندگـی دنیـا و لـذ

هّمـش  تمـام  و  داشـت  نخواهـد  دیگـری  محبـوب  و  هـدف  دنیـا،  خوشـی های  و 

منحصـرًا مصـروف سـود و زیـان همیـن جهان فناپذیـر خواهد گردید و ایـن همان نظر 

اسـتقاللی بـه دنیـا داشـتن و دنیـا را هـدف اصلـی قـرار دادن اسـت کـه بـه دنبـال خود 

طغیـان و عصیان هـای فسـادانگیز و بیدادگری هـای بشرسـوز فـراوان بـه بـار مـی آورد. 

دسـتۀ زورمنـدان، دسـت بـه کوبیـدن ضعیفـان و پایمـال نمـودن حقـوق بینوایـان 

کـه  اسـت  صـورت  ایـن  در  و  می پردازنـد  غارتگـری  بـه  بشـری  آزمنـدان  و  می زننـد 

جامعـۀ انسـان مبـّدل بـه انبـوه دّرنـدگان و بهائـم می گـردد، در همـه جـا مظاهـر ظلـم و 

ـی تجاوز از 
ّ
اجحـاف و تعـّدی نمایـان گشـته و دزدی و بیرحمـی و بـی عّفتـی و بطـور کل

مـرز مقـّررات و قانـون شـکنی برمـال می شـود، نـه جـان و مـال مـردم محتـرم و نـه ِعـْرض 

و نامـوس مـردم در امـان می مانـد. 

اینجاست که انسان به خاطر دنیا شرف و ارزش انسانی خود را از دست داده و از 

ٍم 
ْ
ُهْم ِبذِلک ِمْن ِعل

َ
ْهُر َو ما ل

َ
 الّد

ّ
ْنیا َنُموُت َو َنْحیا َو ما یْهِلکنا إل

ُ
 َحیاُتَنا الّد

ّ
وا ما ِهی إل

ُ
1. سوره جاثیة، آیۀ 24؛ >َو قال

وَن<.   یُظّنُ
ّ
إْن ُهْم إل
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حیوان نیز رسواتر و ننگین تر می گردد و در این صورت دنیا بن بستی می شود در سر راه 

انسان که او را به رکود و توّقف وا می دارد، بلکه راهزن خطرناکی گشته و آدمی را به زنجیر 

اسارت و بردگی کشیده و عاقبت تباه و نابودش می گرداند و چه به جا فرموده اند: 

»دوستی دنیا منشأ هرگونه گناهی است«. 1 

از امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ منقول است که فرمود: 

از شنیدن حکمت  را  و ]گوش[ دل  را فاسد می کند  »دوستی دنیا عقل 

]سخن حق[ کر می سازد و ]سرانجام[ موجب عذاب دردناک می گردد«.2 

تا  را می پوشاند  آن  به چیزی عیب های  ُمفِرط  آنجا که حّب شدید و عالقۀ  از 

و نقایص محبوب عاجز می گردد،  از درک معایب  ُمِحّب،  انسان  حّدی که گویی 

بلکه احیانًا تمام زشتی های او در نظرش زیبا و دلپسند می آید. اینجا هم محّب 

دنیا از شّدت عشق و عالقۀ به آن از درک معایب و نقایص بسیار روشنش که عبارت 

اتش 
ّ

از زوال و فنای حتمی و محفوف بودنش به بلّیات و مصائب و آمیختگی لذ

به انواع رنج و تعب می باشد، عاجز و ناتوان گشته و آن را همیشه باقی و بی رنج و 

بال و سراسر نوش و بی نیش می پندارد و لذا عمری با حرص و ولع تمام به دنبالش 

می دود و عاقبت خود را به هالک دائم می افکند. این است معنای فساد عقل و کر 

شدن گوش قلب آدم دنیادوست و هم اینانند که به فرمودۀ قرآن حکیم می گویند: 

>دل هـای مـا نسـبت بـه آنچـه کـه مـا را بـه سـوی آن می خوانـی ]ایمـان به 

خـدا و آخـرت[ در پوششـی اسـت ]گفته هـای تـو را درک نمی کنیـم[ و در 

گوش هـای مـا سـنگینی مخصوصـی اسـت ]سـخنان تـو را نمی شـنویم[ 

و بیـن مـا و تـو پـرده و حائلـی اسـت ]مسـیرمان از هـم جـدا اسـت[ تـو کار 

کّلِ َخطیَئة«.  نیا َرأُس 
ُ

کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص 131؛ »ُحّبُ الّد  .1
َسماِع  َعْن  َب 

ْ
َقل

ْ
ال یِصّمُ  َو  َعْقَل 

ْ
ال یْفِسُد  نیا 

ُ
الّد »ُحّبُ  41؛  ص  ج 12،  المسائل،  مستنبط  و  الوسائل  مستدرک   .2

ِعقاِب«. 
ْ
لیَم ال

َ
ِحکَمِة َو یوِجُب ا

ْ
ال
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]خـود[ کـن و مـا هـم بـه کار ]خـود[ مشـغولیم<. 1 

امام امیرالمؤمنین؟ع؟ اشاره به سّر این مطلب نموده و می فرماید: 

و  آمـده  باعظمـت  و  مهـم  نظـرش  در  دنیـا  کـه  کسـی  اسـت،  »همچنیـن 

موقعیـت آن در دلـش بـزرگ شـده اسـت ]تحصیـل متـاع[ آن را بـر ]جلـب 

جـدا  خـدا  از  آورده]و  بـدان  رو  یکبـاره  می دهـد؛  ترجیـح  رضای[خـدا 

 2 زور[ می گـردد«.  و  زر  ]و صاحبـان  دنیـا  فرمانبـردار  و  بنـده  و  می شـود[ 

هوّیت کسانی که چشم و گوش عقلشان کور و کر است 

ما امروز از این دسته مردم دل مرده و چشم و گوش بسته  فراوان می بینیم که جّدًا 

و گوش عقلشان  و رسوخ پیدا کرده و چشم  نفوذ  محّبت دنیا در اعماق جانشان 

را کور و کر ساخته است؛ همچون شراب ُسکرآوری که عقل از کف آدم می گیرد و 

نیروی تشخیص را فلج می سازد، دنیا در روح اکثریت مردم این چنین اثری گذارده 

و اختالل در مشاعر و ادراکاتشان به وجود آورده است که به راستی از تشخیص سود 

و زیان روحی خود درمانده اند. به فرمودۀ امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟: 

»شـهوات ]و خواهش هـای نفـس حیوانـی[ عقـل او را دریـده و دنیـا دلـش 

را میرانـده و شـیفتۀ خـود گردانیـده اسـت. اینـک او بنـدۀ دنیـا و بنـدۀ هـر 

کسـی اسـت که چیزی از دنیا را در دسـت دارد. به هر سـو که دنیا چرخید 

او می چرخـد و بـه هـر جـا کـه دنیـا رو آورد او رو مـی آورد. نـه بـا َنهـِی َنهـی 

نا 
َ
اْعَمْل إّن

َ
یِه َو ِفی آذاِننا َوْقٌر َو ِمْن َبیِننا َو َبیِنک ِحجاٌب ف

َ
ا َتْدُعونا إل ٍة ِمّمَ کّنَ وُبنا ِفی أ

ُ
1. سوره فصلت، آیۀ 5؛ > ...ُقل

وَن<. 
ُ
عاِمل

ِبِه آَثَرَها 
ْ
کُبَر َمْوِقُعَها ِمْن َقل ْنیا ِفی َعیِنِه َو 

ُ
ِلک َمْن َعُظَمِت الّد

َ
کذ 2. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 226؛ »َو 

َها«. 
َ
 ل

ً
یَها َو َصاَر َعْبدا

َ
اْنَقَطَع ِإل

َ
ی  ف

َ
ی اهلِل َتَعال

َ
َعل
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کننـده ای کـه از جانـب حـق اسـت بـر می گـردد و نـه پنـِد پنـد دهنـده ای را 

کـه از سـوی خداسـت می پذیـرد«. 1 

و  آلوده  منظرۀ  هر  دیدن  برای  انسان  چشم  اینکه  از  برد  پناه  خدا  به  باید  جدًا 

خواندن هر مقالۀ شهوتزا کاماًل باز باشد و بینا. اّما از دیدن صحنه های عبرت انگیز 

آوای  شنیدن  برای  انسان  گوش  نابینا،  و  باشد  بسته  پندآمیز،  مقاالت  خواندن  و 

از  اّما  تیز باشد و شنوا،  از مرد و زن،  َعربده های مستانۀ شیطان صفتان  و  شیطان 

شنیدن بانگ انذار راهنمایان به سوی حق و پند و اندرز حکیمان، کر باشد و ناشنوا. 

خــداچشــم بــاز و گــوش باز و ایــن َعمٰی بنــدی  چشــم  از  حیرتــم 

سنگ شد آبش به پیش این َفریقپیششــان بردم بســی جــام رحیق 

ل بســتم و بــردم بــه پیش 
ُ
لی چون خار گشت و نوش نیشدســتۀ گ

ُ
هر گ

ننـگاز گزافه چون شدند این قوم لنگ  بخریدنـد  و  دادنـد  را  فخـر 

دنیای مورد پسند قرآن 

ــن  ــال ای ــه دنب ــت ب ــد اس ــود معتق ــاّص خ ــی خ ــان بین ــاس جه ــر اس ــم ب ــرآن کری ق

جهــان مــاّدی زودگــذر عالمــی بــی نهایــت وســیع و منــّور و حیاتــی جاودانــه و بــی 

ــر ایــن نمی تــوان دنیــا را منتهــای آرزو و غایــت مطلــوب انســان  پایــان وجــود دارد بناب

دانســت و آن را هــدف اعــالی وی شــناخت و هــر کــس چنیــن بپنــدارد، در نظــر قــرآن، 

کــودک صفتــی غافــل و نادانــی بــس زیانــکار بــه حســاب آیــد. اّمــا از طرفــی هــم قــرآن 

یَها َنْفَسُه 
َ
َهْت َعل

َّ
َبُه َو َول

ْ
ْنیا َقل

ُ
ُه َو أَماَتِت الّد

َ
َهَواُت َعْقل

َ
1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 160؛ »َقْد َخَرَقِت الّش

یَها ل یْنَزِجُر ِمَن اهلِل ِبَزاِجٍر َو ل 
َ
ْت أْقَبَل َعل

َ
یَها َو َحیُثَما أْقَبل

َ
 ِإل

َ
ْت َزال

َ
َها َو ِلَمْن ِفی یِدِه َشی ٌء ِمْنَها َحیُثَما َزال

َ
ُهَو َعْبٌد ل

َ
ف

ِعُظ ِمْنُه ِبَواِعٍظ«.  یّتَ
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بــرای رســیدن بــه حیــات آن جهــان و برخــورداری از نعمت هــا و لذائــذ بــی پایــان آن، 

راهــی جــز »دنیــا« نشــان نــداده و ســرمایه ای جــز ذخائــر و اندوخته هــای از زندگــی دنیــا 

نمی شناســد و می گویــد در آنجــا بــه انســان های ُمَتنّعــم و برخــوردار از نعمت هــای 

بهشــتی گفتــه می شــود: 

>بخوریـد و بیاشـامید ]از آنچـه در بهشـت اسـت[ گـوارا بـاد بـر شـما، ]این 

روزهـای  در  کـه  صالحـه[  ]اعمـال  اسـت  چیـزی  ازای  در  نعمـت[  همـه 

 1 انداخته ایـد<.  ]دنیا[پیـش  گذشـته 

و نیز قرآن بطور تقریر گفتار مردم را به قارون دنیا طلب می فرماید: 

>در آنچـه خـدا بـه تـو داده اسـت ]از نعمت هـای دنیوی[سـرای آخـرت 

را بطلـب ]از طریـق دنیـا بـه تحصیـل آخـرت بپـرداز[ و بهـره ات را از دنیـا 

فرامـوش مکـن ...<. 2 

یعنـی آنچـه کـه از دنیـا نصیـب تـو می گـردد و بهـرۀ تـو محسـوب می شـود، همـان 

اسـت کـه بـرای آخرتـت برگیـری و هـم آنچـه کـه در آخـرت دسـتگیر تـو خواهـد شـد، 

همـان اسـت کـه از دنیـا بـه دسـت آوری. البّتـه بـرای جملـۀ »ال َتنـَس َنِصیَبـک ِمـَن 

نیـا« معنـای دیگـری هـم در تفاسـیر آمـده اسـت و لـذا از ایـن نظـر قـرآن نمی توانـد 
ُ

الّد

دنیـا را پـوچ و بیهـوده و بـی ارزش ارائـه نمایـد، چون که سـعادت اخروی انسـان بدون 

فّعالیـت اعتقـادی و عملـی وی در دنیـا تحّقق پذیـر نخواهـد بـود. 

پس »دنیا« در منطق عالی قرآن، نه هیچ و پوچ است و بی ارزش که قابل اعتنا و 

توّجه نباشد و نه »هدف« است و غایت آرزو و کمال مطلوب که معبود انسان گردد 

و انسان، همه چیز خود را به پای آن بریزد؛ بلکه دنیا از دیدگاه قرآن»وسیله« است. 

اآلِخرة«  َمزَرعُة  نیا 
ُ

»الّد است.  کشتزار  و  مزرعه  است.  تجارت  بازار  و  مقّدمه  و  راه 

خاِلیِة<. 
ْ
یاِم ال

ْ
ْفُتْم ِفی ال

َ
 ِبما أْسل

ً
ُبوا َهِنیئا وا َو اْشَر

ُ
1. سوره حاقه، آیۀ 24؛ >کل

ْنیا ... <. 
ُ

ِخَرَة َو ل َتْنَس َنِصیَبک ِمَن الّد
ْ

اَر ال
َ

ک اهلُل الّد 2. سوره قصص، آیۀ 77؛ >َو اْبَتِغ ِفیما آتا
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مدرسه و پرورشگاه است. کشتی بر روی آب است که به سوی مقصدی روان است 

و بدیهی است که کشتی برای مسافران دریا، نه اقامتگاه دائمی است که هر چه 

دارند از اموال و َامِتعه و نیروی فکری و جسمی، صرف تعمیر و تزیین آن نمایند و نه 

همچون تخته پارۀ بی ارزشی است که به هیچش نگیرند و از شکستن و سوختن و 

سوراخ شدنش باکی نداشته باشند و از هیچ جهت در حفظ و مراقبتش نکوشند. 

بلکه کشتی برای آنان که از طریق آب به سوی مقصدی در حرکت می باشند 

مرکبی است بسیار الزم و وسیله ای است کاماًل ضروری که شدیدًا باید در محافظت 

آن ساعی باشند؛ اّما به همان اندازه که جان و مالشان محفوظ مانده و به سالمت به 

مقصد برسند. نه آنچنان که از فکر مقصد باز مانند و تنها به آرایش کشتی بپردازند 

م شوند. 
ُ
ه ها و گرداب های دریا سر به گ ّجَ

ُ
و سرانجام از راه انحراف پیدا کرده و در ل

نیل  دوستدار  و  دوخته  به»هدف«  چشم  که  کس  آن  می گوییم:  که  اینجاست 

به مقصد است، َتَبعًا کشتی را هم که وسیلۀ نیل به مقصد است به طفیل مقصد 

دوست می دارد و در حفظ آن به قدر ضرورت و رفع حاجت موّقتش می کوشد. اّما 

آن کس که تا کشتی را دید عاشق آن گردید و از مقصد بی خبر افتاد، طبعًا نه به 

هدف خواهد رسید و نه برای همیشه در کشتی خواهد ماند؛ بلکه عاقبت در کام 

حوادث مرگبار دریا و گرداب های هالک کنندۀ آن نابود و تباه خواهد شد. 

آری چنیـن اسـت دنیـا بـرای آدمیـزادگان؛ کسـی کـه در پرتـو تعلیمـات آسـمانی 

قـرآن، چشـم بـه آخـرت دوختـه و دوسـتدار نیـل بـه سـعادت بی پایـان اخـروی گردیده 

اسـت، »َتَبعـًا« دنیـا را هـم کـه طریـق وصـول به حیـات جاودانی آخرت اسـت در حّد 

ضـرورت یـک کشـتی بیـن راه دوسـت مـی دارد و در حفـظ آن تـا آنجـا کـه لطمـه بـه 

سـعادت مقصـودش نزنـد تـالش می نمایـد و در تأمیـن و تعمیـر آن می کوشـد. یعنـی 

َبـع« از بـرای انسـان آخرتگـرا می باشـد، نـه »مطلـوب  در حقیقـت دنیـا »مطلـوب بالّتَ

ات« و محبـوب مسـتقل و ایـن همـان نظر واقع بینی اسـت که دنیـا را آنچنان که 
ّ

بالـذ
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هسـت می بینـد و بـه همـان مقـدار کـه ارزش دارد دنبالـش مـی رود و در ایـن صـورت 

است که »دنیا« و »آخرت« با هم قابل جمع بوده و هیچگاه تضاّد و تنافی با یکدیگر 

نخواهنـد داشـت. بلکـه در ایـن دیـد، دنیـا تولیـد کنندۀ»دارالّسـالم« اسـت و زاینـدۀ 

فرزنـد سـعادت بی پایـان! به راسـتی دنیـا کشـتزار اسـت و آخـرت دروگاه. حّقـًا بـازار 

تجـارت اسـت بـرای آخرت طلبـان و خداجویـان. چنـان کـه امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

آن را توصیـف نمـوده و از همیـن دید»دنیـا« را سـتوده اسـت. 

مقیاس شناخت دنیا از نگاه قرآن کریم 

»مقیـاس« قـرآن بـرای شناسـایی دنیـای »ممـدوح« و »مذمـوم« مقیاسـی اسـت 

حکیمانـه و صحیـح و کامـاًل مطابـق بـا واقعّیـت هسـتی بـه ایـن معنـا کـه: 

بـه هـدف اسـت، بسـیار ممـدوح اسـت و  نیـل  راه  تـا در مسـیر آخـرت و  »دنیـا« 

تحصیـل آن الزم اسـت. اّمـا همیـن کـه از مسـیر آخـرت دور افتـاد و جهـت »تابعّیـت« 

خود را از دسـت داد و جنبۀ »اسـتقالل« در طلب به خود گرفت و »ُبت« انسـان شـد، 

در آن صورت اسـت که مضّر به سـعادت انسـان اسـت و شـدیدًا مذموم. بنابراین در 

مقـام »تحذیـر« مـردم از دنیـا و یـا »سـوق« مـردم بـه دنیـا کـه بـه عنـوان »تعالیـم دینـی« 

ناحیـه  ایـن  از  کـه  داشـت  توّجـه  بایـد  دقیقـًا  می شـود،  واقـع  گفتگـو  و  بحـث  مـورد 

انحـراف و کجـی در افـکار مـردم به وجـود نیایـد. 

یعنـی نـه آنچنـان دنیـا را تحقیـرش کنیـم و مطالـب »صوفیانـه« و تفریطـی دور از 

منطـق عادالنـۀ اسـالم کـه متأّسـفانه پـاره ای از آن مطالـب بـه کتـب اخـالق اسـالمی ما 

نیـز راه یافتـه و احیانـًا صـورت حدیثـی هـم بـه خـود گرفتـه اسـت بـاِر فکـر مـردم کنیـم و 
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نتیجتًا مردمی القید و گوشه گیر و ِانزواطلب بسازیم که نه حال کاوش علمی در زمین 

و آسـمان و کوه و دریا و جانوران داشـته باشـند و نه حوصلۀ کسـب و کار و فّعالیت های 

اقتصـادی و اجتماعـی در شـئون مختلـف زندگـی از خـود نشـان بدهنـد. 

و هـم نـه آنچنـان دنیـا را »عزیـز« و »کریـم« معّرفـی کـرده و بیـش از حـّد، تجلیـل و 

تزیینـش بنماییـم کـه آتـش حـرص و ولـع مـردم و شـهوات افراطـی مـرد و زن، پیـر و 

جـوان را شـعله ورتر سـازیم کـه ریشـۀ تقـوا و فضیلـت و معنویـت را بسـوزانیم. 

ریزه کاری هـای  شـرح  بـا  کـه  شـهرت طلب  مـزدوِر  نویسـندگان  از  بسـیاری  ماننـد 

زندگـی آلـوده و ننگیـن هوسـبازان و تصویـر مناظـر زیبـا و هیجان انگیـز از صحنه هـای 

پرعیـش و نـوش دنیـاداران و تبلیـغ َامِتَعـه و اشـیای لوکـس تجّمالتـی فروشـگاه ها و 

نظایـر آن، دامـن بـه آتـش عشـق حیوانـی و دنیاطلبی مـرد و زن می زننـد و بیچارگان را 

دیوانـه وار از زمیـن و هـوا، خشـکی و دریا، به بهانه هـای گوناگون از: ادامه ی تحصیل، 

ایـن  امثـال  و  صنعتـی  نمایشـگاه های  از  دیـدار  علمـی،  کنفرانس هـای  در  شـرکت 

مطالـب بـه شـرق و غـرب می  دواننـد و بینوایـان را در لجنـزار »ُمدپرسـتی« و »تجّمـل 

انـواع  و  بیمـاری  و  و فالکـت  فقـر  بـه  و سـرانجام  نمـوده  و سـرگردان  خواهـی« متحیـر 

سـیه روزی کشـانده و خاک نشینشـان می سـازند. 

آنــگاه انصــاف بدهیــد آیــا این چنیــن مــردم مدهــوِش دل و دیــن از کــف دادۀ 

دنیاپرســت را چگونــه می شــود تعدیلشــان کــرد و بــه راه خــدا و آخــرت دعوتشــان 

نمــود؟ 

طاقِت وعظ نباشـد سـر سـودایی راال ُابالــی چــه کنــد دفتــر دانایــی را 

نتواند که کند عشـق و شـکیبایی راآب را قــول تو با آتــش اگر جمع کند 
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راه خالصی از بیماری ُحّب دنیا 

اگـر مـا بـه ارزش دنیـا و آخـرت پـی بـرده و بدانیـم کـه دلبسـتگی و عالقه منـدی 

بـه دنیـا و شـئون مـاّدی آن بیـش از حـّد ضـرورت و زائـد بـر قـدر کفایـت، در واقـع یـک 

در  انسـان  بدبختـی  و  ِشـقاء  بـه  کـه منجـر  اسـت  بسـیار خطرنـاک مهلکـی  بیمـاری 

عوالـم جـاودان پـس از مـرگ خواهد شـد. طبعًا با جّد تمام بـه دنبال طبیبی حاذق و 

دارویـی شـفابخش خواهیـم شـتافت کـه تـا وقت باقی اسـت و بیماری مزمن نگشـته 

ص از 
ّ
و مـا را از پـا نینداختـه اسـت بـه عـالج و درمـان پرداختـه و هـر چـه زودتـر راه تخل

آن را بـه روی خـود بگشـاییم. 

حال آگاه باشیم و بدانیم که آن طبیب راستین ما، وجود اقدس پیغمبراکرم؟ص؟ 

و امـام معصـوم منصـوب از جانـب خداسـت و آن داروی شـفابخش هم وحی عظیم 

حـق »قـرآن حکیـم« اسـت. چنـان کـه امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در وصف رسـول 

مکـّرم؟ص؟ و یـا نفس نفیس خـودش می فرماید: 

» ]نبـی اکـرم؟ص؟ یـا امـام؟ع؟ [ طبیـب ]روحانـی[ سـّیاری اسـت کـه ]برای 

بهبـودی بیمـاران در میـان مردم[پیوسـته در گـردش اسـت در حالتـی کـه 

معالجـه  ]به منظـور  را  خـود  معـارف[  و  علـوم  ]شـفابخش  مرهم هـای 

و  اسـت  سـاخته  آمـاده  و  محکـم  مبتالیـان[  روحـی  دردهـای  درمـان  و 

ابـزارآالت و وسـایل ]کار[ خـود را ]از امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و انـذار 

از طریـق گفتـار و کـردار، بـه آتـش ایمـان و اخـالص در عبودّیـت و بندگـی[ 

سـرخ کـرده و تافتـه اسـت و هـر جـا مـورد حاجـت و نیـاز بـه درمـان پیـش 

آیـد از دل هـای نابینـا ]از درک معـارف[ و گوش هـای ناشـنوا ]از شـنیدن 

آوای حـق[ و زبان هـای الل ]از اظهـار حقایـق[، آن مرهـم و ابـزار را همانجـا 
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می نهـد. او بررسـی کننده ای اسـت کـه بـا دارو و دوای خـود، بیماری هـای 

غفلـت و حیـرت را رسـیدگی ]و معالجـه[ می نمایـد«. 1 

و همچنین در وصف قرآن شریف می فرماید: 

»... پس ِشفای دردهای ]ظاهری و باطنی[ خود را از آن ]قرآن[ بخواهید 

... زیـرا شـفاء از بزرگتریـن درد کـه کفـر و نفـاق و تباهـی و گمراهـی اسـت، 

در قرآن اسـت«.2 

خداوند حکیم خود نیز قرآن را به عنوان »شفاء« معّرفی فرموده است: 

>قرآن را که برای اهل ایمان شفاء و رحمت است نازل می کنیم ...<.3 

امام سّجاد؟ع؟ دربارۀ قرآن می فرماید: 

»... و قـرار دادی ...آن]قـرآن[ را شـفاء بـرای هـر کسـی کـه از سـِر فهـم و 

تصدیـق آن بـه شـنیدنش گـوش فـرا دهـد ...«. 4 

آری اگر راستی انسان دل به قرآن داده و همچون مریضی که در برابر طبیب حاذق 

دلسوز، زانو بر زمین زده و دستوراتش را با جّد تمام می گیرد و آنگاه به کار می بندد، 

در برابر قرآن حکیم این چنین تسلیم گردد و عالی ترین دستورات شفابخش خدا را 

از این نسخۀ آسمانی و وحی الهی بگیرد و در جان بنشاند، تمام دردهای کشندۀ 

روحی اش درمان می شود. دنیا در نظرش چنان کوچک و بی مقدار می آید که سزاوار 

شأن خود نمی بیند که دربارۀ اقبال و ادبار آن بیندیشد و از زیاد و کم شدنش شاد و 

غمین گردد تا چه رسد به این که برای رسیدن به تمّتعات آلوده و چرکین آن پا روی 

َمَواِسَمُه یَضُع َذِلک  أْحَمی   َو  َمَراِهَمُه  َقْد أْحکَم  ِه  ِبِطّبِ اٌر  َدّوَ البالغه )صبحی صالح(، ص 156؛ »َطِبیٌب  1. نهج 
َحیَرِة ...«. 

ْ
ِة َو َمَواِطَن ال

َ
َغْفل

ْ
ٌع ِبَدَواِئِه َمَواِضَع ال ِسَنٍة ُبکٍم ُمَتَتّبِ

ْ
وٍب ُعْمی َو آَذاٍن ُصّمٍ َو أل

ُ
یِه ِمْن ُقل

َ
َحاَجُة ِإل

ْ
َحیُث ال

َغی 
ْ
َفاُق َو ال کْفُر َو الّنِ

ْ
اِء َو ُهَو ال

َ
کَبِر الّد  ِفیِه ِشَفاًء ِمْن أ

َ
ِإّن

َ
اْسَتْشُفوُه ِمْن أْدَواِئکْم ...ف

َ
2. نهج البالغه، ص 252 » ...ف

 .»... 
ُ

الل
َ

َو الّض
ُمْؤِمِنیَن ... <. 

ْ
ُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة ِلل

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل 3. سوره إسراء، آیۀ 82؛ >َو ُنَنّزِ

ی اْسِتماِعِه ...«. 
َ
ْصِدیِق ِال ْنَصَت ِبَفْهم الّتَ

َ
َتُه ...ِشفاًء ِلَمْن ا

ْ
4. صحیفه سجادیه، ص 176؛ » ...َو َجَعل
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سعادت و خوشبختی جاودانۀ آخرتش بگذارد که قرآن می فرماید: 

>نه بر آنچه که از دسـت شـما رفته اسـت محزون و نه به سـبب آنچه که 

به دسـت شـما داده شده اسـت دلخوش شوید ...<. 1 

تهای نفسانی
ّ

سرانجام فرو رفتگان در لذ

آورده انــد یکــی از شــاهان بــرای فرزنــدش بســاط عروســی بــه پــا کــرد و در شــب 

آن  شــاه  پســر  آوردنــد.  حجلــه  بــه  را  نوعــروس  و  آراســته  شــاهانه  مجلســی  زفــاف 

شــب بســی شــراب خــورد و در حــال مســتی و از خــود بی خبــری بــه قصــد حجلــۀ 

زفــاف آمــد. اّمــا از شــّدت مســتی کــه راه از بیــراه نمی شــناخت از کاخ بیــرون شــد 

و همچنــان رفــت تــا بــه خــارج شــهر افتــاد و همــی رفــت تــا رســید بــه جایــی کــه 

خانــه ای دیــد و چراغــی، پنداشــت کــه حجلــۀ عــروس آنجاســت. وارد شــد و جمعــی 

را دیــد در خوابنــد. هــر چــه آواز داد صدایــی نشــنید. در میــان خفتــگان دیــد کســی 

ــه خــود پیچیــده و خوابیــده اســت. آن را عــروس و مطلــوب خــود  ــو ب چــادر ســفید ن

ــا او ســرگرم عیــش و بــازی بــود. از وی  ــا بــه ســحر ب تصــّور نمــود و در کنــارش آرمیــد و ت

رطوبت هــا بــه بدنــش می رســید و آن را عطــر و گالب می پنداشــت. تــا هــوا روشــن 

شــد و او بــه هــوش آمــد. دیــد ای عجــب! اینجــا دخمــۀ گبرهاســت و آن خفتــگان، 

الشــه های امــوات و مرده هــای َعِفــن و آن چــادر ســفید نــو نیــز جســد پیرزنــی زشــت و 

َفرتــوت اســت کــه تــازه مــرده و در آنجــا نهاده انــد و او بــه جــای عــروس، آن شــب بــا آن 

مــردۀ ســرا پــا کثافــت و نکبــت بــه عیــش و بــازی گذرانیــده اســت و آن رطوبت هــا کــه 

بــه وی می رســیده، نجاســت های آن پیکــر َمنحــوس بــوده اســت. 

کْم ...<.  1. سوره حدید، آیۀ 23؛ >ِلکیال َتأَسوا َعلی  ما فاَتکْم َو ل َتْفَرُحوا ِبما آتا
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بـه خـود توّجـه کـرد و دیـد ای وافضیحتـاه تمام اندامـش فرو رفته در انـواع کثافات 

و نجاسـات اسـت. دهـان و گلـو از مکیـدن آب دهـان مـردار َعِفـن، تلخـی نامطبـوع 

و ُمَهّوعـی دارد. در همـان حـال کـه از شـّدت ِاشـمئزاز و تنّفـر از آن صحنـه بـه خـود 

می پیچیـد و بـه راه چـاره ای می اندیشـید، ناگهـان دیـد پـدرش بـا جمعـی از اعیـان و 

رجـال مملکـت کـه از غیبـت او مضطـرب گشـته و در طلبـش می گردنـد سـر رسـیدند 

و او را در آن حـال فضیحـت و رسـوا دیدنـد. 

طبیعـی اسـت کـه آن شـاهزادۀ بدبخـت! آنچنـان حالـت انفعال و شـرمندگی در 

روحـش پدیـد آمـد کـه آرزو داشـت در همـان لحظـه زمیـن دهـان باز کنـد و او را در خود 

فـرو کشـد تـا از آن فضاحـت و رسـوایی ننگین نجـات یابد. 

حـال ایـن قّصـه اگـر افسـانه هـم باشـد، در نشـان دادن واقـع حـال فـرو رفتـگان در 

ات َنْفسـانی و افتـادگان در لجنـزار شـهوات حیوانـی، زبانـی بـس گویـا و بلیـغ دارد 
ّ

لـذ

کـه جـّدًا مطلـب همیـن اسـت و زندگـی کنونـی ایـن بینوایـان از همـه جـا بـی خبـر، بـه 

همین منوال اسـت که از شـّدت ُسـکر و مسـتی هوس، از مسـیر هدف بیرون افتاده و 
در ایـن دخمـۀ دنیـا بـه عیـش و عشـرت بـا مردارهـای عفـن پرداخته انـد. 1 

هــا<  واویــال کــه ســپیدۀ صبــح قیامــت بدمــد و بــه مفــاد >و َاشــَرَقِت ااَلرض ِبُنــور َرّبِ

همــه جــا روشــن و همــه چیــز آشــکار گــردد. در آن هنــگام اســت کــه رســوایی ها برَمــال 

خواهــد گشــت و ناگهــان خــود را خواهنــد دیــد کــه ســراپا غــرق در چــرک و خــون و 

کثافاتنــد و هــزاران نــوع از تبهکاری هــا و هرزگی هــا در صحنــۀ وجودشــان بــه رســواترین 

صــورت در معــرض نمایــش درآمــده اســت آنچنــان کــه َســتر و پوشــاندن آن بــه هیــچ 

وجــه امکان پذیــر نمی باشــد! از طرفــی هــم مشــاهده می کننــد کــه َمِلــک الَعــرش رّب 

ــموات و ااَلرض و جمیــع فرشــتگان و مقّربیــن از انبیــاء و اولیــاء و صّدیقین و ســایر  الّسَ

خالئــق از اّولیــن و آخریــن، ناظــر ایــن صحنــۀ ننگیــن و فضاحت بــار آن هســتند! 

روَن الِخرَة<. 
َ

وَن العاِجلَة َو َتذ 1. سوره قیامت، آیات 20و 21؛ >کاّل َبل ُتِحّبُ
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ــه انســان دســت می دهــد و چــه  ــان ب ــد و بــس کــه چــه حالــی در آن جری خــدا می دان

آتــش ســوزانی از درونــش شــعله می کشــد! »َاعاَذنــا اهلُل ِمــْن ذِلــک الِخــْزی الَفضیــح«. 

َکندن از زینت های دنیا  دشواری دل 

طبیعـی اسـت تـا جمـال اعـال و ُشـکوه بـی پایان»آخـرت« در چشـم قلـب انسـان 

آن  َکنـد.  نخواهـد  بـر  »دنیـا«  مشـهود  ُشـکوِه  و  پسـت   جمـال  از  دل  ننمایـد،  ـی  
ّ
تجل

و  نخـورده  گوششـان  بـه  آن  معـارف  و  قـرآن  از  سـخن  اصـاًل  کـه  خبرانـی  بـی  دسـته 

داسـتان آخـرت در نظرشـان ماننـد داسـتان های هزارویـک شـب به صورت افسـانه و 

ُاسـطوره های گذشـتگان جلـوه کـرده اسـت، بدیهـی اسـت کـه بـا آنـان سـخن از ُزهـد 

و ِاعـراض از لذائـذ دنیـا بـه میـان آوردن و آنهـا را بـه امیـد »جّنـت« و »رضـوان« خـدا 

دلگـرم نمـودن، بسـیار ُمضِحـک و حّقـًا موهـوم در موهـوم اسـت. 

گرسـنه ای کـه در تمـام مـّدت عمـرش نـه ران مرغـی خـورده و نـه طعـم بوقلمـون 

بریـان چشـیده اسـت، بلکـه بیچـارۀ مسـکین تـا چشـم بـاز کـرده و خـود را شـناخته 

اسـت، در محیـط زندگـی اش شـلغم دیـده و فریـاد شـلغم فروشـان شـنیده اسـت کـه 

آهـای بیـا شـلغم داغ و مرهـم سـینه و سـر دارم. بیـا کـه لبـو و باقلـوای تنـور همچـون 

شـهد و شـکر دارم. بـه چنیـن آدم اگـر بگوییـد رهـا کـن شـلغم بدبـو و چغنـدر آلـوده 

بـه سـراغ ران مـرغ و سـینۀ بوقلمـون بریـان، بسـیار روشـن اسـت  بیـا  بـه خاکسـتر را، 

کـه او هرگـز اعتنـا بـه گفتـار شـما نخواهـد کـرد سـهل اسـت، بلکـه شـما را یـک آدم 

موهوم پرسـت خرافی دانسـته و فورًا مارک»ارتجاع« و کهنه پرسـتی به پیشانی فکرتان 

می چسـباند و لبخند تمسـخری هم تحویلتان داده و ُجفتک زنان به جانب شـلغم 

کـه فرموده انـد:  و شلغم فروشـان مـی دود 
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»هـر کـه نچشـد نشناسـد و هـر که نشناسـد مشـتاق نگردد و هر که مشـتاق 
نگـردد دنبـال آن نـرود و هـر کـه دنبـال چیزی نـرود آن را نیابد«. 1 

پـر  و  بـال  و  افسـرده  بـس  الهـی  راهنمایـان  و  دیـن  عالمـان  کـه  دنیایـی  یـک  در 

س قرآنـی، بـی رونق  شکسـته اند، مراکـز تعلیـم علـوم آسـمانی و محافـل تدریـس و َتـدّرُ

و در هـم ریختـه اسـت، نـه درسـی چنـان کـه بایـد از اصـول عقایـد داده می شـود نـه 

بحثـی از معـارف و مبانـی اساسـی دیـن بـا نسـل جـوان بـه میـان می آیـد. از آن طـرف، 

جغدهـای شـوم بـی دینـی و بـی تقوایـی از هـر سـو بـر در و دیـوار مملکـت نشسـته و 

آوای مـرگ سـر داده انـد. از همـه جـا نـدای هالکتبـار شـیطان و َاتبـاع شـیطان به گوش 

می رسـد کـه بـه انحـاء دسـائس و از راه هـای گوناگـون بّچه ها و جوان های سـرگردان ما 

را بـه وادی هـای وحشـتناک بـی ایمانـی و از خـدا بی خبـری سـوق می دهنـد. 

ات کَشـندۀ آن را بـه گونه هایـی فریبنـده و دلربـا در 
ّ

ایـن عسـل مسـموم دنیـا و لـذ

نظـر آنـان جلـوه داده و بیچـارگان را در همـه جـا بـه لجنـزار شـهوات و هوسـبازی های 

نکبت بـار مهلـک فـرو می برنـد. 

بـرآورده شـلغم فروشـان خـروشجواهرفروشان به کنجی َخموش

آیـا در یـک چنیـن دنیـای پرغوغـا، چگونـه ممکن اسـت با آرامش فکر و آسـودگی 

خاطـر سـخن از خـدا و برنامه هـای دیـن خـدا به میـان آورد و »دنیـازدگان« را از َتَبعات 

ات افراطـی آن برحـذر داشـت؟ جـّدًا کـه در چنیـن 
ّ

بـه دنیـا و لـذ شـوم عالقمنـدی 

محیـط، ایـن سـخن به نظـر اکثریـت مـردم موهوم می آیـد و مضحک. ایـن حقیقت را 

مولـوی در کتـاب خـود )مثنـوی( بـه بیانـی لطیـف و زیبـا آورده اسـت: 

َرِحــم در  بگفتــی  کــس  را  جنیــن  ُمنَتَظـمگــر  بـس  عالمـی  بیـرون  هسـت 

طــول و  عــرض  بــا  زمیــن خّرمــی  ُاکـولیــک  چندیـن  و  نعمـت  بـس  آن  انـدر 

دشــت هــــــا و  بــحـــــرهــــا  و  بــــوستـــــان هــــا بـــــاغ هـــــا و کـشـــت هــــاکــوه هــــــا 

ْم یْشَتْق َو 
َ
ْم یْعِرْف ل

َ
ْم یْعِرْف َو َمْن ل

َ
ْق ل

ُ
ْم یذ

َ
1. منهاج البراعة فی شرح نهج البالغه )خوئی(، ج 6، ص 160؛ »َمْن ل

ْم یِجْد«. 
َ
ْب ل

ُ
ْم یْطل

َ
ْب َو َمْن ل

ُ
ْم یْطل

َ
ْم یْشَتْق ل

َ
َمْن ل
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ِضیــا پــر  و  بلنــد  َبــس  ُسـهاآســماِن  »صـد«  و  ماهتـاب  و  آفتـاب   

َدبــور  از  و  جنــوب  از  و  شــمال  ســــوراز  و  عــروســی هــــا  دارد  بــــاغ هــــا 

آن عجایب هــای  نایــد  صفــت  تـو در ایـن ظلمـت چـه ای در امتحـاندر 

تنگنــا میــخ  چــار  در  خــوری  َعنـاخــون  و  َانجـاس  حبـس  میـان  در 

ُبــدی منکــر  خــود  حــال  ُحکــم  بــه  شـدیاو  کاِفـر  و  ُمعـِرض  رسـالت  زیـن 

از ایـن معناسـت دورکایــن ُمحــال اســت و فریبســت و ُغرور  زان کـه َوهـم کـور 

او  ادراک  ندیــد  چــون  چیــزی  اوجنــس  مــنــکــرنــــــاک  ادراک  نـــشـــنـــــود 

می گویندشـانهمچنــان کــه خلــق عــام انــدر جهــان ابـدال  جهـان  زان 

رنـگکاین جهان چاهی است بس تاریک و تنگ و  بـو  بـی  عالمـی  بیـرون  هسـت 

برفــت زیشــان  کســی  گــوش  در  َزفـتهیــچ  َژرف  حجابـی  آمـد  طمـع  کایـن 

اســتماع از  َطَمــع  بنــدد  را  اّطـالعگــوش  از  غـرض  بنـدد  را  چشـم 

بــدان نیکــو  کنــد  کــورت  طمــع  گمـانپــس  بـی  را  یقیـن  پوشـاند  پرتـو 

راســتان چــون  شــو  بیــزار  طمــع  آســتاناز  آن  ســر  بــر  پــا  نهــی  تــا 

بّچــه در عالــم »رحــم« اگــر درک و شــعوری می داشــت و می خواســت بــا همــان 

بپــردازد،  هســتی  حقایــق  و  عالــم  دربــارۀ  داوری  و  قضــاء  بــه  جایــی اش  آن  درک 

ــت:  ــت و می گف ــم می گش ــارج از َرِح ــتی خ ــر هس ــر کّل مظاه ــه منک ــت ک ــی اس طبیع

فضایــی جــز فضــای رحــم و غذایــی جــز غــذای خــون در عالــم محــال اســت و هــر کــه 

بــه غیــر محتویــات رحــم بــه چیــزی معتقــد گــردد و دربــاره اش ســخنی گویــد، دیوانــه و 

یاوه ســرایی بیــش نخواهــد بــود! آری: 

ُبــدی  ُمنکــر  خــود  حــال  ُحکــم  بــه  شـدیاو  کافـر  و  ُمْعـِرض  رسـالت  زیـن 

زان کـه َوهـم کـور از این معنی اسـت دورکاین محال است و فریب است و غرور 
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> ...کافـران گفتنـد: ایـن ]زنـده شـدن پـس از مرگ[ چیز عجیبی اسـت، آیا 

 زنـده می شـویم[ ایـن بازگشـتی 
ً
وقتـی کـه مردیـم و خـاک شـدیم ]مجـّددا

اسـت دور ]از منطـق عقـل ]البّتـه عقـل نارسـا و کودکانـۀ خودشـان[<. 1 

>کسانی که کافر شده اند ]از روی تمسخر و استهزاء به مردم[ می گفتند: آیا 

می خواهید شما را به مردی راهنمایی کنیم که می گوید: شما پس از آنکه 

ُمردید و ذّرات جسمتان متفّرق و پراکنده گردید، از نو زنده خواهید شد؟ 

آیا او به خدا دروغ می بندد یا جنون بر وی عارض شده است؟ ...<. 2 

به راسـتی ایـن یـک غـرور بیجایـی اسـت کـه انسـان بخواهـد درک دنیـای خـود 

محسـوس  دنیـای  محتویـات  از  خـارج  و  دانسـته  هسـتی  حقایـق  تمـام  مقیـاس  را 

را موهـوم بشناسـد و منکـر گـردد. در صورتـی کـه می بینـد دنیـای بـه ایـن عظمـت و 

زیبایـی را در عالـم »رحـم« بـه ُحکم َدرک و مقیاس آن جایی منکر بوده اسـت و حال 

تـی جـز 
ّ
اینجـا می فهمـد کـه آن انـکار، انـکاری جاهالنـه و بی اسـاس بـوده و آن هـم عل

ضعـف نیـروی تعّقـل و ُانـس بـه آن محیـط محـدود و مضیـق نداشـته اسـت. 

روش بهره مندی از معرفت و معنوّیت قرآن کریم 

اگـر کسـی می خواهـد قـرآن در او اثـر بگـذارد بایـد ابتـدا »خشـیت بالغیب« داشـته 

باشـد. حاال اینجا اشـکالی پیش می آید و آن این که آیا انسـان باید اّول مّتقی باشـد 

تـا قـرآن در او اثـر کنـد یـا اّول بایـد از قـرآن اثـر بگیـرد و بعـد مّتقـی شـود. ایـن مسـئله 

چگونـه اسـت؟ 

 ذِلک َرْجٌع َبِعید<. 
ً
ا ُترابا کّنَ کاِفُروَن هذا َشی ٌء َعِجیٌب علیهم السالم أ إذا ِمْتنا َو 

ْ
 ال

َ
قال

َ
1. سوره ق، آیات 2و 3؛ > ...ف

ٍق 
ْ
ِفی َخل

َ
کْم ل

َ
ٍق إّن  ُمَمّزَ

َ
کّل ْقُتْم  ُئکْم إذا ُمّزِ کْم َعلی  َرُجٍل یَنّبِ

ُّ
کَفُروا َهْل َنُدل ِذیَن 

َّ
 ال

َ
2. سوره سبأ، آیات 7 و 8؛ >َو قال

ٌة ...<.   أْم ِبِه ِجّنَ
ً
کِذبا ی اهلِل 

َ
َتری  َعل

ْ
ف

َ
َجِدیٍد؟مهع؟ أ
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این همان اشکال است که در ابتدای سوره بقره مطرح شده است که: 1 

ایــن قــرآن انســان های مّتقــی را هدایــت می کنــد یعنــی چــه؟ اّول بایــد تقــوا باشــد 

ــا اّول هدایــت باشــد بعــد تقــوا؟ هــر دو صحیــح اســت. منتهــا اّول  بعــد هدایــت؟ ی

بایــد تقــوای فطــری باشــد تــا هدایــت بیایــد و تقــوای اکتســابی در او ایجــاد کنــد. 

ــه او بگوینــد اســتکبار  ــا بخواهنــد حرفــی ب ــه ت اّول آدم بایــد خوش جنــس باشــد وگرن

می کنــد. آن کســی کــه اســتکبار و لجاجــت داردتقــوای فطــری نــدارد و قــرآن هیــچ گاه 

در او اثــر نمی کنــد. مثــل ابوجهــل می شــود. اّمــا آن کــس کــه تقــوای فطــری دارد فطرتــًا 

آمــادۀ شــنیدن اســت. وقتــی بشــنود قهــرًا قــرآن در او اثــر می کنــد و پــروازش می دهــد. 

پــس هدایــت عاّمــه ابتــدا بایــد بیایــد؛ بعــد از ناحیــۀ قــرآن هدایــت خاّصــه در انســان 

پیــدا شــود. مــا بحمــداهلل ابتــدا خــوش جنــس بــوده و آمده ایــم و گــوش بــه دعــوت 

قــرآن داده ایــم و ِان شــاءاهلل تقــوای اکتســابی هــم در مــا پیــدا شــده و هدایــت خاّصــه 

هــم در مــا پدیــد آمــده اســت. 

میزان تأثیر موعظه و نصیحت در زندگی انسان

ایـن را بدانیـم کـه همـۀ مـا نیـاز بـه موعظـه داریـم؛ اگـر چـه خیلـی هـم عاِلـم باشـیم 

و چـه بسـا انسـان همـان مطلبـی را کـه می دانـد، اگـر از زبـان دیگـری بشـنود، تکانـش 

بدهـد. دانسـتن، آن اثـر را نـدارد کـه شـنیدن دارد. 

او  بخـوان.  قـرآن  مـن  بـرای  می فرمـود:  مسـعود  بـن  عبـداهلل  بـه  خـدا؟ص؟  رسـول 

عـرض می کـرد: یـا رسـول اهلل! قلب شـما مهبط قرآن اسـت، من بخوانـم؟! می فرمود: 

می خواهم آن را از دیگری بشـنوم. در شـنیدن اثری هسـت که در دانسـتن و خواندن 

ِقیَن<.  ُمّتَ
ْ
ل

ّ
ْیَب ِفیِه ُهًدى ِل  َر

َ
ِکَتاُب ل

ْ
ِلَک ال

ٰ
1. سوره بقره، آیۀ 2؛ >َذ
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نیسـت. ابـن مسـعود قـرآن می خوانـد و رسـول اهلل؟ص؟ ، اشـک می ریخـت. 

مـا هـر هفتـه حّمـام می رویـم کـه تـن مـا بـوی نامطبـوع نگیـرد. روح مـا کـه لطیف تـر 

اسـت، اگر مّدتی رهایش کنیم، گند و عفونت می گیرد و ظلمانی می شـود! قسـاوت 

گرفتـه و کم کـم از آیـات الهـی منزجـر می شـود. از نماز و مناجات با خدا بیزار می شـود. 

وقتـی انسـان روحـش بیمـار می شـود، اصـاًل نمی فهمـد کـه بیمـار اسـت! ولـی وقتـی 

جسـمش بیمـار می شـود، سـریعًا بـه فکـر مـداوای آن می افتـد. سـال ها بـر او می گذرد، 

در حالـی کـه میـل بـه قـرآن و دعـا و مناجـات بـا خـدا نـدارد و نمی فهمـد کـه مریـض 

اسـت و نیـاز بـه طبیـب دارد کـه خـود را معالجـه کند. 

باری! حضرت امام امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمودند: 

»خـوب جایـی اسـت حّمـام کـه آدمـی را بـه یـاد آتـش جهّنـم می افکنـد و 

چـرک را می زدایـد«. 1 

از آن طرف هم می فرمودند: 

را  حیــا  و  می کنــد  هتــک  را  پوشــش  و  ســتر  حّمــام،  اســت  »بدجایــی 
می بــرد!«.2

انسـان در حّمام هـای عمومـی سـابق، بـدون لبـاس در بیـن مـردم ظاهـر می شـد 

و  ادارات  بگوییـم  امـام؟ع؟  بیـان  ایـن  روی  مـا  اگـر  حـال  می رفـت.  بیـن  از  حیـا  و 

وزارتخانه هـای مـا، بـازار و خیابان هـای مـا و آموزشـگاه ها و کارگاه هـای مـا بـد جایـی 

اسـت زیـرا سـتر و پوشـش را کنـار زده و حیـا را از بیـن بـرده اسـت، درسـت گفته ایـم. 

امـروز ایـن بی پروایـی و اختـالط مـردان و زنـان در همـه جـا لطمـۀ بزرگـی بـه فضـای 

دینـی مـا زده اسـت! 

بـر زن واجـب  از آقایـان فقهـا فرموده انـد، پوشـاندن چهـره  اگـر شـنیده ایم برخـی 

َرِن«. 
َ

ّد
ْ
َهُب ِبال

ْ
کُر الّناَر َو یذ

َ
َحّماُم یذ

ْ
َبیُت ال

ْ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 6، ص 496؛ »ِنْعَم ال  .1

َحیاِء«. 
ْ
َهُب ِبال

ْ
َحّماُم یْهِتک الِسْتَر َو یذ

ْ
2. من ل یحضره الفقیه، ج 1، ص 115؛ »ِبْئَس الَبیُت ال
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نیسـت و نـگاه مـرد هـم بـه چهـرۀ زن حـرام نیسـت؛ آن در صورتـی اسـت کـه }ریبـه 

ذی{ در بیـن نباشـد، وگرنـه فتـوای عمـوم فقهـا بـر وجـوب پوشـش چهـرۀ زن و 
ّ

و تلـذ

حرمـت نـگاه مـرد بـه چهرۀ زن می باشـد و آیا شـما باورتان می شـود که زنـان و دختران 

جـوان و زیبـا بـا مـردان جـوان در بحـران غریـزۀ جنسـی آن هـم غالبـًا بـی همسـر مواجه 

ذی در بیـن نباشـد؟! ایـن خـالف اقتضـای طبیعـت مـرد و زن 
ّ

شـوند و هیچ گونـه تلـذ

اسـت. خـدا همـۀ مـا را از شـرور نفـس اّمـاره مصـون نگـه دارد. ایـن زندگـی دنیـوی بـه 

زودی تمـام می شـود و مـا روز قیامـت بـه هـم می رسـیم! آن روز نگوییـد، شـما نگفتیـد 

از  پرهیـز  و  تقـوا  اسـت.  حّجـت  اتمـام  بـرای  عمدتـًا  کـرات 
ّ

تذ ایـن  نشـنیدیم.  مـا  و 

معصیـت، تنهـا راه تقـّرب بـه خدا و اولیای خداسـت. امیدواریـم از خالل آیات قرآن 

مجیـد و بیانـات حضـرات معصومیـن؟مهع؟  نـور ایمـان و یقیـن بـر قلب هـای مـا بتابـد 

و ظلمت هـا را بزدایـد. 

بالی خانمان سوز دنیا طلبی 

یکــی از برنامه هــای ارشــاد و هدایــت حضــرت عیســی مســیح؟ع؟ ســیاحت در 

بــالد بــود. در میــان شــهرها می گشــت و مــردم را ارشــاد می نمــود. یکــی از اصحــاب کــه 

اظهــار عالقــۀ شــدید بــه آن حضــرت می کــرد، در یکــی از ســفرها همــراه ایشــان شــد. 

در بیــن راه بــه نهــر آبــی رســیدند و نشســتند غــذا بخورنــد. ســه قــرص نــان داشــتند. 

یکــی را حضــرت مســیح؟ع؟ خــورد و یکــی را آن مــرد همــراه و یکــی اضافــه آمــد. 

مســیح؟ع؟ برخاســت و کنــار آب رفــت تــا آب بنوشــد. وقتــی برگشــت، آن قــرص 

ــاب آن  ــم. او آن را در غی ــت: نمی دان ــد؟ گف ــه ش ــان چ ــرص ن ــود: ق ــد! فرم ــان را ندی ن

حضــرت خــورده بــود! 
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حرکـت کردنـد و در بیـن راه آهویـی را شـکار کردنـد و گوشـت آن را بریـان کـرده و 

خوردنـد. یکـی از معجـزات حضـرت مسـیح؟ع؟ زنـده کـردن مـردگان بـود. بـه آن آهـو 

خطـاب کـرد بـه اذن خـدا برخیـز. آن هـم زنـده شـد. حضـرت بـه آن مـرد فرمـود: تـو را 

قسـم می دهـم بـه حـّق آن خدایـی کـه ایـن آیـت را بـه دسـت من به تـو نشـان داد، بگو 

آن قـرص نـان چـه شـد؟ گفـت: نمی دانـم! 

او را  بـاز هـم آمدنـد و کنـار نهـر عظیمـی رسـیدند. حضـرت مسـیح؟ع؟ دسـت 

گرفـت و قـدم روی آب گذاشـتند و بـه آن سـمت نهـر رسـیدند. حضـرت بـار دیگر او را 

قسـم داد و از قـرص نـان جویـا شـد و بـاز او گفـت نمی دانـم! 

رفتنـد تـا کنـار تـّل ریگـی رسـیدند. حضـرت مسـیح؟ع؟ بـه ریگ هـا اشـاره کـرد و 

مبـّدل بـه طـال شـد! آنـگاه طالهـا را بـه سـه قسـمت مسـاوی تقسـیم کـرد و فرمـود: این 

قسـمت مال من، آن قسـمت هم مال تو و قسـمت سـّوم هم مال کسـی که قرص نان 

را خـورده اسـت. گفـت: آقـا! آن را مـن خـورده ام!! سـخن از طـال کـه به میان آمـد، اقرار 

بـه خیانـت کـرد و خـود را رسـوا نمـود. حضرت مسـیح؟ع؟ فرمـود: همۀ اینهـا مال تو و 

از او خداحافظـی کـرد و رفـت. 

چون به پول رسـید، دیگر به پیغمبر کاری نداشـت. تنها نشسـته بود. ناگهان دو 

ـی از طـال دارد. مـرد فهمیـد کـه آنها نظر سـوء به طالهای 
ّ
نفـر پیـدا شـدند و دیدنـد او تل

او دارنـد و قصـد قتـل او را کرده اند. 

گفـت: اینهـا را بـا هـم تقسـیم می کنیـم. گفتنـد: یکـی از مـا بـه شـهر بـرود و غذایـی 

فراهـم کنـد کـه بخوریـم و بـه شـهر برگردیـم. او کـه رفـت غـذا بخـرد، بـا خـود گفـت، 

غـذا را مسـموم می کنـم کـه آنهـا بمیرنـد و همـۀ امـوال مـال مـن باشـد. آن دو نفـر هـم 

گفتنـد: چـرا بـه او سـهم دهیـم، او را می کشـیم و خـود صاحـب ایـن طالهـا می شـویم. 

او کـه آمـد، برخاسـتند و او را کشـتند و بعـد غـذای مسـموم را خوردنـد و هـر دو مردند و 

اجسـاد ایـن سـه نفـر کنـار طالهـا افتـاد!! 
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حضـرت عیسـی؟ع؟ بـا جمعـی از یارانشـان برگشـتند و دیدنـد سـه جسـد کنـار 

ـۀ هـم 
ّ
طالهـا افتـاده اسـت! فرمودنـد: دنیـا ایـن اسـت و دنیـاداران این گونـه بـر سـر و کل

می کوبنـد و بـرای رسـیدن بـه پـول، همدیگـر را می دّرند و دنیا همچنـان به جای خود 

باقـی می مانـد. 

مست است زمین زیرا خورده است به جای می

نــوشــــروان دل  خـــــون  هـــرمـــــز  ســر  َکــــأس  در 

گویــی کــه کجــا رفتنــد آن تاجــوران یــک یــک

ز ایـــشان شکـــم خـــاک است آبستـــن جاویـــدان

زّریــن تــره کــو بــر خــوان، رو کــْم َتَرکــوا 1 برخــوان

آثار و برکات خشنود کردن دلها  

فرموده انـد: دل کسـی را خـوش کـردن، فضیلتـی دارد کـه بسـیاری از عبـادات، در 

فضیلـت بـه پـای آن نمی رسـند. از آن طـرف دل کسـی را رنجانـدن و حـّق کسـی را 

ضایع کردن، گناهی اسـت که بسـیاری از گناهان، در خباثت به پای آن نمی رسـند. 

مـردی خدمـت حضـرت امـام صـادق؟ع؟ شـرفیاب شـد و عـرض کـرد: آقـا! مـن 

در اهـواز زندگـی می کنـم. اسـتاندار اهـواز بـرای مـن مالیـات بسـیار سـنگینی معّیـن 

کـرده کـه مـن مسـتحّق آن نمی باشـم و زندگـی مـن متالشـی خواهـد شـد. اگـر شـما 

شماسـت.  ارادتمنـدان  از  او  می دانـم  چـون  می کنـد  عمـل  او  بفرماییـد،  توصیـه ای 

امـام فقـط یـک جملـه مرقـوم فرمودنـد: 

»برادرت را خوشحال کن تا خدا تو را خوشحال کند«. 2 

کریم<.  1. سوره دخان، آیات 25 و 26؛ >کْم َتَرکوا ِمْن َجّناٍت و ُعیوٍن و زروٍع و َمقاٍم 
ک اهلُل«.  ک یُسّرَ خا

َ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص 190؛ »ُسّرَ ا  .2
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مــرد می گویــد نامــه را گرفتــم و بــه ســوی اهــواز برگشــتم. بــه خانــۀ اســتاندار رفتــم. 

دیــدم حّضــار در مجلســش زیــاد هســتند. صبــر کــردم اندکــی خلــوت شــد. نامــه را بــه 

ــتاد.  ــت و ایس ــت برخاس ــادق؟ع؟ اس ــام ص ــد از ام ــرد و فهمی ــگاه ک ــی ن او دادم. وقت

نامــه را بوســید و روی چشــمش گذاشــت و رو بــه مــن کــرد و گفــت: تــو از مــن حاجتــی 

ــو را خوشــحال کنــم؟ گفتــم: مشــکل  ــد ت ــه مــن دســتور داده ان داری کــه مــوالی مــن ب

مــن ایــن اســت کــه مالیــات ســنگینی بــر مــن نوشــته شــده و مــن مســتحق آن نیســتم. 

فــورًا بــه منشــی دســتور داد اســم ایــن مــرد محتــرم را از میــان اســامی مالیات دهنــدگان 

محــو کــن و بــه جــای او اســم خــودم را بنویــس و از مــال شــخصی خــودم ایــن مالیــات 

ــه بیت المــال صدمــه ای نخــورد.  ــه او ظلمــی نشــده باشــد و هــم ب را بپــرداز کــه هــم ب

ــو  ــد ت ــو را خوشــحال کــردم؟ گفتــم: بلــه! خداون ــا ایــن کار، ت ــا ب ــه مــن گفــت: آی بعــد ب

را خوشــحال کنــد. بــه ایــن اکتفــا نکــرد. دســتور داد مرکــب مخصــوص خــودش را 

ــر از  ــا همیشــه همــراه او باشــد و یــک صنــدوق پ ــه او داد ت ــا غالمــی ب ــد و آن را ب آوردن

لباس هــای فاخــر هــم بــه او داد. هــر چــه کــه بــه او مــی داد می گفــت: آیــا تو را خوشــحال 

کــردم؟ موالیــم بــه مــن دســتور داده تــو را خوشــحال کنــم. بعــد از همــۀ اینهــا گفت: این 

اتاقــی کــه در آن نشســته بــودم و تــو نامــۀ موالیــم را بــه مــن دادی بــه احتــرام آن لحظــه، 

ــو باشــد و بعــد از ایــن نیــز هــر حاجتــی داشــتی  ــاق هســت، مــال ت  هــر چــه در ایــن ات

نزد من بیا. 

امــام  زیــارت  بــه  کــه  دیگــر  وقــت  و  آمــد  بیــرون  خوشــحالی  کمــال  بــا  مــرد  آن 

صــادق؟ع؟ مشــّرف شــد داســتان اســتاندار اهــواز را بــرای آن حضــرت نقــل کــرد و 

ــما را  ــی او ش ــول اهلل! گوی ــن رس ــرد: یاب ــرض ک ــرد ع ــود. م ــحالی فرم ــار خوش ــام اظه ام

ــه خــدا ســوگند، او خــدا و رســولش را مســرور  خوشــحال کــرده اســت. فرمــود: آری! ب

کــرده اســت. 
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راه زدودن غبار غفلت از دلها 

از رسول خدا؟ص؟ منقول است: 

»دل ها زنگ می گیرد؛ آنگونه که آهن زنگ می گیرد«. 1 

البّتـه می دانیـم کـه عبـارات مختلـف عقـل ، قلـب ، روح و نفـس نشـان دهنـدۀ 

همـان حقیقـت واحـدۀ انسـانی اسـت کـه درک حقایـق می کنـد؛ اگرچـه از نظـر دّقت 

علمـی، تفاوت هایـی دارنـد. 

باری! از رسول خدا؟ص؟ سؤال شد، راه زنگ زدایی از دل ها چیست؟ فرمودند: 

»قرآن خواندن و به یاد مرگ بودن«. 2 

دربارۀ قرآن فرموده اند: 

»در قـرآن بیندیشـید و معـارف آن را بـه دسـت آوریـد که بهـار حیات بخش 

دل ها قرآن اسـت«. 3 

ــاد بگیــرد4  کــه ســرمایۀ  ــا نمــرده، قــرآن را ی شایســتۀ شــأن مؤمــن ایــن اســت کــه ت

حیــات ابــدی مــا قــرآن اســت و درجــات بهشــتی را بــا آیــات قــرآن تنظیــم می کننــد. 

نحوه ی بهره برداری از فرصت های طالیی عمر خود 

یکی از بزرگان علم اخالق ضمن مواعظش می گوید: 

و  انجــام می دهــی  را  تبهــکاران  روز! عمــل  هــرزه کار  و  ُمــردار شــب  »ای 

َحدیُد«. 
ْ
 ال

ُ
کما َتْصَد وُب 

ُ
ُقل

ْ
َتْصَدُء ال

َ
ُه ل

َ
1. میزان الحکمه )محمد ری شهری( ، ج 9 ، ص 346؛ »ِاّن

َموِت«. 
ْ
ُقرآِن َو ِذکُر ال

ْ
2. شرح نهج البالغه لبن أبی الحدید، ج 10، ص 144؛ »َتالَوة ال

وِب«. 
ُ
ُقل

ْ
بیُع ال ُه َر

َ
ِاّن

َ
ُهوا فیِه ف

َ
3. تحف العقول، النص، ص 150؛ »َتَفّق

ُقرآِن«. 
ْ
َم ال

َّ
ْن ل یُموَت َحّتی یَتَعل

َ
ُمؤِمِن ا

ْ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص 607؛ »یْنَبِغی ِلل  .4
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جایــگاه نیکــوکاران را می طلبــی؟ چــه دور از حــق و حقیقــت توّقــع داری! 
ــا کــی؟«. 1 آخــر آهــن ســرد کوبیــدن ت

در خطاب های خدا به حضرت داوود پیامبر؟ع؟ آمده است: 

»ای داوود! انسـان های مّتقـی خـواب شبشـان را جـز با نماز بـرای من توأم 

نمی سـازند و روزشـان را جـز بـا ذکـر یـاد من به پایان نمی رسـانند«. 2 

بیداری ساعت آخر شب و استغفار باالسحار از عالیم دوستداران اهل بیت؟مهع؟ 

است. 

شــنیده ایم مــوالی بزرگوارمــان امــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ وقتــی بــا شمشــیر فــرق 

بــه خانــه می بردنــد بیــن راه کــه ســپیدی  مبارکــش را شــکافتند و فرزندانــش او را 

صبــح تــازه دمیــده بــود، نگاهــی بــه افــق انداخــت و فرمــود: ای فجــر صــادق! شــاهد 

بــاش کــه نشــد یــک شــب تــو طلــوع کنــی و چشــم علــی در خــواب باشــد. یعنــی شــما 

هــم کــه شــیعۀ علــی؟ع؟ هســتید، نکنــد بخوابیــد و نمــاز صبحتــان قضــا شــود! 

در زندگـی کنونـی مـا موجبـات غفلـت فـراوان شـده اسـت! مردمـی تـا نیمه هـای 

شـب پـای تلویزیـون و تماشـای فیلـم می نشـینند و بـرای نمـاز شـب کـه هیـچ، بـرای 

نمـاز صبـح هـم بیـدار نمی شـوند! 

ایــن بیمــاری مهلــک غفلــت از خداســت کــه مــا را بــه هــالک ابــدی می افکنــد. 

رفیــع  درجــات  می شــود  لحظــه اش  هــر  بــا  کــه  را  عمــر  عظیــم  ســرمایۀ  ایــن  آیــا 

قــرب خــدا را بــه دســت آورد، در پــای تلویزیــون و تماشــای فیلم هــا تلــف کــردن، 

ــه  ــان می خواهیــم ب ســفاهت و کم خــردی و بلکــه بی خــردی نیســت؟ از خداونــد مّن

ْنَت 
َ
ُفّجاِر َو ا

ْ
هاِر َتْعَمُل َعَمَل ال ة ِبالّنَ

َ
یِل َبّطال

َّ
1. إرشاد القلوب إلی الصواب )دیلمی(، ج  1، ص 87؛ »یا ِجیَفة ِبالل

کْم َتْضِرُب ِفی َحِدیٍد باِرٍد«.  ْبراِر َهیهاَت َهیهاَت 
َ ْ
 ال

َ
ُب َمناِزل

ُ
َتْطل

 ِبِذکِری«. 
ّ
واِتِهْم ِلی َو ل یْقَطُعوَن َنهاَرُهْم ِال

َ
 ِبَصل

ّ
ُهْم ِال

َ
یل

َ
ِقیَن ل یناُموَن ل ُمّتَ

ْ
 ال

َ
2. همان، ص 86؛ »یا داُوُد ِاّن
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 حرمــت مقّربــان درگاهــش مــا را از خــواب غفلــت بیــدار کنــد و رشــد عقلــی بــه مــا 

عنایت فرماید. 

ضمن مواعظ دیگری امام امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند: 

»ای کسـی کـه عاقبـت تسـلیم و تقدیـم مورهای زیر خاک خواهی شـد، از 

آنچـه می شـنوی و می بینـی عبـرت بگیر«. 1 

ت خواب را از خود دور کنند و اشک های پیاپی 
ّ

»به چشمانت بگو لذ

بریزند«. 2 

»خانـۀ تـو قبـر اسـت، خانـۀ وحشـت ها و گرفتاری هـا، پایـان کار تـو مـرگ 
اسـت ای آدم کـم حیـا!«. 3

»ای مـردم! بـدون درنـگ همیـن حـاال بـه پـا خیزیـد و بـه فکـر آینـدۀ خـود باشـید؛ 

پیش از این که به غل و زنجیرها بسته شوید و دِر توبه مسدود گردد، قلم نویسندگان 

اعمـال بخشـکد و نامـۀ اعمـال پیچیـده گـردد کـه دیگـر نـه رزقـی نـازل می شـود و نـه 

عملـی باال مـی رود«. 4 

لحظــه ای پیــش خواهــد آمــد کــه در آن لحظــه، هــر چــه از ملک المــوت اســتدعا 

کنیــم بــه قــدر یــک نفــس بــه مــا مهلــت بدهــد کــه بگوییــم: ال الــه ااّل اهلل. او می گویــد 

خیــر! نفس هــا و ســاعت ها، روزهــا و هفته هــا، ماه هــا و ســال ها بــر تــو گذشــت کــه 

قــدر آنهــا را ندانســتی و آنهــا را بــه بطالــت و غفلــت گذرانــدی، االن دیگــر بــه قــدر یــک 

ــان  ــه پای ــو از همــه چیــز دنیــا ب ــو مهلــت داده نمی شــود! تمــام ســهم ت ــه ت نفــس هــم ب

ــه  ــان از گلویــت پاییــن نمــی رود، بلکــه آب هــم اگــر ب ــه تنهــا دیگــر ن رســیده اســت. ن

یِه اْعَتِبْر ِبما َتْسَمُع َو َتری«. 
َ
وِد َو یْهدی  ِال

ُ
ی الّد

َ
ُم ِال

َّ
1. امالی )طوسی(، النص، ص 653؛ »یا َمْن یَسل

ُموِع َتْتری«. 
ُ

ُموِع َبْعَد الّد
ُ

ة الکری  َو َتِفیُض ِمَن الّد
َّ

ذ
َ
2. همان؛ »َو ُقْل ِلَعیَنیک َتْجُفو ل

َحیاء(؛ 
ْ
َمْوُت یا َقلیَل ال

ْ
ی  َو غایُتک ال

َ
ِبل

ْ
ْهواِل َو ال

َ ْ
َقْبُر َبیُت ال

ْ
3. البرهان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 855؛ )َبیُتک ال

 
ً
وَبة َمْفُتوحا  َو باُب الّتَ

ً
راج ُمِنیرا  َو الّسِ

ً
قا

َ
َوثاُق ُمْطل

ْ
َن ماداَم ال

ْ
َن ال

ْ
یَها الّناُس ال

َ
4. امالی )طوسی(، النص، ص 686؛ »ا

 َو ل َعَمٌل یْصَعُد«. 
ُ

ْزٌق یْنِزل ال ِر
َ
ِحیَفة ف ُم َو ُتْطَوی الّصَ

َ
َقل

ْ
 ال

َ
ْن یُجّف

َ
َو ِمْن َقْبِل ا
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حلقــت بریزنــد، پاییــن نمــی رود و حّتــی از هــوا هــم بــه قــدر یــک نفــس کشــیدن از تــو 

ســهمی باقــی نمانــده اســت! 

پـس تـا چنیـن لحظـه ای پیـش نیامـده و از همـه جهـت درهـا بـه روی مـا بسـته 

فـرا رسـیدن آن  بـرای  را ببندیـم و آمادگـی  بـار خـود  تنّبـه پیـدا کنیـم و  نشـده اسـت 

ایـن کار عاقـالن عالـم اسـت.  لحظـه داشـته باشـیم کـه 

ـــی نــگـــذرد ایـــام کـشــتهیــن مگــو فردا کــه فرداها گذشــت
ّ
تـــا بـــه کــل

جایز نبودن پرسش هر سؤالی 

فرموده اند: 

»مسـلمان خـوب آن اسـت کـه هـر چـه نافـع بـه حالـش نیسـت، آن را رهـا 

کنـد و بـا سـؤال و جـواب آن، عمـر خـود و دیگـران را تضییـع ننمایـد«. 1 

و همچنین فرموده اند: 

دانسـتنش خـوب  کـه  هـر چـه  بخواهـی  کـه  اسـت  ایـن  از  کوتاه تـر  »عمـر 
 2 بیامـوزی«.  را  آن  اسـت، 

البّتــه دانســتنی های خــوب در عالــم زیــاد اســت ولــی عمــر کوتــاه اســت و لــذا 

بایــد انســان دنبــال آنچــه کــه دانســتنش در اهّمیــت و اولویــت اســت بــرود. آنچــه 

بــرای یــک مســلمان در درجــۀ اّول اهّمیــت اســت، تحصیــل »عقایــد حّقــۀ اســالمی« 

اســت. پــس از آن، دانســتن احــکام و برنامــۀ عملــی و بــه دنبــال آن، تحصیــل ملکات 

فاضلــۀ اخالقــی. درحدیــث معروفــی آمــده اســت، رســول خــدا؟ص؟ در مســجدالّنبی 

َمْرِء َتْرکُه ما لیْعِنیِه«. 
ْ
1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج  1، ص 216؛ »ِمْن ُحْسِن ِاْسالِم ال

ُمُه«. 
ْ
ما یْحُسُن ِبک ِعل

َّ
کل َم 

َّ
ْن َتَتَعل

َ
ْقَصُر ِمْن ا

َ
ُعْمُر ا

ْ
ل
َ
2. شرح نهج البالغه لبن أبی الحدید، ج 20، ص 262؛ »ا
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فرمودنــد: ایــن کــه دورش جمــع شــده اید، کیســت؟ گفتنــد: عاّلمــه اســت. فرمودنــد: 

چــه می دانــد؟ گفتنــد: خیلــی چیزهــا می دانــد؛ اشــعار، تاریــخ، انســاب، وقایــع و 

حــوادث دوران جاهلّیــت و نظایــر اینهــا. فرمودنــد: 

»این چیزی است که نه دانستنش نفعی دارد و نه ندانستن آن ضرری«. 1 

آنچــه دانســتن آن دارای اهّمیــت و ارزش انســانی اســت، ســه مطلــب اســت: 

عقایــد و اخــالق و احــکام! 2 پــس از تحصیــل ایــن ســه علــم، دنبــال تحصیــل علــوم 

ــا بــه ایــن ســه علــم  دیگــر رفتــن بســیار خــوب اســت و بعضــًا الزم و واجــب اســت اّم

بــی اعتنــا بــودن و دنبــال علــوم دیگــر رفتــن، خــالف حکــم عقــل اســت و خــود را بــه 

هــالک ابــدی افکنــدن. 

بالی ویرانگر حسادت 

پناه بر خدا از شّر حسد. به این روایت توّجه فرمایید: 

»آفت از بین برندۀ دین، سه چیز است: حسد، عجب و فخر«. 3 

»حسـد« یعنـی از سـعادت دیگـران رنـج بـردن. ُعجـب یعنـی خودپسـندی. فخـر 

یعنـی کمـال خـود را بـه رخ دیگـران کشـیدن. 

ــود  ــودش را ناب ــی خ ــه حّت ــد ک ــل آدم می  افکن ــرده روی عق ــد پ ــان حس ــی چن گاه

می کنــد. جریانــی نقــل شــده اســت کــه در زمــان یکــی از خلفــای عّباســی، مــردی 

همســایۀ توانگــری داشــت کــه در نظــر مــردم بســیار محبــوب و محتــرم بــود و ایــن 

ُه و ل یْنَفُع َمْن َعِلَمُه«. 
َ
ٌم ل یُضّرُ َمْن َجِهل

ْ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 1، ص 32؛ »ذاک ِعل  .1

ة قاِئَمة«.  و ُسّنَ
َ
ة ا

َ
ریَضة عاِدل

َ
و ف

َ
ُم َثالَثة آیة ُمْحکَمة ا

ْ
ِعل

ْ
َما ال

َ
2. همان؛ »ِاّن

َفْخُر«. 
ْ
ُعْجُب َو ال

ْ
َحَسُد َو ال

ْ
یِن ال ة الّدِ

َ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص 307، »آف  .3
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مــرد از محبوبیــت او در میــان مــردم رنــج می بــرد و در تحقیــر و تخریــب شــخصّیت 

ــا او را  او می کوشــید ولــی بــه هــدف نمی رســید. عاقبــت فکــر کــرد کــه چــه کار کنــد ت

نابــود کنــد. ایــن نقشــه بــه نظــرش رســید: غالمــی را کــه کودکــی بــود خریــد و آورد و او 

را بــا محّبــت فــراوان تربیــت کــرد تــا بــه ســّن رشــد رســید و قــوی و نیرومنــد شــد. روزی 

بــه او گفــت: مــن در مقابــل ایــن همــه محّبــت کــه بــه تــو کــرده ام، از تــو یــک حاجــت 

دارم. غــالم گفــت: مطیــع فرمانــم؛ اگــر چــه بــذل جانــم باشــد. گفــت: حاجتــم ایــن 

اســت کــه تــو مــرا بکشــی و بعــد جنــازه  را بــا همــان کارد خونیــن بــه پشــت بــام همســایه 

بیفکنــی تــا او بــه قتــل مــن مّتهــم بشــود و بیاینــد او را ببرنــد و بکشــند. غــالم گفــت: آقا! 

ــران  ــا دیگ ــم ت ــما را بکش ــرا ش ــم، چ ــودم او را می کش ــن خ ــت، م ــی نیس ــه ُعَقالی این ک

او را بکشــند؟! مــن کــه ایــن همــه لطــف و محّبــت از شــما دیــده ام، چگونــه ممکــن 

اســت دســتم بــه چنیــن گناهــی دراز شــود؟ گفــت: مــن از تــو راضــی نخواهــم شــد مگــر 

آنچــه را کــه می گویــم عمــل کنــی زیــرا ممکــن اســت تــو نتوانــی او را بکشــی. فرضــًا هــم 

م او مّتهــم 
ّ
ــد. وقتــی مــرا کشــتی، مســل کــه کشــتی، مــن مّتهــم می شــوم و مــرا می گیرن

می شــود و او را می گیرنــد و می کشــند. عاقبــت غــالم بــا اصــرار او ایــن کار را کــرد. مــرد 

را شــبانه بــرد بــر پشــت بام همســایه و آنجــا ســرش را بریــد و جنــازه اش را بــا کارد خونین 

گذاشــت و فــرار کــرد. فــردا همســایه را گرفتنــد و بردنــد؛ ولــی غــالم وجدانــش ســخت 

 ناراحــت شــد و برگشــت در محکمــه اقــرار کــرد و تمــام جریــان را گفــت و همســایه 

را آزاد کردند. 

نتیجــه  ایــن شــد کــه آن آدم حســود َخِســَر الّدنیــا و اآلخــره گردیــد و زیانــکار هــر دو 

جهــان. 
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هر گریه ای کاشف از ندامت و پشیمانی نیست

در توضیح این عنوان گریه برادران یوسف قابل ذکر است قرآن کریم می فرماید:

>بــرادران، یوســف را در چــاه انداختنــد و شــبانگاه گریه کنــان نــزد پــدر 

آمدنــد<.1 

ــد  ــته باش ــی نداش ــدر دسترس ــود و پ ــب بش ــا ش ــد ت ــان ماندن ــدر در بیاب ــی آن ق یعن

کــه دنبــال یوســف بگــردد. از اینکــه گریه کنــان آمده انــد معلــوم می شــود هــر گریــه ای 

کاشــف از ســوز دل نیســت بلکــه ممکــن اســت آدم بی رحــم ســنگدل جانــی در 

عیــن ارتــکاب جنایــت گریــه کنــد و همچنیــن هــر گریــه ای کاشــف از ندامــت نیســت؛ 

بلکــه ممکــن اســت از روی نفــاق و بــرای فریــب دادن دیگــران باشــد و ممکــن اســت 

ــرار بگیــرد و  ــازک کــه زود تحــت تأثیــر احساســات ق آدمــی رقیق القلــب باشــد و دل ن

ــر ایــن نیســت کــه نــادم و توبــه کار شــده باشــد. گریــۀ  ــا ایــن دلیــل ب اشــکش بریــزد؛ اّم

ندامــت، غیــر از گریــۀ رّقــت اســت. 

گریــۀ رّقــت دلیــل بــر ندامــت نمی شــود. بــرادران یوســف هــم ممکــن اســت واقعــًا 

ناراحــت شــده باشــند، باالخــره برادرشــان بــوده کــه در تــه چــاه تنــگ و تاریــک مانــده 

اســت. پدرشــان را هــم می بیننــد کــه از فــراق پیونــد دلــش، چگونــه می ســوزد و بــه 

خــود می پیچــد. طبیعــی اســت کــه رّقــت در دلشــان پیــدا می شــود و می گرینــد ولــی 

ــد و او را از  ــه می توانســتند برون ــادم نشــده اند، وگرن در عیــن حــال، از آن کار بدشــان ن

چــاه بیــرون بیاورنــد و لــذا فرمودنــد: 

»آدم خداترس، آن نیست که می گرید و اشک چشمش را پاک می کند«.2 

1. سوره یوسف، آیۀ 16؛ >َو جاُؤ أباُهْم ِعشاًء یْبکوَن<. 
خاِئُف َمْن یْبکی َو یْمَسُح َعیَنیِه«. 

ْ
یَس ال

َ
2. مجموعه ورام، ج 2، ص 133؛ »ل
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»آدم خداتـرس آن کسـی اسـت کـه کاری را کـه از عـذاب آن می ترسـد، 

کنـد«.1  تـرک 

بـرادران نیـز اگـر بـه راسـتی از کار شـیطانی خـود تائـب و نـادم شـده بودنـد و از تـرس 

خـدا می گریسـتند، بی درنـگ می رفتنـد و یوسـف را از چـاه بیـرون می آوردنـد و خـدا و 

پـدر را از خـود راضـی می کردنـد و احتیاجـی به گریه و ندبه نبود. مثل بسـیاری از مردم 

مـا کـه بـه جـای تـرک گناهـان عذاب انگیـز، علی الـّدوام بـه گریـه و ندبـه می پردازنـد و 

اشـک و آه و نالـه و افغـان از خـود سـر می دهنـد. 

در روز عاشـورا، عمـر بـن سـعد در عیـن حـال کـه گریـه می کـرد، دسـتور قتـل امـام 

و  اسـتیصال  شـّدت  از  کبـری؟اهع؟  زینـب  دیـد  وقتـی  نمـود.  صـادر  را  حسـین؟ع؟ 

بـه قتلـگاه مـی دود و می گویـد:  بـر روی سـر نهـاده و رو  اضطـرار دسـت 

»آیـا یـک مسـلمان در میـان شـما نیسـت؟ ای پسـر سـعد تـو نـگاه می کنی 
و حسـین را می کشـند؟«. 2

از دیدن آن صحنه منقلب شد و گریه کرد. 

مروان بن حکــم می دیــد امّ  البنیــن در بقیــع نشســته بــرای چهــار فرزنــدش گریــه 

مــروان  متأّثــر می ســاخت.  را  هــر رهگــذری  کــه  ندبــه می کــرد  آن چنــان  می کنــد، 

سرســخت  دشــمنان  از  او  کــه  حالــی  در  می ریخــت  اشــک  و  می شــد  متأّثــر  نیــز 

بــود. وقتــی »ضــرار« از دوســتان صمیمــی امــام امیرالمؤمنیــن ؟ع؟  آل رســول؟مهع؟ 

صحنه هایــی  او  درخواســت  بــه  معاویــه  حضــور  در  آن حضــرت  شــهادت  از  پــس 

و  دگرگــون  حالــش  آن،  شــنیدن  از  معاویــه  کــرد،  بیــان  را  آن حضــرت  عبــادت  از 

 اشــکش جــاری شــد و بــا آســتین جامــه اش اشــک چشــمش را پــاک کــرد و گفــت: 

راست می گویی. 

یِه«. 
َ
َب َعل

َّ
ْن یَعذ

َ
خاِئُف َمْن یْتُرک ما یخاُف ا

ْ
1. تفسیر قرطبی، ج 4، ص 283 ؛ »َبِل ال

یِه«. 
َ
ْنَت َتْنُظُر ِال

َ
ُبوَعْبِداهلِل َو ا

َ
 یْقَتُل ا

َ
ما فیکْم ُمْسِلٌم یاْبَن َسْعٍد أ

َ
2. ارشاد )شیخ مفید(، ص 242 ؛ »ا



228

»زنان عالم عقیمند از اینکه فرزندی مانند علی بن ابیطالب بزایند«. 1 

آری! معاویه هم گریه کرد در حالی که دشـمن سرسـخت امام امیرالمؤمنین ؟ع؟ 

نـزد ُفَضیل بن ِعیـاض زاهـد در مکـه رفـت و گفـت: موعظـه ام  بـود. هـارون عّباسـی 

کـن. او سـخنانی گفـت و هـارون گریـه کـرد. انسـان بایـد در حـاالت خـودش نیـز دقیـق 

و کنجـکاو باشـد کـه نکنـد ایـن گریـۀ مـن، گریـۀ ندامـت نباشـد. گریـۀ خـوف از خـدا 

نباشـد بلکـه بـر اثـر تحـّرک احساسـات و پیدایـش رّقـت قلـب باشـد. 

منظور از صبر جمیل 

ناسپاسـی  و  بی تابـی  نباشـد،  همراهـش  َجَزعـی  کـه  اسـت  صبـری  زیبـا،  صبـر 

نباشـد، کلماتـی کـه خـدا را بـه خشـم آورد و عـدم رضـا بـه قضـای او را نشـان بدهـد 

بـر زبانـش جـاری نشـود، ایـن صبـر، صبـر جمیـل اسـت. تحّمل بـال، خالی از هـر گونه 

ایـن بسـیار  البّتـه  بـه قضـای خـدا.  بـودن  بلکـه راضـی  بـه مقـّدرات خـدا  اعتـراض 

اولیـاء خـدا همیـن اسـت و عـرض می شـود کـه صبـر  برنامـۀ کار  دشـوار اسـت ولـی 

جمیـل، بـا گریـه و اشـک و آه در فـراق محبـوب کـه نشـأت گرفتـۀ از عواطـف انسـانی 

نـدارد.  اسـت، منافاتـی 

حضـرت یعقـوب؟ع؟ گریه هـا داشـته، فـراوان هـم داشـته، گریه های شـبانه روزی، 

و  انـدوه  و  حـزن  کثـرت  از  مجیـد،  قـرآن  فرمـودۀ  بـه  کـه  آنجـا  تـا  جانسـوز،  ناله هـای 

داد.  ازدسـت2  را  چشـم ها  بسـیار،  گریه هـای 

و ایـن هیـچ منافاتـی بـا مقـام رضـا و تسـلیم ندارد چه آن که مسـألۀ رضا و تسـلیم، 

بیطاِلب«. 
َ
ْن یِلْدَن ِمْثَل َعِلی ْبِن ا

َ
ساُء ا 1. شرح الخبار فی فضائل الئمة الطهار؟مهع؟ ، ج 3، ص 241؛ »َعَقَمِت الّنِ

کِظیٌم<.  ُهَو 
َ
ُحْزِن ف

ْ
ْت َعیناُه ِمَن ال

َ
 یا أَسفی  َعلی  یوُسَف َو اْبیّض

َ
2. سوره یوسف، آیۀ 84؛ > ...قال
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راضـی شـدن بـه مقـّدرات پـروردگار اسـت و هیچ گونـه لـب بـه شـکایت بـاز نکـردن و 

اعتـراض نکـردن، اّمـا مسـألۀ گریـه واشـک و آه، یـک حالـت طبیعـی اسـت کـه بـر اثـر 

عاطفـۀ قلبـی پیـدا می شـود. انبیـاء ؟مهع؟ در همـۀ کمـاالت در رتبـۀ اعـال هسـتند، در 

مسـألۀ عواطـف نیـز در رتبـۀ اعـال هسـتند. قلبشـان رحیـم و رئـوف و عطـوف اسـت و 

لـذا بـر اثـر همـان سـوختگی دل، اشـک چشمشـان هـم می ریـزد. 

پــس صبــر جمیــل حضــرت یعقــوب ؟ع؟ بــا آن تأّســف ها کــه در فــراق یوســف 

اثــر  هــم  آن  و  عاطفــه  اثــر  ایــن،  نــدارد.  منافاتــی  می ریــزد،  اشــک  و  دارد  عزیــزش 

ایمــان اســت. ایمانــش رضــا دادن بــه قضــای خــدا را باعــث می شــود و عاطفــه اش 

دو  هــر  اشــکبار،  چشــم  و  حزیــن  قلــب  مــی آورد.  وجــود  بــه  اشــکبار  چشــم های 

و  گرفــت  قــرار  خاّصــی  شــرایط  در  یعقــوب ؟ع؟  حضــرت  دارد.  دوســت  خــدا  را 

تشــخیص داد کــه جــز صبــر و تحّمــل شــداید، وظیفــه ای نــدارد. روایتــی از حضــرت 

اســت:  منقــول  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

»گرفتاری هـا و مصیبت هایـی کـه در زندگـی پیـش می  آیـد، دوره ای دارد 

و رو بـه غایتـی مـی رود و بایـد بـه غایـت خـودش برسـد، بنابرایـن وقتـی 

یکـی از شـما بـر اسـاس تقدیـر الهی محکوم شـد به اینکه چنیـن مصیبتی 

برایـش پیـش بیایـد ]و طبـق وظیفـه اش بـرای دفـع و رفـع بـال تـالش کـرد و 

نتیجه بخـش نشـد[، بایـد در مقابـل آن بـال سـر خـم کنـد و تسـلیم شـود و 

صبـر و تحّمـل پیـش گیـرد تـا دورۀ آن بـال سـپری گـردد و پایـان پذیـرد«.1 

زیــرا در آن هنــگام کــه حادثــۀ پربــال بــر اســاس تقدیــر خــدا هجــوم آورده اســت، اگــر 

انســان بخواهــد دســت بــه چاره اندیشــی زده و گــردن َشــّقی کنــد، جــز اینکــه بر شــّدت 

ها 
َ
 ل

ْ
ِطا

ْ
یَطا

ْ
ل

َ
َحِدکْم ِبها ف

َ
ی  أ

َ
ِإذا ُحکَم َعل

َ
یها ف

َ
 أْن َتْنَتِهی ِإل

َ
کباِت غایاٍت لُبّد  ِللّنَ

َ
1. بحار النوار، ج 71، ص 95؛ »إّن

َو یْصِبْر َحّتی َتُجوَز«. 



230

آن بیفزایــد و کار را پیچیده تــر ســازد، 1 نتیجــه ای نخواهــد گرفــت و لــذا تشــخیص 

وظیفــه در شــرایط گوناگــون زندگــی بــر حســب طبــع و شــرع، هــم بســیار مهــّم و هــم در 

حــّد خــود دشــوار اســت. در روایتــی از رســول خــدا ؟ص؟ نقــل شــده اســت: 

»َمَثـل مؤمـن، مثـل خوشـۀ گنـدم در برابـر بـاد اسـت. گاهـی کـه در مقابـل 

بـاد نمی توانـد بایسـتد خـم می شـود تـا آن مـوج بگـذرد، وقتـی گذشـت 

دوبـاره سـر بلنـد می کنـد و می ایسـتد. گاهـی خـم می شـود و گاهـی راسـت 

تـا بـه میـوه و محصـول بنشـیند. اّمـا کافـر َمَثلـش، َمَثـل درخـت سـخت و 

ضخیم اسـت، در مقابل تندباد از خود سرسـختی نشـان داده و همچنان 

می ایسـتد تـا ریشـه کن می شـود«.2 

میزان نیاز انسان به دعا و توّکل و تفویض امر به خداوند 

دعـا و تـوّکل و تفویـض امـر بـه خداوند سـبحان از لوازم زندگی یک انسـان با ایمان 

اسـت. و به قول شـاعر: 

به کــردگار رها کــرده به مــصالح خویشبه جّد و جهد چو کاری نمی رود از پیش 

وقتــی انســان بــا کوشــش و فّعالیــت خــود نتوانســت بــه مقصــد برســد، در ایــن 

صــورت بهتریــن راه بــرای او تفویــض امــر بــه خداســت. اّمــا هــدف از تفویــِض امــر بــه 

ــه او و دعــا ایــن نیســت کــه انســان دســت از کار بکشــد و در گوشــه ای  ــوّکل ب خــدا و ت

ــا  ــرا خــدا ب بنشــیند و فقــط دعــا کنــد و از خــدا بخواهــد کــه چنیــن و چنــان کنــد؛ زی

ة ِفیها ِعْنَد إْقباِلها زاِئٌد ِفی َمکُروِهها«. 
َ
ِحیل

ْ
 ال

َ
 ِاعمال

َ
إّن

َ
1. بحار النوار، ج 71، ص 95؛ »ف

ِز  ْر
َ ْ
کاِفِر َمَثُل ال

ْ
ْخَری  َو َمَثُل ال

ُ
َتُقوُم تاَرة َو َتَقُع ا

َ
یُح ف کَها الّرِ ة ُتَحّرِ

َ
ْنُبل ُمؤِمِن َمَثُل الّسُ

ْ
2. نهج الفصاحة، ص 714؛ »َمَثُل ال

 قاِئَمة َحّتی  َتْنَقِعُر«. 
ُ

ل َتزال
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انســان های تنبــل بیعــار و بیــکار دوســتی نــدارد، بلکــه خداونــد دشــمن انســان بیــکار 

ــد:  ــرم؟ص؟ فرموده ان ــول اک ــت رس اس

»آن کـس کـه بـار زندگـی اش را بـر دوش مـردم بیفکند، ملعـون و از رحمت 

حق مطرود اسـت«. 

بـه  را  خـود  بـودن،  حریـص  اسـت.  مذمـوم  هـم  »حـرص«  خصلـت  طـرف  آن  از 

آب و آتـش زدن و از هـر راه کـه شـد خـود را بـه مقصـد رسـاندن، جّبـار بـودن، مسـتکبر 

هـم  کالم  یـک  در  اسـت  منفـور  و  مبغـوض  کـه  اسـت  صفاتـی  بـودن،  ظـاّلم  بـودن، 

انسـان گداصفـِت بیـکاِر تنبـل، مبغـوض اسـت و هـم انسـان حریـِص آدم خـوار جّبـاِر 

والّسـالم سـتمکار! 

منظور از توّکل بر خداوند متعال 

تـوّکل یعنـی انسـان آنچـه را از قـوای جسـمی و روحـی کـه خدا به او داده اسـت، به 

کار انـدازد و تمـام آنهـا را از خـدا بدانـد نـه از خودش و در هر جا که به بن بسـت رسـید، 

از خـدا یـاری بخواهـد. طبعـًا چنیـن آدمـی نـه مغـرور می شـود بـه آنچـه کـه خـود دارد و 

نـه مأیـوس می شـود از آنچـه کـه خـود نـدارد. آنچـه را کـه دارد، از خـدا می دانـد و آنچـه 

را نـدارد، از خـدا می خواهـد. ایـن حقیقـت تـوّکل و تفویض امر اسـت. 

امام سّیدالّساجدین؟ع؟ در دعای مکارم االخالق می فرماید: 

»خدایـا! بـه مـن رشـد عقلی عنایت کن که هنگام ضرورت، به پشـتیبانی 

تـو بـر دشـمن حمله کنم و هنگام نیـاز از تو بخواهم«. 1 

َحاَجِة«. 
ْ
َک ِعْنَد ال

ُ
ل
َ
ْسا

َ
ُروَرِة َو أ

َ
 ِبَک ِعْنَد الّض

ُ
ُصول

َ
ِنی أ

ْ
ُهّمَ اْجَعل

َّ
لل

َ
1. صفحیفۀ سجادیۀ، دعای مکارم، ص 96؛ » ا
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توضیــح اینکــه امــام ســجاد؟ع؟ می فرمایــد: خدایــا! مــن می خواهــم، سســت 

و بی حــال، تنبــل و بیــکار نباشــم، بلکــه پیوســته در حــاِل حملــه باشــم. حالــِت 

ــی مشــغول تجــارت  ــز وقت ــک تاجــر نی ــت. ی ــه میــدان جنــگ نیس ــه منحصــر ب حمل

اســت، در واقــع در حــال حملــه بــه لشــکر فقــر اســت. لشــکر فقــر می خواهــد هجــوم 

بیــاورد و او را از پــا درآورد، ولــی او مشــغول کســب و کار و تجــارت می شــود و آن را 

ــور  ــات و حض ــات و مباحث ــغول مطالع ــه مش ــل ک ــک محّص ــد. ی ــع می کن ــود دف از خ

ــی  ــز علم ــه مراک ــفر ب ــج س ــًا رن ــد و احیان ــا می کش ــت و بی خوابی ه در کالس درس اس

را تحّمــل می کنــد، او نیــز در حــال حملــه اســت، حملــه بــه لشــکر جهــل. لشــکر 

جهــل می خواهــد هجــوم بیــاورد و او را از پــا درآورد، ولــی او بــا زحمــات و فّعالیــت 

شــبانه روزی اش حملــه بــه لشــکر جهــل می بــرد و او را از خــود دور می ســازد. پــس 

مســلمان معتقــِد متــوّکل همیشــه در حــال حملــه اســت و هیــچ گاه عــاری از کار 

ــجاد؟ع؟  ــام س ــه در کالم ام ــور ک ــد همانط ــه می کن ــی حمل ــه نیروی ــا چ ــا ب ــت! اّم نیس

ــا نیــروی الهــی.  ــم ب دیدی

ــاال  ــازوی تمــام، دســت ب ــّوت ب ــا ق ــه در میــدان جنــگ ب ــاًل ســرباز مســلمانی ک مث

می بــرد و پاییــن مــی آورد و شمشــیر می زنــد، بایــد بفهمــد و معتقــد باشــد کــه ایــن 

نیــرو، ایــن زور بــازو، مــال او نیســت. ایــن نفســی کــه می کشــم، مــال مــن نیســت؛ ایــن 

حیاتــی کــه دارم؛ مــال مــن نیســت؛ هــر چــه دارم او بــه مــن داده اســت. آنچــه او داده 

اســت را بــه امــر او، مــن بــه کار می انــدازم و چــون توّجــه دارم کــه مــال خــودم نیســت، 

هرگــز مغــرور نمی شــوم، ولــی در عیــن حــال چــون بــه مــن وعــده ی یــاری داده اســت، 

هــر جــا کــه بــه بن بســت رســیدم، مأیــوس نشــده، از او کمــک می خواهــم و مطمئّنــم 

کــه اگــر او کمکــم کنــد یــک شمشــیر مــن، کار هــزار شمشــیر را خواهــد کــرد و یــک ســرباز، 

جــای صدهــا ســرباز را پــر می کنــد. 
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مـا غالبـًا حملـه می کنیـم ولـی یـا به خـود مّتکی هسـتیم و یا به دیگـران، در حالی 

کـه هـم خوْد پوچیم و هـم دیگران. 

گـدا اگـر بـه گـدا اظهـار حاجـت کنـد، ایـن نشـانه های سـفاهت رأی و گمراهـی 

عقـل اوسـت. منطـق انسـان عاقـل همیـن اسـت کـه می گویـد: در وقـت ضـرورت، بـه 

پشـتیبانی تـو ای خـدا، بـه دشـمن حملـه می بـرم: 

و هنــگام نیــاز از تــو تقاضــای رفــع نیــاز می کنــم. آنچــه بــه مــن داده ای، آن را بــه کار 

می گیــرم و هــر جــا کــه وامانــدم، از تــو مــدد می طلبــم. و اینســت معنــای تــوّکل بــر خــدا. 

سبب خودباختگی مسلمانها در قبال جلوه های دنیایی 

اکثرّیــت مــردم کــه مــا هــم جــزء اکثریــت هســتیم اینگونــه رشــد عقلــی و معرفــت در 

مرتبــه ی اعــال را نداریــم کــه تنهــا توحیــد و ایمــان بــه معبــود واحــد مــا را در مســیر بندگی 

قــات فــراوان 
ّ
بــه حرکــت درآورد. چــون مــا اکثــرًا مقهــور شــهوات نفســانی هســتیم و تعل

نســبت بــه امــور مــاّدی داریــم. از یــک ســو تدّیــن و تقّیــد بــه دســتورات دیــن از حــالل و 

حــرام موجــب محرومّیت هــا در زندگــی مــاّدی می شــود و انســان متدّیــن آزاد نیســت 

کــه هــر کاری خواســت انجــام بدهــد و هــر چــه خواســت بخــورد یــا بپوشــد و بــه هــر جــا 

کــه خواســت نــگاه کنــد. دیــن در زندگــی محدودّیــت مــی آورد و قهــرًا محرومّیت هــای 

مــاّدی در زندگــی انســان متدّیــن به وجــود می آیــد. از آن طــرف وقتــی کّفــار و فّســاق را 

می بینــد کــه بــه تمّتعــات و کامروایی هــا در زندگــی رســیده اند، احســاس کمبــود و 

نقــص در زندگــی خــود می کنــد و از طــرف دیگــر معرفــت خــدا آن چنــان در وجــودش 

غالــب نیســت کــه ایــن فقدان هــا را در مقابــل معرفــت او فقــدان ندانــد و بگویــد اینهــا 

محرومّیــت نیســت و بــه تبعّیــت از موالیــش امــام سیدالّشــهدا؟ع؟ بگویــد: 



234

ـم کـرده اسـت و آن کس که تـو را گم 
ُ
»خدایـا! آن کـس کـه تـو را یافتـه چـه گ

کـرده چه یافته اسـت؟«. 1 

آری! از یـک سـو عظمـت و ُشـکوه دنیـا در جـان مـا نشسـته و از دیگـر سـو عظمـت 

و شـکوِه معرفـت خـدا چنـان کـه بایـد در جـان مـا ننشسـته اسـت و لـذا فقـدان دنیا را 

فقـدان می دانیـم اّمـا فقـدان خـدا را فقـدان نمی دانیـم و از ایـن رو حاضـر نمی شـویم 

کـه تنهـا بـرای رسـیدن بـه قرب خـدا پا روی اهواء نفسـانی بگذاریـم و محرومیت های 

زندگـی را بـدون جبـران و تنهـا بـرای بـه دسـت آوردن رضـای خـدا و ایمـان بـه خـدا 

تحّمـل کنیـم بلکـه تـا اعتقـاد بـه ایـن پیـدا نکنیم کـه ایـن محرومّیت هـا در عالم پس 

از مـرگ بـه نحـو احسـن جبـران خواهـد شـد تـن بـه تحّمـل محرومیت هـا در دنیـا و از 

دسـت دادن مـال و جـان در راه خـدا نمی دهیـم. ما تاجر هسـتیم؛ تا چیزی عایدمان 

نشـود، بـه سـادگی چیـزی بـه کسـی نمی دهیـم. مـا انفـاق مـال و جـان نمی کنیـم تـا 

بدانیـم کـه جـای آن پـر خواهـد شـد و لـذا بـا اعتقـاد به معاد جـای از دسـت داده ها را 

پـر شـده می دانیـم کـه خـدا فرمـوده اسـت: 

>...آنچه که انفاق می کنید، او جای آن را پر می کند ...<. 2 

>...آنچـه را کـه بـرای خودتـان پیـش می فرسـتید در نـزد خـدا بهتـر از آن را 

بـا پاداشـی بزرگ تـر خواهیـد یافـت ...<. 3 

امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرماید: 

»ایـن دسـته از بـاورداران قیامـت، آن چنـان نسـبت بـه کیفـر و پـاداش از 

»بهشـت و جهّنـم معتقدنـد کـه اگـر نبـود آن عمـری که خدا بـرای آنها مقّرر 

فرمـوده کـه بایـد در دنیـا بماننـد، یک چشـم بـه هم زدن هم مرغ جانشـان 

َقَدَک«. 
َ
َقَد َمْن َوَجَدَک َو ماذا َوَجَد َمْن ف

َ
1. مفاتیح، دعای عرفه؛ »ِالهی ماذا ف

ُهَو یْخِلُفُه ...<. 
َ
2. سوره سبأ، آیۀ 39؛ > ...ما أْنَفْقُتْم ِمْن َشی ٍء ف

 .>... 
ً
 َو أْعَظَم أْجرا

ً
ُموا ِلْنُفِسُکْم ِمْن َخیٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اهلِل ُهَو َخیرا 3. سوره مزمل، آیۀ 20؛ > ...َو ما ُتَقّدِ
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نمی توانسـت در قفـس تنشـان آرام بگیـرد«. 1 

چــرا؟ از بــس کــه اشــتیاق بــه ثــواب و تــرس از عقــاب دارنــد، دلشــان می خواهــد 

زود از ایــن قفــس تــن رهــا شــوند و بــه آن نعمت هــای ابــدی برســند. پــس اعتقــاد بــه 

قیامــت و روز حســاب و اعتقــاد بــه پــاداش و کیفــر اســت کــه باعــث می شــود انســان 

مســلمان تمــام شــدائد را در دنیــا تحّمــل کنــد و تــن بــه محرومّیت هــای مــاّدی بدهــد 

ــورزد. چــون معتقــد اســت، جــای آنهــا در  ــغ ن و از انفــاق مــال و جــان در راه خــدا دری

عالــم پــس از مــرگ پــر خواهــد شــد و چیــزی از دســت نخواهــد رفــت. لــذا حضــرت 

ســّجادیه  صحیفــه ی  دعاهــای  از  دعایــی  ضمــن  در  سیدالّســاجدین؟ع؟  امــام 

می فرمایــد: 

مقّرر  من  برای  آخرت[  عالم  در  ]که  پاداش ها  آن  از  نمونه ای  »خدایا! 

فرموده ای در صفحه ی قلبم منعکس کن تا جمال آنها در دلم جلوه گر 

شود و من به اشتیاق رسیدن به آنها، تن به تکالیف مقّرر در دین بدهم«.2 

ایـن نشـان می دهـد، اعتقـاد بـه معـاد و روز حسـاب و کیفـر و پـاداش در واداشـتن 

کافـی  بـه خـدا  ایمـان  تنهـا  و  دنیـا الزم اسـت  و تحّمـل شـدائد در  بـه عمـل  انسـان 

نیسـت! ایـن هـم منطـق قـرآن کریـم اسـت کـه می فرمایـد: 

بــه ضاللــت می افتنــد،  ]منحــرف شــده[  راه خــدا  از  کــه  >... کســانی 

عــذاب شــدید در انتظــار آنهاســت و ایــن بــرای آن اســت کــه روز حســاب 

را فرامــوش کرده انــد<. 3 

َواُحُهْم ِفی أْجَساِدِهْم  ْم َتْسَتِقّرَ أْر
َ
یِهْم ل

َ
َکَتَب اهلُل َعل ِذی 

َّ
َجُل ال

ْ
 ال

َ
ْو ل

َ
1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 303؛ »ل

ِعَقاِب«. 
ْ
 ِمَن ال

ً
واِب َو َخْوفا

َ
ی الّث

َ
 ِإل

ً
ة َعیٍن َشْوقا

َ
َطْرف

َخْرَت ِلی ِمْن َثواِبَک«.   َما اّدَ
َ

ِبی ِمَثال
ْ
ْر ِفی َقل 2. صحیفة سجادیه، ص 7؛ »َو َصّوِ

ِحساِب<. 
ْ
ُهْم َعذاٌب َشِدیٌد ِبما َنُسوا یْوَم ال

َ
وَن َعْن َسِبیِل اهلِل ل

ُّ
ِذیَن یِضل

َّ
 ال

َ
3. سوره ص، آیۀ 26؛ > ...إّن
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چنیـن کسـانی ایمـان بـه خـدا دارنـد، ولـی چـون معـاد و روز حسـاب و جـزا را بـه 

طـاق نسـیان نهاده انـد از ایـن رو گمـراه شـده و در عالـم آخـرت بـه عـذاب شـدید خدا 

مبتـال می شـوند. پـس تـا ایمـان بـه معـاد و روز جـزا در دل هـا زنـده نشـود و رسـوخ پیـدا 

قات 
ّ
نکنـد، تنهـا ایمـان بـه خـدا کافـی نیسـت کـه مـا را حرکـت دهـد و از چنـگال تعل

مـاّدی برهانـد و تحّمـل محرومّیت هـای دنیـوی را بـر مـا آسـان گردانـد. از ایـن جهـت 

اسـت کـه قـرآن روی مسـأله ی معـاد تکیـه ی بسـیار دارد و از طـرق گوناگـون اقامـه ی 

برهـان بـرای اثبـات آن می نمایـد. 
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فضیلت و کیفّیت نماز روز یکشنبه ماه ذیقعده 

در روز یکشـنبه ی مـاه ذیقعـده، وقتـی بـزرگان بـه هـم می رسـیدند بـه هـم می گفتنـد: 
شـما نمـاز توبـه را خوانده ایـد؟ یادتـان نـرود! بـه هـم تذکـر می دادنـد. روایـت شـده اسـت 
کـه روز یکشـنبه ی مـاه ذیقعـده بـود. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: آیـا می خواهیـد توبـه کنیـد؟ 
گفتنـد: بلـه. فرمـود: امـروز روز یکشـنبه ی مـاه ذیقعـده اسـت. غسـل توبـه کنیـد. سـپس 
وضـو بگیریـد. بعـد چهـار رکعـت نمـاز بخوانیـد؛ دو نمـاز دو رکعتی. در هر رکعـت، بعد از 
سـورۀ حمـد، سـه بـار سـورۀ توحیـد، یـک بـار سـورۀ فلـق و یـک بـار سـورۀ نـاس را بخوانید. 
سـپس  یـِه«؛ 

َ
ِال َاُتـوُب  َو  ـی  َرّبِ اهلل  »َاْسـَتْغِفُر  کنیـد:  اسـتغفار  بـار  هفتـاد  شـد،  تمـام  وقتـی 

َعظیـم«؛ بعـد هم این دعای کوتـاه را بخوانید: 
ْ
َعِلـی ال

ْ
 ِبـاهلِل ال

ّ
َة ِاال  َو ال ُقـّوَ

َ
بگوییـد: »ال َحـْول

ُ� لا 
ِا�نَّ

َ ا�تِ �ن ِم�ن ُموأْ
ْ
�نَ َو ال �ی ِم�ن ُموأْ

ْ
ِع ال م�ی َ و�بَ �ب

�نُ
ی َو �نُ و�ب

�نُ
ْرلی �نُ �نِ

اُ� اعنْ
�نّ

ا عنَ رنُ �ی �ی ا َعرن »�ی
 1 .» �تَ

�نْ
َ
و�بَ ِالّا ا

�نُ
ُر الدنُّ �نِ

عنْ �ی

1. إقبال العمال )ط - القدیمة(، ج 1، ص 308. 
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حال اگر این دعا یادتان نماند، اشکالی ندارد. با زبان خود با خدا صحبت کنید. 

بگوییـد: خدایـا! مـا را بیامرز. گذشـته های مـا را نادیده بگیر. خـدا قبول می کند. 

ایـن عمـل کوتاهـی اسـت، ولـی آثـار زیـادی دارد. مبـادا شـیطان تـو را وسوسـه کنـد کـه 

تـو آن قـدر کارهـای بـد کـرده ای کـه ایـن نمـاز برایـت فایـده نـدارد و بـا یـک نمـاز کارت 

درسـت نمی شـود. این وسوسـه ی شـیطان اسـت. خداوند عمل اندک را می پذیرد. 

1 گاهـی هـم می گویـد: ایـن یکشـنبه نشـد، یکشـنبه ی بعـد انجـام می دهـی. ایـن هـم 

وسوسـه ی شـیطان اسـت. مگر آدم مطمئن اسـت که تا هفته ی بعد زنده می ماند؟ 

بایـد از همیـن حـاال فرصـت را مغتنـم بشـمارد و کارش را انجـام بدهـد. هـر کـه مـا را 

بـه عبـادت تشـویق کنـد، گفتـارش رحمانـی اسـت و هـر کـه مـا را از عبـادت بـاز دارد، 

گفتارش شـیطانی اسـت. 

نحوه ی محاسبه ُخْمس و راه مصرف آن 

بنابر اعتقاد ما شـیعیان واجب اسـت هر مسـلمانی در آخر سال، مخارج سالش 

را حسـاب کنـد، هـر چـه اضافـه آمـد یـک پنجـم آن را بـه عنـوان خمـس اخـراج کنـد. 

مثـاًل کسـی در طـول سـال یـک میلیـون تومان مخارج سـالش بوده و فرضـًا صد تومان 

اضافـه آمـده اسـت. همـه ی ایـن اضافـه را هـم نگفته انـد کـه بدهـد؛ بلکـه فرموده انـد 

تخمیسـش کـن. یعنـی پنـج قسـمت کـن. چهار قسـمت ایـن اضافه، ماِل خود شـما 

و یـک قسـمت آن را کـه بیسـت تومـان اسـت خمس بده. 

حـال ببینیـم مصـرف این خمس که ادایش واجب اسـت چیسـت؟ آیۀ شـریفه، 

شـش مصـرف تعییـن کرده اسـت. یعنی این بیسـت تومان که خمـس اضافه ی مال 

َکثیِر«. 
ْ
یسیَر َو یْعُفو َعِن ال

ْ
1. من ل یحضره الفقیه، ج 1، ص 132؛ »یا َمْن یْقَبُل ال
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اسـت باید شـش قسمت شود: 

یـک سـهم مـال خـدا. یـک سـهم مـال رسـول؟ص؟. یـک سـهم مـال ذی القربـی. 

یـک سـهم مـال یتیمـان. یـک سـهم مـال مسـاکین. یک سـهم هم بـرای ابن الّسـبیل. 

اینکـه »هلِِل ُخُمَسـُه« گفتـه و نفرمـوده »ُخُمَسـُه هلِِل«، نشـان می دهـد کـه ایـن مسـأله 

خـدا  حـّق  بـه  نکنـد  خداسـت.  حـّق  اسـت،  اهلل  مـال  می فرمایـد:  دارد.  اهّمیـت 

کنیـد.  خیانـت 

از جملـه مواردی کـه در قـرآن کلمـۀ »هلِِل« مقـّدم شـده اسـت، یکـی در حـّج اسـت 

َبیِت« حّج حّق من اسـت. آمـدن مردم به خانه ی 
ْ
ـی الّنـاِس ِحـّجُ ال

َ
کـه فرمـود » هلِِل َعل

مـن بـا آن شـرایط، حـّق مـن بـر گـردن مـردم اسـت؛ و دیگـر در مسـأله ی خمس اسـت. 

خمـس هـم حّق خداسـت. 

اهلل  سـبیل  فـی  خـدا  امـر  امتثـال  بـرای  یعنـی  خداسـت،  حـّق  می گوییـم  وقتـی 

می سـازید،  درمانـگاه  یـا  مدرسـه  مثـل  خیریـه  مؤّسسـه ای  مثـاًل  شـما  وقتـی  اسـت. 

جلـب  می خواهـم  یعنـی  چـه؟  یعنـی  خـدا  بـرای  سـاخته ام.  خـدا  بـرای  می گوییـد 

رضـای او کنـم، امتثـال امـر او کنـم؛ »تقّربـًا الـی اهلل«. خمـس هـم یـک سـهمش مـال 

»اهلل« اسـت. بایـد بـرای خـدا انفـاق کنید. هیـچ انگیزه ی دیگری نباید در کار باشـد. 

مصـرف سـهم اهلل معلـوم اسـت؛ یعنـی بـه مصـارف عاّمـه ی بنـدگان خـدا برسـد و در 

راه تحکیـم اسـاس اسـالم و تأمیـن مصالـح مسـلمین صـرف شـود. 

خـودش  بـرای  هـم  او  اسـت.  طـور  همیـن  نیـز  آن  اسـت.  رسـول؟ص؟  سـهم  دّوم 

نمی خواهـد. او کسـی اسـت کـه هرگـز سـه روز متوالـی نـان گنـدم نخـورد. همیشـه نان 

جـو می خـورد و گاهـی کـه خوراکـش خیلـی اعیانـی بـود، خرمـا هـم می خـورد. یکـی از 

لـی یـا درختـی روی آن بـود جلـو در آویختـه بـود. 
ُ
همسـرانش پـرده ای را کـه عکـس گ

فرمـود: ایـن را کنـار بـزن تـا مقابـل چشـم مـن نباشـد. 1 

1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 228؛ »َغیبیِه َعّنی«. 
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بـا تجّمـل نمی سـازم. پـرده ای را کـه نقـش درختـی روی آن اسـت از  یعنـی مـن 

را  اسـت، خمـس  طـور  ایـن  زندگـی اش  در  کـه  1 کسـی  نبینـم.  را  آن  تـا  کـن  دور  مـن 

نمی خواهـد بگیـرد و بـرای خـودش صـرف کنـد. او هـم صـرف تحکیم اسـاس اسـالم 

تأمیـن مصالـح مسـلمین می کنـد.  و 

سـهم سـّوم مـال ذی القربـی اسـت. ذی القربـی یعنـی خویشـاوند. نفرمـود»َذِوی 

ُقْربـی« یعنـی خویشـاوندان. چـون ممکـن بـود تصـّور بشـود کـه یعنـی همـه ی قـوم و 
ْ
ال

خویشـان؛ همـه ی عّمه هـا، عموهـا، عموزاده هـا، عّمه زاده هـا. اینجاسـت کـه مـا بـاز 

ناچاریـم بـه سـراغ عتـرت برویـم تـا ببینیـم منظـور از ذی القربـی چیسـت؟ فرمـود: 
> ...هرگاه چیزی را از قرآن نفهمیدید، به اهل قرآن مراجعه کنید<. 2 

جـای  کـه  اسـت  معصـوم  امـام  مـراد  فرمودنـد:  خودشـان  کیسـت؟  ذی القربـی 

پیغمبـر ؟ص؟ می نشـیند. تـا خـود پیغمبر؟ص؟ هسـت، خودش بگیـرد. وقتی نبود، آن 

ـُه ...<؛ 
َ

ُقْرَبـٰی َحّق
ْ
کسـی کـه جـای او می نشـیند بگیـرد. در آیـۀ دیگـر آمـده: >َو آِت َذا ال

حـّق خویشـاوند را بـده ...

آنجـا »ذالقربـی« بـه قرینـه ی مقـام بـه فاطمـه  سـالم اهلل علیهـا تفسـیر شـده اسـت. 

ولـی در ایـن آیـه، آن کـه زعامـت اجتماعـی را بـه عهـده می گیـرد و آن کـه حاکمیـت 

در میـان اّمـت از آن اوسـت، مـورد نظـر اسـت. خـدا حاکـم اسـت. بعـد، پیغمبـر؟ص؟ 

حاکـم اسـت. بعـد هـم ذی القربـی حاکـم اسـت: 

>بعـد از خـدا و رسـول خـدا، والیـت از آن کسـی اسـت کـه در حـال رکـوع 
نمـاز، ایتـای زکات کـرده اسـت<. 3 

بـه هـر حـال، در روایـت فرموده انـد، مـراد از ذی القربـی  در ایـن آیـه امـام معصـوم 

و  خـدا  سـهم  مصـرف  همـان  بـه  هـم  او  بدهیـد.  او  بـه  را  سـّوم  سـهم  یعنـی  اسـت. 

َها«. 
َ
ْنیا َو َزَخاِرف

ُ
یِه َذَکْرُت الّد

َ
ی ِإَذا َنَظْرُت ِإل ِإّنِ

َ
1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 228؛ »ف

ُموَن<. 
َ
ُکْنُتْم ل َتْعل ْکِر إْن  ِ

ّ
وا أْهَل الذ

ُ
ْسَئل

َ
2. سوره نحل، آیۀ 43؛ > ...ف

ِکُعوَن<.  کاَة َو ُهْم را الَة َو یْؤُتوَن الّزَ ِذیَن یِقیُموَن الّصَ
َّ
ِذیَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ما َوِلیُکُم اهلُل َو َرُسول

َ
3. سوره مائده، آیۀ 55؛ >إّن
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می کنـد؟  صـرف  چگونـه  اسـت،  القربـی   ذی  کـه  علـی؟ع؟  می رسـاند.  رسـول؟ص؟ 

یعنـی خـودش خیلـی خـوب زندگی می کند و خوب می پوشـد و خـوب می خورد؟ او 

کـه حّتـی نـان جـو خشـکیده را در انبانی که سـرش را ُمهر کرده بـود قرار داده بود. راوی 

سـؤال کـرد کـه آقـا! چـرا ایـن کار را می کنیـد؟ فرمـود: چـون حسـن و حسـینم ممکـن 

اسـت اندکـی بـه آن روغـن برسـانند و نرمـش کننـد. 

می فرمود: من می توانم بهترین غذا را بخورم و بهترین لباس را بپوشم ولی: 

»هرگـز ممکـن نیسـت کـه هـوای نفـس مـن بـر مـن غالـب شـود. بـه خـدا 

سـوگند ایـن ُجّبـه ام را ایـن قـدر وصلـه زده ام کـه از دوزنـده ی آن شـرمنده 

شـدم. کسـی بـه مـن گفـت: آخـر ایـن جّبـه را دور نمی افکنـی؟ گفتـم از من 

دور شـو؛ قافلـه ی شـب رو، صبـح تحسـین می شـود«. 1 

یعنـی علـی؟ع؟ ایـن دنیـا را شـبی می داند کـه به دنبال آن صبحی در کار اسـت. 

ایـن شـب دنیـا را بـا سـختی تحّمـل می کنـد، تا صبـح قیامـت طالع شـود. یعنی من 

کجـا و غـذای خـوب خـوردن کجـا و لبـاس خـوب پوشـیدن کجـا ؟ پـس ذی القربـی 

هـم بـرای خـود بهـره ای نمی بـرد. معلـوم می شـود که سـهم او هـم برای تحکیم اسـاس 

اسـالم اسـت. سـهم خـدا و رسـول و ذی القربـی همـه در ایـن راه مصرف می شـود. 

مانـدگان  راه  در  و  و مسـکینان  یتیمـان  از  مرّکـب  نیازمنـدان  بـرای  دیگـر،  سـهم 

تقسـیم  دو سـهم  بـه  نهایـت،  در  ولـی  اسـت،  اصـل شـش سـهم  در  گـر چـه  اسـت. 

می شـود. چون سـهم خدا و رسـول ؟ص؟ و ذی القربی  به امام می رسـد. تا پیغمبر؟ص؟ 

بـود خـودش می گرفـت. بعـد از پیغمبـر ؟ص؟ امـام بـو دکـه سـهم خـدا و رسـول؟ص؟ و 

ذی القربـی  را، یـک جـا بـرای تحکیـم اسـاس اسـالم می گرفـت کـه حـاال مـا می گوییـم 

سـهم امـام اسـت. یعنـی آن شـش قسـمت تبدیـل بـه دو قسـمت می شـود: 

ی اْسَتْحییُت  ْعُت ِمْدَرَعِتی َهِذِه َحّتَ
َ
َقْد َرّق

َ
ْن یْغِلَبنی َهوای ل

َ
1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 229؛ »َهیهاَت ا

َری«.  َقْوُم الّسُ
ْ
َباِح یْحَمُد ال ِعْنَد الّصَ

َ
ی ف ُت اْغُرْب َعّنِ

ْ
ُقل

َ
َها َعْنَک ف

ُ
 ِلی َقاِئٌل أ ل َتْنِبذ

َ
َقْد َقال

َ
ِمْن َراِقِعَها َو ل
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یک قسمت سهم سادات است که همان سهم یتامی و مساکین و ابن الّسبیل است. 

 قسـمت دیگر سـهم امام اسـت. سـهم خدا و رسـول و ذی القربی  به امام می رسد 

و در زمـان غیبـت امـام؟ع؟ بـه دسـت فقهایـی کـه جامع الّشـرایطند و از طـرف خـود 

امـام؟ع؟ بـه نیابـت عاّمـه منصوبند می رسـد. 

آنچـه مایـه ی تأّسـف و تأّثـر اسـت اینکـه، در زمـان خـود پیغمبـر؟ص؟ خمـس بـه ایـن 

کیفیـت مصـرف می شـد، اّمـا بعـد از پیغمبـر؟ص؟ حکومـت شـیطانی بـر سـر کار آمـد و 

نگذاشـتند خمـس بـه مصـرف اصلـی خـودش برسـد. یعنـی سـقیفه ی بنی سـاعده 

تشـکیل شـد و علـی؟ع؟ را کنـار زدنـد. آن کسـی را کـه ذی القربـی بـود و از جانـب خـدا 

منصوب به والیت بود و حکومتش حکومت منصوص از جانب خدا بود، کنار زدند. 

پـس از آن بـه سـراغ مسـأله ی خمـس رفتنـد. دیدنـد اگـر علـی؟ع؟ باشـد و خمـس 

وقتـی  می شـود.  پولـدار  بـود،  سرشـاری  ثـروت  خمـس  چـون  برسـد،  دسـتش  بـه 

علـی؟ع؟ پولـدار شـود، مـردم دورش را می گیرنـد؛ چـون مـردم، هـر جـا کـه پـول بیشـتر 

هسـت می رونـد و سـراغ فقیـر نمی رونـد. گفتنـد: بایـد کاری کنیـم که علی فقیر شـود و 

هیـچ منبـع مالـی در دسـتش نباشـد تـا مـردم بـه سـراغش نرونـد. از سیاسـت کنـارش 

زدنـد؛ گفتنـد: اصلـح ایـن اسـت کـه ابوبکـر خلیفـه باشـد. بعـد هـم فـدک را از همسـر 

بزرگـوارش گرفتنـد. سـپس سـراغ خمـس رفتنـد و گفتنـد: خمـس بـه آنهـا نمی رسـد، 

زیـرا یـک قسـمت خمـس سـهم خداسـت. خدا کـه نیاز به چیـزی ندارد. رسـول ؟ص؟ 

هـم کـه از دنیـا رفتـه و سـهمی نـدارد. ذی القربـی  هـم آن کسـی اسـت کـه خلیفـه ی 

سـهم  و  پیغمبـرم  خلیفـه ی  مـن  گفـت:  ابوبکـر  ببـرد.  بایـد  او  اسـت؛  پیغمبـر؟ص؟ 

ذی القربـی بـه مـن می رسـد و لـذا علـی؟ع؟ را، کـه ذی القربـی بـود و هر سـه سـهم خدا 

و رسـول؟ص؟ و ذی القربـی  مـال او بـود، کنـار زدنـد. دسـتش را هـم از سیاسـت کوتـاه 

کردنـد هـم از مسـائل اقتصـادی تا هیچ چیزی نداشـته باشـد. او بایـد در بیابان زمین 

را شـخم بزنـد و آبیـاری کنـد. حّتـی گاهـی بـرای مـردم کار کنـد و مـزد بگیـرد تـا معـاش 
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خـود و عایلـه اش را تأمیـن کنـد و دیگـران بـه رغـم نداشـتن هیچ گونـه صالحّیـت بـر 

مسـند خالفـت بنشـینند و بـرای مـردم مسـائل دین و قـرآن بیان کننـد و همه ی اموال 

هـم مـال خودشـان باشـد. اّول کسـی کـه مانـع رسـیدن خمـس بـه دسـت ذی القربـی  

شـد ابوبکـر بـود کـه هـم فـدک را گرفـت هـم جلـوی خمـس را گرفـت. 

اّمـا سـه سـهم دیگـر کـه بـه عنـوان سـهم سـادات داده می شـود، توضیـح دیگـری 

دارد کـه بعـدًا بیـان می شـود، ِان شـاء اهلل. 

اهمّیت خاّص صدور فتوای فقهی 

افـرادی پیـدا می شـوند کـه اندکـی سـواد عربـی دارنـد و  بزعم خـود می تواننـد آیه یا 

حدیثـی را معنـا کننـد. بـه هـر آدم مقّدسـی کـه اهـل عمـل بـه دیـن اسـت می رسـند از 

بـاب اظهـار فضـل می پرسـند: فـالن مسـأله در کجـای قـرآن آمـده و کـدام حدیـث آن 

را گفتـه اسـت؟ از همیـن راه افـرادی مخصوصـًا جوان هـای خـام ناپختـه ی نـاآگاه از 

موازیـن دینـی  را در دینشـان متزلـزل می کننـد و بـه شـّک و شـبهه و تردیـد می اندازنـد. 

بـه اینهـا بایـد گفـت: آقـای محتـرم! شـما اگـر اهـل اجتهـاد و اسـتنباط هسـتی و 

بـا مبانـی فقهـی کـه خـود فـّن خاّصـی اسـت، آشـنایی داری، وظیفـه ی تـو اجتهـاد و 

اسـتنباط از کتـاب و سـّنت و اجمـاع و عقـل اسـت و نیـاز بـه سـؤال از ایـن و آن نداری 

و جایـز هـم نیسـت و اگـر اهـل اجتهاد و اسـتنباط نیسـتی، وظیفه ات بـه حکم عقل، 

تقلیـد از مجتهـد و فقیـه جامع الّشـرایط اسـت. این چنیـن آدمـی، عقاًل مجاز نیسـت 

در مسـائل دینـی مربـوط بـه احـکام، مسـتقیمًا بـه قـرآن و حدیـث مراجعـه کـرده نظـر 

بدهـد، چـه؛ ایـن یـک کار فّنـی اسـت و حکـم بدیهـی عقـل ایـن اسـت که در هـر فّنی 
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دخالـت غیـر اهـل فـّن، امری نارواسـت. 

فهمیدن آیات قرآن و احادیث حضرات معصومین؟مهع؟ آنگونه که اهل اجتهاد 

آیـات قـرآن، ناسـخ و  و اسـتنباط از فقهـا دارنـد، کار آسـان و کار هـر کسـی نیسـت. 

منسـوخ دارد، تفسـیر و تأویل و محکم و متشـابه دارد، عاّم و خاّص و مطلق و مقّید و 

ـص آن در آیـۀ دیگر  ُمْجَمـل و ُمبیـن دارد؛ چـه بسـا حکمـی، عـاّم آن در آیـه ای و ُمَخّصِ

اسـت. اطـالق آن در آیـه ای و تقییـد آن در آیـۀ دیگـر اسـت. شـخص فقیـه مجتهـد، 

تمـام ایـن عناویـن را در نظـر می گیـرد و فتـوا می دهـد. در روایـات و احادیـث کـه کار 

راویـان  و  اعتبـار سـندش محـرز شـود  بایـد  ابتـدا  یـک حدیـث  پیچیده تـر می شـود. 

حدیـث کـه فرضـًا از مـا تـا بـه امـام معصـوم ؟ع؟ برسـد، سـی نفرنـد؛ بایـد تمـام آنهـا از 

لحـاظ موّثـق و غیـر موّثـق بودن شـناخته شـوند. علم رجال خود علم خاّصی اسـت. 

سـپس بـه موضـوع داللـت حدیث باید رسـیدگی شـود. از حیث نـّص و ظاهر، عموم 

و خصـوص، اطـالق و تقییـد. 

عـالج  راه  بایـد  و  می آیـد  پیـش  اخبـار  تعـارض  مسـأله ی  سـّوم،  مرحلـه ی  در 

آن دانسـته شـود. ایـن، کار یـک فـرد عـادی نیسـت کـه بگویـد مـن از فـالن آیـۀ قـرآن 

این چنیـن می فهمـم و در کتـاب »اصـول کافـی« و »مـن الیحضـره الفقیـه« مثـاًل فـالن 

این چنیـن  اسـت.  بزرگـی  بسـیار  گنـاه  و  خطـا  ایـن  دیـده ام.  این چنیـن  را  حدیـث 

آدمـی، وظیفـه اش تنهـا تقلیـد اسـت؛ آن هـم تقلیـد از فقیـه جامع الّشـرایط، نـه هـر 

کسـی کـه در نظـر مـردم عـوام، مجتهـد شـناخته می شـود. افـرادی کـه حـّب دنیـا بـر 

وجودشـان غالـب اسـت و می خواهنـد مثـاًل خمـس ندهنـد دنبال فتوایـی می گردند 

کـه بگویـد، فـالن چیـز خمـس نـدارد! اینهـا بسـیار خوشـحال می شـوند و دعـا به طول 

عمـر آن صاحـب فتـوا هـم می کننـد. در صورتـی کـه اصـاًل او را نمی شناسـند! آنهـا 

هدفشـان این اسـت که تحت یک عنوان ظاهر شـرعی تکلیف خمس از دوششـان 

برداشـته شـود و نـه عالقـه ای بـه فتـوا و نـه بـه صاحـب فتـوا دارنـد. 
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آری! دینـداری بـه معنـای واقعـی، کار دشـواری اسـت و پـا روی اهـوای نفسـانی 

فرموده انـد:  کـه  می خواهـد  نهـادن 

»بهشـت در میـان نامالیمـات و دل نخواسـتن ها پیچیـده شـده و جهّنـم 
میـان شـهوات و دل خواسـتن ها قـرار گرفتـه اسـت«. 1

کریم  حکم اختالط زن و مرد از نگاه قرآن 

بـه تجربـه ثابـت شـده هـر محیطـی کـه خانـه ی زن باشـد و حاکـم و مدیـر و مدّبـر 

در آن محیـط، زن باشـد و مـرد تحـت سـیطره ی زن قـرار بگیـرد، تدریجـًا مراوده هـا و 

روابـط نامشـروع آغـاز می گـردد و بـه فسـاد عظیـم منتهـی می شـود. قـرآن کریـم در مـورد 

ارتبـاط زنـان بـا مـردان، دّقت هـا و سـخت گیری های عجیبـی دارد. در سـوره های نـور 

و احـزاب بـه نمونـه ای از ایـن دّقت هـای قرآنی بنگرید. کیفیـت راه رفتن زن در خارج 

از منـزل را مـورد توّجـه قـرار داده و می فرمایـد: 

> ...زن هـا موقـع راه رفتـن پـای خودشـان را محکـم بـه زمیـن نکوبنـد کـه 
صـدای خلخـال پایشـان بـه گـوش مردهـا برسـد ...<. 2

زیـر  از  بـه مـچ دستشـان می بندنـد، زن هـای عـرب  النگـو  کـه زن هـا  همـان طـور 

لباسشـان خلخـال بـه مـچ پـا می بسـتند و موقـع راه رفتـن، بـه منظـور جلـب توّجـه 

مردهـا، پـا را محکـم بـه زمیـن می کوبیدنـد کـه خلخـال پـا صـدا کنـد؛ گوش هـا بشـنود 

و چشـم ها بـه سـوی آنهـا بنگـرد؛ در نتیجـه گـوش و چشـم و دل مردهـا را بـه سـمت 

خـود معطـوف داشـته و افـکار را پریشـان کننـد و لـذا قـرآن، کیفیـت راه رفتـن زن هـا را 

َهواِت«. 
َ

ِت الّناُر ِبالّش
َ

َمکاِرِه َو ُحّف
ْ
ِة ِبال َجّنَ

ْ
ِت ال

َ
1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 67، ص 78؛ »ُحّف

یَنِتِهّنَ ...<.  َم ما ُیْخِفیَن ِمْن ِز
َ
ْبَن ِبأْرُجِلِهّنَ ِلُیْعل 2. سوره نور، آیۀ 31؛ > ...َو ل َیْضِر
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مـورد دّقـت قـرار داده و می فرمایـد، طـوری راه نرونـد که جلب توّجه مـردان را بنمایند. 

همچنیـن در مـورد صحبـت کـردن زنـان بـا نامحرمـان می فرمایـد: 

> ...در گفتارتـان نرمـی و دلربایـی و تلطیـف صـدا بـه کار نبریـد طـوری کـه 
بیمـاردالن طمـع کننـد ...<. 1

مـرد، طبعـًا دارای شـهوت حـاّد جنسـی اسـت. وقتـی صـدای نـرم و لطیـف زن 

بـه گوشـش رسـید، شـهوت دل را برمی انگیـزد و همیـن بـذر فسـاد در دل می پاشـد و 

احیانـًا خانواده هـا را بـه تباهـی کشـیده و متالشـی می سـازد. در سـورۀ فلـق کـه مـوارد 

پنـاه بـردن بـه خـدا را می شـمارد، از جملـه می فرمایـد: 
>یعنی پناه به خدا می برم از شّر زنانی که در گر ه ها و بندها می دمند<.2

صاحـب تفسـیر مجمـع البیـان ضمـن تفسـیر آیۀ شـریفه که مورد نـزول آن زن های 
سـاحر و جادوگرنـد، معنـای جامعـی برای آن نقـل می کند که: 3

زنانـی هسـتند کـه مردهـا را تحـت تأثیر جلوه گری های خود قـرار می دهند. تحت 

تأثیـر گفتـار و رفتـار تحریک آمیـز خـود قـرار می دهنـد و عـزم آنهـا را سسـت می کننـد و 

تصمیـم آنهـا را از بیـن می برنـد و آنهـا را بـا خودشـان همرنـگ و هـم رأی می سـازند و 

لـذا مـرد بـر اثـر قـرار گرفتـن در مقابـل زن، چنـان مسـحور می شـود کـه از هیـچ جنایت و 

گناهـی خـودداری نمی کنـد. از ایـن رو می گوینـد، هـر جنایتـی کـه در عالـم واقـع شـده 

اسـت.  بـوده  میـان  در  زنـی  پـای  کنیـم، می بینیـم  ریشـه یابی  اگـر  و می شـود،  اسـت 

قسـمت عمـده ی مفاسـد اجتماعـی، معلـول ارتبـاط نامشـروع مـردان و زنـان در رفتار 

و گفتـار شهوت آلودشـان می باشـد. شـما بـه ایـن نکتـه در قـرآن توّجـه فرماییـد؛ هرجـا 

ِبِه َمَرٌض ...<. 
ْ
ِذی ِفی َقل

َّ
َیْطَمَع ال

َ
َقْوِل ف

ْ
ال َتْخَضْعَن ِبال

َ
1. سوره احزاب، آیۀ 32؛ > ...ف

ُعَقِد<. 
ْ
اثاِت ِفی ال

َ
ّف 2. سوره فلق، آیۀ  4؛ >َو ِمْن َشّرِ الّنَ

َنُهْم َعْن ُمراِدِهْم َو 
ْ
جاِل َو یْصِرف ساُء الاّلِتی ُیْمِلَن آراَء الّرِ ّفاثاُت الّنِ لّنَ

َ
3. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 60، ص 14؛ »ا

 .» ی آراِئِهّنَ
َ
َیْرُدْدَنُهْم ِال
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کـه سـخن از صفـات و حـاالت مـردان و زنـان بـه میان مـی آورد، مرد را جلوتـر از زن ذکر 

می کنـد؛ هرچنـد در زمـان مـا ایـن را بی حرمتـی نسـبت بـه زن تلقـی می کننـد و زن را 

در همـه جـا جلـو می اندازنـد و وقتـی می خواهنـد خطـاب کننـد می گوینـد، خانم ها و 

آقایـان یـا خواهـران و بـرادران. 

 حـاال شـما روشـن فکران بپسـندید یـا نپسـندید، قـرآن آقایـان1 را جلوتـر از خانم هـا 

ذکـر می کنـد. 

ایـن مـردان و زنـان کـه در مسـیر تقـوا و اسـالم و ایمـان حرکـت می کننـد، همـه از 

جهـت اجـر و مغفـرت، بـا هـم برابرنـد، و در عیـن حـال در همـه ی صفـات، مردهـا را 

جلوتـر ذکـر می کنـد زیـرا قـرآن کـه نمی خواهـد بـه خوشـایند کسـی یـا گروهـی صحبت 

کنـد! می فرمایـد، واقـع مطلـب ایـن اسـت کـه جنـس مـرد، جسـمًا و عقـاًل قوی تـر از 

جنـس زن اسـت و بایـد مقـّدم باشـد. حّتـی در آیـۀ سـرقت هـم می بینیم مـرد را جلوتر 

از زن ذکـر می کنـد و می فرمایـد: 
>مرد و زن دزد، دستشان را قطع کنید ...<. 2

یعنـی پیشـرو قافلـه ی گنـاه، مـرد اسـت؛ همچنـان کـه در مسـیر طاعـت و بندگی، 

جلـودار، مـرد اسـت. ولـی تنهـا در یـک مـورد زن را جلوتـر از مـرد ذکـر می کنـد و آن مـورد 

زنـا و افتـادن در مسـیر خـالف عفـاف اسـت؛ چنان که می بینیم در دّومین آیه از سـورۀ 

مبارکـه ی نـور می فرماید: 
>زن زناکار و مرد زناکار را، به هر یک صد تازیانه بزنید ...<. 3

در اینجـا زن جلوتـر از مـرد ذکـر شـده اسـت و نشـان می دهـد کـه پیشـرو قافلـه در 

اِدِقیَن  قاِنتاِت َو الّصَ
ْ
قاِنِتیَن َو ال

ْ
ُمْؤِمناِت َو ال

ْ
ُمْؤِمِنیَن َو ال

ْ
ُمْسِلماِت َو ال

ْ
ُمْسِلِمیَن َو ال

ْ
 ال

َ
1. سوره أحزاب، آیۀ 35؛ >إّن

َو  اِئِمیَن  الّصَ َو  قاِت  ُمَتَصّدِ
ْ
ال َو  ِقیَن  ُمَتَصّدِ

ْ
ال َو  خاِشعاِت 

ْ
ال َو  خاِشِعیَن 

ْ
ال َو  اِبراِت  الّصَ َو  یَن  اِبِر الّصَ َو  اِدقاِت  الّصَ َو 

 .>
ً
 َعِظیما

ً
ُهْم َمْغِفَرًة َو أْجرا

َ
 اهلُل ل

َ
ِکراِت أَعّد ا

َّ
 َو الذ

ً
َکِثیرا یَن اهلَل  ِکِر ا

َّ
حاِفظاِت َو الذ

ْ
ُروَجُهْم َو ال

ُ
حاِفِظیَن ف

ْ
اِئماِت َو ال الّصَ

اْقَطُعوا أْیِدَیُهما  ...<. 
َ
اِرَقة ف اِرُق َو الّسَ 2. سوره مائده، آیۀ 38؛ >َو الّسَ

َد ة ...<. 
ْ
 واِحٍد ِمْنُهما ِماَئة َجل

َ
ُکّل اْجِلُدوا 

َ
اِنی ف اِنَیة َو الّزَ 3. سوره نور، آیۀ  2؛ >الّزَ
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ایـن گنـاه بـزرِگ مفسـد جامعـه ی بشـر، جنـس زن اسـت و ایـن گنـاه آنچنـان اجتماع 

را بـه تباهـی می کشـد کـه نیـاز بـه توبـه ی اجتماعـی دارد و لـذا در سـورۀ نـور، قسـمت 

آخـر آیـه ای کـه در مـورد حجـاب زن هاسـت می فرمایـد: 
> ...همگی به سوی خدا توبه برید ای مؤمنان! تا رستگار شوید<. 1

بی حجابـی و بی پردگـی زن از یـک سـو و چشـم چرانـی مـرد از دیگـر سـو منتهـی 

بـه رواج بـازار فحشـا می شـود و یـک گنـاه بـزرگ اجتماعـی پیـش می  آیـد و قهـرًا نیـاز به 

توبـه ی اجتماعـی پیـدا می شـود. 

پـس زنـا از نظـر قـرآن، یـک گناه اجتماعی اسـت و پیشـرو قافله در ایـن گناه نیز زن 

اسـت و لـذا دیـن مقـّدس آن چنـان در فاصلـه انداختـن بین مرد وزن دقیق اسـت که 

می فرمایـد، مـرد و زن نامحـرم در یـک خانـه ی خلـوت، ماندنشـان جایـز نیسـت. هـر 

چنـد هیـچ حرفـی هـم بـا هـم نمی زنند. بعضی از آقایـان فقها فتـوا می دهند که حّتی 

نمازشـان هم باطل اسـت. 

فرضـًا مـرد و زن نامحرمـی در خانـه ی خلـوِت دْر بسـته ای کـه کسـی رفـت و آمـد 

نمی کنـد، نشسـته اند. یکـی خیاطـی می کنـد و دیگـری مشـغول مطالعـه اسـت. این 

ماندنشـان در آن خانـه ی خلـوت حـرام اسـت و اگـر نمـاز هـم بخواننـد، بنابـر فتـوای 

بعـض فقهـا، باطـل اسـت. ایـن داللـت بـر آن دارد کـه غریـزه ی جنسـی بسـیار حـاّد و 

تند و تیز اسـت که یک جرّقه ی کوچک کافی اسـت تا آن را شـعله ور سـازد؛ در حالی 

کـه اگـر یـک بطـری شـراب یـا یـک آلـت قمـار در خانه ی خلـوت باشـد، ماندن انسـان 

مؤمـن مّتقـی در آن خانـه، حـرام نیسـت، بـا آن کـه آنهـا نیـز وسـیله ی گناهنـد؛ اّمـا در 

خانـه ای کـه زن نامحـرم هسـت و خانـه هـم خلـوت اسـت، مانـدن مرد نامحـرم در آن 

خانـه حـرام اسـت چـون بطـری شـراب و آلت قمـار، فریبنده ی انسـان مؤمن نیسـت؛ 

اّمـا زن، فریبنـده اسـت. 

ُکْم ُتْفِلُحوَن <. 
َّ
َعل

َ
ُمْؤِمُنوَن ل

ْ
َها ال  أّیُ

ً
ی اهلِل َجِمیعا

َ
1. سوره نور، آیۀ 31؛ > ...ُتوُبوا إل
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چهره ی منحوس رباخواران از نگاه قرآن کریم 

این منطق عالی قرآن است که می فرماید: 

 >آنچـه بـه عنـوان ربـا می دهیـد تـا در میان امـوال مردم فزونی گیـرد ]بدانید 
کـه[ در نـزد خدا فزونـی نمی گیرد<. 1 

شـما کـه مالتـان را ربـا می دهیـد در میـان مـال مـردم چـاق می شـود؛ صـد تومـان 

می دهیـد چـاق می شـود و 110 تومـان برمی گـردد، اّمـا هیـچ می دانیـد در نـزد خـدا چـه 

بدبخـت و بیچـاره شـده اید! رباخـوار از مـال مـردم چـاق شـده ولـی نزد خـدا بدبختی 

ابـدی و شـقاوت سـرمدی گریبانگیـرش گشـته اسـت. 

قرآن می فرماید: >خدا ربا را نابود می کند<. 2 منظور نابودی مال نیست که بگوید: 

من 100 تومان دادم و 110 تومان گرفتم، کجا مال من نابود شده؟! این همان نابودی 

شرف و کرامت انسانّیت است که از درک آن عاجز است. ذیل آیه می فرماید: 

اثیـم  کّفـار  را  رباخـوار  ]و  نمـی دارد  دوسـت  را  اثیـم  َکّفـار  آدم  >خداونـد 

 3 اسـت[<.  کـرده  معّرفـی 

یعنـی آدم رباخـوار تنهـا کافـر نیسـت، بلکـه َکّفـار اسـت. کافر، یعنی کسـی که یک 

بـار کفـر ورزیـده، اّمـا َکّفـار آن کسـی اسـت کـه کفـر و ناسپاسـی، بـا جانـش آمیختـه و 

گویـی کانـون کفـر شـده اسـت. اثیـم هـم بـا »آثـم« فـرق دارد. آثـم، یعنـی کسـی کـه یـک 

گنـاه کـرده؛ مثـاًل یـک دروغ گفتـه یـا یـک غیبـت کـرده، اّمـا »اثیـم« آن کسـی اسـت کـه 

عاشـق و دلباختـه ی گنـاه اسـت، اصـاًل گنـاه از درونش می جوشـد، ملکه ی عصیان 

در جانـش پیـدا شـده و تـا گنـاه نکنـد آرامـش روحـی نـدارد. 

ُبوا ِعْنَد اهلِل ...<.  ال یْر
َ
اِس ف ُبوا ِفی أْمواِل الّنَ  ِلیْر

ً
با 1. سوره روم، آیۀ 39؛ >َو ما آَتیُتْم ِمْن ِر

َدقاِت<.  با َو َیْرِبی الّصَ 2. سوره بقره، آیۀ 276؛ >َیْمَحُق اهلُل الّرِ
اٍر أِثیٍم<. 

َ
کّف  

َ
کّل 3. همان؛ >َو اهلُل ل یِحّبُ 
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خداونـد حکیـم، رباخـوار را ایـن طـور معّرفـی می کند کـه »کّفار اثیم« اسـت؛ یعنی 

آدمی اسـت که آتش کفر و ناسپاسـی و گناه از درونش شـعله می کشـد، در روز قیامت 

نیـز جانـش آتـش افروز جهّنـم خواهد بود. 

»پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: خداوند شکم رباخوار را از آتش جهّنم پر می کند 

به همان اندازه که ربا خورده است«. 1 

»اگـر از طریـق ربـا، مالـی بـه دسـت آورده باشـد، هیـچ عملـی از او مقبـول 

نمی شـود ]اگـر چـه آن را در راه عبـادت صـرف کنـد[«. 2 

 در لعنـت خدا 
ً
»مادامـی کـه یـک قیـراط از ربـا در زندگـی اش باشـد، دائمـا

و مالئکـه خواهـد بود«. 3 

و  ارزن می گوینـد  یـک  قـدر  بـه  و گاهـی  پـول اسـت  واحـد  قیـراط، کمتریـن  یـک 

فرمـود:  اکـرم؟ص؟  پیامبـر  دینـار.   1/6 از  گاهـی1/4 

در شب معراج به نهر سرخی رسیدم مانند خون. دیدم مردی در میان آن دست 

و پـا می زنـد و پاییـن و بـاال مـی رود و می خواهـد خـودش را بـه سـاحل برسـاند. همیـن 

کـه بـه سـاحل نزدیـک می شـود و می خواهـد بیـرون بیایـد مـردی کنار سـاحل ایسـتاده 

و سـنگ های زیـادی در کنـارش هسـت، تـا آن مـرد به سـاحل نزدیک می شـود، دهان 

بـاز می کنـد و ایـن مـرد، سـنگی بـه دهـان او می افکنـد! او دوبـاره برمی گـردد بـه وسـط 

نهـر و دسـت و پـا می زنـد و بـه سـاحل نزدیک می شـود و سـنگ می خـورد و برمی گردد؛ 

علـی الـّدوام کارش ایـن اسـت. از جبرئیـل کـه همراهـم بـود پرسـیدم: ایـن کیسـت؟ 

گفـت: ایـن مرد، رباخوار اسـت. 

ناِر  ِمْن  َبْطَنُه   
َ

َوَجّل َعّزَ اهلُل   
َ َ
َمل با  الّرِ کَل  أ َمْن   اهلُل؟ص؟: 

ُ
َرُسول  

َ
» قال بیروت(، ج 73، ص 364؛   - النوار )ط  بحار   .1

کَل«.  َم ِبَقْدِر ما أ َجَهّنَ
 ِمْن َعَمِلِه«. 

ً
 ل یْقَبُل اهلُل ِمْنُه َشیئا

ً
کَتَسَب ِمْنُه مال 2. همان؛ » َو إِن ا

کاَن ِعْنَدُه ِقیراٌط واِحٌد«.  َمالِئکِة ما 
ْ
ْعَنِة اهلِل َو ال

َ
 ِفی ل

ْ
ْم یَزل

َ
3. همان؛ » َو ل
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یکــی از عذاب هــای او در بــرزخ همیــن اســت تــا قیامــت برپــا شــود و بــه کیفــر 

برســد.  محشــری اش 

اعالن جنگ خداوند با رباخواران

را دریافـت می کننـد سـؤال می کنیـم  ِربـح پـول خـود  براحتـی  از مسـلمانانی کـه 

واقعـًا مـا ایـن آیـات و روایاتـی را کـه در نهـی و مذّمـت ربـا آمـده اسـت راسـت می دانیم 

یـا دروغ؟! ایـن، خـودش مطلبـی اسـت کـه اصـاًل آیـا آیـات قـرآن -العیـاذ بـاهلل- دروغ 

دروغ  اگـر  اسـت؟  دروغ  اطهـار ؟مهع؟،  ائّمـه ی  و  خـدا  رسـول  از  روایـات  ایـن  اسـت؟ 

اسـت پس شـما ای رباخواران! در مسـجد چه می کنید؟ در حسـینیه و حّج و عمره 

چـه می کنیـد؟ وقتـی قـرآن و احـکام قـرآن دروغ اسـت، شـما چـه فایـده ای از حـّج و 

عمـره و حسـینیه و مسـجد می بریـد؟ وقتـی دروغ شـد، ایمـان نداریـد. پـس آمدنتـان 

بـه مسـجد و حسـینیه و تکایـا می شـود: نفـاق و شـما هـم می شـوید منافـق. چـون در 

درون بـه قـرآن ایمـان نداریـد و در بیـرون محاسـنی و تسـبیحی و نمـازی و صـف اّول 

جماعتـی! پـس شـما منافقیـد و قـرآن هـم فرمـوده: 

 >منافقین جایشان طبقه ی زیرین جهّنم است<. 1 

اگـر مطلـب راسـت اسـت و اعتقـاد داریـد پـس بـا چـه جرأتی ایـن همـه بی پروایی 

می کنیـد؟ بـه فرمـودۀ قرآن: 

>اینان چقدر صبر بر آتش دارند<. 2 

راسـتی کـه اینهـا قهرماننـد و مـدال افتخـاِر قهرمانـی بایـد بـه سینه شـان نصـب 

اِر ...<.  ْسَفِل ِمَن الّنَ
ْ

ْرک ال
َ

ُمناِفِقیَن ِفی الّد
ْ
 ال

َ
1. سوره نساء، آیۀ 145؛ >إّن

اِر<.  ی الّنَ
َ
ما أْصَبَرُهْم َعل

َ
2. سوره بقره، آیۀ 175؛ > ...ف
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می شـود  حـرام  و  می گذاریـد  سـرش  بـر  شـرعی  کالِه  یـک  و  می کنیـد  یاتوجیـه  کـرد، 

حـالل! بلـه؛ بـا ایـن توجیه هایـی کـه مـا داریـم اصـاًل موضـوع ربـا در میان مـردم منتفی 

شـده اسـت. دیگر ربایی در کار نیسـت تا حرام باشـد، صلح اسـت و مضاربه اسـت 

و مشـارکت اسـت و بیـع اسـت و وکالـت. 

پـس آن ربایـی کـه قـرآن بـا آن می جنگـد کـدام اسـت و کجاسـت؟! بایـد بـه قـرآن 

بگوییـم اصـاًل شـما سـِر بـی صاحـب می تراشـید. رباخـواری در کار نیسـت که شـما با 

ایـن حـّدت و شـّدت اعـالن جنـگ بـا او داده و می فرماییـد: 

 >اگر دست از رباخواری برندارید من اعالن جنگ با شما می دهم<. 1 

کسی هم که خدا با او بجنگد، پیداست که کارش به کجا خواهد کشید. 

بــه قــرآن می گوییــم: شــما حکــم بــی موضــوع آورده ای، ربایــی نیســت تــا حکمــش 

حرمــت باشــد، رباخــواری نیســت تــا طــرف جنــگ بــا خــدا باشــد. مــا بــا توجیه گــری 

-کــه قهرمــان آن هســتیم- همــه ی حرام هــا را حــالل می کنیــم. ممکــن اســت یــک 

آقایــی شــبیه الفقهایــی! هــم پیــدا شــود و چنــد ورقــی مشــتمل بــر احــوط و اقــوی  

ــال  ــه دنب ــم ک ــت ه ــول دوس ــردم پ ــد. م ــر کن ــه منتش ــاله ی عملّی ــام رس ــه ن ــدو ب بنویس

ــد، آن را  ــول بیابن ــت آوردن پ ــرای به دس ــه ای ب ــه روزن ــد، همین ک ــتاویزی می گردن دس

تحــت عنــوان فتــوای شــرعی مستمســک قــرار می دهنــد و در پــی ایــن هــم نیســتند 

کــه آیــا ایــن شــخص صالحّیــِت افتــاء و دادن فتــوا دارد یــا خیــر؟!

أَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اهلِل َو َرُسوِلِه ...<. 
َ
وا ف

ُ
ْم َتْفَعل

َ
إْن ل

َ
1. سوره بقره، آیۀ 279؛ >ف
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گی انساِن ُهشیار از نگاه قرآن  ویژ

قـرآن ذکـر اسـت. بیدارکننـدۀ خـواب رفته هاسـت. هـر آدم خـواب رفتـه ای، اگـر 

1 اگـر بـا صـدا بیـدار  زنـده باشـد، بـه محـض اینکـه صدایـش بزنیـم بیـدار می شـود. 

نمی شـود،  بیـدار  هـم  بـاز  کـه  دیدیـم  اگـر  و  می شـود  بیـدار  دادیـم  کـه  تکانـش  نشـد، 

اسـت.  مـرده  او  کـه  می فهمیـم 

دریابـیای کــه پنجاه رفــت و در خوابی  روزه  چنـد  ایــن  مگـر 

خوابـیبانگ طبـــلت نمـــی کند بیـــدار  در  نـه  مـرده ای  مگـر  تـو 

بیــدار  را  زنده هــا  مــن  اّمــا:  بیدارکننــده ام.  ذکــرم،  مــن  می گویــد:  قــرآن  لــذا  و 

می کنــم؛2 نــه مرده هــا را. مــن انــذار می کنــم و هشــدار می دهــم کــه مراقــب باشــید، 

کاِفرین <. 
ْ
ی ال

َ
 َعل

ُ
َقْول

ْ
ا َو َیِحّقَ ال کاَن َحّیً  ِذْکٌر َو ُقْرآٌن ُمبین  * ِلُیْنِذَر َمْن 

َّ
1. سوره یس، آیات 69 و 70؛ >ِإْن ُهَو ِإل

 .»
ً
کاَن َحیا کافی )ط - دار الحدیث(، ج 1، ص 680؛ »ِلَمْن   .2
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ســر راهتــان مــرگ و بــرزخ و محشــر اســت. اّمــا چــه کســانی می تواننــد از ذکــر و انــذار مــن 

بهــره بگیرنــد؟ »َمــْن کاَن َحیــًا«؛ آنهــا کــه زنده انــد و حیــات انســانی دارنــد. >َو َیِحــّقَ 

ــّی  ــل ح ــن مقاب ــه کافری ــه )اینک ــۀ مقابل ــه قرین ــم، ب ــل عل ــَن<؛ اه کاِفری
ْ
ــی ال

َ
 َعل

ُ
ــْول َق

ْ
ال

ــرآن و  ــده اســت کــه ذکــر ق ــر مــرده اســت. کســی زن آمــده( اســتدالل می کننــد کــه کاف

انــذار قــرآن در او مؤّثــر باشــد. اگــر کســی بیــدار و هشــیار شــد و بــرای آینــده اش فکــر کــرد، 

زنــده اســت؛ وگرنــه مــرده و کافــر اســت؛ 
>فرمان هالکت و بدبختی انسان های کافر صادر می شود<. 1 

می ترسـیم  داریـم؛  سـروکار  الهـی  بّینـات  آیـات  ایـن  بـا  کـه  اسـت  عمـر  یـک  مـا 

عمرمـان تمـام بشـود و سـرانجام بفهمیـم کـه اصـاًل زنـده نبوده ایـم و حیـات انسـانی 

ُمبیـن«. 
ْ
ال ُهـَو الُخسـراُن  نداشـته ایم و از ذکـر و انـذار قـرآن بهـره ای نبرده ایـم. »ذلـک 

گی های عاشقان قرآن  ویژ

در طـول تاریـخ اسـالم بـه نمونه هایـی از روشـندالن کـه مجـذوب جمـال خـدا و 

ُشـکوه آخـرت بوده انـد و از شـیرینی درک معـارف قـرآن بـه طـرزی عجیـب برخـوردار 

می شـده اند، بـر می خوریـم و از مطالعـۀ حـاالت اعجاب انگیزشـان بـه عمـق تربیـت 

قـرآن پـی بـرده و از چگونگـی انقـالب و دگرگونـی کـه بـر اثـر ارتبـاط بـا ایـن منبـع علـم و 

حیـات آسـمانی در روح و روان انسـان های آمـاده و مسـتعّد به وجـود می آیـد در دریای 

تعّجـب فـرو رفتـه و انگشـت حیـرت بـه دنـدان می گزیـم. اینـک بـه گوشـه ای از مظاهـر 

آن تربیـت عالـی بنگریـد. 

بـاز  پیـروز  و  فاتـح  خـدا؟ص؟  رسـول  رکاب  در  جنگ هـا  از  یکـی  از  اسـالم  لشـکر 

یَن<.  کاِفِر
ْ
ی ال

َ
 َعل

ُ
َقْول

ْ
1. سوره یس، آیۀ 70؛ > ...َو َیِحّقَ ال
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انداختنـد.  بـار  شـبانه  اسـتراحت  قصـد  بـه  راه  بیـن  منـازل  از  یکـی  در  می گشـت. 

پیغمبراکـرم؟ص؟ بـرای مصونّیـت سـربازان از شـبیخون لشـکر دشـمن، دو تـن را کـه 

ارتـش  نگهبانـی  و  کشـیک  مأمـور  ِبْشـر،  َعّبادبـن  دیگـری  و  بـود  یاسـر  عّماربـن  یکـی 

فرمـود. آن دو سـرباز باایمـان نیـز شـب را بیـن خـود تقسـیم کردند که بیـداری نیمۀ اّول 

بـه عهـدۀ عّبـاد باشـد و نیمـۀ دّوم آن بـه عهـدۀ عّمـار. 

عّبادبـن ِبشـر ایـن فرصـت بیـداری شـب را مغتنـم دانسـته و بـا شـوقی تمـام بـی 

اعتنـا بـه خسـتگی راه وکوفتگـی میـدان جنـگ و نگرانـی از تعقیـب دشـمن بـه نمـاز 

ایسـتاد. در این موقع یکی از سـربازان لشـکر دشـمن که در کمین نشسـته و سوء قصد 

به رسـول خدا؟ص؟ را داشـت از ظلمت شـب و در خواب بودن ارتش اسـالم اسـتفاده 

کـرد و جلـو آمـد. در مسـیر خـود چشـمش بـه عّبـاد افتاد کـه در حال قیام نماز و سـرگرم 

تـالوت قـرآن بـود. از دور در تاریکـی بـه نظـرش درختـی یـا حیـوان و انسـانی آمـد. تیـری 

در کمـان نهـاد و بـه سـمت او رهـا کـرد. تیـر بـه هدف نشسـت. عّبـاد آن سـرباز باایمان 

از درد بـه خـود پیچیـد اّمـا تحّمـل کـرد و همچنـان بـه نمـاز و تـالوت قـرآن ادامه داد. 

تیــر دّوم نیــز بــر بــدن عّبــاد نشســت، طبیعــی اســت بــدن را ســوراخ کــرده و آغشــته 

بــه خونــش ســاخت اّمــا او دســت از نمــاز و تــالوت قــرآن بــر نداشــت. تیــر ســّوم آمــد و بــر 

بــدن مــرد مســلمان جــا گرفــت، او این بــار نمــاز را کوتــاه کــرد و ســالم نمــاز را داد و عّمــار 

را بیــدار کــرد و بــا هــم بــه دفــع دشــمن پرداختــه و او را از حریــم خــود راندنــد. 

ــر بــدن رفیقــش نشســته و غــرق  ــان مّطلــع شــد کــه ســه تیــر ب ــار از جری ســپس عّم

بیــدار  مــرا  اّول  تیــر  بــه وی گفــت: چــرا در همــان  از روی عتــاب  اســت.  در خــون 

نکــردی؟ عّبــاد گفــت: در آن موقــع بــه قرائــت ســوره کهــف اشــتغال داشــتم و چنــان 

حــالوت قــرآن بــه جانــم می نشســت کــه مجــال رضــا بــه قطــع ســوره قــرآن نمی یافتــم! 

و چنانچــه از ایــن نمی ترســیدم کــه بــا کشــته شــدن مــن ممکــن اســت صدمــه ای 

بــه رســول خــدا؟ص؟ برســد و از ایــن راه، اســالم متضــّرر گــردد در تیــر ســّوم نیــز دســت 
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از قرائــت قــرآن نمی کشــیدم و نمــازم را ســبک نمی کــردم، هــر چنــد ایــن عمــل بــه 

قیمــت جــان مــن تمــام می شــد و در خــون خــودم می غلطیــدم. یعنــی راضــی بــودم 

رگ دلــم قطــع گــردد ولــی ســوره قــرآن قطــع نشــود. 

آری ایـن اسـت معنـای آشـنا شـدن ذائقـۀ جـان بـا حـالوت مخصـوص معـارف 

قـرآن کـه در نظـر روشـنفکران عـارف بـه مـزۀ مـرغ بریـان و خـورش فسـنجان، افسـانه 

اسـت و از تراوشـات مغـزی خیالبافـان اسـت. چـه می شـود کـرد. طعمـی از غذاهـای 

عالـی روحـی نچشـیده ایم و از آن بی خبریـم آنـگاه بـه آنهـا هـم کـه چشـیده و از خـود 

بیخـود گشـته اند و احیانـًا خبـری هـم بـه مـا داده انـد با دیـدۀ حیرت و انـکار می نگریم 

و غیـر از همیـن غذاهـای مألـوف خـود، غـذای دیگـری در عالـم بـاور نمی داریـم. »َو 

کفـی  بذِلـک َجْهـاًل َو ُغـُرورًا«. 

جهــان  در  نهــاده  خوانــی  ــذا  لیک از چشـم خسیسـان بس نهان حّبَ

بـود گــر جهــان باغــی پــر از نعمت شــود  خاکـی  هـم  مـور  و  مـار  ِقسـم 

باشـد چنیـن حلـوای خـوب در میــان چــوب گویــد کــرم چــوب  َمْرکـرا 

ُخــرد  کــرِم  گویــد  خــاک  میــان  این چنین حلوا به عالم کس نخورددر 

َحــَدث  آن  میــان  در  ســرگین  در جهــان ُنقلــی ندانــد جــز َخَبــثکــرم 

َمـرِورا چشـم و چـراغجــز نجاســت هیــچ نشناســد کالغ  شـد نجاسـت 

آیــا کرم هــای خاکــی هیــچ خبــر از ســفره های رنگارنــگ مــا دارنــد؟ آیــا بویــی از 

ــای  ــاّمۀ آن کرمک ه ــه و ش ــه ذائق ــا ب ــنجان م ــورش فس ــی از خ ــان و طعم ــون بری بوقلم

َعِفــن کــه در میــان نجاســات و ســرگین حیوانــات در رفــت و آمدنــد رســیده اســت؟ 

حاشــا و کاّل. چــون مزاجشــان نجاســتخوار اســت و طبعشــان خاک طلــب و لــذا جــز 

خــاک چیــزی نمی خواهنــد و جــز نجاســت دنبــال چیــزی نمی گردنــد. حــال از یــک 

مشــت انســان نماهای فــرو رفتــۀ در گنــداب شــهوات بهیمــی کــه بــه قــول یکــی از 
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نویســندگان همگــی دهانــی هســتند کــه یــک مشــت روده بــه دنبــال آن چســبیده و 

بــه دســتگاه تناسلی شــان ختــم می شــود چــه توّقــع اســت کــه حالوتــی از قــرآن درک 

تــی از نمــاز و عــرض نیــاز بــه درگاه خــدا دریابنــد! 
ّ

کننــد و لذ

خیر، از اینان چنین توّقعی نابجاست. »َحیوان را خبر از عالم انسانی نیست«. 

هدف قرآن از قّصه گویی 

بیـان داسـتان غـزوات پیامبـر اکـرم؟ص؟ و نقـل داسـتانهای  از  قـرآن کریـم  هـدف 

انبیـای گذشـته؟مهع؟ و اّمت  هـای آنـان صرفـًا تعلیـم و تربیـت اسـت؛ نـه قّصه گویـی 

و نقـل تاریـخ؛ چـه آن کـه قـرآن نـه کتـاب قّصـه اسـت و نـه کتـاب تاریـخ، بلکـه کتـاب 

هدایـت اسـت. کتـاب تعلیـم و تربیـت و آمـوزش و پـرورش اسـت. فرمـوده اسـت: 
> ...کتاب و حکمت را به ایشان می آموزد و پاکیزه شان می سازد ...<.1

و  مبـدأ  انسان شناسـی،  جهان بینـی،  رسـم  و  راه  از  را  انسـان  کریـم  قـرآن  یعنـی 

معادشناسـی، تشـخیص مسـیر و برنامـه ی سـیر آگاه می سـازد. هـدف ایـن اسـت کـه 

تعلیـم کنـد و آنـگاه بـر اسـاس همـان تعلیـم بپرورانـد. بایـد ایـن دو رکـن اساسـی را از 

قـرآن بگیریـم و روی آن تأکیـد فـراوان داشـته باشـیم؛ زیـرا سـعادت دنیـوی و اخـروی 

مـا را همیـن دو رکـن اساسـی تأمیـن می کنـد. ایـن دو رکـن عبارتنـد از: ُبعـد اعتقـادی 

و ُبعـد عملـی. یکـی اعتقـاد به وجـود مبـدأ علیـم حکیـم اسـت کـه همـه ی نظامـات 

هسـتی از او نشـأت گرفتـه و بـا اراده ی او تنظیـم می شـود و دیگـری ُبعـد عملـی، یعنی 

آنچـه را آن مبـدأ علیـم حکیـم تشـریع فرمـوده اسـت، در مقـام عمـل محّقـق سـازیم. 

ِحکَمَة َو یَزکیِهْم ...<. 
ْ
کتاَب َو ال

ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
1. سوره بقره، آیۀ 129؛ > ...یَعل
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مشـکل بیشـتر مـا در ُبعـد عملـی اسـت. در ُبعـد اعتقـادی تـا حـدودی معلومـات 

داریـم؛ اّمـا در مقـام عمـل خیلـی ضعیف هسـتیم و حال آن که قـرآن روی ُبعد عملی 

تأکیـد فـراوان دارد. قسـم می خورد: 
>قسم به عصر که انسان ها در زیانکاری اند<. 1

اِلحاِت<؛  وا الّصَ
ُ
ِذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
مگر یک گروه: >إاّل ال

کلمۀ»آمنوا« اشاره به ُبعد اعتقادی است؛ یعنی کسانی که مبدأ و معاد را باور کرده 

اِلحاِت<  وا الّصَ
ُ
و مسیر و مقصد و برنامه ی سیر را خوب شناخته اند. جملۀ >َو َعِمل

ما  است.  عمل  و  ایمان  رستگاری،  مالک  تنها  یعنی  دارد،  عملی  ُبعد  به  اشاره 

نمی توانیم نسبت به مطلبی که قرآن بر آن تأکید فراوان دارد، بی تفاوت باشیم. 

نکتـه مهمـی کـه از قـرآن اسـتفاده می کنیـم2 اینکـه عمـل صالـح بـه ایمـان رفعـت 

بـه انحطـاط می کشـاند. همانگونـه کـه  را  نیـز آدمـی  بـد  می دهـد. در مقابـل، عمـل 

عمـل صالـح ایمـان را تقویـت می کنـد و بـاال می بـرد، عمـل بـد نیـز ایمـان را تضعیـف 

بـه اعتقاداتـش مغـرور شـود از ایـن  می کنـد و رو بـه سـقوط می بـرد. چـه بسـا انسـان 

جهـت کـه ایمـان دارد و خـدا و پیغمبـر و والیـت و امامـت را می شناسـد و بـه معـاد 

و در مقـام عمـل  ایمانـش کامـل اسـت  کـه  نیسـت، تصـّور کنـد  کافـر  و  اعتقـاد دارد 

سسـت و بـی اعتنـا رفتـار کنـد و بـه همیـن جهـت تـرس ایـن هسـت کـه در لحظـه ی 

مـرگ بـه خـود بیاییـم و ببینیـم هیـچ چیـز در توشـه و بارمـان نیسـت و بی ایمـان از دنیا 

برویـم؛ چـرا کـه بدعملی هـا بـه فرمـودۀ قـرآن3 اصـل ایمـان را نیـز نابـود می کنـد. 

کار  پایان  در  باشد-  درست  نیز  اعتقادشان  اینکه  لو  -و  عملند  بد  که  مردمی 

آیات خدا را تکذیب می کنند و در لحظه ی مرگ با استهزاء و تمسخر به آیات قرآن 

ِفی ُخْسٍر<. 
َ
ْنساَن ل

ْ
 اإل

َ
َعْصِر إّن

ْ
1. سوره عصر، آیات 1 و 2؛ >و ال

ُعُه ...<. 
َ
اِلُح یْرف َعَمُل الّصَ

ْ
یُب َو ال کِلُم الّطَ

ْ
یِه َیْصَعُد ال

َ
2. سوره فاطر، آیۀ 10؛ > ...إل

کاُنوا ِبها یْسَتْهِزُؤَن<.  ُبوا ِبآیاِت اهلِل َو 
َّ

کذ وأی أْن  ِذیَن أساُؤا الّسُ
َّ
کاَن عاِقَبَة ال 3. سوره روم، آیۀ 10؛ >ُثّمَ 
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از دنیا می روند. این آیه هشدار تکان دهنده ای در بر دارد. ما باید در این آیات تکان 

دهنده ی قرآن بیندیشیم و تأمل کنیم و با بی تفاوتی از آنها نگذریم. می ترسیم همین 

تشکیل  خواندید،  را  ما  چقدر  شما  بگویند  و  شوند  ما  خصم  قیامت  روز  در  آیات 

را وسیله ی  و احیانًا ما  و بعد دنبال کارتان رفتید  جلسه دادید، گفتید و شنیدید 

ارتزاق و دنیاداری های خود قرار دادید. از غفلت خود به خدا پناه می بریم. 

غیر مسلمانان هم حافظ قرآن بوده اند؟

اعتقـادی  قـرآن  بـه  کـه  اشـخاصی  داشـتیم.  قـرآن  حافـظ  نیـز  کّفـار  بیـن  در  مـا 

نداشـتند، آن را حفـظ می کردنـد و حتـی بـر آن نّقـادی هـم می کردنـد؛ یعنـی آیـات 

قـرآن را بـا هـم می سـنجیدند و تحقیـق و تحلیـل می نمودنـد تـا  بزعـم خـود تناقضاتی 

در آن پیـدا کننـد و اسـاس آن را در هـم بریزنـد. آن هـا به منظـور تخریـب قـرآن، تعلیـم و 

تحفیـظ و تفسـیر قـرآن می کردنـد! 

قّصـه ی »ابـن ابـی العوجـاء« معـروف اسـت. ابـن ابـی العوجـاء آدم کافـر، ملحـد 

و زندیقـی بـود کـه بـه هیـچ چیـز اعتقـاد نداشـت. اّمـا سـخنوری قّهـار بـود. بـا چنـد 

نفـر از همفکـران خـود بـه مسـجدالحرام می رفتنـد و آنجـا بـه مسـلمانانی کـه طـواف 

امـام  خدمـت  حّتـی  او  می گرفتنـد.  اسـتهزا  بـه  را  آنهـا  و  می خندیدنـد  می کردنـد، 

صـادق ؟ع؟ آمـد و بـا زبانـی تنـد گفت: »شـما تـا کی این خرمـن را می کوبیـد«. کعبه را 

)العیـاذ بـاهلل( بـه خرمـن تشـبیه کـرد و حّجاج و طـواف کننده ها را هم بـه گاوهایی که 

دور خرمن می چرخند. گفت: تا کی این خرمن را می کوبید و به این سـنگ پناهنده 

می شـوید و مثـل شـترهای رمیـده از ایـن کـوه بـه آن کـوه جسـت و خیـز می کنیـد. او بـه 

قـول امروزی هـا، خیلـی روشـنفکرانه حـرف زد. امـام؟ع؟ هـم جواب هایـی بـه او داد 
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کـه فعـاًل مجـال نقـل آن نیسـت. 

منظور این است که این آدم کافر ملحد زندیق که به هیچ چیز اعتقاد نداشت، 

کعبـه را هـم بـه مسـخره می گرفـت، همیـن آدم بـا قـرآن مأنـوس بـود. قـرآن را حفـظ 

می کـرد و بعـد آیـات قـرآن را بـا هـم می سـنجید. حّتـی چنـان بـه قـرآن احاطـه داشـت 

و قـرآن را نّقـادی می کـرد کـه جنـاب هشـام بـن حکـم را سـخت در تنگنـا قـرار داد. 

جنـاب هشـام از بـزرگان اصحـاب امـام صـادق و امـام کاظـم؟ع؟ بـود. شـخصّیت او 

خیلـی بـزرگ بـود کـه امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ  ایشـان فرمـوده اسـت: 
»آفرین بر یاور ما که با زبانش، با دستش و با قلبش ما را یاری می کند«.1

 او در علـم کالم، یعنـی مسـائل مربـوط بـه اصـول عقایـد قهرمـان بـود. بسـیاری از 

کّفـار را در مناظراتـش بـه زانـو در مـی آورد؛ ولـی در مقابـل ابـن ابی العوجـاء کم می آورد. 

ایـن شـخص نـزد هشـام آمـد و گفـت: مگـر شـما نمی گوییـد قـرآن از طـرف خداونـد 

حکیـم آمـده اسـت. پاسـخ داد: بلـه. گفـت:  آیـا حکیـم در گفته هایـش تناقض گویی 

می کنـد؟ گفـت: خیـر. گفـت: آیـۀ سـّوم سـورۀ نسـاء بـا آیـۀ 129 همـان سـوره متناقض 

اسـت. بـرای ایـن کـه در آیـۀ سـوم چنیـن آمـده اسـت: 

 
ّ
لا

أ
ْم ا �تُ

�نْ �نْ حنِ اإ
َ اَع �ن َ َو ُ��ب لا�ش

ُ �نٰی  َو �ش ْ ساِء َم�ش ِ
کْم ِم�نَ ال�نّ

َ
کُ�وا ما طا�بَ ل

ا�نْ
َ >... �ن

<؛  واِحَد�تً
وا �نَ

ُ
ْعِدل �تَ

یعنـی ؛ شـما می توانیـد تعـّدد زوجـات داشـته باشـید. دو تـا، سـه تـا، چهـار تـا زن 

دایـم بگیریـد ولـی عدالـت را رعایـت کنیـد. اگـر نتوانسـتید رعایـت عدالـت کنیـد 

یکـی بیشـتر نگیریـد.  ایـن آیـه نشـان می دهـد کـه رعایـت عدالـت بیـن زنـان متعـّدد 

ممکـن اسـت. بعـد در آیـۀ 129 چنیـن آمـده اسـت: 

ْم ...<؛  ْو َحَرْ��تُ
َ
ساِء َو ل ِ

�نَ ال�نّ �ی َ وا �ب
ُ
ْعِدل �نْ �تَ

أ
ُعوا ا ِط�ی ْس�تَ

�نْ �تَ
َ
>... ل

ایـن آیـه می گویـد: اصـاًل ممکـن نیسـت. هـر چـه شـما بکوشـید و بـه خـود فشـار 

ِبِه«. 
ْ
 ِبناِصِرنا ِبیِدِه َو ِلساِنِه َو َقل

ً
1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 45، ص 257؛ »َمْرَحبا
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بیاوریـد، هرگـز نمی توانیـد میـان زن هـا عدالـت برقـرار کنیـد. خـب! ایـن دو آیـه بـا هـم 

تناقـض دارنـد. آیـۀ اّول می گویـد: می توانیـد و چون می توانیـد: > ... َفاْنکُحوا ما طاَب 

آیـه می گویـد: نمی توانیـد.  ایـن  تـا زن بگیریـد. ولـی  تـا، چهـار  تـا، سـه  کـْم ... < دو 
َ
ل

منظـور از ایـن تناقـض چیسـت؟ هشـام در پاسـخ ناتـوان مانـد. واقعـًا کـدام یـک از مـا 

ایـن گونـه قـرآن می خوانیـم کـه آیـات را بـا هـم بسـنجیم و بـه نّقـادی بپردازیـم. هشـام 

گفـت: مّدتـی بـه مـن مهلـت بـده، مثـاًل یـک مـاه مهلـت می خواهـم. گفـت: یـک ماه 

کـه سـهل اسـت، ده مـاه مهلـت می دهـم ولـی مطمئـن بـاش کـه نمی توانـی جـواب 

بدهـی. هشـام دیـد چـاره ای نیسـت، مگـر ایـن کـه دِر خانـه ی عتـرت بـرود. 

<؛ 1  ُمو�نَ
َ
ْعل ْم لا �تَ �تُ �نْ ک�نْ کِر اإ ِ

ْهَل الدنّ
أ
وا ا

ُ
ل ْس�أَ

>... �نَ

ــوند،  ــرت جداش ــردم از عت ــر م ــت. اگ ــرار داده اس ــرت را ق ــرآن، عت ــار ق ــدا در کن خ

قــرآن را نخواهنــد فهمیــد و بــرای همیــن، هشــام بــار ســفر بســت و از عــراق بــه حجــاز 

رفــت. در آن زمــان، ســفر بــا دشــواری انجــام می شــد؛ مثــاًل بــا اســتفاده شــتر روزهــای 

ــه طــول می انجامیــد.  ــادی ب زی

امـام صـادق؟ع؟ از آمـدن هشـام بـه حجـاز تعّجب کردنـد، چون زمان حـّج نبود. 

سـؤال کردنـد: بـرای چـه بـه حجـاز آمـده ای؟ عـرض کـرد: یـک مشـکل قرآنـی برایـم 

پیـش آمـده اسـت. مشـکل را بیـان کـرد که ابـن ابی العوجـاء چنین اشـکالی کرده که 

ایـن دو آیـه بـا هـم تناقـض دارنـد. 

امـام فرمـود: بـه او بگـو آیـۀ اّول مربـوط بـه »نفقـه و هزینـه ی زندگـی« اسـت؛ یعنـی 

یـک مـرد می توانـد بـرای تأمیـن خـوراک و پوشـاک و مسـکن و سـایر نیازمندی هـا بیـن 

مـا  ایـن نظـر اسـت کـه می فرمایـد: » ...َفاْنکُحـوا  از  را رعایـت کنـد.  دو زن عدالـت 

کـْم ...« ایـن، ممکـن اسـت. اّمـا آنجـا کـه فرمـوده: رعایـت عدالـت ممکـن 
َ
طـاَب ل

نیسـت، مربـوط بـه محّبـت قلبـی اسـت؛ یعنـی بـرای مـرد، ممکـن نیسـت محّبـت 

1. سوره نحل، آیۀ 43. 
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قلبـی خـود را میـان دو تـا زن بطـور مسـاوی رعایـت کنـد. برای اینکـه محّبـت، عامـل 

خارجـی دارد. در اختیـار خـود انسـان نیسـت. 

بـه عنـوان مثـال، مـردی کـه دو زن دارد؛ یکـی پیـر، بدقیافـه، بداخـالق و بدزبـان 

اسـت و دیگـری جـوان، زیبـا، خـوش اخـالق وخـوش بیـان، در ایـن حـال، ایـن مـرد 

ممکـن  باشـد،  داشـته  دوسـت  انـدازه  یـک  را  دو  هـر  کـه  کنـد  سـعی  چـه  هـر  بینـوا 

نیسـت. ممکـن اسـت میـان ایـن زن زیبـا و آن زن نازیبـا از لحـاظ خوراک و پوشـاک و 

مسـکن رعایـت کمـال مسـاوات و عدالـت را بنمایـد، ولی هرگز نمی توانـد در محّبت 

قلبـی میـان آن دو مسـاوات کامـل برقـرار کنـد. چـون موضـوع محّبـت در اختیـار خـود 

ْن 
َ
انسـان نیسـت و بسـتگی بـه عوامـل خارجـی دارد. آنجاسـت کـه می فرمایـد: > ...ل

ـْو َحَرْصُتـْم ...<. 
َ
سـاِء َو ل ـوا َبیـَن الّنِ

ُ
َتْسـَتِطیُعوا أْن َتْعِدل

پس آنجا که فرموده عدالت ممکن است، درباره نفقات است و آنجا که فرموده 

ممکن نیست، منظور، محّبت قلبی است و لذا تناقضی بین آن دو آیۀ قرآن نیست. 

هشـام بـه عـراق برگشـت و بـه ابـن ابـی العوجـاء گفـت: جـواب را آوردم. گفت: به 

ایـن زودی؟! وقتـی هشـام مطلـب را بیـان کـرد، او گفـت:  ایـن سـخن مـال تو نیسـت. 

 ایـن از حجـاز آمده اسـت. 

هـدف از ایـن گفتـار آن بـود کـه حّتـی کافـر ملحـد زندیقـی نیـز که به چیـزی اعتقاد 

نـدارد، می توانـد حافـظ قـرآن و حّتـی نّقاد آن باشـد. 

قرآن و آداب مسلمانی

دلیـل اینکـه فرموده انـد قـرآن را مکـّرر بخوانیـد بـرای ایـن اسـت کـه مکـّررًا در آیات 

آن بیندیشـید، تدّبـر کنیـد و آنهـا را بـا اعمالتـان بسـنجید و ببینیـد آیـا نـوع زندگـی 

شـما بـا قـرآن منطبـق اسـت؟ آیـا در حـّد خـود، قـرآن عینـی شـده اید یا نـه؟ مخالفین 
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مذهـب مـا بیـش از مـا تفسـیر قـرآن دارنـد. تفسـیر کبیـر 32 جلـدی فخـررازی مطالـب 

وِبِهـْم ...<؛ 
ُ
عالـی و حکیمانـه دارد و عمیـق بحـث می کنـد اّمـا: > ...ُطِبـَع َعلـی ُقل

چـون از عتـرت منحـرف اسـت، در حقیقـت عـاری از هدایـت اسـت. شـیعه ی 

واقعـی آن کسـی اسـت کـه در عیـن حـال که به علی و آل علی؟مهع؟ متوّسـل می شـود، 

خـوف آن دارد کـه مبـادا براثـر بدعملی هـا، عاقبـت او را از قـرآن و علـی؟ع؟ جدا کند. 

 بزرگانـی کـه اهـل تقـوا و زهـد و فضیلـت بودنـد، از سـوء خاتمـه می ترسـیدند، چـه 

رسـد بـه مـا. »کـس ندانسـت کـه آخـر بـه چـه حالـی بـرود«. دسـتور داده انـد ایـن دعا را 

هـّمَ اْجَعـل خاِتَمـَة َامِرنـا َخیـرا«؛ 
ّ
در قنـوت و سـجده ی آخـر نمـاز زیـاد بخوانیـد: »َالل

مـا نمی خواهیـم فقـط الفـاظ را یـاد بگیریـم. الفـاظ بـه تنهایـی اثربخـش نیسـت. 

حقیقتـًا از عمـق جـان بخواهیـم و بـه درگاه خـدا بنالیـم کـه: خدایـا مـن می ترسـم و 

ُبعـد  ُبعـد دارد:  پـس تحصیـل سـعادت، دو  ُمـرد.  بـه چـه حالـی خواهـم  نمی دانـم 

کـرده  تکیـه  زیـاد  دو  ایـن  روی  قـرآن  باشـد.  بایـد  دو  هـر  و  عملـی  ُبعـد  و  اعتقـادی 

اسـت. مـا بـه اعتقـادات خـود مغـرور نشـویم؛ چـون غالبـًا چنیـن اسـت؛ می گوییـم ما 

اعتقـاد داریـم اّمـا در مقـام عمـل مشـکل داریـم. یـک عـّده ای افـراد مغـرض یـا جاهـل 

بـه مـردم سـاده لوح، اسـالم و شـیعه را ایـن طـور معّرفـی می کننـد کـه مکتـب قـرآن، 

مکتـب دعـا و تـوّکل و توّسـل اسـت و فقـط دعـا کنیـد، به خـدا توّکل کنیـد و به امامان 

توّسـل بجوییـد. ایـن عـّده دعـوت بـه رکـود می کننـد. بـه ایـن افـراد بایـد گفـت: شـما 

اگـر مغـرض نباشـید پـس حتمـًا معنـای دعـا را نمی فهمیـد؛ معنـای تـوّکل و توّسـل و 

تفویـض امـر را نمی دانیـد. گذشـته از ایـن، آیـا شـما فقـط آیـات مربـوط بـه دعـا را یـاد 

ـْو ال ُدعاُؤکْم ...<؛ تا دعای شـما نباشـد، خدا 
َ
ـی ل گرفته ایـد کـه: >ُقـْل مـا َیْعَبـُؤا ِبکـْم َرّبِ

ی 
َ
بـه شـما َوْقعـی نمی گـذارد. آیـا فقـط آیۀ توّکل را شـنیده اید کـه: > ...َو َمْن یَتـَوّکْل َعل

اهلِل َفُهـَو َحْسـُبُه ...؛ 1 ...هـر کـه بـه خـدا تـوکل کنـد، خـدا بـرای او کافـی اسـت ...<. 

1. سوره طالق، آیۀ 3. 
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پس آیات دیگر قرآن را نیز بخوانید و در آن تأّمل کنید. آیاتی که دعوت به حرکت و 

ٍة ...<. 1  ُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقّوَ
َ
وا ل

ُ
کار و حّتی قتال با کّفار می کند و می فرماید: >َو أِعّد

در مقابـل دشـمن، نیرومنـد و قـوی باشـید. آیـا ایـن آیـه مـا را بـه حرکـت دعـوت 

نمی کند؟ آیا برای تحریک اّمت اسـالمی به سـوی تحصیل قّوه و نیرو از طریق ثروت 

و قـدرت و فرهنـگ و اقتصـاد و سیاسـت، همیـن آیـه کافـی نیسـت کـه می فرمایـد: 

کْم ...<. 2 
َ

 اهلِل َو َعُدّو
َ

ِ� َعُدّو و�نَ �بِ ْرِه�بُ
> ...�تُ

>طـوری باشـید کـه رعـب و هیبـت شـما در دل دشـمن بنشـیند و از شـما 

بترسـند<. 

البتـه بدانیـد آنکـه تـرس در دل دشـمن ایجـاد می کنـد، اسـلحه ی شـما نیسـت 

ح و مجّهـز باشـید؛ ولـی بـه اسـلحه ی خـود مغـرور 
ّ
بلکـه مـن هسـتم. شـما بایـد مسـل

نباشـید. خیـال نکنیـد کـه ابزارهـای جنگـی مایـه ی فتح اند؛ نه، عامـل اصلی فتح، 

ح و مجّهـز، مرعوب 
ّ
مـن هسـتم کـه دل دشـمن را مرعـوب می کنـم وگرنه دشـمن مسـل

شـما نمی شـد و بدانیـد کـه: 

اثر همه چیز از خداسـت.3 ایجاد همه چیز از خدا و اعطای خاصّیت اثرگذاری 

همـه چیـز نیـز از خداسـت. آتـش را او می آفرینـد. خاصّیت سـوزاندن را هـم او به آتش 

می دهـد. وقتـی خواسـت آن خاصیـت را از آتـش بگیـرد، آتش در عیـن حال که آتش 

اسـت، نمی سوزاند. 

>مـا بـه آتـش نمـرودی فرمـان دادیـم که برای ابراهیم سـرد توأم با سـالمت 

باش<. 4 

1. سوره انفال، آیۀ 60. 
2. همان. 

َحکیِم<. 
ْ
یِز ال َعِز

ْ
 ِمْن ِعْنِد اهلِل ال

ّ
ْصُر إل 3. سوره آل عمران، آیۀ 126؛ > ...َو َما الّنَ

 َعلی  إْبراِهیَم<. 
ً
 َو َسالما

ً
کوِنی َبْردا نا یا ناُر 

ْ
4. سوره انبیاء، آیۀ 69؛ >ُقل
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ح باشـید، اّمـا اهـل دعـا هـم باشـید. 
ّ
مجّهـز باشـید، اّمـا متـوّکل هـم باشـید. مسـل

مغـرور وسـایل نظامـی، فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی نباشـید. تـوّکل بـه من داشـته 

َرکـْم ...<. 
ْ

وا ِحذ
ُ

باشـید. در عیـن حـال: > ...ُخـذ

وسایل دفاعی و مقابله ی با دشمن را هرگز از خود جدا نکنید. 

راهکار تاباندن نور قرآن به قلب خود 

موالیمان امام امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: 

»قـرآن را یـاد بگیریـد کـه نیکوترین سـخن اسـت و حقایـق آن را دریابید که 
بهـار قلبهـا و طراوت بخش دلهاسـت«. 1

مقصـوده ی  حقایـق  بـه  و  بیندیشـید  یعنـی  کنیـد؛  تفّقـه  قـرآن  در  فیـه«  »تفّقهـوا 

قـرآن پـی ببریـد. در حقیقـت، دین شـناس باشـید. بسـیاری هسـتند کـه دیندارنـد؛ 

اّمـا دین شـناس نیسـتند. وظیفه شـان را در شـرایط مختلـف نمی داننـد. »َفِاّنـه َربیـُع 

ـوب« قـرآن بهـار دلهاسـت. همانگونه کـه بهار، زمین را شـاداب می کند، قرآن نیز 
ُ
الُقل

دلها را زنده و شـاداب می سـازد. این جمله نشـان می دهد که قرآن با قلب شـما کار 

دارد، نـه فقـط بـا زبـان و صـدا و حافظـه ی شـما! 

آنچـه در اینجـا شـایان ذکـر اسـت، ایـن کـه مبـادا حفـظ و قرائـت قـرآن نـزِد قاریـان 

و حافظـان جـوان قـرآن سـبب غـرور شـود. ایـن تذکـر بـه هیـچ رو، سـبک شـمردن کار 

ایـن عزیـزان نیسـت و نبایـد باعـث عـدم تمایـل جوانان بـه حفظ و قرائت قرآن شـود؛ 

آنچـه  بزرگنـد و دارای فضیلتـی فوق العـاده عظیمنـد.  بلکـه هـر دو عبادتـی بسـیار 

وِب«. 
ُ
ُقل

ْ
ِبیُع ال ُه َر

َ
ِإّن

َ
ُهوا ِفیِه ف

َ
َحِدیِث َو َتَفّق

ْ
ُه أْحَسُن ال

َ
ِإّن

َ
ُقْرآَن ف

ْ
ُموا ال

َّ
1. نهج البالغه صبحی صالح، ص 164؛ »َو َتَعل
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ـم 
ّ
منظـور اسـت توّجـه دادن بـه ایـن حقیقـت اسـت کـه قرائـت و حفـظ و تعلیـم و تعل

قـرآن، همـه جنبـه ی مقّدمـی دارنـد، یعنی همـه مقّدمه اند برای رسـیدن به مرحله ی 

عمـل بـه محتـوای قـرآن و بـدون آن بـی ارزش یـا بسـیار کـم ارزشـند. 

یـا  واعـظ  یـک  بلکـه  کنـد  توّجـه  بایـد  قـرآن  یـک حافـظ  تنهـا  نـه  ایـن سـخن  بـه 

یـا خطیـب، ایـن کافـی نیسـت کـه  بـرای واعـظ  خطیـب نیـز بایسـتی عنایـت کنـد 

بسـیار خـوب سـخن بگویـد و مطالـب عالـی را خـوب تحقیـق کنـد، چـرا کـه ایـن امـر 

مـالک تدّیـن و ارزش نیسـت، بلکـه ممکـن اسـت پیامـد آن، رذیلـه ی غـرور باشـد کـه 

هالکـت بـه همـراه دارد. 

حّتـی آقایـان فقهـا نیـز از ایـن امـر مسـتثنی نیسـتند. آن بزرگـواران سـالها زحمـت 

و  خـوب  بسـیار  امـری  ایـن  می شـوند.  قّهـار  خـدا  احـکام  اسـتنباط  در  و  می کشـند 

عالـی اسـت اّمـا مراقـب باشـند کـه ایـن تنهـا مقّدمـه اسـت و ظاهـر کار اسـت. اگـر 

اخـالق  حومـه ی  در  متمـادی  سـالیان  طاقت فرسـای  و  شـبانه روزی  زحمـات  ایـن 

ـی ننمایـد و در مرحلـه ی اعمـال وی ظاهـر نشـود ارزشـی نخواهـد داشـت. 
ّ
آدمـی تجل

ق به اخالق قرآنی ارزشـی در نزد خدا ندارد. 
ّ
همانگونه که تنها حفظ قرآن بدون تخل

حافـظ قرآنـی کـه والدیـن او از شـّر دسـت و زبانـش در امـان نیسـتند، یـا خانـواده اش 

از رفتارهـای بـد او در عذابنـد، همـکاران و همسـایگان از بدرفتـاری و بدگفتـاری او 

ناالننـد، چـه ارزشـی نـزد خـدا دارد؟ 

د 
ّ
فقیه مجتهد و مسـتنبط نیز که رسـاله به دسـت مردم داده و میلیون ها نفر مقل

دارد، مشـمول ایـن سـخنان می شـود. بایـد بدانـد زحمـات او بـه تنهایـی نـزد خـدا 

ـق بـه اخـالق قرآنـی 
ّ
ارزش نـدارد. بایـد قـرآن در عمـق جـان آدمـی بنشـیند و آدم متخل

شـود. بقیـه هـر چـه هسـت ظواهـر امـر اسـت. تـا باطـن کار اصـالح نشـود، بهـره ای از 

قـرآن نبرده ایـم و لـذا می فرماید»ربیـع القلـوب« اسـت؛ بهـار دلهاسـت. یعنـی کاری 

بـه گلسـتان کنـد. اگـر  بـر زمیـن قلب هـا بریـزد و آنهـا را تبدیـل  بـاران قـرآن  کنیـد کـه 
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بـاران قـرآن بـر زمیـن دل هـا ریخـت و آن را تبدیـل بـه گلسـتان نمـود نتیجـه ی درسـت 

حاصـل شـده اسـت. 
 »از نور قرآن شفا بطلبید که شفابخش سینه های بیمار است«. 1

سـینه های شـما مبتال به بیماری های بخل، پول دوسـتی، کینه، حسـد، حرص 

و طمـع، ریاسـت طلبی و شـهرت خواهـی می باشـد. قـرآن می خواهـد ایـن بیماری هـا 

را از صفحـه ی دل هـا بزدایـد. جملـۀ بعد حدیث مزبور بسـیار تهدیدآمیز اسـت. 

نـادان متحّیـر سـرگردانی  بـه علمـش نیسـت، ماننـد  کـه عامـل  »عالمـی 

بـه هـوش نمی آیـد. 2  از جهـل و نادانـی اش  اسـت کـه 

بلکـه دلیـل بـر محرومیتـش بزرگتـر و حسـرت و اندوهـش زیادتـر خواهد بود 

کـه چـرا بـه آنچـه می دانسـت عمـل نکـرد و او در نـزد خـدا بـرای مالمـت و 
سـرزنش، سـزاوارتر از نادانـان خواهـد بـود«. 3

ین آمَنوا< درآیات مختلف قرآن  
ّ

ذ
َ
َها ال ّیُ

َ
حقیقت عبارت >یا ا

ذیـن آمنـوا< در قرآن کریم غالبًا برای ایـن می آید که می خواهد 
ّ
عبـارت >یـا ایهـا ال

ِعـرق دینـی و ایمانـی مـردم را تحریـک کنـد. یعنـی شـما مسـلمانید. شـما حسـابتان 

از دیگـران جداسـت. آنهـا انسـانهای طبیعـی هسـتند. انسـانهایی کـه مثـل حیـوان 
زندگـی می کنند. 4

ُدور«.  ُه ِشفاُء الّصُ
َ
ِاّن

َ
1. نهج البالغه صبحی صالح، ص 164؛ »َو اْسَتْشُفوا ِبُنوِرِه ف

 َیْسَتِفیُق ِمْن َجْهِله «. 
َ

ِذی ل
َّ
َحاِئِر ال

ْ
َجاِهِل ال

ْ
َکال ِمِه 

ْ
َعاِمَل ِبَغْیِر ِعل

ْ
َعاِلَم ال

ْ
 ال

َ
2. همان؛ »َو ِإّن

َوُم«. 
ْ
َزُم َو ُهَو ِعْنَد اهلِل أل

ْ
ُه أل

َ
َحْسَرُة ل

ْ
یِه أْعَظُم َو ال

َ
ُة َعل ُحّجَ

ْ
3. همان؛ »َبِل ال

ْنعاُم ...<. 
ْ

کُل ال کما َتأ وَن 
ُ
کل ُعوَن َو یأ 4. سوره محمد، آیۀ 12؛ > ...یَتَمّتَ
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و  شـکم  شـهوت  اشـباع  فقـط  می خوابنـد،  و  می خورنـد  چارپایـان  کـه  طـور  آن 

شـهوت جنسـی می کننـد. اینهـا همـان زندگـی مـاّدی را دارنـد. ولی شـما کـه اینگونه 

نیسـتید. شـما اهـل ایمانیـد. شـما سـر بـه آسـمان کشـیده اید. شـما بـه دامـن وحـی 

افتاده ایـد. حسـاب شـما جداسـت. بـه خـود بیاییـد. شـما قـرآن داریـد. پیامبـر؟ص؟ 

داریـد. علـی؟ع؟ داریـد. شـما حسـین شـهید داریـد. قـرآن پیوسـته می گوید»یـا ایهـا 

ذیـن آمنوا«بـه خـود بیاییـد کـه شـما چه کاره اید. حسـابتان را از دیگـران جدا کنید. 
ّ
ال

چـون انسـان وقتـی بـه طبـع خـودش بمانـد، کـم ظرفّیـت اسـت. خیلـی کـم ظرفّیـت 

اسـت. اگـر انسـان اندکـی آب زیـر پوسـتش رود خـود را گـم می کنـد و لـذا قـرآن نسـبت 

به انسـان خیلی خوشـبین نیسـت. اگر دّقت کنیم شـاید آیات مذّمت دربارۀ انسـان 

از مدحـش بیشـتر باشـد. 

طبـع انسـان ایـن اسـت. سرشـتش ایـن اسـت کـه حریـص 1 اسـت. می خواهـد 

ت 
ّ
هـر چـه هسـت مـال او باشـد. وقتـی گرفتـار می شـود و بدبخـت می شـود، اظهـار ذل

می کنـد، وقتـی بـه ثـروت و قـدرت می رسـد پلنـگ صفـت می شـود، دّرنـده می شـود، 

»َمُنـوع« می شـود. می گویـد همـه چیـز مال من اسـت. کسـی حـق نـدارد در میدان من 
قـد علـم کند. 2

ایـن انسـان نسـبت بـه خـدای خویـش ناسـپاس و حق ناشـناس اسـت. گاهـی رو 

ُکـم ْااَلْعلـٰی«. اصـاًل مـن در عالم همه کاره ام.  در روی خـدا می ایسـتد و می گوید»َاَنـا َرّبُ

ایـن جملـه منحصـر بـه فرعـون نیسـت. ایـن روح طغیانگـری را همـه دارنـد. یعنـی 

هـر کسـی در حـّدِ خـودش ایـن طبیعـت را دارد، منتهـی  مجـال نمی بینـد. میـدان 

ُکـم  برایـش بـاز نمی شـود، بـرای فرعـون ایـن میـدان بـاز شـد و توانسـت بگویـد »َاَنـا َرّبُ

ْااَلْعلـٰی« حّتـی گفته انـد نمـرود دسـتور داد بـرای او چیـزی سـاختند تـا به آسـمان برود 

 .>
ً
َخیُر َمُنوعا

ْ
ُه ال  َو إذا َمّسَ

ً
ّرُ َجُزوعا

َ
ُه الّش  إذا َمّسَ

ً
وعا

ُ
ْنساَن ُخِلَق َهل

ْ
 اإل

َ
1. سوره معارج، آیات 19 تا 21؛ >إّن

کُنوٌد<. 
َ
ِه ل ْنساَن ِلَرّبِ

ْ
 اإل

َ
2. سوره عادیات، آیۀ 6؛ >إّن
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و خـدا را بـا تیـر بزنـد و تیـر هـم پرتـاب کـرد. فرعـون هـم بـه هامـان می گفـت: بـرای مـن 

1 او می گفـت، خـدای  بـا خبـر گـردم.  بـروم و از خـدای موسـی  بـاال  تـا  َصْرحـی بسـاز 

موسـی کجاسـت کـه مـن او را بـه دسـت بیـاورم. انسـان خیلـی مـال دوسـت و خیلـی 

مقام دوسـت اسـت. 2 

خـدا می گویـد، مـرگ بـر انسـان. 3 بدتـر از مـرگ، تعبیـر ُقِتـل اسـت. یعنـی حیـف 

اسـت کـه انسـان خـودش بمیـرد. بایـد کشـته شـود. بایـد کسـی بیایـد خفـه اش کنـد. 

ای کشــته بــاد ایــن انســان! چقــدر ناســپاس اســت. هیــچ فکــر نمی کنــد کــه 

خالقــش او را از چــه ســاخته اســت. 4 یــک نطفــه ی کثیــف و پســت در حالــی کــه فاقد 

ــرده اســت.  ــه او می دهنــد، َنَفســش قطــع شــود، ُم همــه ی کمــاالت اســت. َنَفســی ب

یــک قطــره آب بــه حلقــش بجهــد، مثــل فرعــون مــرده اســت. قــرآن کریــم دربــارۀ انســان 

ناســپاس می فرمایــد: 

انســان وقتــی گرفتــار می شــود، دســت دعــا بــه ســوی پــروردگارش بــر مــی دارد و او 

را بــا تضــّرع می خوانــد. اّمــا همیــن کــه خــدا نعمتــی از خــود بــه او عطــا کنــد، آنچــه را 

کــه بــه خاطــر آن قبــاًل خــدا را می خوانــد بــه فراموشــی می ســپرد و بــرای خــدا شــبیه ها 

و شــریک هایی قــرار می دهــد. 5 می گویــد ایــن مــال و دارایــی کــه مــن دارم، بــر اثــر 

ــرای  ــدار کمکــم کــرده. هــزار شــریک ب ــا پول ــوده، فــالن رفیــق زوردار ی پشــتکار خــودم ب

خــدا می ســازد. 

ایســتاده  برســد، خوابیــده می گویــد خدایــا!  زیانــی  و  انســان ضــرر  بــه  هــرگاه  و 

ِلَع إلی إلِه  أّطَ
َ
ماواِت ف ْسباَب * أْسباَب الّسَ

ْ
ُغ ال

ُ
ی أْبل ِ

ّ
َعل

َ
 ل

ً
1. سوره غافر، آیات 36 و 37؛ > ...یا هاماُن اْبِن ِلی َصْرحا

ُموسی ...<. 
َشِدیٌد<. 

َ
َخیِر ل

ْ
ُه ِلُحّبِ ال

َ
2. سوره عادیات، آیۀ 8؛ >َو إّن

کَفَرُه<.  ْنساُن ما أ
ْ

3. سوره عبس، آیۀ 17؛ >ُقِتَل اإل
َقُه ...<. 

َ
4. همان، آیۀ 18؛ >ِمْن أی َشی ٍء َخل

یِه ِمْن َقْبُل 
َ
کاَن یْدُعوا إل ُه ِنْعَمًة ِمْنُه َنِسی ما 

َ
ل یِه ُثّمَ إذا َخّوَ

َ
 إل

ً
ُه ُمِنیبا ّبَ ْنساَن ُضّرٌ َدعا َر

ْ
5. سوره زمر، آیۀ  8؛ >َو إذا َمّسَ اإل

 .>... 
ً
َو َجَعَل هلِل أْندادا
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می گویــد خدایــا! نشســته می گویــد خدایــا! چــون گرفتــار اســت. اّمــا همیــن کــه مــا بــال 

( چنــان مــا را پشــت گــوش می افکنــد و چنــان از کنــار مــا بــا  را از او برطــرف کردیــم )َمــّرَ

بــی اعتنایــی رد می شــود1 کــه گویــا مــا را هیــچ بــرای دفــع بــال و گرفتــاری اش نخوانــده 

ــا  ــه چنیــن شــناختی از انســان اســت کــه قــرآن مکــّرر می فرماید>ی ــا توّجــه ب اســت. ب

ــا  ــی وف ــدر ب ــو کــه انســان طبیعــی نیســتی کــه ایــن ق ــوا< ای مؤمــن! ت ذیــن آمن
ّ
ایهــا ال

قــرآن  و  وحــی  در مکتــب  تربیــت شــده  انســان  الهــی هســتی.  انســان  تــو  باشــی. 

ــه خدایــی داری کــه ســریع الحســاب و شــدیدالعقاب اســت.  ــو اعتقــاد ب هســتی. ت

خدایــی کــه: 

>کوچکتریـن حرکـت مردمـک چشـم تـو را می بینـد. باریکتریـن خطورات 

ذهنـی تـو را می دانـد<. 2 

معتقـد بـه خدایـی شـده ای کـه از رگ گـردن بـه انسـان نزدیکتـر اسـت. حـال کـه 

اینگونـه هسـتید >َاِطیُعـوا اهلل َو َرُسـوِلِه< خـدا را و رسـول خـدا را اطاعـت کنیـد. ولـی 

ذیـن آمنـوا< همـه ی ایـن مطالـب هسـت. یعنـی وقتـی 
ّ
تأکیـد می کنـد در >یـا ایهـا ال

کـه ایمـان داریـد، بایـد مطیـع هم باشـید. چون الزمـه ی ایمان اطاعت اسـت. دوباره 

می گویـد >َاِطیُعـوا اهلل َو َرُسـوِلِه< شـما کـه مؤمنیـد اطاعـت خـدا و رسـول کنیـد. بـاز 

ـوا عنـه< بـه خـدا و رسـول پشـت نکنیـد. خـود کلمـۀ »امنـوا« همـه ی 
َّ
می گویـد >ال َتَول

وا« هم همه را دارد. ولی برای تأکید آورده است. 
َّ
مطلب را داشت. »اطیعوا« و »ال َتَول

>و َاْنُتـْم َتْسـَمُعون< در حالـی کـه می شـنوید. شـما کـه فرمـان خـدا را می شـنوید، چـرا 

اعـراض می کنیـد؟ 

ْم 
َ
ل کأْن  َمّرَ  ُه  َعْنُه ُضّرَ کَشْفنا  ا  ّمَ

َ
ل

َ
ف  

ً
أْو قاِئما  

ً
أْو قاِعدا ِلَجْنِبِه  ّرُ َدعانا 

ُ
الّض ْنساَن 

ْ
إذا َمّسَ اإل >َو  آیۀ 12؛  1. سوره یونس، 

ُه ...<.  یْدُعنا إلی ُضّرٍ َمّسَ
ُدور<.  ْعیِن َو ما ُتْخِفی الّصُ

ْ
ُم خاِئَنَة ال

َ
2. سوره غافر، آیۀ 19؛ >یْعل



274

ِک شرافت انسان نزد خدای سبحان؟ کدام قرائت قرآن مال

حفـظ و قرائـت قـرآن بـه تنهایـی مـالک شـرف و کرامـِت عنـداهلل نیسـت. تـالش 

و  ارزنـده  بسـیار  قـرآن می شـوند  و حافـظ  قـرآن  قـاری  بـا تحّمـل زحمـت  کـه  کسـانی 

»قـرآن عینـی«  کـه مقدمـه ی تحّقـق  زمانـی  اّمـا  و تجلیـل اسـت؛  تکریـم  شایسـته ی 

باشـد. مـا اگـر توانسـتیم یـک نفـر قـرآن عینـی تربیـت کنیم، طوری که انسـانی راسـتگو 

کـه هیـچ دروغـی بـر زبان جاری نمی کند، بشـود، امینی شـود کـه کوچکترین خیانتی 

از او سـر نمی زنـد، آنـگاه زمانـی اسـت کـه باید جشـن بگیریـم و او را شایسـته ی عرضه 

ـی  گاه قـرآن کریـم 
ّ
کـردن بـه دنیـا بدانیـم کـه ایـن انسـانی صـادق و امیـن اسـت و تجل

اسـت، هـر چنـد کـه قـادر بـر خوانـدن قـرآن نیـز نباشـد؛ بلکـه کافی اسـت امانـت قرآن 

ـی  کـرده و در حـّد خـود قرآنـی عینـی شـده باشـد. تاریـخ هـم 
ّ
و صـدق قـرآن در او تجل

باطـن  اّمـا در  بودنـد؛  و شـب  زنده دار  قـرآن  و حافـظ  قـاری  کـه  افـرادی اسـت  شـاهد 

نهرواننـد.  خـوارج  آنـان  بـارز  نمونـه ی  قـرآن.  حقیقـت  از  بی بهـره  و  بودنـد  ناپاکـدل 

خـوارج، قاریـان و حافظـان قـرآن بودنـد و شـب ها بـه تهّجـد بـر می خاسـتند و از گنـاه 

پرهیـز می کردنـد و حّتـی گنـاه کبیـره را کفـر می دانسـتند. آنها حّتـی حضرت امیر؟ع؟ 

را مّتهـم بـه کفـر کردنـد و ایمانشـان  بزعـم خودشـان تـا ایـن حـد داغ و محکـم بـود! 

امیرالمؤمنیـن، حضـرت علـی؟ع؟ در نیمـه شـبی به همراه کمیـل که از اصحاب 

بـاز می گشـتند. کنـار خانـه ای  بـه طـرف منـزل  از مسـجد  بـود،  خـاّص آن حضـرت 

رسـیدند. در دل شـب کـه همـه جـا خامـوش بـود، صـدای صاحب خانـه بـه گـوش 

بسـیار  صـدای  بـا  و  بـود  شـب  نمـاز  مشـغول  خـود  خانـه ی  داخـل  در  کـه  می رسـید 

اب بـا حـال حـزن و انـدوه و گریـه تـالوت قـرآن می کـرد. سـورۀ ُزمـر را می خوانـد و به 
ّ

جـذ

ایـن آیـه رسـید: 
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<؛1  ا�بِ �ب
ْ
ل

َ
لا

ْ
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ُ
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ُ
ّکُر ا

دنَ �تَ ما �ی
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َ
ْعل َ �نَ لا �ی �ی ِ دن

َّ
ُمو�نَ َو ال

َ
ْعل �نَ �ی �ی ِ دن

َّ
ِوی ال ْس�تَ َهْل �ی

این آیه برای شب زنده داری بسیار مناسب است که می گوید:  آیا آن کسی که 

در دل شب برخاسته و رو به خدا  ایستاده و ترس از خدا و روز جزا در جانش نشسته 

است، سجده می کند و رکوع می کند، یا خدا یا خدا می کند،  آیا این آدم برابر است 

با آن که مثل حیوانی افتاده و خوابیده و از همه جا بی خبر است؟  این صدا و آن 

ایستاد؛  که  بطوری  کرد،  خود  مجذوب  را  کمیل  که  بود  اب 
ّ

جذ چنان  آن  حال، 

مثل این که قدرت راه رفتن از او سلب شده است. خواست لحن خوش قرآن را گوش 

کند. امام؟ع؟ وقتی دیدند کمیل توّقف کرده فرمودند: بیا سر و صدای این مرد، تو را 

جذب نکند که بیچاره جهّنمی  است. کمیل تعّجب کرد. ما هم اگر امام معصوم 

نگفته بود، تعّجب می کردیم و می گفتیم مگر می شود؟! شب زنده دار، قاری قرآن، 

و می گرید، چطور  را در دل شب می خواند  آیات مناسب  بهترین  قرآن، که  حافظ 

جهّنمی است؟ ولی چون امام معصوم؟ع؟ فرموده بود، کمیل هم چیزی نگفت، 

چندی  جهّنمی است.  خوبی،  این  به  مرِد  چرا  این  که  بود  فکر  در  همه اش  ولی 

امیرالمؤمنین ؟ع؟  روی  قرآن  قاریان  همین  آمد.  پیش  نهروان  جنگ  که  نگذشت 

شمشیر کشیدند و به جنگ و ستیز با او برخاستند. امام ؟ع؟ می فرمود: » تنها من 

شب  نماز  با  نمی توانست  من  جز  کسی  کردم.  خاموش  را  فتنه  آتش این  که  بودم 

خوان ها بجنگد و قاریان قرآن را از دم شمشیر بگذراند«. چه کسی می توانست؟ من 

بودم که چشم فتنه را کور کردم و از حرکت بازداشتم و لذا شمشیر کشید و اکثر آنها 

از بدن ها جدا  آنان روی خاک افتاد و سرها  از دم شمشیر گذراند. وقتی اجساد  را 

شد. امام؟ع؟ شمشیر به دست، در البه الی اجساد کشته ها راه می رفت و کمیل نیز 

1. سوره زمر، آیۀ 9. 
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همراهش بود. رسیدند کنار سری که از بدن جدا شده بود. حضرت با نوک شمشیر 

به آن سر اشاره کرد و این آیه را تالوت فرمود: 

ِ�  ...<؛1  ِ
 َ��بّ

وا َ�ْ�َم�تَ ُ ْرحب َر�تَ َو �ی حنِ
آ
ا
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دنَ ْ�  �ی
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ما ا�أِ  َو �ت
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دا ِل ساحبِ �ی

َّ
اَء الل �ن

آ
ا�نِ�تٌ ا �نْ ُهَو �ت

َ
ّم

أ
>ا

»یعنـی: کمیـل! ایـن سـر همـان کسـی اسـت کـه آن شـب ایـن آیـه را می خوانـد و 

حـال و آهنـگ خوشـش تـو را جـذب کـرده بـود. دیـدی جهّنمی شـد«. 

پـس مـالک خوبـی و سـعادت چیـز دیگـری اسـت. تنهـا الفـاظ و قرائـت قـرآن و 

حفظ و تفسـیر قرآن و نظایر اینها به خودی خود ارزشـی ندارد، مگر این که مقّدمه ای 

بـرای رسـیدن بـه کمـال معنوی باشـد. 

قرآن را باید از اهل قرآن گرفت. خوارج، مسـلمان بودند و نماز شـب می خواندند 

و قرآن تالوت می کردند؛ ولی معرفت و شـناخت الزم را نداشـتند. نمی دانسـتند که 

قـرآن، اهـل دارد و آن را از اهلـش بایـد گرفـت. همانگونـه که خود قرآن می فرماید: 

<؛ 2  ُمو�نَ
َ
ْعل ْم لا �تَ �تُ �نْ ک�نْ کِر اإ ِ

ْهَل الدنّ
أ
وا ا

ُ
ل

أَ
ْسا

>... �نَ

قـرآن را بایـد از علـی گرفـت. نـه اینکـه بگوییـم >َحْسـُبنا ِکتـاَب اهلل< قـرآن مـا را 

بـس و نیـاز بـه کسـی نداریـم. امـروز هـم جسـته و گریختـه از ایـن سـخنان می شـنویم 

کـه می گوینـد مـا قـرآن را قبـول داریـم و هـر چـه قـرآن گفتـه می پذیریـم، اّمـا نمی داننـد 

قرآنـی کـه از عتـرت جـدا باشـد، قـرآِن مضّل اسـت. قـرآِن هادی آن قرآنی اسـت که در 

کنـارش بیـان علـی و آل علـی؟مهع؟ قـرار گرفته باشـد. خوارج نهروان، با تمام انسـی که 

بـا قـرآن داشـتند چـون از علـی؟ع؟ که بیان قـرآن بود منحرف بودند، بـه این بدبختی 

افتادنـد و جهّنمـی شـدند. بنابرایـن مطلـب بسـیار دقیـق و سـنگین اسـت و مراقبت 

شـدید الزم دارد. مبـادا بدعملی هـا مـا را از قـرآن و عتـرت جـدا کنـد و بـه هنـگام مرگ 

چیـزی در کوله بارمـان نباشـد و -العیاذبـاهلل- بی ایمـان از دنیـا برویـم. 

1. سوره زمر، آیۀ 9. 
2. سوره نحل، آیۀ 43. 
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مفهوم و فضیلت اصالح ذات البین

یکـی از برنامه هـای اساسـی دیـن، اصـالح ذات البیـن اسـت کـه قـرآن کریـم روی 

آن نیـز تأکیـد دارد. >َو أْصِلُحـوا ذاَت َبیِنکـْم<؛ 1 ذات البیـن را اصـالح کنیـد. 

ارتبـاط.  یعنـی عامـل  اسـت. »ذات«  بـا هـم  ارتبـاط دو چیـز  بـه معنـای  »َبیـن« 

بـه  و  اسـت  صمیمیـت  و  صفـا  و  محّبـت  مـردم،  میـان  در  ارتبـاط  عامـل  گاهـی 

یکدیگـر خدمـت می کننـد. گاه عـداوت اسـت و نسـبت بـه هـم بغـض و کینـه دارنـد 

و بـا یکدیگـر سـتیز  می کننـد. ایـن نیـز رابطـه اسـت؛ اّمـا رابطـه ی فسـاد اسـت، قـرآن 

َبیِنکـْم<؛  ذاَت  أْصِلُحـوا  >َو  می فرمایـد: 

ایـن عامـل ارتبـاط را اصـالح کنیـد. اگـر عامـل ارتبـاط شـما، دشـمنی و بغـض و 

عـداوت اسـت، بـه صالح مبّدلش کنید. شـما مسـلمانید و برای خـدا کار می کنید. 

1. سوره انفال، آیۀ 8. 
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کاری کنیـد کـه در قلب هـای شـما خـدا جـای گرفتـه باشـد. عامـل ارتبـاط را صالـح 

قـرار بدهید. 

مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در شـب بیسـت و یکـم مـاه مبـارک رمضـان کـه بـا 

فرقـی شـکافته، در بسـتر شـهادت افتـاده بـود، گاه بی هـوش می شـد و گاه بـه هـوش 

وصیتـش  ضمـن  در  می کـرد  وصیـت  فرزندانـش  بـه  و  می فرمـود  جمالتـی  می آمـد، 

چنیـن جمالتـی فرمـود: َو صـالُح ذاِت َبیِنکـْم؛ ایـن پیـام مـن بـه همـه ی شـما برسـد، 

دنیـا  بدهیـد.  قـرار  صالـح  را  ارتبـاط  عوامـل  باشـید.  داشـته  البیـن  ذات  صـالح 

می گـذرد، شـما فـردا در عالـم آخـرت زندگـی خواهیـد کـرد، حیـات ابـدی خواهیـد 

می فرمـود:  اینهاسـت.  شـما  سـرمایه ی  داشـت، 

»مـن از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم کـه می فرمـود: اصـالح ذات البیـن ]روابـط 

را حسـنه کـردن، عامـل ارتبـاط را صالـح قـرار دادن[ در پیشـگاه خـدا از 

انـواع نمازهـا و روزه هـای مسـتحّبی برتـر و بافضیلت تـر اسـت«. 1 

هـر چـه روزه بگیریـد، نمـاز بخوانیـد، مکـه برویـد و عمـره و حـّج انجـام بدهیـد، 

ایـن اعمـال آن قـدر شـما را بـه خـدا نزدیـک نمی کنـد که اصـالح ذات البیـن می کند. 

امام صادق؟ع؟ فرموده است: 

»آن صدقـه ای کـه خـدا خیلـی دوسـت دارد ایـن اسـت کـه کینه تـوزی و 

دشـمنی و فسـاد بیـن افـراد را بـه صـالح و دوسـتی مبـّدل کنیـد«. 2 

ایـن در پیشـگاه خداونـد از همـه ی عبادت هـا مقّرب تـر اسـت و شـما را بـه خـدا 

می کنـد.  نزدیک تـر 

مفّضـل بـن عمـر از اصحـاب امـام صـادق؟ع؟ بـود. روزی دو تـن از شـیعیان را 

دیـد کـه بـر سـر ارث دعوایـی دارنـد. آن دو نفـر را بـه منـزل خـود بـرد و معلـوم شـد کـه 

یاِم«.  الِة َو الّصِ ِة الّصَ َضُل ِمْن َعاّمَ
ْ
َبیِن أف

ْ
 َصالُح َذاِت ال

ُ
کَما یُقول

َ
ی َسِمْعُت َجّد 1. عوالی اللئالی ، ج 2، ص 115؛ »ِإّنِ

اِس إَذا َتَفاَسُدوا َو َتَقاُرُب َبیِنِهْم إَذا َتَباَعُدوا« َها اهلُل إْصالُح َبیِن الّنَ 2. مشکاة النوار، النص، ص 190؛ »َصَدَقٌة یِحّبُ
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اختـالف بـر سـر چهارصـد درهم یا دینار اسـت. صندوق خـود را آورد. از پول خودش 

چهارصـد درهـم یـا دینـار برداشـت و بـه آن کسـی کـه اّدعای طلب داشـت داد و دعوا 

ق بـه امام 
ّ
تمـام شـد. بعـد گفـت: خیـال نکنیـد ایـن پـول مال من بـود. این پـول متعل

صـادق؟ع؟ اسـت. ایشـان پولـی نـزد مـن گذاشـته اند کـه هر وقـت دیدم دو نفر شـیعه 

بـا هـم منازعـه ای دارنـد، نگـذارم کارشـان بـه محاکـم طاغـوت بکشـد و از پـول امـام 

بدهـم و اصـالح کنـم. 

از  ذات البیـن  اصـالح  امـر  بـر  اطهـار؟مهع؟  ائّمـه ی  و  قـرآن  سـوی  از  بسـیار  تأکیـد 

آنجاسـت کـه در هـر جامعـه ای تعـاون و تفاهـم، عامـل پیـروزی و پیشـرفت اسـت. 

در  جـز  هـم  ایـن  و  باشـند  داشـته  تفاهـم  و  تعـاون  مسـلمانان  کـه  اسـت  آن  هـدف 

سـایه ی ائتـالف و اّتحـاد قلب هـا امکان پذیـر نمی باشـد. اگـر قلب هـا بـا هـم مهربـان 

بودنـد، قهـرًا تعـاون و خدمـات متقابـل نیـز دارند و دشـمن در مقابلشـان زبون اسـت و 

نمی توانـد پیـروز شـود. اّمـا اگـر بینشـان فسـاد و فتنـه برپـا شـد و مقـام و جـاه و مـال بین 

آنهـا جدایـی انداخـت فسـاد برپـا می شـود چـون عامـل فتنـه عمدتـًا همیـن دو چیـز 

اسـت: مـال و مقـام. 

و  پیـدا می کننـد  رمیدگـی  از هـم  ایـن دو، دل هـا  بـه خاطـر  برپـا می شـود،  فسـاد 

اسـت:  بلنـد  قـرآن  فریـاد  لـذا  و  می شـوند  یکدیگـر  دشـمن 

> ...بـا هـم کشـمکش نداشـته باشـید ]بـرای دنیـا، مـال و مقـام منازعـه 

فـرا  را  شـما  ضعـف  و  ]سسـتی  می کنیـد  پیـدا  َشـل 
َ
ف کـه  چـرا  نکنیـد[ 

می گیـرد[ و آبرویتـان مـی رود ...در نتیجـه نیـروی شـما در هـم می شـکند. 

 1 مـی رود<.  بیـن  از  و شـوکتتان  قـّوت 

یُحکْم ...<.  َهَب ِر
ْ

وا َو َتذ
ُ
َتْفَشل

َ
1. سوره أنفال، آیۀ 46 ؛ >َو ل َتناَزُعوا ف
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فاسدان و تباهگران عالم کیانند؟ 

ــه فســاد و تباهــی کشــیده اند: یــک گــروه افــرادی هســتند  دو گروهنــد کــه دنیــا را ب

ــق، چاپلــوس، بلــه قربان گــو، جان نثــار، گداصفــت و همچــون زنگولــه ای آویختــه 
ّ
متمل

م و ســتمگرند. ایــن دو 
ّ

بــه گــردن دیگــران، و گــروه دیگــر افــرادی مســتکبر، جّبــار، ظــال

گــروه در جامعــه ی بشــری اختــالل به وجــود آورده انــد. قــرآن کریــم می خواهــد در دامــن 

ــه بــه معنــای  تربیتــش، جامعــه ای متــوکل بپرورانــد آن هــم تــوکل بــه معنــای واقعــی ن

انحرافــی اش. یــک عــّده از زهــد و تــوکل ایــن طــور اســتنباط کرده انــد کــه بــه گوشــه ای 

بخزنــد و فقــط دعــا بخواننــد، ذکــر بگوینــد و عبــادت کننــد؛ عــّده ای هــم از ســوی دیگــر 

دنیــاداران حریصنــد و گــرگان آدمخــوار. دّرنــده صفــت بــه جــان مــردم می افتنــد، هــر 

ــا  ــد. اّم ــا ندارن ــه هــم مخلــوط می کننــد و از هیــچ کاری اب چــه از حــالل و حــرام شــد ب

دیــن مقــّدس اســالم می فرمایــد هــم کار کنیــد، هــم دعــا! در اســالم، گوشــه گیری و 

ــاّلم  ــار و ظ ــواری و جّب ــی و آدمخ ــن دنیاطلب ــت و همچنی ــور اس ــکاری منف ــی و بی تنبل

ــودن مبغــوض و ملعــون اســت. تنهــا حــّد وســط را رعایــت کــردن مطلــوب اســت.  ب

ــد:  ــم می فرمای ــرآن کری ق

>می خواهیـم شـما الگـوی مـردم باشـید، آنگونـه کـه مـردم، برنامـه ی زندگـی را از 

شـما بگیرند<1 و در نتیجه نه تنبل بیکار باشـند و نه حریص جهانخوار؛ بلکه مانند 

شـما هـم اهـل دعـا و اسـتغاثه ی از خـدا باشـند و هـم فّعـال و پـرکار! و لـذا اصحـاب 

بـدر را مـدح می کنـد، زیـرا این چنیـن بودنـد؛ در عیـن فّعالیـت و حملـه ی محکـم بـه 

دشـمن، حـال دعـا و اسـتغاثه داشـتند چنـان کـه می فرمایـد: 

>وقتی شما به درگاه پروردگارتان استغاثه کردید، او هم اجابت کرد<. 2 

اِس ...<.  ی الّنَ
َ
 ِلَتکوُنوا ُشَهداَء َعل

ً
ًة َوَسطا ّمَ

ُ
کْم ا نا

ْ
کذِلک َجَعل 1. سوره بقره، آیۀ 143؛ >َو 

کْم<. 
َ
اْسَتجاَب ل

َ
کْم ف ّبَ 2. سوره انفال، آیۀ 9؛ >إْذ َتْسَتِغیُثوَن َر
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خداوند در مقام اجابت دعای اصحاب بدر عنایاتی شامل حال مجاهدان بدر 

نموده است؛ یک عنایت آن که هزار ملک پیاپی نازل فرمود تا کمک حالشان باشند. 

>مالئکه آمدند یعنی به صورت انسان متمّثل شدند<. 1 

در سورۀ مریم می خوانیم: 

> ...روح القدس را به سـوی مریم فرسـتادیم که به صورت انسـانی کامل 

متمّثل شـد<. 2 

روز بـدر هـم مالئکـه بـه صـورت انسـان هایی رزمنـده و شمشـیر بـه دسـت ظاهـر 

شـدند. این امر از سـویی میان لشـکر مسـلمین سـبب اطمینان قلبی شـد و از سـوی 

دیگـر، موجـب مرعوبّیـت کّفـار گردیـد. 

بـه هـر حـال ایـن دو روش مذمـوم اسـت یکـی اینکـه بـه بهانـه ی مقـّدس بـودن 

دسـت از کار کشـیدن و گوشـه گیر شـدن و دیگـر اینکـه بـه عـذر کار و فعالّیـت، حریص 

و دنیـا طلـب بـودن و بـه انـواع تبهـکاری آلـوده شـدن. 

کار از نظر قرآن  چگونگی کیفر فرد زنا

خـدای متعـال در آیـۀ دّوم سـورۀ نـور در مـورد یـک حکـم فرعـی اسـالم کـه مربـوط به 

حـّد و کیفـر زنـاکار اسـت می فرمایـد: هر یک از زن و مرد زنـاکار را صد تازیانه بزنید ...3. 

نکتـه ی قابـل تأّمـل در جملـۀ بعدی نهفته اسـت: ای مسـلمانان! نسـبت به زن و مرد 

زنـاکار، رأفـت و دلسـوزی از خـود نشـان ندهیـد. 4 گنـاه آنـان را کوچـک جلـوه ندهیـد و 

َمالِئکِة ُمْرِدِفیَن<. 
ْ
ٍف ِمَن ال

ْ
کْم ِبأل

ُ
ی ُمِمّد 1. سوره انفال، آیۀ 9؛ > ...أّنِ

 َسِویا<. 
ً
ها َبَشرا

َ
َل ل

َ
َتَمّث

َ
یها ُروَحنا ف

َ
نا إل

ْ
أْرَسل

َ
2. سوره مریم، آیۀ 17؛ > ...ف

َدٍة ...<. 
ْ
 واِحٍد ِمْنُهما ِماَئَة َجل

َ
کّل اْجِلُدوا 

َ
اِنی ف اِنیُة َو الّزَ 3. سوره نور، آیۀ 2؛ >الّزَ

ٌة ِفی ِدیِن اهلِل ...<. 
َ
کْم ِبِهما َرأف

ْ
4. همان؛ > ...َو ل َتأُخذ
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بـا آنهـا از در مسـامحه و آسـان گیری در نیاییـد. اگـر بنـای رأفـت و رحمـت باشـد، خـدا 

از همـه ی شـما رئوف تـر، رحیم تـر و مهربان تـر بـر بندگانـش می باشـد. رعایـت حرمـت 

دیـن، الزم تـر از رعایـت حـال تبهـکاران اسـت. نکتـه ای کـه بایـد در آیـۀ شـریفه بـه آن 

دقـت کـرد جملـۀ »فـی دیـن اهلل«1 اسـت. 

آیــه نشــانگر آن اســت کــه دلســوزی و رأفــت دربــارۀ تبهــکاران، ســبب تضعیــف و 

بلکــه تخریــب اســاس دیــن خــدا خواهد بــود. اگر دربــارۀ زنــاکار، شــرابخوار و آدمکش، 

رأفــت نشــان بدهیــم و در نتیجــه قاتــل، قصــاص نگــردد و دســت دزد بریــده نشــود و 

ــم  ــود، ه ــدام نش ــی  االرض اع ــد ف ــارب مفس ــورد و مح ــّد نخ ــش، ح ــار عربده ک میگس

ــرد و هــر چنــد گاهــی یــک شــاخه از  ــرار نگی ــی زن مــورد اعتــراض ق چنیــن بی حجاب

ــه ســاقه و  ــده شــود، طبیعــی اســت کــه کم کــم نوبــت ب شــاخه های درخــت دیــن بری

ــه  ــن ب ــّد دی ــتان ض ــه هواپرس ــت ک ــد و اینجاس ــن می رس ــت دی ــه ی درخ ــپس ریش س

هــدف نهایــی خــود کــه نابــودی اســاس دیــن اســت دســت می یابنــد. 

بـه همیـن جهـت می بینیـم بـا اینکـه آیـۀ شـریفه، حکـم زنـا را که یک حکـم فرعی 

اسـت بیـان می کنـد و هیچگونـه ارتباطـی با اصـول عقاید دینی نـدارد، در عین حال 

از آن تعبیـر به>فـی دیـن اهلل< می کنـد و توّجـه می دهـد کـه سـهل انگاری در اجـرای 

این حکم فرعی از روی رأفت و دلسـوزی، سـهل انگاری در حفظ اسـاس دین اسـت 

کـه در جملـۀ  اسـت. چنـان  ایمـان  نشـانه ی عـدم  و سـهل انگاری در حفـظ دیـن، 

بعـدی آیـه آمده اسـت: 

دادن  کیفــر  مــورد  در  داریــد،2  قیامــت  روز  و  اهلل  بــه  ایمــان  شــما  به راســتی  اگــر 

ــدا  ــان ج ــل ایم ــه ی اه ــورت از جرگ ــن ص ــه در ای ــد ک ــت ننمایی ــار رأف ــکاران اظه گنه

خواهیــد شــد. جالب تــر اینکــه جملــۀ آخــر آیــه می فرمایــد: اجــرای ایــن قانــون کیفــری 

ٌة ِفی ِدیِن اهلِل ...<. 
َ
کْم ِبِهما َرأف

ْ
1. سوره نور، آیۀ 2؛ > ...َو ل َتأُخذ

ِخِر ...<. 
ْ

یْوِم ال
ْ
کْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َو ال 2. نساء، آیۀ 59؛ > ...إْن 
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در مــورد زنــاکاران، بایــد در حضــور جمعــی از مؤمنــان انجــام شــود. 1 بــاز بــرای عــّده ای 

ممکــن اســت ایــن توّهــم پیــش آیــد کــه ایــن امــر ســبب آبروریــزی آنهــا می شــود. 

ــروی جامعــه ی  ــن و آب ــه رعایــت حرمــت دی ــد از نظــر دور داشــت ک ــه را نبای ایــن نکت

آبرویــی  اینکــه  فــرض  )بــر  اســت  تبهــکاران  آبــروی  رعایــت  از  مســلمین واجب تــر 

بــرای خــود باقــی گذاشــته باشــند(. بــه حکــم عقــل، ریختــن باقی مانــده ی آبــروی دو 

ناپاکدامــن در مقابــل حفــظ آبــروی میلیون هــا جمعیــت پاکدامــن ضــروری اســت. 

یــک دســت دزد بریــده می شــود تــا میلیون هــا دســت ســالم بماننــد. یــک آدم کــش 

ــا امــن و امــان زندگــی کننــد.  ــا میلیون هــا انســان ب ــه دار آویختــه می شــود ت بی پــروا، ب

در اینگونــه مــوارد رأفــت، رأفــت جاهالنــه و رّقــت، رّقــت کودکانــه اســت. خــدا خــوْد 

ــر  ــن در نظ ــال دی ــن ح ــت. در عی ــن اس عالمی
ْ
ــٌة ِلل ــول اهلل رحم ــن و رس ــم الّراحمی ارح

خــدا و رســولش از آن چنــان اهمّیتــی برخــوردار اســت کــه دســتورات آن، این چنیــن 

دارای عــّزت و حرمــت اســت. بــا ایــن همــه گروهــی از یاوه ســرایان بی خبــر از موقعیــت 

یــا مغرضــان ضــّد دیــن معتقدنــد، در دنیــای کنونــی، قوانیــن دیــن طــوری  دیــن 

بایــد اجــرا شــود کــه مــورد پســند دنیــا باشــد. از نظــر ایــن عــده مجــازات قصــاص، 

بریــدن دســت دزد، سنگســار کــردن زانــی محصــن، حجــاب زن، تحریــم ربــا و قمــار و 

موســیقی مــورد تأییــد و پســند دنیــای امــروز نیســت و چــون دنیــا نمی پســندد، مــا هــم 

نبایــد بپســندیم، هــر چنــد خــدا و رســولش دســتور داده باشــند! بــه خــدا پنــاه می بریــم 

از شــّر وسوســه های گوناگــون شــیطان رجیــم. 

ُمْؤِمِنیَن<. 
ْ
یْشَهْد َعذاَبُهما طاِئَفٌة ِمَن ال

ْ
1. سوره نور، آیۀ 2؛ > ...َو ل
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کید اسالم به امر به معروف و نهی از منکر  تأ

دیـن مقـّدس اسـالم بـر مسـأله ی امـر به معـروف و نهـی از منکر تأکید زیـادی دارد. 

ُمْؤِمنـاُت َبْعُضُهـْم أْوِلیـاُء َبْعـٍض یْاُمـُروَن 
ْ
ُمْؤِمُنـوَن َو ال

ْ
بـه ایـن آیـه توّجـه فرماییـد: >َو ال

َو  اهلَل  یِطیُعـوَن  َو  کاه  الـّزَ یْؤُتـوَن  َو  ـاله  الّصَ یِقیُمـوَن  َو  ُمْنکـِر 
ْ
ال َعـِن  یْنَهـْوَن  َو  َمْعـُروِف 

ْ
ِبال

 اهلَل َعِزیـٌز َحکیـٌم<. 1 
َ

ُه ُاولِئـک َسـیْرَحُمُهُم اهلُل إّن
َ
َرُسـول

در ایــن آیــه چنــد جملــه بــه دنبــال هــم آمــده اســت کــه بــا هــم مالزمــه دارنــد. 

ُمْؤِمنــاُت<؛ مــردان و زنــان باایمــان همیشــه در قــرآن 
ْ
ُمْؤِمُنــوَن َو ال

ْ
جملــۀ اّول: >َو ال

ایمــان حقیقــی نــه ایمــان اســمی و لفظــی و اصطالحــی منظــور اســت. مــردان و زنــان 

باایمــان نســبت بــه هــم والیــت دارنــد. جملــۀ دّوم: >َبْعُضُهــْم أْوِلیــاُء َبْعــٍض<؛ والیــت 

در اینجــا دوســتی، محّبــت و عالقه منــدی اســت. یعنــی همــه بــا هــم دوســت و 

نســبت بــه هــم عالقه منــد هســتند. هــر کــس خــودش را مســئول سرنوشــت دیگــری 

می دانــد. در ایــن حــد اگــر سرپرســتی معنــا کنیــم، نســبت بــه هــم سرپرســتی هــم 

دارنــد. آری! مســلمانان نســبت بــه هــم مراقبنــد و نظــارت همگانــی دارنــد. اگــر یکــی 

بــه زیــان خــودش کار کنــد، دیگــری دلســوز و خیرخــواه اوســت. نســبت بــه او والیــت 

و محّبــت و عالقه منــدی دارد. می خواهــد کاری کنــد کــه او گرفتــار ایــن بدبختــی 

نشــود. الزمــه ی ایمــان حقیقــی، همــان والیــت اســت. یعنــی محّبــت و عالقه منــدی 

و مســئول دانســتن خــود در سرنوشــت دیگــران. وقتــی کــه والیــت آمــد، بــه دنبالــش 

ــّوم:  ــۀ س ــد: جمل ــت می آی محّب

کِر<؛  ُم�نْ
ْ
َهْو�نَ َع�نِ ال �نْ ِ َو �ی َمْعُرو�ن

ْ
ال ُمُرو�نَ �بِ

ْ
ا >�ی

پــدر وقتــی ببینــد پســرش بــه راه کــج مــی رود، او را نصیحــت و موعظــه می کنــد، او 

1. سوره توبه، آیۀ 71. 
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را امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می کنــد. ایــن دلیــل محّبــت و عالقــه اســت. چــون 

ــه اینکــه چــون می خواهــد ریاســت و  ــه پســر عالقــه دارد، امــر و نهــی می کنــد، ن پــدر ب

فرمانروایــی کنــد امــر و نهیــش کنــد. نتیجــه ی ایــن امــر و نهــی چــه می شــود؟ جملــۀ 

کاَة<؛ بــه دنبــال امــر به معــروف و نهی از منکر،  ــالَة َو یْؤُتــوَن الــّزَ چهــارم: >َو یِقیُمــوَن الّصَ

نمــاز برپــا می شــود و رابطــه ی مــردم بــا خــدا و رابطــه ی مــردم بــا هــم محکــم می شــود. 

یعنــی بــه داد هــم می رســند، مســتمندان را از بیچارگــی نجــات می دهنــد و ایتــاء 

ُه<؛ بطــور 
َ
ــول ــوَن اهلَل َو َرُس ــه دنبالــش چــه؟ جملــۀ پنجــم: >َو یِطیُع زکات می کننــد. ب

همــه جانبــه اطاعــت خــدا و رســول در همــه جــا زنــده می شــود. در تمام ایــن اجتماع، 

اطاعــت خــدا و فرمانبــری رســول، تحکیــم می شــود. آن وقــت چــه می شــود؟ جملــۀ 

ششــم: >ُاولِئــک َســیْرَحُمُهُم اهلُل<؛ فقــط ایــن گروهنــد کــه مشــمول رحمــت خــدا واقــع 

می شــوند. »اولئــک« انحصــار را می رســاند. یعنــی فقــط ایــن دســته از مــردم هســتند 

کــه رحمــت بــی پایــان خــدا شــامل حالشــان می شــود. رحمــت خــدا شــامل حــال هــر 

کــس نمی شــود. بــاران رحمــت خــدا بــر زمیــن شــوره زار نمی ریــزد. 

 اهلَل َعِزیــٌز َحکیــٌم<؛ خداونــد قــادر اســت کــه رحمــت بدهــد، اّمــا خــدای 
َ

>إّن

حکیــم رحمتــش را بــر هــر جایــی نــازل نمی کنــد بلکــه بــر اســاس حکمــت، رحمتــش 

را نــازل می کنــد. رحمــت خــدا هرگــز بــر حکمــت او ســبقت نمی گیــرد. خداونــد اّول 

حکیــم اســت، ســپس بــر اســاس حکمتــش، رحمــت را نــازل می کنــد. پــس در ایــن 

آیــه چنــد مطلــب بطــور ترّتــب دنبــال هــم می آیــد: ایمــان بــه معنــای واقعــی، والیــت و 

محّبــت و مــوّدت نســبت بــه هــم، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، اقامــه ی نمــاز، ایتــاء 

زکات، اطاعــت مطلقــه ی خــدا و ســرانجام رحمــت بی پایــان خــدا. 
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فلسفه وجوب امر به معروف و نهی از منکر 

در سورۀ آل عمران در آیه ای دستور قاطع امر به معروف و نهی از منکر آمده است: 

>و بایـد از بیـن شـما مسـلمانان گروهـی باشـند که دعوت بـه خیر می کنند 
و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر می کنند و اینان از رسـتگارانند<. 1

اولئک در اینجا انحصار را می رساند. یعنی جمعیت ُمفِلح و رستگار از نظر قرآن 

اینها هستند: مردمی که »داعی الی الخیر« هستند؛ مردمی که امر به معروف و نهی از 

منکر می کنند. اینان رستگارانند. اینکه »ِمن«در این آیه »ِمن تبعیض« است یا »ِمن 

تبیین« بحث دارد. اگر »من تبعیض« باشد، یعنی گروهی از اّمت باید آمر به معروف 

و ناهی از منکر باشند. اگر »ِمن تبیین« باشد، یعنی همه ی اّمت وظیفه دارند امر به 

معروف و نهی از منکر کنند و برای هر کس واجب عینی است. در این صورت هر 

کس به حّد خودش وظیفه دارد که اگر دید کسی به راه کج می رود او را نهی کند. 

اگـر تبعیـض باشـد، یعنـی بـر همـه واجب نیسـت که فـرد را امر و نهـی کنند؛ بلکه 

واجـب کفایـی اسـت. برخـی گناهـان منتهـی بـه زدن و کشـتن می شـود. ایـن دیگـر 

در حـّد همـه کـس نیسـت و مربـوط بـه مقـام حکومـت می شـود تـا بـر اسـاس حـدود 

مـردم  و همـه ی  پایین تـر واجـب عینـی اسـت  مراتـب  اّمـا در  کنـد.  اقـدام  موازیـن  و 

وظیفـه دارنـد. پس«ِمـن تبعیـض« باشـد یـا تبیین خیلـی فرق نمی کند. آیۀ زیر نشـان 

می دهـد کـه همـه موّظفنـد: 

>شـما بهترین اّمت و نافع ترین اّمت به حال بشـر هسـتید. امر به معروف 

میکنیـد و از منکـر بـاز میدارید و به خدا ایمان دارید<. 2 

ولِئک 
ُ
ُمْنکِر َو ا

ْ
َمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن ال

ْ
َخیِر َو یأُمُروَن ِبال

ْ
ی ال

َ
ٌة یْدُعوَن إل ّمَ

ُ
َتکْن ِمْنکْم ا

ْ
1. سوره آل عمران، آیۀ 104؛ >َو ل

ُمْفِلُحوَن<. 
ْ
ُهُم ال

ــوَن  ُمْنکــِر َو ُتْؤِمُن
ْ
ــْوَن َعــِن ال ــُروِف َو َتْنَه َمْع

ْ
ــُروَن ِبال ــاِس َتأُم ْخِرَجــْت ِللّنَ

ُ
ــٍة ا ّمَ

ُ
ــْم َخیــَر ا 2. ســوره آل عمــران، آیــۀ 110؛ >کْنُت

ــاهلِل...<.  ِب
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تنهــا اّمتــی کــه در عالــم و در جامعــه ی بشــری منفعــت و خیــر می رســاند و بشــر را 

ــه ســعادت برســاند، شــمایید. شــما کــه تربیت یافتــه ی مکتــب اســالم و  ــد ب می توان

قرآنیــد، منشــأ و منــادی خیــر و آمــر بــه معــروف و ناهــی از منکریــد. امــام باقــر؟ع؟ ذیــل 

همیــن آیــه فرمــود »بهــا ُتقــاُم الَفراِئــض« نتیجــه ی فریضــه ی امــر بــه معــروف و نهــی از 

ــده می شــود. تمــام فریضه هــا و وظایــف  منکــر، ایــن اســت کــه تمــام اعمــال خیــر زن

ســعادت بخش در اثــر نهــی از منکــر زنــده می شــود. در روایتــی داریــم کــه اگــر تمــام 

اعمــال خیــر را یــک طــرف بگذاریــم حتــی جهــاد کــه جانبــازی در راه خداســت نهــی 

از منکــر در طــرف دیگــر تمــام اعمــال خیــر در مقابــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 

ماننــد قطــره ی آب دهــان در مقابــل اقیانــوس اســت. 

»تمـام اعمـال خیـر، هـر چـه باشـد، حتـی جهـاد در راه خـدا در کنـار امـر بـه 
معـروف و نهـی از منکـر ماننـد َنْفَثـه اسـت کنـار اقیانـوس«. 1 

ــه  ــا دهــان کــه اندکــی رطوبــت هــم از آن خــارج شــود. امــر ب ــه یعنــی دمیــدن ب َنْفَث

معــروف و نهــی از منکــر آن قــدر عظیــم اســت کــه تمــام اعمــال خیــر در جنــب او 

ــل اقیانــوس اســت. امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: »ِبهــا  ماننــد یــک قطــره آب دهــان در مقاب

َمذاِهــب ...«؛ بــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، راه هــا 
ْ
ُتقــاُم الَفراِئــُض َو َتأَمــُن ال

امنیــت پیــدا می کنــد، راهزنی هــا از بیــن مــی رود، قّطاع الطریــق دیگــر نیســتند: » 

َمکاِســب ...«؛ کســب ها حــالل می شــود؛ بــازار مســلمان دیگــر رباخــوار 
ْ
 ال

ُ
...َو َتِحــّل

نمی شــود.  رشــوه خوار  و 

»حقـوق مـردم بـه صاحبانـش می رسـد و زمیـن آبـاد می شـود و می توانند از 

دشـمن انتقـام بگیرنـد و تمـام کارهـا روبه راه می شـود«. 2 

ُمْنکِر 
ْ
ْهی َعْن ال َمْعُروِف َو الّنَ

ْ
ْمِر ِبال

ْ
ِجَهاُد ِفی َسِبیِل اهلِل ِعْنَد ال

ْ
َها َو ال

ُّ
کل ِبّرِ 

ْ
 ال

ُ
1. نهج البالغه، ص 542؛ »َو َما أْعَمال

ی«.  ّجِ
ُ
کَنْفَثٍة ِفی َبْحٍر ل  

َّ
ِإل

ْمُر«. 
ْ

ْعَداِء َو یْسَتِقیُم ال
ْ

ْرُض َو یْنَتَصُف ِمَن ال
ْ

َمَظاِلُم َو ُتْعَمُر ال
ْ
کافی، ج 5، ص 56؛ » ...َو ُتَرّدُ ال  .2
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عوارض زیانبار ترک امر به معروف و نهی از منکر 

در دیـن اسـالم کسـانی کـه وظیفـه ی امـر به معـروف و نهی از منکـر را ترک می کنند 

بـا لحـن تنـدی مورد مذّمت واقع شـده اند. رسـول خـدا؟ص؟ فرمود: 

»خداوند عادل است. هیچگاه عموم مردم را به خاطر گروه تبهکار عذاب 

نمی کند. 1 گروهی تبهکارند، ولی اکثریت خوب هستند. اکثریت خوب را 

نمی شود به خاطر اقلّیت عذاب کرد، مگر اینکه آن اکثریت، منکرات را 

آشکارا در مقابل خود ببینند2 در حالی که: قادر باشند جلوی آن را بگیرند، 

ولی جلویش را نگیرند و از آن نهی نکنند. 3 اگر چنین کردند خداوند همه 

را عذاب می کند، هم خوبها و هم بدها را و بال عالمگیر می شود«. 4 

روایت دیگری نیز داریم که فرمود: 

»هـر وقـت اّمـت مـن امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را به هم واگـذار کردند، 

منتظر عذاب خدا باشـند«. 5 

آن عذاب چیست؟ قرآن آن را توضیح می دهد: 

>]به آنها[ بگو که خدا تواناسـت بر اینکه اگر شـما اینطور شـدید بر شـما 

عـذاب و بالیـی از بـاالی سـرتان بریـزد یـا از زیر پایتان بجوشـاند یا در میان 
شـما پراکندگی ایجاد شـود و تلخی آن را به کام شـما بچشـاند<. 6

ِة«.  خاّصَ
ْ
َة ِبَعَمل ال ُب العاّمَ ِ

ّ
 ل یَعذ

َ
َوَجّل  اهلَل َعّزَ

َ
1. مجمع البحرین، ج 6، ص 124؛ »ِاّن

ْظُهِرِهْم[«. 
َ
ُمنکر َبیَن َظهراَنیِهم]ا

ْ
2. همان؛ »َحّتی یُروا ال

م یْنکُرُوُه«. 
َ
ْن یْنکُرُوه َو ل

َ
3. همان؛ »و ُهم قاِدُروَن َعلی ا

َة«.  خاّصَ
ْ
َة َو ال ُب اهلل العاّمَ ِ

ّ
وا ذِلک یَعذ

ُ
َعل

َ
4. همان؛ »ِاذا ف

یاَذُنوا ِبِوقاٍع ِمَن اهلل«. 
ْ
ل

َ
ُمنکر ف

ْ
ْهی َعِن ال َمعروِف َو الّنَ

ْ
ْمَر ِبال

َ
ِت ال

َ
کل ِتی َتوا ّمَ

ُ
کافی، ج 5، ص 59؛ »ِاذا ا  .5

ِبَسکْم 
ْ
ْوِقکْم أْو ِمْن َتْحِت أْرُجِلکْم أْو یل

َ
 ِمْن ف

ً
یکْم َعذابا

َ
قاِدُر َعلی أْن یْبَعَث َعل

ْ
6. سوره انعام، آیۀ 65؛ >ُقْل ُهَو ال

 َو یِذیَق َبْعَضکْم َبأَس َبْعٍض ...<. 
ً
ِشیعا
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منظـور از عـذاب بـاالی سـر ایـن اسـت کـه مثـاًل از آسـمان صاعقـه یـا طوفـان یـا 

سـیل نـازل شـود. منظـور از عـذاب زیـر پـا یعنـی مثـاًل زلزلـه بیاید و خسـف کنـد )مردم 

بـه زمیـن فـرو رونـد(. اینهـا را می گوینـد عـذاب زیـر پـا. احتمـال دیگـر اینکـه عـذاب 

ط کنـد تا شـما را بکوبنـد. عذاب زیـر پا هم 
ّ
بـاالی سـر یعنـی ابرقدرتهـا را بـر شـما مسـل

احتمـااًل ممکـن اسـت منظـور ایـن باشـد که گاهی مسـتضعف ها غوغا کننـد و علیه 

شـما بشـورند. وقتـی کارد بـه استخوانشـان رسـید دیگـر تحّمـل نکننـد و ناگهـان قیـام 

کـرده و همـان مسـتضعفین شـما را از بیـن ببرنـد. ایـن دو نـوع معنـی اسـت کـه از ایـن 

ِبَسـکْم ِشـیعًا<؛ یـا اینکـه ممکـن اسـت عـذاب از 
ْ
دو عـذاب تفسـیر می شـود. >أْو یل

بـاال و پاییـن نیایـد ولـی خودتـان را بـه جـان هم بیفکنـد و تفرقه و اختـالف در میانتان 

ایجـاد شـود. >َو یِذیـَق َبْعَضکـْم َبـأَس َبْعـٍض<. 

تلخـی آن را بـه ذائقـه ی شـما بچشـاند. همـه یکدیگـر را لکـه دار کنیـد. آبـروی هم 

را بریزیـد. ناخـن بـه رخسـار هـم بکشـید. پـس قـرآن تهدیـد می کنـد کـه اگـر ناهـی از 

منکـر نشـدید ایـن عذابهـا ممکـن اسـت بـر سـرتان نـازل شـود: 

»شـما وظیفـه داریـد، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کنیـد. اگـر نکردیـد، 

ط می کنـد. پـس هـر چـه خوبـان شـما دعـا کنند 
ّ
خـدا بدهـا را بـر شـما مسـل

و  نالـه  و  بگیریـد  ـن یجیـب«  ّمَ
َ
»ا هـر چـه ختـم  اجابـت نمی شـود.  دیگـر 

افغـان کنیـد، دیگـر خـدا اجابـت نمی کنـد«. 1 

مرحـوم کلینـی از امـام باقـر؟ع؟ نقـل می کنـد کـه بـه حضـرت شـعیب؟ع؟ وحـی 

شـد کـه: قـرار اسـت صدهـزار نفـر از اّمت تو را عـذاب کنم. از این تعـداد چهل هزار نفر 

بدعمل  هـا و شـصت هـزار نفـر خوبـان هسـتند. همـه را عـذاب می کنیـم. عـرض شـد 

خوب هـا را چـرا؟ خداونـد متعـال فرمـود: 

یدُعوا ِخیاُرکْم 
َ
یکْم ِشراَرکْم ف

َ
َطّنَ اهلُل َعل ِ

ّ
یَسل

َ
ْو ل

َ
ُمْنکر ا

ْ
 َعِن ال

َ
َتْنَهُوّن

َ
َمعروف َو ل

ْ
 ِبال

َ
َتأُمُرّن

َ
1. نهج الفصاحة، ص 625؛ »ل

ُهم«. 
َ
یسَتجاَب ل

ُ
َو ل
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»بـرای ایـن کـه اینهـا بـا معصیـت کاران مداهنـه و سـهل انگاری کردند و به 

غضـب مـن غضبناک نشـدند«. 1 

به این جهت محکوم به عذابند. وقتی بنی اسرائیل مورد غضب خدا واقع شدند، 

به حضرت ِارمیا؟ع؟ که پیغمبر زمان بود وحی شد که به همین زودی من مردی را بر 

ط می کنم که خونشان را بریزد و اموالشان را غارت کند. کسی که نه به صغیر 
ّ
اینها مسل

رحم کند و نه به کبیر. هر چه اینها دعا کنند دیگر اجابت نمی کنم و هر چه گریه و 

ناله کنند، دیگر بر ایشان رحم نمی کنم. وقتی این پیغام به جمعیت رسید که خدا 

بنا دارد چنین کاری کند علما و بزرگان به تضّرع درآمدند و تقاضا کردند که پیغمبر 

زمانشان نزد خدا شفاعت کند و گفتند: ما چه کرده ایم؟ ما که گناه نکرده ایم. دیگران 

گناه کرده اند، ما باید چوب آنها را بخوریم؟ حضرت ارمیا؟ع؟ سه هفته روزه گرفت 

و با خدا مناجات کرد. جواب آمد که اینها محکوم به عذابند و باید عذاب شوند. 

 به ایشان بگو: »چون شما با چشم خود منکرات را دیدید ولی اعتراض نکردید و 

خشم ننمودید«. 2 

بعـد هـم بخـت الّنصـر را بـر آنهـا مسـلط کـرد کـه در کشـتار و خونریـزی و بی رحمـی 

بیـداد کـرد. بـه هـر جـا کـه رفـت، هر شـهر و قریه ای را که بـود ویران کرد و آتـش زد و همه 

را کشـت و یـک نفـر را هـم باقی نگذاشـت. 

از امام صادق؟ع؟ روایت است که فرمود: خداوند دو ملک را مأمور کرد تا فالن 

در  مردی  کنند، دیدند  مأموریتشان عمل  به  آمدند  آنها  وقتی  کنند.  را هالک  قریه 

دل شب ایستاده و دست به دعا برداشته و مناجات می کند و گریه و زاری دارد. 

گفتند، اگر ما بال را نازل کنیم، این مرد هم هالک می شود. بهتر آن است که از خدا 

کسب تکلیف کنیم که آیا با بودن این آدم باز هم موّظفیم بال را نازل کنیم؟ خطاب 

ْم یْغَضُبوا ِلَغَضِبی«. 
َ
َمَعاِصی َو ل

ْ
کافی، ج 5، ص 56؛ »َداَهُنوا أْهَل ال  .1

ْم ُتنکرُوُه«. 
َ
ُمْنکر َو ل

ْ
کْم َرأیُتم ال

َ
ّن
َ
2. تفسیر القمی، ج  1، ص 87؛ »ل
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رسید: آری! این مرد هم محکوم به عذاب است چون: »برای اینکه این آدم یک بار 

هم نشد که چهره اش به خاطر منکری خشمگین شود. او عذاب شد«1 چون وقتی 

مردم معصیت می کردند، به حال خودش مشغول بود. 

روایتی هم داریم که حبیب خدا رسول اهلل؟ص؟ فرمود: 

»کمتریـن مرتبـه ی اعتـراض و اظهـار انزجـار ایـن اسـت کـه آدم بـا چهـره ی 

گرفتـه بـا معصیـت  کار روبـه رو شـود«. 2 

اگـر هیـچ چیـزی نمی گویـد، الاقـل بـه او اخـم کنـد. اخـم کـردن کـه زحمتی نـدارد. 

بـه جـای اینکـه بـه او تبّسـم کنـد، بـه او اخـم کنـد. ایـن کمتریـن مرتبـه ی انکار اسـت. 

از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ منقـول اسـت: 

»رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـا امـر کرده کـه معصیت کاران را با چهـره ی عبوس و 

گرفتـه و منقبـض مالقات کنیم«. 3 

بـه آنهـا تبّسـم نکنیـم. بـا ایشـان خوش برخـورد نباشـیم. در آیـۀ آخـر سـورۀ مجادله 

خداونـد متعـال می فرمایـد: 

>نمی یابـی قومـی را کـه ایمـان بـه خـدا و روز قیامـت داشـته باشـند و بـا 

ایـن حـال بـا کسـانی کـه نافرمانـی خدا می کنند و دشـمنی با خدا و رسـول 

دارند موّدت داشـته باشـند و با آنها دوسـتی کنند. اگرچه آنها پدرشـان یا 

فرزندشـان یا برادرشـان یا قوم و خویششـان باشـند<. 4 

ُهما 
َ
همان پدر و مادری که آن قدر احترام دارند که خدا می فرماید: > ...َفال َتُقْل ل

ُاّفٍ ...<؛ تو حق نداری در مقابل والدینت اف بگویی که کمترین درجه ی اظهار 

 .»
ً
ْر َوْجُهُه َقّطُ َغَضبا م یَتَمّعَ

َ
 هذا ل

َ
1. امالی )طوسی(، النص، ص 670؛ »ِاّن

ٍة«.  َمعاصی ِبُوُجوٍه ُمکَفِهّرَ
ْ
هُل ال

َ
ْن یلَقی ا

َ
ْدَنی اِلنکاِر ا

َ
2. تهذیب الحکام، ج 6، ص 177؛ »ا

ٍة«.  َمَعاصی ِبُوُجوٍه ُمکَفِهّرَ
ْ
َقی أْهَل ال

ْ
 اهلِل صلی اهلل علیه و آله أْن َنل

ُ
کافی، ج 5، ص 59؛ »أَمَرَنا َرُسول  .3

کاُنوا آباَء ُهْم أْو  ْو 
َ
ل ُه َو 

َ
وَن َمْن َحاّدَ اهلَل َو َرُسول ِخِر یواّدُ

ْ
یْوِم ال

ْ
 یْؤِمُنوَن ِباهلِل َو ال

ً
4. سوره مجادلة، آیۀ 22؛ >ل َتِجُد َقْوما

أْبناَء ُهْم أْو إْخواَنُهْم أْو َعِشیَرَتُهْم ...<. 
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باید  انزجار است؛ ولی در عین حال اگر دیدی پدرت خالف شرع عمل می کند، 

آنجا چهره درهم کشی و با چهره ی منقبض با او روبه رو شوی تا حداقل بفهمد این 

کار زشت است. در مسیر دین، پدر و مادر بودن دخالتی ندارد؛ خدا و دین خدا بر 

همه چیز مقّدم است. 

شرایط و حدود نهی از منکر  

نهـی از منکـر شـرایط و حـدودی دارد. اّولیـن شـرط ایـن اسـت کـه انسـان، ُحسـن 

نّیـت و اخـالص داشـته باشـد. بعضـی اوقـات افـرادی می خواهنـد شـرارت نشـان 

بدهنـد، عقـده ای هسـتند. می خواهنـد بـه عنـوان نهـی از منکـر خـرده حسابشـان را 

بـا کسـی پـاک کننـد. ایـن طـور نباشـد. نهـی از منکـر عبـادت اسـت. بایـد بـرای خـدا 

ایـن کار را کنـد. بایـد تقـّرب بـه خـدا و خدمـت بـه بنـدگان خـدا منظـور نظـر باشـد. 

نیسـت.  ریاسـت  دادن  نشـان  خداسـت.  خلـق  و  خـدا  بـه  خدمـت  منکـر  از  نهـی 

اینکـه مـن دسـتور و فرمـان می دهـم؛ مـن بـدم می آیـد و ...نباشـد. نهـی از منکـر مثـل 

رابطـه ی طبیـب و مریـض اسـت. طبیـب بـا مریـض دشـمنی نـدارد و بـر او فرمانروایی 

نمی کنـد، دلسـوزی و خیرخواهـی می کنـد. انسـان مسـلمان نسـبت بـه معصیـت کار 

طبیـب اسـت. بایـد او را بـا نرمخویـی، گفتـار لیـن، از راهـی کـه خـودش می دانـد و 

می توانـد راهنمایـی کنـد. بایـد معروف شـناس و منکرشـناس باشـد. 

حـاال دو نفـر مـرد و زن در خیابـان راه می رونـد، مـا بـه سراغشـان برویـم و بگوییـم، 

شـما چـه کاره ایـد؟ آیـا زن و شـوهرید یـا اجنبـی هسـتید؟ عقدنامه  تـان کجاسـت؟ 

ایـن کار درسـت نیسـت. یـا چنـد جـوان با هـم در خیابـان می روند، حـّق ندارید بروید 

بگوییـد شـما اشـرارید. دهانتـان را بـو کنـم، ببینـم بـوی شـراب می دهـد یـا نـه؟ قـرآن 
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دسـتور داده کـه در ایـن کارهـا تجّسـس نکنیـد. 

ُسوا ...؛ ...تجّسس نکنید ...<.  ّسَ َ
�ب
تَ

>... لا �

تـا گنـاه علنـی و آشـکار نشـده، مـا حـق نداریـم متعـّرض کسـی بشـویم. اگـر علنـی 

شـد و َتجاهـر بـه گنـاه کردنـد، وظیفـه داریـم نهـی از منکـر کنیـم ولـی حـق نداریـم در 

داخـل زندگـی مـردم و اسـرار زندگـی مـردم کنجـکاوی کنیـم. 

قّصـه ای از عمربـن خطـاب نقـل می کننـد کـه ظاهرًا مرحوم عاّلمـه ی امینی ؟وضر؟ 

آن را در الغدیـر آورده اسـت، از کتـاب شـرح ابـن ابـی الحدیـد، آن سـّنی معتزلـی نقل 

می کنـد: شـبی عمربـن خطـاب در کوچه هـای مدینـه می گذشـت و می خواسـت از 

بـه  از کنـار خانـه ای رد می شـد، صدایـی  اوضـاع عمومی مـردم کسـب اطـالع کنـد. 

گوشـش رسـید. بـه اهـل آن خانـه ظنین شـد. دیوار خانـه کوتاه بود، بـاالی دیوار رفت 

و دیـد مـردی بـا زنـی نشسـته و جـام شـرابی هـم پیـش رویشـان هسـت. فریـاد کشـید: 

ای مـرد! تـو خیـال کـردی خـدا تـو را نمی بینـد. در خلـوت معصیـت می کنـی؟ 

مــرد وحشــت زده شــد از اینکــه خلیفــه از دیــوار خانــه اش ســر کشــیده اســت اّمــا 

خــود را نباخــت، بــه او گفــت: امیــر عجلــه نکــن. اگــر مــن یــک خطــا کــردم، شــما 

قــرآن گفتــه:  »ال  کــه  کــرده ای در حالــی  اّواًل: تجّســس  ســه خطــا مرتکــب شــدی. 

ُســوا«حّق نداریــد در داخــل زندگــی مــردم تجّســس کنیــد. شــما کنجــکاوی و  َتَجّسَ

تجّســس کــرده ای. مــن داخــل خانــه ی خــودم هســتم. بــر فــرض کــه گنــاه کــردم، 

در خانــه ی خــودم هســتم. ثانیــًا: حــّق نداریــد از پشــت دیــوار خانــه ی مــردم بــه آن 

وارد شــوید. بایــد از در خانه هــا وارد شــوید.1 شــما بــا  ایــن دو آیــه مخالفــت کــردی، 

از در نیامــدی، از دیــوار آمــدی. ثالثــًا: وقتــی بــه خانــه ی دیگــران می خواهیــد وارد 

شــوید، بــا اّطــالع قبلــی وارد شــوید و آشــنایی بدهیــد و وقتــی وارد شــدید، بــر اهــل آن 

ُبیوَت ِمْن أْبواِبها ...<. 
ْ
قی َو أُتوا ال

َ
ِبّرَ َمِن اّت

ْ
ُبیوَت ِمْن ُظُهوِرها َو لکّنَ ال

ْ
ِبّرُ ِبأْن َتأُتوا ال

ْ
یَس ال

َ
1. سوره  بقرة، آیۀ 189؛ > ...ل
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خانــه ســالم کنیــد.1 شــما بــی اّطــالع آمــدی و فریــاد کشــیدی، بــه جــای ســالم مــا را 

ترســاندی. عمــر کــه خیلــی قافیــه را باختــه بــود، گفــت: بســیار خــوب؛ توبــه کــن، مــن 

تــو را می بخشــم. او گفــت: بســیار خــوب، توبــه می کنــم. پــس نهــی از منکــر نبایــد بــه 

ایــن کیفیــت باشــد. گنــاه کســی تــا علنــی نشــده و تجاهــری نبــوده، مــا حــّق تعــّرض 

ــه معــروف و نهــی از منکــر:  ــرای امــر ب ــم. پــس ب نداری

در ابتدا: باید اخالص و حسـن نّیت داشـته باشـیم. دّوم اینکه: معروف شـناس 

و منکرشـناس باشـیم. سـّوم اینکه: تدّرج باشـد، یعنی مرتبه مرتبه باشـد. 

اّول از تعلیـم شـروع می شـود. یعنـی اگـر شـما احتمـال می دهیـد. کسـی کـه گنـاه 

او  بـه  بایـد  داریـد.  تعلیـم  وظیفـه ی  اینجـا  نیسـت،  آگاه  خـدا  احـکام  بـه  می کنـد، 

بگوییـد کـه فـالن کار در شـرع مقـّدس حـرام و گناه اسـت. اگر دیدید خـودداری نکرد، 

آنـگاه اظهـار کراهـت کنیـد. مثـاًل اخـم کنیـد یـا جملـه ای بگوییـد بـا ایـن مضمـون که 

بـر اسـاس شـرع مـا، ایـن کار پسـندیده و مطلـوب نیسـت و مـن دوسـت نـدارم. اگـر بـاز 

هـم اعتنـا نکـرد بـا قـول لّیـن و گفتـار نـرم دعـوت کنیـد. آرام بگوییـد، نـه بـا خشـونت 

و دشـنام. اگـر دیدیـد بـاز هـم نتیجـه نـداد، آنـگاه بـا قـول غلیـظ و درشـت بگوییـد. 

رهایـش نکنیـد اّمـا درشـتی کـردن بـه معنـای دشـنام دادن نیسـت؛ فقـط آن قـدر کـه 

بفهمـد مطلـب جـّدی اسـت. 

گاهـی بـه »زدن« می رسـد؛ کـه الزم می شـود انسـان او را بزنـد. مراتـب بعـد آن بـه 

گناهـان طـوری  بعضـی  کـه  قتـل«  و  مرتبـه ی »جـرح  نیسـت.  مـردم  دسـت عاّمـه ی 

اسـت کـه بـه مرحلـه ی مجـروح کـردن و کشـتن می رسـد. ایـن مربـوط بـه حکومـت 

اسـت و ربطـی بـه عاّمـه ی مـردم نـدارد. 

ــدان  ــه خان ــود و انتســاب ب شــقرانی از اوالد یکــی از آزاد شــده هــای پیامبــر؟ص؟ ب

شــراب خواری  بــه  عــادت  ولــی  بــود  ؟مهع؟  اهل بیــت  محّبــان  از  داشــت.  رســالت 

ُموا َعلی  أْهِلها ... <.  ِ
ّ
ی َتْسَتأِنُسوا َو ُتَسل  َغیَر ُبیوِتکْم َحّتَ

ً
وا ُبیوتا

ُ
1. سوره نور، آیۀ 27؛ > ...ل َتْدُخل
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داشــت و در داخــل خانــه اش شــرب خمــر می کــرد. خــودش می گویــد: روزی منصــور 

دوانیقــی بــه مــردم هدیــه مــی داد و مــردم می رفتنــد می گرفتنــد. مــن کســی را نداشــتم 

کــه بــرود بــرای مــن هدیــه بگیــرد. بــر در خانــه ی منصــور متحیــر ایســتاده بــودم کــه امــام 

صــادق ؟ع؟ تشــریف فرما شــدند، رفتــم جلــو و ســالم کــردم. گفتــم: آقــا مــن واســطه ای 

نــدارم کــه بــرای مــن هدیــه بگیــرد. دیــدم امــام؟ع؟ از مرکــب پیــاده شــدند و بــه داخــل 

ســرای منصــور رفتنــد. بعــد از لحظاتــی بیــرون آمدنــد و هدیــه را آوردنــد و بــه مــن 

دادنــد. ســپس آهســته در گــوش مــن فرمودنــد: 

»هر کار خوبی از هر کسـی شایسـته اسـت ولی از تو شایسـته تر اسـت و هر 

کار بـدی از هـر کسـی زشـت و ناشایسـته اسـت ولـی از تـو زشـت تر، چـون 

بـه مـا انتسـاب داری«. 1 

حضـرت همیـن مقـدار فرمـود و به رخ او نکشـید که تو چـه می کنی. امام؟ع؟ خبر 

داشـت که او در پنهانی شـراب می خورد. اّما اظهار نکرد، ولی آن را به کنایه و با قول 

لّیـن فرمـود. او می گویـد: همیـن حـرف امـام ؟ع؟ در مـن اثـر کـرد و رفتـم هرچه از بسـاط 

گنـاه در خانـه ام بـود، بیـرون ریختـم و از آن کار پرهیز و توبه کردم. 

طبـق آیـات قـرآن مـا وظیفـه  داریـم کـه در مقابـل معصیتـکاران سـکوت نکنیـم 

فتنـه  هـم  آن  فتنـه می شـود  بـه  گناهـکاران منجـر  مقابـل  در  بـودن  بی تفـاوت  چـون 

اجتماعی و دامنگیر همه ی مردم میشـود. در حال حاضر این کار در میان ما خیلی 

متـروک اسـت و گویـی جـزو وظایـف مـا محسـوب نمی شـود. انگیـزه ی اصلـی امـام 

سیدالشـهدا؟ع؟ از قیـام، همیـن نهـی از منکـر بـود. خود ایشـان وقتی می خواسـت از 

مدینـه خـارج شـود طبـق وصیتـش فرمـود: 

نیسـتم.  ماجراجـو  و  ریاسـت خواه  و  جاه طلـب  مـن  کـه  بداننـد  »همـه 

َقبیَح ِمن 
ْ
 ال

َ
ْحَسُن ِلَمکاِنک ِمّنا َو ِاّن

َ
َحٍد َحَسٌن َو ِمْنک ا

َ
کّلِ ا َحَسَن ِمن 

ْ
 ال

َ
1. شرح نهج البالغه، ج 18، ص 205؛ »ِاّن

قَبُح ِلَمکاِنک ِمّنا«. 
َ
َحٍد َقبیٌح َو ِمنک ا

َ
کّلِ ا
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آشـوبگر و ظالـم و مفسـد نیسـتم. می خواهـم در اّمـت جـّدم اصـالح کنم و 

امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر نمایـم«. 1 

او می گفـت، منکـری به وجـود آمـده کـه اگـر من سـاکت بنشـینم، دین خـدا از بین 

ـَر«؛ و مـن از همـه سـزاوارترم ]کـه آن را تغییـر بدهـم ]اصالح  مـی رود. »َو َاَنـا َاَحـّقُ َمـن َغّیَ

کنـم و در مقابـل آن انحراف بایسـتم[. 

قابل توّجه مّداحان محترم اهل بیت؟مهع؟ 

صنـف محتـرم مـّداح بزرگوارنـد، موقعیتشـان بسـیار حّسـاس اسـت و خدمتگزار 

بـه آسـتان اقـدس قـرآن و عترتنـد. در میـان آنهـا کسـانی هسـتند کـه کامـاًل متدّیـن و 

متعّهدنـد و واقعـًا روی موازیـن دینـی کار می کننـد و ایـن دّقـت را هـم در اشـعاری کـه 

خودشـان می سـرایند و هـم اشـعاری کـه از دیگـران می خواننـد مراعـات می کنند. اّما 

بسـیاری هـم هسـتند کـه بی تقـوا و بی پـروا هسـتند. و مـا از آنهـا گالیـه داریـم. اینهـا در 

مجالـس مسـأله ی کـف زدن و سـوت کشـیدن را کم کـم ترویـج می کننـد. بایـد مراقـب 

باشـید کـه شـما آداب و رسـوم زمـان جاهلـی را احیـا نکنیـد. 

قـرآن می گویـد: در زمـان جاهلـی هـم ایـن طـور بـوده و نمـاز و عبادتشـان بـه ایـن 

کیفیـت بـوده اسـت. حّتـی از زمخشـری، صاحـب تفسـیر کّشـاف، مطلبـی را دیـدم 

اسـت.  داشـته  وجـود  مسـائلی  همچنیـن  پیـش  قـرن  هشـت  می شـود  معلـوم  کـه 

بایـد  اسـت.  بـوده  پیـش همچنیـن  قـرن  قـرآن در چهـارده  اسـتناد  بـه  کـه  همان طـور 

متوّجـه باشـیم کـه اغواگرانـی پیـدا شـده اند، بـرای اینکـه پسـران و دختـران جـوان را بـه 

ما َخَرْجُت ِلَطلِب اِلْصالح 
َ
 َو ِاّن

ً
 َو ل ظاِلما

ً
 َو ل ُمفسدا

ً
 َو ل َبطرا

ً
ِشرا

َ
ْخُرْج ا

َ
م ا

َ
1. بحار النوار، ج 44، ص 329؛ »ِاّنی ل

ُمْنکر«. 
ْ
ْنهی َعِن ال

َ
َمعروِف َو ا

ْ
ْن آُمَر ِبال

َ
یُد ا ر

ُ
ِة َجّدی ا ّمَ

ُ
ِفی ا
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خـود جـذب کننـد مجالسـی تشـکیل می دهنـد بـه عنـوان مجالـس ذکـر و ورد و سـیر و 

سـلوک و اخالق و خود سـازی و در آن مجالس، اذکار سـاختگی و جعلی را با رقص و 

پایکوبـی تکـرار می کننـد و اعمـال زشـت و ناپسـندی انجـام می دهند و اّدعـا می کنند 

کـه راه رسـیدن بـه محبـوب واقعـی همیـن اسـت. زمخشـری در ذیـل آیـه ی: 

 >بگـو ] ای پیامبـر! [ اگـر خـدا را دوسـت داریـد مـرا پیـروی کنیـد تـا خـدا 

و  بـدارد و گنـاه شـما را ببخشـاید کـه خداونـد آمرزنـده  شـما را دوسـت 

اسـت<.1  مهربـان 

این طور می گوید: 

»هــرگاه دیــدی کســانی مجلــس تشــکیل می دهنــد و ســخن از محّبــت 

بــه  و  می زننــد  کــف  ســپس  می آورنــد،  میــان  بــه  خــدا  اولیــای  و  خــدا 

نــام محّبــت خــدا و اولیــای خــدا نعــره می کشــند و گاهــی اوقــات غــش 

نــه معنــای  را شــناخته اند  نــه خــدا  اینهــا  کــه  بــاش  می کننــد، مطمئــن 
فهمیده انــد«.2  را  خــدا  محّبــت 

این آدم با نیروی تخّیل، صورت زیبایی با چشم و ابروی خوب و اندام موزون و لب 

با آن ساخته ی خیالش عشقبازی  و دندان نمکین در ذهن خودش درست کرده و 

می کند و به او می گوید: ای دلبر و دلدار من! نه اینکه به امام زمان؟ع؟ بگوید. زمخشری 

می گوید: تو تصّور کرده ای که او به خدا و اولیای خدا این جمله را می گوید؟ نه، او یک 

صورت زیبای خیالی در ذهن خودش درست کرده و به او می گوید. 

او یـک صـورت زیبـا و ملیحـی3 را در ذهـن پلیـدش تصـّور کـرده و بـه آن صـورت 

می بـازد.  عشـق  خـود  خیالـی 

کْم ُذُنوَبکْم َو اهلُل َغُفوٌر َرِحیٌم<. 
َ
ِبُعوِنی یْحِبْبکُم اهلُل َو یْغِفْر ل

َ
اّت

َ
وَن اهلَل ف کْنُتْم ُتِحّبُ 1. سوره آل عمران، آیۀ 31؛ >ُقْل إْن 

ُه ل یْعِرُف َما 
َ
ّن

َ
َة اهلِل یْصِفُق ِبیَدیِه َمَع ِذکِرها لَتُشک فی ا کُر َمَحّبَ

ْ
2. سفینة البحار، ج 5، ص 209؛ »َو ِاذا َرأیَت َمْن یذ

ُة اهلل«.  اهلل َو لیْدِری ما َمَحّبَ
َحًة«. 

َ
َخِبیَثِة ُصوَرًة ُمْسَتْمل

ْ
َر فی َنْفِسِه ال ُه َتَصّوَ

َ
3. منهاج البراعة، ج 13، ص 405؛ »ِاّن
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وگرنـه چـه تناسـب دارد کـه ای دلبـر و دلـدار مـن را، آن هـم بـا آهنـگ خاّصـی، 

بـرای امـام زمـان بخوانـد. گاهـی زن هـا هـم از ایـن اشـعار بـرای امامشـان می خواننـد با 

همـان صـدای خودشـان )نـه ترانـه و مثل آن(. صدای زن دلنشـین اسـت و شـکی در 

آن نیسـت؛ همچنـان کـه خـود گفتـار زن دلنشـین اسـت. می ترسـیم کم کـم بـه جایی 

برسـد کـه بـا همـان صـدا و آهنگـی کـه سـابق می خواندنـد بخواننـد. اینهـا درسـت 

نیسـت و اصـاًل مناسـب نیسـت. 

حـال، بـر فـرض اینکـه کـف زدن حـالل باشـد، مناسـب نیسـت کـه در مجالـس 

ائّمـه ؟مهع؟ کـف بزننـد. در شـأن آنهـا نیسـت. آیا اگر خود امـام زمان؟جع؟ در مجلس 

حاضـر باشـند، مـا می توانیـم کـف بزنیـم؟ گاهـی هـم اشـعاری خوانـده می شـود کـه 

مـردم را در گناهـکاری گسـتاخ می کنـد. بـه عنـوان مثـال: 

اندر خور عفو تو نکردیم گناهی شرمنده از آنیم که در روز قیامت   

می گوینـد: ای کاش گناهـان بیشـتری می کردیـم ! چـرا کـم کردیـم؟ قـرآن می گوید: 

گنهـکار شـرمنده اسـت کـه چـرا گناه کردم. این شـعر ضّد قرآن اسـت. قـرآن می گوید: 

خود  خدای  حضور  در  چگونه  که  ببینی  را  بدکاران  اگر   ] رسول!  >]ای 

چشم  به  را  تو  عذاب  اینک  پروردگارا!  می گویند  و  ذلیلند  و  سرافکنده 

از آن پس صالح و  تا  بازگردان  را به دنیا  و به گوش شنیدیم. ما  دیدیم 

نیکوکار شویم که اکنون ]وعده ی تو را [ به چشم یقین مشاهده کردیم<.1 

و آیاتی چون موارد ذیل: 

تـا شـاید در آنچـه باقـی گذاشـته ام  بـه دنیـا برگردانیـد  الهـا! مـرا  بـار   ...«
2 آورم...«.  جـا  بـه  صالـح  عملـی 

َنْعَمْل  اْرِجْعنا 
َ
ف َسِمْعنا  َو  أْبَصْرنا  نا  ّبَ َر ِهْم  ّبِ َر ِعْنَد  ُؤِسِهْم  ُر کُسوا  نا ُمْجِرُموَن 

ْ
ال إِذ  َتری   ْو 

َ
ل >َو  12؛  آیۀ  سجده،  سوره   .1

ا ُموِقُنوَن<. 
َ
 إّن

ً
صاِلحا

 ِفیما َتَرکُت ...«. 
ً
ی أْعَمُل صاِلحا ِ

ّ
َعل

َ
2. تفسیر القمی، ج 2، ص 93؛ »... َرّبِ اْرِجُعوِن ل
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> ...ای کاش مـا را بـه دنیـا بـاز می گردانیدنـد تـا دیگـر آیـات خـدای خـود 
را تکذیـب نکنیـم و از مؤمنـان باشـیم<. 1 

>مبادا کسی بگوید: ای افسوس بر اینکه در حضور خدا تفریط کردم...<.2 

قـرآن می فرمایـد: آن روز همـه شـرمنده اند کـه چـرا گنـاه کردیـم؛ ولـی شـاعر در ایـن 

بیـت می گویـد: 

گناهـیشــرمنده از آنیــم کــه در روز قیامــت نکردیـم  تـو  عفـو  خـوِر  انـدر 

شاعر دیگری می گوید: 

من ضامنم که هـر چـه بخواهی گناه کنسرمد، اگر معامله ی حشر با علی است

ایـن شـاعر ضامـن  ولـی  بسـیار عجیـب اسـت. خـود علـی؟ع؟ ضامـن نشـده، 

شـده کـه هـر چـه خواهـی گنـاه کـن. خـود علـی؟ع؟ گفتـه اسـت: 

مـردم کار کنیـد، بندگـی کنیـد، اّتـکال بـه مـا نکنیـد. ]نگوییـد پشـتیبان مـا علـی  

اسـت. علـی شـفیع ماسـت[ و عقوبـت خـدا را کوچـک نشـمارید. 3 

در آخـر می فرمایـد: آری شـما مؤمنیـد، ایمـان بـه والیـت مـن هم دارید؛ ولـی مؤمِن 

مسـرف ]اسـرافکار[ هسـتید. آنگاه می فرماید: 

از عـذاب سـیصد هـزار سـاله،  »از اسـرافکاران کسـانی هسـتند کـه پـس 
 4 بـه دسـت می آورنـد«.  را  مـا  شایسـتگی شـفاعت 

شما  ایمانید،  اهل  که  شما  عذابند.  در  د 
ّ
مخل و  جداست  حسابشان  که  کّفار 

وا َوَاطیُعوا«؛ برای خودتان کار 
ُ
که جزو محّبین ما هستید، به شما می گویم: »َفاْعَمل

کنید، به ما اّتکا نداشته باشید. رسول خدا نیز به دخترش فرمود: »یا فاِطَمُة اْعَملی 

ُمْؤِمِنیَن<. 
ْ
نا َو َنکوَن ِمَن ال ّبِ َب ِبآیاِت َر ِ

ّ
یَتنا ُنَرّدُ َو ل ُنکذ

َ
1. سوره انعام، آیۀ 27؛ >... یا ل

ْطُت ِفی َجْنِب اهلِل ...<.  ّرَ
َ
 َنْفٌس یا َحْسَرتی َعلی ما ف

َ
2. سوره زمر، آیۀ 56؛ >أْن َتُقول

 .»
َ

َوَجّل وا َو ل َتْسَتْصِغُروا ُعُقوَبَة اهلل َعّزَ
ُ
کل طیُعوا َو ل َتّتَ

َ
وا َو ا

ُ
اْعَمل

َ
3. معانی الخبار، النص، ص 288؛ »ف

َف َسَنة«. 
ْ
ل
َ
 َبْعَد َعذاِب َثالَثِماَئَة ا

ّ
َحُقُه َشفاَعُتنا ِال

ْ
ُمْسِرفیَن َمْن ل َتل

ْ
 ِمَن ال

َ
ِاّن

َ
4. همان؛ »ف
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این باشی که دختر من  به  ] نکند دلگرم  برای خودت کار کن  ِلَنْفِسک«؛ فاطمه، 

هستی [. اهل بیت ؟مهع؟ می فرمایند: مانمی توانیم شما را به هر کیفیتی که باشید، 

به بهشت ببریم. شفاعت حساب و حدودی دارد. دین خدا حدود دارد. 

از آن دسته نباشیم(  چه بسا در میان ما کسانی باشند ) ِان شاء اهلل ما و شما 

که آلوده به گناهان بسیار باشند و الزم باشد که سیصد هزار سال عذاب ببینند تا 

مستحّق شفاعت بشوند. ما حّق نداریم حرفی بزنیم و شعری بخوانیم و یا آیه را طوری 

باشند که  این دلگرم  به  نباید  اینان  امر گناه گستاخ شوند.  معنا کنیم که مردم در 

شیعه و اهل قرآن و محّب علی و آل علی؟مهع؟ هستند. امام صادق؟ع؟ فرموده اند: 

»کسی که خدا را معصیت می کند، خدا را دوست ندارد«. 1 

بعد این شعر را خواندند که به آن حضرت منسوب است: 

ُه لــَه َو َاْنَت ُتْظِهــُر ُحّبَ ِ
ْ

َبدیـُعَتْعِصــی اال ِفعـاِل 
ْ
ال ِفـی   

ٌ
ُمحــال هـذا 

ــَاَطْعَتُه ـَ ــک صادقًا ل ــْو کاَن ُحّبُ
َ
ُمِحـّبَ ِلَمـْن ُیِحـّبُ ُمطیـُعل

ْ
 ال

َ
ِاّن

ایـن،  او می کنـی.  بـه  نافرمانـی می کنـی و در عیـن حـال اظهـار محّبـت  را  خـدا 

کاری نوظهـور و ناشـدنی اسـت. اگـر در محّبت صادق بـودی اطاعتش می کردی زیرا 

هـر محّبـی مطیـع محبوبـش اسـت. 

وظیفه ی دستگاه های تبلیغات دینی در حال حاضر

وظیفـه ی علمـای دینـی و دسـتگاه های تبلیغاتـی دینی در شـرایط حاضر و بلکه 

در هـر زمـان تبییـن حـّق اسـت؛ نـه فقـط تـالوت آیات و نشـر کتـاب. بلکه حـق را باید 

 َمْن َعصاُه«. 
َ

َوَجّل َحّبَ اهلَل َعّزَ
َ
1. تفسیر القمی، ج  1، ص 100؛ »ما ا
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بی پـرده و عریـان بـرای مـردم بیـان کنیـد. ایـن پیمانـی اسـت کـه خداونـد سـبحان در 

قـرآن کریـم از دانایـان و عالمـان بـه کتب آسـمانی گرفته اسـت: 

>خـدا از کسـانی کـه عاِلـم بـه حقایـق آسـمانی هسـتند پیمـان گرفتـه کـه 

ایـن  ولـی  و کتمـان حـّق نکنیـد.  کنیـد  بیـان حـّق  بایـد  شـما بطـور مؤکـد 

دانایـان نقـض پیمـان کردنـد ] بـه خاطـر رسـیدن بـه منافـع مـاّدی دنیوی [ 

و میثاق حّق را پشـت سرشـان انداختند و آن را به بهای اندکی فروختند. 

چـه معاملـه ی بـدی کردنـد<. 1 

در جای دیگر هم می فرماید: 

>... آیــات مــرا بــه بهــای انــدک نفروشــید. از مــن بترســید ]از دنیــاداران 

نترســید کــه نکنــد مــا را کوچــک بشــمارند و مرتجــع بخواننــد و مــرا بــه 

 2 بیاوریــد[<.  حســاب 

مـا می ترسـیم کـه روز قیامـت اهـل تسـّنن گریبـان مـا را بگیرنـد و بگویند: شـما چرا 

حـق را بیـان نکردیـد؟ آن قـدر گفتیـد بـرادر برادر که مـا خیال کردیم واقعًا با شـما برادر 

هسـتیم و همـه از فرزنـدان یـک پـدر کـه پیغمبـر؟ص؟ اسـت هسـتیم و همـه از پسـتان 

یـک مـادر کـه قـرآن اسـت شـیر خورده ایـم حـاال کـه محشـر برپـا شـده و حقایـق آشـکار 

شـده، می بینیـم آن طـور نبـوده اسـت. اصـاًل نـه از پـدر بـا هـم بوده ایـم نـه از مـادر. دائـم 

ـی دیـن بـا هـم 
ّ
گفتیـد مشـترکات و مـا خیـال کردیـم واقعـًا در یـک سلسـله از اصـول کل

مّتحدیـم. اّمـا امـروز کـه کشـف غطـا و پرده بـرداری شـده می فهمیـم کـه چنـان نبـوده 

اسـت. مـا )اهـل سـّنت( خدایـی را عبـادت می کرده ایـم که بـه پیغمبـرش نگفته بود 

کـه بگـو: »َمـْن ُکْنـُت َمـْوالُه َفهـذا َعلّیٌ َمـْوالُه«؛ 

َوراَء  وُه 
ُ

َنَبذ
َ
ف َو ل َتکُتُموَنُه  اِس  ِللّنَ ُه  ُتَبیُنّنَ

َ
ل کتاَب 

ْ
ال وُتوا 

ُ
ا ِذیَن 

َّ
ال اهلُل ِمیثاَق   

َ
إْذ أَخذ >َو  1. سوره آل عمران، آیۀ 187؛ 

ِبْئَس ما یْشَتُروَن<. 
َ
 َقِلیاًل ف

ً
ُظُهوِرِهْم َو اْشَتَرْوا ِبِه َثَمنا

ُقوِن<. 
َ
اّت

َ
 َقِلیاًل َو إیای ف

ً
2. سوره بقره، آیۀ 41؛ > ...َو ل َتْشَتُروا ِبآیاِتی َثَمنا
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 در صورتی که چنین خدایی موهوم است و وجود خارجی ندارد. ما از پیغمبری 

از من  تبعّیت می کرده ایم که روز غدیر خم به مردم نگفته است که این علی بعد 

جانشین من است؛ بلکه او خالفت را به مردم واگذار کرده و رفته است. در صورتی 

قرآنی  ما  است.  نشده  مبعوث  خدا  جانب  از  رسول  عنوان  به  کسی  چنین  که 

و  ابوحنیفه  آن  مبّین  که  از جانب خدا می دانستیم  نازل شده  و  آسمانی  را کتاب 

شافعی و احمد َحْنَبْل بوده اند. حال، فهمیدیم آن قرآنی کتاب هدایت بوده، که 

در کنار عترت و اهل بیت رسول؟مهع؟ بوده است. چرا که خود آورنده ی قرآن فرموده: 

خـدا  کتـاب  می گـذارم  یـادگار  بـه  را  گرانبهـا  چیـز  دو  شـما  میـان  در  »مـن 

باشـد«.1  اهلبیتـم  کـه  مـن  عتـرت  و  )قـرآن( 

ــد  ــرا می گفتی ــس چ ــته ایم. پ ــم نداش ــا ه ــترکاتی ب ــاًل مش ــه اص ــد ک ــوم ش ــس معل پ

ــا هــم شــریکیم، در نبــّوت  ــم؟ چــرا می گفتیــد در توحیــد ب ــا هــم مشــترکات داری ــا ب م

بــا هــم شــریکیم، در قــرآن بــا هــم شــریکیم؟ چــرا مــا را اغــوا کردیــد ؟ ایــن اســت کــه مــا 

می ترســیم فــردا آنهــا بــا مــا بــه مخاصمــه برخیزنــد و گریبــان مــا را بگیرنــد و بگوینــد چــرا 

تبییــن حــق نکردیــد؟ چــرا ایــن حدیــث را کــه مــورد تأییــد و پذیــرش شــیعه و ســّنی 

اســت خــوب بــرای مــا تشــریح نکردیــد کــه: 

»حـق بـا علـی و علـی بـا حـق اسـت. حـق بـر آن مـدار می چرخـد کـه علـی 

می چرخـد«. 2 

حال، این حدیث را می گذاریم کنار این آیۀ قرآن که می فرماید: 

» ...غیر از حق، هر چه هست گمراهی است ...«. 3 

این حدیث می گوید علی؟ع؟ حق است؛ قرآن هم می گوید هر چه غیر حق است، 

ْهَل َبیتی«. 
َ
کتاَب اهلِل َو ِعْتَرتی ا یِن 

َ
َقل

َ
کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج 2، ص 647؛ »ِاّنی تاِرک فیکُم الّث  .1

کیَف ما دار«.  َحّقُ َمَع َعلی 
ْ
َحّقِ یُدوُر ال

ْ
َحّقُ َمَع َعلی َو َعِلی َمَع ال

ْ
ل
َ
2. اإلحتجاج )طبرسی(، ج 1، ص 133؛ »ا

 .»... 
ُ

الل
َ

 الّض
َّ
َحّقِ إل

ْ
ما ذا َبْعَد ال

َ
3. الخصال، ج 2، ص 432؛ » ...ف
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ضاللت است؛ پس نتیجه می گیریم که هر چه غیر علی؟ع؟ است، گمراهی است. 

حـاال اگـر بخواهیـم مطلـب را بازتـر کنیـم، می گوییـم: حـق چیسـت ؟ حـق توحید 

اسـت، حـق نبـّوت اسـت، حـق نمـاز اسـت، حـق روزه اسـت، حـق حـّج اسـت. آن 

وقـت ایـن حدیـث و ایـن آیـه می فرماینـد: آنجـا کـه توحیـد باشـد اّمـا علـی نباشـد، 

آن توحیـد نیسـت. نبـّوت شناسـی کـه علـی همراهـش نیسـت، آن پیغمبـر شناسـی 

نیسـت. همچنیـن نمـاز بی علـی، نمـاز نیسـت. روزه ی بـی علـی؟ع؟ روزه نیسـت. 

حـّج بـی علـی؟ع؟ حـّج نیسـت. 

آنـگاه اگـر نتیجـه بگیریـم و بگوییـم طبـق فرمـودۀ قـرآن کریم: نمازی هـم که االن در 

کنـار بیـت خوانـده می شـود، بـا آن انبـوه جمعیـت، چـون خالـی از والی علی اسـت، 

جـز ُمـکاء و َتْصِدیـه1 چیـزی نیسـت و اسـتعبادی نـدارد. بـرای اینکه ُمـکاء و َتصدیه، 

یعنـی کـف زدن و سـوت کشـیدن، کاری لغـو و بـی ارزش و بی اثـر اسـت و هـر کار لغـو و 

بی اثـر و بی ارزش ناپسـند اسـت. 

خالصـه اینکـه خـدا می خواهـد خبیـث و طّیـب را از هـم جـدا کنـد و سرنوشـت 

دنبالـه روهـای آنهـا را هـم نشـان بدهـد و لـذا می فرمایـد: 

ــاره ســر از ایــن حــال در  ــال خبیث هــا می رونــد، یــک ب ــه دنب >و آنهــا کــه ب

می آورنــد کــه خداونــد همــه را، از پیشــروها و پســروها، روی هــم متراکــم 

کــرده و در میــان جهّنــم نهــاده اســت. آنجــا پــی می برنــد کــه چــه خســرانی 

بــه بــار آورده انــد<. 2 

پــس نتیجــه ی بحــث ایــن شــد کــه خــدا می فرمایــد: مبــارزه ی حــّق و باطــل، 

ــرار اســت. شــما ببینیــد طرفــداران باطــل چــه می کننــد، شــما  ــم برق همیشــه در عال

 ُمکاًء َو َتْصِدیًة ...<. 
ّ
َبیِت إل

ْ
کاَن َصالُتُهْم ِعْنَد ال 1. سوره انفال، آیۀ 35؛ >َو ما 

ُه فی  
َ
یْجَعل

َ
 ف

ً
یْرکَمُه َجمیعا

َ
َخبیَث َبْعَضُه َعلی  َبْعٍض ف

ْ
یِب َو یْجَعَل ال َخبیَث ِمَن الّطَ

ْ
2. همان، آیۀ 37؛ >ِلیمیَز اهلُل ال
خاِسُرون <. 

ْ
ولِئک ُهُم ال

ُ
َم أ َجَهّنَ
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نیــز بــا آن مبــارزه کنیــد. آنهــا انفــاق مــال می کننــد، شــما هــم انفــاق مــال کنیــد و 

هــر چــه آنهــا در مقــام تضعیــف دیــن بــه کار می برنــد، شــما هماننــد آن را در مقــام 

ــب و خبیــث  ــی اّول حقیقــت دیــن را بشناســید. طّی ــد. ول ــه کار ببری تقویــت دیــن ب

ــد  ــد و از چــه کســی بای ــد بروی ــه دنبــال چــه کســی بای را از هــم جــدا کنیــد و بفهمیــد ب

ــار خبیث هــا ببینیــم و در  ــه خــود را در کن ــود ک ــن نش ــت کار ای ــا عاقب ــد ت دوری گزینی

میــان جهّنــم بــا آنهــا محشــور باشــیم. آن وقــت بــا تعّجــب ببینیــم کــه در میــان آنهــا 

بــازاری هســت، اداری هســت، دانشــگاهی هســت،  از همــه ی گروه هــا هســتند: 

روحانــی هــم هســت و ...

روحانیون و مهمترین وظیفه ی آنان در عصر حاضر 

یکـی از وظایـف بسـیار مهـّم و الزم روحانیـون محتـرم کـه تصـّدی پسـت بسـیار 

حّسـاس »هدایـت« را بـه جانشـینی پیغمبـران خـدا  ]در عصـر خـود بـه عهـده دارنـد، 

همیـن اسـت کـه بـا الهـام گرفتـن از منطـق آسـمانی قـرآن حکیـم، از راهـی کـه ممکـن 

روز حسـاب در  و قطعیـت  »معـاد«  روشـن سـاختن اصـل اصیـل  بـه  مؤّثـر،  و  اسـت 

سـطح افـکار عمومـی مـردم بپردازنـد و ایمـان بـه کیفـر و پـاداش و »بهشـت« و »جهّنم« 

از  و  پـرورش داده  روز حسـاب  بـه  گروه هایـی مؤمـن  تـا  بنشـانند  را در دل هـا  آخـرت 

طریـق آنـان، موجبـات جلوگیـری از پیشـتازی عامـل فسـاد را تقویـت نماینـد و ایـن 

م انبیاء و رجال 
ّ
همـان وظیفـه ی »َتبشـیر« و »ِانـذار« اسـت که وظیفـه ی مقطوع و مسـل

آسـمانی[ و پیـروان آنـان در هـر زمـان بـوده اسـت و می باشـد، چنـان کـه خـدا در شـأن 

پیامبـران عظیم  الشـأن خـود می فرمایـد: 

»پیامبران را نمی فرستیم مگر اینکه ُمبّشر و ُمْنذر باشند ...«. 



306

و دربارۀ شخص رسول اکرم؟ص؟ فرموده است: 

»تــو را ]ای رســول گرامــی[ نفرســتادیم مگــر اینکــه مبّشــر و نذیــر باشــی 

]نیــکان را بــه بهشــت جــاودان بشــارت داده و بــدان را از عذاب هــای 

داری[«.  برَحــذر  بی پایــان 

 و نسبت به اّمت اسالمی نیز فرموده: 

 ... پـس چـرا از هـر طایفـه، گروهـی نمی رونـد کـه تفّقـه در دیـن کننـد ]معـارف و 

احـکام خـدا را بیاموزنـد[ و وقتـی بـه قـوم خـود باز می گردنـد، آنان را »انـذار« نمایند ]یا 

ف از فرامین خدا مردم را از طریق 
ّ
نشـر معارف و احکام دین و ذکر عواقب شـوم تخل

فسـاد تحذیـر نماینـد[ تـا شـاید آنـان بترسـند و از کجـروی بپرهیزند. 

ایـن آیـۀ شـریفه هـم بـا بیانـی تحریـض آمیـز از اّمت اسـالمی می خواهد کـه قیام به 

وظیفـه ی »تفّقـه« در دیـن و سـپس »ِانـذار« غافلین بنمایند. 

نور والیت روشنگر راه هدایت 

طبیعی است، فضا هر چه تاریکتر و ظلمت، دامنه دارتر گردد، به وجود شمع و 

چراغ احتیاج بیشتری پیدا می شود و قهرًا وسایل روشنی بخش و نورافکن در آن فضا 

عزیزالوجودتر و عالیقدرتر می گردد و نیز بدیهی است که ما، هرگز به هنگام شب به 

عذر اینکه شب است و موّقتًا خورشید در پس پرده و عالم تاریک است، دست از 

زندگی نمی کشیم و گوشه ای نمی گیریم که فعاًل با تاریکی بسازیم و به انتظار طلوع 

آفتاب بنشینیم. خیر، بلکه به هنگام شب نیز به زندگی محتاجیم، به کار و فّعالیت 

و رفت وآمد و نشست و برخاست و معامالت و معاشرات احتیاج فراوان داریم و لذا 

ناچار باید دست به کار تهیه ی شمع و چراغ و نورافکن های قوی و عظیم بشویم تا در 
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روشنایی آنها به زندگی برسیم و خود را از آسیب دزدان و َددان و انواع آفات و حوادث 

در امان نگه داریم تا آنگاه که آفتاب طالع گردد و با نور خود همه جا را روشن سازد. 

اینک همگان به خوبی حس می کنند که فضای زندگی کنونی ما در اثر استتار 

به  ِفداه(  مین 
َ
العال )َارواح  زمان  امام  اعظم،  نّیر  اقدس  وجود  انسان،  عالم  آفتاب 

هولناکتر  قهرًا  و  می شود  افزوده  آن  تاریکی  بر  هم  روز  به  روز  و  گشته  تاریک  غایت 

می گردد. ِدهشت و اضطراب عجیبی دل های صاحبدالن را سخت می لرزاند و 

آنها را از آینده ی وحشتناکتری می ترساند و از طرفی هم ما نمی دانیم که طول مّدت 

این »شب ظلمانی« چه مقدار خواهد بود و »آفتاب« ما، تا کی در پس پرده ی استتار 

و ِاحتجاب خواهد ماند؟ 

تا  با ظلمت شب بسازیم  و  بنشینیم  فعاًل گوشه ای  بنابراین نمی شود گفت که 

سپیده ی صبح ِبَدَمد و آفتاب طالع گردد! خیر، دزدهای عیار و شیاطین طّرار، در 

کمینند و از ظلمت شب بسی خوشحالند، از گوشه نشینی و ِانزوای پاسداران دین 

کاماًل به نفع خویش استفاده نموده و نقشه های تخریبی خود را در زمینه ای آماده و 

حاضر، با فراغت خاطر پیاده می کنند و سرمایه های حیاتی مردم را به غارت می برند. 

آری، در چنیـن شـرایط و اوضـاع، احتیـاج اّمـت اسـالمی بـه چراغ هـای روشـن و 

َمصابیـح پرفـروغ وجـود علمـاء بیـداردل و مسـئول، بیـش از پیـش احسـاس می شـود 

نـور  بـه پرتـو  ِدَرنـگ و َتسـامح، خـود را  و لـذا مـردم موّظـف می باشـند بـدون هرگونـه 

هدایـت آنـان کـه روشـن شـده از انـوار نبـّوت و والیـت اهـل بیـت عصمـت هسـتند 

بیفکننـد و بـا حـّب و عالقـه ای شـدید بـر گـرد ایـن شـمع های فـروزان بچرخنـد و از نـور 

علـم و هدایتشـان برخـوردار گردنـد تـا آنـگاه کـه خـدا خواهـد، سـپیده ی صبـح فـرج 

طالـع شـود و آفتـاب عالـم آرای وجـود اقـدس امـام حّجـت بن الحسـن؟جع؟ از پس 

پـرده ی غیبـت ظاهـر گـردد و ظلمت هـا را در پرتـو نـور خـود هضـم کـرده و دنیـا را مملـّو 

از نورانّیـت عقـل و ایمـان و عـدل و داد بنمایـد. 
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و  نهی  دستگاه  انسان،  وجود  در  لّوامه«  »نفس  که  همانطور  که  این  حاصل 

جلوگیری از گناه است و آدمی را با مالمت های پی در پی خویش از آلودگی به گناه 

و نتیجتًا از ابتالء به عذاب الیم قیامت در امان نگه می دارد هکذا علمای کرام و 

مقامات عالیه ی روحانی و دانشمندان در مجتمع مسلمین، دستگاه نهی از گناه و 

منصب انذار از عواقب شوم طغیان بر خدا را متصّدی می باشند و مانند ستارگان 

بر  روشن  چراغ های  هم  و  بوده  اجتماعی  زندگی  آسمان  زینت بخش  هم  آسمان، 

و  کشنده  تیرهای  هم  و  گم گشتگان  راهنمای  و  هستند  دنیا  پرآشوب  راه های  سر 

یاِطین« اغواگران می باشند و 
َ

»شهاب های ثاقب« بر علیه فسادانگیزان و »َرُجوٌم ِللّش

باالخره در میان اجتماع آدمیان، کار »نفس لّوامه« را در وجود انسان انجام می دهند 

و اّمت اسالمی را از آلودگی های دنیا و عذاب های آخرت دور می سازند. 

سخنرانان مذهبی و مسئله ی تعیین مزد

اگر کسی از مردم مزد بخواهد، او در نظر مردم، آدم سودطلب به حساب می آید و 

طبعًا مقداری از اعتماد مردم نسبت به او کم می شود و دیگر این که چون مردم ارزش 

پول را شناخته اند اّما ارزش دین و ایمان را چندان نشناخته اند! لذا تا آن جا حاضرند 

سخن دین را بشنوند که پای پول به میان نیاید. وقتی صحبت پول به میان آمد، 

همگی سست می شوند و اعتمادشان نسبت به گوینده سلب می گردد. مسائل پول و 

مادّیات آن چنان جذبه ای دارد که همگان حّتی مسلمانان را هم مجذوب خود کرده 

و حرام و حالل به هم مخلوط شده است و خیلی ها از آلودگی به حرام پروا ندارند! 

تی که از حرام می برند از حالل نمی برند! اینان به فرمودۀ قرآن> اثیم : گناهکار< 
ّ

بلکه لذ

آثم )گناهکاری( هم گذشته و عاشق گناه و مجذوب آن  از مرحله ی  هستندحتی 
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شده اند. از اینرو داشتن ایمان در نظر آنان، چندان مهّم نیست. لذا تا آن جایی که 

سخن از پرداخت پول به میان نیاید، حاضر به گوش کردن مسائل دینی هستند. 

راه پی بردن انسان به عجر و ناتوانی خود 

در تاریـخ زندگـی انسـان سـه روز اسـت کـه نهایـت عجـز و ناتوانـی انسـان را نشـان 

می دهـد کـه مبـادا او را غـرور بگیـرد. 

ـد شـدی«1 و ُعرضـه ی راندن مگس 
ّ
»روز ]ی بـر تـو گذشـت کـه ناتـوان از مـادر[ متول

از خـود نداشـتی. بّچـه ی انسـان از بّچـه ی هـر حیوانـی ناتوان تـر اسـت! حیوانـی کـه 

ـد می شـود، مثـل گوسـفند خـودش بـه پـا می خیـزد و پسـتان مـادر را پیـدا 
ّ
از مـادر متول

ـد می شـود، نـه چشـمش می بینـد، نـه گوشـش 
ّ
می کنـد. اّمـا بّچـه ی انسـان کـه متول

می شـنود، نـه پـدر می شناسـد و نـه مـادر. 

و روز دّوم آن روزی است که تو را روی تخت غّسالخانه انداخته اند2 و از این پهلو به 

آن پهلو می غلتانند و سپس وارد قبرت می کنند که آن روز از روز والدتت هم ناتوانتری! 

»ولی بدان روز سّومی هم در پیش داری که آن روز از هر دو روز گذشته ات 

بی ُعرضه تـر هسـتی و آن روزی اسـت کـه تـو را از قبـر بـر می خیزاننـد و بـه 

موقـف حسـاب می آورنـد«. 3 

»آری، ای فرزنــد! تاریــخ زندگــی تــو همیــن ســه روز اســت«4 کــه ســراپا عجــز و 

ناتوانــی و بیچارگــی اســت. بنابرایــن بکــوش کــه روز ســّوم خــود را بــا عــّزت و ســعادت 

ِذی ُوِلْدَت ِفیِه«. 
َّ
1. تحف العقول، النص، ص 292؛ حضرت امام باقر؟ع؟: »یوُمک ال

 فیِه َقْبَرک«؛ 
ُ

ِذی َتْنِزل
َّ
2. همان؛ »َو یوُمک ال

ک « ّبِ ی َر
َ
ِذی َتْخُرُج ِفیِه ِإل

َّ
3. همان؛ »َو یْوِمک ال

الث«. 
َ
یاُم الّث

َ
4. سفینة البحار، ج 8، ص 537؛ »یاْبَن ال
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و ســربلندی قریــن گردانــی کــه همیــن را از تــو خواســته اند و برنامــه ی کار تــو را هــم 

دقیقــًا تنظیــم کرده انــد تــا در چنیــن روزی ســربلند و عزیــز باشــی. ولــی متأّســفانه ایــن 

انســان خودباختــه ی مغــرور، عطــف توّجهــی بــه تاریــخ زندگــی اش نمی کنــد تــا خــود 

را بشناســد و راه ســعادتش را بپیمایــد! خــدای مهربــان می فرمایــد: 

»هـر پیامبـری از پیامبـران خـدا کـه بـه سـوی آنهـا می آیـد، او را بـه اسـتهزاء 

می گیرنـد«.1 

»وقتـی سـخن از تجـارت دنیـا بـه میـان می آیـد یـا صـدای لهـو ]از شـیپور و 

تنبک[به گوششـان می رسـد، تو را ]ای رسـول! [ رها می کنند ]و مسجدها 
را خالـی می سـازند[ ...«. 2 

»... به آنها بگو: آنچه که نزد خداست، بهتر از لهو و تجارت است ...«.3 

»ای افســوس بــر ایــن بنــدگان ...کــه حیــات موّقــت دنیــا را بــر حیــات 
 4 می دهنــد«.  ترجیــح  آخــرت  جاودانــه ی 

برندگان زندگی در این عالم دنیایی

برای فهم این مطلب مسأله ی مهم این است که انسان، قانون عالم را خوب 

می شوید  کشوری  وارد  شما  مثاًل  کند.  منطبق  عالم  قانون  با  را  خودش  و  بشناسد 

که قانون و قاعده و برنامه ی خاّصی دارد که باید اجرا کنید. نمی توانید آن طور که 

کاُنوا ِبِه یْسَتْهِزُؤَن«.   
ّ
1.  بحار النوار )ط - بیروت(، ج 11، ص 4؛ » َو ما یأِتیِهْم ِمْن َرُسوٍل إل

 .»... 
ً
یها َو َتَرکوک قاِئما

َ
وا إل

ُ
 اْنَفّض

ً
ْهوا

َ
کوفی، ص 484؛ » َو إذا َرأْوا ِتجاَرًة أْو ل 2. تفسیر فرات 

جاَرِة ...«  ْهِو َو ِمَن الّتِ
َّ
3. تفسیر القمی، ج 2، ص 367؛ » ...ُقْل ما ِعْنَد اهلِل َخیٌر ِمَن الل

ِعباِد ...«. 
ْ
ی ال

َ
4. الغیبة للنعمانی، النص، ص 142؛ » یا َحْسَرًة َعل
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منطبق  کشور،  آن  قانون  با  را  خودتان  باید  بلکه  کنید  عمل  می خواهید  خودتان 

کنید. این عالم هستی هم قانون دارد. هر که وارد این عالم شد باید خودش را با 

قانون عالم منطبق کند و صاحب این عالم هم قانون را بیان کرده و فرموده است: 

قانون این است این جهان دستگاه ضبط و پرورش دارد، اعمال شما را می گیرد و 

ضبط می کند و پرورش می دهد و پس از مرگ به خودتان بر می گرداند. شما خودتان 

مگر در ابتدا نطفه ای نبودید؟ این نطفه در دامن این عالم افتاده و عالم آن را گرفته 

و ضبط کرده و پرورش داده و به این صورت که االن هستید، درآورده است. همه ی 

و  یافته ایم  پرورش  و  افتاده  این عالم  در دامن  که  بودیم  ما همان قطره ی آب منی 

افکار  و پرورش است که  این گونه که االن هستیم شده ایم. همین دستگاه ضبط 

و اخالق و اعمال ما را می گیرد و می پروراند و در عالم پس از مرگ، به صورت مار و 

عقرب و افعی یا نعمت های بهشتی به خودمان، بر می گرداند و می گوید: 

»اینها همان اعمال شماست که به خود شما برگردانده می شود«. 1 

همان محصولی را درو می کنیم که خود کشته ایم. 

قرآن کریم چه تعبیر جالبی دارد که می فرماید: 

کشـت  کـه  کسـی  آیـا  می چینیـد.  محصـول  و  می کاریـد  عالـم  در  >شـما 
2 مـی دارد<.  بـر  محصـول  و  می کنـد 

ــه ی  ــد دان ــا هفتص ــدم ب ــه ی گن ــک حّب ــن ی ــبی بی ــه تناس ــد، چ ــه بگوی ــا دارد ک ج

آن؟ بایــد بــه او گفــت، ایــن قانــون عالــم اســت کــه یــک دانــه می گیــرد و هفتصــد دانــه 

تحویــل می دهــد؛ همیــن قانــون اســت کــه یــک لفــظ از زبــان شــما بــه نــام غیبــت 

می گیــرد و پــس از مــرگ، آن را بــه یــک افعــی و اژدهــای عجیــب مبــّدل می ســازد. 

ایــن قانــون را هــم خداونــد علیــم قدیــر حکیــم مقــّرر فرمــوده و بــه دســت پاک تریــن 

یکْم«. 
َ
کْم ُتَرّدُ ِال

ُ
ْعمال

َ
ما ِهی ا

َ
1. توحید المفضل، ص 93؛ »ِاّن

ُنْؤِتِه ِمْنها ...<.  ْنیا 
ُ

الّد یُد َحْرَث  کاَن یِر َو َمْن  ُه ِفی َحْرِثِه 
َ
ل َنِزْد  ِخَرِ 

ْ
یُد َحْرَث ال کاَن یِر > َمْن  2. سوره شوری، آیۀ 20؛ 
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بندگانــش، بــه نــام قــرآن فرســتاده و فرمــوده اســت: ای بندگانــی کــه شــما را مــن خلــق 

کــرده ام! بدانیــد ایــن عالــم قانــون دارد و شــما بایــد از ایــن قانــون تبعّیــت کنیــد. اگــر 

ــه شــما ظلــم نمی کنــد؛  نکردیــد و فــردا گرفتــار شــدید، از کســی گلــه نکنیــد. کســی ب

ــان:  ــان اســت و نتیجــه ی اعمــال خودت آنچــه هســت، اعمــال خودت

>امـروز کسـی مـورد سـتم واقـع نمی شـود؛ زیرا به شـما داده نمی شـود؛ مگر 
همـان اعمالـی کـه انجـام می داده ایـد<. 1 

رشـته ایگــر به خــاری َخســته ای خود ِکشــته ای  خـود  دری  َقـّز  حریـر  وز 

بپــوش روزه  همــه  می بافـــی  آنچـــه  بنـوشز  روزه  همـه  مـی کاری  آنچـه  و 

*  *  *  *

ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود است از تو ُرسته است َار نکوی است، َار بد است 

مـا هـر روز و هـر سـاعت داریـم بذرافشـانی می کنیـم. همیـن جـا کـه نشسـته ایم بـا 

نگاهمـان بـا گفتارمـان بـذر می افشـانیم و پـس از مـرگ محصول همان را بـر می داریم. 

خوانـده ایچون عمل کردی َشَجر بنشانده ای اّول  حـرف  آخـر  انـدر 

همیـن کـه عملـی انجام دادی، درختی کاشـتی. خدا می داند چه درخت هایی 

در زمیـن جانمـان کاشـته ایم و فـردا بـه ثمـر خواهـد نشسـت. بـه همـان کیفیتـی کـه 

بـاز  فـردا  هـم  مـا  می آیـد،  بیـرون  آن  از  خرمـا  درخـت  و  می شـود  بـاز  خرمـا  هسـته ی 

می شـویم و درخـت طوبـی یـا درخـت زّقـوم از مـا بیـرون می آیـد. 

خوانـده ایچون عمل کردی َشَجر بنشانده ای اّول  حـرف  آخـر  انـدر 

حرفی را که اّول زده ای، در آخر، همان را خواهی خواند و به تو خواهند گفت: 

>بخوان نامه خود را که کافی است تو خودت حسابرس خود باشی<. 2 

وَن<. 
ُ
کْنُتْم َتْعَمل  ما 

ّ
 َو ل ُتْجَزْوَن إل

ً
ُم َنْفٌس َشیئا

َ
یْوَم ل ُتْظل

ْ
ال

َ
1. سوره یس، آیۀ 54؛ >ف

 .>
ً
یک َحِسیبا

َ
یْوَم َعل

ْ
کفی  ِبَنْفِسک ال کتاَبک  2. سوره اسراء، آیۀ 14؛ >ِاْقَرأ 
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آن نامه را هم از درون جانمان بیرون می کشند و نشانمان می دهند. 

>و نامـه  عمـل هـر انسـانی را بـه گـردن او آویختـه انـد و روز قیامـت بـرای او 

بیـرون می آورنـد کتابـی گشـوده و بـه گـردن او آویختـه<. 1 

هـم اکنـون نامـه ی اعمـال مـا را بـه گردنمـان آویختـه انـد و فـردا آن را از درون مـا 

بخـوان!  می گوینـد:  و  می کشـند  بیـرون 

آن همـه از بهــر مــیوه ُمرَسـل اسـتگرچه شاخ و برگ و بیدش اّول است

هـر درختـی اینگونـه اسـت. اّول شـاخ و برگـی دارد؛ اّمـا غایـت و مقصـود اصلـی از 

اینهـا، میـوه اسـت. االن درختـی می کاریـم و فـردا میـوه اش را می چینیـم. 

بــود اّول  دل  فکــر  در  در عمـل ظاهـر بـه آخـر می شـودمیوه هــا 

خالصـه ی کالم کسـانی برنـده ی زندگـی در ایـن عالـم هسـتند کـه قانـون الهـی را 

بشناسـند و مطابـق آن عمـل کننـد، و از خودخواهـی و خیره سـری دسـت بردارنـد. 

بهترین شیوه برای ارتباط مطلوب بین جوانان و والدین 

چنـدی پیـش جوانـی بـا پـدرش، راجع بـه مسـأله ی ازدواجش اختالفی داشـت. 

بـا بنـده صحبـت می کردنـد. آن جـوان می گفـت، اصـاًل پـدر مـن، مـرا درک نمی کنـد 

)ایـن جملـۀ مـرا درک نمی کنـد هـم فعـاًل بـه زبان هـا افتـاده و خیلـی تکـرار می شـود(. 

بـه شـوخی گفتـم، یعنـی چـه مـرا درک نمی کنـد؟ مگـر شـما از مبـادی عالیـه و عقـول 

ده گانـه ی فالسـفه هسـتید کـه می گوینـد آن چـه را کـه مـا درک می کنیـم، دیگـران، 

آنهـا را درک نمی کننـد؟ البّتـه منظـورش ایـن بـود کـه مـن در حـال شـور و غـرور جوانـی 

 .> 
ً
قاُه َمْنُشورا

ْ
 یل

ً
کتابا ِقیامًةِ 

ْ
ُه یْوَم ال

َ
َزْمناُه طاِئَرة ِفی ُعُنِقِه َو ُنْخِرُج ل

ْ
 إنساٍن أل

َ
کّل 1. سوره اسراء، آیۀ 13؛ >َو 
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هسـتم و ایـن پـدر پیـر شـده و از شـور و غـرور جوانـی بی خبـر اسـت. البّتـه ایـن حرف تا 

حـّدی درسـت اسـت ولـی بایـد آقایـان جوان هـا بداننـد پدرهـا کـه از اّول، پیـر بـه دنیـا 

نیامده انـد! آنهـا هـم مثـل شـما جـوان بودنـد و پیـر شـدند. 

بعضـی از جوان هـا خیـال می کننـد پیرهـا از اّول پیـر به دنیا آمده انـد و جوان ها نیز 

تـا آخـر عمـر، جـوان می ماننـد و شـور و نشـاط جوانی را همیشـه با خود نگـه می دارند. 

را درک  و نشـاط جوانـی  انعقـاد نطفـه ی شـما جوان هـا، شـور  از  خیـر، پدرهـا پیـش 

کرده انـد و حـال آن را از دسـت داده انـد. شـما نیـز همیشـه بـه ایـن حـال شـور و نشـاط 

و غـرور نمی مانیـد و پیـر می شـوید؛ آنـگاه فرزنـد شـما هـم می گویـد، ایـن پـدر، مـرا درک 

نمی کنـد. پـس پـدر، شـما را درک کـرده اسـت، منتهـا جوان هـا وقتـی در غـرور جوانـی 

هسـتند دو دسـته اند؛ یـا مرّبـی عاقلـی باالی سـر ندارنـد، یا اگر هم دارنـد، اصاًل گوش 

بـه حـرف مرّبـی نمی دهند. 

و  »یرَتــْع  وادی  در  می افتنــد  و  می شــوند  رهــا  و  یلــه  اینهــا  کــه  اســت  طبیعــی 

َعــْب« ســرگرم چریــدن و بــازی کــردن می شــوند و یــک وقــت بــه هــوش می آینــد و 
ْ
یل

ــی از  ــی بهر گ ــتی و ب ــی دس ــز ته ــه و ج ــت رفت ــی از دس ــای جوان ــام نیروه ــد تم می بینن

ــر اشــباع هوس هــای نفســانی  کمــاالت انســانی، چیــزی بــه دســت نیاورده انــد؛ در اث

علیــل شــده اند و نــه درســی خوانــده و نــه تجارتــی کرده انــد؛ افــرادی علیــل و ذلیــل از 

حیــث جســم و روح، بــار بــر دوش جامعــه گشــته اند. و آن در اثــر ایــن اســت کــه مرّبــی 

کامــل نداشــته یــا گــوش بــه حــرف مرّبــی نداده انــد، اّمــا یــک عــده از جوان هــا هســتند 

کــه عاقلنــد و می فهمنــد کــه در حــال جنونند)علــم بــه جنــون، خــود، یــک شــعبه 

ــه جهــل، خــود، یــک شــعبه از علــم اســت(،  ــه کــه علــم ب از عقــل اســت؛ همــان گون

ایــن را متوّجــه می شــوند کــه در حــال مســتی اند و می داننــد کــه مســت، نگهبــان 

ــه  ــا نیفتــد و ســرش ب ــازوی ایــن مســت را بگیــرد ت ــر ب ــد زی می خواهــد. یــک کســی بای

ــت.  ــت اس ــه مس ــد ک ــکند. می فهم ــه را نش ــورد، شیش ــوار نخ دی
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خوشـا بـه حـال آن مسـتی کـه حّداقـل بفهمـد کـه مسـت اسـت و کسـی بایـد زیـر 

حـال  در  کـه  می داننـد  و  عاقلنـد  کـه  هسـتند  جوان هـا  از  بعضـی  بگیـرد.  را  ـش 
َ
بال

جوانی انـد و سـکر جوانـی در وجودشـان حاکـم اسـت و نیازمنـد بـه نگهبـان و راهنمـا 

هسـتند لـذا شـدیدًا مراقبنـد کـه بـه هشـدارهای افـراد پختـه و تجربـه کـرده، گـوش فـرا 

دهنـد. ایـن دسـته از جوان هـا هسـتند کـه روی سـعادت را می بیننـد؛ چـون آن شـور 

و نشـاط جوانی شـان تـوأم می شـود بـا راهنمایی هـای پختـگان و تجربـه کاران، و قهـرًا 

بجـا مصـرف می کننـد؛ هـم در تحصیـل  را  و سـرمایه ی خودشـان  راه می افتنـد  بـه 

علمشـان و هـم در کسـب و کار و فّعالیـت، بـه سـعادت می رسـند. 

از این رو به آن جوان که با پدرش اختالف داشت، عرض کردم، شما این جمله 

را نگوییـد کـه پـدر، مـرا درک نمی کنـد، بلکـه او نیـز از نظـر حـّق پـدری مصلحت بینـی 

می کند.

 پـدر می گفـت: مـن می دانـم ایـن فـردی کـه پسـرم می خواهـد بـا او ازدواج کنـد، 

مناسـب شـأنش نیسـت. مـن آدم لجوجـی نیسـتم و راسـت هـم می گفـت؛ معلـوم 

بـود کـه آدم یک دنـده و سرسـخت و لجوجـی نبـود می گفـت: مـن تشـخیص می دهم 

کسـی که او می خواهد، از جهت موازین دینی و اخالقی نه مناسـب شـأن خانواده ی 

مـا و نـه مناسـب بـا شـأن شـخصی اوسـت. مـن  دیـدم او راسـت می گوید و ایـن جوان 

چـون در حـال شـور و غـرور جوانـی اسـت، تنهـا حرفـش همیـن اسـت کـه این پـدر، مرا 

درک نمی کنـد. 

 گاهـی هـم از آن طـرف اشـتباه می شـود. جـوان عاقـل و فهمیـده ای می خواهـد 

دنبـال کسـب و کار و تحصیـل علـم بـرود ولـی پـدر کـه متوّجـه نیسـت، مانـع سـعادت 

او می شـود و اجـازه ی رفتـن بـه او نمی دهـد. 

در  خـود  فرزنـد  اسـتقالل  مانـع  کـه  والدینـی  هـم  اسـت.  اشـتباه  صـورت  دو  هـر 

زندگـی می شـوند و می خواهنـد پـای او را بـه پـای خـود ببندنـد، در اشـتباهند و هـم 
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جوانـی کـه اعتنـا بـه راهنمایی هـای والدیـن نمی کنـد و تنهـا حرفـش ایـن اسـت کـه 

آنهـا مـرا درک نمی کننـد در اشـتباه اسـت. پـس هـم بـه گونـه ی آزادی مطلق، درسـت 

نیسـت و هـم بـه گونـه ی وابسـته بـودن مطلـق. 

مّداحان محترم و خواندن روضه ی باز 

صنف بسـیار محترمی که منصب بسـیار با عظمت روضه خوانی و مرثیه خوانی 

را بـه عهـده دارنـد و بـا ذکـر مصائـب وارده  بـر اهـل بیـت عصمـت دل هـا را بـه سـوی 

خانـدان رسـالت توّجـه می دهنـد و مـردم را بـه فیـض عظیـم می رسـانند. 

ایـن بزرگـواران بایـد متوّجـه باشـند کـه ایـن منصـب در عیـن عظمتـی کـه دارد و 

بـر  نیـز  سـنگین  بسـیار  مسـئولیتی  اسـت،  نمـوده  نصیبشـان  بـزرگ  بـس  افتخـاری 

دوششـان نهاده و رعایت کامل حدود و شـرایط را از آنان طلبکار اسـت! از جملۀ آن 

حـدود و شـرایط، همیـن نکتـه اسـت که با اسـتناد بـه قرآن کریم هنـگام نقل مصائب 

وقتی به مطلب سـنگین و دلخراشـی می رسـید، از بازگو کردن آن خودداری نمایید، 

آن را صریح و بی پرده و عریان نقل نکنید تا هم حریم آن نشکند و حرمت صاحب 

مصیبـت محفـوظ بمانـد و هـم دل هـای دوسـتداران ذّریـه ی رسـول از شـنیدن آن، 

محتـرق نگردد. 

گاهــی یــک حادثــه ی فجیــع، آن چنــان درد انگیــز اســت کــه نقــل آن از عظمتــش 

شــخصّیت  یــک  مثــاًل  می افزایــد.  عظمتــش  بــر  آن،  ذکــر  از  ســکوت  و  می کاهــد 

فوق العــاده بــزرگ و محتــرم علمــی، یــک مرجــع تقلیــدی، آیــت اهلل العظمایــی در 

یــک کوچــه مــورد اهانــت یــک آدم رذلــی قــرار گرفــت. حــاال کســی می خواهــد بیایــد 

ــدا  ــن پی ــارای گفت ــش ی ــاًل زبان ــد. اص ــل کن ــران نق ــرای دیگ ــع را ب ــات ماوق ــام جزئی تم
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نمی کنــد. بــس کــه آن شــخصّیت عظیــم اســت و آن اهانــت جانســوز. همیــن قــدر 

می گویــد، فــالن شــخص بزرگــوار و محتــرم در فــالن جــا مــورد اهانــت واقــع شــد و 

نمی توانــم بگویــم کــه چگونــه شــد. همیــن کــه گفــت، نمی توانــم بگویــم چــه شــد، 

بســیار  و جســارت،  اهانــت  کــه  کــه طــرف خطــاب هســتند، می فهمنــد  کســانی 

عظیــم بــوده کــه گوینــده از نقــل آن نیــز اســتنکاف مــی ورزد؛ چــرا کــه نقــل اهانــت نیــز، 

خــود نوعــی اهانــت اســت. 

خداونــد حکیــم در نقــل آن قســمت از داســتان کــه برادرهــا می خواســتند یوســف 

ــه چــاه بیفکننــد و اینکــه در آن لحظــات چــه صحنــه ی جانســوزی پیــش آمــد،  را ب

از بازگــو کــردن آن خــودداری کــرده و اکتفــا بــه ســکوت فرمــوده اســت یعنــی خداونــد 

رحیــم نیــز در ایــن آیــه دارد مصیبــت حضــرت یوســف را ذکــر می کنــد و بــه اصطــالح 

مــا، روضــه ی یوســف می خوانــد؛ اّمــا پــس از ذکــر مقّدمــات، بــه آن نقطــه ی حّســاس 

دلخــراش کــه رســیده ســکوت کــرده و اســمی از آن نبــرده اســت و متأّســفانه مــا در 

مجالــس ذکــر مصائــب اهــل بیــت می بینیــم آقایــان مّداحــان و مرثیــه خوانــان کــه 

ــد.  ــت نمی فرماین ــه را رعای ــن نکت ــد، ای ــرم و جلیل القدرن ــیار محت بس

امــام سیدالّشــهدا ؟ع؟ می رســند  قتلــگاه  بــه مصیبــت جانگــداز  وقتــی  مثــاًل 

بی پــروا وارد قتلــگاه می شــوند و تمــام جزئیــات کار آن لعیــن ناپــاک را بــی پــرده و 

عریــان بــه زبــان می آورنــد. آن مصیبت هــا کــه تحّمــل آن بــر آســمان ها و آســمانیان 

ســنگین اســت، چنــان در میــان مــا ســبک گشــته اســت کــه یــک جــوان مثــاًل بیســت 

ســاله، در حــّد خــودش می بینــد کــه وارد گــودال قتلــگاه بشــود و تمــام جزئّیــات را 

بیــان کنــد. ایــن هتــک حریــم مصیبــت اســت یعنــی عظمــت و حرمــت مصیبــت 

شکســته می شــود و بــه خــود صاحــب مصیبــت نیــز اهانــت می شــود؛ در صورتــی کــه 

بســیاری از مصائــب خانــدان رســول بایــد سربســته گفتــه شــود و بــا اشــاره ای، دل هــا 

بــه آن توّجــه داده شــود. بحمــداهلل مــردم مــا بــه همــه ی آن مصائــب آشــنا هســتند و در 
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طــول مــّدت عمرشــان آن مصیبت هــا را مکــّرر شــنیده اند و همیــن قــدر کــه اشــاره ای 

بشــود، دل هــا متأّثــر می شــود و چشــم  ها اشــک آلود می گــردد. همــه آمادگــی دارنــد 

ــا رعایــت  ــا اشــاره ای دل هــا از جــا کنــده می شــود و چــه بســا این گونــه بیــان تــوأم ب و ب

حرمــت، تأّثرانگیزتــر باشــد و بــه راســتی انســان گاهــی بعــض مطالــب وهــن آور از 

بعــض مرثیه خوانــان می شــنود کــه از عمــق جــان می گویــد: 

>ای کاش پیـش از ایـن مـرده بـودم و ایـن اهانـت در لبـاس ذکـر مصیبـت 
 1 را نمی شـنیدم<. 

مّداحـان محتـرم تمـام هّمشـان ایـن اسـت کـه صدای ضّجه و شـیون از مـرد و زن 

برخیـزد و بـه اصطـالح خودشـان، مجلـس بگیـرد! یعنـی چـه؟! شـما ببینیـد آن مـرد 

بزرگـوار کـه می خواهـد ذکـر مصیبـت کنـد بـا چـه متانتـی می گویـد: 

»ای مسـلمانان! هیـچ می دانیـد او کـه بـود؟ دختـر کـه بـود؟ مـادر کـه بـود و 

همسـر که بـود؟«. 2 

وای بـه حـال آن بدبختـی کـه ظلـم بـر او را پایـه گـذاری کـرد. همچنیـن آن عالـم 

ـی کـرده، می فرمایـد: 
ّ
بسـیار جلیل القـدر کـه در شـعر هـم عظمتـش تجل

»من خبر از داستان میِخ در ندارم، برو از آن سینه ای که گنجینه  اسرار الهی 

است سؤال کن که میخ در، با آن سینه چه کرده است؟«. 3 

مالحظـه می فرماییـد در عیـن اینکـه سـخن از مصیبـت بسـیار جانسـوز بـه میـان 

کـرده و  را حفـظ  ایـن حـال، حریـم مصیبـت و صاحـب مصیبـت  بـا  آورده اسـت، 

کوچک تریـن خدشـه ای بـه عظمـت او وارد نیـاورده اسـت! بـا همیـن کلمـۀ )َولْسـُت 

 .>
ً
 َمْنِسیا

ً
کْنُت َنْسیا یَتنی ِمّتُ َقْبَل هذا َو 

َ
1. سوره مریم، آیۀ 23؛ >یا ل

ة َمْن«. 
َ
ّمُ َمْن َحِلیل

ُ
2. اإلحتجاج )طبرسی(، ج 1، ص 105؛ »ِبْنُت َمْن ا

3. شرح الخبار فی فضائل الئمة الطهار؟مهع؟ ، ج 3، ص 33؛ 
ْسراِر«. 

َ
ِمسماِر *** َسْل َصْدَرها َخزیَنه ال

ْ
ْدِری َخَبَر ال

َ
   »َولْسُت ا
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َاْدِری(، مـن آن قّصـه را نمی دانـم و از مـن نپـرس، سـنگینی مصیبـت را نشـان داده 

موقعیـت  و  مـکان  و  زمـان  شـرایط  البّتـه  باشـد.  داده  شـرحی  اینکـه  بـدون  اسـت 

شـخص ذاکـر مصیبـت و اهلّیـت حاضـران در مجلـس متفـاوت اسـت و بایـد تمـام 

آن شـرایط رعایـت شـود، تـا رسـم احتـرام و ادب محفـوظ بمانـد. 

یک زمان، شخصّیت عظیمی مثل مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری؟وضر؟ در 

سنین باالی عمر با داشتن آن مرتبه ی اعال از زهد و تقوی و علم؛ آن هم به تناسب 

مصیبت  از  جمله ای  چند  صلحا،  و  علما  از  بزرگانی  مجلس  در  و  عاشورا  ایام 

قتلگاه؛ آن هم با دل سوخته و چشم اشک بار بگوید و قطرات اشک از چشمانش 

به محاسن سفیدش جاری گردد، البّته مناسب است و حرمت مصیبت محفوظ 

مجلسی  هر  در  و  قیافه ای  و  زی  هر  با  و  سالی  و  سّن  هر  در  کسی  هر  وگرنه  است؛ 

صّدیقه  حضرت  و  سیدالّشهداء؟ع؟  امام  سنگین  مصائب  از  سخن  بخواهد 

ل کردن مجلس و گریه گرفتن از مردم باشد، 
ُ
کبری؟اهس؟ به زبان جاری کند و هّمش گ

مستلزم هتک حرمت می شود و اهانت به ساحت اقدس خاندان رسالت. 

گاهی انسان از آینده ی خود  جایز نبودن آ

هر کسی که مشکالتی در زندگی دارد دنبال این می گردد که بفهمد عاقبت کارش 

راه  های عادی  از  از طرفی هم  و سرنوشتش چه خواهد شد،  به کجا خواهد رسید 

چیزی نمی فهمد؛ طبعًا دست به دامن راه های غیر عادی می شود و می خواهد از آن 

راه ها بویی ببرد که آینده چه خواهد شد و سرنوشتش به کجا منتهی خواهد گشت. 

مسأله ی رّمالی، کف بینی، طالع بینی و سر کتاب باز کردن از همین جا نشأت 

و  مردان  جاهالنه ی  تفکر  طرز  این  از  سوءاستفاده  برای  شیادانی  احیانًا  و  می گیرد 
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زنان نادان، دست به کار می شوند و با نداشتن هیچ گونه اهلّیت و اّطالع، اّدعای 

آگاهی از گذشته و آینده ی انسان ها می نمایند و حرکاتی مرموز از خود نشان داده 

راه  این  از  و  به دام می افکنند  را  زنانی  و  و مردان  به هم می بافند  یابسی  و  و َرطب 

این گونه  نیز  استخاره  موضوع  با  مردم  از  بسیاری  متأّسفانه  و  می رسند  نوایی  به 

معامله می کنند و استخاره را راهی برای خبر گرفتن از آینده ی خود تصّور می کنند 

در  بود.  خواهد  چه  آینده شان  سرنوشت  بفهمند  استخاره  طریق  از  می خواهند  و 

صورتی که بنا نیست کسی از آینده اش باخبر گردد و اگر بنا بود، خدا خودش راهی 

را معّین می کرد که همه از آینده ی زندگی باخبر بشوند در حالی که می فرماید: 

>... کسـی نمی دانـد فـردا چـه کاری خواهـد کرد و کسـی نمی داند در چه 
سـرزمینی خواهد مرد ...<. 1

انسـان بـرای انجـام هـر کاری اّول وظیفـه ی تفّکـر و تحقیـق و اندیشـیدن دارد و 

سـپس مشـورت بـا افـراد بصیـر و امیـن و پـس از آن بـا تـوّکل بـر خـدا، اقـدام بـه عمـل 

می فرمایـد:  چنان کـه  نمـودن؛ 

>... بـا مـردم بـرای انجـام کارها مشـورت کن و بعد تصمیـم بگیر و بر خدا 

توّکل کن ...<. 2 

کز مذهبی  ت فقدان جاذبه ی معنوی برخی مساجد و مرا
ّ

عل

 بــه جرئــت می تــوان گفــت دلیــل آن جــز ایــن نیســت کــه بســیاری از معابــد و 

مســاجد و مراکــز دینــی، بــه دســت اشــخاص ناپــاک افتــاده اســت از اینــرو معنوّیتشــان 

 َو ما َتْدِری َنْفٌس ِبأی أْرٍض َتُموُت ...<. 
ً
1. سوره لقمان، آیۀ 34؛ > ...َو ما َتْدِری َنْفٌس ماذا َتکِسُب َغدا

ی اهلِل ...<. 
َ
َتَوکْل َعل

َ
إذا َعَزْمَت ف

َ
ْمِر ف

َ
ل

ْ
2. سوره آل عمران، آیۀ 159؛ >  ...َو شاِوْرُهْم ِفی ا
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از بیــن رفتــه اســت. در چنیــن مراکــزی غالبــًا معنویتــی کــه بایــد در دل هــا پیــدا شــود و 

دل هــا را بــه خــدا نزدیــک کنــد، دیگــر پیــدا نمی شــود. چنــان کــه االن هــم می بینیــم 

در مّکــه و مدینــه چنیــن اســت. مــا بــر حســب ظاهــر خیلــی خوشــحال می شــویم 

آبــاد کرده انــد! چقــدر مســجدها منّظــم شــده ! چقــدر  را  ایــن شــهرها  کــه چقــدر 

آب و بــرق و تهویــه و ...اّمــا معنوّیــت کجاســت؟ بســیاری ممکــن اســت بــه حــّج 

ــد  ــاجد و معاب ــد. مس ــراه نیاورن ــه هم ــت ب ــم معنوّی ــی ذّره ای ه ــد و حّت ــد و برگردن برون

در زمان هــای ســابق ایــن طــور نبوده انــد. در زمــان مــا ظاهــرًا مراکــز عبــادی خیلــی 

خــوب و زیبــا و جالــب توّجــه اســت، مــا هــم مجــذوب همیــن ظواهــر زیبــا می شــویم. 

ــت آن کجاســت و  ــم کــه باطنــش چیســت؟ معنوّی امــا از باطــن آنهــا ســراغ نمی گیری

روحانّیــت دیــن کجــا رفتــه اســت؟ 

دین مقّدس، قبرستان را وسیلۀ زاهد شدن قرار داده تا مردم به قبرستان بروند 

و رغبتشان به دنیا کم و به آخرت زیاد شود. به یاد مرگ و برزخ و محشر بیفتند. اّما 

افراد  پارک های عمومی است. غالبًا  و مثل  تفّرجگاه  و  آباد  ما  قبرستان های  حاال 

یاد آن نمی افتند،  به  تنها چیزی که  آنجا  و در  آنجا می روند  به  تفّرج  و  تفریح  برای 

همان مرگ و برزخ و محشر است. ظواهر آن، چنان فریبنده و سرگرم کننده است 

که دیگر به یاد مرگ و مراحل پس از مرگ نمی افتیم. ما هم می گوییم مّکه و مدینه 

خیلی خوب شده. مشعرالحرام روشن شده. قباًل این طور نبود و تاریک بود. عرفات 

تمامش خاک بود. حال درخت هایی کاشته اند و سبز و خّرم شده است. اینها همه 

ظواهر است. اّما آیا در باطن چگونه است؟ آیا آن معنوّیتی که مشعرالحرام داشت 

حاال نیز دارد ؟ آن معنوّیتی که عرفات و ِمنی داشت حاال نیز دارد؟ 

اینهـا »صـّد عـن سـبیل اهلل« محسـوب می شـود. قـرآن می گویـد: چنیـن افـرادی 

نمی تواننـد اولیـای مسـجد باشـند و تنهـا کسـانی می تواننـد ولـّی مسـاجد و معابـد و 

اختیـاردار مراکـز دینـی باشـند کـه متّقـی باشـند. 
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جایز نبودن انتشار عکس های ساختگی از ائّمه؟مهع؟ 

طــرف  از  بی اســاس  و  ســاختگی  عکس هایــی  می کنــم  عــرض  اختصــار  بــه 

دشــمنان دانــا یــا دوســتان نــادان در میــان مــردم پخــش شــده و می شــود، در مغازه هــا 

و خانه هــای مســلمانان نیــز بــه دیوارهــا نصــب می گــردد؛ از قبیــل عکس هایــی از 

امــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ کــه او را بــا هیکلــی درشــت و َمهیــب در حالــی کــه شمشــیر 

دو لبــه ای روی زانــو نهــاده و نشســته اســت، نشــان می دهــد، یعنــی آن حضــرت را 

مــرد جنــگ و شمشــیر معّرفــی می کنــد؛ گویــی او همیشــه در حــال شمشــیر زدن بــوده 

و همیشــه می گفتــه اســت: یــا مــرگ یــا اســالم! انتشــار اینگونــه عکســها بــه هیــچ وجــه 

جایــز نیســت و مقبولّیــت دینــی نــدارد و نشــانگر شــخصّیت واال و آســمانی آن امــام 

همــام نیســت. 

راهکار مقابله با تهاجم فرهنگ غربی  

غم انگیـزی  پیشـروی  مـا  اسـالمی  کشـور  در  دشـمن  فرهنگـی  تهاجـم  متأسـفانه 

دارد و یکـی از عوامـل بسـیار مؤّثـر تهاجـم فرهنـگ غربـی، در کشـور مـا مطبوعـات و 

صـدا و سـیما هسـتند. از ایـن راه، مـردم هدایت می شـوند و هم گمـراه. البّته ما منکر 

برنامه های خوب و قابل تقدیر صداوسـیما نیسـتیم؛ اّما آیا در خالل همین برنامه ها 

نمی دهنـد؟!  رسـوخ  مـا  جوانـان  افـکار  در  را  غربـی  فرهنـگ  خاّصـی،  تردسـتی  بـا 

هـر برنامـه ای کـه بـه نحـوی افـکار جوانـان را از الهـی بـودن بـه سـوی شـیطانی شـدن 

سـوق دهـد، از برنامه هـای تهاجـم فرهنگـی محسـوب می شـود. هـر فیلـم و هـر گفتـار 
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و نمایشـنامه ای کـه در عقایـد مـردم تزلـزل ایجـاد کنـد و اخالقشـان را رو بـه رذیلـت 

چنیـن  مـا  صداوسـیمای  دسـتگاه  در  آیـا  اسـت.  فرهنگـی  تهاجـم  ببـرد،  هرزگـی  و 

برنامه هایـی تهیـه و پخـش نمی شـود؟ البّتـه برنامه هـای قرآنـی، تفسـیری، درسـی و 

اخالقـی هـم فـراوان اسـت، اّمـا بایـد دیـد کـدام برنامه هـا مخاطـب بیشـتری دارنـد. 

با موسیقی های آنچنانی مخاطب  آیا فیلم هایی با صحنه های محّرک همراه 

بله،  و نصایح اخالقی؟  و مواعظ  و درس  تفسیر  و  قرآن  یا  و جوان تری دارند  بیشتر 

جمعی از پیرمردها و پیرزن ها که شعله ی آتش شهوات در وجودشان رو به خاموشی 

دینی  محافل  در  یافته ی  تربیت  و  پاک دل  جوانان  از  اندکی  گروه  و  است  گذارده 

به  و  بنشینند  اخالق  درس های  و  تفسیر  و  قرآن  برنامه های  پای  می کنند  حوصله 

آنها توّجه کنند؛ اّما بیشتر جوان ها و نوجوانها چه طور؟ اثرگذاری کدام یک از این 

فیلم ها و تفسیرها بیشتر است؟ کدام دلنشین ترند؟ قرآن و تفسیر و درس و موعظه 

مردم  با شهوات  آنچه  و  نمی نشینند  دلها  در  و  نیست  مردم سازگار  با شهوات  که 

مناسب تر است و نقدًا نیز در پوشش سیمای جمهوری اسالمی در معرض تماشا 

ت بخشی می گذارد. این موضوع که سیمای 
ّ

قرار می گیرد، در دل می نشیند و اثر لذ

جمهوری اسالمی ایران به این برنامه های مبتذل مشروعّیت می بخشد، در مجموع 

باعث شده است که اثر تخریبی صدا و سیمای ما بیش از اثر تربیتی اش باشد. 

اگـر  سـیما،  و  صـدا  مذهبـی  برنامه هـای  کـه  اسـت  ایـن  اسـت،  م 
ّ
مسـل آنچـه 

سـالم باشـد، از مسـتحّبات محسـوب می شـود؛ ولـی اگـر محـّرک مخاطبـان و سـوق 

دهنـده ی آنهـا بـه سـوی شـیطان باشـد، هـر چنـد کـه در البـه الی برنامه هـای مذهبـی 

ارائـه شـود، از محّرمـات بـه حسـاب می آید. حال، سـؤال این اسـت که آیا مسـتحّبی 

می توانـد مانـع اثرگـذاری عمـل حـرام شـود؟ بطور مثال کسـی که نماز شـب می خواند 

و در طـول روز ربـا بخـورد، آیـا ثـواب نمـاز شـب می توانـد گناه ربا را بپوشـاند؟ پاسـخ آن 

اسـت که اگر صدهزار سـال هم نماز شـب بخواند و روزه های مسـتحّبی بگیرد، یک 
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درهـم کـه ربـا بخـورد، تمـام ثواب  هـا از بیـن رفتـه و جهّنمـی خواهـد شـد. هیـچ عمـل 

مسـتحّبی نمی توانـد مانـع از تأثیـر حـرام شـود. 

از  جملگـی  می شـوند،  ارائـه  اخالقـی  و  دینـی  مسـائل  زمینـه ی  در  کـه  مواعظـی 

می کننـد  ایجـاد  بیننـده  در  تخریبـی  اثـر  کـه  محّرکـی  فیلم هـای  اّمـا  مسـتحّباتند؛ 

و زمینـه را بـرای گنـاه وی آمـاده می سـازند، از مصادیـق تهاجـم فرهنگـی بـه شـمار 

می رونـد. آنـان کـه مّدعـی مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگـی هسـتند، اگـر به راسـتی قصـد 

مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگـی را دارنـد، باید ابتدا سـازمان صدا و سـیما را اصالح کنند! 

چگونگی رفتار والدین برای رشد فکری و اجتماعی فرزند خود  

مطلبــی کــه از نظــر روابــط والدیــن و اوالد درخــور توّجــه اســت. اینکــه برخــی از 

والدیــن بــه قــدری نســبت بــه اوالد خویــش عالقه مندنــد کــه نمی خواهنــد آنهــا را 

لحظــه ای از خودشــان دورکننــد. می گوینــد، می خواهیــم همیشــه پیــش مــا باشــند 

و از مــا جــدا نشــوند در حالــی کــه ایــن گونــه ایجــاد محدودیــت در زندگــی فرزنــد، 

ــرود، دنبــال کســب و کار و تجــارت  درســت نیســت. او بایــد دنبــال تحصیــل علــم ب

و فّعالیــت بــرود و احســاس یــک نــوع آزادی و اســتقالل در زندگــی بنمایــد. البّتــه 

ــی نداشــته باشــند و در شــرایط  ــه نظارت ــه بطــوری کــه والدیــن در زندگــی او هیچ گون ن

گوناگــون از راهنمایــی او خــودداری نماینــد زیــرا طبیعــی اســت کــه انســان جــوان 

بــه هــر حــال یــک سلســله خامی هــا و ناپختگی هــا دارد و احساســاتش غالــب بــر 

عقلــش می باشــد تــا آنجــا کــه فرموده انــد، از جملــه عوامــل ُســکر و مســتی، خــوِد 

حــال جوانــی اســت. همــان گونــه کــه شــراب، مســتی مــی آورد، چنــد چیــز هســت کــه 

آنهــا هــم مســتی می آورنــد و آدمــی را از توّجــه بــه حــق و پذیــرش حــق بــاز می دارنــد؛ از 
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جملــۀ آنهــا قــدرت اســت کــه ُســکر آن از ُســکر شــراب بســی عمیق تــر اســت و مســت 

قــدرت، دیرتــر از مســت شــراب، بــه هــوش می  آیــد و دیگــری مــدح و ثناخوانــی اســت 

کــه انســان را بیــش از حــّد تعریفــش کننــد و او بــاورش شــود و ســّومی حــال جوانــی 

ــه حــال خــود رهــا شــود،  ــر تربیــت کامــل نبینــد و ب و شــباب اســت کــه آدم جــوان اگ

طغیــان می کنــد و خــود و دیگــران را بــه خطــر می افکنــد. 

طبیعی اســت که انســان مســت، از درک حقایق و تشــخیص زشــت و زیبا عاجز 

می شــود و لــذا درســت نیســت کــه والدیــن، فرزنــد خودشــان را کــه در بحبوحــه ی غرور 

ــته  ــور او نداش ــر ام ــارت ب ــد و نظ ــا کنن ــود ره ــال خ ــه ح ــت ب ــی اس ــات جوان و احساس

باشــند و راهنمایــی اش نکننــد؛ هــر دو کار غلــط اســت یعنــی آن طــور او را محبــوس و 

محــدود کــردن و پــای او را بــه پــای خــود بســتن کــه از مــا جــدا نشــود، درســت نیســت 

و منافــات بــا اســتقاللش دارد؛ از آن طــرف نیــز او را رهــا گذاشــتن و هیــچ نظارتــی 

ــت.  ــت نیس ــم درس ــن ه ــدادن، ای ــه او ن ــی ب ــتن و راهنمای ــی او نداش ــئون زندگ در ش

ــّد اعتــدال باشــد یعنــی پایــش بــه پــای والدیــن بســته نباشــد و مســتقل  ــد در ح بای

باشــد؛ اّمــا والدیــن، نظــارت بــر کار او داشــته باشــند و بداننــد دنبــال تحصیــل علــم 

کــه مــی رود، بــه کجــا مــی رود؟ در چــه جــّوی اســت و بــا چــه شــرایطی اســت و بــا چــه 

کســانی معاشــرت می کنــد و یــا اینکــه دنبــال کســب و کار و تجــارت مــی رود؛ آن هــم 

ــا حالــت خامــی آن  ــا رعایــت موازیــن شــرعی و عرفــی از جهــات گوناگــون باشــد، ت ب

جــوان، بــا تجربــه و پختگــی والدیــن جبــران شــود. 

برادران یوسف به پدر گفتند: 

ــد در  ــا مــا بیای ــا ب ــای خــودت نبنــد،1  آزادش کــن ت ــه پ ــای یوســف را ب ایــن قــدر پ

صحــرا و چمــن بچــرد و بــازی کنــد. ایــن هــم یکــی از نقشــه های شــیطانی اســت 

کــه شــّیادها طــرح می کننــد و بــا نشــان دادن زندگــی غــرق در رفــاه تخّیلــی کــه اگــر 

َعْب<. 
ْ
 یْرَتْع َو یل

ً
ُه َمَعنا َغدا

ْ
1. سوره یوسف، آیۀ 12؛ >أْرِسل
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فالن جــا برویــد، چقــدر عالــی زندگــی می کنیــد و درس خــوب می خوانیــد و مقامــات 

عالــی بــه دســت می آوریــد و ...زیــر پــای جوان هــا می نشــینند و بــا جملــۀ »یرَتــع 

و  می آورنــد  بیــرون  اصلی شــان  زندگــی  و  خانــه  از  و  می زننــد  گولشــان  یلَعــب«  و 

می ســازند.  گرفتارشــان 

اگر والدین، آنها را محکم به خود بچسبانند و بگویند: 

>ما می ترسیم اگر از ما جدا بشوند، آنها را گرگ بخورد<.1 

و لــذا جــدا شــدن آنهــا از مــا ســبب غّصــه و اندوه مــان می گــردد، ایــن نیــز درســت 

ــود. او کــه  ــاهلل ایــن چنیــن ب ــه اینکــه حضــرت یعقــوب ؟ع؟ العیــاذ ب نیســت. حــاال ن

پیغمبــر معصــوم اســت و بــا شــرایطی کــه تشــخیص داده بــود عملــش حــّق و صــالح 

محــض بــود. 

ــی نبایــد والدیــن بگوینــد: فرزنــد مــا از مــا جــدا 
ّ
منظــور ایــن اســت کــه بطــور کل

نشــود. اگــر بــرود مــا غمگیــن می شــویم و لــذا نبایــد از مــا جــدا بشــود، ایــن حــرف، 

ــع َو یلَعــب«؛ درســت اســت کــه رهایــش کــن،  ــی »َارِســلُه یرَت
ّ
ــه کل درســت نیســت. ن

ــِه«؛  ــوا ِب یحُزُننــی َان َتذَهُب
َ
ــی »اّنــی ل

ّ
هــر جــا کــه می خواهــد بچــرد و بــازی کنــد و نــه کل

صحیــح اســت کــه نبایــد از مــن جــدا بشــود و جایــی بــرود. از هــر دو جهــت بایــد در 

حــّد اعتــدال باشــد. 

ْئُب<.  ِ
ّ

ُه الذ
َ
کل َهُبوا ِبِه َو أخاُف أْن یأ

ْ
یْحُزُنِنی أْن َتذ

َ
ی ل 1. سوره یوسف، آیۀ 13؛ >إّنِ
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پول مفسده آفرین  

تاریـخ و تجربـه نشـان داده اسـت کـه هـر جـا، پای پول بـه میان آمده، فسـادی برپا 

شـده اسـت. همـان کسـانی کـه مجاهدنـد و سـربازند و در راه خـدا جـان می دهنـد، 

وقتـی پـول بـرای آنهـا جلوه گـری می کنـد، دل هایشـان را عجیـب دگرگـون می سـازد. 

امـام سیدالّسـاجدین؟ع؟ در صحیفـه ی مبارکـه از مـال بـه »َفتـون« تعبیـر کـرده 

اسـت؛ یعنـی فتنه انگیـز. ضمـن دعـای مخصوصـی کـه دربـارۀ مرزبانـان و سـربازان 

مجاهـد دارد، ایـن جملـه آمـده اسـت: 

بـا  میـدان جهـاد  در  اسـالم  و سـربازان  کـه مجاهـدان  »خدایـا! هنگامـی 

را  فریبنـده  دنیـای  کـه  کـن  عنایتـی  آنهـا  دربـارۀ  شـدند،  روبـه رو  دشـمن 
 1 گـردد«.  محـو  نظرشـان  از  فتنه انگیـز  دنیـای  مـال  ارزش  و  کننـد  فرامـوش 

اَعِة 
َ

َخّد
ْ
ال ُدْنیاُهُم  ِذْکَر  َعُدّوَ 

ْ
ال ِلَقاِئِهُم  ِعْنَد  أْنِسِهْم  َو  آِلِه  َو  ٍد  ُمَحّمَ ُهّمَ َصّلِ َعلی  

َّ
1. صحیفه سجادیه، ص 126؛ »الل

َفُتوِن«. 
ْ
َماِل ال

ْ
وِبِهْم َخَطَراِت ال

ُ
َغُروِر، َو اْمُح َعْن ُقل

ْ
ال
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روشـن اسـت که مسـأله ی پول و مال دنیا، مسـأله ی سـاده ای نیسـت و گذشـتن 

از آن بـه سـهولت میّسـر نمی شـود. آن کسـی کـه دسـتش از مـال دنیـا کوتـاه اسـت، 

ممکن اسـت اّدعا کند گذشـتن از آن چیزی نیسـت؛ ولی وقتی به آن دسـت یافت، 

چنـان محکـم بـه آن چنـگ می زنـد کـه هیچ چیز و هیچ کـس نمی توانـد او را از مالش 

جـدا کنـد. بـه قول شـاعر: 

حضــرت پــول اســت کاو را جــان نثــار اســت ایــن بشــر

از پــی اش هــر کــس چــو مجنــون ســر بــه صحــرا می کنــد

کســی؟  دارد  نـظـــر  عـــالم  در  پــــول  چـــون  محـــترم 

مـــی کند حـاشـــا  عـقـــل  بـگـــویی  تــــو  را  کســـی  هــر 

شـعر بیانگـر ایـن اسـت کـه در میان مـردم محترم تـر از پول چیزی نیسـت. همه ی 

احترامـات دنبـال پـول می آیـد. شـاعری دیگر نیـز در این خصوص گفته اسـت: 

اسـکناساسکناس! ای قّوت جان اسکناس  درمـان  را جملـه  مـا  درد 

دفـــع ســرمـای زمـسـتـان، اسکناسچـــــاره ی گـــرمـــای تـــابــســتـــان مــــا

هـم  بـا  مـردم  نیسـت،  مـا  میـان  در  وقتـی  تـا  اسـت؛  فتنه انگیـز  پـول  بنابرایـن، 

برادرنـد و خـوش رفتارنـد و صمیمـی. همیـن کـه پـول به میـدان آمد، دشـمن یکدیگر 

می شـوند، بـه جـان هـم می افتنـد، غیبـت می کننـد و تهمـت می زننـد و از ریختـن 

آبـروی یکدیگـر ابایـی ندارنـد. 

در جنــگ بــدر نیــز ایــن وضــع بــه میــان آمــد و در جنــگ ُاحــد نیــز شــّدت بیشــتری 

ــت آن 
ّ
ــه پیغمبراکــرم؟ص؟  صدماتــی وارد شــد و عل بــه خــود گرفــت. در ایــن جنــگ ب

مال دوســتی بــود و دســت یابی بــه غنایــم جنگــی در جــان مســلمانان وسوســه ایجــاد 

کــرد. مســلمانان پیــروز شــدند و دشــمن پــا بــه فــرار گذاشــت و اموالــش بــه دســت 

مســلمین افتــاد. رســول اکــرم؟ص؟  پیــش از جنــگ بــه ســنگردارها فرمــان داده بــود کــه 
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چــه مــا غالــب بشــویم چــه مغلــوب، شــما ســنگرها را رهــا نکنیــد و همان جــا بمانیــد، 

بــه محــض آن کــه لشــکر را فاتــح و مشــغول جمــع آوری امــوال دشــمن  ولــی آنهــا 

دیدنــد، تــاب نیاوردنــد و بــه هــوای جمــع آوری غنایــم، ســنگرها را رهــا کردنــد. در ایــن 

میــان دشــمن نیــز از فرصــت اســتفاده کــرد و از پشــت ســر پیــش آمــد و حملــه کــرد. 

لشــکر اســالم شکســت ســختی خــورد و بــه شــخص پیغمبراکــرم؟ص؟  صدماتــی وارد 

شــد. از جملــه حــوادث ناگــوار ایــن جنــگ شــهادت عمــوی بزرگــوار پیامبــر، حضــرت 

حمــزه؟ع؟ بــود کــه بــه وضــع فجیعــی بــه شــهادت رســید. ایــن همــه از شــومی جلوه ی 

پــول بــود. 

در غـزوه ی بـدر ایـن جریـان بعـد از جنـگ پیـش آمـد. وقتـی جنگ به پایان رسـید 

و دشـمن فـراری شـد، میـان مسـلمانان دربارۀ اموال دشـمن اختالف افتـاد. جوان ها 

بـه دلیـل آن کـه در صـف اّول جبهـه بودنـد، اّدعـا می کردنـد امـوال از آن آنهاسـت. 

سـالخورده ها کـه در پشـت جبهـه بودنـد، اّدعـا داشـتند مـا پشـتوانه ی جوان هـا بودیم 

و دلگرمـی آنـان بـه واسـطه ی مـا بـود. اگـر آنهـا فـرار می کردنـد، مـا بودیـم کـه بـه آنهـا 

روحیـه می دادیـم؛ پـس امـوال از آِن ماسـت. مرزبـان هـا چیـزی می گفتنـد و دیگـران 

چیـز دیگـری. سـرانجام میانشـان اختـالف افتـاد. دو نفـر از انصـار بـه شـّدت بـا هـم 

بـه مشـاجره ی لفظـی پرداختنـد. ایـن بـود کـه ناچـار شـدند خدمـت پیامبراکـرم؟ص؟ 

 برونـد تـا فصـِل خصومـت شـود و بداننـد کـه این اموال باید به چه کسـی برسـد. وقتی 

خدمـت رسـول اکـرم؟ص؟  آمدنـد، ایـن آیـه نازل شـد و به قول معـروف آب پاکی را روی 

دسـت همـه ریخـت. 

>راجـع بـه غنایـم از تـو سـؤال می کننـد کـه مـال کیسـت؟ بگـو مـال خـدا و 
رسـول اسـت ]و مـال کسـی دیگـر نیسـت[<. 1

ُسوِل<.   هلِِل َو الّرَ
ُ

ْنفال
ْ

ْنفاِل ُقِل ال
ْ

وَنَک َعِن ال
ُ
1. سوره انفال، آیۀ 1؛ >یْسَئل
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همیـن کـه آیـه نـازل شـد، دعـوا ختـم شـد. چـون دعـوا بـه ایـن جهـت بـود کـه ایـن 

امـوال از آِن چـه کسـی اسـت و معلـوم شـد کـه مـال شـخص معّینـی نیسـت و از آِن 

خـدا و رسـول اسـت. ایـن بـود کـه فتنـه تمـام شـد. چـون آنهـا از اهـل ایمـان بودنـد و 

می دانسـتند کـه خـدا و رسـول از ایـن امـوال بهره بـرداری شـخصی نمی کننـد. 

ضرورت تشکیل بیت المال برای حکومت دینی 

اساسـًا تشـکیل بیت المـال از لـوازم حتمـی یـک سـازمان حکومتی اسـت؛ یعنی 

وقتـی مـا معتقـد شـدیم »دیـن، مهمتریـن عامـل حیاتی برای جامعه ی بشـری اسـت 

می شـود  حیوانـی  عیـاِر  کامـل  مجتمـِع  بـه  مبـّدل  انسـانی  جامعـه ی  نباشـد  اگـر  کـه 

جنگلـی،  زندگـی  ایـن  می بینیـم.  خـود  امـروز  دنیـای  در  را  نمونـه اش  کـه  آن گونـه 

نتیجـه ی  ریختـن،  را  یکدیگـر  خـون  و  پریـدن  هـم  بـه  سـگ  و  گـرگ  دّرنده خویـی، 

بی دینی جامعه اسـت. دین باید در جامعه ی بشـری حاکم باشـد تا زندگی، زندگی 

انسـان ها بشـود«؛ وقتی به این حقیقت معتقد شـدیم که دین، عامل حیاتی اسـت 

و بـرای بشـر الزم تـر از آب و نـان اسـت، طبعـًا ایـن عامـل حیاتـی احتیـاج بـه حاکـم 

قدرتمنـدی پیـدا می کنـد تـا در سـایه ی او محفـوظ بمانـد و از هجمه هـای دشـمنان 

داخلـی و خارجـی مصـون و مأمـون گـردد و وقتـی بنـا شـد تشـکیالت حکومتـی بـه 

وجـود آیـد طبیعـی اسـت کـه نیـاز بـه نیـروی اقتصـادی وافـی پیـدا می شـود تـا نظـام 

حکومتـی کامـل مسـتقّر گـردد. پـس دیـن نیـاز بـه حکومـت دارد و حکومـت نیـاز بـه 

نیـروی اقتصـادی وافـی کـه از آن تعبیـر بـه »بیت المال« می کنیـم و بدین خاطر گفتیم 

از جملـه منابـع  کـه  لـوازم حتمـی سـازمان حکومتـی اسـالمی اسـت  از  بیت المـال 

تأمیـن کننـده ی آن، همیـن خمـس و زکات اسـت. 
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بنابرایـن بایـد بـاور کنیـم کـه خمـس و زکات در حفـظ موجودیـت اسـالم، نقـش 

اساسـی و بسـیار مهّمی دارد و به همین جهت اسـت که شـارع مقّدس، روی این دو 

مسـأله، تأکیـد بسـیار دارد و تسـامح در ادای آن را شـدیدًا و بـه گونـه ای وحشـت انگیز 

مـورد تهدیـد قـرار داده اسـت. حـال از بـاب نمونـه بـه ایـن روایـات توّجـه فرماییـد. از 

حضـرت امـام صـادق؟ع؟ منقـول اسـت کـه: 

 »هـر کـس بـه انـدازه ی قیراطـی از زکات را منع کند و ندهد نه مؤمن اسـت 

و نه مسـلمان«. 1 

و این گفتار خداوند عّزوّجل است که فرموده است: 

در  دهـم  انجـام  شایسـته ای  کار  شـاید  برگـردان  دنیـا  بـه  مـرا  >پـررودگارا! 
2 باقـی گذاشـته ام<.  از خـود  کـه  آنچـه 

از  ایـن مقـدار  از مـال اسـت؛ مثـاًل 1/20 دینـار، کسـی کـه  اندکـی  قیـراط، مقـداِر 

آنـگاه فرمـود:  امـام صـادق؟ع؟ اصـاًل مسـلمان نیسـت.  از نظـر  را نگـه دارد،  زکات 

ایـن، همـان گفتـار خداونـد اسـت کـه: وقتـی انسـان از دنیـا رفت و چشـمش باز شـد و 

صحنه هـای عالـم بـرزخ را دیـد، می گویـد: ای خـدا! می شـود مرا برگردانید تـا در آنچه 

کـه از خـود باقـی گذاشـتم بـه کار شایسـته ای بپـردازم؟ ایـن همـه رنج بـردم، محصول 

عمـرم را بـرای دیگـران گذاشـتم و اینـک گرفتـار عذابـم. 

مــردی از صالحــان در خانــه اش قبــری بــرای خــود کنــده بــود. هــر چنــد وقتــی 

کــه احســاس می کــرد در دلــش قســاوتی پیــدا شــده اســت داخــل آن قبــر می رفــت و 

می گفــت:  آنــگاه  می خوابیــد! 

»خدایا! مرا به دنیا برگردان تا کار خوب انجام دهم«. 

چـه  ببینیـم  برخیـز  دادیـم؛  مهلتـت  خـوب؛  بسـیار  می گفـت:  خـودش  بـه  بعـد 

یَس ُهَو ِبُمْؤِمٍن َو ل ُمْسِلٍم«. 
َ
ل

َ
کاِة ف  ِمَن الّزَ

ً
1. تفسیر القمی، ج 2، ص 88؛ » َمْن َمَنَع ِقیراطا

 ِفیما َتَرکُت ...<. 
ً
ی أْعَمُل صاِلحا ِ

ّ
َعل

َ
2. سوره مؤمنون، آیات 99 و 100؛ > ...َرّبِ اْرِجُعوِن * ل
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می کنـی؟! از قبـر بیـرون می آمـد و مّدتـی حـال توّجـه و انابـه و تنّبـه داشـت. بـاز وقتـی 

را تکـرار می نمـود.  احسـاس قسـاوت در دل می کـرد همـان کار 

در روایت دیگر آمده است: 

 »هر کس قیراطی از زکات را نگه دارد، دِم مردن به او می گویند: انتخاب 

کـن؛ می خواهـی یهودی یا نصرانی بمیر«. 1 

هرگـز طمـع نداشـته بـاش کـه مسـلمان بمیـری؛ همین که جـان از بدنـت درآمد یا 

در زمـره ی یهـود خواهـی بـود و یا در زمـره ی نصاری! 

بـاری، آن مـرد موّثـق گفتـه اسـت: در خـواب دیـدم یکی از دوسـتان مـن بیمار و در 

حـال احتضـار اسـت و مـن بـه عیادتـش رفتـه ام. در آن مجلـس، سـه نفـر از علمـای 

بـزرگ نجـف هـم هسـتند. ایـن خواب بیننـده، اهـل نجـف بـوده و ایـن خـواب را هـم 

در نجف دیده اسـت. دو نفر را هم دیدم پایین پای آن شـخص محتضر نشسـته اند 

و مکـّررًا بـه او می گوینـد: 

»بمیر؛ ]انتخاب با خودت[ اگر می خواهی، یهودی بمیر، اگر می خواهی، 
نصرانی بمیر«. 2

آن دو نفــر اصــرار می ورزنــد و آن ســه عالــم نیــز چیــزی نمی گوینــد. عاقبــت آن 

ــرد. مــن از خــواب بیــدار شــدم و گفتــم نکنــد  ــی می میــرم و ُم محتضــر گفــت: نصران

رفیــق مــا مــرده باشــد. برخاســتم بــه دِر خانــه اش رفتــم، دیــدم خبــری نیســت. وقتــی 

برمی گشــتم بــه یکــی از رفقــا برخــوردم بــه مــن گفــت: فالنــی مریــض اســت، اســم 

همــان شــخص را بــرد و گفــت: میــل داری بــه عیادتــش برویــم. مــن از بیمــاری اش 

مّطلــع نبــودم. بــا هــم رفتیــم، وارد خانــه کــه شــدم، دیــدم صــورت مجلــس همــان 

ــت. آن  ــار اس ــال احتض ــاده و در ح ــتر افت ــودم. او در بس ــده ب ــواب دی ــه در خ ــت ک اس

 .»
ً
 َو إْن شاَء َنْصراِنیا

ً
یُمْت إْن شاَء یُهوِدیا

ْ
ل

َ
کاِة ف  ِمَن الّزَ

ً
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 3، ص 505؛ » َمْن َمَنَع ِقیراطا  .1

 .»
ً
 َو إْن ِشْئَت َنْصراِنیا

ً
2. همان، ج 7، ص 273؛ » ُمْت إْن ِشْئَت یُهوِدیا
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ســه نفــر عالــم بزرگــوار هــم نشســته اند، اّمــا آن دو نفــری را کــه در خــواب پاییــن پــای او 

نشســته بودنــد نمی بینــم. او در همــان روز از دنیــا رفــت. مــن از آن رفیــق کــه آشــنایی 

بیشــتری بــا او داشــت، پرســیدم: آیــا او حــّج نرفتــه بــود؟ چــون در روایــت داریــم: کســی 

کــه مســتطیع شــده و بــدون عــذر، حــّج نرفتــه اســت، یهــودی یــا نصرانــی خواهــد ُمــرد. 

گفــت: چــرا! حــّج رفتــه بــود. گفتــم: آیــا زکات مــی داد؟ گفــت: خیــر؛ زکات نمــی داد! 

فهمیــدم رؤیــای مــن صــادق بــوده و تأییــد شــده ی از بیــان امــام صــادق؟ع؟ اســت 

کــه فرمــوده اســت: 

»هـر کـس قیراطـی از زکات را نگـه دارد، هنـگام جـان دادن بـه این کیفیت 
می میـرد کـه در صـِف یهـود یـا نصاری محشـور می گـردد«. 1 

راهکار درمان نگرانی برای تأمین روزی 

بـه  آنـان  اگـر  و نصیحـت می فرمایـد:  پنـد  از روی  کریـم  قـرآن  خداونـد حکیـم در 

آنچـه کـه خـدا و رسـولش بـه آنهـا داده انـد راضـی باشـند و بگوینـد: خـدا مـا را کافـی 

اسـت، آینـده هـم خـدا و رسـولش از فضـل خـود بـه مـا خواهنـد داد، ما تنهـا رضای او 

را طالبیـم اگـر چنیـن باشـند بـه نفـع آنـان خواهـد بـود. 

فّعـال  زندگـی  در  هـم  شـما  می گویـد:  کـه  مـا  همـه ی  بـرای  اسـت  درسـی  ایـن 

باشـید، تنبـل و تـن پـرور و بیـکار نباشـید. آن کاری کـه طبیعتتـان اقتضـا می کنـد و 

شـریعتتان اجـازه می دهـد، دنبـال آن برویـد. از راه حـالل، مـال بـه دسـت آوریـد؛ اگـر 

چـه کـم باشـد، بـه همـان قناعت کنید. حرص و طمع شـما را به کار حرام و نامشـروع 

 .»... 
ً
1. تفسیر القمی، ج 2، ص 88؛ » َمْن َمَنَع ِقیراطا
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وانـدارد؛ هرچنـد آن کار، پردرآمـد باشـد. قانـع باشـید کـه سـعادت شـما در همیـن 

اسـت. بـه آینـده فکـر نکنیـد کـه چـه خواهـد شـد. آینـده را به خـدا واگذاریـد و این آیۀ 

قـرآن را همـواره بـه خـود تلقیـن کنیـد کـه: 
>آیا خدا قادر به اداره ی بنده اش نیست؟!<. 1

حـال  بـه  نسـبت  اسـت.  کـرده  هـم  رزق  تقدیـر  کـرده،  ُعْمـر  تقدیـِر  کـه  کسـی  آن 

حاضـر، قانـع باشـید و نسـبت بـه آینـده، متـوکل. خیلـی از مـردم، از آینـده وحشـت 

دارنـد. گاهـی بـه اسـتخاره پنـاه می برنـد کـه بفهمنـد آینـده چـه خواهـد شـد و حـال 

آنکـه بنـا نیسـت کـه آینـده را کسـی بفهمـد. بـه مـا هـم نگفته انـد از طریـق اسـتخاره 

آینـده را بـه دسـت آوریـد؛ بلکـه گفته انـد: در هـر کاری اّول تحقیـق کنیـد و سـپس بـا 

افـراد بصیـر و امیـن مشـورت نماییـد و آنـگاه تصمیـم بگیریـد و بـا تـوکل بـر خـدا اقـدام 

کنیـد؛ آنگونـه کـه خـدا می فرمایـد: 

 >در کار با آنان مشورت کن و آنگاه که عازم شدی بر خدا توکل کن<. 2 

معتقد باشید که: 

>خدا کفایت کننده ی ماست<. 3 
>خدا و رسولش، کمبود آینده ی ما را تأمین خواهند کرد<. 4

>ما طالب رضای خالق خود می باشیم<. 5 

گاهـی  و  می کـرد  تقّیـه  زمـان  شـرایط  حسـب  بـر  ولـی  بـود،  عاقلـی  آدم  بهلـول 

حرف هایـی مـی زد کـه بگوینـد او دیوانـه اسـت و متعّرضـش نباشـند؛ ولـی در خـالل 

اسـت.  داده  قـوم  بـزرگان  بـه  تذّکراتـی  حرف هـا  همیـن 

یَس اهلُل ِبکاٍف َعْبَدُه <. 
َ
1. سوره زمر، آیۀ 36؛ >أ ل

ی اهلِل<. 
َ
َتَوکْل َعل

َ
إذا َعَزْمَت ف

َ
ْمِر ف

َ
ل

ْ
2. سوره آل عمران، آیۀ 159؛ >َو شاِوْرُهْم ِفی ا

3. سوره توبه، آیۀ 59؛ >َحْسُبَنا اهلُل<. 
ُه<. 

ُ
ْضِلِه َو َرُسول

َ
4. همان؛ >َسیْؤِتیَنا اهلُل ِمْن ف

ی اهلِل راِغُبوَن<. 
َ
ا إل

َ
5. همان؛ >إّن
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روزی هـارون عّباسـی بـه او گفـت: مـا در نظر گرفته ایم متکّفل امر معاش تو باشـیم 

تـا تـو آسـوده خاطر نـزد مـا بیایـی. او گفـت: اگر این کار، این سـه عیب را نداشـت، من 

قبـول می کـردم: اّول اینکـه تـو نمی دانـی مـن به چـه نیازمندم تا آنچه را کـه می خواهم 

بـه آنچـه کـه نمی خواهـم مبتالیـم سـازی. دّوم اینکـه نمی دانـی بـه چـه  نـه  بدهـی، 

مقـدار نیازمنـدم تـا بـه کـم و زیـاد آن گرفتـارم نکنـی. سـّوم اینکـه نمی دانـی چـه وقـت 

نیازمنـدم تـا از دیـر و زود دادنـش، ناراحتـم نسـازی. تنها آن کسـی که مرا آفریده اسـت 

می دانـد کـه مـن چـه می خواهـم؛ چقـدر می خواهـم و چـه وقـت می خواهـم. دیگـری 

را نرسـیده اسـت کـه حـّق چنیـن اّدعایـی را بـه خـود بدهـد. عـالوه بـر ایـن، وقتـی کار 

بـدی از مـن صـادر شـود تـو قطـع احسـان می کنـی؛ اّما خالق مـن، آنچنان آقاسـت که 

هـر چـه از مـن طغیـان و عصیـان می بینـد، دسـت از احسـان خـود برنمـی دارد! حـال 
آیـا سزاسـت او را رهـا کنـم و بـه دِر خانـه ی تـو بیایـم؟! 1

این، خود، ضاللت روشن و گمراهی آشکاری است. 

که بر من و تو، دِر اختیار نگشـاده اسـترضا به داده بده، وز جبین گره بگشای

ـی 
ّ
البّتـه انسـان در محـدوده ی افعـال خـود، دارای اختیـار اسـت اّمـا در نظـام کل

ـم، مقـّررات و مقـّدرات حکیمانـه ای در جریـان اسـت کـه از دایـره ی اختیـار مـا 
َ
عال

خـارج اسـت و مـا بایـد در مقابـل آن تقدیـرات تسـلیم محـض باشـیم و هرگـز گـره بـر 

جبیـن نیندازیـم کـه بـر مـن و تـو دِر اختیـار نگشـاده اسـت. 

خون خوری، گر طلب روزی ننهاده کنیبشنو این نکته که خود را ز غم، آزاده کنی

غّصـه ی روزی فـردای نیامـده را می خـوری و خـود را بـه رنـج و تعـب می افکنـی و 

حـال آنکـه معلـوم نیسـت فـردا زنده بمانی؛ اگر ماندی که روزی آن نیز خواهد رسـید، 

وِن 
ُ

 َو ل یْنِقذ
ً
ی َشفاَعُتُهْم َشیئا ْحمُن ِبُضّرٍ ل ُتْغِن َعّنِ  ِمْن ُدوِنِه آِلَهًة إْن یِرْدِن الّرَ

ُ
ِخذ

َ
1. سوره یس، آیات 23و 24؛ >أ أّت

ِفی َضالٍل ُمِبیٍن<. 
َ
 ل

ً
ی إذا *  إّنِ
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»خـون خـوری گـر طلـِب روزی ننهـاده کنـی«. از حکیمـی پرسـیدند: چه سـّری اسـت 

کـه آدمیـزاد در حیـن والدت از مـادر، بـا مـچ بسـته بـه دنیـا می آیـد ولـی موقـع رفتـن از 

دنیـا، بـا مـچ بـاز مـی رود؟ او در جـواب گفـت: 

آدمـی  کـه  اسـت  ایـن  بـر  دلیـل  والدت،  حیـن  در  آدمیـزاد  بسـته ی  »مـِچ 

سرشـتش آمیختـه ی بـا حـرص اسـت ]و می خواهـد در دنیـا، همـه چیـز از 

آِن او باشـد و چیـزی بـه کسـی ندهـد[ اّمـا مـِچ بـازش در حین رفتـن از دنیا، 

نمایانگـر ایـن اسـت کـه ببینیـد ]هـر چـه داشـتم از دسـت دادم و[ حـاال بـا 
مـی روم!«1 خالـی  دسـت 

>ای چشم داران؛ نگاه کنید و عبرت بگیرید<. 2 

خالصـه آنکـه قـرآن کریـم می فرمایـد: انسـان مسـلماِن موّحـِد عـارف بایـد نسـبت 

بـه حـال حاضـر از زندگـی مشـروع -اگرچه اندک اسـت-راضی و قانع باشـد و نسـبت 

بـه آینـده اش متـوّکل، تـا بـه سـعادت ابدی نائـل گردد. 

منشاء زمانی رایج شدن پول و محبوبّیت آن 

غّزالی در احیاء العلوم بحثی دارد که مرحوم فیض؟هر؟ در محّجة البیضاء آن 

را نقل می کند. او می گوید: مردم از ابتدا که زندگی اجتماعی را شروع کردند هر کسی 

که از درآمد کارش اضافه می آورد می خواست به دیگری بدهد و از اضافه ی درآمد او 

بگیرد تا زندگی اش تأمین شود. مثاًل کشاورز محصول کارش گندم بود، به اندازه ی 

ُمَرکِب 
ْ
ِحْرِص ال

ْ
ی ال

َ
َمـْرِء ِعْنَد ِولَدِتِه، َدِلیٌل َعل

ْ
1. روح البیان )إسماعیل حقی( ، ج 3 ، ص 452؛ » َو َمـْقُبوُض کـّفِ ال

ـی َخـَرْجُت ِبال َشیٍء«.  ْنُظُروا؛ إّنِ
ُ
: ا

ُ
ْرِء ِعـْنَد َوفـاِتِه، یُقول مـَ

ْ
کـّفِ ال َحی، َو َمـْبُسوُط 

ْ
ِفی ال

ْبصاِر<. 
َ
ل

ْ
وِلی ا

ُ
اْعَتِبُروا یا ا

َ
2. سوره حشر، آیۀ 2؛ > ...ف
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الزمش برمی داشت و اضافه را به آهنگر می داد تا از او بیل و کلنگ بگیرد. آهنگر هم 

که محصول کارش بیل و کلنگ بود، اضافه را به کشاورز می داد تا از او گندم بگیرد. 

و کلنگ بخرد ولی آهنگر  بیل  زارع می خواست  گاهی مشکل پیش می آمد، مثاًل 

گندم نمی خواست، یا آهنگر گندم الزم داشت و می خواست بیل و کلنگ اضافه 

را به زارع بدهد و گندم بگیرد ولی زارع به بیل و کلنگ احتیاج نداشت و گندم به او 

نمی داد؛ قهرًا به این صورت زندگی مختل می شد. ناچار شدند چیزی را به میان 

بیاورند که قابل معاوضه با همه چیز باشد و هر کسی آن را داشت، هم بتواند گندم 

بخرد و هم بیل و کلنگ، و دیگر کسی را نرسد که دست رّد به سینه ی او بگذارد. به 

همین دلیل، پول، در صور مختلف به میان آمدکه بهترینش طال و نقره بود. لذا پول 

واسطه ی فیض و حاّلل مشکالت و باب الحوائج و قاضی الحاجات شد و جای 

خدا را گرفت و معشوق و عزیِز مردم شد! 

یکـی از علمـا می گویـد: عـّزت پـول هـم از عجایـب اسـت! چـون خـوِد پـول، فـی 

حـّد نفسـه، فایـده ای نـدارد، بلکـه از خـاک و سـنگ هـم بی فایده تـر اسـت، زیـرا نـه 

خوراک اسـت و نه پوشـاک، نه مسـکن اسـت و نه مرکب؛ ولی در عین حال معشـوق 

بشـر اسـت! چـرا؟ ایـن، چـه سـّری اسـت؟! 

آری؛ سـّرش ایـن اسـت کـه پـول، در عیـن بی فایدگـی ُاّم الفوایـد اسـت. خـودش 

فایـده ای نـدارد ولـی سرچشـمه ی همـه ی فایده هاسـت!! گرسـنه ها را سـیر می کنـد، 

برهنه ها را می پوشـاند، بی مسـکن ها را مسـکن دار می کند، بی مرکب ها را مرکب دار 

می کنـد، طبیـب را از راه دور بـاالی سـر مریـض مـی آورد و خالصه معـاش و معاد مردم 

را تأمیـن می کنـد، لـذا معشـوق بشـر اسـت! حکمـا می گویند: 1 

ولی ما می گوییم: اگر شیئی، کّل االشیاء باشد تعّجبی ندارد؛ تعّجب آنجاست 

 ْااَلْشـیآِء« باشـد! یعنـی، بـا ایـن کـه خود پول، الشـیء اسـت و هیچ 
ُ

کـه: »ال َشـیء کّل

ْشیاِء«. 
َ
ل

ْ
 ا

ُ
کّل َحِقیَقِة 

ْ
1. شرح أصول الکافی )صدرا(، ج 3، ص 407؛ » َبِسیُط ال



صاݥݥدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݥݥݡیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݩݩݩݩݑ ٮݧ   �ݥݥٯݦݑ

339

چیـز نیسـت؛ نـه خـوراک اسـت و نـه پوشـاک، نـه مسـکن اسـت و نـه مرکـب؛ اّمـا همه 

َفَری« آری: 
ْ
یِد فی َجـْوِف ال  الّصَ

ُ
چیـز، از ایـن بـی همـه چیـز می جوشـد؛ » کّل

حـضرت پول است کـانراجان نثـار است این بشر

در ِپی اش هر کس چو مجنون سر به صـحرا می کـند

محــترم چـــون پـــول، در عـالــم نــظردارد کــسی؟ 

هـر کســی را تـــــو بـــگویی عــــقل حــــاشا مــی کند

ل در هــر ُدَول، آن را بــه نــامی خـوانده انـــد
َ
هــر ِمل

اســم اعــظم نیـسـت، لـکـن کـــار اسـمـاء مـی کند

>مالئکه در مقابل آدم؟ع؟ به سجده افتادند، چون علم اسماء داشت<.1 

آدمیـان نیـز در مقابـل پـول سـجده می کنند و برای پول و پولدارهـا رکوع می کنند: 

» ِدیُنُهـْم َدناِنیُرُهـْم«. 2 ایـن هـم واقعـًا عجیـب اسـت، انسـان افـرادی را می بینـد کـه 

عقـل و شـعور درسـتی ندارنـد و چیـزی سرشـان نمی شـود ولـی چـون پولدارنـد، نـزد 

مـردم بسـیار محترمنـد! 

بنــده یــادم هســت در ســّن هشــت یــا نــه ســالگی بــودم؛ در روســتای مــا کســی 

بــود کــه هیــچ ســوادی نداشــت و حّتــی بــه قــول معــروف نمی توانســت اســمش را 

بنویســد، اّمــا نــزد مــردم بســیار محتــرم بــود. هرجــا کــه می رفــت در صــدر مجلــس 

جایــش می دادنــد. حرف هــای الطائــل کــه مــی زد همــه گــوش می دادنــد و بلــه قربــان 

می گفتنــد. مــن تعّجــب می کــردم کــه: ایــن آدم بــا ایــن بی ســوادی -حّتــی مــن کــه در 

کالس ســّوم ابتدایــی درس می خوانــدم باســوادتر از او بــودم -چطــور ایــن قــدر پیــش 

مــردم محتــرم اســت؟! آن وقــت عقلــم نمی رســید، وقتــی بــزرگ شــدم فهمیــدم چــون 

پولــدار اســت محتــرم اســت و پــول، عیب هــا را می پوشــاند. پــول، ســرپوش اســت، 

ها<. 
َّ
کل ْسماَء 

ْ
َم آَدَم ال

َّ
1. سوره بقره، آیۀ 31؛ >َو َعل

2. الحیاة )ترجمه احمد آرام(، ج 4، ص 46. 
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عیــب زشــت را زیبــا می کنــد، لــذا عــّزت الهــی بــه پــول داده شــده و ایــن شــبیه خــارق 

ــه:  ــت ک ــاده1 اس الع

و لــذا همــان خالــِق عّزت بخــش بــه پــول، گفتــه اســت: بایــد ایــن عزیــز، در میــان 

شــما بچرخــد و وســیله ی مبادلــه قــرار گیــرد و شــما حــق نداریــد حبســش کنیــد و 

ذخیــره و انباشــته اش ســازید. اســالم می گویــد: شــما نمی توانیــد از طــال و نقــره ظــرف 

بســازید و آن را در خانــه و زندگــی بــه کار بریــد. طــال و نقــره بــرای مبادلــه اســت نــه 

بــرای کاســه و بشــقاب کــردن و دکــور ســاختن و خــود را متشــّخص نشــان دادن. اگــر 

چنیــن کنیــد در روز جــزا بــا همانهــا داغتــان می کننــد و عذابتــان می دهنــد. بــه هــوش 

بیاییــد و آوای قــرآن را بشــنوید. 

رابطۀ بین رزق حالل و انجام عمل صالح 

راضـی  خـدا  اّمـا  بیایـد،  پیـش  انسـان  بـرای  اسـت  ممکـن  پرسـودی  معامـالت 

ایـن  مـن  نیسـت،  راضـی  خـدا  چـون  بگویـد  کـه  می شـود  یافـت  کسـی  آیـا  نیسـت. 

معاملـۀ سـودآور را نمی کنـم؟ خـوب اسـت مـا تاریـخ گذشـتگان و صلحـا را بخوانیـم 

تـا دریابیـم کـه آنـان چگونـه در دامـن دیـن تربیـت یافتـه بودنـد و چـه حالـی داشـتند. 

ـُة البیضـاء« نقـل می کنـد کـه یـک تاجـر واسـطی  َمَحّجَ
ݨݨْ
مرحـوم فیـض؟وضر؟ در »َال

بـود و وکیلـی در بصـره داشـت. آن مـرد از واسـط یـک کشـتی گنـدم بـار کـرد و بـه بصـره 

فرسـتاد. سـپس بـه وکیلـش نامـه نوشـت: همـان روزی کـه ایـن کشـتی گندم بـه بصره 

رسـید، بـه بـازار عرضـه کـن و در معـرض فـروش قـرار بـده و تـا فـردا تأخیـر نکـن. وقتـی 

کشـتی گنـدم بـه بصـره رسـید، تّجـار بصـره بـه آن وکیـل گفتنـد: اگـر یـک هفتـه صبـر 

ُکّلِ َشْی ٍء َقدیر<.  َک َعلی  
َ
َخْیُر ِإّن

ْ
 َمْن َتشاُء ِبَیِدَک ال

ُّ
1. آل عمران، آیۀ26؛ >ُتِعّزُ َمْن َتشاُء َو ُتِذل
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کنـی، قیمـت گنـدم خیلـی بـاال مـی رود و چندیـن برابـر اسـتفاده خواهـی کـرد. او هـم 

بـه توصیـۀ آنهـا عمـل کـرد و یـک هفتـه در فـروش گنـدم تأخیـر کـرد. قیمـت خیلـی 

بـاال رفـت و آن را بـه بـازار عرضـه کـرد و سـود فـراوان نصیبـش شـد. خیلـی خوشـحال 

شـد. بـرای صاحـب گنـدم نوشـت کـه ایـن کار را کـردم و خیلـی اسـتفاده کـردی. او 

ناراحـت شـد. بـرای وکیلـش نوشـت: تـو خیـال کـردی بـه مـن خدمـت کردی؟ نـه، به 

مـن خیانـت کـردی. مـال مـرا احتـکار کـردی. مـرا بـه گنـاه احتـکار دچـار کـردی. دینم 

را فاسـد کـردی. مـن می خواسـتم دینـم سـالم بمانـد و انـدک سـودی هـم در تجـارت 

مشـروعم ُبـرده باشـم، تـو بـرای مـن پـول فـراوان بـه دسـت آوردی ولـی دینـم را لّکـه دار 

کـردی. حـاال تمـام آن پول هـا را کـه گرفتـه ای در میـان فقـرای بصـره تقسـیم کـن. مـن 

آنهـا را نمی خواهـم. شـاید خداونـد بـه برکـت ایـن صدقـه، گنـاه احتـکار مـرا بیامرزد و 

مـرا بـه حالـت اّول برگردانـد. نـه منفعـت، نـه زیـان. 

َحالِل«1؛ 
ْ
ـِب ال

َ
ـیوِف أْهـَوُن ِمْن َطل ة الّسُ

َ
حضـرت امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »ُمَجاَدل

در مقابـل ضربـات شمشـیر قـرار گرفتـن آسـان تر از تحصیـل مـال حـالل اسـت. طلـب 

حـالل خیلی دشـوار اسـت: 

»کسی که چهل روز فقط حالل بخورد، خداوند قلبش را نورانی می کند 

و چشمه های جوشان حکمت را از قلبش به زبانش جاری می سازد«. 2 

چـرا؟ چـون در اثـر حالل خـوری نورانّیـت پیـدا کـرده. ایـن امـر نشـان می دهـد کـه 

تمریـن و عبـادت و بندگـی و عمـل می خواهـد تـا انسـان به این نورانّیت برسـد. کسـی 

بـه معصـوم؟ع؟ گفـت: آقـا دعـا کنیـد مـن دعایـم مسـتجاب شـود. فرمود: 

»تو خوراکت را پاک کن، دعایت مستجاب می شود«. 3 

َحالِل«
ْ
ِب ال

َ
یوِف أْهَوُن ِمْن َطل ة الّسُ

َ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 5، ص 162 »ُمَجاَدل  .1

ِبِه 
ْ
ِحْکَمِة ِمْن َقل

ْ
 َجَرْت َیَناِبیُع ال

َّ
َر اهلل َقلَبُه ِإل  َنّوَ

ً
رَبعیَن یوما

َ
 ا

َ
َحالل

ْ
کَل ال

َ
2. إحیاء علوم الدین، ج 2، ص 134؛ »َمن ا

ی ِلَساِنِه. 
َ
َعل

ِطب ُطْعَمَتک ُتْسَتَجْب َدْعَوُتک«. 
َ
3. المحجة البیضاء ، ج ٣، ص ٢٠٤؛ »ا
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این آیه در قرآن خیلی عجیب است: 

>غذای پاک بخورید تا عمل صالح از شما صادر شود<. 1 

معلــوم می شــود بیــن حــالل خــوردن و عمــل صالــح انجــام دادن ارتباطــی وجــود 

افــرادی هســتند کــه صالح العملنــد و  دارد. مــا گاهــی غّصــه می خوریــم کــه چــرا 

ــم انجــام دهــم. نمــاز شــب می خواننــد ولــی  ــا مــن نمی توان بندگــی خــوب دارنــد، اّم

قــرآن  مــن نمی توانــم بخوانــم. از مــال حــرام پرهیــز می کننــد ولــی مــن نمی توانــم. 

فرمــود: شــما غــذای پــاک و خــوب بخوریــد، تــا عمــل صالــح از شــما بجوشــد. یعنــی 

ــح از شــما صــادر نمی شــود و  ــاک نباشــد، عمــل صال ــا غذایتــان پ مطمئــن باشــید ت

ــود.  بنــدۀ خــوب خــدا نخواهیــد ب

از مرحـوم محـّدث قمـی ؟ضر؟ نقـل شـده کـه فرمـود: مـن سـفری بـه همـدان رفتـم و 

بـر شـخص معتمـدی وارد شـدم. یـک شـب او بـه مـن گفـت: فـالن جا شـام مهمانم، 

دلـم می خواهـد خدمـت شـما باشـم، با هـم آنجا برویم. مـن امتناع کـردم. گفت: آقا! 

اگـر شـما همـراه مـن بیاییـد، آبـروی من بیشـتر می شـود. بـرای من خوب اسـت. با هم 

رفتیـم. شـام آوردنـد و خوردیـم. بعـد از شـام بـه منـزل برگشـتیم. مـن صبـح برخـالف 

هـر شـب کـه بـا کمـال راحتـی بـرای نمـاز شـب برمی خاسـتم، زمانـی از خـواب بیـدار 

شـدم کـه نزدیـک طلـوع آفتـاب بـود و نزدیـک بـود نمـاز صبحـم نیـز قضـا شـود. خیلی 

ناراحـت شـدم. عجـب! آدم یـک عمـر زحمـت بکشـد کـه نمـاز شـبش تـرک نشـود، 

ولی حاال چطور شـده که نماز صبحم نزدیک اسـت قضا شـود؟ با عجله برخاسـتم، 

بـا ناراحتـی وضـو گرفتـم و نمـاز صبـح را خواندم تا قضا نشـود. بعد به فکـر افتادم چرا 

ایـن طـور شـد؟ یعنـی چـه؟ برای مـن مصیبتی شـد. 

برای ما خیلی مهّم نیست که نماز صبحمان هم قضا شود؛ اّما آنها که خود را 

 .>
ً
وا صاِلحا

ُ
باِت َو اْعَمل ّیِ

وا ِمَن الّطَ
ُ
1. سوره مؤمنون، آیۀ 52؛ >ُکل
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منّظم کرده اند، تطهیر کرده اند، برایشان سنگین است. من فکر کردم چرا این طور 

شد؟ گفتم: شاید به خاطر شام دیشب بوده است. غیر از این دیگر توجیهی ندارم. 

صاحبخانه آمد، به او گفتم: صاحب آن منزل که دیشب رفتیم چه کاره بود؟! قدری 

تأّمل کرد و گفت:  ایشان بانک بعدازظهر است. من نفهمیدم یعنی چه؟ بعد ادامه 

خیلی  من  می دهد.  ربا  بعدازظهر  آقا  می دهند.  این  ربا  ظهر،  از  قبل  بانک ها  داد 

ناراحت شدم، گفتم: عجب! مرا به خانه یک رباخوار بردی و سر سفرۀ او نشاندی. 

چرا  این کار را کردی؟ به من خدمت کردی؟ این مهمان نوازی بود؟  ایشان فرمود: اثر 

این غذا  این طور شد که تا چهل شب نمی توانستم خوب برای نماز شب برخیزم. 

تا چهل شب موّفق نشدم آن گونه که باید نماز شب را انجام بدهم. به ما می گویند، 

اگر می خواهید صالح العمل باشید، غذایتان را پاک کنید اّما ما دائم سعی در آلوده 

کردنش داریم. هر چه بیشتر پول به دست بیاوریم خوشحال تر می  شویم؛ اما اینکه از 

کجا آمده، تحقیق این مطلب الزم نیست! به خدا پناه می بریم. 

تأثیر دلبستگی به مال دنیا بر روح و روان انسان  

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: 

>]ای رسـول! تـو[ از مؤمنـان صدقـات را دریافـت کـن تـا نفـوس آنهـا را بـه 

آن پاکیـزه سـازی ...<. 1 

ـق بـه دنیـا کـه غالبـًا گرفتـار آن 
ّ
ایـن آیـه نشـان می دهـد کـه محّبـت بـه پـول و تعل

آلوده انـد،  کـه  اینهـا  آیـه می فرمایـد،  آدم نجـس شـود.  کـه  باعـث می شـود  هسـتیم، 

رسـول!  ای  ندارنـد.  رشـدی  هـم  و  آلوده انـد  هـم  دارنـد.  دنیـا  مـال  بـه  دلبسـتگی 

یِهْم ِبها ...<.  ُرُهْم َو ُتَزّکِ ْمواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطّهِ
َ
 ِمْن أ

ْ
1. سوره توبه، آیۀ 103؛ >ُخذ
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صدقـات را بگیـر و تطهیرشـان کـن، هـم پاکشـان کـن. هم رشدشـان بده. چـون تزکیه 

ُرُهـم« قبـاًل آمـده معنـای رشـد  یـک معنایـش رشـد دادن اسـت. بـه قرینـۀ اینکـه »ُتَطّهِ

دادن منظـور اسـت. چـون گاهـی گیـاه سـّمی بـه سـاقۀ درخـت می پیچـد و آن را هـم 

فاسـد و سـیاه می کنـد و هـم از رشـد بـاز مـی دارد. وقتـی درخـت سـیاه شـد طراوتـش 

از بیـن مـی رود و رشـد هـم نمی کنـد. انسـان نیـز همیـن طـور اسـت. وقتـی روح و قلـب 

ـق پیـدا کـرد هـم آلـوده می شـود، هـم رشـد 
ّ
آدم بـه دنیـا، پـول، مقـام و جـاه دنیـا تعل

نمی کنـد. راه نجـات، انفـاق اسـت. بایـد انفـاق کنـد و آن ]مـال[ را از خـودش جـدا 

کنـد تـا هـم پـاک شـود و هـم رشـد پیـدا کنـد. دلبسـتگی بـه مـال، نجاسـت و رکـود 

انفـاق،  انفـاِق مـال هـم طهـارت مـی آورد و هـم رشـد می دهـد.  مـی آورد. در عـوض 

رذایـل را از بیـن می بـرد. بخـل و حسـد و کبـر و دو بـه هـم زنـی و پرخاشـگری، همـه 

نتیجـۀ حـّب دنیاسـت. انفـاق مـال ایـن رذایـل را از بیـن می بـرد و فضایـل را بـا خـود 

مـی آورد. یعنـی انسـان واقعـًا بـه خـدا محّبـت پیـدا می کنـد. در اثـر رفـع ایـن رذایـل، 

حـّب خـدا پیـدا می شـود انفـاق کننـده، حـالوت مناجـات بـا خـدا را درک می کنـد و 

ت می بـرد. 
ّ

از نمـاز و طـواف، لـذ

ت طـواف را نمی فهمیم. ما که به حّج 
ّ

غالبـًا حـالوت عبـادت را نمی فهمیـم. لذ

می رویـم، مشـتی سـوغاتی می آوریـم. اّمـا از طـواف کعبـه چـه می آوریـم؟ از آن حـاالت 

روحی و معنوی مثل عشـق به خدا و راز و نیاز با خدا، آخر شـب بیدارشـدن، با خدا 

ت بـردن چه می آوریـم؟ بنابراین خداوند متعـال به پیغمبر؟ص؟ 
ّ

مناجـات کـردن و لـذ

دسـتور می دهد: 

تـو خـودت از آنهـا زکات بگیـر؛ نـه اینکـه منتظر بنشـینی تـا آنها بیاورنـد و بدهند.1 

بـرای ایـن کار مأمـور بـاالی سرشـان بگمـار. اینهـا نمی داننـد، مریضنـد و بـه بیمـاری 

دِر  بـه  بایـد  تـو  ـِه« هسـتی.  ِبِطّبِ َدّواٌر  »َطبیـٌب  تـو  تـو طبیبـی  مهلکـی مبتـال هسـتند. 

ُرُهْم َو ُتَزکیِهْم ِبها ...<.   ِمْن أْمواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطّهِ
ْ

1. سوره توبه، آیۀ 103؛ >ُخذ
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خانه هـا بـروی و ایـن بیمارهـای جهـل را درمـان کنـی و دارو بدهـی. اینهـا خبـر ندارنـد 

کـه چـه دردی دارنـد. ولـی طـّب تـو: هـم مرهـم دارد و هـم میسـم1 دارد. میَسـم یعنـی 

ابـزار داغ نهـادن. بعضـی بیماریهـا را بایـد داغ کننـد و بسـوزانند تا خوب شـود. رسـول 

اکـرم؟ص؟ اینطـور اسـت. گاهـی بایـد از بعضـی افـراد اموالـی را بگیرنـد تـا در اثـر آن، دل 

دهندۀ آن مال بسـوزد و بیماری او خوب شـود. اگر در دنیا نسـوزد، به قیامت خواهد 

رسـید و آنجـا خواهـد سـوخت. اگـر در دنیـا مـال کسـی را بگیرنـد دلـش می سـوزد. 

وقتـی بـه دنیـا سـوخت، از سـوزش قیامـت در امـان می مانـد. لـذا گرفتـن زکات درد 

بسـیاری از مـردم را درمـان می کنـد. بـرای انفـاق کـردن شـرایطی هـم وجـود دارد قـرآن 

کریـم می فرمایـد: 

>شـما به آن بّر که همان تطهیر و تزکیه اسـت نخواهید رسـید، مگر اینکه 

از آنچه دوست دارید انفاق کنید<. 2 

داریـد  دوسـت  را  آنچـه  ندهیـد؛  کسـی  بـه  را  پـاره  لبـاس  و  مانـده  شـب  غـذای 

انفـاق کـرده  را  بدهیـد. صّدیقـۀ کبـری؟اهس؟ در شـب زفافـش پیراهـن عروسـی خـود 

اسـت. همـان پیراهنـی کـه بـا جـان هـر عروسـی برابـری می کنـد! وقتـی پـدر بزرگوارش 

فـردای شـب عروسـی بـه دیـدارش آمـد، دید پیراهـن کهنه بر تـن دارد. فرمـود: ما برای 

شـب عروسـی شـما پیراهن نو خریده بودیم چه کردی؟ عرض کرد: آن را به مسـکین 

ـْن 
َ
دادم. فرمـود: چـرا پیراهـن کهنـه را نـدادی؟ در جـواب پـدر گفـت: خـدا فرمـوده: >ل

ـوَن؛ هرگـز به حقیقـت نیکویی نمی رسـید مگر از آنچه  ـا ُتِحّبُ ـٰی ُتْنِفُقـوا ِمّمَ ِبـّرَ َحّتَ
ْ
ـوا ال

ُ
َتنال

کـه دوسـت داریـد، انفـاق کنیـد<. 

و من آنچه را که دوست داشتم در راه خدا انفاق کردم. 

ْحمی َمواِسَمُه«. 
َ
ْحکَم َمراِهَمُه َو ا

َ
1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص156؛ »َقد ا

 اهلَل ِبِه َعِلیٌم<. 
َ

إّن
َ
وَن َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن َشی ٍء ف ا ُتِحّبُ ی  ُتْنِفُقوا ِمّمَ ِبّرَ َحّتَ

ْ
وا ال

ُ
ْن َتنال

َ
2. سوره آل عمران، آیۀ 92؛ >ل
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کیفّیت انفاق رشد آفرین 

قرآن کریم می فرماید: 

>ای باورداران! از پاکیزه  ها و خوب های درآمدتان بدهید ...<. 1 

در ادامه می فرماید: 

بـرای انفـاق، سـراغ آنچـه منفورتـان اسـت و دلتـان نمی خواهـد نرویـد. اگـر آن را بـه 

خودتـان بدهنـد، چشـم می بندیـد و بعـد می گیریـد. 2 چرا آن را که خود نمی پسـندید، 

بـه دیگـری می دهیـد؟ اینگونـه انفـاق هیـچ نفعـی بـه حـال گیرنـدۀ آن نـدارد؛ چـون 

بهـره ای نمی بـرد و گاهـی گیرنـدۀ آن شـخص محترمـی اسـت کـه تهی دسـت اسـت و 

اینگونـه بخشـش بـه او، توهیـن تلقـی می شـود و در نتیجـه هـم او آزرده خاطـر می شـود 

و هـم بـرای حـال شـما نفعـی نـدارد. چـون آن، رذایـل و حـّب دنیـا را از بیـن نمی بـرد؛ 

انفـاق بایـد حـّب دنیـا را از بیـن ببـرد و ایـن درد را درمان کند. قّصـه ای هنگام نزول آیۀ 

ِر ...< روایت شـده که نشـان می دهد این آیه چقدر در دل های مؤمنین  وا الِبّ
ُ
ْن َتنال

َ
>ل

تأثیـر داشـته اسـت. نقـل شـده اسـت شـخصی باغـی بسـیار مصّفـا و زیبـا داشـت. 

چشـمه های زیبایـی هـم در باغـش جـاری بـود و در میـان مردم معروف بـود. وقتی این 

آیـه نـازل شـد، آن شـخص خدمـت رسـول اکـرم؟ص؟ آمـد و گفـت: آمـده ام باغـی را کـه 

دارم، صدقـه بدهـم. فرمـود: چـرا آن بـاغ را می دهـی؟ گفـت: چـون محبوبترین چیزها 

نـزد مـن همـان اسـت و خـدا فرمـوده محبـوب خـود را بدهیـد. پیامبـر فرمـود: 

»آفرین بر تو! این مالی است که برای تو سودبخش است«. 3 

آری: 

کَسْبُتْم ...<.  ِذیَن آَمُنوا أْنِفُقوا ِمْن َطیباِت ما 
َّ
1. سوره بقره، آیۀ 267؛ >یا أیَها ال

 أْن ُتْغِمُضوا ِفیِه ...<. 
ّ
ْسُتْم ِبآِخِذیِه إل

َ
َخِبیَث ِمْنُه ُتْنِفُقوَن َو ل

ْ
ُموا ال ْرِض َو ل َتیّمَ

َ
ل

ْ
کْم ِمَن ا

َ
ا أْخَرْجنا ل 2. همان؛ >َو ِمّمَ

ک «. 
َ
 َراِبٌح ل

ٌ
3. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 7، ص 249؛ »َبْخ َبْخ َذِلَک َمال
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»کسـی کـه مطمئـن و معتقـد باشـد که خدا جـای آن را]که انفـاق می کند[

پـر خواهـد کـرد خیلـی راحـت مال خـود را از خود جـدا می کند«. 1 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: 

»ای مـردم! همانـا دنیـا گذرگاه اسـت و آخرت قـرارگاه! حال از گذرگاهتان 

بـرای قرارگاهتان توشـه بردارید«. 2 

»قسـمتی از اموالتـان را پیـش بفرسـتید تـا بـه نفـع شـما تمـام شـود همـه را 

پـس از خـود نگذاریـد کـه باعـث زیـان شـما خواهـد بـود«. 3 

همـۀ اموالتـان را نگذاریـد کـه دیگـران بخورنـد و روز قیامـت کیفـرش بـرای شـما 

باشـد. ایـن جمـالت بـرای مـا الهـام بخش اسـت.

 

کردن  روش آسان در راه خدا انفاق 

ما مفتخریم به اینکه قرآن بخوانیم و روایات معصومین؟مهع؟ را بشنویم که فرمودند: 

را زنده نگه  امر ما  »خدا مشمول رحمت خود قرار دهد آن کسی را که 
دارد«.4

»گفتنـد: امـر شـما چیسـت؟ فرمـود: کالم و علـم مـا را یـاد بگیـرد و بـه مـردم 

یاد بدهد«. 5 

َعطیِة ...«. 
ْ
ِف جاَد ِبال

َ
َخل

ْ
یَقَن ِبال

َ
1. تحف العقول، النص، ص 111؛ » ...َمن ا

وا ِمــْن 
ُ

ُخــذ
َ
ِخــَرُة َداُر َقــراٍر ف

ْ
ْنیــا َداُر َمَجــاٍز َو ال

ُ
َمــا الّد

َ
ــاُس ِإّن 2. نهــج البالغــه )صبحــی صالــح(، ص 320؛ »أیَهــا الّنَ

کــْم«.  کــْم ِلَمَقّرِ َمَمّرِ
یکْم«. 

َ
 َعل

ً
ْرضا

َ
یکوَن ف

َ
 ف

ًّ
کال  َو ل ُتْخِلُفوا 

ً
کْم َقْرضا

َ
 یکْن ل

ً
ُموا َبْعضا َقّدِ

َ
3. همان، ص 321؛ »هلِِل آَباُؤکْم ف

ْمَرنا«. 
َ
حیا ا

َ
4. قرب اإلسناد، النص، ص 32؛ »َرِحَم اهلل َمن ا

ُمها الّناَس«.  ِ
ّ
وَمنا َو یَعل

ُ
ُم ُعل

َّ
5. عیون أخبار الرضا؟ع؟ ، ج  1، ص 307؛ »یَتَعل
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معـاد  و  مبـدأ  بـه  علـم  اسـت،  الزم تـر  علـوم  همـه ی  از  آن  دانسـتن  کـه  علمـی  و 

اسـت؛ خودشناسـی و جهان شناسـی. تحصیـل آن هـم از راه تمریـن عملـی اسـت. 

و تمریـن عملـی، راه هـای مختلـف و گوناگونـی دارد کـه انفـاق مـال یکی از آنهاسـت. 

انسـان بایـد تمریـن کنـد و حقـوق حّقـۀ خـدا را ادا کنـد. از ابتـدا همان طـور کـه نمـاز را 

ـک 
ّ
بـه بّچه هـا یـاد می دهیـد ادای خمـس و انفـاق مـال را هـم یـاد بدهیـد. وقتـی قل

برایشـان درسـت می کنیـم و آخـر سـال آن را بـاز می کنیـم، بـه آنهـا بگوییـم خمسـش 

را بـده. بـه ایـن ترتیـب او از اّول یـاد می گیـرد کـه خمـس بدهـد. در غیـر ایـن صـورت 

وقتـی بـزرگ شـد محاسـبه می کنـد و می بینـد میلیون هـا تومـان بدهـکار اسـت. بـرای 

او سـخت اسـت کـه بپـردازد. اگـر از اّول دادن خمـس را تمریـن کـرده بـود، حـاال کـه 

تأمیـن معیشـت خانواده هـای  نبـود.  او مشـکل  بـرای  پرداختـش  رسـیده  ثـروت  بـه 

تهی دسـت مسـلمان بسـیار مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت. امـام باقـر؟ع؟ می فرمـود: 

مـن اگـر بتوانـم هزینـۀ زندگـی خانوادۀ مسـلمانی را تأمین کنم بـرای من محبوب تر 

اسـت از اینکـه هفتـاد بار حّج بـه جا بیاورم. 

اسـت،  بـوده  سـّجاد؟ع؟  امـام  معاصـر  معـروف  شـخصّیت های  از  کـه  ُزَهـری 

می گویـد: 

در یک شب زمستانی در کوچه های مدینه به امام سجاد؟ع؟ برخوردم در حالی 

کردم.  تعّجب  می برد.  دوش  بر  هیزم  مقداری  با  آردی  کیسۀ  و  سرکشیده  عبا  که 

سالم کردم و گفتم: آقا! شما در این شب سرد و تاریک، کجا می روید؟ اینکه با خود 

می برید چیست؟ فرمود: من سفری در پیش دارم. این توشۀ راه من است می برم به 

جای امنی بسپارم. گفتم: آقا! من روی دوشم می گیرم و با شما می آیم. فرمود: نه، 

من خودم باید ببرم. گفتم: غالم من همراهم است بگذارید او ببرد. فرمود: خیر، من 

خودم باید ببرم. توشۀ راه من بر عهدۀ خود من است. باید خودم ببرم. 

و مـرا بـه خـدا قسـم داد کـه دنبـال کار خـودت بـرو، مـرا بـه حـال خـودم بگـذار. او 
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می گویـد: مـن رفتـم. بعـد از چنـد روز آقـا را دیـدم. گفتـم: آقـا! شـما قصـد مسـافرت 

داشـتید، منصـرف شـدید؟ فرمـود: نـه، منظـور مـن سـفر مـرگ بـود. مـن سـفر مـرگ در 

پیـش دارم و آن زاد و توشـۀ سـفر مـرگ مـن بـود کـه بـه خانۀ مسـتمندان می بـردم. آنجا 

مـکان امـن اسـت و بـه خـدا تحویـل می دهـم. 

»پیـش از آن کـه بدن هـای شـما را از ایـن دنیـا بیـرون ببرنـد، دلهایتـان را ]از 
ایـن دنیـا[ بیـرون ببرید«. 1

دلتان را به خدا توّجه دهید. ارتباط با خدا پیدا کنید. در قرآن کریم آمده است: 

>هــر چیــزی کــه در راه خــدا انفــاق می کنیــد خداونــد متعــال از آن آگاه 

 2 اســت<. 

هـر چـه کـه باشـد کـم یـا زیـاد همیـن قدر کـه برای خـدا داده شـود و اخـالص در کار 

باشـد خـدا می پذیـرد. خـدا می دانـد که شـما چـه می کنیـد و همین کفایـت می کند. 

از خداونـد مّنـان می خواهیـم بـه همـۀ بزرگوارانـی کـه بـه هـر نحـوی در حـّل مشـکالت 

و  بـدارد و خیـر و سـعادت  توفیـق دهـد و مؤّیدشـان  زندگـی مـردم قـدم برمی دارنـد، 

سـالمت دنیـا و آخـرت بـه همـۀ مـا عنایـت فرمایـد. آمیـن یـا رّب العالمیـن. 

حضرت یوسف؟ع؟ داوطلب مدیریت مالی کشور 

حضـرت یوسـف؟ع؟ دیـد مقّدمـات برای اصالح جامعه و ارشـاد و هدایت آنان 

بـه سـوی خـدا فراهـم شـده اسـت و اکنـون از سـوی خـدا موّظـف بـه فّعالیـت در ایـن 

طریـق اسـت و دیـد َمِلـک آمـاده اسـت کـه دسـت او را در اداره ی امـور مملکـت بـاز 

بداُنکم«. 
َ
ْن ُتْخَرَج ِمنها ا

َ
وِبکم ِمن َقبِل ا

ُ
نیا ُقل

ُ
خرُجوا ِمَن الّد

َ
1. أمالی )صدوق(، النص، ص 110؛ »ا

 اهلَل ِبِه َعِلیٌم<. 
َ

إّن
َ
2. سوره آل عمران، آیۀ 92؛ > ...ما ُتْنِفُقوا ِمْن َشی ٍء ف
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بگـذارد و اختیـارات وسـیعی بـه او بسـپارد؛ از اینـرو گفـت: 

>]حـال کـه می خواهـی مـرا بـه کاری بگمـاری[ ذخائـر و مراکـز مالـی ایـن 

کشـور  اقتصـادی  امـور  رأس  در  مـرا  ]و  بگـذار  مـن  اختیـار  در  را  سـرزمین 
 1 مـن نگهبـان دانایـی هسـتم<.  کـه  نظـر  آن  از  بگمـار[ 

اهّمیــت  از  نشــان  مالــی،  امــور  مدیریــت  بــه  صّدیــق؟ع؟  حضــرت  انتخــاب 

ــت، تأثیــر بســزایی دارد 
ّ
مســائل اقتصــادی می دهــد کــه در ارتقــا و انحطــاط هــر مل

بایــد دارای دو صفــت  هــر کشــور  مالــی  امــور  کــه متصّدیــان  و ضمنــًا می فهمانــد 

 باشــند؛ یکــی پاکــی و امانــت و دیگــر تخّصــص در امــر مدیریــت؛ چنان کــه می بینیــم 

فرموده است: 

ٌم< ؛   َعِل�ی
�نٌ �ی ی َح�نِ ِ

�نّ > اإ

در  بـه تخّصـص  اشـاره  و علیـم  اسـت  نگهبانـی  در  امانـت  بـه  اشـاره  »حفیـظ« 

مدیریـت اسـت و چـه بسـا مفاسـد ناشـی از عـدم اّطـالع از رمـوز مدیریـت در یـک کار، 

کمتـر از مفاسـد ناشـی از خیانـت در آن کار نباشـد و بلکـه بیشـتر هـم باشـد و ظاهـرًا 

ایـن مقـام، همـان مقامـی اسـت کـه عزیز مصر شـوهر زلیخـا متصّدی آن بوده اسـت. 

چـون بعـدًا کـه برادرهـای یوسـف آمدنـد، او را بـه عنـوان عزیـز خطـاب کـرده و گفتنـد: 

َعِزیـُز< از ایـن معلـوم می شـود کـه همـان مقـام عزیـز مصـر را بـه حضـرت 
ْ
> یـا أّیَهـا ال

یوسـف داده انـد. 

اینجـا ممکـن اسـت ایـن سـؤال مطـرح شـود کـه: چـرا حضـرت یوسـف خـود را 

سـتوده اسـت در حالـی کـه خودسـتایی، کار ناپسـندی اسـت. در جـواب می گوییـم، 

اینجـا موضـوع معّرفـی کـردن خـود بـه مـردم اسـت تـا بداننـد او چـه مایـه ای دارد و چه 

کاری از او برمی آیـد، تـا او را بـه آن کار بگمارنـد و از فوائـد وجـود او برخـوردار شـوند. 

ی َحِفیٌظ َعِلیٌم<.  ْرِض إّنِ
َ
ل

ْ
ِنی َعلی َخزاِئِن ا

ْ
 اْجَعل

َ
1. سوره یوسف، آیۀ 55؛ >قال
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آیـا اگـر طبیـب متخّصـص در بیمـاری قلـب اعـالن کنـد و تابلـو بـاالی در خانـه اش 

بزنـد کـه مـن در فـالن دانشـگاه تحصیـل کـرده ام و دارای جواز پزشـکی هسـتم و آماده 

بـه خدمتـم؛ شـما او را خودِسـتا می دانیـد و عملـش را تقبیـح می کنیـد؟! یـا خیـر، 

بـه هنـگام نیـاز بـه او بسـیار خوشـحال می شـوید و بـا اطمینـان خاطـر بـه او مراجعـه 

می کنیـد )البّتـه در صـورت اعتمـاد بـه گفتـارش(. کسـی کـه کمـال مـورد نیـاز مـردم را 

دارد و خـودش را بـا معّرفـی در اختیـار مـردم می گـذارد؛ او خودسـتایی نمی کند؛ بلکه 

اعـالم آمادگـی بـرای خدمـت بـه مـردم می کنـد. 

آیا کسـی که آب دارد و مردم تشـنه اند، اگر بگوید آب نزد من اسـت، خودسـتایی 

کـرده اسـت؟ اگـر در میـان گرسـنگان اعـالم کنـد کـه نـان نـزد مـن اسـت، خودسـتایی 

کـرده اسـت؟ وجـود اقـدس امـام امیرالمؤمنیـن خـودش را در خطبـه ی ِشقِشـقّیه بـه 

داشـتن کمـاالت الزم در رهبـری جامعـه معّرفـی کـرده و می فرمایـد: 

»بـه خـدا قسـم! پسـر ابـی قحافـه پیراهـن خالفـت را بـه تـن کـرد در حالـی 

کـه خـوب می دانسـت موقعّیـت مـن نسـبت بـه خالفـت، موقعّیت قطب 

نسـبت بـه سـنگ آسـیاب اسـت کـه بـا کنـار رفتـن مـن، آسـیاب خالفت از 

محـور خـود منحـرف می شـود و اختـالل و فسـاد در اّمـت بـه وجـود می  آیـد«.1 

ایـن خودسـتایی نیسـت بلکـه معّرفـی فـرد الیـق بـرای رهبـری اّمـت اسـت کـه 

ناشـناخته ی در میـان مـردم اسـت و بایـد اعـالم کنـد و خـود را بـه مـردم بشناسـاند. تـا 

آنجـا کـه می فرمایـد: 

ه ی 
ّ
»سـیل بـرکات وجـود از علـوم و ِحکـم از سـوی منبع فّیاض، ابتـدا بر قل

کـوه وجـود مـن می ریـزد و آنـگاه از دامـن مـن سـرازیر می شـود و بـه دیگـر 

کائنـات عالـم می رسـد. مـرغ اندیشـه ی احـدی، هـر چه در فضـای علم و 

 
ُ

ی ِمْنَها َمَحّل ِ
ّ
 َمَحل

َ
ُم أّن

َ
یْعل

َ
ُه ل

َ
ه َو ِإّن

َ
َصَها اْبُن ابی َقحاف َقْد َتَقّمَ

َ
1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 48؛ »أَما َو اهلِل ل

َحی«.  ُقْطِب ِمَن الّرَ
ْ
ال
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حکمـت بـال و پـر بزنـد، بـه اوج رفعـت وجـود مـن نمی رسـد«. 1 

ــت  ــه از آن جه ــد ن ــی می کن ــت معّرف ــق خالف ــود را الی ــر خ ــی؟ع؟ اگ ــرت عل حض

ــا  ــاره ی خــود را کــه ب اســت کــه طالــب ریاســت و حکومــت اســت؛ او لنگــه کفــش پ

ــود:  ــاس داد و فرم ــن عّب ــان اب ــی زد، نش ــه م ــودش آن را وصل ــت خ دس

»بـه خـدا قسـم! ایـن لنگـه کفش وصلـه دار در نظر من از حکومت بر شـما 

 ایـن کـه مـن می خواهـم بـا بـه دسـت آوردن قـدرت، 
ّ
محبوب تـر اسـت. اال

حّقـی را برپـا دارم و یـا باطلـی را برطرف سـازم«. 2 

مـا چـون خودمـان بـه اهـوای نفسـانی گرفتاریـم، خیـال می کنیـم آنها هـم مانند ما 

هسـتند و می خواهنـد خـود را بسـتایند و اظهـار کمالـی بنمایند. 

گر چه باشد در نوشتن شیر، شیر کار پاکان را قیاس از خود مگیر   

البّتـه بـه ایـن حقیقـت نیـز بایـد توّجه داشـت که همه یوسـف صّدیق نمی شـوند 

بـه مـن محتـاج  تـا مـِن نوعـی بگویـم، مـردم  و همـه هـم علی بن یقطیـن نمی شـوند، 

هسـتند و من باید پیش بیفتم و اظهار کمال بنمایم. گاهی شـیطان وسوسـه می کند 

کـه مـردم بـه تـو محتاجنـد و نبایـد از دیگـران عقـب بمانـی و همچـون علی بن یقطیـن 

بایـد فریـادرس شـیعیان در دسـتگاه عّباسـیان باشـی. مگـر نشـنیده ای کـه حضـرت 

امـام کاظـم؟ع؟ بـه علی بن یقطیـن می فرمـود، تـو در دسـتگاه حکومـت هـارون باش و 

بـه حـّل مشـکالت شـیعیان اقـدام کن؟ 

»کّفاره ی اعمال شما، نیکی نمودن به برادرانتان است«. 3 

آقایـان فقهـا ایـن بحـث را دارنـد کـه قبـول والیـت از حاکـم جائـر، همـه جـا حـرام 

نیسـت بلکـه گاهـی مسـتحّب و گاهـی هـم واجـب می شـود. بویـژه بـرای اشـخاصی 

یُر«.  ی الّطَ
َ
یُل َو ل یْرَقی  ِإل ی الّسَ 1. علل الشرائع، ج 1، ص 150؛ »یْنَحِدُر َعّنِ

 .»
ً

َع َباِطال
َ
 أْو أْدف

ً
ِقیَم َحّقا

ُ
 أْن ا

َّ
ی ِمْن ِإْمَرِتکْم ِإل

َ
ِهی أَحّبُ ِإل

َ
2. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 76؛ »َو اهلِل ل

ی  ِاْخواِنکْم«. 
َ
ْعماِلکُم اِلْحساُن ِال

َ
کّفاَرة ا 3. تحف العقول، النص، ص 410؛ »یا َعِلی 
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مملکـت  در  صـالح  ایجـاد  شـوند،  وارد  جائـر  حاکـم  دسـتگاه  در  اگـر  می داننـد  کـه 

می کننـد و مفاسـد را از بیـن می برنـد البّتـه بـه شـرط اینکـه طـوری نشـود کـه ابتـدا بـه 

ایـن نّیـت وارد شـود کـه می خواهـد مـردم را بهشـتی کنـد، یـک وقـت خـودش سـر از 

جهّنـم درآورد! راه، خیلـی باریـک و دقیـق اسـت و از هـر دو طـرف الزم اسـت رعایـت 

شـود و انسـان فریـب شـیطان را نخـورد. 

»از امام صادق؟ع؟ سؤال کردند، آیا می شود در جایی خودستایی جایز باشد 

و انسان مدح خود را بگوید. فرمود: بله! وقتی مردم او را نمی شناسند«1 و در عین 

حال احتیاج به کماالت او دارند، او چاره ای ندارد جز اینکه خود را معّرفی کند و از 

این روست که حضرت یوسف ؟ع؟ خودش را معّرفی کرده که من حفیظ و علیمم. 

ایــن مملکــت در حــال ســقوط اســت. اگــر مــن متصــّدی امــر خزائــن نباشــم، 

هفــت  در  باشــم.  خزائــن  حفیــظ  می توانــم  مــن  مــی رود.  ســقوط  بــه  رو  مملکــت 

ســال فراوانــی، محصــول را ضبــط کنــم و در هفــت ســال قحطــی بــا تدابیــر عالمانــه 

و حکیمانــه و جیــره بنــدی معّیــن، از همــه نگهبانــی کنــم و همیــن کار را هــم کــرد. 

کســانی بــه حضــرت امــام ابوالحســن الّرضــا؟ع؟  بعــد از قبــول والیتعهــدی مأمــون 

ــد  ــور ش ــا چط ــه دنی ــی ب ــد و بی اعتنای ــه زه ــن هم ــا ای ــما ب ــه ش ــد ک ــراض می کردن اعت

کــه والیتعهــدی مأمــون را قبــول کردیــد؟ امــام بــرای اینکــه جوابــی مطابــق بــا فهــم آن 

افــراد داده باشــد فرمــود: آیــا به نظــر شــما نبــی افضــل اســت یــا وصــی نبــی؟ البّتــه مــا 

معتقدیــم کــه ائّمــه اطهــار  ]از همــه ی انبیــاء بجــز خاتم االنبیــاء[ افضلنــد؛ ولــی امــام 

متناســب بــا فکــر آنهــا چنیــن فرمــود. گفتنــد: نبــی افضــل از وصــی اســت. فرمــود: آیــا 

ــه ُمْســلم. فرمــود: َمِلــک مصــر مشــرک  ــا ُمْســلم؟ گفتنــد: البّت مشــرک افضــل اســت ی

ــم.  ــّی نبّی ــن وص ــت و م ــلم اس ــر مس ــب ظاه ــر حس ــون ب ــود. مأم ــی ب ــْف نب ــود و یوس ب

آنجــا خــود نبــی کــه  بزعــم شــما افضــل از وصــّی نبــی اســت، از َمِلــک مشــرک تقاضــا 

یِه«. 
َ
1. تفسیر الصافی، ج 5، ص 95؛ »َنَعم، ِإَذا اْضُطّرَ ِال
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کــرد کــه او را متصــّدی امــر خزائــن کنــد اّمــا مــن کــه وصــّی نبّیــم، مأمــون هــم بــر حســب 

ظاهــر ُمْســلم اســت، او بــه مــن تحمیــل کــرده، نــه این کــه مــن درخواســت کــرده باشــم. 

بعــد استشــهاد بــه ایــن آیــه کردنــد کــه: 

»آیا نشنیده ای که یوسف گفت: 1 
مرا بر خزانه های زمین بگمار که من فردی نگهداره  دانا هستم«. 2

پـس چنیـن نیسـت کـه هر کسـی مقام و منصبـی را قبول کرده، حتمـًا روی اهوای 

نفسـانی و دنیـا دوسـتی بـوده اسـت! حاصـل آن کـه حضـرت یوسـف؟ع؟ هـم مقـام 

مدیریـت امـور مالـی را از ملـک مصـر درخواسـت کـرده و هم خود را بـه عنوان> َحِفیٌظ 

َعِلیـٌم< معّرفـی نمـوده اسـت در حالـی کـه نـه دنیادوسـت بـوده اسـت و نـه خودسـتا؛ 

بلکـه در هـر دو مـورد، اقـدام بـه وظیفـه ی الهـی خـود کرده اسـت. 

روش بهره برداری بیشتر از دارایی های خود 

قبـاًل هـم عـرض کردیـم تـا فرصتـی هسـت و مهلتـی باقـی اسـت، از انباشـته های 

در  فـردا  هـم  و  می کننـد  سـبک  را  بارتـان  امـروز  هـم  کـه  بدهیـد  نیازمنـدان  بـه  خـود 

شـدیدترین حـاالت نیازمندی تـان، بـه شـما برمی گرداننـد، اگرنـه فـردا کـه جهّنـم را 

می شـود:  بلنـد  فریادتـان  دیدیـد، 

>... ای کاش! برای امروز چیزی از پیش فرستاده بودم<. 3 

 حال امروز که بی نیاز و توانگر هستی، بده تا فردا که نیازمند شدی، به تو برگردانند. 

 یوُسَف«. 
َ

ما َسِمْعَت َقْول
َ
1. تفسیر الصافی، ج 5، ص 95؛ »ا

ی َحِفیٌظ َعِلیٌم «.  ْرِض إّنِ
َ
ل

ْ
ِنی َعلی  َخزاِئِن ا

ْ
2. همان؛ » اْجَعل

ْمُت ِلَحیاِتی<. 
َ

یَتِنی َقّد
َ
3. سوره فجر، آیۀ 24؛ > ...یا ل
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امروز که دارا هسـتی آن مسـتمندی را که به سـراغت آمده1 و از تو قرض می طلبد 

و می خواهـد بـارت را سـبک کنـد مغتنم بشـمار که فردا دنبالـش می گردی و پیدایش 

نمی کنی! 

وقتی کسی آمد و از ابوذر؟وضر؟ کمک مالی خواست، گفت: من چند شتر دارم؛ 

و  کرد  رحم  ابوذر  به  و  رفت  او  کن.  انتخاب  خواستی  که  را  کدام  هر  و  برو  خودت 

الغرترین شتر را انتخاب کرد. ابوذر وقتی آگاه شد گفت: چرا این کار را کردی؟ چرا 

الغرترین را انتخاب کردی؟ گفت: با خودم گفتم ابوذر به آن نیازمندتر است. ابوذر 

گفت: نیاز من آن روزی است که دستم به هیچ چیز نمی رسد؛ آن روز، روز نیاز من 

است. االن برو و چاق ترین را انتخاب کن که در همان روز نیازم، به دردم می خورد. 

خداوند بزرگ فرموده است: 

>هرگـز بـه سـعادت ابـدی نخواهیـد رسـید تـا از آنچـه کـه دوسـت داریـد 

انفـاق کنیـد ...<. 2 

>...هـر چـه را کـه انفـاق می کنیـد خـدا بـه آن عالـم اسـت و همیـن کافـی 

اسـت کـه خـدا بدانـد چـه می کنیـد<. 3 

صاحبـدل  کـه  آنهـا  می خواندنـد،  مـردم  بـرای  را  قـرآن  خـدا؟ص؟،  رسـول  وقتـی 

نمی شـناختند.  پـا  از  سـر  کـه  می شـدند  دگرگـون  چنـان  بودنـد، 

ابوطلحـۀ انصـاری؟وضر؟ در مدینـه مـرد ثروتمنـدی بـود و یـک باغ سرسـبز داشـت. 

وقتـی ایـن آیـه نازل شـد که: 
و�نَ ...؛ 4 �بُّ ِ�

ا �تُ وا ِمّمَ �تُ �نِ �نْ ی �تُ
ّرَ َح�تَّ �بِ

ْ
وا ال

ُ
ال �ن �نْ �تَ

َ
>ل

هـر گـز بـه حقیقـت نیکـی نمی رسـید مگـر زمانی کـه از آنچه دوسـت دارید 

انفـاق کنید<. 

ک«.  1. تحف العقول، النص، ص 74؛ »َو اْغَتِنْم َمِن اْسَتْقَرَضک ِفی َحاِل ِغَنا
وَن ...«.  ا ُتِحّبُ ی ُتْنِفُقوا ِمّمَ ِبّرَ َحّتَ

ْ
وا ال

ُ
ْن َتنال

َ
2. سوره آل عمران، آیۀ 92؛ »ل

 اهلَل ِبِه َعِلیٌم«. 
َ

إّن
َ
3. همان؛ » ...َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن َشی ٍء ف

4. همان. 



356

ایـن مـرد ثروتمنـد پیـش رسـول خدا؟ص؟ آمد و عـرض کرد: یا رسـول اهلل! می دانید 

مـن باغـی دارم کـه خیلـی محبـوب مـن اسـت، ایـن آیـه نـازل شـده کـه خـدا محبوب 

مـا را از مـا می خواهـد، مـن می خواهـم همیـن باغـم را در راه خـدا تقدیـم کنـم کـه خـدا 

آن را در عالـم آخـرت بـه مـن بدهـد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمود: 

»به به، آفرین بر تو! این مالی است که برای صاحبش سود می بخشد«. 1 

بله!  گفت:  دارند؟  وجود  نیازمندانی  خویشاوندانت،  میان  آیا  فرمودند:  بعد 

فرمودند: آنها مقّدمند. آن مرد سعادتمند آن باغ را فروخت و در میان فقرا تقسیم کرد. 

و نیز نقل می کنند: 

مردی از اهل َجَبل، عالقه و محّبت شدیدی به حضرت امام جعفر صادق؟ع؟ 

به مدینه  وقتی  و  راهی مّکه می شد  زیارت آن حضرت  به قصد  داشت. هر سال 

ت عشق و 
ّ
می آمد، به منزل امام وارد می شد و آقا از او پذیرایی می فرمودند. او به عل

عالقه ای که به امام؟ع؟ داشت، چند روزی در مدینه و منزل امام می ماند. در یکی 

از این سفرها، خدمت امام صادق؟ع؟ عرض کرد: آقا! من سال هاست مزاحم شما 

هستم، دلم می خواهد خودم در مدینه خانه ای داشته باشم و هر سال که آمدم به 

آنجا بروم و مزاحم شما نباشم. بعد ده هزار دینار به امام؟ع؟ داد و عرض نمود: من 

برای من  بر می گردم،  تا وقتی  از شما تقاضامندم دستور فرمایید  و  به مّکه می روم 

خانه ای بخرند که وقتی آمدم به خانۀ خودم وارد شوم و دیگر مزاحم شما نشوم. 

امـام صـادق؟ع؟ پـول را گرفـت و او رفت. وقتی سـال بعد برگشـت، خدمت امام 

صـادق؟ع؟ آمـد. امـام؟ع؟ فرمـود: خانـه خریداری شـد. آنگاه نوشـته ای به دسـت او 

دادنـد و فرمودنـد: ایـن هـم قباله اش. مـرد آن را گرفت و خواند. 

را  آن  محّمد،  جعفربن  که  است  خانه ای  قبالۀ  این  الّرحیم.  الّرحمن  اهلل  بسم 

ک«. 
َ
 ناِفٌع ل

ٌ
ک ذِلک مال

َ
1. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 7، ص 249؛ »َبّخٍ َبّخٍ ل
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برای)اسم آن مرد جبلی(در فردوس برین تهیه کرده است که 4 حّد دارد؛ یک حّدش 

به  امیرالمؤمنین علی؟ع؟، حّدی  به خانۀ حضرت  خانۀ رسول خدا؟ص؟، حّدی 

خانۀ امام حسن؟ع؟ و حّدی به خانۀ امام حسین؟ع؟؛ خدا مبارک کند ِان شاءاهلل. 

آن مـرد وقتـی آن را خوانـد، گریـه اش گرفـت. بعـد گفـت: آقـا! مـن راضی شـدم. به 

مـن خیلـی عنایـت فرمودیـد. امـام؟ع؟ فرمودنـد: آن ده هـزار دینار را که بـه من دادی، 

بـه مصـرف مسـتحّقان از سـادات حسـنی و حسـینی رسـاندم و ضامـن شـده ام کـه 

ایـن خانـه را در بهشـت بـه تـو بدهنـد. مـرد خیلـی خوشـحال شـد و رفـت. وقتـی بـه 

از شـما خواهـش  و گفـت: مـن  کـرد  را جمـع  اهـل خانـه اش  خانـه اش رسـید، همـۀ 

می کنـم وقتـی ُمـردم، ایـن قبالـه را در کفنـم بگذاریـد. مّدتـی گذشـت و او از دنیـا رفت 

و آن قبالـه را در کفنـش گذاشـتند. فـردا کـه سـر قبـرش رفتنـد دیدنـد آن قبالـه روی قبر 

افتـاده و پشـت آن نوشـته شـده اسـت: امـام صـادق؟ع؟ بـه وعده شـان وفـا کردنـد.  

نفال 
َ
هوم ا

ْ
معنا و َمف

ریشـه ی کلمـه ی انفـال از َنْفـل و َنَفـل اسـت. َنْفـل یعنـی اضافـه کـردن چیـزی بـه 

چیـزی، افـزودن، افزایـش دادن و َنَفـل آن چیـزی اسـت کـه اضافـه شـده اسـت. 

بــه کارگــری کــه صــد تومــان اجــرت می گیــرد،  اگــر صاحــب کاری  بطــور مثــال 

صــدوده تومــان بدهــد. ایــن اضافــه دادن او َنْفــل محســوب می شــود و آن ده تومــاِن 

ــت.  ــل اس ــه َنَف اضاف

نام نافله نیز از همین معنا گرفته شده است. به نماز مستحّبی نافله می گوییم، 

یومیه،  فرایض  مستحّبی.  نمازهای  یعنی  نوافل  است.  فرائض  بر  اضافه ی  چون 

عبادات اصلی هستند و نوافل، اضافه ی بر آنها می باشند. در قرآن کریم می خوانیم: 
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 1.>
ً
 َمْ�ُمو�ا

ً
اما َک َم�ت

ُّ َک َ��ب
َ َع�ش �بْ �نْ �ی

أ
َک َعسی  ا

َ
�تً ل

َ
ل ا�نِ ِ� �ن ْد �بِ

َه�بَّ �تَ
ِل �نَ �ی

َّ
>َو ِم�نَ الل

در ایـن آیـه از نمـاز شـب تعبیـر بـه »نافلـه« شـده اسـت. می فرماید: یک قسـمت از 

شـب را بیـدار بـاش و بـا خـدا بـه راز و نیاز بپرداز که این نافله اسـت، یعنی اضافه ی بر 

فرایـض یومیـه اسـت. بـه نـوه نیـز نافله گفته می شـود. فرزنـدان صلبی انسـان که اوالد 

انسـان هسـتند و اوالِد اوالد را کـه نـوه اسـت، نافلـه می گوینـد. در قـرآن کریـم دربـارۀ 

حضـرت ابراهیـم؟ع؟  می فرماید: 

>ما ]به ابراهیم[ اسـحاق را دادیم و ]سـپس فرزند اسـحاق[ یعقوب را به 

عنوان نافله 2 دادیم ...<. 

چون یعقوب؟ع؟  فرزند اسحاق و اسحاق نیز فرزند ابراهیم؟ع؟  بود. 

از نـگاه قـرآن کریـم مقصـود از انفـال، اموالی اسـت که مالـک خصوصی ندارد و در 

واقـع اضافـه بـر مالکیت خصوصی اسـت کـه باید به مصرف عموم برسـد. به انفال، 

ثـروت عمومـی گفتـه می شـود؛ چـون مصرفـش بـرای عمـوم اّمـت اسـت. هـر چنـد بـه 

حکـم آیـۀ شـریفه، انفـال اختصـاص بـه خـدا و رسـول دارد و مـال کسـی نیسـت؛ ولـی 

مصرفـش بـرای عموم مردم اسـت. 

>راجـع بـه انفـال از تـو ای پیامبـر سـؤال می کننـد و می پرسـند کـه ایـن امـوال مـاِل 

کیسـت و بـه چـه مصرفـی بایـد برسـد؟ بگـو مـاِل خـدا و رسـول اسـت<. 3 کـه بایـد 

در اختیـار حاکـم اسـالمی قـرار بگیـرد و بـه صالحدیـد حاکـم اسـالمی، بـه مصـرف 

مصالـح دینـی و اجتماعـی اّمـت مسـلمان برسـد. 

1. سوره اسراء، آیۀ 79. 
ًة ...<. 

َ
ُه إْسحاَق َو یْعُقوَب ناِفل

َ
2. سوره انبیاء، آیۀ 72؛ >َو َوَهْبنا ل

ُسوِل<.   هلِِل َو الّرَ
ُ

ْنفال
ْ

ْنفاِل ُقِل ال
ْ

وَنَک َعِن ال
ُ
3. سوره انفال، آیۀ 1؛ >یْسَئل
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معنای دقیق واژۀ تقوی 

قـوا اهلل« اینطـور معنـا می شـود کـه »از خـدا بترسـید«؛ بـا ایـن کـه معنـای 
َ
گاهی»فاّت

تقـوا، تـرس نیسـت و گاهـی هـم معنا می کنند کـه پرهیزکار باشـید، در صورتی که این 

معنـا نیـز معنـای تقـوا نیسـت زیـرا پرهیـزکار بودن، دوری کردن اسـت و حـال آن که در 

معنای تقوا، دور شـدن ملحوظ نیسـت، بلکه معنایش همان اّتخاذ »ِوقایه« اسـت. 

حفظ  خطر  از  را  انسان  که  است  چیزی  آن  وقایه  است.  »وقایه«  از  مشتّق  تقوا 

می کند؛ مثاًل سرباز در میدان جنگ از سپر استفاده می کند و آن را وسیله ی مصونّیت 

خودش قرار می دهد تا شمشیر دشمن بر سر و پیکر او وارد نیاید و مجروحش نسازد 

و از پا درنیاورد. پس سپر »وقایه« است و سپر بر سر گرفتن »اّتقا« است، یعنی »اّتخاذ 

از فرود آمدن شمشیر  وقایه«. بنابراین در یک انسان مّتقی نیرویی پدید می آید که 

هوی  و هوس بر پیکر ایمان او مانع می شود و اجازه نمی دهد آن را مخدوش کند. 
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پس تقوا ترس نیست، دوری جستن هم نیست؛ بلکه نیرویی است که در روح 

و جان انسان به  وجود می آید و هجوم شهوات و تمایالت نفسانی را که با شمشیر 

هوی  و هوس بر گوهر حیات بخش ایمان به خدا فرود می آیند مانع می شود. تقوا 

همین است؛ یعنی دِر خانه ی دل، نشستن و هر چه را غیر خداست از خانه ی دل 

دور کردن. فرموده اند: 

»قلب، حرم و خانه ی خداست، غیر خدا را در خانه ی خدا جای مده«.1 

چـه بسـا مـا خانـه ی دل را از »خـدا« خالـی کرده ایـم. همـه چیـز از غیـر خـدا در 

خانـه ی دل مـا جـا گرفتـه، آن کـه جـا نـدارد تنهـا خداسـت و بیشـتر مـا بـه ایـن درد 

بـه قـول شـاعر:  مبتالییـم. 

م کردیم صاحب خانه راآنچه ما کردیم با خود، هیچ بیگانه نکرد
ُ
در میان خانه گ

از امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نقـل شـده اسـت کـه فرمـود: دِر خانـه ی دل نشسـتم، 

غیـر خـدا را راه نـدادم. معنـای واقعـی تقـوا ایـن اسـت. اّدعـای مؤمـن بـودن کافـی 

مّتقـی می شـوید.  اگـر مطیـع شـدید،  نیسـت. 

غیر خدا را در دل جا دادن و او را در زندگی مؤّثر شـناختن »شـرک« اسـت و شـرک 

ظلـم بزرگـی اسـت و خـدا مظلـوم واقـع می شـود؛ چـون در اثـر ایـن شـرک کـه هـوی  و 

هـوس در آن دخالـت دارد، خـدا مهجـور می شـود. 

عنایت خداوند سبحان به همگان حتی به جوانان گنهکار  

برای درک این مطلب اشاره به قّصه ای شاید کفایت کند. 

از بزرگی نقل شده است: کنار نهری در بیابان گردش می کردم. عقربی را دیدم به 

ال ُتْسِکن ِفی َحَرِم اهلل َغیَر اهلل«
َ
لَقلُب َحَرُم اهلل ف

َ
1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 67، ص 25؛ »ا
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سرعت به سمت نهر آب حرکت می کند. از آن طرف دیدم قورباغه ای در آب شنا 

می کند و با شتاب به سمت خشکی می آید. او تا کنار خشکی رسید، آن عقرب 

یعنی  که  کردم  تعّجب  من  کردن.  شنا  کرد  بنا  او  و  نشست  قورباغه  پشت  بر  پرید 

رفت  آب  سمت  آن  به  قورباغه  دیدم  نیستند!  هم جنس  قورباغه  و  عقرب  چه؟! 

این  با خود گفتم: حتمًا سّری در  افتاد. من  راه  به  با شتاب  و  پیاده شد  و عقرب 

کار است به دنبال عقرب رفتم. دیدم کنار درختی رسید و تنه ی آن را گرفت و باال 

رفت. پـایین درخت، جوانی خوابیده بود و باالی درخت هم ماری بود که در کمین 

جوان بود عجیب اینکه عقرب به سراغ مار رفت و او را نیش زد و مار به زمین افتاد 

و به خود غلتید. فهمیدم این عقرب و آن قورباغه مأمور بوده اند این جوان را از شّر 

مار برهانند. وقتی جلو آمدم، دیدم بوی شراب از دهان آن جوان استشمام می شود 

تعّجب کردم او را بیدار کرده، مار را به او نشان دادم، او وحشت کرد. وقتی جریان 

را برایش گفتم. او متأّثر و گریان شد و با تحّولی که در او پیدا شد اقدام به توبه کرد. 

آورده ایـــم گشــته ها  گــم  بســی  پـرورده ایــممــا  تـوشـه هــا  بــی  بـســی  مــا 

بینواســت  کــه  پنــاه ماســت آن  آشناسـتدر  بـی  کـو  ماسـت  بـا  آشـنا 

تفاوت ایمان با اسالم 

ایمان به معنای واقعی، غیر از ایمان اّدعایی است. در میدان جهاد و جانبازی 

ممکن است ایمان، اّدعایی باشد. 

قـرآن می خواهـد مـا مسـلمانان ایمـان واقعـی را بشناسـیم و بـه پنـدار خـود اکتفـا 

نکنیـم. ایـن تعبیـر در قـرآن مکـّرر آمـده اسـت: 

>ای کسـانی کـه ایمـان داریـد! ایمـان بیاوریـد بـه خـدا و بـه رسـول خـدا و 
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بـه قرآنـی کـه نـازل شـده اسـت ...<. 1 

و در آیه ای دیگر می فرماید: 

ایمـان  و  کنیـد  پیشـه  را  الهـی  تقـوای  آورده ایـد!  ایمـان  کـه  کسـانی  >ای 

بیاوریـد بـه رسـولش تـا خداونـد دو بهـره از رحمتـش را بـه شـما بدهـد و در 
قلـب شـما نـوری قـرار دهـد کـه در پرتـو آن نـور حرکـت کنیـد ...<. 2

 اینجـا ایـن سـؤال مطـرح اسـت کـه ای ایمـان دارهـا! ایمـان بیاوریـد چـه معنایـی 

چـون  اسـت؛  ُمحـال  نیـز  حاصـل  تحصیـل  و  اسـت  حاصـل  تحصیـل  ایـن  دارد؟ 

تحصیل در جایی اسـت که نداریم و باید به دسـت بیاوریم. حاصل یعنی هسـت و 

تحصیـل یعنـی نیسـت. هسـت و نیسـت بـا هم قابل جمع نیسـتند. در اینجا سـؤال 

ِذیـَن آَمُنـوا 
َّ
ایـن اسـت کـه اگـر آنهـا ایمـان ندارنـد پـس چـرا آمـده اسـت؟ >یـا أیَهـا ال

آِمُنوا<؛ 

»آَمنوا«معلـوم می کنـد کـه ایمـان داریـد از»آِمنوا«معلـوم می شـود کـه نداریـد. ایـن 

یعنـی چـه؟ داشـتن ایمـان و نداشـتن آن قابـل جمـع نیسـتند. 

معلـوم می شـود ایمـان مراتـب دارد؛ دارای ظاهـر و باطـن اسـت؛ بـه »اّدعایـی« و 

»واقعی« تقسـیم می شـود. آن ایمانی که نافع اسـت و قرآن به آن اشـاره دارد و نجات 

انسـان بعـد از مـرگ به وجـود آن ارتبـاط می یابـد، ایمـان واقعـی و قلبی اسـت نه ایمان 

ظاهری و لسـانی. 

 معتقد باشـید و 
ً
»ایمـان ایـن اسـت کـه بـه زبـان اقـرار کنید، در قلـب عمیقا

در مقـام عمـل نیز ظاهر سـازید«. 3

 َعلی  َرُسوِلِه ...<. 
َ

ل ِذی َنّزَ
َّ
کتاِب ال

ْ
ِذیَن آَمُنوا آِمُنوا ِباهلِل َو َرُسوِلِه َو ال

َّ
1. سوره نساء، آیۀ 136؛ >یا أّیَها ال

 
ً
ُنورا کْم 

َ
ل َیْجَعْل  َو  َرْحَمِتِه  ِمْن  یِن 

َ
ِکْفل یْؤِتکْم  ِبَرُسوِلِه  آِمُنوا  َو  اهلَل  ُقوا 

َ
اّت آَمُنوا  ِذیَن 

َّ
ال أّیَها  >یا  آیۀ 27؛  2. سوره حدید، 

َتْمُشوَن ِبِه ...<. 
ْرکاِن«

ْ
ِب َو َعَمٌل ِبال

ْ
َقل

ْ
ساِن َو َعْقٌد ِفی ال ِ

ّ
ْقَراُر ِبالل

ْ
یَماُن ُهَو اإل

ْ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص 27؛ »اإل  .3
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و اّما در پاسخ به سؤالی که شد باید بگوییم اسالم غیر از ایمان است. 

»اعـراب گفتنـد: ایمـان آوردیـم. بـه آنهـا بگـو کـه شـما ایمـان نیاوردیـد. 
1 آوردیـم«.  اسـالم  بگوییـد  ولیکـن 

آن هـم اسـالم درجـه ی پاییـن؛ چون اسـالم درجـه ی اعال از آِن پیامبران اسـت واز 

ایمـان هم باالتر اسـت. 

اسـالم آوردن در درجـه ی پاییـن آن، همـان بـر زبـان آوردِن شـهادتین اسـت؛ یعنی 

شـهادت دادن بـه وحدانّیـت خـدا و رسـالت رسـول خـدا؟ص؟. ایـن دو جملـه را کـه 

بـر زبـان آوردیـد مسـلمان می شـوید، دیگـر خونتـان ریختـه نخواهـد شـد، کسـی مجـاز 

نیسـت اموالتـان را ببـرد، احـکام صّحـت معاملـه و ازدواج برقـرار می گـردد؛ اینهـا آثـار 

اسـالم آوردن اسـت. 

ولـی شـما هنـوز بـه مرتبـه ی ایمـان نرسـیده اید، وقتـی اعتقـاد بـه اسـالم در قلبتان 

جـا گرفـت آنـگاه مؤمن می شـوید. 

ایمان علمی منجی انسان نیست 

آسـان  انسـان  بـرای  علمـی  ایمـان  آوردن  دسـت  بـه  اینکـه  اسـت  م 
ّ
مسـل آنچـه 

اسـت. انسـان می توانـد بـا انـدک مطالعـه ای در نظـام حیـرت انگیز آفرینـش، به وجود 

آفریننده و اداره کننده ای علیم و حکیم پی ببرد. این ایمان علمی است که همه ی 

انسـان ها کـم و بیـش از آن بهره مندنـد. ایـن ایمـان علمـی منشـأ اثـر واقـع نمی شـود؛ 

یعنـی غرایـز را نمی توانـد تعدیـل کنـد. انسـانی کـه تنهـا دارای علـم اسـت، وقتـی بـه 

پـول و مقـام و جـاه برسـد، دچـار لغزش می شـود. دیدن زن زیبایـی او را از خود بیخود 

ْمنا<. 
َ
ْسل

َ
وا أ

ُ
ْم ُتْؤِمُنوا َو لِکْن ُقول

َ
ا ُقْل ل ْعراُب آَمّنَ

َ ْ
ِت ال

َ
1. سوره حجرات، آیۀ 14؛ >قال
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می کند. شـهوات نفسـانی در وجودش حاکم اسـت. علم او نمی تواند مانع از هجوم 

شـهوات شـود. ایـن علـم وجـود دارد ولـی در عیـن حـال غرایـز بـر او حاکمنـد. غرایـز 

در وجـود انسـان توفـان برپـا می کننـد و هـر علمـی بـه عنـوان ایمـان نمی توانـد مانـع از 

هجـوم توفـان غرایـز شـود؛ بلکـه انسـان بـا داشـتن همان ایمـان علمی به دنبـال غرایز 

مـی رود. بعـد از مّدتـی کـه بـه دنبـال غرایز رفت کم کـم خوِد این غرایز، ایمـان اّولی وی 

ـی چراغ 
ّ
را تضعیـف می کننـد و تدریجـًا ضعیـف و ضعیف تـر می شـود تـا آن کـه بـه کل

ایمانـش خامـوش می شـود. خداونـد حکیـم در قرآن کریـم به این موضوع اشـاره دارد: 

 عاقبـت کسـانی کـه مرتکـب کارهـای زشـت شـدند ایـن بود که )بـا وجود 

اّطالعـات علمـی( آیـات مـا را تکذیـب کردنـد و بلکـه آنهـا را بـه مسـخره 
میگرفتنـد<. 1

اّما بدعملند، این بد عملی ها،  بله انسان هایی که می فهمند و عالم هستند 

تردید  و  به شّک  روز حساب،  و  قیامت  به جایی می رساند که در اصل  را  آنها  کار 

می افتند و سرانجام منکرحق و حقیقت می شوند و آن را به باد استهزاء می گیرند. 

بنابرایـن ایمـان علمـی برغـم اینکـه مفیـد و مطلـوب اسـت اّمـا در نهایـت قـادر بـه 

نجـات انسـان از شـّر وسوسـه های گوناگـون نخواهـد بـود. 

سعادت آفرینی ایمان عملی 

مؤّثرتریــن ایمــان، ایمــاِن عملــی اســت یعنــی ایمانــی کــه بــر اثــر تکــرار عمــل در روح 

ــر طبــق همــان دســتوراتی کــه از طریــق  و جــان انســان پیــدا می شــود. یعنــی انســان ب

ایمــان علمــی بــه دســت آورده اســت، عمــل  کنــد ولــو در حّقانّیتــش تردیــد هــم داشــته 

کاُنوا ِبها یْسَتْهِزُؤَن<.  ُبوا ِبآیاِت اهلِل َو 
َّ

کذ ی أْن 
َ
وأ ِذیَن أساُؤا الّسُ

َّ
کاَن عاِقَبَة ال 1. سوره روم، آیۀ 10؛ >ُثّمَ 
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باشــد، بــه همــان عمــل کنــد. مثــاًل ما ایمــان ضعیفی داریــم و به حّد یقین نرســیده ایم 

ولــی همیــن قــدر می دانیــم کــه خــدای عالــم و حکیــم داریــم. پیغمبــر فرســتاده، قــرآن 

فرســتاده، دســتوراتی دارد. واجبــات و محّرماتــی دارد. تــرک کــردن ایــن محّرمــات هم 

بــر مــا دشــوار اســت. مثــاًل کنــار زدن ربــا دشــوار اســت، دســت از رشــوه برداشــتن دشــوار 

اســت. پــا نهــادن بــر روی بســیاری از شــهوات دشــوار اســت، ولــی بــه همیــن احکامــی 

کــه به نظــر شــما دشــوار اســت عمــل کنیــد. بــه همیــن انجــام دادن واجبــات و تــرک 

ــف هــم کــه باشــد عمــل کنیــد. )معنــای تکلیــف همیــن اســت، 
ّ
ــا تکل محّرمــات ب

َفــت دارد، مشــّقت دارد. همیــن را عمــل کنیــد( و بدانیــد کــه خداونــد این چنیــن 
ْ
ُکل

ــر می شــود. پرده هــا  ــرار داده اســت هــر چــه بیشــتر عمــل کنیــد، روح شــما لطیف ت ق

کنــار می رونــد، کمکــم مطلــب را بهتــر می فهمیــد و روشــن می شــوید. ایــن روشــنی 

منظــور خــدا و رســول اســت. ایــن ایمــان، ایمــاِن عملــی اســت. 

نمونــه ی بــارز ایمــان عملــی، یوســف صّدیــق؟ع؟ اســت. او بــه جایــی رســید کــه 

غریــزه نتوانســت در مقابلــش َقــْد علــم کنــد. لغزشــگاه بزرگــی برایــش پیــش آمــد. 

بـود. چـون عبـادت می کـرد و مخلـص  مسـیر یوسـف؟ع؟ عبـادت و عبودّیـت 

بـود، همیـن عبودّیـت بـا اخـالص او را بـه آن درجـه از ایمـان و یقیـن رسـاند. کـه خـدا 

ـص مـا بـود. 
َ
در وصـف او فرمـود او از بنـدگان مخل

اّمــا شــدنی  اســت،  بســیار دشــوار  اگرچــه  اســت؛  هــم همیــن  مــا  حــاال مســیر 

و ِطــی کردنــی اســت. آری، مــا ایمــان داریــم، اّمــا ایمــان علمــی داریــم. ایــن ایمــان 

 بایــد بــا »عمــل« رشــد کنــد. اگــر عملــی شــد، دنبالــش ایمــان و یقیــن و روشــندلی 

خواهد آمد. 
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س داشتن صحیح است یا غلط؟ 
ْ

اعتماد به َنف

لـذا  خـدا  غیـر  بـه  نداشـتن  تکیـه  یعنـی  نفـس«  بـه  »اعتمـاد  اسـاس  و  اصـل  در 

»اعتمـاد بـه نفـس« کـه در روان شناسـی از کمـاالت انسـان محسـوب می شـود، اگـر بـه 

معنـای اّتـکای بـه خـود باشـد و خـدا را به حسـاب نیـاورد، نظری نامعقول و ناشـدنی 

اسـت؛ زیـرا انسـان موجـودی اسـت کـه تمـام هسـتی  اش بـه بـادی بنـد اسـت؛ یعنـی 

تـا ایـن هـوا بـه ریـه اش داخـل و خـارج می شـود، زنـده اسـت و همیـن کـه قطـع شـد، 

خـودش  پـای  روی  و  باشـد  خـودش  بـه  مّتکـی  می توانـد  موجـود  ایـن  آیـا  می میـرد، 

بایسـتد؟! معنـای صحیـح »اعتمـاد بـه نفـس« ایـن اسـت کـه انسـان بـه انسـان های 

دیگـری کـه ماننـد خـودش ضعیف هسـتند، تکیه نکند و در تمام شـئون زندگی اش 

مسـتقّل و خودکفـا باشـد و وابسـته بـه احـدی از افـراد بشـر نباشـد؛ اّمـا نسـبت بـه خدا 

بایـد مّتکـی باشـد و نمی توانـد نباشـد. چـون انسـان مخلـوق اسـت و مخلـوق، جوهر 

ذاتـش اّتـکا بـه خالـق اسـت. وابسـتگی و اّتـکا بـه دیگـران، »اعتبـاری« و قـراردادی 

اسـت اّمـا وابسـتگی و اّتـکا بـه خـدا »جوهـری« اسـت. مخلـوق ذاتـًا آویختـه و فانـی 

ـٖی اسـت. 
ّ
ـی اهلل علیـه و آلـه تدل

ّ
در خالـق اسـت و لـذا از افتخـارات پیغمبـر اکـرم صل

ـٰی«؛ »سـپس نزدیـک شـد پـس آویخـت« در شـب معـراج آن قـدر رسـول 
َّ
»ُثـّمَ َدنـا َفَتَدل

ی یعنی فنا و 
ّ
ی و فانی در حق شـد. تدل

ّ
خـدا؟ص؟ در مراتـب قـرب پیـش رفـت تـا متدل

آویختگـی، یعنـی پیامبـر ایـن واقعیـت را دریافـت که خوْد هیچ اسـت و وابسـته ی به 

خالق اسـت و جز وابسـتگی چیزی ندارد و هر مخلوقی چنین اسـت. انسـان باید به 

ایـن بـاور برسـد کـه از خـود چیـزی نـدارد، آنچـه دارد از خـدا دارد و آنچـه را از خدا دارد 

موّظـف اسـت بـه کار گیـرد؛ چـون بیـکاری، او را نـزد خـدا مبغـوض و منفـور می کنـد. 

بیفکـن و هیچـگاه مأیـوس  بـه کار  تـو داده ام،  بـه  کـه  را  خداونـد می فرمایـد: همـان 
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مبـاش، هـر جـا کـه نیـازی شـد، بـه تـو مـدد خواهـم رسـاند. خـوِد خـدا می فرمایـد: 
>آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست ...؟<. 1

و در جای دیگری می فرماید: 

زمیـن  و  آسـمان ها  گنجینه هـای  کـه  بـاش  و مطمئـن  بـدان  بندۀ مـن  >ای 
ـق بـه خداسـت ...<. 2

ّ
فقـط متعل

راه مطلوب برای رسیدن به مقاصد دنیایی 

بایـد دانسـت کـه بیشـتر کارهـای خـدا بـا واسـطه اسـت اینجـا تذّکـر نکتـه ای الزم 

اسـت و آن اینکه خدا می خواهد هم کارها از طریق وسـایل و اسـباب انجام پذیرد و 

هـم لطمـه ای بـه سـرمایه ی اصیل توحید وارد نیاید. این، نظام آفرینش اسـت. مردم 

که می خواهند به مقاصد خود برسـند، باید از طریق وسـایل و اسـباب برسـند. خدا 

بالواسـطه کارهـای عالـم را بـه پیـش نمی بـرد. البّتـه واضـح اسـت کـه خـدا قـدرت 

دارد تختـه سـنگ کوهسـتان را بـه نـان تبدیـل کنـد و از ریگ هـای بیابـان انـواع غذاها 

را پدیـد آورد تـا آدمیـان بـدون رنـج و تعـب بنشـینند و بخورنـد اّمـا چنیـن نمی کنـد، 

بلکـه انسـان بایـد در میـان بیابـان بـرود زیـر آفتـاب سـوزان زحمـت بکشـد زمیـن را 

شـخم بزنـد بذرافشـانی کنـد آبیـاری کنـد بعـد هـم ِدرو کند خرمـن بکوبد دانـه را از کاه 

جـدا کـرده بـه آسـیاب ببـرد و آرد کنـد و آرد را خمیـر کـرده آن را بـه تنـور آتـش ببـرد و نان 

بپـزد تـا بنشـیند و لقمـه نانـی بخـورد یعنـی هیـچ دسـتاوردی بـه سـادگی بـه دسـت 

نمی آیـد. ایـن ویژگـی نظـام آفرینش اسـت که انسـان بـا رنج و تعب به خواسـته هایش 

یَس اهلُل ِبکاٍف َعْبَدُه ...؟<. 
َ
1. سوره زمر، آیۀ 36؛ >أ ل

ْرِض ...<. 
َ
ل

ْ
ماواِت َو ا 2. سوره منافقون، آیۀ 7؛ > ...َو هلِِل َخزاِئُن الّسَ
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برسـد. آری! خـدا می توانـد اسـباب آدمـی را طـوری فراهـم کنـد کـه: »شـب بی سـواد 

بخوابـد و صبـح باسـواد برخیـزد«. 1 

اّمـا بسـیاری از مقّدمـات کار را بـه انسـان واگـذار  خـدا قـدرت هـر کاری را دارد؛ 

می کنـد، انسـان بایـد زحمـات بسـیار تحّمـل کنـد درس بخوانـد مباحثـه و مطالعـه 

کند و پای درس اسـتاد بنشـیند تا پس از سـال های متمادی رنج و تعب به مرتبه ای 

از علـم و دانـش برسـد! بنـای نظـام آفرینـش بـر ایـن اسـت. در حدیـث آمـده اسـت: 

»خـدا ابـا دارد از ایـن امـر کـه امـور عالـم را بـدون وسـیله و سـبب بـه جریـان 

بیفکند!«. 2 

بلکــه همــه چیــز را از طریــق علــل و اســباب ایجــاد می کنــد. آب از جویبارهــا 

ــا آب مــاِل جــوی نیســت بلکــه آب از  ــه آن جــوی اّم حرکــت می کنــد از ایــن جــوی ب

ــن  ــار ای ــد کن ــم بای ــا ه ــد. م ــور می کن ــا عب ــن جوی ه ــه و از ای ــمه گرفت ــش سرچش منبع

جوی هــا بنشــینیم و آب برداریــم اّمــا خیــال نکنیــم کــه ایــن آب مــال خــود جــوی 

اســت. همــه ی مــا و همــه ی موجــودات عالــم جوی هایــی هســتیم و ایــن فیــض 

خداونــد مّنــان اســت کــه در ایــن کانال هــا بــه جریــان افتــاده اســت. مــا موّظفیــم 

ــه ایــن همــه  ــا ایــن تصــّور ک ــه ب ــی ن ــم ول ــار ایــن نهرهــا بنشــینیم و از آنهــا بهــره ببری کن

بــرکات از خــوِد نهرهاســت و یــا آنچــه مــا انســان ها داریــم از خــوِد ماســت چــرا کــه 

بــر اثــر ایــن خیــال واهــی بــه گنــاه می افتیــم و غــرور مــا را فــرا می گیــرد. اگــر چیــزی 

آزادی  خــود  بــرای  نیــز  خــود  وجــودی  آثــار  از  بهره بــرداری  در  بدانیــم  خــود  آِن  از  را 

قائــل شــده و بــه دلخــواه خــود کار می کنیــم در ایــن صــورت قهــرًا بــه حــرام کاری و 

از آن دیگــری بدانیــم و بخواهیــم مطابــق  را  اگــر چیــزی  و  حرام خــواری می افتیــم! 

بــا خواســت او حرکــت کنیــم بــاز هــم دچــار شــرک و گنــاه می شــویم! در حالــی کــه 

 .»
ً
ْصَبْحُت َعَربیا

َ
 و أ

ً
ُکردیا ْمَسْیُت 

َ
1. جنید شیرازی، ص 510، حاشیه قزوینی؛ »ا

سباب«. 
َ
ال  ِبِ

ّ
شیاَء ِإل

َ
ل

ْ
ی ا ْن َیْجِرِ

َ
بَی اهلُل ا

َ
2. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 2، ص 90 »ا
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و  باشــیم  موّحــد  اّمــا  بگیریــم  کار  بــه  را  وســایل  یعنــی  خواســته اند  توحیــد  مــا  از 

بدانیــم کــه فاعــل اصلــی تمــام کارهــا ذات اقــدس حضــرت حــّق اســت کــه امــور 

 را از مجــاری وســایل بــه جریــان می انــدازد. شــاعر ایــن چنــد بیــت را بســیار پرمغــز 

گفته است: 

ُتُتـقســّنتی بنهــاد و اســباب و ُطُرق َاْزَرق  ایـن  زیـر  را  طالبـان 

زیـر ایـن پـرده ی کبودرنـگ آسـمان خـدا طالـب هـا را بـه آغـوش وسـایل انداختـه 

اسـت. شـما که طالب هسـتید و دنبال مقاصد و حوائجتان می روید، خدا خواسـته 

اسـت کـه شـما در دامـن ایـن اسـباب حرکـت کنید و بـه اهدافتان برسـید. 

رود ســّنت  بــر  احــوال  گاه قـدرت، خـارق سـّنت شـودبیشــتر 

بـه  از طریـق وسـایل و اسـباب ایجـاد می کنـد و گاهـی هـم  را  خـدا غالبـًا کارهـا 

جهـت مصالحـی َخـْرق عـادت می کنـد؛ مثـاًل حضـرت عیسـی؟ع؟ را بـدون پـدر و 

فقـط از مـادر متکـّون می سـازد! اّمـا حـاال کسـی طمـع نکنـد و بـه خـدا بگویـد: خدایـا! 

بـه مـن هـم فرزنـدی بـدون پـدر یـا مادر عنایـت کن. باید مراحلی طی شـود؛ مـرد و زنی 

قـه و ُمْضغـه سـپری گردد تا فرزنـدی به وجود آید. 
َ
ازدواج کننـد و مراحلـی از نطفـه و َعل

ـم 
ّ
ـد شـود َخـْرق عـادت اسـت و نـوزادی کـه تکل

ّ
ایـن امـر کـه بّچـه ای بـدون پـدر متول

ِنـی َنِبیـا<؛ 1
َ
کتـاَب َو َجَعل

ْ
ـی َعْبـُد اهلِل آتاِنـی ال کـرده بگویـد: >... إّنِ

نـه  خـدا  البّتـه  اسـت.  طبیعـت  خـالف  اسـتثنایی  جریـان  یـک  حادثـه،  ایـن 

تنهـا می توانـد انسـانی این چنیـن بیافرینـد، بلکـه انسـانی را بـدون پـدر و مـادر واز گل 

به وجـود آورد؛ چنـان کـه حضـرت آدم و حـوا را آفریـده اسـت، ولـی بنـا نیسـت نظـام 

ـی عالـم چنیـن باشـد. 
ّ
کل

َمَپــر بیــرون  ســبب  گرفتــاِر  لیـک عـزل آن مسـّبب ظـن َمبـرای 

گهواره به هنگام نوزادی(.  1. سوره مریم، آیۀ 30؛ )معجزه ی تّکلم حضرت عیسی بن مریم در 
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یعنـی ای انسـان! بـدان تـو را گرفتـار اسـباب کـرده و بـه دامـن وسـایل انداخته اند. 

هرگـز توّقـع نداشـته بـاش کـه بـدون اسـباب و وسـایل بـه مقصـدی از مقاصـد برسـی؛ 

ایـن توّقـع و انتظـاری بیهـوده اسـت. بی زحمـت نـان بـه دسـتت نمی رسـد و گنـج بی 

رنـج میّسـر نمی شـود؛ ولـی در عیـن حـال گمـان مبـر کـه ایـن اسـباب بـدون مسـّبب 

تحّقـق می پذیرنـد. هرگـز خـاک بـی جـان نمی توانـد بـه شـما سـیب و انگـور و گالبـی 

ل و اللـه و ریحـان از خـود برویانـد. 
ُ
بدهـد! زمیـن مـرده نمی توانـد گ

َدَرد هـــر چـــه خـــواهد آن مـــسّبب آورد  بــر  سبـب هــا  مطــلق  قــدرت 

کـه نـه هر دیدار ُصنعش را سزاسـتاین سبب ها بر نظرها پرده هاست 

آری، گرفتاری انسـان همین اسـت. این سـبب ها روی چشـم های او را پوشـانده 

پشـت پـرده را نمی بینـد. فقـط ظواهـر را می بینـد و از باطـن بی خبـر اسـت. قـدرت و 

پول و همسـر و فرزند سـبب هایی اسـت که فقط آنها را می بینیم و طبعًا به همین ها 

دل بسـته ایم و قهـرًا از آمـدن و داشـتن اینهـا خوشـحال می شـویم و از رفتـن و از دسـت 

دادنشـان پژمرده و غمگین. آری دیده ی ما آن دیده نیسـت که او را ببیند و مسـّبب 

اصلـی و چاره سـاز واقعی را بشناسـد. 

بایــد ســبب ســوراخ کــن بـندیــده ای  و  بیـخ  از  برکَنـد  را  ُحُجـب  تـا 

بله دیده ای باید که سـقف سـبب ها را بشـکافد و حضرت مسـّبب را بنگرد که: 

>... یـُد اهلِل َفـْوَق أیِدیِهـْم...<؛ و آن دیـِد موالی ما امام علی؟ع؟ اسـت که می فرماید: 
»هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از اودیدم«. 1

 همـه جـا خـدا را دیـدم و در پرتـو نور خدا همه چیز را دیدم. در مناجات شـعبانیه 

نیز می خوانیم: 

»خدایـا! دیـدگان دل مـا را بـا روشـنایی نـگاه بـه خـودت روشـن گـردان تـا 

ُه«. 
َ
یُت اهلَل َقبل

َ
 َو َرا

ّ
 ِال

ً
یُت َشیئا

َ
1. شرح أصول الکافی )صدرا(، ج 1، ص 250؛ »ما َرا
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پرده هـای نـور را بشـکافد و بـه معـدن عظمـت بپیونـدد و جان هـای مـا بـه 

عـّزت ُقدَسـت آویختـه گـردد ...«. 

آمدنــد اســباب  قطــع  در  معجـزات خویش بر کیوان زدندانبیــا 

انبیا آمده اند تا این پرده ها را کنار بزنند و حواس ما را از سبب ها به سوی مسّبب 

بازگردانند و لذا گاهی اوقات َخْرق عادت هم می کنند تا بفهمانند قدرت دیگری 

فوق این علل و عوامل طبیعی در کار است. عصای موسی؟ع؟ چوبی خشک بود 

که طبعًا اژدها نمی شد. آن حضرت دست خود را که به گریبان ُبرد و بیرون آورد، 

مثل ماه درخشید، این که طبیعی نبود. دریا را به جاّده تبدیل کردن و کوه را مبّدل 

به چشمه های جوشان نمودن همگی اعمالی خارق عادت محسوب می شوند. 

که  است  واضح  آب.  موسی  پیروان  برای  و  می شود  خون  فرعونیان  برای  نیل  رود 

قدرت فوق طبیعی در این امور دخالت داشت. به هر حال برای پیشبرد امور خود 

باید دامن هّمت به کمر زد ولی در عین حال همواره از او مدد خواست. 

َک َنْسَتِعیُن<  ک َنْعُبُد َو إّیا مفهوم آیۀ شریفۀ  > إّیا

محســوب  عبــادت  را  کارهــا  همــه ی  کــه  اســت  آن  مؤمــن  مســلمان  منطــق 

بــه  کــه  هــر کاری  زیــرا  اســت  یــک مؤمــن موّحــد عبــادت  اعمــال  تمــام  می کنــد. 

ــه شــمار مــی رود. تاجــر مســلمان در  عنــوان امتثــال امــر خــدا انجــام شــود عبــادت ب

حیــن تجــارت در حــال عبــادت اســت. طبیــب جــّراح مســلمان هنگامــی کــه در 

اتــاق عمــل مشــغول جّراحــی اســت در حــال عبــادت اســت. کارگــر در کارگاه آمــوزگار 

در کالس درس کشــاورز در میــان کشــتزار همــه در حــال عبادتنــد و از خــدا کمــک 



یݥݥݥݥ ٮݩݩݩݑ
ݐ معرݤݤݤٯݧ

373

ــُد  ــاک َنْعُب می طلبنــد کــه عبــادت خــود را بــه درســتی انجــام دهنــد و می گوینــد: >إّی

َو إّیــاک َنْســَتِعیُن<؛ 

یعنـی خدایـا! ایـن رشـد عقلـی را بـه مـن عنایـت کـن که در عالـم فقط تـو را معبود 

و مطـاع و صاحـب اختیـار بشناسـم. بـرای اطاعـت امـر تـو تجـارت کنـم ازدواج کنـم 

تولیـد نسـل کنـم وزارت کنـم وکالـت کنـم. تمـام ایـن کارهـا را بـه عنـوان عبـادت تـو 

و امتثـال امـر تـو انجـام بدهـم. اصحـاب بـدر کـه بـه میـدان جنـگ آمدنـد، نـه بـرای 

ایـن بـود کـه تنهـا کشـور را حفـظ کننـد هدفشـان امتثـال امـر خـدا بـود و حفـظ اسـاس 

را میـدان عبـادت می دانسـتند. آن هـا  قـرآن. آن هـا میـدان جهـاد  مکتـب اسـالم و 

همـه چیـز زندگی اشـان را دادنـد تـا رضوان خدا را به دسـت آورند. شـعار >إّیاک َنْعُبُد 

َو إّیـاک َنْسـَتِعیُن< شـعار یـک موّحـد واقعـی اسـت و بایـد اسـاس ایـن شـعار را با دعا و 

اسـتغاثه بـه درگاه خـدا در قلـب خـود تحکیـم کـرد. 

چگونگی نفوذ شرک در یک انسان مؤمن 

یک موّحد واقعی باید توحید خود را به دّقت تجزیه و تحلیل کند تا آلوده به شرک 

نباشد و متأّسفانه ما اگر به تحلیل افکار خود بنشینیم، می بینیم رگه هایی از شرک 

نه یک رگه بلکه رگه  های متعّدد در توحید ما وجود دارد. توحید خالص به سادگی 

به دست نمی آید. شاهدش این که اگر در زندگی ما عوامل ظاهری به ما رو بیاورند 

خوشحال و دلگرم می شویم و اگر از دست ما بروند غمگین و پریشان خاطر می گردیم. 

در  را  اینها  ما  اینکه  برای  می شویم  غمگین  ادبارش  از  و  خوشحال  عوامل  اقبال  از 

حیات خود مؤّثر، آن هم مؤّثِر مستقّل می پنداریم یعنی نه آنها را در طول خدا بلکه 

در عرض خدا به حساب می آوریم! این میزانی است که قرآن به دست ما می دهد. 
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>بـرای آنچـه از دسـت داده ایـد، تأّسـف نخوریـد و از آنچـه بـه شـما روی 

آورده اسـت، خوشـحال و شـادمان نباشـید ...<. 1 

ولـی مـا اغلـب در گفتگوهـای روزمـّره می گوییـم: خـدا درسـت اّمـا اگـر فـالن آدم 

قدرتمنـد یـا ثروتمنـد نبـود کاله مـن پـِس معرکـه بـود. از ایـن اّماهـا در زندگـی مـا زیـاد 

اسـت. در حالـی کـه بـه خـدا اعتقاد داریـم، می گوییم اگر فالنی به داِد من نمی رسـید 

مـن چـه میشـدم؟ اگـر کمـک مالی نمیکرد چه می شـد؟ اگـر او تلفن بـه فالنی نمی زد 

چـه اّتفاقـی می افتـاد؟ اینهـا رگه هایـی از شـرک اسـت کـه در توحیـد ما پیدا می شـود. 

توحیـد خالـص لطیفـه ای بسـیار ظریـف و دقیـق اسـت. 

موّحد واقعی امام عصر ؟جع؟ است در دعای افتتاح دربارۀ امام عصر؟جع؟ 

آمده است: 

»خدایـا! خـوف و ناامنـی آن حضـرت را بـه امنّیتـی تبدیـل فرمـا کـه تنهـا تو 
را اطاعـت کنـد و هیـچ چیـزی را شـریک تـو قـرار ندهد«. 2

ایــن از افتخــارات امــام عصــر؟جع؟ محســوب می شــود کــه او مشــرک نیســت. 

امــام عصــر؟جع؟  بــرای  نبــودن  آیــد کــه مشــرک  ایــن توّهــم پیــش  ممکــن اســت 

ــیار  ــودن بس ــی ب ــد واقع ــه موّح ــت ک ــه داش ــد توّج ــه بای ــی ک ــت، در صورت ــار نیس افتخ

مایــه می خواهــد. مصادیــق موّحــد واقعــی رســول اکــرم؟ص؟ و امیرالمومنیــن و امــام 

عصــر ؟ع؟ می باشــند. ربِقــه ی اطاعــت از کســی را بــه گــردن نداشــتن، اّتــکا بــه کســی 

ــرای هــر کســی مقــدور نیســت.  ــودن، ب ــه خــدا ب و چیــزی نکــردن و مّتکــی محــض ب

روز  بـه  روز  را  مـا  توحیـد  آسـمانی اش  دسـتورات  بـا  کـه  اسـت  ایـن  قـرآن  هـدف 

خالص تـر گردانـد و ایـن نیـاز بـه تمریـن عملـی و عبادت هـای مخلصانـه دارد. آیـۀ 

آخـر سـورۀ توبـه اشـاره بـه مرتبـه ای بـاال از ایمـان و یقیـن دارد. 

ُکْم <.  َسْوا َعلی  ما فاَتُکْم َو ل َتْفَرُحوا ِبما آتا
ْ
1. سوره حدید آیۀ 23؛ >ِلَکْیال َتأ

 .»
ً
 یعُبُدک ل یشِرک ِبک َشیئا

ً
منا

َ
ُه ِمن َبعِد َخوِفِه ا

ْ
بِدل

َ
2. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 24، ص 167؛ »ا
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>]خطـاب بـه رسـول اکـرم؟ص؟ فرمـوده اسـت[ اگـر همـه ی مـردم هـم از تـو 

اعـراض کـرده روگـردان شـوند بگـو خـدا مـرا بـس اسـت کـه جـز او معبـودی 

نیسـت و اّتـکای مـن تنهـا بـه اوسـت کـه صاحـب عـرش عظیـم اسـت<. 1 

واضــح اســت خطــاب آیــه بــه رســول اکــرم؟ص؟ بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه 

ــه ی بســیاری می خواهــد. امــام  ــه معنــای حقیقــی اش مای ــه خــدا ب ــکای ب ــوّکل و اّت ت

ســّجاد؟ع؟ فرمــود: 

بیـن مشـرق و مغـرب عالـم هسـتند، بمیرنـد مـن  کـه  »اگـر تمـام کسـانی 
2 باشـد«.  مـن  بـا  قـرآن  اینکـه  از  بعـد  وحشـت نمی کنـم 

گفتـن ایـن حـرف آسـان اسـت اّمـا تحّقـق بخشـیدن بـه آن کمرشـکن اسـت. اگـر 

روزی صبـح سـر از خـواب برداریـم و ببینیـم تمـام نانوایی هـا بسـته اند لوله هـای آب 

نیـاز  آنهـا  بـه  از کسـانی کـه  از دنیـا رفته انـد! هیچ یـک  قطـع شـده تمـام اهالـی شـهر 

م وحشـت می کنیـم. ولـی امام سـجاد ؟ع؟ 
ّ
داریـم، در قیـد حیـات نیسـتند بطـور مسـل

فرمـود: اگـر تمـام مـردم از مشـرق و مغـرب عالـم بمیرنـد چـون قـرآن بـا مـن اسـت هیـچ 

وحشـتی در مـن پیـدا نمی شـود. 

در سورۀ انفال آیه 40 می خوانیم: 

 بدانیـد کـه خـدا مـوالی شماسـت نیکـو مـوال 
ً
>و اگـر روی برگرداندنـد یقینـا

و نیکـو یـاوری اسـت<. 3 

»قـرآن بـرای موّحـد شـدن، انسـان را تمریـن و تعلیـم می دهـد. دعاهـا نیـز 

ایـن چنیننـد. بـه مـا دسـتور داده انـد، هـر روز بعـد از نمـاز صبـح بخوانیـم«. 4 

َعِظیِم<. 
ْ
َعْرِش ال

ْ
ُت َو ُهَو َرّبُ ال

ْ
یِه َتَوکل

َ
 ُهَو َعل

ّ
ُقْل َحْسِبی اهلُل ل إلَه إل

َ
وا ف

َّ
إْن َتَول

َ
1. سوره توبه، آیۀ 129؛ >ف

ُقْرآُن َمِعی«. 
ْ
َما اْسَتْوَحْشُت َبْعَد أْن یکوَن ال

َ
َمْغِرِب ل

ْ
َمْشِرِق َو ال

ْ
ْو َماَت َمْن َبیَن ال

َ
کافی، ج 2، ص 602؛ »ل  .2

ِصیُر<.  َمْولی َو ِنْعَم الّنَ
ْ
کْم ِنْعَم ال  اهلَل َمْول

َ
ُموا أّن

َ
اْعل

َ
وا ف

َّ
3. >َو إْن َتَول

َمخلوقیَن َحسِبی الّراِزُق 
ْ
خاِلُق ِمَن ال

ْ
َمربوبیَن َحسِبی ال

ْ
ّبُ ِمَن ال 4. مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی؛ »َحسِبی الّرَ

کاَن ُمذ  م یَزل َحسِبی، َحسِبی َمن 
َ
ل مین َحسِبی َمن ُهَو َحسِبی، َحسِبی َمن 

َ
العال َرّبُ  اهلُل  َمرُزوقیَن َحسِبی 

ْ
ال ِمَن 

َعظیم«. 
ْ
 ُهَو َعلیه َتَوکلُت َو هو َرّبُ الَعرش ال

ّ
م یَزل َحسِبی، َحسِبی اهلُل ل ِاله ال

َ
کنُت ل
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پـروردگار بـرای مـن کافـی اسـت، نیـازی بـه مـردم کـه خـوْد تحـت تربیـت اوینـد 

نـدارم. آفریـدگار برایـم کافـی اسـت نیـازی بـه آفریـدگان نـدارم. خداونـِد روزی رسـان 

برایـم کافـی اسـت نیـازی بـه کسـانی کـه خـود از خـدا روزی می گیرنـد نـدارم. خدایـی 

کـه پـروردگار جهانیـان اسـت برایـم کافـی اسـت ...خدایـی کـه از ابتـدای آفرینِش من 

برایـم کافـی بـوده، بـاز هـم برایم کفایـت می کند. خداونـدی که معبودی جز او نیسـت 

برایـم کافـی اسـت. فقـط بـر او تـوّکل می کنـم و او پـروردگار عـرش عظیـم اسـت. انسـان 

اگـر اینگونـه جهـت پیـدا کـرد هرگـز گرفتـار نمی شـود و راه همواره بـرای او باز اسـت. 

طبق فرموده قرآن: 

>انسـان مّتقـی تمـام راه هـای بسـته برایـش بـاز می شـود؛ چـون بـه خـدا 
1 اّتـکا دارد<. 

> ...هر که به خدا توکل کند، خدا او را بس است2 ]کفایت می کند[...<. 

ایـن وعـده ی خداونـد اسـت از انسـان بـا تقـوا از جایـی کـه بـاورش نمی شـود، راه 

نیسـت؛  و آب  نـان  بـه  نیـز منحصـر  رزق  فـرا می رسـد.  رزقـش  و  بـاز می شـود  برایـش 

تمـام مواهبـی کـه در زندگـی الزم اسـت رزق محسـوب می شـود و آن چنـان که انسـان 

نمی فهمـد از کجـا فراهـم آمـده اسـت بـه دسـتش می رسـد. 

میزان توانایی عقل در پاسخگویی به سؤاالت انسان

بدون شـک عقل انسـان محدود اسـت و همه چیز را نمی تواند درک کند، همان 

گونـه کـه چشـم و گـوش انسـان همـه جـا و همـه چیـز را نمی بینـد و نمی شـنود. تمـام 

 * َو َیْرُزْقُه ِمْن َحْیُث ل َیْحَتِسُب <. 
ً
ُه َمْخَرجا

َ
ِق اهلَل َیْجَعْل ل 1. سوره طالق، آیات 2 و 3؛ >َو َمْن َیّتَ

ُهَو َحْسُبه <. 
َ
ی اهلِل ف

َ
ْل َعل

َ
2. همان، آیۀ 3؛ >َو َمْن َیَتَوّک
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ابعـاد وجـودی انسـان محـدود اسـت. میدان فعالّیـت عقل نیز محدود اسـت. عقل 

فقـط در تحصیـل اصـول عقایـد توانایـی دارد. اصـول عقایـد را بایـد بـا عقـل درسـت 

کـرد. عقـل اسـت کـه می گویـد مـن مخلوقـم، موجـودی سـاخته شـده ام و صانـع دارم 

ایـن عالـم نیـز کـه مـن جزئـی از آن هسـتم مخلـوق اسـت و صانـع دارد و آن صانـع، 

حکیـم اسـت. چـون در همـه جـای عالـم حکمـت و نظـم می بینیـم بـه ایـن دلیـل او 

صانعـی حکیـم اسـت؛ چـون حکیم اسـت پـس حتمًا کار لغو نمی کند نـه مرا بیهوده 

سـاخته و نـه عالـم را. حتمـًا از خلقـت مـن هدفـی دارد و می خواهـد مـرا بـه کمـال 

برسـاند، پـس بایـد بـرای زندگـی مـن برنامـه ای تنظیـم کند تـا من طبق آن عمـل کنم و 

بـه سـعادت برسـم. ایـن برنامـه همـان وحی اسـت. 

ایـن وحـی، آورنـده می خواهـد یعنـی بایـد کسـی باشـد کـه هـم بـا مـن در ارتبـاط 

باشـد و هـم بـا خالـق مـن تـا وحـی را از او بگیـرد و بـه مـن برسـاند و او پیغمبـر اسـت. 

عقـل بعـد از اینکـه اثبـات کـرد مـن خالـق حکیـم دارم و او هـم وحـی دارد و مـا را بـه 

خانـه ی وحـی رسـاند، می گویـد: تـا اینجـا کار مـن بـود از ایـن بـه بعـد دیگـر کار مـن 

نیسـت بلکـه وظیفـه ی مـن ایـن اسـت کـه در مقابـل وحـی زانـو بـر زمیـن بزنـم و هـر چه 

گفـت بپذیـرم. مـن نمی فهمـم چـرا وحـی می گویـد بایـد در هـر شـبانه روز پنـج وقـت 

نمـاز بخوانـم نـه کمتـر و نـه بیشـتر چـرا بایـد هفـده رکعـت باشـد؟ چـرا کمتـر و بیشـتر 

نباشـد؟ چـرا در وضـو مسـح سـر و پـا داریـم و شسـتن نداریـم؟ چـرا در ذبـح گوسـفند و 

گاو و شـتر ذابح 1 باید مسـلمان باشـد و اگر کافر باشـد مردار و در نتیجه نجس و حرام 

اسـت؟ چـرا بایـد حیـوان بـه هنـگام ذبـح رو بـه قبلـه باشـد و اگر نباشـد مـردار و نجس 

و حـرام اسـت؟ چـرا تذکیـه ی2 گوسـفند بـا تذکیـه ی ماهـی فـرق دارد؟ اگـر کافـر ماهی 

را زنـده از آب بیـرون بیـاورد، حـالل اسـت؛ ولـی اگـر کافـر گوسـفند را ذبـح کنـد، مـردار 

1. ذابح: قّصاب
کردن.  2. تذکیه: نحوۀ ذبح 
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اسـت و حـرام و نجـس اسـت. چـرا ُمْسـلم بـودن در یکـی شـرط اسـت و در یکی شـرط 

نیسـت؟ خـوِد ماهـی اگـر در آب بمیـرد یـا روی خـاک بیفتـد و بمیـرد، مـردار اسـت و 

حـرام؛ ولـی اگـر انسـانی آن را صیـد کنـد و بـر خـاک بیفکند حالل اسـت. حّتـی اگر در 

دسـت انسـان هـم بمیـرد، حالل اسـت! 

چه فرقی میان مادرزن و دخترزن و خواهرزن است از این جهت که اگر مردی زنی 

را عقد کرد به محض وقوع عقد، مادِر آن زن به این مرد َمْحَرم می شود و برای همیشه 

قه شود. یا اگر زنی را عقد کرد 
ّ
ازدواج با او ممنوع است اگر چه این زن بمیرد یا مطل

و با او نزدیکی کرد، در این صورت دختر آن زن که از شوهر قبلی است ربیبه ی این 

مرد و محرم او می شود و برای همیشه ازدواج با آن دختر ممنوع است، اگر چه مادر 

قه شود. ولی اگر زنی را عقد کرده و هنوز با او نزدیکی نکرده است، اگر 
ّ
بمیرد یا مطل

قه شود، در این صورت می تواند با دختر آن زن که از شوهر قبلی 
ّ
آن زن بمیرد یا مطل

است ازدواج کند )و به اصطالح فقها در طرف مادرزن اّم المعقوده 1 بودن و در طرف 

دخترزن بنت المدخوله 2 بودن مالک است. همچنین اگر زنی را عقد کرد، تا آن زن 

در عقد اوست، نمی تواند با خواهر او ازدواج کند، ولی اگر این زن وفات یافت یا او 

را طالق داد می تواند با خواهر او ازدواج کند. نتیجه آن که احکام مادرزن، دخترزن 

و خواهرزن با یکدیگر فرق می کند. چرا؟ آیا عقل قادر است به این چراها جواب 

بدهد؟ آیا می تواند مالکهای احکام خدا را درک کند؟ نه، نمی تواند. این است که 

می گوییم عقل در احکام فرعی دین هیچ حّقی جز تعّبد ندارد. 

یعنــی بایــد بگویــد مــن در مقابــل وحــی و نبــّوت تســلیم هســتم. مــن پــس از طــی 

مرحلــه ی تفّکــر و تعّقــل بــه اینجــا رســیده ام کــه بــه خالــق خــود بگویــم، تنهــا تــو را 

می پرســتم و تنهــا فرمــان تــو را می بــرم. هــر چنــد فرمــان تــو را نــه طبعــم بپســندد و 

1. اّم معقوده: مادر عقد شده. 
کرده است.  که مادرش ازدواج قطعی  2. بنت المدخوله: دختری 
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نــه عقلــم فلســفه ی آن را دریابــد. همیــن معنــای خداپرســتی اســت، وگرنــه طبــع 

بودنــد.  نعبــد«  »اّیــاک  اهــل  بــدر  اصحــاب  بــود.  خواهــد  عقل پرســتی  و  پرســتی 

ــاک نعبــد« و عاقبــت در  ماننــد افــرادی نبودنــد کــه یــک عمــر بــه ظاهــر می گوینــد »اّی

صحنــه ی امتحــان مــردود می شــوند و نمی فهمنــد معبودشــان چــه کســی اســت. 

آنهــا گفتنــد »اّیــاک نعبــد« و عمــاًل نیــز صــدق اّدعــا را نشــان دادنــد و از صحنــه ی 

امتحــان، مقبــول بیــرون آمدنــد. از یــک ســو خــود را از جانــب خــدا مأمــور بــه قتــال بــا 

کّفــار دیدنــد، از دیگــر ســو بــه ضعــف و ناتوانــی خــود پــی بردنــد و لــذا در عیــن اقــدام 

بــه قتــال، از اســتغاثه بــه درگاه خــدا دســت برنداشــته، از آن قــدرت الیتناهــی یــاری 

خواســتند. او هــم بــه اســتغاثه ی آنهــا جــواب مثبــت داد، چنــان کــه فرمــود: شــما در 

ــرد ...1  ــان ک ــم کمکت ــدا ه ــد و خ ــتغاثه برآمدی ــام اس مق

تعریف توّسل و پاسخگویی به شبهه ی وّهابّیت 

سـاده ترین بیـان در تعریـف توّسـل اینکـه بگوییـم در همیـن عالـم وجـوِد مـا توّسـل 

وجـود دارد. متوّسـل بـه چشـم می شـوم تـا بینایـی من حاصل شـود. متوّسـل به گوش 

می شـوم تـا خـوب بشـنوم بـه زبـان متوّسـل می شـوم تـا مقصود خـود را بیـان کنم. 

اگر ما توّسـل پیدا می کنیم؛ یعنی برای کسـب فیض از خدا به وسـایل و اسـباب 

بـرای  بـه طبیـب متوّسـل می شـود  و  نـزد طبیـب مـی رود  متوّسـل می شـویم. مریـض 

اینکـه شـفا را از خـدا بگیـرد؛ طبیـب که شـفابخش نیسـت. با خواسـت خـدا ممکن 

اسـت طبیب در تشـخیص مرض اشـتباه کند و یا در حال عمل جّراحی عقل خود 

را ناگهـان از دسـت بدهـد. شـاگرد بـه اسـتاد متوّسـل می شـود تـا تعلیـم خـدا را از او 

1. سوره انفال، آیۀ 9. 
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بگیـرد؛ آن کـه علـم می دهـد خداسـت اّمـا وسـیله اش اسـتاد اسـت. نظـام خلقـت بر 

قانـون توّسـل اسـتوار اسـت، ضمـن اینکـه توحیـد برقرار اسـت. 

ایـن نکتـه ای بسـیار دقیـق و صحنـه ی امتحـان بزرگـی بـرای بشـر اسـت، چـون 

خالـق حکیـم بشـر را بـه آغـوش وسـایل و اسـباب و عوامـل طبیعـی انداختـه اسـت تا 

او را امتحـان کنـد کـه آیـا وقتـی خـود را در دامـن اسـباب دیـد خـدا را فرامـوش می کنـد 

یـا درمی یابـد کـه آنهـا از خـود چیـزی ندارنـد و هـر کسـی چیـزی دارد از خـدا دارد. ایـن 

صحنـه ی لغزنـده ای اسـت کـه مـا بیشـتر گرفتـار آن هسـتیم و جمـع بیـن توحیـد و 

توّسـل را آن چنـان کـه هسـت نمی توانیـم بفهمیـم. عـّده ای خـود را بـه دامـن اسـباب 

و عوامـل طبیعـی انداختـه و اصـاًل خـدا را بـه حسـاب نمی آورنـد و عـّده ای هـم خیال 

می کننـد توّسـل بـه وسـایل شـرک اسـت و بایـد وسـایل را رهـا کنیـم. در صورتـی کـه 

َة ...<؛ ای 
َ
َوِسـیل

ْ
یـِه ال

َ
ُقـوا اهلَل َو اْبَتُغـوا إل

َ
ِذیـَن آَمُنـوا اّت

َّ
خـوِد قـرآن می فرمایـد: >یـا أیَهـا ال

بـاورداران! ای کسـانی کـه نظـام خلقـت را شـناخته اید و فهمیده ایـد کـه »خـدا جـز از 

طریـق اسـباب بـه اجـرای امـور نمی پـردازد« اگـر بـه ایـن نظـام ایمـان و اعتـراف داریـد، 

پـس بـا توّسـل بـه سـوی من بیاییـد. جانب خـدا را رعایت کنید، کبریا و قّدوسـّیت او 

فراموشـتان نشـود، بدانیـد کـه شـما نمی توانیـد بالواسـطه از او فیـض بگیریـد. 

ــه ی عقلــی و قرآنــی و روایــی معتقدیــم کــه 
ّ
مــا شــیعه ی امامیــه نیــز از طریــق ادل

ــرت  ــتفاضه ی از حض ــیله ی اس ــرت؟مهع؟ وس ــت آن حض ــل بی ــدا؟ص؟ و اه ــول خ رس

حّقنــد. البّتــه وســایل متعــّدد اســت؛ عوامــل مــاّدی وســیله اند، زمیــن خورشــید مــاه 

ــی مقــام والیــت  ــم و اســتاد، طبیــب و دارو وســیله اند ول
ّ
آب و آتــش وســیله اند، معل

ــایل  ــام وس ــر تم ــه ب ــوی ک ــیله ی معن ــرار دارد آن وس ــایل ق ــام وس ــت در رأس تم و امام

حکومــت و والیــت دارد مقــام امامــت و والیــت خانــدان رســالت اســت؛ بایــد دســت 

بــه دامــن آنهــا رو بــه ســوی خــدا برویــم. 
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فرقه ی وّهابیه ما را مّتهم به شرک می کند، به خیال اینکه ما علی و آل علی؟مهع؟ 

اهلل  جز  عالم  در  را  موجودی  هیچ  ما  اینکه  از  غافل  می دانیم!  تأثیر  در  مستقّل  را 

مستقّل در تأثیر نمی دانیم و ما همه چیز را »فاعل بالّتسخیر« می دانیم آتش، فاعل 

بالّتسخیر است. در این که آتش می سوزاند، شکی نیست اّما در سوزندگی فاعل 

رفع  آب  ات. 
ّ

بالذ نه  می سوزاند  خداداد  خاصّیت  با  آتش  یعنی  است  بالّتسخیر 

اّما  می کند  کار  نیز  علی؟ع؟  حضرت  است.  بالّتسخیر  فاعل  ولی  می کند  عطش 

کار  تنها یک  آتش  بسیار وسیع است.  او  فّعالیت  و میدان  بالّتسخیر است  فاعل 

می کند؛ آن هم احراق است آب فقط رفع عطش می کند؛ اّما علی؟ع؟ به اذن خدا 

مرده  و  می کند  روا  حاجت  می دهد،  شفا  هست  عالم  در  کاری  هر  انجام  به  قادر 

را زنده می کند. از کسانی که شیعه را مّتهم می کنند می پرسیم: آیا عیسی؟ع؟ به 

صریح قرآن خالق نبود؟ در قرآن آمده است: 

>تو از ِگل، صورت مرغ خلق می کنی و در آن می دمی و آن را زنده می کنی<.1 

عیسی؟ع؟ به نقل قرآن گفته است:
» ...من به اذن خدا مرده ها را زنده می کنم ...«. 2

ما در عالم هیچ موجودی را مؤّثر مستقّل نمی دانیم تنها مؤّثر مستقّل، ذات اقدس 

اوست و در عین حال او با وسایط و وسایل کار می کند بنابراین کسانی که خدا را کنار 

ً وسایل ماّدی یا معنوی را مؤّثر می دانند منحرفند. کسانی هم که فقط  ّ
زده اند و مستقال

خدا می گویند و وسایل را به حساب نمی آورند منحرفند. ما طبق فرمودۀ قرآن و بر اساس 

نظام خلقت می گوییم عالم آفرینش با قانون توّسل در جریان است و در عین حال 

نظام، نظام توحید است. توحید در عین توّسل و توّسل در عین توحید است مراقبت 

و دّقت الزم است تا نلغزیم و مشرک نشویم، چون توحید و شرک هم مرزند. حّد فاصل 

 ِبإْذِنی ...<. 
ً
َتکوُن َطیرا

َ
َتْنُفُخ ِفیها ف

َ
یِر ِبإْذِنی ف کَهیَئِة الّطَ یِن  ُق ِمَن الّطِ

ُ
1. سوره مائده، آیۀ 110؛ > ...َو إْذ َتْخل

َمْوتی ِبإْذِن اهلل ...<. 
ْ
ْحی ال

ُ
2. سوره آل عمران، آیۀ 49؛ > ...ا
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میان منطقه ی توحید و منطقه ی شرک، خطی بسیار باریک است. »از مو باریکتر و 

از شمشیر ُبّرنده  تر است«. 1 عبور از این خط بسیار دشوار است. کسانی هستند که 

موّحدند و به سرعت برق از صراط عبور می کنند، عّده ای همانند اسب سواری سریع 

عبور می کنند، بعضی چهاردست و پا حرکت می کنند، گروهی نمی توانند تعادل خود 

را حفظ کنند، از یمین و یسار در میان جهّنم فرو می افتند، بعضی چشمشان آتش 

می گیرد و بعضی گوششان، دستشان یا پایشان و ...در دنیا نیز صراط توحید مصداق»از 

مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است«! مراقبت بسیار الزم است که در عین توّسل مشرک 

نباشیم و در عین توحید نیز منکر توّسل نباشیم. توحید گرانقدرترین متاع در عالم 

انسان است؛ هم تحصیل آن مشکل است و هم نگهداری آن، انسان اگر بخواهد 

از گنجی مراقبت کند، متحّمل رنج ها و زحمات بسیار باید بشود، حال چه رسد به 

ْااَلْرُض ...<؛2  َو  ماواُت  ٍة َعْرُضَها الّسَ >...َجّنَ چیزی که مایه ی حیات ابدی است: 

 بهشتی که عرض آن به اندازه ی آسمانها و زمین است به دست آوردنش به این سادگی 

ممکن نیست. 

چه کسانی در معرض آفت شرک قرار دارند؟

آمده انـد  انبیـا؟مهع؟  تمـام  اینکـه  اسـت  توّجـه  قابـل  بسـیار  کـه  مهّمـی  نکتـه ی 

انسـان ها را از شـرک نجـات دهنـد و بـه توحیـد برسـانند. منطق همه  ی آنـان این بود: 

»ُقولـوا ال ِالـه ااّل اهلل ُتفِلحـوا«؛ »گوینـده ی ال الـه اال اهلل باشـید تـا رسـتگار شـوید«. 

عمرش  آخر  لحظه ی  که  کسی  حال  به  خوشا  است.  همین  آخر  و  اّول  حرف 

یِف«.   ِمَن الّسَ
ُ

ْعِر َو أَحّد
َ

 ِمَن الّش
ُ

کافی، ج 8، ص 312 ؛ »أَدّق  .1
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 133. 
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بگوید »ال اله اال اهلل« و جان بدهد. این بسیار مشکل است و لذا تمام جنایت ها و 

اختالف ها و دعواها در عالم، همه و همه از شرک است. حتی اختالفات خانوادگی 

اغلب از شرک به وجود می آید. مرد خودش را معبود زنش می پندارد. به او می گوید 

من ُمطاع تو هستم هر چه من گفتم باید انجام بدهی. زندگی و اعمال انسان ها در 

را شرک  زندگی کنونی  به شرک است. سرتاپای  آلوده  وزارتخانه ها  و  ادارات  و  بازار 

فرا گرفته است. این نّص قرآن در آیه 106 سورۀ یوسف است: اکثر مردمی که به اهلل 

ایمان دارند و واجبات را به جا می آورند و حتی دارای مقام دینی و مذهبی مانند 

امام جماعت و وعظ و ارشاد و مرجعّیت هستند در عین حال مشرکند. بت پرستی 

فقط آن نیست که فلز یا چوبی را بتراشند و بپرستند بتها در درون جان ما هستند. 

خداوند می فرماید: 

>آیـا دیـده ای آن کـس را کـه هـوای نفـس خـود را معبـود خـود قـرار داده 

 1 اسـت؟<. 

ما شدیدًا گرفتار هوای نفسیم. دعواها و پرخاشگری ها و آبروی یکدیگر را بردن 

به جهت آلودگی انسان به شرک است. طرفدار قدرتمندان و ثروتمندانیم و از شّدت 

کبر و غرور کسی را هم به حساب نمی آوریم و لذا فرموده اند حضور شرک در اعمال 

انسان ها بسیار ظریف و حّساس است و در قالب یک مثال فرموده اند: 

»در شـب تاریک یک مورچه ی تیره  رنگ روی یک سـنگ صاف و سـیاه 

آیـا دیـده  بـه گـوش مـا می رسـد؟  آیـا صـدای حرکتـش  حرکـت می کنـد؛ 

می شـود؟ آیـا متوّجـه او می شـویم؟«. 2 

خیر. شرک اینگونه در اعمال و افکار ما سریان دارد و خود نمی فهمیم. خود را 

اّما  نعبد« می گوییم،  »اّیاک  و  اهلُل«   
َّ

ِإال َه 
َ
ِإل  

َ
ال ْن 

َ
أ ْشَهُد 

َ
»أ موّحد کامل عیار می دانیم. 

 إلَهُه َهواُه ...<. 
َ

َخذ
َ
َرأیَت َمِن اّت

َ
1. سوره جاثیه، آیۀ 23، >أ ف

ماء«. 
ْ
ل

َ
یلِة الّظ

َّ
فا فی الل مِل َعلی الّصَ ْخَفی  ِمن َدبیِب الّنَ

َ
2. الثاقب فی المناقب، ص 568؛ »ا
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اگر تحلیل کنیم، در می یابیم که نه »ال اله اال اهلل« گفتن ما حقیقی است و نه »اّیاک 

نعبد« ما. این است که بسیار مراقبت الزم است تا انسان پای خود را از این صراط 

مستقیم که»نازکتر از مو و تیزتر از شمشیر«، است کج نگذارد. 

در عیـن حـال کـه موّحدیـم، متوّسـل نیـز می باشـیم و بایـد بدانیـم کسـی کـه بـه 

توّسـل قائـل نیسـت، خـدا را نشـناخته اسـت. او تصـّور می کنـد خـدا بـدون واسـطه 

فیـض می رسـاند در حالـی کـه خـوْد فرمـوده اسـت بـا وسـیله بـه سـمت مـن بیاییـد. 

از کتاب »دارالّسالم« مرحوم عراقی، نقل کرده  مرحوم آیت اهلل دستغیب؟هر؟ 

مّدت  این  در  پرسیدند:  او  از  بود.  مجاور  کربال  در  سال ها  صالحی  مرد  که  است 

یک  بودم.  مجاور  و  ساکن  کربال  در  مّدتها  من  بله!  گفت:  دیده ای؟  عادتی  َخْرق 

فرزند شش هفت  بودم.  این  او خیلی عالقه مند  به  که  نام حسن  به  فرزند داشتم 

از دوستان، میهمان من بودند. مشغول غذا خوردن  ساله بود. روزی جمع زیادی 

بودیم. این پسر از پشت باِم طبقه سّوم منزل، سر خود را پایین گرفته بود و مجلس 

افتاد  زمین  بر  به محض اینکه  و  کرد  از همان جا سقوط  ناگهان  نگاه می کرد.  را  ما 

جان داد. مجلس ما به عزا تبدیل شد. همسایه ها و میهمان ها جمع شدند. من 

تا این وضعیت را دیدم نتوانستم تحّمل کنم. بی اختیار سر و پای برهنه، به طرف 

یک یا واِرَث 
َ
الُم َعل حرم مطّهر امام حسین؟ع؟ دویدم. همین که رسیدم گفتم: الّسَ

گفتم:  زنده می کرد(.  را  مرده ها  عیسٰی روح اهلل )شنیده ایم که حضرت عیسی؟ع؟ 

ما زیارت وارث می خوانیم و می گوییم که شما وارث تمام انبیا؟مهع؟ هستی. یعنی 

تمام کماالت انبیا؟مهع؟ در شما جمع شده است. عیسی روح اهلل؟ع؟ مرده را زنده 

می کرد، من هم به تو پناه آورده ام. رفتم جلو یک طرف شال کمرم را به قفل ضریح 

بستم شروع به ناله و فریاد زدن کردم. مردم و زّوار حرم دور من جمع شدند. گفتند: 

تا آن که همسایه ی ما که  چه شده است؟ من حرف نمی زدم، فقط داد می زدم. 

مرد عالمی بود پیش من آمد و شروع به نصیحت کرد و گفت: تو که خوْد مرِد عالم و 
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دانایی هستی مرده که زنده نمی شود. برخیز برویم جنازه را برداریم، االن مادر کودک 

خودش را می کشد. هر چه او گفت، من اعتنا نکردم دیگران جمع شدند. به آنها 

تندی کردم و گفتم: بروید دنبال کارتان، مرا به حال خودم بگذارید. چرا مرا اذّیت 

می کنید؟ آنها گفتند: ما به منزل می رویم تا جنازه را غسل داده دفنش کنیم. وقتی 

رفتند من از این حرف بیشتر ناراحت شدم. می خواهند جنازه را دفن کنند؟! لذا 

یا  بگیر  مرا هم  یا جان  بیرون نمی روم،  از در خانه ات  ابا عبداهلل!  یا  ناله زدم  بیشتر 

فرزند مرا به من برسان. آن قدر ناله واصرار کردم که ناگهان دیدم مردِم داخل صحن 

حرم  وارد  جمعّیت  حین  این  در  می آیند.  حرم  سمت  به  و  می کنند  هلهله  دارند 

آورد.  را پیش من  او  مرِد عالم است.  آن  شد، دیدم دست پسرم حسن در دست 

تا چشمم به چشم حسن افتاد روی سنگ افتادم و ضریح را بوسیدم و سجده ی 

چه  جریان  پرسیدم:  بعد  بوسیدم.  را  او  و  کردم  بغل  را  پسرم  آوردم.  جای  به  شکر 

بود؟! آن مرد عالم که همسایه ی ما بود گفت: ما از برگشتن تو مأیوس شدیم. گفتیم 

و  کندیم  را  لباسش  آنجا  ببریم.  غّسالخانه  به  را  جنازه  که  است  این  مصلحت 

روی سنگ خواباندیم. من خودم متّصدی غسلش شدم. یک ظرف آب که روی 

که  کسی  مانند  می کند؛  حرکت  بینی اش  نوک  که  این  مثل  دیدم  ریختم،  سرش 

روی بینی اش انگشت می مالند. ناگهان دیدم سرش را حرکت داد و عطسه کرد و 

برخاست! برای من خیلی تعّجب آور بود. لباسش را پوشاندیم و آوردیم تا تو ببینی. 

اشعار ذیل گویای مقام شامخ اهلبیت اطهار؟مهع؟ است. 

صفــاتیممـا جـــام جهان نمای ذاتیم جملـۀ  مــظهر  مـا 

کّشــاف جمیـع مشکالتیــممــا حــاوی جملــۀ علومـــیم

گـو تشـنه بیـــا کـه مـا فراتــیمگو مرده بیا که روح بخشــیم

محبوس ضعیف را نجـاتیمبـــیمار ضعیـــف را شـفاییم

دواتیــم ای درد کشیده ی دواجـــوی مــا  کــه  مگـذر  مـا  از 
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وظیفه ی ما در قبال روشنفکران غرب زده ی بی دین

ایـن حقیقـت را بایـد بپذیریـم کـه نـه خـدا بـه مـا نیـازی دارد و نـه دیـن خـدا، بلکه 

مـا نیازمنـد بـه دیـن خـدا هسـتیم سـفارش شـده دین خـدا را احیـا کنید تا خـوْد احیا 

شـوید. هـم مـرّوج دیـن خـدا باشـید و هـم ناصر دین خـدا. با عمل به احـکام دین آن 

را ترویـج کنیـد و اگـر دیگـران قصـد تخریـب آن را داشـتند، در مقابلشـان بایسـتید و از 

آن حمایـت کنیـد. مبـادا )العیاُذبـاهلل( مخـّرب باشـید یـا از کمـک خـودداری کنیـد. 

گروهـی مخّربنـد و جـّدًا می کوشـند دیـن خـدا را تخریـب کننـد و اسـاس آن را متزلـزل 

سـازند و دسـته ی دیگـری نیـز خاذلنـد؛ یعنـی خودشـان گرچـه مخّرب نیسـتند؛ ولی 

در مقابـل تخریـب دیگـران سـاکتند و بـه دفـاع از دیـن بـر نمی خیزنـد. در صورتـی کـه 

در  باشـید.  خـاذالن  و  مخّربـان  از  مبـادا  خـاذل.  هـم  و  اسـت  ملعـون  مخـّرب،  هـم 

زیـارت امـام حسـین؟ع؟ می خوانیـم کـه هـم قاتلـش ملعـون اسـت و هـم خاذلـش و 

هـم کسـی کـه رضـا بـه قتـل او داده اسـت: 

�تً َسِمَع�تْ  ّمَ
ُ
ا َع�نَ اهلل 

َ
ل َو  ک  َم�تْ

َ
ل

�تً طنَ ّمَ
ُ
ا اهلَل  َع�نَ 

َ
ل َو  ک  �تْ

َ
ل �تَ

�تَ �تً  ّمَ
ُ
ا اهلُل  َع�نَ 

َ
ل

»�نَ

 .»� �بِ �تْ  �یَ َر�نِ
�نَ ِلک  دن �ب

آورده انـد: در گذشـته عابـدی مشـغول نمـاز بـود. چنـد کـودک را دیـد کـه مرغـی را 

بـه  بـال و پـر آن را می کَننـد. آن مـرغ فریـاد می کشـد و کـودکان اعتنایـی  گرفته انـد و 

فریـادش نمی کننـد. عابـد نمـازش را قطـع نکـرد و نرفـت آن مـرغ را از دسـت بّچه هـا 

ـِی زمـان وحـی شـد کـه بـه ایـن عابـد بگـو تـو بـه خاطـر همیـن نمـازت 
ّ
بگیـرد. بـه ول

جهّنمـی شـدی؛ زیـرا وظیفـه داشـتی نمـازت را قطـع کنـی و بـروی مـرغ را از دسـت 

بّچه هـا بگیـری. چـون بـه وظیفـه عمـل نکـردی، جهّنمـی شـدی. 

حال اگر بال و پر مرغی را بکَنَند و عابد به دادش نرسد جهّنمی میشود، حال 
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اگر ما ببینیم بال و پر دین را می کَنَند و دین ناله می کند و کمک می طلبد و چیزی 

نگوییم و به کار خود ادامه دهیم، در پیشگاه پروردگار چه وضعی خواهیم داشت؟ 

را  دیـن  خـود  حیـای  و  بی شـرم  و  گسـتاخ  زبان هـای  و  قلم هـا  بـا  کـه  کسـانی  آن 

تخریـب می کننـد و ایـن را بـه حسـاب روشـنفکری خـود می گذارنـد، بایـد از تاریـخ 

آن  چهـره ی  بـه  زدن  ناخـن  و  پریـدن  و  دیـن  بـا  مبـارزه ی  بداننـد  و  بگیرنـد  عبـرت 

از همـان  بلکـه سـابقه ی هـزاران سـاله دارد.  نیسـت.  نوظهـوری  کار  و  نـدارد  تازگـی 

نخسـتین روزی کـه دیـن روی زمیـن آمـده اسـت، دسـته ای از انسـان نمایـان در برابـر 

انبیـا و آورنـدگان دیـن بـه مقابلـه برخاسـته اند. بـه اصطـالح اّولیـن روشـنفکر در روی 

زمیـن قابیـل پسـر حضـرت آدم؟ع؟ بـود کـه علیـه دیـن قیـام کـرد و بـه تمـّرد از حکـم 

خـدا پرداخـت و بـرادرش حضـرت هابیـل؟ع؟ را کشـت تـا رسـید بـه زمـان حضـرت 

نـوح؟ع؟ کـه به نظـر شـما ماقبـل تاریـخ اسـت. مـردم آن روزگاران نیـز همیـن منطـق را 

می فرمایـد:  قـرآن  داشـتند. 

>بـه جنـاب نـوح؟ع؟ می گفتنـد پیـروان آییـن تـو در نظـر مـا مشـتی اراذل 

پسـت و فرومایـه ای هسـتند کـه سـاده لوحانه فریـب تـو را خورده انـد و مـا 

شـما را جـز افـرادی دروغگـو نمی دانیـم<. 1 

چنـان کـه واضـح اسـت منطـق ماقبـل تاریـخ قـوم نـوح، بـا منطـق روشـنفکر مآبان 

امـروزی تفـاوت چندانـی نـدارد؛ چنـان کـه اینهـا نیز مسـلمانهای پیرو اسـالم و قرآن را 

جمعـی سـاده لوح خرافاتـی قلمـداد می کننـد که گاه راجع به حجـاب زن و گاه راجع 

بـه ربـا و معامله هـای رایـج در بـازار و گاه راجـع بـه قمـار و غنـا سـخن می گوینـد. اگـر 

منطـق روشـنفکرانه ایـن اسـت پس هزاران سـال قبـل این منطق وجود داشـته و افراد 

زیـادی پیـرو آن بوده انـد. از ابتـدای ظهـور اسـالم و نـزول قـرآن نیـز گروههایـی بـا همیـن 

َنا 
ُ
َراِذل

َ
ِذیَن ُهْم أ

َّ
 ال

َّ
َبَعَک ِإل

َ
َک اّت َنا َوَما َنَرا

َ
ْثل  َبَشًرا ِمّ

َّ
َک ِإل َکَفُروا ِمن َقْوِمِه َما َنَرا ِذیَن 

َّ
 ال

ُ َ
َمل

ْ
 ال

َ
َقال

َ
1. سوره هود، آیۀ 27؛ >ف
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َ
ْیَنا ِمن ف

َ
ُکْم َعل

َ
ٰى ل ِی َوَما َنَر

ْ
أ َباِدَی الّرَ
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منطـق در مقابـل آن ایسـتاده و توفان هـای عجیـب و سـهمگین بـرای کوبیـدن و نابـود 

کردنـش به وجـود آوردنـد. مصادیـق بـارز آن معاویـه و یزیـد بودنـد. معاویـه می گفـت: 

»َدفنـًا َدفنـا«؛ یعنـی اسـم پیامبـر را کـه بـاالی مناره هـا بـه هنـگام اذان می برنـد، بایـد 

نـام  نـه  او دفـن شـد،  او بمانـد. حـال شـاهدیم کـه خـود  نـام  دفـن کنـم. نمی گـذارم 

ـک ِذکـَرک«؛ 
َ
پیغمبـر! »َو َرَفْعنـا ل

سـخن  بی پـروا  کـه  جهـت  آن  از  می کـرد،  عمـل  روشـنفکرانه  بسـیار  هـم  یزیـد 

می گفـت و بـا جسـارت اقـدام بـه هـر کاری می کـرد. او در مجلـس مسـلمانان کـه بـه 

اصطـالح امیرالمؤمنیـن )! ( آنهـا بـود علنـی شـراب می خـورد و در حـال مسـتی شـعر 

می گفـت:  و  می خوانـد 

ُملــک َفال 
ْ
ِعَبــْت هاِشــُم ِبال

َ
ل

َ
َنـَزل َوحـٌی  ال  َو  جـاَء  ـک 

َ
َمل

بـود  پادشـاهی  و  یـک سـلطنت  ایـن  کنیـد.  رهـا  قـرآن چـه؟  و  یعنـی وحـی چـه 

افتـاده اسـت. در  بـه دسـت مـا  امـروز  و  بـود  بازیچـه ی دسـت بنی هاشـم  کـه مّدتـی 

حـال حاضـر چـه کسـی جـرأت گفتـن چنیـن سـخنی را بـا ایـن صراحـت در محافـل 

مسـلمانان دارد. قـرآن می فرمایـد: درسـت تماشـا کنیـد و ببینید نتیجـه ی این توفان 

انگیزی هـا علیـه دیـن چـه شـده اسـت: 

>...مـا همـه ی آن قدرتهـای پوشـالی را پوسـاندیم و بـه صـورت قّصـه و 

داسـتان درآوردیـم ...<. 1 

بدانید درخت اسـالم خشـک شـدن ندارد. درخت کهنسـال و ریشـه داری است 

کـه بـه فرمـان خـدا و بـه دسـت اولیـای خـدا در اعماق جهان فـرو رفته اسـت. با خون 

عزیزان خدا آبیاری شده و شاخ و برگ به آسمان کشیده و به میوه و محصول نشسته 

اسـت. ممکن نیسـت قدرتی در عالم بتواند ریشـه ی این درخت را بخشـکاند، مگر 

ٍق ...<.   ُمَمّزَ
َ

کّل ْقناُهْم  ناُهْم أحاِدیَث َو َمّزَ
ْ
َجَعل

َ
1. سوره سبا، آیۀ 19؛ > ...ف
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اّول ریشـه ی خـدا را بخشـکاند! اگـر خـدا از بیـن رفـت، دین نیز از بیـن می رود. تا خدا 

برقـرار اسـت، دیـن خـدا هـم برقـرار اسـت. حـال اگـر جاهـل مغـروری از راه برسـد و بـا 

چـوب ضربـه ای بـر تنـه ی ایـن درخـت بزنـد، تنها ممکن اسـت چند برگـی از درخت 

بـر زمیـن بیفتـد ولـی محـال اسـت کـه بـا آن ضربـه، ریشـه ی آن درخـت خشـک شـود 

بلکـه از نـو، برگ هـای سرسـبز می رویانـد و مجـّددًا میوه ی شـاداب می دهد. 

>ریشه ی این درخت در عمق زمین ثابت است و شاخه هایش به آسمان 
رسیده است و در هر زمان میوه ی خود را با اذن خدایش می دهد<. 1

شما نمی توانید آن را از ریشه برکنید. به قول شاعر: 

ُبنــی بر ُرست و بر دوید برابر به روز بیستدیــدم کنــار چنــاری کــدو 

بوتـه ی کدویـی زیـر درخـت چنـاری روییـده بود و بر اثر باران بهار و تابش خورشـید 

و وزش نسـیم، شـاداب و سرسـبز گشـته؛ به سـاقه ی درخت پیچید و بیست روزه باال 

رفـت و از قامـت درخـت هـم گذشـت. سـر خـم کـرد و نگاهـی بـه ایـن درخـت چنـار 

انداخـت و پوزخنـدی بـه او زد و گفـت: تـو چـه کاره ای؟ کجـا بـودی؟ چند سـاله ای؟ 

ــه ای؟  ــد سـالـ ــو چـنـ ــه تــ ــنار کـ ــید از چـ پـرسـ

گفتا که هست سال من افــزون تر از دویست

خـندیـــد و گفــت مـــن ز قــد تــو بــه بیســت روز

بـگـــذشته ام بــــگو تو را کاهـلـــی ِز چیســت؟ 

کــــدو کــــای  گــفــــت  بـــــاز  چــنـــار  او  بـــا 

ــوز نـــه هـــــنگام داوری اســت ــرا هـنـ ــا تــو مـ بــ

مـــهرگان بـــاد  َوَزد  تـــو  و  مـــن  بـــــر  کـــه  فـــردا 

پیــدا شــود کــه از مــن و تــو هـــر دو مرد کیســت

َماِء<.  ْرُعَها ِفی الّسَ
َ
َها َثاِبٌت َوف

ُ
ْصل

َ
َبٍة أ َکَشَجَرٍة َطِیّ َبًة  َکِلَمًة َطِیّ  

ً
ـُه َمَثال

َّ
َکْیَف َضَرَب الل ْم َتَر 

َ
ل
َ
1. سوره ابراهیم، آیۀ 24؛ >أ
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فعـاًل مغـروِر شـادابی و طـراوِت زودگـذر خـود هسـتی و پوزخنـد بـه مـن می زنـی. 

صبـر کـن. چنـد روزی نگـذرد کـه بـاد خـزان بـوزد، چنان سـیلی محکمی بـه صورتت 

بزنـد کـه بیفتـی و بپوسـی و زیـر پـای مـن دفـن شـوی. 

اســالم نیــز درخــت ریشــه داری اســت کــه بیــش از هــزار ســال از عمــرش می گــذرد. 

توفان هــا برخاســته و بــه ســینه اش خــورده و در هــم شکســته اســت و او هم چنــان بــر 

ــه  ــن؟ع؟ را )آن ک ــی امیرالمؤمنی ــام عل ــت. ام ــرده اس ــپر ک ــینه س ــتاده و س ــا ایس ــر پ س

جــاِن اســالم و روح قــرآن و نفــس پیامبــر اســت( نــود ســال کوبیدنــد و بــر ســر منابــر در 

مســاجد مســلمانان لعــن و َســّبش کردنــد. آنگونــه کــه در خطبه هــای نمــاز جمعــه 

ــر قلــب تاریــخ  ــا نــه تنهــا از بیــن نرفــت، بلکــه نامــش ب ــر او رســمّیت یافــت؛ اّم لعــن ب

حــک شــد. امــروز زنده تــر از نــام رســول اکــرم؟ص؟ و علــی امیرالمؤمنیــن و حســین 

شــهید؟مهع؟ در عالــم کیســت؟ در ایــن دنیــای پــر غوغــای امــروز از بــاالی مأذنه هــا و از 

فرســتنده های ممالــک اســالمی ایــن ســرود روح بخــش آســمانی طنیــن انــداز اســت: 

 اهلل«؛ 
ُ

 ُمَحّمــدًا َرُســول
َ

»َاشــَهُد َاّن

پــس اســالم بــرای همیشــه برقــرار و ثابــت و اســتوار اســت. البّتــه ممکــن اســت مــا 

از بــرکات اســالم محــروم باشــیم؛ چــرا کــه افــراد مخــّرب و خــاذل نمی تواننــد از اســالم 

ســودی ببرنــد. تنهــا انســان های مــرّوج و ناصرنــد کــه می تواننــد از اســالم بهره منــد 

باشــند. و ایــن وعــده ی خداونــد اســت کــه: > ...إْن َتْنُصــُروا اهلَل یْنُصْرکــْم ...<. 1 

>اگـر شـما ناصـر دیـن خـدا بودیـد و هر کـدام از هر راهی کـه ممکن تان بود 

از حریـم دیـن دفـاع می کردیـد و در برابـر مخّربـان دیـن می ایسـتادید، خـدا 

نیـز شـما را کمـک می کرد<. 

1. سوره محمد، آیۀ 7. 
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کرم؟ص؟ از اّمت خویش فردای قیامت   ت شکایت پیغمبر ا
ّ

عل

در قـرآن کریـم آمـده اسـت رسـول اعظـم خـدا؟ص؟ به هنگام حشـر بـه مخاصمه ی 

بـا مسـلمانان برمی خیـزد و می فرمایـد: 

>ای خدای من! اّمت من قرآن را مهجور کردند و آن را از متن زندگی اشان 
طرد کرده، بیرون انداختند<. 1

هـر چـه مـا فریـاد برآوریـم: یـا رسـول اهلل! اینگونـه نبـود، مـا خیلـی قـرآن می خواندیـم، 

برگـزار  قـرآن  بین المللـی  مسـابقات  داشـتیم.  فـراوان  قـرآن  حافظـان  و  قـرآن  قاریـان 

می کردیـم، برنـده می شـدیم، جایـزه می گرفتیـم، چطـور مـا قـرآن شـما را مهجـور کردیم؟ 

خواهـد فرمـود: شـما در بنـد قـرآن کتبـی و لفظـی بودیـد و نـه قـرآن عینی که زندگی شـما 

را بـه رنـگ خـود درآورد. آری! در زندگـی مـا قـرآن کتبـی فـراوان اسـت. چقـدر در خانه ها 

و کتابخانه هـا قـرآن کتبـی داریـم. چـاپ اعـال، جلدهـای خـوب، کاغـذ مرغـوب، خـّط 

خـوب و ...قـرآن لفظـی نیـز فراوان اسـت؛ قاریان خوش لحـن و خوش  آهنگ و حافظان 

قـرآن داریـم. قـرآن فهمـی هـم جایـگاه خـود را دارد. 

افـراد بسـیاری هسـتند کـه معانـی قـرآن را بـه خوبـی می فهمنـد. قـرآن تفسـیری 

و  می فهمنـد  خـوب  هـم  عقـل  مرحلـه ی  در  داریـم.  زیـاد  هـم  مفّسـر  مـا  هسـت.  نیـز 

خـوب درک می کننـد. بـر حّقانیـت قـرآن براهیـن نیـز ارائـه می کننـد و حاصـل آن کـه 

انـواع گوناگـون از قـرآن کتبـی، فهمـی، ذهنـی، تفسـیری، عقلـی، فکـری در جامعـه ی 

آنچـه نیسـت و جـای آن خالـی اسـت، »قـرآن عینـی«  فـراوان هسـت.  مـا  اسـالمی 

اسـت کـه در قلـب جـا بگیـرد و نمـود عملـی و خارجـی پیـدا کنـد. 
»خداوند قلبی را که قرآن را در خود جای داده است، عذاب نمی دهد«.2

ُقْرآَن َمْهُجورا<. 
ْ
ا ال

َ
وا هذ

ُ
َخذ

َ
 َقْوِمی اّت

َ
 یا َرّبِ إّن

ُ
ُسول  الّرَ

َ
1. سوره فرقان، آیۀ 30؛ >َو قال

 َوَعی القرآَن«. 
ً
ُب اهلُل قلبا ِ

ّ
2. أمالی طوسی، ص 7؛ »ل ُیَعذ
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چـون قـرآن وقتـی در قلـب نشسـت، از تمـام اعضـا و جـوارح انسـان بـروز می کنـد. 

قلـب کـه محّبـت بـه چیـزی پیـدا کـرد، اثـر آن محّبـت از چشـم و زبـان و دسـت و پـا 

تـا کسـب و کار و ...بـروز می کنـد. قرآنـی کـه در قلـب جـا می گیـرد، قـرآن عینـی اسـت 

یعنـی قرآنـی اسـت کـه در خـارج تحّقق یافته و انسـان، خودش قرآن شـده اسـت؛ بله 

امـکان دارد کـه انسـان قـرآن شـود. زیـرا قـرآن، مبّیـن و روشـنگر اسـت؛ انسـانی هـم کـه 

قـرآن در قلبـش جـای گرفتـه و بـروز یافتـه اسـت مبّیـن می شـود، رفتـار، گفتـار، اخـالق 

و افـکارش روشـنگری می کنـد، حـّق را روشـن می سـازد. قـرآن »ذکـر« اسـت؛ چـه بسـا 

انسـان نیـز »ذکـر« شـود و بیـدار کننـده باشـد. رسـول خـدا؟ص؟ »ذکـر« اسـت: 

 1 .>... 
ً
 َ�ُسولا

ً
کرا کْم �نِ �ی

َ
ل َل اهلُل اإ رنَ

�نْ
أ
ْد ا

> ...�تَ

ایـن آیـه رسـول خـدا؟ص؟ را »ذکـر« معّرفـی می کنـد. اگـر قـرآن نیـز در حـّد خـودش 

ـق بـه اخـالق قـرآن نیـز در 
ّ
»ذکـر« اسـت، پـس رسـول نیـز ذکـر اسـت و هـر انسـان متخل

حّد خودش »ذکر« اسـت. انسـان تبدیل به قرآن عینی می شـود؛ یعنی آن انسـانی که 

ـی  شـده، او قـرآن عینی اسـت. قرآن عینـی باالترین مصداق 
ّ
اخـالق قرآنـی در او متجل

از قـرآن اعـّم از لفظـی و کتبـی و ...اسـت کـه در ایـن مرحلـه، اخـالق، اخـالق قرآنـی؛ 

عقایـد، عقایـد قرآنـی؛ افـکار، افـکار قرآنـی؛ اعمـال، اعمـال قرآنـی اسـت و لـذا گفتـه 

می شـود، علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خـودش قـرآن اسـت؛ یعنـی قـرآن عینـی اسـت. 

قـرآن کتبـی و لفظـی را معاویـه نیـز همـراه داشـت. از مصادیـق دیگـر قـرآن وجـود 

آن  لطـف  پرتـو  در  اسـت  ممکـن  البّتـه  اسـت.  عصـر؟جع؟  ولـی  حضـرت  اقـدس 

حضـرت اشـخاصی نیـز قـرآن عینـی شـوند، انسـان هایی صادق القـول، امیـن، وفـی 

ایـن گفتـار سـبک شـمردن و  از  و عفیـف. نکتـه ی قابـل تذّکـر آن اسـت کـه هـدف 

ارج ننهـادن بـه کار قاریـان یـا حافظـان قـرآن نیسـت؛ بلکـه حفـظ و خوانـدن قـرآن نیـز 

1. سوره طالق، آیۀ 10. 
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مرحلـه ای از مراحـل قـرآن عینـی شـدن اسـت؛ اّمـا ایـن عـّده نبایـد مغـرور شـوند و یـا 

دیگـران مغرورشـان کننـد. ایـن تصـّور برای آنـان به وجود نیاید که بـه جهت حفظ کّل 

قـرآن مجیـد، دیگـر کاملنـد و نقصـی هـم ندارند و در عالـم ممتازند. با این برداشـت، 

هـم خـود را فریـب می دهیـم و هـم ممکـن اسـت جوانهـا و نوجوانـان کـه حافـظ قرآنند 

خیـال کننـد کـه بیـش از ایـن از آنهـا نخواسـته اند. 

حافــظ قــرآن بــودن فــی حــّد نفســه کمــال نیســت، مگــر ایــن کــه مقّدمــه و پلــه ی 

اّول نردبــان باشــد تــا آن کــه مــا را بــه پشــت بام برســاند. بــه پشــت بام کــه رســیدیم 

جشــن می گیریــم. ولــی مــا در همــان پلــه ی اّول غوغــا می کنیــم، جشــن می گیریــم. 

روی پلــه ی اّول نردبــان رفتــن کــه جشــن نــدارد. مگــر از آن جهــت کــه مقّدمــه ی ارتقــا 

و اعتــال باشــد و بــه مراتــب بــاال برســاند. هــر مقّدمــه ای کــه بــاال برنــده باشــد، شــریف و 

محتــرم اســت. حافــظ قــرآن بــودن در حــّد خــودش اهّمیــت چندانــی نــدارد؛ بــه ایــن 

نکتــه بایــد بیشــتر دّقــت شــود. 

ار با ارحم الّراحمینی خداوند
ّ

کف ناسازگار بودن خشونت با

بـرای برخـی ایـن سـؤال مطـرح اسـت چـرا بایـد بـا گروهـی اگـر چـه کافـر باشـند، بـه 

ایـن شـّدت و خشـونت برخـورد شـود کـه گردنهـا را بزنیـد، سـرها را بکوبیـد، پاهـا را 

ببریـد، دسـت ها را قطـع کنیـد، از فـرق سـر تـا نـوک پـا نابودشـان کنیـد. آیـا رویارویـی 

بـا گروهـی بـا ایـن شـّدت و خشـونت خـالف رحمت اسـالمی نیسـت؟ خـالف ارحم 

الّراحمیـن بـودن خـدا نیسـت؟ 

کـه  افـرادی طـرح می شـود  از سـوی  اعتـراض  یـا  توّهـم  ایـن  کـه  آن اسـت  پاسـخ 

ـم انسـان دارد 
َ
حقیقـت دیـن را نمی شناسـند و نمی داننـد دیـن چـه موقعیتـی در عال
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و چـه مقـدار نیـرو در راه حفـظ آن بایـد صـرف شـود. برای روشـن شـدن مطلـب مثالی 

در ایـن بـاب بیـان مـی شـود. 

اگــر شــما آگاه شــدید گروهــی قصــد دارنــد آب لوله هــای منــزل شــما را قطــع کننــد، 

چــه می کنیــد؟ آیــا دســت روی دســت می گذاریــد و تماشــا می کنیــد و می گوییــد 

دیــن مــا دیــن رحمــت اســت و مــا هــم کــه اّمــت مرحومــه هســتیم و بــا همــه کــس 

تکاپــو  بــه  و  برمی خیزیــد  جــا  از  نــه،  یــا  کنیــم؟  برخــوردی  نبایــد  پــس  مهربانیــم، 

می افتیــد و رضــا بــه کشــتن و نابــود کــردن آن کســانی می دهیــد کــه می خواهنــد بــا 

قهــر و غلبــه شــریان حیاتــی شــما را قطــع و نابــود کننــد؟ آیــا بــرای عبــرت دیگــران 

بــا  روبــه رو نمی شــوید؟ همیــن گونــه  بــا دشــمن  بــا شــّدت و خشــونت مضاعفــی 

کســانی کــه بخواهنــد نــان مــردم را از بیــن ببرنــد و بــه نوامیــس مــردم تعــّدی کننــد رفتــار 

ــا دریابنــد کــه قوانیــن آســمانی خــدا  می شــود. حــال معترضیــن اندکــی بیندیشــند ت

یعنــی دیــن بــرای بشــر از آب و نــان الزم تــر و حیاتی تــر اســت و از هــر ناموســی محترم تــر 

ــه نامــوس خــود غیــرت مــی ورزد:  اســت! دیــن، نامــوس خداســت و خــدا نســبت ب

غیـرت  از  و  مـی دارد  دوسـت  را  غیرتمنـدی  هـر  و  اسـت  غیرتمنـد  »خـدا 

 1 اسـت«.  کـرده  را حـرام  نهـان  و  آشـکار  گناهـان  کـه  اوسـت 

شـما بـه نامـوس خـود غیـرت می ورزیـد. اگـر کسـی بخواهد تعـّدی کند، تـا آخرین 

نفـس می ایسـتید و او را اگـر مقدورتـان بـود می کشـید و نابـود می کنیـد. خـدا هـم بـه 

دیـن خـود که ناموس اوسـت، غیرتمند اسـت و اجازه ی تعـّدی به احدی نمی دهد. 

دسـتور می دهـد در مقابلـش بایسـتید و تـا آخریـن مرحلـه بـا او مبـارزه کنیـد. حکـم 

عقـل ایـن اسـت کـه دشـمِن آن چـه مایـه ی حیـات انسـان اسـت بـه هـر کیفیتـی کـه 

باشـد بایـد نابـود شـود. حـال وقتـی باورتان شـد کـه دین برای شـما از آب و نـان الزمتر 

َفَواِحَش 
ْ
َم ال  َغیوٍر َو ِلَغیَرِتِه َحّرَ

َ
کّل ی َغیوٌر یِحّبُ 

َ
 اهلَل َتَباَرک َو َتَعال

َ
کافی )ط - دار الحدیث(، ج 11، ص 229؛ »إّن  .1

َظاِهَرَها َو َباِطَنَها«. 
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اسـت و از هـر ناموسـی محترمتـر، اگـر گروهـی قصـد نابـودی آن را کردنـد بایـد بـا جـّد 

تمـام در مقابلشـان بایسـتید و تـا آخریـن قطـره ی خـون از مایـه ی حیـات خـود دفـاع 

کنیـد. ولـی تأّسـف اینجاسـت کـه بـه فرمـودۀ قـرآن: 

>بیشتر مردم از حقیقت دین ناآگاهند<. 1 

و ارزش انســانی آن را نمی داننــد و توّجــه ندارنــد کــه ارزش عالــم خلقــت بــر اســاس 

ــع  ــی ارزش اســت. در واق ــا نبــودن دیــن، دســتگاه خلقــت لغــو و ب »دیــن« اســت و ب

ــه  ــد خــود را ب ــن بای ــه در ســایه ی دی ــن ک ــرای دی ــرای انســان اســت و انســان ب ــم ب
َ
عال

ــاز  ــم« آغ ــن الّرحی ــم اهلل الّرحم ــا »بس ــه ب ــرآن ک ــان ق ــذا هم ــاند. ل ــدی برس ــعادت اب س

می گــردد و تمــام ســوره های آن بــا نــوای رحمــت شــروع می شــوند، در ســورۀ ِحْجــر 

فرمــوده اســت: 

>بـه بنـدگان مـن بگـو مـن خـدای آمرزنـده و مهربانـم؛ ولـی در عیـن حـال 
عـذاب مـن نیـز، عذابـی دردنـاک اسـت<. 2

در آیۀ دیگری آمده است: 

 >ما برای مردمی که از مرز بندگی تجاوز کنند آتشی آماده کرده ایم<. 3 

آنهـا کـه تنهـا صفـات رحمانّیـت و رحیمّیـت خـدا را در نظـر می گیرنـد و از قهـر 

و عـذاب وی غافلنـد قصـد دارنـد دین شـکنی را آسـان جلـوه دهنـد و گنـه کاری را 

ارائـه کننـد و ایـن سـلیقه ی خودسـاخته ی آنهاسـت و حـّق مطلـب همـان  سـبک 

بـه ایـن  قـرآن کریمـش فرمـوده اسـت. ادای حـّق دیـن  اسـت کـه خداونـد، خـود در 

سـادگی میّسـر نمی شـود. بـرای دیـن، حسـین عزیـز؟ع؟ بـه شـهادت رسـیده، زینـب 

 کبـری؟اهس؟ بـه اسـارت افتـاده اسـت. از آنهـا شـریف تر کـه در عالم کسـی نبوده اسـت. 

ُموَن<. 
َ
اِس ل یْعل کَثَر الّنَ 1. سوره اعراف، آیۀ 187؛ > ...َو لکّنَ أ

ِلیُم<. 
ْ

َعذاُب ال
ْ
 َعذاِبی ُهَو ال

َ
ِحیُم * َو أّن َغُفوُر الّرَ

ْ
ی أَنا ال ْئ ِعباِدی أّنِ 2. سوره حجر، آیات 49 و 50؛ >َنّبِ

 .>... 
ً
اِلِمیَن نارا

َ
ا أْعَتْدنا ِللّظ

َ
کهف، آیۀ 29؛ > ...إّن 3. سوره 
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فـدا شـدن حسـین؟ع؟ و صدیقـه ی کبـری؟اهس؟ در جهـت آن روشـن  از  ارزش دیـن 

...<؛  نـارًا  اِلِمیـَن 
َ

ِللّظ أْعَتْدنـا  ـا 
َ
إّن  ...  < می شـود. 

برای مردم متجاوز از مرز بندگی آتشی آماده کرده ایم. آن هم چه آتشی: 

>سـرا پرده هـای آن تبهـکاران را فـرا می گیـرد. وقتـی از سـوز عطـش فریـاد 

می کشـند و آب می طلبنـد بـه آنهـا آب می دهیـم اّمـا چـه آبـی، آبـی داغ و 

 1 جگرسـوز همچـون فلـز ذوب شـده<. 

کــه: 

>... چـون نزدیـک صـورت شـود صـورت را بریـان کنـد. ]ایـن آب اگـر از 

حلـق پاییـن بـرود چـه می کنـد؟ [ چـه بـد نوشـابه ای اسـت آن نوشـابه و 
چـه بـد جایگاهـی اسـت آن جایـگاه<. 2 

با کمال صراحت می فرماید: 

>مطمئـن باشـید مـن غـل و زنجیرهـا دارم، مـن آب هـای داغ و جگرسـوز و 
خوراکهـای گلوگیـر و عذاب هـای دردنـاک دارم<. 3

ایـن نمونـه ای از گفتـار صریـح قـرآن اسـت و آن هـم حکـم عقل کـه می گوید هر چه 

مایه ی حیات ابدی انسـان اسـت و دشـمن بخواهد آن را از بین ببرد، انسـان وظیفه 

دارد بـا خشـونت و شـّدت او را بکوبـد و نابـودش کنـد. البّتـه اسـاس کار خـدا و دیـن 

خـدا رحمـت اسـت. ایـن خطاب خـدا بـه پیامبراکرم؟ص؟ اسـت که: 

مهربـان  مـردم  بـا  اسـت  رسـیده  تـو  بـه  خـدا  از  کـه  رحمتـی  سـبب  >بـه 

شـده ای. بـا لینـت و نرمـی بـا آنهـا برخـورد می کنـی. اگـر تندخـو و سـنگدل 
4  .>... می رفتنـد  و  می شـدند  پراکنـده  تـو  اطـراف  از  بـودی 

ُمْهِل ...<. 
ْ
کال کهف، آیۀ 29؛> ...أحاَط ِبِهْم ُسراِدُقها َو إْن یْسَتِغیُثوا یغاُثوا ِبماٍء  1. سوره 

 .>
ً
راُب َو ساَء ْت ُمْرَتَفقا

َ
ُوُجوَه ِبْئَس الّش

ْ
2. همان؛ > ...یْشِوی ال

 .>
ً
 أِلیما

ً
ٍة َو َعذابا  ذا ُغّصَ

ً
 َو َطعاما

ً
 َو َجِحیما

ً
َدینا أْنکال

َ
 ل

َ
3. سوره مزمل، آیات 12 و 13؛ >إّن

وا ِمْن َحْوِلک ...<. 
ُ

ْنَفّض
َ
ِب ل

ْ
َقل

ْ
ا َغِلیَظ ال

ً
ّظ

َ
کْنَت ف ْو 

َ
ُهْم َو ل

َ
ِبما َرْحَمٍة ِمَن اهلِل ِلْنَت ل

َ
4. سوره آل عمران، آیۀ 159؛ >ف
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کرم؟ص؟ در برخورد با دوست و دشمن   روش پیامبر ا

رسـول   رفتـار  چگونگـی  از  مـورد  سـه  بـه  عزیـزان  آگاهـی  بـرای  عنـوان  ایـن  ذیـل 

اکـرم؟ص؟ بـا افـراد مختلـف را بیـان می کنیـم و این خود جلوه ای اسـت از انـوار تابناک 

اخـالق واالی رسـول خـدا؟ص؟. 

اّول اینکـه اینطـور نقـل کرده انـد کـه پیامبـر؟ص؟ آن چنان نرم و لّیـن بود که وقتی در 

مدینـه مـردی یهـودی سـر راهش را گرفـت -مدینه مرکز حکومتش بـود و یهود اقلّیتی 

درباره شـان  قـدرت  اعمـال  هرگونـه  کـه  بودنـد  اسـالمی  حکومـت  تحت الحمایـه ی 

ممکـن بـود- گفـت: مـن از شـما طلبـکارم. طلبـم را بـه مـن بـده. پیامبـر فرمـود: مـن 

بـه شـما بدهـکار نیسـتم؛ اگـر هـم بدهـکار باشـم اکنـون پولـی نـدارم، صبـر کـن تـا بـه 

خانـه برسـم. گفـت: نمی شـود! مـن همیـن االن مالم را می خواهم. هر چه رسـول اکرم 

مالطفـت کـرد، او خشـونت نمـود. آن قـدر کـه همراهـان از جسـارت مـرد یهـودی کـه 

تحت الحمایـه بـود ناراحـت شـدند و خواسـتند تنبیـه اش کننـد. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: 

شـما کارتان نباشـد، او با شـخص من طرف اسـت. حاال طلبکار هسـت یا نیسـت، 

بـه هـر حـال از مـن پولـش را می طلبـد و بـه شـما کاری نـدارد. بـاز فرمود: بـه من مهلت 

بـده تـا بـه خانـه برسـم. گفـت: نمی شـود، مـن همیـن االن پولـم را می خواهـم. بعـد از 

دقایقـی کـه گذشـت همـه دیدنـد مـرد یهـودی خـم شـد و دسـت پیغمبـر را بوسـید و 

 ُمَحّمـدًا َرسـُول اهلل«؛ 
َ

گفـت: »َاْشـَهُد َان ال الـه اال اهلل و َاْشـَهُد َاّن

مـن می خواسـتم شـما را بیازمایـم چـون در کتـب آسـمانی پیشـین خوانـده بـودم 

ق عظیم و حلیم و بردبار اسـت. چون دیدم 
ْ
پیغمبـر موعـود کـه خواهـد آمـد دارای ُخل

بـا مـن کـه تحت الحمایـۀ شـما هسـتم چنیـن رفتـار کریمانـه ای می کنیـد، دانسـتم که 

شـما پیامبر راسـتین هسـتید. 
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دوم: زنـی فرزنـدش را نـزد رسـول خـدا آورد و گفـت: یـا رسـول اهلل! دوسـت دارم 

کنیـد.  دعـا  برایـش  و  بکشـید  سـرش  بـر  دسـت  بنشـیند؛  شـما  زانـوی  روی  بّچـه ام 

رسـول خدا؟ص؟ هـم بـا روی بـاز، بّچـه را گرفـت و روی زانـو نشـاند. در همـان حـال بّچه 

ادرار کـرد. زن بسـیار ناراحـت شـد و بـا شـرمندگی خواسـت بّچـه را از دامـن پیغمبـر 

بـردارد. رسـول اکـرم؟ص؟ بـا خوشـرویی تمـام در حالـی کـه تبّسـمی بـر لـب داشـت، 

فرمـود: کارش نداشـته بـاش. بگـذار بـا آرامـش خاطـر ادرار کنـد. لبـاس مـن بـا اندکـی 

بـد  تأثیـر  او  تربیـت  بـر  و  می دهـد  آزار  را  او  تـو  خشـونِت  ایـن  ولـی  می شـود  پـاک  آب 

می گـذارد؛ بـرای او فـرق نمی کنـد، زمیـن یـا دامـن مـن. او بایـد ادرار کنـد. شـما کـه 

خشـونت در مقابـل کار طبیعـی اش نشـان می دهیـد، ایـن بّچـه را عقـده دار می کنیـد 

و او سـّر  ایـن خشـونت را هـم نمی فهمـد و تـا آخـر عمـرش بیمـار می شـود. لبـاس من با 

کمـی آب پـاک می شـود ولـی ایـن عقـده در جـان ایـن بّچـه تـا آخـر عمـرش می مانـد. 

سّوم: یک مرد اعرابی )بیابان نشین( وارد مسجد شد، در حالی که رسول اکرم؟ص؟ 

با جمعی از اصحاب در مسجد نشسته بودند، ادرارش گرفت و رفت در گوشه ای از 

مسجد برای ادرار نشست؛ همان گونه که در بیابان می نشست. مسلمانان خواستند 

هیاهو کنند و او را از مسجد بیرون نمایند، رسول اکرم؟ص؟ فرمود: 

او را بـه حـال خـودش واگذاریـد؛ ناراحتـش نکنیـد. بولـش را قطـع نکنیـد 

کـه برایـش ضـرر دارد. یـک دلـو آب روی آن بریزیـد پـاک می شـود. 1 

او کـه آگاه نیسـت و نمی دانـد کـه مسـجد محتـرم اسـت و نجـس کـردن 

آن حـرام اسـت. وظیفـه ی اّول شـما تعلیـم و یـاد دادن اوسـت، نـه فریـاد 

کشـیدن بـر سـر او. بعـد فرمـود: 

»خـدا شـما را برانگیختـه کـه مـردم را متمایـل بـه دیـن گردانیـد، نه این کـه 
آنهـا را از دیـن متنّفـر سـازید«. 2

ماِء«. 
ْ
 ِمَن ال

ً
وا

ْ
ْهِرقوا َعلی  َبْوِلِه َدل

َ
1. ثم اهتدیت )منشورات مدینة العلم( ، ج 1 ، ص 72؛ »َدُعوُه َو لَتْزِرُموُه َو ا

ریَن«.  م ُتبَعُثوا ُمعّسِ
َ
رین و ل ما ُبِعْثُتْم ُمیّسِ

َ
2. همان؛ »فِاّن
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 خـدا خواسـته اسـت شـما دیـن را سـهل و آسـان بـه مـردم نشـان بدهیـد، نه اینکه 

آن را دشـوار و دسـت و پاگیـر ارائـه نماییـد. بعـد بـا اشـاره ی دسـت، آن مـرد اعرابـی 

او  بـه  مالطفـت  و  مهربانـی  کمـال  بـا  و  نشـاندند  خودشـان  کنـار  و  کردنـد  احضـار  را 

فهماندنـد کـه اینجـا مسـجد اسـت و خانـه ی خداسـت. در خانـه ی خـدا نمی شـود 

ادرار کـرد.  آیـا اگـر کسـی ایـن کار را در خانـه ی شـما بکنـد درسـت اسـت؟ آن مـرد در 

همـان جـا مسـلمان شـد و رفـت. بعدهـا مـردم همـان آدم را می دیدنـد کـه بـا بـدن و 

لبـاس پـاک بـه مسـجد می آمـد و در صـف نمـاز مسـلمانان شـرکت می کـرد. 

رسـول اکـرم؟ص؟ بـه یارانـش فرمـود: اگر شـما هیاهو می کردیـد، بیچـاره بدون اینکه 

جهـت آن هیاهـو را بفهمـد وحشـت زده از مسـجد و شـهر و دیـار شـما فـرار می کـرد و 

دیگـر بـر نمی گشـت و بـه هـالک ابـدی می افتـاد.

منظور از َسْمِحه و َسهله در شریعت نبوی  

دین و شـریعت نبوی تسـامح1 و تسـاهل2 دارد. منظور چیسـت؟ باید بفهمیم که 

اصل دین مسـامحه بردار نیسـت که بود و نبودش یکسـان باشـد. البّته در متن دین 

تسهیالت هست، دشواری و سختگیری در احکام آن نیست؛ اّما اگر در اصل دین 

مسـامحه و مسـاهله باشـد بـه ایـن معنـی کـه از زبـان پیغمبـر بگوییـم، رعایـت دیـن و 

تبعّیـت از آن در زندگـی لزومـی نـدارد، فرضـًا اگـر چنـد روزی نمـاز نخواندیـد و روزه ی 

واجـب نگرفتیـد و حـج را بـه جـا نیاوردیـد و یـا در مـورد حجاب زن سـخت نگرفتید، 

اشـکالی پیـش نمی آیـد، چـون در دیـن تسـاهل و تسـامح وجـود دارد، پیداسـت کـه 

ایـن سـخن نامعقـول اسـت و الزمـه اش لغـو بـودن دین و بطالن رسـالت اسـت. 

1. سخت نگرفتن. 
گرفتن.  2. آسان 
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آری! چنـان کـه گفتـه شـد، در متـن دیـن سـهولت هسـت و احـکام آن دسـت و 

پاگیـر نیسـت. مثـاًل نمـاز حتمـًا واجـب اسـت و در هیـچ حـال جـز حیـض تـرک آن 

جایـز نیسـت، اّمـا در خـود نمـاز سـهولت هسـت، از ایـن جهـت کـه فرموده انـد، اگـر 

سـالم هسـتید و تمـام شـرایط موجـود اسـت، رو بـه قبلـه بایسـتید و رکـوع و سـجود و 

سـایر افعـال را بـا لبـاس و بـدن پـاک انجـام بدهیـد؛ ولـی اگـر عـذری داشـتید مثـاًل در 

جایـی بودیـد کـه تطهیـر بـدن یـا لباسـتان ممکـن نبـود، بـا همان بـدن یا لبـاس ناپاک 

نمـاز بخوانیـد. اگـر نمی توانید ایسـتاده بخوانید، نشسـته بخوانید. اگر نشسـته نشـد، 

بـه پهلـو و رو بـه قبلـه بخوانیـد. اگـر نشـد بـه پشـت بخوابیـد و مسـتلقیًا 1 بخوانیـد کـه 

کـف پاهـا بـه سـمت قبلـه باشـد. رکـوع و سـجود را هـم بـا اشـاره انجام دهیـد. پس در 

اصـل مسـأله ی نمـاز نمی توانیـم تسـاهل بـه معنـای رایـج آن قایـل شـویم. حتمـًا بایـد 

انجـام داده شـود؛ منتهـا بـا رعایـت سـهولت. 

>خداونــد دیــن خــود را بــرای بنــدگان خــود دســت و پاگیــر قــرار نــداده 
2 اســت<. 

بایـد در نمـاز طهـارت باشـد. اگـر شـرایط الزم موجـود بـود، فـرد بایـد وضـو بگیـرد یا 

غسـل کنـد، اگـر نبـود جبیـره کنـد، اگر نشـد تیّمم کند. روزه باید باشـد. حـذف روزه از 

دیـن ممکـن نیسـت. منتها: 

>وقتـی مریـض یـا مسـافر بودید افطـار کنید؛ ولی در ماههـای دیگر قضای 

آن را بگیرید<. 3 

اگر نتوانستید کّفاره بدهید. در مراسم حج که ُمْحِرم شدید باید زیر سقف نروید 

)البّته مردها، آن هم در حال حرکت( اّما اگر عذر داشتید می توانید زیر سقف بروید 

که بر پشت خوابیده است.  : بطوری 
ً
1. مستلقیا

یِن ِمْن َحَرٍج ...<.  یکْم ِفی الّدِ
َ
2. سوره حج، آیۀ 78؛ > ...ما َجَعَل َعل

َخَر ...<. 
ُ
ٌة ِمْن أیاٍم ا

َ
ِعّد

َ
 أْو َعلی َسَفٍر ف

ً
کاَن ِمْنکْم َمِریضا َمْن 

َ
3. سوره بقره، آیۀ  184؛ >...ف
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و کّفاره بدهید. بله معنای شریعت َسْمحه و َسْهله این است. یعنی اصل شریعت 

مسامحه بردار نیست؛ ولی در متن دین تسهیالت کامل برقرار است. 

مـردم طائـف خدمـت پیامبراکـرم؟ص؟ آمدنـد و گفتنـد: مـا می خواهیـم مسـلمان 

شـما  ارتـش  بـر  خـود  آمـدن  بـا  کـه  داریـم  فـراوان  مـردان  دلیـر  و  رزمنده هـا  مـا  شـویم. 

می افزاییـم؛ ولـی سـه شـرط داریـم: یکـی اینکـه بـه مـا اجـازه دهیـد تـا یـک سـال بـه 

بت پرسـتی خـود ادامـه دهیـم. شـرط دّوم اینکـه نمـاز را بـر مـا تکلیـف نکـن و مـا را 

از نمـاز خوانـدن معـاف بـدار )نمـاز رکـوع و سـجود دارد، عـرب متّکبـری کـه اگـر بنـد 

کفشـش بـاز می شـد بـرای بسـتن آن خـم نمی شـد و اعتقـاد داشـت خـم شـدن بـرای 

او ننـگ اسـت و یـا اگـر خـاری بـه کـف پایـش می رفـت خـم نمی شـد تـا آن را درآورد، 

پایـش را بـه زمیـن می مالیـد تـا خـودش جـا بـه جـا شـود، حاضـر نبـود رکـوع و سـجود 

کنـد( و شـرط سـّوم ایـن کـه مـا را بـه شکسـتن بت هـای خودمـان وادار نکـن؛ چـون 

مـا جریحـه دار می شـود.  عواطـف 

مهلـت  شـما  بـه  نمی توانـم  نیسـت.  قابل قبـول  اّول  شـرط  فرمـود:  پیامبـر؟ص؟ 

بدهـم کـه بـه بت پرسـتی خـود ادامـه دهیـد؛ فقـط بـه ایـن دلیـل کـه بـر تعـداد ارتش ما 

بیفزاییـد. پرسـتش بـت، ممنـوع اسـت. یـک سـاعت هم به شـما مهلـت نمی دهم و 

اّمـا نمـاز را هـم نمـی تـوان تـرک کـرد. 

دین بی نماز دین نیست.1 اّما شرط سّوم را می پذیرم. ما شما را به شکستن بت ها 

وادار نمی کنیم. خودمان آنها را می شکنیم. تا احساسات شما جریحه دار نشود. 

زنــی از قبیلــه ی اشــرافی، دزدی کــرده بــود. پــس از آن کــه نــزد پیغمبراکــرم؟ص؟ 

ثابــت شــد کــه دزدی کــرده اســت، دســتور دادنــد دســتش را ببرنــد. بــه حکــم قــرآن: 
ُهما ...<؛ 2 ِد�ی َطُعوا  ا�ی

ا�تْ
َ �تُ �ن

اِ��تُ َو الّساِ��تَ >َو الّسَ

1. مکاتیب الرسول؟ص؟، ج 3، ص 71؛ »ل َخیَر ِفی دیٍن ل َصلوَة فیه«. 
2. سوره مائده، آیۀ 38. 



402

تـا ایـن دسـتور رسـید، تحّمـل ایـن حکـم بـرای آن قبیلـه ی متشـّخص سـخت 

بـود، بـه همیـن خاطـر، از هر طرف وسـاطت ها شـروع شـد. پدرش آمد، بـرادرش آمد، 

دیگران از نزدیکان و آشـنایان آمدند که یا رسـول اهلل! این زن ، دختر فالن آدم اسـت 

و از اشـراف اسـت. اگـر دسـت ایـن زن بریـده شـود، قبیلـه ی او از دیـن بـر می گردنـد و 

بـرای شـما گـران تمـام می شـود. فرمـود: ممکـن نیسـت. شـما می گوییـد مـن حکـم 

خـدا را تعطیـل کنـم، بـه خاطر اینکه این زن از اشـراف اسـت. اگر ایـن زن از ضعیفان 

بایـد رهـا شـود. دسـتور داد  از اشـراف اسـت  بـود، دسـتش را می بریدیـد ولـی چـون 

مـردم جمـع شـدند و بـاالی منبـر رفـت. فرمـود: کسـانی کـه قبـل از شـما بـه هالکـت 

رسـیدند بـرای ایـن بـود کـه وقتـی کسـی از اشـراف دزدی می کـرد او را رهـا می کردنـد و 

اگـر از ضعیفـان کسـی دزدی می کـرد، دسـتش را می بریدنـد. از ایـن جهت به هالکت 

افتادنـد. جملـۀ آخـر عجیـب اسـت کـه فرمـود: » قسـم به خدایـی که جانم به دسـت 

اوسـت اگـر فاطمـه؟اهس؟ دختـر من هـم بود، دسـتش را می بریدم«. بنابراین معلوم شـد 

کـه َسـْمحه و َسـْهله در اصـل دیـن و احـکام الهـی جایگاهـی نـدارد. 

انسان در انجام کارهای خود مجبور است یا مختار؟ 

م می کند. 
ُ
انسان موجود عجیبی است همین که، به جایی و یا چیزی برسد، خود را گ

انسـان اگـر خـود را از خـدا جـدا ببینـد، طغیـان می کنـد. ولـی جـدا نیسـت. ایـن 

محـال اسـت کـه در عالـم، موجـودی جـدا از خدا، هسـتی داشـته باشـد؛ ولی ممکن 

اسـت بپنـدارد کـه مـن جـدا هسـتم و همیـن پنـدار، موجبـات بدبختـی اش را فراهـم 

و هـم در  دنیـا چـوب می خـورد  و مغـرور می شـود، هـم در  مـی آورد، طغیـان می کنـد 

آخـرت و لـذا به شـخص پیامبر؟ص؟ خطاب شـده اسـت »َمـا َرَمْیـَت ِإْذ َرَمْیَت« حّتی 
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شـخص پیامبراکـرم؟ص؟ کـه اّول صـادر از قلـم اعـالی خداونـد اسـت و خـودش نیـز 

قلـم اعالسـت، در عیـن حـال بـه او نیـز گفته انـد: 
<؛ 1 �تَ  َ�َم�یْ

�نْ  اإِ
�تَ >َما َ�َم�یْ

در جنـگ بـدر تـو نبـودی کـه آن سـنگریزه ها را پرتـاب کـردی، خـدا پرتـاب کـرد. 

چـون در روایـت داریـم که در آغاز جنگ، رسـول اکرم؟ص؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: 

از ایـن خاک هـا و سـنگریزه  ها یـک مشـت بـردار و بـه مـن بـده. حضـرت علـی؟ع؟ نیـز 

مشـتی خـاک برداشـت و بـه ایشـان داد. حضـرت رسـول؟ص؟ آن را گرفتـه و بـه طـرف 

دشـمن پرتـاب کـرد و فرمـود: »شـاَهِت الُوُجـوه«؛ زشـت بـاد ایـن چهره ها]یـی کـه بـا 

هدایتگـر خـود می جنگنـد[. 

مـن  روی  بـه  شـما  برسـانم،  سـعادت  بـه  را  شـما  کـه  آمـدم  خـدا  جانـب  از  مـن 

شمشـیر کشـیده اید. همیـن کـه ایـن خـاک را پاشـید خـاک پخـش شـد و ذّرات آن بـه 

چشـم همـه ی آنهـا رفـت و رعبـی در دلشـان پیـدا شـد و پـا بـه فـرار گذاشـتند. اینجـا 

خداونـد خطـاب بـه رسـول اکـرم؟ص؟ دارد: »َما َرَمْیـَت ِإْذ َرَمْیَت« تو این سـنگریزه ها  را 

بـه دشـمن نپاشـیدی، بلکـه خـدا پاشـید. 

عبـارت »ِاذ َرمیـَت« اثبـات فاعلّیـت می کنـد بـرای انسـان و می گویـد تـو بـه »ِاذن 

اهلل« فاعـل َرْمـی هسـتی، و »مـا رمیـت« نفـی فاعلّیـت باإلسـتقالل می کنـد از انسـان 

و می گویـد، تـو در َرْمـی کـردن مسـتقل نیسـتی و تکیـه بـه مـن داری. همـه ی افعـال 

انسـانی، ایـن چنیننـد. 

مـن حـرف می زنـم و در عیـن حـال ناطـق واقعـی اوسـت کـه بـه مـن اختیـار داده 

و همـه ی مقّدمـات را فراهـم کـرده اسـت تـا مـن بتوانـم حـرف بزنـم و اگـر یکـی از ایـن 

اسـباب و وسـایل مختـّل شـود، مـن قـادر بـه حـرف زدن نیسـتم. هـوا و نـور و زمـان و 

مـکان و قلـب و ریـه و زبـان و همـه ی اینهـا را در اختیـار مـن قـرار داده اسـت. مثـاًل روح 

1. سوره انفال، آیۀ 17. 
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هـر چنـد تشـبیه ناقصـی اسـت ولـی تقریـب بـه اذهـان اسـت نسـبت بـه ایـن اعضـا 

و جـوارح می توانـد بگویـد، ای چشـم! تـو می بینـی؛ ولـی در واقـع تـو نمی بینـی. ایـن 

مـن هسـتم کـه می بینـم. تـو در عیـن حـال کـه می بینـی، نمی بینـی؛ چـرا کـه دیـدن تـو 

متوّقـف بـر خواسـت مـن اسـت. ای زبـان! اگـر تـو حـرف می زنـی، در واقـع مـن حـرف 

می زنـم، تـو حـرف نمی زنـی. زیـرا مسـتقّل نیسـتی. همیشـه در هر کار انسـان، هم نفی 

اسـتقالل اسـت و هـم نفـی جبـر. جبـر در کار نیسـت، اسـتقالل نیـز در کار نیسـت. 

او  کار  عبـادت  مگـر  می کنـد،  عبـادت  انسـان  می کنـد.  جبـر  َنْعُبُد«نفـی  »اّیـاَک 

نیسـت؟ خـدا کـه عبـادت نمی کنـد، معقـول نیسـت خـدا خـودش را عبـادت کنـد. 

اسـتقالل  »َنْسـَتِعین«نفی  آنـگاه  ماسـت.  کار  عبـادت  پـس  می کنیـم،  عبـادت  مـا 

می کنـد، می گویـد، تـو مسـتّقل در کار عبـادت نیسـتی. تـا کمـک مـن بـه شـما نرسـد 

قـادر بـه کاری نیسـتید. 

در جملۀ»ِبَحـوِل اهلل و ُقّوِتـِه َاُقـُوم َو َاْقُعـْد«، »َاُقـُوم َو َاْقُعـْد« نفـی جبـر می کنـد، یعنـی 

مـن دارم قیـام و قعـود می کنـم، می نشـینم، برمی خیـزم، اّما ِبَحـوِل اهلل و ُقّوته، می گوید 

اگـر حـول و قـوه ی خـدا، نیرو بخشـی و امداد او نباشـد و این مقّدمـات را فراهم نکند، 

مـن نمی توانـم قیامـی و قعـودی داشـته باشـم. پـس قیـام و قعـود کار مـن اسـت و هیچ 

شـّکی در آن نیسـت، اّما در عین حال، حول و قّوه برای این کار از اوسـت. بنابراین: 

»ال َجبـَر َو ال َتفویـض َبـل َامٌر َبیـَن ااَلْمَرین«؛ 

انسـان، نـه در کار خـود مجبـور اسـت و نـه مسـتقّل؛ بلکـه مختـار مّتکـی اسـت، 

اختیـار دارد اّمـا اتـکا بـه خـدا دارد. 

خوْد دلیل اختیار است ای صنم! ایــن که  گویی این کنــم یا آن کنم

حدیث جالبی در این باب از امیرالمؤمنین؟ع؟ منقول اسـت. شـخصی از امام 

سـؤال کـرد: ایـن توانایـی کـه مـن بـرای کار دارم از کجاسـت؟ )منظـورش ایـن بـود کـه 
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کاری کـه مـن می کنـم خـدا می کنـد؛ پـس چـرا مـن مؤاخـذه و عقوبـت می شـوم. اگـر 

مـن می کنـم، خـدا چـه کاره اسـت و اگـر خـدا می کنـد مـن چـه کاره ام؟ ( امـام؟ع؟ در 

جـواب فرمـود: ایـن توانایـی بـر کار کـه در خـود احسـاس می کنـی، »مـع اهلل« اسـت یـا 

»ِمـن دون اهلل«؟ آیـا بـدون خـدا کار می کنـی یـا بـا خـدا؟ کدامـش درسـت اسـت؟ هـر 

کـدام را کـه بگویـی، مسـتحّق قتـل می شـوی. زیـرا اگـر بگویـی »مـع اهلل« یعنـی بـا خدا 

مشـرک می شـوی و اگر بگویی »ِمن دون اهلل« یعنی بی خدا کافر می شـوی. »من دون 

اهلل« کفـر اسـت و »مـع اهلل« نیـز شـرک. مـرد متحّیر شـد و گفت پس چـه بگویم؟ فرمود: 

بگـو »بـاهلل«، یعنـی مـن کار را بـه ِاقـدار خدا و به اعـالم خدا انجام می دهـم. خدا عالم 

و قـادرم می کنـد و بـه مـن اختیـار می دهـد. 

>و شما چیزی نمی خواهید مگر اینکه خدا بخواهد<. 1 

اثربخشی  در  مضطّر  موجودات  سایر  است.  همین  موجودات  سایر  با  ما  فرق 

است  انسان  تنها  است.  مضطّر  سوزاندن  در  آتش  مثاًل  نیستند.  مختار  هستند، 

که مختار است و این خوْد شاهکار خلقت است. انسان در عین این که مخلوق 

است و از ذات خود هیچ اراده و اختیاری ندارد، در همان حال مختار و دارای اراده 

است. او موجود مختار و در عین حال مّتکی است. نه مجبور است و نه مستّقل. 

حاصل آن که امام فرمود: توانایی بر کار را خداوند به تو تملیک می کند، باهلل داری 

کار می کنی. نه »مع اهلل« و نه »ِمْن ُدوِن اهلل«. باهلل یعنی »ِبَحوِل اهلل و ُقّوِتِه َاُقُوم َو َاْقُعْد« 

پس خدا به ما این قدرت و اراده را تملیک کرده است؛ اّما تملیک خدا، اخراج از 

ملک او نیست. اگر شخصی کتابی را به دیگری تملیک کند، کتاب از ملک وی 

از ملکش خارج نمی کند بلکه به  اّما خدا که تملیک می کند،  بیرون رفته است، 

د 
ّ
شئون مالکّیتش گسترش می دهد و مظاهر قدرتش را بیشتر می کند. کارخانه مول

 أْن َیشاَء اهلُل ...<. 
ّ
1. سوره انفال، آیۀ 17؛ >َو ما َتشاُؤَن إل



406

را نیز روشن کند در واقع  برق هم که المپ ها را روشن می کند. اگر صدهزار المپ 

د 
ّ
مظاهر نیروی خود را بیشتر می کند نه المپ ها مالک می شوند و نه دستگاه مول

برق از آنها جدا می شود. بنابراین انسان، موجودی مختار است و مستقّل نیست. 

عکس العمل انسانها در قبال حقایق دینی 

انسانها در قبال حقایق دینی به پنج گروه تقسیم می شوند: 

گروهـی اصـاًل حاضـر نیسـتند حّتـی صدایـی را در ایـن رابطـه بشـنوند. بعضـی 

حّتـی بدشـان می آیـد کـه بـه چهـره ی یک روحانـی نگاه کننـد یا صدایش را بشـنوند. 

قـرآن در سـورۀ مبارکـه ی نـوح نقـل می کنـد: 

حضـرت نـوح بـه خدا شـکایت کـرد، ناله اش از دسـت مردم بلند شـد که خدایا! 

چـه کنـم؟ هـر چـه ایـن مـردم را دعـوت می کنـم کـه بـه راه بیاینـد تـا آمرزیـده شـوند و 

بـه سـعادت برسـند انگشـت ها را در گوش هایشـان می گذارنـد و گردن هایشـان را در 

گریبـان می کشـند کـه مـرا نبیننـد؛ نـه چشمشـان بـه صورت مـن بیفتد، نـه صدایم به 

گوششـان 1 برسـد. قـرآن مجیـد دربـارۀ کّفـار همیـن را می فرمایـد: 

>وقتـی پیغمبـر قـرآن می خوانـد، ابوجهل ها گفتند نشـنوید، گـوش نکنید، 

وقتـی او قـرآن می خوانـد سـروصدا کنیـد تـا صدایـش در میـان صداهـای 

شـما ُگم شـود و شـما غالب بشـوید<. 2 

اینهــا یــک گروهنــد کــه اصــاًل از چهــره ی یــک راهنمــای دینــی و صــدای او بدشــان 

ــد.  می آی

َو  وا  أَصّرُ َو  ِثیاَبُهْم  اْسَتْغَشوا  َو  آذاِنِهْم  ِفی  أصاِبَعُهْم  وا 
ُ
َجَعل ُهْم 

َ
ل ِلَتْغِفَر  َدَعْوُتُهْم  ما 

َّ
کل ی  إّنِ >َو  7؛  آیۀ   نوح،  سوره   .1

 .>
ً
اْسَتکَبُروا اْسِتکبارا

کْم َتْغِلُبوَن<. 
َّ
َعل

َ
َغوا ِفیِه ل

ْ
ُقْرآِن َو ال

ْ
ا ال

َ
کَفُروا ل َتْسَمُعوا ِلهذ ِذیَن 

َّ
 ال

َ
2. سوره فصلت، آیۀ 26؛ >َو قال
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گـروه دّوم کسـانی اند کـه می آینـد و می شـنوند، اّمـا دل نمی دهنـد. اگـر مجلـس 

ترحیمـی بـرای کسانشـان پیـش بیایـد و ناچـار شـوند کـه بیاینـد و بنشـینند، اصـاًل 

گوش نمی دهندوفقط صدا به گوششـان می رسـد. شـاگرد حاضر در کالس نیسـتند. 

در عیـن حـال کـه نشسـته اند دل نمی دهنـد. 

تـو  مجلـس  بـه  گروهـی  کـه  اسـت  شـده  خطـاب  پیامبراعظـم؟ص؟  >بـه 

می آیند و می شـنوند و گوش می دهند اّما به حرف های تو دل نمی دهند. 

وقتـی بیـرون می رونـد بـه دیگـران می گوینـد ایـن چـه می گفـت؟ بـا اینکـه 

آمـده، نشسـته، گـوش هـم کـرده ولـی چون دل نداده اسـت، وقتـی می رود 

بیـرون، می گویـد ایـن چـه می گفـت؟<. 1 

این هم یک گروه. 

گـروه سـّومی هسـتند کـه می شـنوند و دل هـم می دهنـد ولـی تصمیـم بـه عمـل 

ندارنـد. اینـان نمی خواهنـد کار بکننـد. فقـط می نشـینند تـا ثـواب ببرنـد. مثـاًل فـالن 

جا مجلس عزاداری یا مجلس تفسـیر یا مجلس ختم انعام اسـت. می گویند، برویم 

ـوا َسـِمْعنا َو ُهـْم ال َیْسـَمُعوَن«؛ 
ُ
قـدری ثـواب ببریـم. اکثـر مـردم اینگونـه هسـتند. »قال

داده انـد.  دسـت  از  را  تشـخیص  حـّس  اصـاًل  کـه  هسـتند  کسـانی  چهـارم  گـروه 

چنـان تاریـک شـده اند کـه دیگـر اصـاًل درک نمی کننـد. دربـارۀ ایشـان قـرآن فرمـوده: 

>ایشـان دلهایـی دارنـد کـه بـا آن فهـم نمی کنـد و چشـمهایی دارنـد که با 

آن نمی بیننـد و گوشـهایی کـه بـا آن نمی شـنوند آنـان همچـون چارپایـان 

 از گـروه غافالننـد<. 2 
ً
بلکـه گمراهترنـد و آنـان حقیقتـا

ایـن گـروه در وادی غفلـت افتاده انـد. دلشـان سـیاه و تیـره شـده. آیینـه ی قلـب 

 .>...
ً
 آِنفا

َ
َم ما ذا قال

ْ
ِعل

ْ
وُتوا ال

ُ
ِذیَن ا

َّ
وا ِلل

ُ
ی إذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدک قال یک َحّتَ

َ
1. سوره محمد، آیۀ  16؛ >َو ِمْنُهْم َمْن یْسَتِمُع إل

ُهْم آذاٌن ل یْسَمُعوَن ِبها 
َ
ل َو  ُهْم أْعیٌن ل یْبِصُروَن ِبها 

َ
ل َو  یْفَقُهوَن ِبها  وٌب ل 

ُ
ُقل ُهْم 

َ
> ...ل 2. سوره اعراف، آیۀ 179؛ 

وَن<. 
ُ
غاِفل

ْ
ولِئک ُهُم ال

ُ
 ا

ُ
ْنعاِم َبْل ُهْم أَضّل

ْ
کال ولِئک 

ُ
ا
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آنهـا واقعـًا زنـگار گرفتـه. دیگـر هیـچ ممکـن نیسـت کـه بـر آن قلـب چیـزی اثـر کنـد. 

اینهـا مـال جهّنـم هسـتند. 

و اّمـا گـروه پنجـم: دینـداران واقعی انـد همـان کسـانی کـه در وصـف آنـان خداونـد 

سـبحان می فرمایـد: 

>ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد خـدا و رسـولش را اطاعـت کنیـد و از او 
1 باشـید<.  او  و شـنوای حرف هـای  برنگردانیـد  روی 

هـم خـوب گـوش کننـد، هـم خـوب دل بدهنـد، هـم خـوب بفهمنـد، هـم خـوب 

تصمیـم بگیرنـد و هـم خـوب عمـل کننـد. اینهـا دینـداران واقعـی هسـتند. همـان 

کسـانی کـه قـرآن درباره شـان فرمـوده اسـت: 

تـو  اینکـه  تـا  اینهـا مؤمـن محسـوب نمی شـوند  تـو  پـروردگار  بـه  >و قسـم 

را حاکـم بـر تمـام شـئون زندگـی خـود بداننـد. بعـد وقتـی حکمـی صـادر 

می دهنـد.  رضـا  هـم   
ً
قلبـا بلکـه  نمی کننـد  مخالفـت  تنهـا  نـه  کـردی، 

ناراحـت نمی شـوند. ایـن گـروه تسـلیم محـض تو هسـتند. اینهـا دینداران 

واقعـی و قرآنـی هسـتند<. 2 

مهمترین سؤاالتی که هر انسان عاقلی باید از خود بپرسد 

سـؤال اّول ایـن کـه مـن کـه هسـتم؟ )نـه اینکـه فقـط بگویـد: مورچـه چیسـت؟ 

زنبـور چیسـت؟ عنکبـوت چیسـت؟ زمیـن و آسـمان چیسـت؟ (. خالصـه ایـن کـه 

وا َعْنُه َو أْنُتْم َتْسَمُعوَن<. 
َّ
ُه َو ل َتَول

َ
ِذیَن آَمُنوا أِطیُعوا اهلَل َو َرُسول

َّ
1. سوره انفال، آیۀ 20؛ >یا أیَها ال

 
ً
ی یَحکُموک ِفیما َشَجَر َبیَنُهْم ُثّمَ ل یِجُدوا ِفی أْنُفِسِهْم َحَرجا ک ل یْؤِمُنوَن َحّتَ ّبِ ال َو َر

َ
2. سوره نساء، آیۀ 65؛ >ف

 .>
ً
ُموا َتْسِلیما ِ

ّ
ا َقَضیَت َو یَسل ِمّمَ
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حقیقـت مـن چیسـت؟ 

سؤال دّوم: از کجا آمده ام؟ 

سؤال سّوم: برای چه آمده ام؟ 

و سؤال چهارم: به کجا می روم؟ 

به کجا می روم آخر ننمایی وطنمز کجــا آمده ام آمدنم بهر چه بود

انسـان اگـر حداّقـل عقـل و شـعور را هـم داشـته باشـد، بایـد ایـن چهـار سـؤال را از 

خـود بپرسـد. اینهـا سـؤال های اولّیـه و ابتدایـی اسـت کـه هـر کـس بایـد طـرح کنـد و 

جوابـش را هـم بگیـرد. قطعـًا هیـچ مرجعـی جـز ادیـان آسـمانی، جواب این سـؤاالت 

می توانـد  دیـن  مکتـب  و  وحـی  آسـمانی  مکتـب  جـز  مکتـب  کـدام  نمی دانـد.  را 

تـو فقـط همیـن  انسـان می گویـد  بـه  ایـن مکتـب  ایـن سـؤاالت باشـد؟  پاسـخگوی 

جسـم نیسـتی، بلکـه روحـی خدایـی داری. 

ِ� ِم�نْ ُ�وِحی ...<؛ 1  �ی �تُ �نِ
�نْ

�نَ
> ...َو �نَ

ایـن مطلـب را فقـط »دیـن« می توانـد بیـان کنـد، که چه هسـتی؟ آنـگاه می گوید، 

سـپس  می دهـد.  نشـان  دارد،  کمـال  صفـات  کـه  را  عالـم  مبـدأ  آمـده ای؟  کجـا  از 

می گویـد: بـرای چـه آمـده ای؟ برنامـه ی زندگـی ات چیسـت؟ راهنمایـی می کنـد کـه 

چـه طـور زندگـی کـن، کسـب و کارت چگونـه باشـد، چگونـه ازدواج کـن، چـه طـور بـا 

اشـخاص معاشـرت کـن و ...

همـه ی اینهـا را »دیـن« کـه از آن بـه »شـریعت« تعبیر می کنیم، نشـان می دهد. اّما 

اینکـه عاقبـت کار بـه کجـا منتهـی می شـود و معاد شـما کجاسـت؛ ایـن را هم »دین« 

نشـان می دهـد. جـواب ایـن چهـار سـؤال را فقـط »دیـن« می دهـد. بنابرایـن ناچـار 

انسـان عاقـل بـرای رسـیدن بـه جـواب آنهـا خـود را بـه دامـن دیـن می افکند. 

1. سوره حجر، آیۀ 29. 
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اروپایــی  دانشــمند  یــک  بــا  مــن  مرحــوم عاّلمــه ی جعفــری؟وضر؟ می فرمودنــد: 

صحبــت کــردم و بــه او گفتــم، هــر انســان عاقلــی بایــد ایــن چهــار ســؤال را داشــته 

باشــد و جــواب ایــن ســؤال ها را فقــط دیــن می دهــد. شــما جــواب ایــن ســؤاالت را 

از کجــا می آوریــد؟ او گفــت: مــا نیــازی بــه جــواب ایــن ســؤاالت نداریــم. همیــن گونــه 

زندگــی می کنیــم. دنبــال جــواب ایــن ســؤاالت نمی رویــم. مگــر نــه ایــن اســت کــه بایــد 

زندگــی کنیــم؛ مــا هــم آرام زندگــی می کنیــم. اّمــا چــه زندگــی؟ زندگــی »شــّرالّدواّب« 

کــه قــرآن معّرفــی کــرده اســت. فرمــوده اســت: 

 »به راسـتی بدتریـن جنبنـدگان نـزد خداونـد متعـال کـران و الالن هسـتند 
همـان کسـانی کـه عقـل خـود را بـه کار نمی گیرنـد«. 1

اینان زندگی شان، زندگی چارپایان است. منظور آن کسانی است که عقل خود 

را به کار نمی اندازند. اّولین قدم عقل هم پاسخ یابی برای این چهار سؤال است. 

خدای متعال می فرماید: آنها که عقل خود را به کار نمی اندازند و دنبال جواب این 

سؤاالت هم نمی گردند؛ کورند و کرند و اللند. چشمشان غیر از این عالم محسوس 

حقایق،  بیان  از  هم  زبانشان  نمی شنود.  چیزی  نیز  گوششان  نمی بیند.  را  جایی 

نیز پست ترند.  َانعام  از  از چارپایانند.  گمراه تر  افراد  این  قرآن می فرماید  الل است. 

جمع  دّواب  چون  جنبندگانند.  و  جانوران  بدترین  نیستند.  هم  مثل»داّبه«عادی 

داّبه است و داّبه یعنی جنبنده. این شامل حشرات نیز می شود؛ ولی در زبان عربی 

اغلب به چارپایان گفته می شود. این افراد از چارپایان نیز پست ترند. 
 >هوّیت ایشان همچون چارپایان بلکه گمراهترند<. 2

چـرا ایـن انسـان ها از چارپایـان پسـت ترند؟ به آن جهت که َانعـام و بهایم محکوم 

غرائزنـد. آن هـا بـر حسـب خلقتشـان در مسـیر طبیعـی خودشـان حرکـت می کننـد. 

وَن<. 
ُ
ِذیَن ل یْعِقل

َّ
ُبکُم ال

ْ
ّمُ ال َواّبِ ِعْنَد اهلِل الّصُ

َ
 َشّرَ الّد

َ
1. سوره انفال، آیۀ 22؛ >إّن

 َسِبیاًل<. 
ُ

ْنعاِم َبْل ُهْم أَضّل
ْ

کال  
ّ
2. سوره فرقان، آیۀ 44؛ > ...إْن ُهْم إل
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منحـرف نیسـتند. در مسـیری کـه خالقشـان برایشـان ترسـیم کـرده حرکـت می کنند. 

از آنهـا هیـچ توّقعی نیسـت. 

ــای انســان نما، کــه از مســیر فطــری خــودش کــه خداگرایــی  ــا ایــن موجــود دو پ اّم

اســت منحــرف شــده و بــه لجنــزار شــهوات خطرنــاک حیوانــی افتــاده و خــود را آلــوده 

ــه تباهــی کشــانده اســت، شایســته ی اینکــه انســان باشــد، نیســت. حتــی  کــرده و ب

شایســته ی اینکــه اســب و االغ و اســتر باشــد هــم نیســت. اصــاًل نمی تــوان بــه او اســب 

و االغ و اســتر گفــت. چــه بســا اگــر بگوینــد، حیوانــات اّدعــای شــرف کننــد و بگوینــد 

کــه ایــن انســان نما، مــا را بدنــام کــرده اســت. بنابرایــن خداونــد متعــال در قــرآن، آنهــا 

را گمراهتــر از چارپایــان نــام بــرده تــا چارپایــان اعتــراض نکننــد و در جــای دیگــر هــم 

به»شــّرالّدواّب«نام بــرده، نــه خــود دواّب تــا جنبنــدگان و چارپایــان هــم اعتراضــی 

نداشــته باشــند. 

می فرمایـد: ایـن انسـان نماها، پسـت ترین هسـتند. بـرای اینکـه گوهـر گرانبهـای 

عقـل را کـه معیـار شـرف و کرامـت انسـانی اسـت زیـر پـای شـهوت و غضـب کـه از 

صفـات بهیمّیـه و َسـُبعّیه1 اسـت لگدمـال کـرده و آن امیر حکیم عقل را اسـیر و غالم 

حلقـه بـه گـوش سـگ غضـب و خـوک شـهوت قـرار داده انـد از ایـن نظـر پسـت تر از 

ـّمُ الُبکـم ...« شـده اند و نمی فهمنـد.  حیوانـات حسـاب می شـوند. تبدیـل بـه »الّصُ

در آیـۀ دیگـر ُعمـی هـم اضافـه شـده اسـت. 

>هم کرند، هم اللند، هم کورند و هیچ بازگشتی ندارند<. 2 

اگر کسـی در بیابان راه را گم کند و تنها باشـد، چنانچه چشـم داشـته باشـد نگاه 

می کنـد و راه را پیـدا می کنـد. اگـر چشـم هـم نداشـته باشـد ولی گوشـش شـنوا باشـد، 

از صـدای پـای کسـی یـا بـوق ماشـینی راه را پیـدا می کنـد. اگـر ناشـنوا هـم باشـد ولـی 

1. بهیمیه و َسُبعّیه: حیوانی و درنده خویی. 
ُهْم ل َیْرِجُعوَن<. 

َ
2. سوره بقره، آیۀ 18؛ >ُصّمٌ ُبکٌم ُعْمٔی ف
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زبانـش گویـا باشـد، فریـاد می کشـد و اسـتمداد می کنـد. اّمـا بدبخـت آن کسـی که هم 

کـور اسـت، هـم کـر و هـم الل و در بیابـان راه گـم کـرده اسـت. نـه راه را می بینـد، نـه 

صـدای کسـی را می شـنود و نـه می توانـد فریـاد بزند و کمک بخواهـد. »ال َیْرِجُعوَن«؛ او 

دیگـر هیـچ بازگشـتی نـدارد. بایـد همان جـا بمانـد تـا بمیرد. 

م مکافات 
َ
منظور از عال

الزم اسـت انسـان ایـن مقـدار را بفهمـد کـه حیـوان بـا انسـان فـرق دارد. حیـوان، 

حّسـاس و متحـّرک اسـت، اّمـا بـه نظـم و حسـاب پای بنـد نیسـت. قانـون و عدالتـی 

ندارد. اّما انسـان اینگونه نیسـت. اگر یک االغ در خیابان رها شـده و مقابل مغازه ی 

سـبزی و میوه فروشـی برسـد فکـر نمی کنـد کـه ایـن میـوه و سـبزی صاحـب و مالکـی 

دارد و تصـّرف در آن خـالِف حـّق و عـدل و قانـون اسـت. سـبزی و ریحـان و سـیب و 

انگور و گالبی، هر چه که هسـت، به دهان می افکند و می پیچد و می بلعد و بعد به 

راه خود ادامه میدهد. اّما انسـان اینگونه نیسـت. وقتی مقابل میوه و سبزی  فروشـی 

رسـید، می دانـد کـه ایـن میـوه و سـبزی  ها مالـک دارد. نبایـد دسـت تعـّدی بـه آنهـا 

دراز کنـد. انسـاِن منطقـی، حـّق و عـدل را می فهمـد. می دانـد کـه نبایـد بـه نامـوس 

مـردم بـا نظـر خیانـت بنگـرد. می گویـد ایـن زن نامـوس مـردم اسـت، مـن حـق نـدارم 

نـگاه شـهوت آلود بـر انـدام او بینـدازم. در میـان حیوانـات، نر و ماّده به هـم مخلوطند 

و حریمـی را نمی فهمنـد. ایـن انسـان اسـت کـه بـه او می گوینـد: بـه نوامیـس دیگـران 

تعـّدی نکنیـد، کـه نوامیـس شـما هـم مـورد تعّدی دیگـران قـرار خواهند گرفـت. 1 این 

َتْزنی ِنساُئکم«. 
َ
1. میزان الحکمة، ج 4 ص246؛ »لَتزنوا ف
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ـم مکافـات اسـت. زشـت و زیبـای اعمـال انسـان بـه خـود او بـاز می گـردد. 
َ
عالـم، عال

ســـوی مــا آیـــد نـداهـــا را َصــدااین جهان کوه است و فعِل ما ندا

بـه کسـر صـاد، فارسـی. َصـدا  بـه فتـح صـاد، عربـی اسـت و ِصـدا  کلمـۀ َصـدا 

یعنـی صـوت منعکـس شـما. اگـر پاییـن کـوه یـا زیرگنبـدی بایسـتید و صـدای خـود 

بـر می گـردد. آن کـه  و  بـه سـینه ی آن کـوه می خـورد  را سـر بدهیـد، صـدا می پیچـد 

بـر می گـردد، َصداسـت. آن کـه شـما سـر می دهیـد ِصـدا و نـدا و آواز شماسـت. اگـر 

صـدای لطیـف تحویـل داده باشـید، لطیـف برمی گـردد. اگـر صـدای خشـن تحویـل 

بـه  می شـود  صـادر  انسـان  از  کاری  هـر  عالـم  ایـن  در  می گـردد.  بـر  خشـن  داده ایـد، 

سـینه ی عالـم می خـورد و پیـش از روز قیامـت در همیـن عالـم بـه خـود او بـر می گـردد. 

ــدگـر زان کـه بـد کـنی تو مپـندار کان بدی ــا کن ــذارد و دوران رهـ ــرو گ ــردون ف گـ

در هـــر کـــدام روز کــــه باشــد ادا کنــدقرض است فعل های تـو در پیـش روزگـار

آنچـه گفتنـی بـوده -از حقایـق- همـه را گفته انـد و چیـزی باقـی نمانـده اسـت. 

انبیـا، اولیـا، حکمـا، فقهـا، ادبـا، شـعرا و موّرخیـن هـر چـه را کـه الزم بـوده گفتـه شـود، 

گفته انـد ولـی: 

»چقدر عبرت ها زیاد، اّما عبرت گرفتن ها بسیار کم است«. 1 

مــردی بــا همســرش در خانــه مشــغول غــذا خــوردن بــود، غذایشــان هــم مــرغ 

بریــان بــود. ناگهــان گدایــی بــر در خانــه آمــد و گفــت:  ای بنــدگان خــدا! مــن گرســنه و 

وامانــده ام، کمکــم کنیــد.  مــرد بــر ســر گــدای بینــوا فریــادی کشــید و او را از در خانــه اش 

دور کــرد. آن گــدا دلــش شکســت و از آن جــا رفــت. مّدتــی گذشــت. کم کــم دنیــا بــه 

ایــن مــرد پشــت کــرد و او خاک نشــین شــد. پنــاه بــر خــدا از این کــه زمانــی دنیــا بــه 

انســان روی آورد و زمانــی بــه انســان پشــت کنــد. جملــۀ پرمحتوایــی از مــوالی مــا 

1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 528. 
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علــی؟ع؟ نقــل شــده کــه می فرمایــد: 

»مـردم بـه هیـچ چیـز، خوشـا بـه حـال او نگفته انـد: مگر این کـه سـرانجام 

روزگار، روز بـدی را بـرای او فراهـم سـاخته اسـت«. 1 

هر وقت مردم به کسی بگویند خوشا به حالش، باید منتظر باشد که روزگار، روز 

بدی را برای او ذخیره کرده است، یک روز بدبختی هم در انتظار اوست.  این فراز، 

فرود هم دارد. باال رفتن، پایین آمدن نیز دارد.  این مرد هم چنین شد. روزگار به او 

تا به جایی رسید که  و بیچارگی دچار شد.  به فقر  بود؛ کم کم  ثروتمند  پشت کرد. 

حّتی از تأمین هزینه ی همسرش هم عاجز شد و او را طالق داد. 

آن زن هم رفت و به مرد دیگری شوهر کرد. روزی این زن با شوهر دّومش در خانه 

اّتفاقًا غذایشان هم آن روز مرغ بریان بود. گدایی  نشسته بودند و غذا می خوردند. 

آمد و صدا کرد: من بیچاره ام، گرسنه ام.  این مرد، مهربان بود. به همسرش گفت: 

برخیز قدری از این مرغ بریان به این سائل بدبخت بده که قابل ترّحم است. زن مرغ 

را ُبرد تا به گدا بدهد. ناگهان چشمش به او افتاد و دید عجب!  این گدا همان شوهر 

اّول اوست! سخت تکان خورد و گریه اش گرفت. وقتی برگشت، شوهرش پرسید: 

مگر چه شده که گریه می کنی؟ زن گفت: جریان عجیبی است.  این گدا شوهر اّول 

من بود. روزی با او غذا )مرغ بریان( می خوردیم. گدایی آمد. او با صیحه و فریاد او 

را از خانه دور کرد. حاال می بینم که به سزای عملش گرفتار شده و به گدایی افتاده 

است. شوهر دّوم گفت: عجب! من نیز همان گدا هستم که آن روز به در خانه ی 

شما آمدم و او مرا با زجر و اهانت بیرون کرد.  این، مکافات عمل است. 

نمونه ی دیگر اینکه نقل شده است که به انوشیروان گفتند: چطور شد که به فکر 

عدالت افتادی و از ظلم و ستم کناره گرفتی؟ گفت: روزی صحنه ی عبرت انگیزی 

ْهُر یْوَم َسْوٍء«. 
َ

ُه الّد
َ
 َو َقْد َخَبأ ل

َّ
ُه ِال

َ
اُس ِلَشی ٍء ُطوَبی  ل  الّنَ

َ
1. غرر الحکم و درر الکلم، ص 692؛ »َما َقال
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دیدم و از خواب غفلت پریدم. در ایام جوانی، در میان صحرا تفّرج کنان می رفتم؛ 

فرد پیاده ای را دیدم که بی جهت سنگی برداشت و به پای سگی زد و پای سگ 

شکست.  این مرد چند قدمی راه نرفته بود که اسب سواری پیدا شد که به سرعت 

می آمد، همین که کنار او رسید، اسب لگد انداخت و پای این پیاده هم شکست. 

پای اسب  و  پیدا شد  بود که سوراخ موشی  نرفته  اسب سوار هم چند قدمی بیش 

داخل سوراخ رفت و اسب سرنگون شد؛ در نتیجه پای اسب هم شکست! 

مـن از دیـدن ایـن صحنـه ی عبرت انگیز به خود آمدم و گفتم: ا نوشـیروان دیدی! 

کـه چـه کردنـد و چـه دیدنـد؟ عدالـت کـن تـا سـالم بمانـی.  اینگونـه مطالـب را تـا این 

حـّد تنهـا انسـان ها می فهمنـد، حیوان هـا نمی فهمنـد. انسـان منطـق دارد. برهـان و 

اسـتدالل و مقّدمـه و نتیجـه را می فهمـد. انسـان اسـت کـه بـا یـک نگاه بـه صفحه ی 

آسـمان می گوید: 

یادم   از ِکشته ی خویش آمد و هنگام درومــزرع ســبز فلــک دیــدم و داس مــه نو

وگرنـه حیـوان چـه می فهمـد مـزرع سـبز فلـک کـدام اسـت و داس مـه نـو کـدام؟ او 

چـه می دانـد کشـتن چـه معنایـی دارد و درو کردن چه معنایـی؟ او فقط دنبال علف 

می گـردد تـا مشـتی از آن نشـخوار کنـد و روی تختـه ی پهـن نرمـی بخوابـد و بغلتد 

خــدای حـق گـــو، چــه خــوب گـفـتـــه اســت بـدتـریـــن جـــانوران، پـسـت تـریـــن و 

بی ارزش تریــن حیوان هــا، ایــن موجــودات دوپــا هســتند کــه عقلشــان را از دســت داده 

کــور و کــر و الل شــده اند. بــرای یاوه گویــی آماده انــد، ولــی بــرای گفتــن حــرف حــق، 

دفــاع از حــق و مبــارزه ی بــا ظلــم اللنــد. بــرای دیــدن هــر منظــره ی شــهوت انگیزی 

بــرای  الهــی کورنــد.  آیــات  و  بــرای دیــدن جمــال حــق  اّمــا  بــاز اســت  چشمشــان 

شــنیدن هــر صــدای لغــوی گوششــان تیــز اســت اّمــا بــرای شــنیدن نــدای حــق و آوای 

حکمــت، گوششــان ســنگین اســت. 
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تفاوت اجابت دعا با استجابت دعا  

در قرآن کریم خداوند حکیم می فرماید: 

>ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! پذیـرا باشـید فرمـان خـدا و رسـول را   
هـرگاه شـما را بـه حقیقتـی دعـوت کننـد تـا باطـن شـما را احیـا سـازد<. 1

اینکه خداوند می فرماید: 

ای بـاورداران! ای اهـل ایمـان! بپذیریـد. معلـوم می شـود کـه ایـن گـروه »یـا ایهـا 

الذیـن آمنـوا« کمبـود دارنـد، وگرنـه تحصیـِل حاصـل می شـد. وقتـی از ایـن گـروه کـه 

ایمـان و همـه چیـز دارنـد دوبـاره می خواهـد کـه ایمـان بیاوریـد؛ معلـوم می شـود. بـا 

اینکـه اهـل ایمـان و اهـل مسـجد و جلسـه هسـتند؛ مکـه و کربـال و مشـهد می رونـد؛ 

کمبـود دارنـد. یعنـی اسـتجابت نمی کننـد و حـرف خـدا را گـوش نمی دهنـد. ایـن 

فرمـان کـه چندیـن بـار در قـرآن کریـم تکـرار شـده همـان دعـوت مـردم بـه عمل اسـت. 

»َاِجیُبوا« نفرموده بلکه »ِاْسـَتِجیُبوا« فرموده اسـت. »ِاْسـَتِجْب« با »َاِجْب« فرق دارد. 

بـه قـول اسـاتید فـن ادب هـرگاه در یـک کلمـه حـروف زیادتـر شـد، 2 معنـای بیشـتری 

هـم دارد. اسـتجابت، جـواب دادن با پذیرش اسـت. یعنـی من که صدایت می کنم 

جـواب بـده، اّمـا بـا پذیـرش! حرکـت کـن، تـکان بخـور. 

اگــر شــما خــادم خــود را صــدا بزنیــد کــه برخیــز و آب بیــاور و او بگویــد: بلــه آمــدم، 

اّمــا تــکان نخــورد؛ ایــن »اجابــت« اســت، ولــی »اســتجابت« نیســت. مــا چقــدر 

لّبیــک می گوییــم؟ فــراوان! در عمــر خــود چقــدر مّکــه رفتیــم و حــج بــه جــا آوردیــم و 

لّبیــک گفتیــم؟ لبّیــک یعنــی بلــه، بلــه. مثــل همــان خــادم. مــا هــم وقتــی کــه لّبیــک 

کْم ِلما ُیْحِیْیُکْم<.  ُسوِل إذا َدعا ِذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا هلِِل َو ِللّرَ
َّ
1. سوره انفال، آیۀ 24؛ >یا أیَها ال

َمعانی«. 
ْ
َکْثَرِة ال  َعلٰی 

ُّ
2. منهاج البراعة فی شرح نهج البالغه )خوئی(، ج 16، ص 30؛ »کثَرُة الَمباِنی َتُدل
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می گوییــم بــه ایــن معنــی اســت کــه بلــه آمــدم. مــن خدمتــکار آمــاده بــه خدمتــم. جــا 

دارد او بگویــد: ای دروغگــو! چــرا تــکان نمی خــوری؟ اگــر واقعــًا جــواب مــرا دادی، 

پــس چــرا در زندگــی همان طــور راکــد مانــده ای؟ همــان شــهوات و تمایــالت و دروغ هــا 

و غیبتهــا و بهتــان و رباخــواری و رشــوه خواری را دنبــال می کنــی؟ لبّیــک لّبیــک 

گفتــن و تــکان نخــوردن چــه فایــده دارد؟ بــه اســتهزا و تمســخر شــبیه تر اســت تــا 

ُســوِل<؛ گــوش بــه فرمــان خــدا و رســول بدهیــد  اجابــت دعــوت. >ِاْســَتِجیُبوا هلِِل َو ِللّرَ

و بپذیریــد. رســول؟ص؟ کــه بــه نفــع خــودش حرفــی نمی زنــد. شــما بیاییــد، یــا نیاییــد 

ــا ضــرری بــه حــال خــدا و رســول نــدارد. او شــما را دعــوت می کنــد بــه کاری  نفعــی ی

ــه شــما حیــات می بخشــد.  کــه ب

گی علم کمال آفرین  ویژ

حیات بخـش  کـه  علمـی  تنهـا  کـه  اسـت  ایـن  داشـت  توّجـه  بایـد  کـه  نکتـه ای 

انسـان اسـت و انسـان را زنـده می کنـد، علـم بـه مبـدأ و معاد اسـت. خدا را شـناختن 

و باور کردن و به قیامت معتقد شـدن، علم انسـانی اسـت و به شـرف انسـانی مربوط 

اسـت. اگـر تمـام علوم عالم زیر سـایه ی خداشناسـی و قیامت شناسـی قـرار گرفتند، 

همـه ی علـوم، انسـانی شـناخته شـده و زنـده کننـده و حیات بخـش می شـوند. اّمـا 

اگـر زیـر سـایه ی علـم بـه مبـدأ و معـاد نیامـد، از نظـر قـرآن همـه ی آن علـوم، حیوانی به 

حسـاب می آینـد کـه نـه تنهـا حیات بخـش نیسـتند بلکـه مرگ آفریـن نیـز هسـتند. 

دنیای فعلی ما گرفتار همین مشکل است. در دنیای کنونی به هر جا بنگرید 

هنری،  و  فرهنگی  مؤّسسات  قبیل  از  سازمانها  و  مؤّسسات  تمام  که  می بینید 

بنگاه های تجاری، مراکز صنعتی و ...تمامشان در خدمت جسم انسان هستند. 
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بشر  برای  زندگی  نوع  یک  می خواهند  و  می کنند  کار  بدن  برای  مراکز  این  همه ی 

بسازند که در آن زندگی، با حیوانات شریک است! نهایت خدمتی که این علوم 

به بشر می کنند چیست؟ خیلی بخواهند خدمت کنند این است که مواّد غذایی 

خوب فراهم بکنند، پوشاک خوبی به بازار عرضه کنند، خانه و کاشانه ی مردم را 

با برق روشن کنند، جاده ها را آسفالت کنند و ...آیا سعادت بشر در همین است؟ 

به هر جای دنیا که بروید صحبت از پول است. مسأله ی روز، تکامل زندگی ماّدی 

ی از قلم افتاده است. 
ّ
است. انسانّیت انسان و حیات معنوی بشر به کل

قـرآن مجیـد می فرمایـد علـم و آگاهـی بـه تنهایـی بـرای تأمیـن سـعادت انسـان 

کافـی نیسـت؛ حتـی علـم توحیـد، علم به خـدا، خدا آگاهی هم کافی نیسـت. آنچه 

الزم اسـت ایمـان بـه خـدا و تسـلیم شـدن در برابـر خـدا یـا بـه اصطـالح »خداگرایـی« 

اسـت. »خـدا آگاهـی« بـه تنهایـی کافـی نیسـت، خداگرایـی هـم الزم اسـت. قـرآن 

نـدارد،  آنچـه  ولـی  آگاهـی کامـل اسـت  از جهـت خـدا  کـه شـیطان  نشـان می دهـد 

ایمـان و تسـلیم شـدن در مقابـل امـر خداسـت. شـیطان خداگرایـی نـدارد. 

قـرآن می گویـد، علـم منهـای ایمـان کافـی نیسـت. البّتـه ایمـان منهـای علـم هـم 

کافـی نیسـت. ایمـان سـفیهانه و جاهالنـه بـی ثمـر اسـت و نتیجـه ی آن در نهایـت 

مؤمن جاهل است. علم بدون ایمان هم در نهایت عالم بی ایمان پرورش می دهد. 

بنابرایـن علـم و ایمـان هـر دو الزم هسـتند. در سـورۀ مبارکـه ی روم می خوانیـم: 

>و آنان که به مقام علم و ایمان رسیده اند به آن فرقه ی بدکار گویند شما 

تا روز قیامت ]که امروز است[ در عالم علم خدا مهلت یافتید...<. 1 

می بینیـم در ایـن آیـه علـم و ایمـان با هم آمده اند. یا در سـورۀ مجادله می خوانیم: 

>و خدا مقام اهل ایمان و اهل علم را ]در دو جهان[ رفیع می گرداند ...<. 2 

َبْعِث...<. 
ْ
هذا یْوُم ال

َ
َبْعِث ف

ْ
ِبْثُتْم ِفی کتاِب اهلِل إلی  یْوِم ال

َ
َقْد ل

َ
یماَن ل

ْ
َم َو اإل

ْ
ِعل

ْ
وُتوا ال

ُ
ِذیَن ا

َّ
 ال

َ
1. سوره روم، آیۀ 56؛ >َو قال

َم َدَرجاٍت ...<. 
ْ
ِعل

ْ
وُتوا ال

ُ
ِذیَن ا

َّ
ِذیَن آَمُنوا ِمْنکْم َو ال

َّ
ِع اهلُل ال

َ
2. سوره مجادله، آیۀ 11؛ > ...یْرف
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اینجـا نیـز می بینیـم کـه رفعـت مقـام انسـان را در گـرو دو چیـز می داند. بـاال رفتن و 

پـرواز انسـان دو بـال می خواهـد. یعنـی علـم و ایمـان، هر دو باید با هم باشـند. مرحوم 

اسـتاد مّطهـری در این بـاره جمله ای دارد: 

بر  مسیطر  را  انسان  و  می کند  فتح  و  تسخیر  را  طبیعت  قلعه ی  »علم، 

طبیعت می سازد. علم، انسان را بر طبیعت چیره کرده است. انسان به 

کمک علم توانسته نیروهای طبیعی چون برق و بخار را کشف و مهار کند 

و از آنها برای رفاه خود بهره گیرد. اّما علم هرگز نمی تواند انسان را مسیطر 

بر خودش بسازد؛ طوری که خودش، راِم خود گردد. اینجا جای ایمان 

است. نیروی قّهاری که انسان ساز است، تنها نیروی ایمان است«. 

همـه ایـن حدیـث را شـنیده ایم کـه وقتـی سـربازان مجاهـد از جهاد بر می گشـتند 

رسـول خـدا؟ص؟ بـه استقبالشـان رفتنـد و ضمن خوشـامدگویی، به ایشـان فرمودند: 

خوش آمدید، آفرین بر گروهی که از جهاد کوچکتر برگشته اند و جهاد بزرگترشان 

باقی مانده است. 

ایـن همـه جانبـازی کرده ایـم  یـا رسـول اهلل! جهـاد بزرگتـر کـدام اسـت؟  گفتنـد: 

زانـو  بـه  را  خـود  و  نفـس  بـا  مجاهـده ی  ْفـِس«؛  الّنَ »ِجَهـاُد  فرمـود:  داده ایـم.  شـهید  و 

 1 اسـت.  اکبـر  جهـاد  درآوردن، 

رسـول اکـرم؟ص؟ در چـه جـای خوبـی هـم ایـن نکتـه را تذکـر داد. چـون آنهـا بـه 

میدان جنگ رفته بودند و فاتح و مغرور برگشـته بودند. برای اینکه سـورت غرورشـان 

ابوجهل کشـی  انجـام شـده.  کارهـا  کـه همـه ی  نکنیـد  فرمـود: شـما خیـال  بشـکند 

میلیون هـا  کـه  اسـت  َنْفـس  ایـن  اسـت.  مهـم  کشـتن  َنْفـس  نیسـت.  مهـم  خیلـی 

ابوجهـل می سـازد. یـک ابوجهـل کشـتید و آمدیـد، ولـی در درون خودتـان یـک میـل و 

کَبُر«. 
ْ

ِجَهاُد ال
ْ
ْصَغَر َو َبِقی ال

ْ
ِجَهاَد ال

ْ
 ِبَقْوٍم َقَضُوا ال

ً
کافی، ج 5، ص 12؛ »َمْرَحبا  .1
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خواهـش َنْفـس هـزاران ابوجهـل می سـازد. ُکشـتن آن مشـکل اسـت. ما خصـم بیرون 

را کشـتیم اّمـا خصـم درونـی باقی مانـده اسـت. کشـتن ایـن نفـس، با چه چیـز ممکن 

اسـت؟ علـم نمی توانـد آن را بکشـد. خرگـوش نمی توانـد بـه جنـگ شـیر بـرود. 
»دشمن ترین دشمنان تو نفس توست که بین دو پهلوی توست«. 1

ابوجهـل اصلـی همـان اسـت کـه در درون توسـت. بایـد آن را بکشـی. بـه هـر حال 

منظـور ایـن اسـت کـه در منطـق قـرآن کریـم دو چیـز اصالـت دارد: ایمـان بـه مبـدأ و 

ایمـان بـه معـاد. بشـر اگـر این دو را با هم داشـته باشـد انسـان می شـود و تمـام علومش 

نیـز علـوم انسـانی و حیـات بخـش می شـود. اّما اگر نداشـت همـه ی علومش حیوانی 

می شـود و بـرای ُبعـد حیوانـی کار می کنـد. 

صفتی که ما را به مدارج عالی می رساند 

قرآن کریم می فرماید: 

کنیـد  بندگـی  و رسـتگار شـوید  اگـر می خواهیـد مفلـح  ایمـان!  اهـل  >ای 

رکـوع و سـجده کنیـد و اعمـال نیکـو انجـام دهیـد<.2 

منظور از رکوع و سـجود این اسـت که در برابر خدا خاضع باشـید. در تمام شـئون 

زندگی اتـان خاضـع و فرمانبـردار حـق باشـید. در هـر مقـام و لباسـی کـه هسـتید؛ چـه 

را  خـدا  باشـید.  خاضـع  نمی کنـد؛  فـرق  جـّراح،  و  طبیـب  یـا  بـازاری،  چـه  و  کارگـر 

بشناسـید و او را بـر خـود حاکـم و ناظـر ببینیـد. قیامـت را بـاور کنید. اگـر اینگونه عمل 

کردیـد رسـتگار می شـوید. 

ِتی َبیَن َجْنَبیک«. 
َّ
ک َنفُسَک ال ْعَدٰی َعُدّوِ

َ
1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 67، ص 64؛ »ا

کْم ُتْفِلُحوَن<. 
َّ
َعل

َ
َخیَر ل

ْ
وا ال

ُ
َعل

ْ
کْم َو اف ّبَ ِذیَن آَمُنوا اْرکُعوا َو اْسُجُدوا َو اْعُبُدوا َر

َّ
2. سوره حج، آیۀ 77؛ >یا أیَها ال
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و در آیۀ دیگری می فرماید: 

>آنان که از رسول پیام آور اّمی پیروی می کنند رستگارند<.1 

جملـه ای نیـز از حضـرت امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در نهج البالغـه منقـول اسـت 

کـه فرمود: 

»من اگر چنین هسـتم ]به این مقامات عالیه رسـیده ام[ از برکت پیروی از 

رسـول خداسـت که از پی او می رفتم مانند بّچه شـتری که از پی مادرش 

مـی رود. مـن نوجوانـی بـودم کـه بـه میدان هـای جنـگ رفتـم و گردنکشـان 

عـرب را سـرکوب کـردم و شـاخ های گردنکشـان ]قبیله ها ی ربیعـه و ُمَضر[ 

را در هم شکسـتم«. 2 

بـه پیامبـر؟ص؟ ماننـد  ایـن همـه عظمـت نسـبت  بـا  امـام علـی؟ع؟ می فرمایـد، 

بّچـه شـتری بـوده بـه دنبـال مـادرش. هـر جـا او می رفـت، علـی؟ع؟ نیـز می رفـت. در 

سـفر، در حضـر، در غـاِر حـرا و ... و بـاز در جـای دیگـر می فرمایـد: 

»من بنده ای از بندگان محمد؟ص؟ هستم«. 3 

از حضرت عیسی؟ع؟ نقل شده است که به اصحابش فرمود: 

»بعـد از مـن پیامبـر خاتـم خواهـد آمـد، مـن حّتـی الیـق آن نیسـتم کـه بنـد 

کفـش او را ببنـدم«. 

نشـان  را  عیسـی؟ع؟  اهلل  روح  حضـرت  روح  عظمـت  و  جاللـت  جملـه،  ایـن 

می دهـد کـه منزلـت خـود را در عالـم درک کـرده و خضـوع در مقابـل حـق را اظهـار 

نمـوده و بـه مطلوبـش رسـیده اسـت و لـذا رسـول اکـرم؟ص؟ وقتـی می خواهد علی؟ع؟ 

ُمْفِلُحوَن<. 
ْ
ولِئک ُهُم ال

ُ
ی ...ا ّمِ

ُ
ِبی ال  الّنَ

َ
ُسول ِبُعوَن الّرَ ِذیَن یّتَ

َّ
1. سوره اعراف، آیۀ157؛ >ال

کِل  َغِر ِبکال ِه. أَنا َوَضْعُت ِفی الّصِ ّمِ
ُ
َفِصیِل أَثَر ا

ْ
َباَع ال ِبُعُه اّتِ

َ
کْنُت أّت َقْد 

َ
2. نهج البالغه صبحی صالح، ص 300؛ »َو ل

ِبیَعَة َو ُمَضَر«.  کَسْرُت َنواِجَم ُقُروِن َر َعَرِب َو 
ْ
ال

ٍد؟ص؟ «.  کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 1، ص 90؛ »أَنا َعْبٌد ِمْن َعِبیِد ُمَحّمَ  .3
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بـه عنـوان جانشـین خـود معّرفـی کنـد می فرماید»خاِصـُف  بـا همـه ی عظمتـش  را 

پیامبراکـرم؟ص؟ در شـرایط مختلـف  پیغمبـر.  کننـده ی کفـش  ْعل«یعنـی وصلـه  الّنَ

هـر بـار بـه نحـوی امـام؟ع؟ را معّرفـی می کـرد. در روایـت اسـت کـه امـام؟ع؟ بـا رسـول 

اکـرم؟ص؟ و جمعـی نشسـته بودنـد. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: کسـی در میـان شماسـت کـه 

بعـد از مـن بـه تأویـل قـرآن مقاتلـه خواهـد کـرد و متّمـم کار مـن خواهـد بـود. هـر یـک از 

افـراد حاضـر بـر خـود تطبیـق کردنـد! حضـرت فرمـود: 

»جانشین من آن کسی است که کفش مرا وصله می زند«.1 

نـگاه کردنـد و دیدنـد حضـرت علـی؟ع؟ در گوشـه ای نشسـته و کفـش پیامبـر را 

اینجـا  القـاب و شـؤونی کـه مـوال دارد رسـول خـدا  از میـان آن همـه  وصلـه می زنـد. 

انگشـت روی این خصوصّیت آن حضرت گذاشـت و ایشـان را به عنوان »خاِصُف 

عـل« معّرفـی کـرد. پیامبـر؟ص؟ می خواسـت گوشـه ای از حقیقـت را نشـان بدهـد و  الّنَ

سـّری را ارائـه کنـد. یعنـی بدانیـد آن کـس کـه از خـوْد خالـی شـود ماالمـال از حقیقت 

می شـود. آن کـه از خـود پـر شـده از حقیقـت خالـی گشـته اسـت. 

آن کسـی می توانـد بـا روح نبـی اّتحـاد پیـدا کـرده و در لسـان خـدا »َنْفـُس الّنبـی« 

معّرفی شـود که تعّین و اسـتقالل را از دسـت بدهد و لذا از دید پیغمبر ؟ص؟ علی ؟ع؟ 

عل«نبی اسـت. وگرنه موجـود تعّین  دار هرگز  اسـتقالل و تعّیـن نـدارد. او »خاِصـُف الّنَ

موجـود دیگـر را بـه خـود راه نمی دهـد و بـه او هـم راه پیـدا نمی کنـد و در حـّد خـودش 

همیشـه ناقـص باقـی می ماند. 

»تواضع و فروتنی دری از درهای بهشت است«. 2 

خضـوع در مقابـل حـق، راه ترّقـی و پرواز اسـت و لـذا علی؟ع؟ از آن نظر که تعّین و 

اسـتقالل خودش را در جنب پیامبر؟ص؟ از دسـت داد و »خاصف النعل« نبی شـد، 

ْعل«.  ُه خاِصُف الّنَ 1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 20، ص 360؛ »َولکّنَ
ِة«.  َجّنَ

ْ
ْبواِب ال

َ
واُضُع باٌب َمْن ا 2. روح البیان )اسماعیل حقی(، ج 5، ص 25؛ »الّتَ
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امیـر شـد و پـا بـر سـر عالـم نهـاد. او ماننـد کـودک دنبـال مـادر، بـه دنبـال پیامبـر؟ص؟ 

می رفـت و از او تغذیـه می شـد و در نتیجـه خـودش پـدری بـزرگ شـد و تمـام عالـم را 

همچـون کودکـی بـه دنبـال خـود کشـید. اگـر مـا سـایه وار دنبـال علـی؟ع؟ می رویـم، از 

آن جهت اسـت که علی؟ع؟ نیز سـایه وار دنبال پیغمبر؟ص؟ رفته و سـایه بر سـر عالم 

افکنده اسـت. 

علی ای ُهمای رحمت تو چه آیتی خدا را

کـه به ما َسوٰی فـکندی همه سـایه ی هما را

آیـا کسـی کـه آن قـدر تعّینـش را نـزد پیامبـر از دسـت داده که»خاصـف النعـل« 

او شـده اسـت بایـد جانشـین پیامبـر شـود یـا آن کسـی کـه کنـار بسـتر پیامبـر وقتـی آن 

حضـرت دسـتور داد دوات و صفحـه ای بیاوریـد تـا بنویسـم بـا کمـال وقاحـت گفـت: 

»او را رها کنید هذیان می گوید«. 1 

عجیب است. این سخن را دربارۀ کسی می گوید که خدا درباره اش فرموده است: 

>پیامبـر؟ص؟ از روی هـوای نفـس سـخن نمی گویـد. آنچـه می گویـد چیزی 

جـز وحی خـدا نمی باشـد<. 2 

بـه هـر حـال تواضـع و فروتنـی و خضـوع در مقابـل بهتریـن و مناسـب ترین زمینـه 

بـرای کسـب کمـاالت معنـوی طـی مـدارج عالـی انسـانی اسـت. 

یهُجُر«. 
َ
ُجَل ل  الّرَ

َ
1. سلیم بن قیس، ج 2، ص 877؛ »ِاّن

 
ّ
َهوی *  إْن ُهَو إل

ْ
 صاِحُبکْم َو ما َغوی  * َو ما یْنِطُق َعِن ال

َ
ْجِم إذا َهوی * ما َضّل 2. سوره نجم، آیات 1 تا 4؛ >َو الّنَ

َوْحی یوحی <. 
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چگونگی رفتار امام علی؟ع؟ به هنگام زمامداری  

حضـرت علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟  وقتـی بـه حکومـت مطلقـه رسـید و بیت المال 

در اختیـارش بـود، عقیـل، بـرادر آن حضـرت بـه همـراه فرزندانش در عین تنگدسـتی 

بـه سـراغ او می آیـد و می گویـد: ای بـرادر! تـو حکومـت داری و بیت المـال در اختیـار 

توسـت، بـه مـن کمکـی کـن. امـام؟ع؟  بنابـر نقـل نهج البالغـه در موقعیتـی دیگـر در 

این بـاره می فرمایـد: عقیـل بـه قـدر یـک مـن، گنـدم بیشـتر از آن سـهمی کـه داشـت از 

امـوال شـما از مـن می خواسـت! 

امـام در پاسـخ بـه زیاده خواهـی او آهنـی را در آتـش گداختـه کـرد و در شـب تاریـک 

بـه دسـت عقیـل نزدیـک کـرد. عقیـل خیـال کـرد بـه او پولـی می دهـد و دسـتش را 

پیـش آورد اّمـا حـرارت سـوزنده ی آهـن آزارش داد. فریـادش بلنـد شـد. مـوال فرمـود: 

آهــن  از  تــو  کننــد.  برایــت نوحه ســرایی  مــادران جوانُمــرده  »ای عقیــل! 
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گداختــه ای کــه بشــری آن را افروختــه اســت و بعــد خامــوش می شــود، 

ــار بــا غضبــش  می نالــی و مــرا بــه ســوی آتشــی می کشــانی کــه خــدای جّب

آن را افروختــه اســت. تــو از ســوزش ایــن آتــش حقیــر می نالــی و بــرادرت از 
ــد؟!«.1 ــم نهراســد و ننال آتــش ســوزان جهّن

در  رمضـان  مبـارک  مـاه  نوزدهـم  شـب  حضـرت:  آن  از  دیگـر  هـم،  سـخنی  بـاز 

خانـه ی دختـرش میهمـان بـود. دختـر بـرای پذیرایـی از پـدر سـفره ای گسـترده بـود، 

سـفره ای بـرای کسـی کـه اداره ی یـک مملکـت پهنـاور در آن روزگار را کـه متشـّکل از 

چنـد کشـور  بـود و بـر روی هـم یـک مملکـت را تشـکیل مـی داد در دسـت دارد. در این 

سـفره دو قـرص نـان جـو بـود و یـک ظـرف شـیر و مقـداری نمـک. آن بزرگمـرد دنیـا و 

آخـرت، تـا چشـمش بـه سـفره ی دخترش افتـاد که بـرای پذیرایی از پدر گسـترده بود، 

فرمـود: دختـرم تـو تـا بـه حـال کـی دیـده ای کـه سـفره ی پـدرت دارای دو نوع خورشـت 

باشـد. شـیر را بـردار، نـان و نمـک مـا را بـس. 

بدیـن ترتیـب می خواسـت بفهمانـد مـن که به عنوان یک حاکم اسـالمی در رأس 

ـت را تحّمـل کنـم، 
ّ
تـم و بایـد تمـام فشـار مل

ّ
حکومـت قـرار دارم و بـه منزلـه ی قلـب مل

همـان گونـه کـه کار قلـب، فرسـتادن خـون بـه تمامـی قسـمت های بـدن اسـت. تمـام 

فشـار بـدن بـر روی قلـب اسـت. قلـب دائـم در حرکـت اسـت و آسـایش نـدارد. مـن 

ت را بایـد بر دوش 
ّ
تـی هسـتم و بـه منزلـه ی قلبـم، بار مشـکالت مل

ّ
هـم کـه زمامـدار مل

خویـش بکشـم و زحمـت آنهـا را متحّمـل شـوم و در وضـع زندگـی ام با تهیدسـت ترین 

و احسـاس  دیـده  آسـایش  روی  مـن  اّمـت  تـا  باشـم  و هم تـراز  اجتمـاع همرنـگ  فـرد 

کمبـود و حقـارت نکننـد. 

با همین نگرش اسـت که وی در آن زمان که فرمانروای مطلق دنیای اسـالم بود، 

ِکُل یا َعِقیُل أ َتِئّنُ ِمْن َحِدیَدٍة أْحَماَها  وا
َ
ْتَک الّث

َ
1. شرح الخبار فی فضائل الئمه الطهار؟ع؟ ، ج3، ص241؛ »َثِکل

َظی «. 
َ
َذی َو ل أِئّنُ ِمْن ل

ْ
اُرَها ِلَغَضِبِه أ َتِئّنُ ِمَن ال ی  َناٍر َسَجَرَها َجّبَ

َ
ِنی ِإل ِعِبِه َو َتُجّرُ

َ
ِإْنَساُنَها ِلل
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وقتـی درگذرگاهـی بـه پیـرزن ناتوانـی برخـورد می کنـد که مشـک سـنگین آب بر دوش 

دارد، جلـو می آیـد و زانـو بـر زمیـن می زند و بند مشـک را از روی دوش پیرزن بر می دارد 

و بـر دوش خـود می گـذارد. بـه همراهانـش نیـز کـه می خواسـتند ایـن کار را بـه عهـده 

بگیرنـد، می فرمایـد: ایـن کار، کار شـخص مـن اسـت و بـه شـما مربـوط نیسـت. امـام 

بـا ایـن عمـل نشـان مـی داد کـه آن فشـار وارد شـده بر عضـالت پیرزن، قلـب او را متأّثر 

کـرده اسـت؛ همانگونـه کـه اگـر خـاری بـه پا بخلـد، قلب ناالن می شـود و دل پریشـان 

ـت بیفکنـم؛ 
ّ
می گـردد. یعنـی مـن نـه تنهـا حاضـر نیسـتم بـار زندگـی ام را بـر دوش مل

ـت را نیـز بـر دوش خود کشـم: 
ّ
بلکـه بایـد بـار زندگـی مل

نشــاید کــه نامــت نهنــد آدمــیتــو کــز محنــت دیگــران بی غمی

این روش، روش خاندان رسول؟ص؟ است. 

چگونگی  پیشرفت سریع اسالم 

شـما  می گویـد:  اسـالم  از  دفـاع  مقـام  در  مقالـه ای  طـی  انگلیسـی  دانشـمندی 

معتقدیـد اسـالم بـا شمشـیر پیـش رفتـه اسـت؛ حـال، مـن از شـما می پرسـم: آیـا بـاور 

قوانیـن متیـن عادالنـه  توحیـدی و خداپرسـتی اسـت،  آییـن  یـک  اسـالم  کـه  داریـد 

دارد، نظامـات اجتماعـی کامـل و مقـّررات حقوقـی جامـع دارد کـه می توانـد بشـر را بـه 

سـعادت برسـاند؟ اگـر این چنیـن اسـت پـس اسـالم، دین حـق و عامل حیاتـی بزرگی 

اسـت کـه در زندگـی بشـر از آب و نـان نیـز بـرای او الزم تـر اسـت. پـس ایـن دیـن حـق و 

عامـل حیاتـی بـزرگ بایـد در میـان بشـر پیـش بـرود ولـو بـا شمشـیر. بـا شمشـیر هـم اگـر 

نشـد، بـا چنـگ و دنـدان بایـد پیـش بـرود، چون حق اسـت و حـق باید پیش بـرود و در 
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جهـان تثبیـت شـود. عامـل حیـات )آب( همیشـه بایـد در میـان شـما باشـد، حفـظ 

آب بر شـما الزم اسـت و لو با شمشـیر! باید شمشـیر بزنید و خود را به کشـتن دهید تا 

آب را کـه مایـه ی حیـات شماسـت حفـظ کنیـد و زنـده بمانید. اگر هم کشـته شـدید، 

ت اسـت. 
ّ
در نظر عاقالن با عّزت کشـته شـده اید که مرگ با عّزت بهتر از زندگی با ذل

دانشمند انگلیسی ادامه می دهد: شما از این طرف حساب می کنید و می گویید 

با شمشیر پیش رفته است، پس حق نیست؛ ولی من می گویم چون  چون اسالم 

اسالم حق است و عامل حیاتی است، باید با شمشیر پیش برود! شما می گویید 

چون اسالم دستور جنگ و جهاد داده و با ملل عالم جنگیده است، حق نیست 

و باطل است. من می گویم، نه، چون اسالم دین حق و قانون زنده است، دستور 

موجود  هر  که  آن  چه  کند!  حفظ  را  خود  موجودیت  تا  است  داده  جهاد  و  جنگ 

زنده ای برای حفظ موجودیتش باید با دشمن بجنگد وگرنه می میرد و در معده ی 

عالم هضم می شود. اساسًا دفاع از حق و نبرد با دشمن، ناموسی فطری و طبیعی 

است که با هر موجود زنده ای همراه است. دینی که برای حفظ حقوق بشر و تأمین 

سعادت جاودانه ی انسان از جانب خدا آمده است، باید دارای قدرت دفاعی و 

قانون جنگ و نبرد با دشمن باشد تا هم خود را حفظ کند و هم حقوق جامعه ی 

بشر را تأمین کند؛ این یک قانون طبیعی است. 

بیشترین توّجه امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در رفتار خود به چه نکته ای بود؟ 

چنان  بیاید،  میان  به  خدا  احکام  و  دین  پای  که  آنجا  امیرالمؤمنین؟ع؟  امام 

برادر و  را به حساب نمی آورد؛ پدر، مادر، اوالد،  قاطعّیت دارد که جز خدا احدی 

را نمی شناسد. در راه خدا هیچ چیز و  خواهر و خویشاوندان و ...گویی هیچ کس 
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هیچ کس مانع او نمی تواند باشد. شنیده ایم با برادرش عقیل چگونه عمل کرد. فقط 

زیادی نمی خواست. می گفت،  بود یک من گندِم اضافه می خواست. چیز  آمده 

بیت المال دست شماست. من هم برادر شما هستم. چند تا بّچه ی صغیر دارم. 

بدهید.  من  به  بدهید  باید  آنچه  از  بیش  من  یک  شما  داریم.  کمبود  زندگی  در 

بّچه های خودش را هم آورده بود. رنگ پریده و پریشان موی از فقر و گرسنگی. خود 

امام می فرماید: عقیل با این وضع پیش من آمد و اصرار ورزید یک من از گندم شما 

)مسلمانان( به او بدهم. می پنداشت دینم را به او می فروشم. من آهن پاره ای را در 

آتش، سرخ کرده و نزدیک تنش بردم، ناله ای از حرارت سوزان آتش سر داد. گفتم: 

»مادرهای جوان مرده در مرگت بگریند ای عقیل«. 1 

ــا مــن از آتــش جاودانــه ی  ــو از حــرارت یــک آتــش زودگــذر می نالــی، آی »ت

دوزخ ننالــم؟«.2 

ایمان و اذعان به قیامت تا این حد در جان علی؟ع؟ نشسته بود که دائم سخن از 

جهّنم می گفت. او حاکم بود و می توانست حرفهای دیگری بزند. مثاًل این کار خالف 

عدالت است، خالف سیاست است، خالف امور اجتماعی است و ...اّما می بینیم 

محور فکرش عذاب خدا و صحنه ی سوزان جهّنم است. همه اش از جهّنم حرف 

می زند یعنی از جهّنم می ترسد و می گوید: آتش در کار است. اگر ما باشیم، همین که 

ُپستی و مقامی و میز و دفتر و دستکی به دست آوردیم، دیگر سخن از برزخ و محشر و 

بهشت و جهّنم سخنی عوامانه و دور از شأن روشنفکرانه ی ماست. ما باید سخن از 

قانون و مساوات و مواسات و عدل و قسط و ...به میان بیاوریم تا در نظر دنیا، متمّدن 

و متجّدد و دارای فرهنگ روز به شمار بیاییم. اّما علی امیرالمؤمنین؟ع؟ آنچه که 

فکرش را مشغول کرده، جهّنم است و آتش سوزان جهّنم که به عقیل می گوید: 

ِکُل یا عقیل«.  وا
َ
تَک الّث

َ
1. نهج البالغه )للصبحی صالح(، ص347؛ »َثِکل

ِئّنُ ِمن لظی«. 
َ
ذی َو ل ا

َ
َتِئّنُ ِمَن ال

َ
2. همان؛ »ا
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»تــو از یــک آهــن گداختــه ای کــه انســان بــدون اینکــه قصــد جــدی داشــته 

باشــد آن را افروختــه اســت چنیــن وحشــت می کنــی، آنــگاه می خواهــی مــرا 

ــار از روی غضــب آن را افروختــه  بــه ســوی آتشــی بکشــانی کــه خــدای جّب

اســت؟«.1 

امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ بـا ایـن فکـر و منطـق می خواهـد مـا را بیـدار کنـد کـه ای 

مسـلمانان! ایمـان بـه قیامـت داشـته باشـید. جهّنـم باورتـان بشـود. آتـش جهّنـم را 

سـبک نگیریـد. عـذاب خـدا را کوچـک مشـمارید. 

نشانه ی بال و عذاب خدا در این زمان 

فکر می کنم بحث از جهّنم متروک و مهجور شـده اسـت!! ما از همه چیز سـخن 

می گوییـم ولـی راجـع بـه جهّنـم حرفـی نمی زنیـم. از آتـش و عـذاب خـدا بحثـی بـه 

میـان نمی آوریـم و آن را مناسـب بـا شـأن روشـنفکری خـود نمی دانیـم! این آیۀ شـریفه 

هـم مـا را تهدیـد می کنـد: 

>بگـو: اگـر پـدران، فرزنـدان، بـرادران، همسـران، بسـتگان و اموالتـان کـه 

کسـب نموده ایـد و تجارتـی کـه از کسـادی آن می ترسـید و منزلهایتـان کـه 

آنهـا را دوسـت داریـد، در نظـر شـما محبوبتـر باشـد از خـدا و پیامبـرش و 

جهـاد در راه او، پـس منتظـر باشـید تـا فرمـان خـدا ]بـه عـذاب و کیفـر شـما[ 

فـرا رسـد و خداونـد مـردم گنهـکار را هدایـت نمی کنـد<. 2 

نی ِالی ناٍر َسَجَرها َجّباُرها ِلَغَضِبِه«.  ْحماها ِانساُنها ِللَعِبِه َو َتُجّرُ
َ
َتِئّنُ ِمن َحدیَدٍة ا

َ
1. نهج البالغه )للصبحی صالح(؛ »ا

ُتُموها َو ِتجاَرٌة 
ْ
 اْقَتَرف

ٌ
کاَن آباُؤُکْم َو أْبناُؤُکْم َو إْخواُنُکْم َو أْزواُجُکْم َو َعِشیَرُتُکْم َو أْموال 2. سوره توبه، آیۀ 24؛ >ُقْل إْن 

ِتی اهلُل ِبأْمِرِه َو 
ْ
ی یا ُصوا َحّتَ َتَرّبَ

َ
یُکْم ِمَن اهلِل َو َرُسوِلِه َو ِجهاٍد ِفی َسِبیِلِه ف

َ
ِکُن َتْرَضْوَنها أَحّبَ إل َکساَدها َو َمسا َتْخَشْوَن 

فاِسِقیَن<. 
ْ
َقْوَم ال

ْ
اهلُل ل یْهِدی ال
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مراقب باشید و خود را بیازمایید. اگر یک طرف خدا باشد و طرف دیگر، همسرتان، 

فرزندانتان، قوم و خویشانتان، اگر اینها از شما چیزی بخواهند که خدا رضا نمی دهد، شما 

خواسته ی کدام را مقّدم می دارید؟ خودتان را بیازمایید! همسرتان هوسی و تقاضایی 

خالف رضای خدا دارد، شما کدام را مقّدم می دارید؟ حال ای پیامبر! به این مردم بگو 

اگر خواسته های بستگانتان در مسیر ماّدی در نظر شما محبوب تر از رضوان خدا باشد 

 منتظر بال و عذاب خدا باشید و بدانید که خدا فاسقان را به سعادت و خوشبختی 

نائل نمی سازد. 

ایـن بـدان معناسـت کـه شـما در عیـن حـال کـه اّدعـای اسـالم داریـد و بـه احـکام 

اینکـه خواسـته های  بـرای  آیـه فاسـق هسـتید!  ایـن  ولـی طبـق  آن عمـل می کنیـد؛ 

همسـران و فرزندان و ...را در مسـیر منافع ماّدی، بر خواسـته ی خدا مقّدم می دارید. 

دین خدا و فرمان او را عقب می زنید و هواهای نفسـانی خودتان را پیش می اندازید 

و بـه همیـن جهـت شـما از نظـر قـرآن فاسـقید و خداونـد نمی گـذارد مـردم فاسـق روی 

خـوش ببیننـد. 1 فرمـان نـزول بـال صـادر می کنـد. ممکـن اسـت بـرای بشـر امـروزی کـه 

هواهـای نفسـانی خـود و خواسـته های زن و فرزنـد خـود را بـر رضـا و خواسـته ی خـدا 

مقـّدم داشـته اسـت، ایـن سـؤال پیـش آیـد کـه پـس آن بـال و عذابـی کـه خـدا وعـده 

داده اسـت کجاسـت؟ او کـه گفتـه اسـت: 

>منتظر فرمان عذاب از جانب خدا باشید<. 2 

پس کو بالی خدا؟ ما می پرسیم: آیا انصافًا زندگی کنونی ما غرق در بال نیست؟ 

در  غرق  و  پیچیده  هم  به  زندگی  این  نیست؟  بال  زلزله،  و  سیل  خشکسالی،  آیا 

معضالت از خانواده ها گرفته تا سایر ابعاد امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و 

سیاسی عذاب نیست؟ روی کار آمدن زن ها در بسیاری از امور اجتماعی و نهادها 

فاِسِقیَن<. 
ْ
َقْوَم ال

ْ
1. سوره مائده، آیۀ 108؛ >اهلُل ل یْهِدی ال

ِتی اهلُل ِبأْمِرِه<. 
ْ
ی یا ُصوا َحّتَ َتَرّبَ

َ
2. سوره توبه، آیۀ 24؛ >ف
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که نه تنها نافع نیست، بلکه زیان آور نیز هست، آیا بال و نشانه ی قهر و خشم خدا 

افزون گشتن فحشا و  ازدواج برای جوانان و در نتیجه روز  آیا میّسر نبودن  نیست؟ 

فساد در اجتماع بال نیست؟ بال شکلهای گوناگون دارد. 

می گویند: مالنصرالّدین شنیده بود کسی که حشیش بکشد، مست می شود، 

تغییر حال پیدا می کند. مخصوصًا اگر در حّمام باشد. از یک عّطار قدری حشیش 

خانه ها  در  خصوصی  حّمام  روزها  آن  می دانیم  )البّته  حّمام  داخل  رفت  و  خرید 

نبود، حّمام عمومی بود( در میان حّمام قدری حشیش کشید ولی به نظرش آمد آن 

تغییر حالی که باید در او  ایجاد شود، نشد. پیش خود گفت: حتمًا فروشنده ی این 

بی بوده و حشیش قاّلبی به من داده است. از شّدت ناراحتی، 
ّ
حشیش، آدم متقل

بود به  به خود بسته  تنها یک لنگ  و در حالی که  آمد  بیرون  از حّمام  نیمه عریان 

سمت عّطاری به راه افتاد و وقتی بّچه ها او را با آن وضع دیدند، دنبالش افتادند، 

هیاهو راه انداختند و کف زنان و پای کوبان، دوره اش کردند تا رسیدند مقابل دّکان 

عّطاری. عّطار بیچاره ناگهان به خود آمد و دید عجب! ماّل چه قیامتی به پا کرده 

ایستاده اند،  مغازه اش  جلوی  انبوهی  جمعیت  و  آورده  به وجود  غریبی  غوغای  و 

ب! به من حشیش 
ّ
ترسید که چه خبر شده. ماّل با صدای بلند فریاد کشید ای متقل

قاّلبی داده ای که هیچ تغییر حالی در من ایجاد نکرده است. عّطار با صدای بلند 

که  می شود  هم  بهتر  این  از  حالی  تغییر  مگر  ماّل  جناب  عجب!  گفت:  و  خندید 

لخت و عور از حّمام به کوچه و بازارت کشیده و مایه ی مسخره ی مردمت ساخته 

است؟! حاال ما هم با خود می گوییم؛ ما که پشت پا به دین زده ایم و دستورات خدا 

را زیر پا نهاده ایم، اّما هیچ اتفاقی نیفتاده و بالیی که خدا وعده کرده بود، نیامده و 

عذابی دامنگیر ما نشده است و تغییر حالی پیدا نکرده ایم!! آری، گفته اند: اگر پای 

عاقل به سنگ بخورد، می فهمد از کجا چوب می خورد. اّما آدم جاهل اگر گردنش 

هم بشکند، نمی فهمد این بال از کجا به او رسیده است. 
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مهمترین عامل استقبال مردم از دعوت رسول خدا؟ص؟

وقتی که رسـول اکرم؟ص؟ مبعوث شـد و دعوت او علنی شـد، در خانواده ها میان 

زن و شـوهر اختـالف افتـاد؛ زن می خواسـت مسـلمان شـود، مـرد نمی خواسـت. مـرد 

می خواسـت مسـلمان شـود، زن نمی خواسـت. میـان اوالد و والدیـن، میـان کارگـر و 

کارفرمـا و ... همیشـه ایـن جذبـه را در میـان دل هـای آماده داشـت و هیچ شمشـیری 

هـم در کار نبـود. آیـا وقتـی کـه رسـول خـدا صلـی اهلل علیـه و آلـه بـه مدینـه آمـد، بـا 

شمشـیر آمـد یـا بـا دعـوت مـردم ؟ عامـل اصلـی جذبـه ی رسـول اکـرم صلـی اهلل علیه 

و آلـه متانـت احکامـش بـود و تطابـق دیـن اسـالم بـا فطـرت آزاد بشـر. 

برای نمونه ذکر داستان ذیل خالی از لطف نیست: 

تحـت  و  داد  از دسـت  را  پـدر  کودکـی  در  کـه  بـود  ذوالِبجاَدیـن جوانـی  اهلل  عبـد 

کفالـت عمویـش درآمـد. او بـزرگ شـد و در اثـر کار و کوشـش خـودش ثـروت سرشـاری 

بـه دسـت آورد. گاو و گوسـفند و شـتر و کنیـز و غـالم و غیـره فـراوان داشـت. وقتـی کـه 

رسـول اکـرم؟ص؟ مبعـوث بـه نبـّوت شـد، او نـدای حـق را شـنید و بـا دیدن نشـانه های 

صـدق و حقیقـت در رفتـار و گفتـار پیامبـر؟ص؟ شـیفته ی اسـالم شـد. او می خواسـت 

بـه حضـور پیامبـر اکـرم؟ص؟ شـرفیاب شـود و بـه مسـلمانان بپیونـدد؛ ولـی از ترس عمو 

کـه کافـری متعّصـب بـود جـرأت اظهـار نداشـت. 

مّدتـی گذشـت و او دائـم در ایـن فکـر بـود که چگونـه راه به مقصـود بیابد. عاقبت 

دل بـه دریـا زد و پیـش عمـو آمـد و گفـت: حقیقـت ایـن اسـت کـه مـن مّدت هاسـت 

بـه اسـالم گرایـش پیـدا کـرده ام و منتظر بودم تا شـما پیش قدم بشـوید و مـن هم دنبال 

شـما بیایم، ولی دیدم از جانب شـما خبری نشـد. حاال آمده ام از شـما اجازه بگیرم 

تـا بـه حضـور پیامبـر؟ص؟ شـرفیاب بشـوم و بـه گروه مسـلمین بپیوندم. وقتـی عموی او 
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ایـن حـرف را شـنید، برآشـفت و گفـت: اگـر ایـن کار را بکنـی، تمـام ثروتـی را که تحت 

کفالـت مـن بـه دسـت آورده ای از تـو می گیرم. 

ُعــّزی بــود، گفــت: مــن نعمــت اســالم و ایمــان 
ْ
عبــداهلل، کــه نــام اصلــی اش عبدال

را بــر تمــام ثــروت عالــم ترجیــح می دهــم؛ هــر چــه می خواهــی بکــن. عمــو هــم گفــت: 

ــی لبــاس  ــرو؛ و چنــان کــرد کــه حّت ــردار و هــر کجــا کــه می خواهــی ب دســت از امــوال ب

تنــش را هــم گرفــت! جــوان بیچــاره لخــت و عریــان نــزد مــادر آمــد و ماجــرای اســالم 

آوردن خــود را بــه مــادر گفــت و تقاضــا کــرد کــه پوشــاکی بــه او بدهــد تــا بتوانــد نــزد 

رســول خــدا؟ص؟ بــرود. مــادِر مهربــان هــم پوشــاکی نداشــت. تنهــا یــک تّکــه گلیــم 

ــا افتــاده موجــود بــود. عــرب بــه چنیــن گلیمــی »ِبجــاد« می گویــد؛ یعنــی  راه راه زیــر پ

ــه  ــه را ب ــد. آن دو تّک ــمت ش ــرد؛ دو قس ــاره ک ــط پ ــت و از وس ــم راه راه. آن را برداش گلی

پســرش داد و او یــک قســمت آن را بــه صــورت حولــه ای روی دوشــش انداخــت و یــک 

نــگ بــه کمــرش بســت و از مــادر خداحافظــی کــرد و بــا 
ُ
قســمت دیگــر را هــم ماننــد ل

صــدق و صفــای تمــام بــه ســمت مدینــه آمــد. 

هنگام سحر بود که به مدینه رسید. داخل مسجد شد و در گوشه ای نشست. 

پیامبراکرم؟ص؟ هر روز بعد از نماز صبح، در مسجد می گشت و از ُغَربا و تازه واردها 

تفّقد می فرمود و از حال اصحاب ُصّفه، که خانه ای نداشتند و در مسجد زندگی 

می کردند، جویا می شد. در این اثنا، چشمش به جوان تازه واردی افتاد که با وضع 

مخصوصی خود را پوشانده بود. مقابلش ایستاد و فرمود: تو که هستی؟ گفت: من 

ُعّزی، از فالن قبیله هستم. ُعّزی اسم بت بود. بت پرست ها روی بّچه هایشان 
ْ
عبدال

عبداهلل  را  تو  اسم  امروز  از  من  فرمود:  اکرم؟ص؟  رسول  می گذاشتند.  را  بت ها  اسم 

ذوالبجادین گذاشتم؛ یعنی عبداهلل گلیم پوش. تو میهمان من هستی. 

ـم قـرآن و احـکام دینـی بـود تـا 
ّ
او در مدینـه تحـت عنایـت رسـول؟ص؟ مشـغول تعل

اینکـه جنـگ تبـوک پیـش آمـد و مسـلمانان عـازم میدان جنگ شـدند. او نـزد پیامبر 
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اکـرم؟ص؟ آمـد و گفـت: یـا رسـول اهلل، دعـا بفرماییـد کـه فیـض شـهادت نصیـب مـن 

شـود. رسـول اکـرم؟ص؟ دربـاره اش دعـا کـرد: خدایـا، خـون عبـداهلل را بـر کافـران حـرام 

گـردان. عـرض کـرد: یـا رسـول اهلل، منظـورم ایـن نبـود. می خواسـتم به فیض شـهادت 

نایـل شـوم. فرمود: 

>... و هر گاه کسی برای هجرت به سوی خدا و رسولش از خانه بیرون 

آید و در سفر مرگ وی فرا رسد، اجر و ثواب چنین کسی بر خداست...<.1 

کسـی کـه بـه قصـد جهـاد در راه خـدا از خانـه اش بیـرون بـرود و در بیـن راه بمیـرد، 

اجـر شـهید خواهـد داشـت. 

ایـن یـک پیشـگویی بـود کـه پیامبـر اکـرم؟ص؟ دربـاره اش فرمـود. حرکـت کردنـد و 

وقتـی بـه محـّل جنـگ رسـیدند، او مریـض شـد و چنـد روزی هـم بیمار بـود و با همان 

بیمـاری از دنیـا رفـت. در شـب دفنـش، بـالل مـؤّذن چراغی به دسـت داشـت. وقتی 

قبر حاضر شـد، رسـول اکرم؟ص؟ خودش داخل قبر شـد و با دسـت خودش جنازه ی 

راضـی  عبـداهلل  از  مـن  خدایـا!  فرمـود:  و  گذاشـت  قبـر  میـان  در  و  گرفـت  را  عبـداهلل 

هسـتم، تـو هـم از او راضـی بـاش. عبداهلل بن مسـعود کنار قبر ایسـتاده بـود، گفت: ای 

کاش مـن صاحـب ایـن قبـر بـودم! 

ار و مشرکین
ّ

مقصود انبیاء؟مهع؟ از مبارزه با کف

و  باشــد  انســان  نوکــر  آن  تمــام نظامــات  کــه  کــرده  را چنــان خلــق  خــدا عالــم 

بــرای  ابوجهل هــا نیســت؛  بــرای  باشــد. نظامــات خلقــت  نوکــر خــدا  انســان هــم 

ابوذرهاســت. هــدف پیغمبــران از قتــال بــا کّفــار همیــن اســت. انبیــاء؟مهع؟ وقتــی 

ی اهلِل...<. 
َ
َقْد َوَقَع أْجُرُه َعل

َ
َمْوُت ف

ْ
ی اهلِل َو َرُسوِلِه ُثّمَ یْدِرْکُه ال

َ
 إل

ً
1. سوره نساء، آیۀ 100؛ > ...َو َمْن یْخُرْج ِمْن َبیِتِه ُمهاِجرا



اݤݤݤݤسیݤݤݤݤ سىݬݬݔ

437

کــه بــا کّفــار می جنگنــد، نمی خواهنــد ســرزمینی را تصــّرف کننــد. ایــن کار در شــأن 

مــردان خــدا نیســت. 

هـدف آنهـا زنـده کـردن عالـم انسـان و حفـظ حیـات انسـانی اسـت. هـدف ایـن 

آنهـا  بـا  کـه  دارنـد  وظیفـه  آنهـا شـدند،  کار  مانـع  و مشـرکان  کافـران  اگـر  لـذا  و  اسـت 

نفـر هـم کشـته شـوند؛  اگرچـه میلیون هـا  بردارنـد؛  راه خـود  از سـر  را  آنهـا  و  بجنگنـد 

 ِمـَن ااَلنعـام« هسـتند و ارزش انسـانی 
ُ

چـرا کـه آنهـا از نظـر قـرآن »شـّرالّدواّب و َاَضـّل

ندارنـد. حـاال اگـر فـرض کنیم که مشـرکان و کافران سـر راه انبیاء نیاینـد و مانع کار آنها 

نشـوند و در شـهر و دیـار خودشـان زندگـی کننـد، در ایـن صورت، باز هـم انبیاء وظیفه 

دارنـد کـه بـه سـراغ آنهـا برونـد و آنهـا را بـه توحیـد و ایمان دعـوت کنند؛ چـرا که زندگی 

مشـرکانه زندگـی حیوانـی اسـت و انبیـاء موّظفند بشـر را به حیات انسـانی برسـانند و 

اگر کسـانی مانع کارشـان شـدند، باید با آنها بجنگند. در این صورت، اگرچه انبیاء 

به حسـب ظاهر مهاجم محسـوب می شـوند، ولی درواقع مدافع هسـتند و از حیات 

انسـانی دفـاع می کننـد و می خواهنـد جلـو هجـوم حیـات حیوانـی را بگیرنـد. مرحوم 

مه طباطبایی ؟ضر؟ در تفسـیرالمیزان، مسـأله ی قتال اسـالمی را به خوبی تحلیل 
ّ

عال

اثبـات می کننـد کـه تمـام جنگ هـای پیغمبراکـرم؟ص؟ جنبـه ی دفاعـی  کرده انـد و 

داشـته، هـر چنـد بـه ظاهـر تهاجمـی بوده اسـت. 

شـما اگـر یـک بّچـه را ببینیـد کـه بـا آتش بـازی می کنـد و نزدیـک اسـت خـودش را 

بسـوزاند، چـه کار می کنیـد؟ آیـا می گوییـد: بـا مـن کـه کاری نـدارد؛ به خـودش صدمه 

می زنـد؟ نـه، شـما وظیفـه داریـد بـه سـوی او برویـد و از جـان او دفـاع کنیـد. به حسـب 

ظاهـر، شـما بـه او هجـوم برده ایـد. او دارد خـودش را آتـش می زنـد و بـه شـما کاری 

نـدارد. اّمـا شـما می گوییـد: مـن موّظفـم جـان او را حفـظ کنـم. چـون او نمی فهمـد و 

بّچـه اسـت. پیغمبـر هم چنیـن اسـت. پیغمبـر اگر در ظاهر به آن کسـانی که مشـرکانه 

زندگـی می کننـد حملـه می بـرد، بـرای ایـن اسـت کـه آنها با جـان خود بـازی می کنند 



438

و خـود را بـه آتـش می کشـند. وظیفـه ی انسـانی و الهـی پیامبـر حکـم می کنـد کـه بـه 

آنهـا حملـه ببـرد و از آتـش نجاتشـان بدهـد. 

در  اطّبا  است.  ِه«  ِبطّبِ َدّواٌر  »َطبیٌب  پیغمبر  امیرالمؤمنین؟ع؟  امام  فرمودۀ  به 

مطّب خود می نشینند تا بیمارها برای درمان شدن نزد آنها بیایند؛ ولی پیغمبر؟ص؟ 

و  می گردد  جهان  در  و  است  دوره گرد  طبیب  او  می رود.  بیمارها  سراغ  به  خودش 

من  نزد  مردم  تا  می نشینم  جا  این  من  نمی گوید:  می کند.  پاک  را  آلوده  جان های 

بیایند. او وظیفه دارد برای درمان بیماران به سوی آنان برود؛ ولو اینکه به حسب 

ظاهر مهاجم شمرده شود. ولی در واقع مهاجم نیست و مدافع است. 

مـه طباطبایـی ؟ضر؟ بـه عنـوان یکـی از شـواهد اثبـات اینکه انبیـاء باید 
ّ

مرحـوم عال

بـه مشـرکان هجـوم ببرنـد، ماجـرای دعـوت حضـرت سـلیمان؟ع؟ را نقـل می کند: 

>ملکـه ی سـبا در مملکـت خـودش سـلطنت می کـرد و کاری بـا جنـاب 

و  هسـت  سـلیمانی  اینجـا  کـه  نداشـت  خبـر  اصـاًل  نداشـت.  سـلیمان 

سـلطنتی دارد. حضـرت سـلیمان هـم خبـر نداشـت کـه آنجـا ملکـه ی 

سـبایی هسـت و سـلطنتی دارد. تـا اینکـه هدهـد خبـر آورد و گفـت: مـن 

زنـی را یافتـم کـه بـر کشـوری حکومـت می کنـد و امکانـات فراوانـی دارد 

و دارای تـاج و تخـت عظیمـی اسـت دیـدم آن زن و افـراد کشـورش فقـط 
بـرای خورشـید سـجده می کننـد<. 1

بـه ایـن ترتیـب، سـلیمان؟ع؟ فهمیـد کـه آن سـوی دنیـا، زنـی سـلطنت می کنـد 

و  بت پرسـت  زن  ایـن  اّمـا  دارد.  عظیـم  تخـت  و  تـاج  و  اسـت  مقتـدر  خیلـی  کـه 

خورشیدپرسـت اسـت. بـر اسـاس نگـرش بعضـی افراد، او می بایسـت بگویـد: او که با 

مـن کاری نـدارد؛ مـن هـم کـه جاه طلـب نیسـتم. او جـای خـود، مـن هـم جـای خـودم. 

ها َعْرٌش َعِظیٌم *  َوَجْدُتها َو 
َ
ُکّلِ َشی ٍء َو ل وِتیْت ِمْن 

ُ
ی َوَجْدُت اْمَرأًة َتْمِلُکُهْم َو ا 1. سوره نمل، آیات 23و 24؛ >إّنِ

ْمِس ِمْن ُدوِن اهلِل ...<. 
َ

َقْوَمها یْسُجُدوَن ِللّش
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ولـی سـلیمان؟ع؟ در مقـام آن برآمـد کـه مـردم مملکـت سـبا را به توحیـد دعوت کند. 

آنهـا بیمارنـد. شـرک بیمـاری مهلکـی اسـت. طبیب الهـی نمی تواند بیمـار را در حال 

مـرگ ببینـد و خامـوش بنشـیند؛ بایـد بـه سـراغش بـرود. لـذا بـرای آنـان نامـه نوشـت: 

مشـرکانه  نداریـد  حـق  شـما  مهربـان؛  و  بخشایشـگر  خداونـد  نـام  >بـه 
باشـید<.1  ُمْسـِلم  بایـد  و  کنیـد  زندگـی 

در مقابل من »علّو« نشان ندهید و برتری جویی نکنید. البّته، خود سلیمان؟ع؟ 

نیز برتری جویی نمی کند. او پیغمبر معصوم است و می داند که: 

او  نمی شود.2  کشورگشا  و  ریاست طلب  طلب،  علّو  هیچ گاه  معصوم  پیغمبر 

می گفت: باید ُمْسِلم باشید: >َو أُتونی ُمْسِلمیَن<؛ باید در مقابل» اهلل« خاضع باشید 

ُه هلِِل<؛ بعد فرمود: 
ُّ
و حکومت در همه جا باید حکومت اهلل باشد. >َیُکوَن الّدیُن ُکل

اگر بخواهند در مقابل من مقاومت کنند، چنان لشکری به شهر و دیارشان بفرستم 

اخراجشان  سرزمین  آن  از  آینه  هر  و  بایستد.3  آن  مقابل  در  نتواند  قدرتی  هیچ  که 

می کنم در حالی که خوار و حقیر باشند.4 این حرف پیغمبر معصوم است. 

وظیفه ی مسلمانان مبارزه ی دائمی با دشمنان اسالم 

در حدیثی دیدم که رسول اکرم ؟ص؟ فرموده است: 

»کسـی کـه نـه میـدان جنـگ رفتـه نـه بـا خود دربـارۀ جنـگ حدیث نفـس می کند 

]یعنـی، نـه خـودش را آمـاده می کنـد کـه اگـر جهـاد و قتالـی پیش آیـد آماده باشـد و در 

ی َو أُتوِنی ُمْسِلِمیَن<. 
َ
وا َعل

ُ
 َتْعل

ّ
ِحیِم* أل ْحمِن الّرَ ُه ِبْسِم اهلِل الّرَ

َ
یماَن َو إّن

َ
ُه ِمْن ُسل

َ
1. سوره نمل، آیات 30 و 31؛ >إّن

 .>... 
ً
سادا

َ
ْرِض َو ل ف

َ
ل

ْ
ا ِفی ا ّوً

ُ
یُدوَن ُعل ِذیَن ل یِر

َّ
ها ِلل

ُ
ِخَرُة َنْجَعل

ْ
اُر ال

َ
َک الّد

ْ
2. سوره قصص، آیۀ 83؛ >ِتل

ُهْم ِبها ...<. 
َ
ُهْم ِبُجُنوٍد ل ِقَبَل ل َنأِتیّنَ

َ
ل

َ
3. سوره نمل، آیۀ 37؛ >ف

ًة َو ُهْم صاِغرُوَن<. 
َّ
ِذل

َ
ُهْم ِمْنها ا ُنْخِرَجّنَ

َ
4. همان؛ > ...َول
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واقـع، آرزوی قتـال نداشـته باشـد[ مرگـش تـوأم بـا نوعـی از نفـاق خواهـد بـود ]یعنـی 

ایمانـش در حـّد کمـال نخواهـد بـود[«. 1 

در مـاه مبـارک رمضـان از جملـه دعاهایـی کـه داریـم، یکـی همیـن اسـت کـه هـر 

می خوانیـم:  روز 

ا َو �نی ُکّلِ عاٍم«.2  ی عاِمی َهدن ِ
راِم �ن َ�

ْ
َک ال ِ �ت �ی َ َّ �ب �نی َح�ب

�تْ ُهّمَ اْ��نُ
ّ
لل

َ
»ا

تـا آخریـن سـال  و  اگـر چـه هـر سـال  را نشـان می دهـد.  بـرای حـّج  آمادگـی  ایـن 

عمـرش نمی توانـد بـرود، آرزو دارد. می گویـد: دلـم می خواهـد، آرزو می کنـم و مشـتاقم 

کـه هـر سـال بـه حـّج بـروم. بعـد می فرماید: مـن دلم می خواهـد مردنم شـهادت در راه 

تـو باشـد.3 حـاال ممکـن اسـت کـه بـه ایـن آرزو نرسـد؛ ولـی ایـن آرزو را دارد. و در ادامـه 

می گویـد: 

مـن از تـو می خواهـم کـه مـرا موّفـق کنـی کـه بـا دسـت مـن، دشـمن تـو و دشـمن 

پیامبـرت کشـته شـود. 4 دشـمن کش باشـم، هـر چنـد زمینـه ی آن فراهم نباشـد، ولی 

چنیـن آرزو می کنـم. یعنـی، مسـلمان کامـل موّظـف اسـت ایـن آرزو را داشـته باشـد و 

در زیـارت امـام زمـان؟جع؟ بعـد از نمـاز صبـح ایـن زیـارت را بخوانیـم، آمـده اسـت: 

ماِن«؛ که اّوِل دعا و زیارت اسـت و در ادامه می گوییم:  ْغ َمْوالی صاِحَب الّزَ ِ
ّ
ُهّمَ َبل

ّ
»َالل

یعنـی خدایـا! مـن هـر روز بـا امـام زمـان؟جع؟ پیمـان می بنـدم. 5 پیمان بسـتن با 

امـام سـاده نیسـت. جنگیـدن اسـت. چـون او قائـم اسـت. او می خواهـد قیـام کنـد. 

در عبـارت بعـد، سـنگینی ایـن پیمـان مشـّخص تر اسـت. 

خدایا! من می خواهم از اعوان و انصار او باشم و هم از کسانی باشم که در حضور 

فاِق«.  ی ُشْعَبِة ِمَن الّنِ
َ
ْث َنْفَسُه ِبَغْزٍو ماَت َعل ْم یَحّدِ

َ
ْم یْغُز َو ل

َ
1. سنن نسائی، ج 6، ص 8؛ »َمْن ل

2. إقبال العمال )ط - القدیمة( ج1، ص24. 
ْن َتْجَعْل َوفاتی َقْتاًل فی َسبیِلَک«. 

َ
َک ا

ُ
ْسَئل

َ
کافی )ط- اإلسالمیة(، ج4، ص74؛ »َو ا  .3

ْعداَء َرُسوِلَک«. 
َ
ْعداَء َک َو ا

َ
ْن َتْقُتَل ِبی ا

َ
َک ا

ُ
ْسَئل

َ
4 همان، »َو ا

 َو َبیعًة ِفی َرَقَبتی«. 
ً
 َو َعْقدا

ً
ا الیْوِم َو ِفی ُکّلِ یوٍم َعْهدا

َ
ُه ِفی هذ

َ
ُد ل َجّدِ

ُ
ُهّمَ ِاّنی ا

ّ
لل

َ
5. زاد المعاد- مفتاح الجنان، ص 302؛ »ا
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او به شهادت1 می رسند. البّته، کسانی که عربی بلد نیستند و معانی این جمالت 

را نمی فهمند، راحتند. الفاظ را یاد می گیرند و می خوانند و غّصه هم ندارند. ولی 

احیانًا  و  می کشد  خجالت  راستی  به  می فهمد،  را  جمالت  این  معانی  که  کسی 

جرأت هم نمی کند این جمالت را بگوید. می ترسد مبادا منافق باشد؛ یعنی فقط 

این الفاظ را بر زبان آورد، ولی در عمق جان به آن باور نداشته نباشد. 

کار او قیــام اســت و جنــگ. مــا آرزو می کنیــم کــه او بیایــد و ظالم هــا را ِبکشــد. زمینه 

را آمــاده کنــد و ســفره ها را پهــن کنــد. بعــد مــا بنشــینیم و خــوش بخوریــم و خــوش 

بخوابیــم. مــا منتظریــم تــا امــام زمــان؟جع؟ بیایــد و زندگــی مرّفهــی بــرای مــا درســت 

ــه  ــه آرزو می کنیــم، ن ــا امــام زمزمــه می کنیــم، این گون کنــد. غالبــًا وقتــی کــه عاشــقانه ب

آن کــه آرزو کنیــم کــه در رکاب او بجنگیــم. اگــر بیایــد، معلــوم نیســت اصــاًل بتوانیــم او 

را تحّمــل کنیــم. می ترســیم مثــل بنی اســرائیل در مــورد حضــرت موســی؟ع؟ باشــیم. 

بنی اســرائیل هــم ســال ها منتظــر حضــرت موســی؟ع؟ بودنــد کــه بیایــد. ولــی 

وقتــی کــه آمــد و آنهــا را حرکــت داد کــه بــه ارض مقــّدس برونــد، قــرآن نقــل می کنــد 

ــا اردن، هــر کجــا  ــا فلســطین ی ــوده ی ــه آنهــا گفــت: حــاال آن ارض مقــّدس شــام ب  کــه ب

بوده، فرمود:2 

>بایـد آنجـا برویـد و زندگـی شـما بایـد آنجا اسـتقرار پیدا کنـد. ولی جنگ 

می خواهـد تـا به رفاه برسـید. 

گفتنـد: ای موسـی! بـه آنجـا رفتـن خیلـی سـاده نیسـت. آنجـا مـردم جّبـار 

و جنگنـده و رزمنـده ای هسـتند.3 مـا هرگـز آنجـا نمی رویـم، مگـر اینکـه 

ُمْسَتْشَهدیَن 
ْ
ِنی ِمَن ال

ْ
اّبیَن َعْنُه َواْجَعل

ّ
ْشیاِعِه َو الذ

َ
ْنصاِرِه َو ا

َ
ِنی ِمْن ا

ْ
ُهّمَ اْجَعل

ّ
لل

َ
1. زاد المعاد- مفتاح الجنان، ص 302؛ »ا

ُهْم ُبْنیاٌن َمْرُصوٌص«. 
َ
ّن
َ
َکا  

ً
َت: َصّفا

ْ
ُقل

َ
ُه فی ِکتاِبَک ف

َ
ْهل

َ
ذی َنَعّتَ ا

َّ
ّفِ ال  َغیَر ُمْکَرٍه ِفی الّصَ

ً
َبیَن یَدیِه طاِئعا

ــوا  َتْنَقِلُب
َ
ــْم ف ــی  أْدباِرُک

َ
وا َعل

ُ
ــّد ُکــْم َو ل َتْرَت

َ
َکَتــَب اهلُل ل ِتــی 

َّ
َســَة ال

َ
ُمَقّد

ْ
ْرَض ال

َ
ل

ْ
ــوا ا

ُ
ــْوِم اْدُخل 2. ســوره مائــده، آیــۀ 21؛ >یــا َق

یَن<.  ــِر خاِس
یَن ...<.  اِر  َجّبَ

ً
 ِفیها َقْوما

َ
وا یا ُموسی  إّن

ُ
3. همان، آیۀ 22؛ >قال
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آنهـا بیـرون برونـد. آنهـا کـه رفتنـد، مـا حاضریـم داخـل آن شـهر بشـویم.1 

موسـی؟ع؟ فرمـود: شـما بایـد بجنگیـد و در مقابـل آنها بایسـتید. در آخر، 

بـه قـول مـا، آب پاکـی را روی دسـت حضـرت موسـی؟ع؟ ریختنـد. 

گفتنـد: ای موسـی! مادامـی کـه آنهـا در آن شـهر هسـتند، ممکـن نیسـت 

مـا داخـل شـویم<. 2 

 این جمله عجیب است: 

جـا  همیـن  مـا  بجنـگ؛  آنهـا  بـا  و  بـرو  خدایـت  همـراه  تـو  گفتنـد:  آنهـا   <

نشسـته ایم3 تـا شـهر آمـاده شـود. فرش هـا و سـفره ها را پهـن کنیـد، آنـگاه 

مـا را خبـر کنیـد تـا بیاییـم! <. 

مبــادا مــا هــم ایــن طــور باشــیم! آخــر آنهــا هــم منتظــِر مشــتاق بودنــد. ســال ها 

انتظــار می کشــیدند کــه حضــرت موســی؟ع؟ بیایــد و ظالم هــا را از بیــن ببــرد تــا آســوده 

زندگــی کننــد. وقتــی آمــد، این چنیــن شــد کــه قــرآن نقــل می کنــد. امــام زمــان؟جع؟ 

خــاّص  لقــب  آن  اســت.  قیــام  کارش  کنــد.  قیــام  می خواهــد  بیایــد،  وقتــی  هــم 

حضــرت، مشــتّق از قیــام اســت. وقتــی قیــام کــرد، شمشــیر و جنــگ و کشــته شــدن 

ــه ایــن کار دعــوت کنــد، خیلــی مشــکل اســت کــه  ــا را ب ــد و م ــر بیای در کار اســت. اگ

ــد تحّمــل کنــد.  انســان بتوان

بـه هـر حـال قـرآن می فرمایـد: ای پیامبـر! اهـل ایمـان را تحریـض کـن تـا شـادابی 

اّتفاقـی رخ داد  اگـر  تـا  باشـند  آمـاده  و  باشـد. منتظـر  باقـی  مـردم  ایمـان همیشـه در 

کننـد.  تحّمـل  بتواننـد 

وَن<. 
ُ
ا داِخل

َ
إّن

َ
إْن یْخُرُجوا ِمْنها ف

َ
ی یْخُرُجوا ِمْنها ف ها َحّتَ

َ
ْن َنْدُخل

َ
ا ل

َ
1. سوره مائده، آیۀ 21؛ > ...َو إّن

 ما داُموا ِفیها ...<. 
ً
ها أَبدا

َ
ْن َنْدُخل

َ
ا ل

َ
وا یا ُموسی إّن

ُ
2. همان، آیۀ 24؛ >قال

ا َهاُهنا قاِعُدوَن<. 
َ
قاِتال إّن

َ
َک ف ّبُ اْذَهْب أْنَت َو َر

َ
3. همان؛ > ...ف
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گی شاخص یاوران حضرت مهدی؟جع؟  ویژ

ایـن قّصـه را در یکـی از نوشـته های مرحـوم آیـت اهلل مطّهـری؟حر؟ خوانـدم. ایشـان 

بـه تناسـِب مطلبـی نقـل می کنـد کـه یکـی از علمـای بـزرگ می گفتـه اسـت: 

مــن گمــان نمی کنــم ایــن جملــه ای کــه از امــام حســین ؟ع؟ نقــل شــده، واقعــًا از 

ایشــان باشــد. 

در کتـب مقاتـل نقـل شـده کـه آن حضـرت در شـب عاشـورا اصحـاب را جمـع 

کردنـد و بـه آنهـا فرمودنـد: شـما آزادیـد، برویـد. اینهـا بـا مـن کار دارند. ولی همـه اظهار 

وفـاداری کردنـد. عاقبـت ایـن جملـه را فرمـود: 

» ...من هیچ اصحابی باوفاتر از اصحاب خود سراغ ندارم«. 1 

آن عالـم بزرگـوار می گویـد: فکـر نمی کنـم ایشـان ایـن جمله را فرموده باشـند، برای 

اینکـه آنهـا کار خیلـی مهّمـی نکرده انـد. البّتـه، هـر مسـلمانی اگـر آن روز بـود و امـام 

حسـین؟ع؟ را گرفتـار دشـمن می دیـد، بـه او کمـک می کـرد. وظیفـه ای بـوده. دیدنـد 

امامشـان گرفتـار دشـمن شـده و می خواهنـد او را بکشـند، رفتنـد و دفـاع کردنـد. مـا 

هـم اگـر بودیـم همیـن کار را می کردیـم. بعـد خـودش فرمـوده: مـن حادثـه ی کربـال را 

در خـواب دیـدم: آن طـرف ابـن سـعد بـا لشـکریانش و ایـن طـرف امـام حسـین؟ع؟ 

وقتـی  بخواننـد.  نمـاز  می خواهنـد  و  اسـت  ظهـر  موقـع  هسـتند.  اندکشـان  افـراد  بـا 

می خواسـتند نمـاز بخواننـد، لشـکر دشـمن تیـر پرتـاب می کـرد و مهلـت نمـی داد. دو 

نفـر آمدنـد و مقابـل امـام ایسـتادند تـا هـر چـه تیـر می آیـد بـه آنها بخـورد و امـام در حال 

نمـاز سـالم بمانـد و بعـد در مقابـل امـام افتادنـد و بـه شـهادت رسـیدند. 

ْهَل 
َ
ْصحابی َو ل ا

َ
ی  ِمْن ا

َ
ْوف

َ
 َو ل ا

ً
 َخیرا

ً
ْصحابا

َ
ُم ا

َ
ْعل

َ
ِاّنی ل ا

َ
ّما َبْعُد ف

َ
1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 44، ص 392؛ »ا

ْهِل َبیتی«. 
َ
َضَل ِمْن ا

ْ
ف

َ
ْوَصَل َو ل ا

َ
َبّرَ َو ل ا

َ
َبیٍت ا
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ایـن آقـا هـم در خـواب دیـد کـه ایـن صحنـه پیـش آمـده اسـت. امـام کـه ایشـان را 

دیـد فرمـود: بیـا جلـو بایسـت. شـما کـه همیشـه می گفتـی: 
»ای کاش من هم با شما بودم و به فوز عظیم می رسیدم! «. 1

مـا هـم خیلـی ایـن جملـه را می خوانیـم، چـون یـاد گرفته ایـم. ولـی اگـر معنایـش را 

بفهمیـم، چـه بسـا جـرأت نکنیـم کـه بخوانیـم. بـه هـر حـال، امام فرمـود: بیـا مقابل ما 

بایسـت تـا مـا نمـاز بخوانیـم. می گویـد: مـن رفتـم، ایسـتادم. دیـدم تیـر دارد از طـرف 

دشـمن می آیـد؛ تـا نزدیـک شـد کـه بـه مـن برسـد، خـودم را خـم کـردم. تیـر رّد شـد و بـه 

امـام خـورد. خیلـی ناراحـت شـدم. گفتـم عجـب کار بـدی کـردم! »َاْسـَتْغِفُر اهلل َرّبی َو 

یـِه«؛ دیـدم تیـر دّوم می آیـد. بـاز خـم شـدم و تیـر بـه امـام خـورد. چنـد بـار ایـن 
َ
َاُتـوُب ِال

کار تکـرار شـد و دیـدم اصـاًل نمی توانـم بایسـتم و بی اختیـار خـم می شـوم. در همیـن 

حـال امـام فرمود: 

» ...من کسی را باوفاتر از یاران خودم ندیدم«. 2 

از خـواب کـه بیـدار شـدم، فهمیـدم کـه مـا اهـل آن کار نیسـتیم و ایـن جملـه حّقـًا 

از امـام صـادر شـده اسـت. 

خالصـه اینکـه، از اّدعـا تـا واقعیـت فاصلـه زیـاد اسـت. حـرف بـا عمـل خیلـی 

فاصلـه دارد. امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در جنـگ َجَمـل، بـرای نشـان دادن درجـه ی 

عالـی ایمـان، در مقابـل لشـکریانش ایسـتاد و فرمـود: کسـی در میـان شـما هسـت کـه 

قرآن را مقابل دشـمن ببرد و آنها را به َحَکمّیت قرآن دعوت کند؟ جوانی برخاسـت 

نتیجـه اش  میـدان  ایـن  بـه  تـو  رفتـن  می دانـی  فرمـود:  مـی روم.  مـن  آقـا!  گفـت:  و 

چیسـت؟ تـو را می گیرنـد، دسـتت را می برنـد، پایت را می برنـد، زبانت را هم می برند 

حاضـری؟  می کننـد.  قطعه قطعـه ات  و 

 .»
ً
 َعظیما

ً
ْوزا

َ
وَز ف

ُ
اف

َ
ُکْنُت َمَعُکْم ف یَتِنی 

َ
کامل الزیارات، النص، ص 213؛ »یا ل  .1

ْصحابی«. 
َ
ی  ِمْن ا

َ
ْوف

َ
 َو ل ا

ً
 َخیرا

ً
ْصحابا

َ
ُم ا

َ
ْعل

َ
ِاّنی ل ا

َ
ّما َبْعُد ف

َ
2. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 44، ص 392؛ »ا
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فرمود:  بار دّوم  و  فرمود: بنشین  و بعد گفت: حاضرم، می روم.  تأّمل کرد  قدری 

را به حکمّیت قرآن  ِبَبرد و دشمن  را  را انجام دهد؟ قرآن  کسی هست که این کار 

دعوت کند؟ باز این جوان برخاست. تا سه بار این عمل تکرار شد. عاقبت امام 

فرمود: جوان! تو چرا از مرگ استقبال می کنی؟ رفتن به این میدان استقبال از مرگ 

است. او هم با کمال شهامت گفت: یا امیرالمؤمنین! من به خدا و قیامت ایمان 

دارم. شما را ولّی معصوم منصوب از جانب خدا می دانم و معتقدم که اطاعت از 

امر شما اطاعت از امر خداست و یقین دارم که دنبال این اطاعت، حیات ابدی 

است؛ پس من از مرگ استقبال نمی کنم، از حیات ابدی استقبال می کنم. 

تنـگمــرگ اگــر مرد اســت گــو نــزد من آی تنـگ  بگیـرم  آغوشـش  تــا در 

روحـــی ســتانم جـــاودان  او  از  او ز مـن جسـمی سـتاند رنـگ رنـگمـــن 

فلسفه ی اسیر گرفتن در جنگ 

باقی مانده ها  میان  در  مبادا  که  محتمل  خطر  دفع  برای  است.  معلوم  آن  سّر 

به  فرصتی  مجّددًا  ...که  و  عبدود  عمروبن  و  ابوجهل  قبیل  از  باشند  شروری  افراد 

دست آورده بر ضّد مسلمین قیام کنند و لذا راه عقالیی اش این است که اینها را 

گرفتن  اسیر  بسیار مهّم  فایده ی  این، یک  بر  نکنیم. عالوه  اگر نمی کشیم رهاشان 

ارشاد  دین  اصلی  هدف  چون  شوند.  تربیت  اسالم  مکتب  در  آنها  که  است  این 

و اصالح و تربیت انسان است. مسلمانان آن چنان رفتار کریمانه با اسرا دارند که 

آنها را جزو افراد خانواده ی خود به حساب می آورند. به آنان غالم و کنیز نمی گویند، 

خوراک  شریک  را  آنها  می گویند.  جوان زن  و  جوانمرد  یعنی  »فتاة«  و  »فتٰی«   بلکه 

خود می کنند. مگر نه این است که خاندان عصمت؟مهع؟ خوراک خود را به اسیر 
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می دادند، زن و فرزند خود را گرسنه می خواباندند و اسیر را سیر می کردند؟ 1 

پس این طور نیست که اسیر بگیرند و ذلیلش کنند و او را تحت فشار قرار دهند؛ 

همان  یعنی  می سازند.  انسان  او  از  و  می کنند  تربیتش  می کنند،  اصالحش  بلکه 

کسی که به خون شما تشنه است و آمده شما را از بین ببرد، شما او را نمی کشید؛ او 

را نگه می دارید و تمام حوائجش را تأمین می کنید. خوراک و لباس و مسکن به او 

می دهید، با کمال ادب و احترام مثل برادر با او رفتار می کنید و در عین حال، دفع 

خطر محتمل هم از خود می کنید. بعضی از همین اسیرها در مکتب تربیتی اسالم 

آن چنان ترّقی کردند که به مقام فرماندهی لشکر رسیدند. مگر زید بن حارثه و ُاسامة 

بن زید نبودند که به مقام فرماندهی لشکر اسالم رسیدند؟ 

چگونگی رفتار یک مسلمان با اسیر خود 

دیگـر  گرفتیـد،  اسـیر  اینکـه  از  بعـد  می فرمایـد:  کریـم  قـرآن  در  متعـال  خداونـد 

کشـتن آنهـا جایـز نیسـت؛ بلکـه بـا تشـخیص ولـّی امـر، اگـر مصلحـت بـود، آنهـا را 

بـدون ِفـداء یعنـی بالعـوض آزاد کنیـد2 و اگـر صـالح غیـر از ایـن بـود فـدا بگیریـد و آزاد 

کنیـد. مسـأله ی فـدا گرفتـن در مقابـل آزاد سـاختن اسـیران نیـز کاری عادالنـه اسـت. 

بـه جهـت اینکـه آنهـا آتش افـروز جنـگ بوده انـد و طبیعـی اسـت کـه جنـگ خسـارت 

و تلفـات دارد. نیروهـای انسـانی از بیـن رفتـه و امـوال تلـف شـده اسـت. از ایـن نظـر 

مسـلمانان حـق دارنـد از کّفـار غرامـت جنگـی بگیرنـد. عـالوه بـر ایـن، مهاجرانـی کـه 

در اثـر فشـار مشـرکین دسـت از خانـه و زندگـی خـود برداشـتند و بـه مدینـه آمدنـد و 

 .>
ً
 َو أِسیرا

ً
 َو یِتیما

ً
ِه ِمْسِکینا ی ُحّبِ

َ
عاَم َعل 1. سوره انسان، آیۀ 8؛ >َو یْطِعُموَن الّطَ

ا ِفداًء ...<.  ا َبْعُد َو إّمَ ا َمّنً إّمَ
َ
2. سوره محمد، آیۀ 4؛ > ...ف
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مشـرکین امـوال آنهـا را تصـّرف کردنـد، حـاال کـه دسترسـی بـه امـوال مشـرکین پیـدا 

کرده انـد حـق دارنـد بـه عنـوان تقـاّص غنایـم جنگـی بگیرنـد یـا اینکـه در مقابـل آزاد 

کـردن اسـیر از آنهـا ِفدیـه بگیرنـد. ایـن هـم کاری منطقـی و عادالنـه و عاقالنـه اسـت. 

آنچـه بـه عنـوان فدیـه می گرفتنـد مبلـغ کمـی بـود. اگـر اسـیر فـردی ثروتمنـد بـود، 

چهـار هـزار درهـم و اگـر کـم ثـروت بـود یـک هزار درهـم می گرفتنـد. جمعـی را هم بدون 

عـوض آزاد می کردنـد. وقتـی کـه ایـن خبـر، کـه اسـیران را بـا پـول آزاد می کننـد، بـه 

مشـرکین قریـش در مکـه رسـید، آنهـا هـم از مکـه پـول می فرسـتادند تـا اسـیران خـود 

را آزاد کننـد. در میـان اسـیران ابوالعـاص بـن ربیـع هـم بـود. ابوالعـاص مشـرک بـود 

اّمـا دامـاد پیغمبـر اکـرم؟ص؟ بـود. آن حضـرت قبـل از اسـالم زینـب دختـر خـود را که از 

خدیجـه؟س؟ بـود بـه همسـری وی درآورده بودنـد. وقتـی خبـر اسـیران بـه مّکه رسـید، 

زینـب کـه در مکـه بـود باخبـر شـد کـه اسـیران را بـا پـول آزاد می کننـد. او هـم خواسـت 

اسـیرش را آزاد کند. چیزی نداشـت. فقط گردنبندی داشـت که از مادرش خدیجه 

بـه او رسـیده بـود. خدیجـه؟س؟ در موقـع عروسـی زینـب گردنبنـد خـود را بـه عنـوان 

جهیزیـه بـه او داده بـود. او هـم همیـن گردنبنـد را بـه مدینـه خدمـت پـدر فرسـتاد تـا 

شـوهرش را آزاد کنـد. 

یــاد  بــه  و  شــد  متأّثــر  ســخت  دیــد  را  گردنبنــد  آن  وقتــی  اکــرم؟ص؟  رســول 

فداکاری هــای حضــرت خدیجــه؟س؟ افتــاد کــه چــه خدماتــی بــه اســالم و مســلمین 

کــرده اســت و حــق بزرگــی بــر گــردن مســلمانان دارد. بــا رّقــت و تأّثــر شــدید فرمــود: 

خــدا خدیجــه را رحمــت کنــد. ایــن گردنبنــد اوســت کــه بــه دختــرم بابــت جهیزیــه 

بــه  را  گردنبنــد  خدیجــه  احتــرام  بــه  داشــت  دوســت  پیامبراکــرم؟ص؟  بــود.  داده 

دختــرش برگردانــد و ابوالعــاص را هــم آزاد کنــد؛ ولــی چــون مربــوط بــه بیت المــال 

بــود و مختــّص بــه شــخص آن حضــرت نبــود، مــردم را جمــع کــرد و فرمــود: ابوالعــاص 

اســیر شماســت. ایــن گردنبنــد را دختــرم زینــب بــه عنــوان فدیــه فرســتاده تــا شــوهرش 
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آزاد شــود. ایــن از امــوال خدیجــه؟س؟ بــوده کــه بــه عنــوان جهیزیــه بــه دختــرش داده 

بــود. حــاال اگــر توافــق کنیــد بــرای رعایــت حرمــت خدیجــه، آن زن فــداکار اســالم، 

ابوالعــاص را آزاد کنیــم و ایــن گردنبنــد را هــم بــه صاحبــش برگردانیــم. همــه گفتنــد: 

ــع فرمــان شــما هســتیم. 1  ــا تاب م

مّکـه  بـه  وقتـی  کـه  کـرد  شـرط  او  بـا  اکـرم؟ص؟  رسـول  و  کردنـد  آزاد  را  ابوالعـاص 

رسـیدی، دختـر مـن زینـب را بـه مدینـه بفرسـت. مـا قبـل از اسـالم او را بـه تـو تزویـج 

کـرده بودیـم. اکنـون درسـت نیسـت کـه زن مسـلمانی در حبالـه ی مـرد کافـری باشـد. 

او هـم ایـن شـرط را پذیرفـت و زینـب را بـه مدینـه فرسـتاد. از جملـۀ اسـیران عّبـاس 

ـب، عمـوی پیامبراکرم؟ص؟ و عقیل، بـرادر امیرالمؤمنین؟ع؟ بودند که 
ّ
بـن عبدالمطل

هـر دو کافـر بودنـد. مسـلمانان نـزد پیامبـر آمدنـد و گفتنـد: ما دوسـت داریـم که عموی 

شـما عّبـاس را هـم بـدون فدیـه آزاد کنیـم. فرمـود: نـه، از او فدیـه بگیریـد. 

»به خدا قسم! حّتی از یک درهم آن هم صرف نظر نکنید«. 2 

تـو  بـرادرزاده ی  فرمـود:  او  بـه  اکـرم؟ص؟  پیامبـر  بـود.  مکـه  پولدارهـای  از  عّبـاس 

عقیـل نیـز اسـیر اسـت. هـم فدیـه ی خـود را بـده هـم فدیـه ی عقیـل را. عّبـاس آدم 

پول دوسـتی بـود. گفـت: تـو می خواهـی مـرا فقیـر خاک نشـین کنـی تـا دسـتم بـه سـوی 

مـردم دراز شـود. مـن ایـن قـدر پـول ندارم کـه بدهم. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: از آن پولی بده 

کـه هنـگام آمـدن بـه جنـگ نـزد همسـرت اّم الفضل گذاشـتی وبـه او گفتی اگـر من در 

جنـگ کشـته شـدم، بـا ایـن پـول زندگی خود وفرزندانـت راتأمین کـن؛ از آن پول بده. 

عّبـاس تـا ایـن را شـنید، غـرق در حیـرت شـد کـه ایـن مطلـب محرمانـه ای بـود میـان 

مـن و همسـرم و کسـی از آن خبـر نداشـت. بـا تعّجـب گفـت: تـو از کجـا فهمیـدی؟ 

فرمـود: جبرئیـل از جانـب خـدا بـه مـن خبـر داد. عّبـاس قـدری تأّمـل کـرد و گفـت: 

 و طاعة یا رسول اهلل«
ً
1. الهدایة الکبری، ص74؛ »سمعا

 .»
ً
ُروَن ِمْنُه ِدْرَهما

َ
2. صحیح بخاری، ج4، ص1474؛ »َو اهلِل ل َتذ
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داری.  رابطـه  خـدا  بـا  و  پیامبـری  تـو  کـه  می شـود  معلـوم  اهلل(،    
ُ

َرسـول ـَک 
َ
َاّن )َاْشـَهُد 

 ایـن را گفـت و مسـلمان شـد. عقیـل هـم مسـلمان شـد. اسـیران همـه آزاد شـدند و 

رفتنـد ولـی عّبـاس و عقیـل مسـلمان شـدند و در مدینـه ماندنـد. منظـور ایـن اسـت 

کـه خداونـد می فرمایـد: »وقتـی اسـیر گرفتیـد، آنهـا را یـا بالعـوض آزاد کنیـد یـا فدیـه 

بگیریـد و آزادشـان کنیـد«. 

مقصود از جزیه ای که اهل کتاب به دولت اسالمی می پردازند 

مسـأله ی جزیـه کـه دولـت اسـالمی از اهـل کتـاب می گیـرد، از مطالبـی اسـت کـه 

دسـت آویزی بـرای مغرضـان شـده، می گوینـد: اسـالم یـک مالیـات تحمیلـی از اهـل 

کتـاب کـه تحـت حمایتـش هسـتند بـه جـرم ایـن که مسـلمان نشـده اند می گیـرد! در 

حالـی کـه چنیـن نیسـت، بلکـه ایـن مالیـات در مقابـل خدماتـی اسـت کـه دولـت 

اسـالمی دربارۀ آنها انجام می دهد و موجبات رفاه در زندگی و امنیت آنها را نسـبت 

بـه مـال و جـان و ناموسشـان فراهـم مـی آورد همانگونـه کـه از مسـلمان ها می گیـرد. 

مگـر مسـلمان ها بـه دولـت خـود در مقابـل خدمـات مالیـات نمی دهنـد؟ طبیعـی 

اسـت مردمی که در یک کشـوری زندگی می کنند، موّظفند اسـتقالل و امنیت کشـور 

را حفـظ کننـد، وقتـی گروهـی بـه نـام دسـتگاه حاکـم ایـن وظیفـه را بـه عهـده گرفـت 

دیگـران بایـد هـر یـک بـه سـهم خود در تأمیـن هزینه ی هیئـت حاکمه شـرکت کنند و 

ـت به دولـت می پردازد. حـال، آیا اهل کتـاب که به 
ّ
ایـن همـان مالیـات اسـت کـه مل

عنـوان یـک اقلّیـت مذهبـی در کشـور اسـالمی زندگـی می کننـد موّظـف بـه پرداخـت 

بایـد در مقابـل  اهـل کتـاب  کـه  مالیاتـی اسـت  مالیـات نمی باشـند؟ جزیـه همـان 

خدمـات بـه دولـت بپردازنـد. جزیـه مشـتّق از جـزاء اسـت و جـزاء، یعنـی عـوض، آن 
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هـم عـوض خدمـت، نـه عـوض اسـالم و وقتـی بـه حسـاب برسـیم، می بینیـم مبلغـی 

کـه اهـل کتـاب بـه عنـوان جزیـه بـه دولـت می داده انـد بسـیار کمتـر از آن مبلغـی بـوده 

کـه مسـلمانان می پرداختنـد. 

کسـانی کـه اهـل تتّبـع و تحقیـق در تاریـخ گذشـته ی اسـالمند می گوینـد: مبلـغ 

از اهـل کتـاب بعنـوان جزیـه می گرفتنـد: 48  ناچیـزی کـه در صـدر اسـالم، سـاالنه 

درهـم از ثروتمنـدان، 24 درهـم از طبقـه ی متوّسـط و 12 درهـم از کم بضاعت هـا بـود 

و ایـن مالیـات تنهـا از مردانـی کـه قـادر بـه کسـب و کار بودنـد گرفتـه می شـد، زنـان و 

کـودکان و پیـران و بیمـاران و نابینایـان از دادن مالیـات معـاف بودنـد و دیگـر آنکـه 

اگـر جهـادی بـرای مسـلمانان پیـش می آمـد، اهـل کتـاب از دادن سـرباز و شـرکت در 

جهـاد نیـز معـاف بودنـد. 

در تاریـخ اسـالم آمـده اسـت کـه وقتـی مسـلمانان بـا یهود و نصـاری قـرار داد جزیه 

منعقـد می کردنـد، می نوشـتند: مادامـی کـه مـا از شـما حمایـت می کنیـم می توانیـم 

جزیـه بگیریـم و اگـر طـوری پیـش آیـد کـه مـا نتوانیـم از شـما حمایـت کنیم، حـق جزیه 

گرفتـن از شـما را نداریـم. 

فکـر  بـه  روم،  امپراتـور  ِهْرَقـل،  عمـر،  حکومـت  زمـان  در  اسـت  شـده  نقـل  حّتـی 

جنـگ بـا مسـلمین افتـاد. ابوعبیـده کـه فرمانـده ی لشـکر اسـالم بـود، دیـد فعـاًل کـه 

سـرگرم دفـاع در مقابـل دشـمن هسـتند آنچنـان کـه الزم اسـت بـه حمایـت از اقلّیـت 

مذهبـی تحـت پوشـش خـود نمی رسـند، لذا به تمـام کارگزاران منطقـه ی حکومتش 

دسـتور داد تمـام آنچـه را کـه از اهـل کتـاب بعنـوان جزیه گرفته بودند بـه آنها برگردانند 

و بگوینـد: چـون مـا در حـال حاضـر نمی توانیـم از شـما حمایـت کنیـم، از پذیرفتـن 

جزیـه معذوریـم و اگـر خـدا کمک کرد و بر دشـمن پیروز شـدیم مجّددًا بـه قرارداد قبلی 

خـود عمـل خواهیـم کـرد. مسـیحیان از ایـن رفتـار کریمانـه تعّجـب کـرده و بـه کلیسـا 

رفتـه و دربـارۀ مسـلمانان دعـا کردنـد کـه پیـروز شـوند. 
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س 
ُ
سبب سقوط دولت مقتدر اسالمی انُدل

تاریخ نشـان داده که هر وقت مسـلمانان با کّفار رابطه ی حسـنه ای برقرار کردند و 

خلطـه و آمیـزش فوق العـاده بوجـود آوردنـد، از بیـن رفتنـد و سـقوط کردند. کسـانی که 

بـا تاریـخ اندلـس ) اسـپانیای امـروز( آشـنایی دارنـد، می داننـد اندلـس کـه یـک کشـور 

باعظمـت اسـالمی و در اوج تمـّدن عالـی و شـکوهمند بـود در اثـر سـه قـراردادی کـه با 

کّفـار بسـت، سـقوط کـرد و از بیـن رفـت. آن سـه قـراردادی کـه دولـت اسـالمی اندلس 

با مسـیحیان بسـت. 

و  دیـن  تبلیـغ  در  مسـیحی  کشـیش های  کـه  بـود  دینـی  تبلیـغ  در  آزادی  یکـی: 

باشـند.  آزاد  مسـلمانان  میـان  در  آئینشـان 

دّوم: آزادی در فرهنـگ و تعلیمـات و آمـوزش کـه آنهـا بتواننـد در کشـور اسـالمی 

تعلیمـات و فرهنـگ خودشـان را عرضـه کننـد. 

سّوم: برقراری رابطه ی بازرگانی و تجاری. 

بـر اثـر ایـن سـه قـرارداد، مسـیحیان بـا مسـلمانان ارتبـاط بسـیار نزدیـک و خلطـه 

و آمیـزش کامـل پیـدا کردنـد و کم کـم شـرب خمـر و بی پردگـی و الابالی گـری در میـان 

مسـلمانان شـایع و رایج گشـت. ضعف و سسـتی بر جسـم و روحشـان مسـتولی شـد 

ی و غیرت دینی خود را از دسـت دادند؛ مخصوصًا مسـیحیان 
ّ
و در نتیجه عّزت مل

ـت رخنـه کردنـد: یکـی فرهنـگ و دیگـری ارتـش؛ 
ّ
در دو نقطـه ی بسـیار حّسـاس مل

یعنـی قـدرت علمـی و نظامـی مسـلمانان را از بیـن بردنـد و نفـوذ اقتصـادی کـه پیـش 

آهنگ نفوذ سیاسـی اسـت از طرف مسـیحیان در میان اّمت اسـالمی استقرار یافت 

و پایتخـت اندلـس و دیگـر شـهرها جوالنـگاه بیگانـگان گردیـد و آخراالمـر اندلـس، 

ـی سـقوط کـرد. 
ّ
کشـور باعظمـت اسـالمی، در اواخـر قـرن پنجـم هجـری بـه کل
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کـه قـرآن می خواهـد مـرزی محکـم بیـن مسـلمانان و کافـران ایجـاد کند و لـذا کّفار 

را عـالوه بـر پلیـدی روحـی شـان، محکـوم بـه نجـس بـودن بدنشـان فرموده اسـت، اّما 

نـه از آن جهـت کـه دارای میکـروب بیمـاری زا هسـتند بلکـه از آن جهـت کـه عقایـد 

و افـکار و اخالقشـان نجـس اسـت. نجاسـت بدنشـان کاشـف از نجاسـت روحشـان 

می باشـد و اجتنـاب از بـدن مقّدمـه ی اجتنـاب از باطـن و درون آنهاسـت. 

پـس دسـتور اجتنـاب از کافـر، دسـتور بهداشـتی و بـرای حفـظ الّصحـة نیسـت. 

بلکـه یـک دسـتور سیاسـی -الهـی اسـت کـه مسـلمانان با کّفـار رابطـه ی نزدیک پیدا 

نکننـد و از آنهـا فاصلـه بگیرنـد؛ چـون اگـر بـدن پـاک باشـد طبعـًا بـه هـم نزدیـک و 

نزدیک تـر می شـوند و ماننـد دو مسـلمان بـا هـم می آمیزنـد و کم کـم بـه جایـی می رسـد 

کـه عقایـد و افـکار و اخالقشـان نیـز بـا هـم می آمیزنـد و نتیجتـًا گوهـر ایمان مسـلمانان 

رو بـه ضعـف و سسـتی رفتـه و سـرانجام در معـده ی افـکار و اخـالق کافـران هضـم 

می گردنـد. لـذا قـرآن کریـم بطـور قاطـع می فرمایـد: 

>هیـچ گروهـی را کـه بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان دارنـد نمی یابـی کـه بـا 

دشـمنان خدا و رسـولش دوسـتی کنند هرچند پدران یا فرزندان یا برادران 
یـا خویشـاوندان آنها باشـند<. 1 

ایـن آیـه کـه از کوبنده تریـن آیـات قـرآن اسـت بـا قاطعّیـت تمـام به مّدعیـان ایمان 

یـک  در  خـدا  دشـمنان  محّبـت  و  خـدا  محّبـت  میـان  جمـع  کـه  می دهـد  هشـدار 

دل ممکـن نیسـت! شـما اگـر بـه راسـتی مؤمنیـد، بایـد از دشـمنان خـدا و رسـولش 

بپرهیزیـد؛ اگـر چـه از نزدیکتریـن کسـانتان باشـند. 

أْو  آباَئُهْم  کاُنوا  ْو 
َ
ل َو  ُه 

َ
َرُسول َو  اهلَل  َمْن حاّدَ  وَن  لِخِر یوآّدُ

ْ
ا یْوِم 

ْ
ال َو  ِباهلِل  یْؤِمُنوَن   

ً
َقْوما َتِجُد  >ل  آیۀ 22؛  1. سوره مجادله، 

أْبناَئُهْم أْو إْخواَنُهْم أْو َعِشیَرَتُهْم<. 
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چگونگی رفتار با اهل کتاب از نگاه قرآن 

در آیۀ سورۀ توبه خداوند متعال می فرماید: 

قـرار  اسـالمی  حکومـت  حمایـت  تحـت  می خواهنـد  کتـاب  اهـل  >اگـر 

و  بـا اسـالم  تـا نشـان بدهنـد کـه سـِر جنـگ  بایـد جزیـه بدهنـد1  بگیرنـد 

ندارنـد<.  مسـلمین 

آن هم جملۀ >َعْن َیٍد َو ُهْم صاِغُرون< را مختلف معنا کرده اند: 

»َعـْن یـٍد« احتمـااًل اشـاره بـه تمّکـن مالـی می باشـد؛ یعنـی اگـر تمّکن مالـی دارند 

بـود کـه سـاالنه  بـا اینکـه گفتیـم جزیـه مبلـغ ناچیـزی  جزیـه بدهنـد وگرنـه معافنـد. 

گرفتـه می شـد؛ از ثروتمنـدان 48 درهـم، از متوّسـطین 24 درهـم و از کم بضاعت هـا 

12 درهـم می گرفتنـد، و اگـر کسـی اصـاًل تمّکـن مالـی نداشـت، معـاف بـود. 

معنـای دیگـری محتمـل اسـت و آن ایـن کـه بایـد بـا دسـت خودشـان جزیـه را 

بـرای  و  بدهـد  را  جزیـه  کـه  بفرسـتند  را  خـود  کارگـر  و  نوکـر  مثـاًل  اینکـه  نـه  بدهنـد، 

خودشـان شـخصّیت و عظمتی قائل باشـند! باید خودشـان بیایند و با دسـت خود 

بدهنـد، چـون بنابرایـن اسـت کـه کافـران در میـان مسـلمانان، مـورد احتـرام و تکریـم 

واقـع نشـوند. پیـاده هـم بایـد بیاینـد و سـوار مثـاًل اتومبیـل آخریـن مـدل نشـوند. 

>َو ُهـْم صاِغـُروَن< کلمـۀ صاغـر مشـتّق از ِصَغـر، یعنـی کوچکـی اسـت. یهـود و 

نصـاری بایـد در مقابـل مکتـب اسـالم و حکومت اسـالمی کوچک شـوند و احسـاس 

حقـارت بنماینـد و خـود را بـزرگ نبیننـد. مسـأله ی مـدارا کـردن بـا یک شـخص، غیر 

از تکریـم اوسـت، البّتـه مسـلمانان وظیفـه دارنـد بـا اهـل کتابی که تحت حمایتشـان 

هسـتند مـدارا کننـد اّمـا تکریمشـان نکننـد. تجلیـل کافـر در واقع خیانت به اوسـت، 

َیَة َعْن َیٍد َو ُهْم صاِغُرون<.   ِجْز
ْ
ی ُیْعُطوا ال 1. سوره توبه، آیۀ 29؛ >َحّتَ
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چـون او وقتـی در جامعـه ی اسـالمی محتـرم باشـد چنیـن می پنـدارد کـه راهـش هـم 

درسـت اسـت وطبعـًا در همـان گمراهـی می مانـد و بـه جهّنـم مـی رود. مـا بایـد طوری 

بـا او رفتـار کنیـم کـه بدانـد بـه راه کـج مـی رود و لـذا در نـزد مسـلمانان ارزش و احترامـی 

نـدارد. بایـد ایـن را بفهمـد تـا بـه فکـر بیفتـد و به راه راسـت بیایـد. تکریم کافـر خیانت 

بـه اوسـت و در واقـع او را در راه ضاللـت ابقـا کـردن و در گمراهـی نگه داشـتن اسـت. 

حد  
ُ
سبب شکست مسلمانان در جنگ ا

نیمـه ی مـاه شـّوال از سـال سـّوم هجـرت، غـزوه ی ُاُحـد در دامنـه ی کـوه ُاُحد واقع 

شـد. شـهدای بـدر و ُاحـد بـر گـردن مـا حـّق بسـیار دارنـد، چـون آنهـا اّولیـن بـذر اسـالم 

را بـا خونشـان آبیـاری کردنـد. اگـر آنهـا نبودنـد اسـالم بـه مـا نمی رسـید. جنـگ ُاحـد 

کـه پیـش آمـد، شـخص پیامبـر اکـرم؟ص؟ خیلـی لطمـه خوردنـد. اّول کار، مسـلمانان 

پیـروز شـدند و پیروزی شـان نیـز خیلـی چشـمگیر بـود. منتهـا دنیاطلبـی بـرای انسـان 

بدبختـی مـی آورد. 

آنجـا نگهبـان گذاشـته  اکـرم ؟ص؟  کـه پیامبـر  بـود  ُاُحـد  کـوه  شـکافی در دامنـه ی 

بودند، چون ممکن بود لشـکر دشـمن از آنجا عبور کند؛ عبداهلل بن جبیر را با پنجاه 

نفـر کمـان دار آنجـا گماشـتند کـه شـما اینجـا بایسـتید تـا دشـمن عبـور نکنـد. چـه مـا 

غالـب شـویم چـه مغلـوب، شـما از جـای خودتـان کنـار نرویـد! دشـمنان کـه مغلـوب 

شـده و فـرار کردنـد. مسـلمان ها وقتـی دیدنـد آنهـا فـرار کردنـد بـه جمـع آوری امـوال و 

غنایـم پرداختنـد. نگهبانـان دهانـه ی کـوه هـم تا دیدنـد جنگ تمام شـد، گفتند: ما 

هـم برویـم از ایـن غنایـم سـهم خـود را بگیریـم کـه مـا را هـم از ایـن نمـد، کالهی اسـت! 
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فرمانـده هـر چـه گفـت: بمانیـد، آنهـا گـوش نکردنـد! چهل نفـر از پنجاه نفـر رفتند 

و فقـط َده نفـر کنـار فرمانـده ماندنـد. خالـد بـن ولیـد هـم از آن طـرف فهمیـد کـه راه 

بـاز شـده، از پشـت سـر حملـه کـرد و فراریـان هـم وقتـی دیدنـد زمینـه برای کار مسـاعد 

میـدان  وارد  سـر  پشـت  از  و  رسـاندند  شـهادت  بـه  را  نفـر  ده  آن  و  برگشـتند  شـده، 

جنـگ شـدند و مسـلمانان کـه غافلگیـر شـده بودنـد خـود را باختند و باألخـره در این 

مرحلـه  از جنـگ شکسـت خوردنـد. رسـول اکـرم ؟ص؟ خیلـی صدمـه دیدنـد، دنـدان 

مبارکشـان در ایـن جریـان شکسـت و حلقه هـای کاله خود در پیشانیشـان فرو رفت و 

خـون بـر چهره شـان جـاری شـد. 

در ایـن گیـر و دار فقـط دو نفـر بودنـد کـه فـداکاری می کردنـد، مولـی المّتقیـن، امـام 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ پروانـه وار دور پیامبـر می چرخیـد. چـون از همـه طـرف بـه شـخص 

پیامبـر هجـوم می آوردنـد و می خواسـتند ایشـان را از بیـن ببرنـد. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

از هـر طـرف کـه هجـوم می آوردنـد دفعشـان می کـرد. 90 زخـم کاری بـر سـر و صـورت 

و سـینه و شـکم و دسـت و پـای امـام علـی؟ع؟ وارد آمـد و در عیـن حـال، دور پیامبـر 

اکـرم؟ص؟ می چرخیـد. در ایـن حـال نـدای جبرئیـل شـنیده شـد کـه: 

 »جوانمـرد تنهـا در عالـم علـی؟ع؟ اسـت، شمشـیر]به کار رفتـه ی در راه 

حـق[ تنهـا ذوالفقـار اسـت«. 1 

رسول اکرم؟ص؟ فرمود: بلی؛ 

»علی از من است و من از علی هستم«. 2 

بـه هـر حـال خیلـی بـر مسـلمانان سـخت گذشـت تـا خداونـد کمکشـان کـرد و 

کّفـار گریختنـد.  و  سـرانجام پیـروز شـدند 

َفقاُر«. 
ْ
 ُذوال

ّ
 َعِلی ل َسیَف إل

ّ
تی  إل

َ
1. عیون أخبار الرضا؟ع؟ ، ج 1، ص 322؛ » ل ف

ی َو أَنا ِمْنُه«.  ُه ِمّنِ
َ
کافی )ط - اإلسالمیة(، ج 8، ص 110؛ » إّن  .2
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مفهوم صلح از نگاه قرآن 

خیـرات  منشـأ  و  خـوب  بسـیار  صلـح   >... ـیٌر  خـَ ـُح 
ْ
ل الّصُ َو   ...< فرمـوده:  قـرآن 

ـل و تسـلیم شـدن و انظـالم1 ؟ نـه؛ اینکـه 
ّ
اسـت؛ اّمـا بـه چـه معنـا؟ آیـا بـه معنـای تذل

قبیـح و منفـور اسـت؛ صلـح بـه ایـن معنـا کـه: مـن هرگـز طرفـدار جنـگ نیسـتم؛ مـن 

خـوش برخـورد و خـوش اخالقـم؛ هرچـه هـم مـورد هجـوم دشـمن قـرار بگیـرم، فریـاد 

ـت اسـت و خـواری. صلـح به این معنـا در دین نداریـم. اّما صلح 
ّ
نمی زنـم! اینکـه ذل

بـه معنـای عـدم تعـّرض و تـرک مخاصمـه و مقاتلـه و بـه اصطـالح امـروز همزیسـتی 

مسـالمت آمیز، البّته بسـیار خوب و معقول اسـت اّما مشـروط به اینکه توأم با اقتدار 

باشـد چـه آن کـه صلـح تـوأم بـا قـدرت، نشـان دهنـده   ی عـّزت و کرامـت اسـت؛ در 

ـت و مسـکنت 
ّ
حالـی کـه صلـح بـا نداشـتن قـدرت، نشـان دهنـده   ی ضعـف و ذل

بـه  سـپس  و  کنیـد  قـدرت  تحصیـل  اّول  شـما  می فرمایـد:  کریـم  قـرآن  لـذا  اسـت. 

پیشـنهاد صلـِح دشـمن جـواب مثبـت دهیـد. 

>شـما وظیفـه داریـد اّول خودتـان را قـوی کنید و آنچه را کـه در دنیا، از نظر 

سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و نظامـی مـالک قـّوت و نیرو شـناخته شـده 

اسـت تحصیـل کنیـد تـا حـّدی کـه رعـب شـما در دل دشـمنان بنشـیند 

ایـن  در  حـاال  باشـند.  نداشـته  کننـد  حملـه  شـما  بـه  راکـه  ایـن   جـرأت  و 

صـورت کـه از هـر جهـت قـوی هسـتید، اگـر آنهـا پیشـنهاد صلـح بـه شـما 

دادنـد، قبـول کنیـد<. 2 

پـس صلـح بـه ایـن معنـا و جنـگ به آن معنـا، هر دو در دین ما هسـت و هر دو هم 

1. انظالم: تن به ظلم دادن. 
کْم  ...*  َخیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدّوَ اهلِل َو َعُدّوَ

ْ
باِط ال ٍة َو ِمْن ِر ُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقّوَ

َ
وا ل

ُ
2. سوره انفال، آیات 60 و 61؛ >َو أِعّد
ها ...<. 

َ
اْجَنْح ل

َ
ِم ف

ْ
ل َو إْن َجَنُحوا ِللّسَ
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موجـب عـّزت اسـت. جنـگ بـه عنـوان دفـاع از حـق، عـّزت اسـت و صلح بـه عنوان 

همزیسـتی مسـالمت آمیز با داشـتن قدرت نیز عّزت اسـت. 

نحوه ی برخورد مؤمنان با دین ستیزان  

بـه ایـن نکتـه بایـد توّجـه داشـت کـه در زندگـی انسـان هیـچ عاملـی بـه اهّمیـت 

یعنـی در  بـا دیـن  وقتـی گروهـی در مقـام مخالفـت  ایـن جهـت  از  دیـن نمی رسـد. 

مقـام نابـود سـاختن عامـل حیاتـی جامعـه ی بشـری برآمدنـد، حکـم بدیهـی عقـل 

اسـت کـه بشـِر معانـد بایـد از طـرف خالـق بشـر بـه شـّدت کوبیـده شـود. البّتـه تمـام 

دیـن، خشـونت و شـّدت عمـل نیسـت. دیـن همـان گونـه که مسـامحه بردار نیسـت، 

اکراه بردار نیز نیسـت. در دین اکراه و اجبار وجود ندارد؛ اّما مسـامحه و سـهل انگاری 

نیـز در آن بی معناسـت. آدمـی بـا میکروب هـای بیمـاری زا چگونـه برخـورد می کنـد؟ 

آیـا بـا نـگاه ترّحم آمیـز کـه آنهـا را نکشـیم؛ چـرا کـه جـان دارنـد و جـان شـیرین خـوش 

اسـت، بـا آنهـا برخـورد می کنـد؟! آیـا ُکشـتن آنهـا بی رحمـی و سـنگدلی اسـت؟ آیـا 

خـالف عـدل و انسـانّیت اسـت؟ چنـان کـه واضـح اسـت، همـه اذعـان دارنـد کـه 

میکروب هـای بیمـاری زا ضـّد حیـات بشـرند و بایـد از بیـن برونـد. اگـر در منطقـه ای 

بیمـاری وبـا شـیوع پیـدا کـرده باشـد و جمعّیتـی بـرای از بیـن بـردن این بیمـاری اعزام 

شـوند، آنـگاه از سـویی گروهـی سـر راه گـروه اعزامـی را گرفتـه و بگوینـد مـا نمی گذاریـم 

ایـن میکروب  هـا را از بیـن ببریـد، ایـن جمعّیـت چـه کار می کننـد؟ بایـد بـا آنهـا مـدارا 

کننـد و برگردنـد، یـا بایـد بـا خشـونت بـا آنهـا برخـورد کننـد و پیـش برونـد؟ طبیعـی 

اسـت کـه در اینجـا برخـوردی بـا شـّدت عمـل الزم اسـت تـا راه را بـاز کننـد و بـا از بیـن 

بـردن میکـروب بیمـاری زا، جـان هـزاران نفـر را از مـرگ حتمـی نجـات دهنـد. 
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شما با سگ هار چه معامله ای می کنید؟ سگی که ویروس هاری گرفته است و 

اگر انسان را بگزد، بیماری را به انسان منتقل می کند و جمعّیتی را مبتال می گرداند، 

با آن سگ چگونه معامله می شود؟ باید با او مدارا کرد از آن جهت که جان دارد و 

بماند؟  انسانها محفوظ  تا سالمت  برود،  بین  از  باید  یا  جان شیرین خوش است 

ابوجهل ها  اینگونه موارد طبیعی است که الزم است با خشونت برخورد شود.  در 

و ابوسفیان ها در هر زمانی از میکروب های بیماری زا خطرناکتر و از هر سگ هاری 

ابوجهل کشته  اگر میلیون ها  انسان کشی نیست.  ابوجهل کشتن،  زیان بخش ترند. 

نابود  مثابه ی  به  آنها  کشتن  بلکه  شده اند  کشته  انسانهایی  نمی گویند  شوند، 

ساختن میکروب های بیماری زا و سگ های مبتال به بیماری هاری است. 

ــدان ــز دن ــر پلنــگ تی ستمکاری ُبَود بر گوسفندانترّحــم ب

معیار شناسایی حق از باطل

در جنــگ جمــل، مــردی بــه تردیــد افتــاد. دیــد آن طــرف طلحــه و زبیــر و عایشــه 

هســتند و ایــن طــرف علــی بــن ابیطالــب؟ع؟ و اصحــاب خــاص همچــون عّمــار 

اســت  ممکــن  مگــر  نیســتند؟  پیغمبــر  صحابــی  آنهــا  مگــر  گفــت:  خــود  بــا  و... 

شــخصّیت های اصیلــی همچــون طلحــه و زبیــر بــه خطــا رفتــه باشــند؟ طلحــه و زبیــر 

در آن وقــت صحابــی پیامبــر؟ص؟ بودنــد و شــخصّیت های عظیمــی بودنــد. حــاال در 

نظــر مــا بی ارزشــند. ایــن مــرد بــه اشــتباه افتــاد کــه چطــور ممکــن اســت مــا شمشــیر 

ــا آنهــا بجنگیــم در حالــی کــه آنهــا نیــز چــون مــا مســلمانند؛ نمازخــوان و  بکشــیم و ب

قرآن خــوان و صحابــی پیامبرنــد. آخــر نتوانســت خــود را نگــه دارد. نــزد مــوال رفــت 
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ــرای مــن شــبهه ای پیــش آمــده اســت. آن هــا صحابــی  ــا امیرالمؤمنیــن! ب و گفــت: ی

پیامبرنــد و در رأس اســالم واقــع شــده اند. چطــور ممکــن اســت مــا بــا آنهــا بجنگیــم؟ 

حضــرت بــه او فرمــود: تــو مــردی هســتی کــه ســخت بــه اشــتباه افتــاده ای. 1 هیچــگاه 

بــرای شــناختن حــّق و باطــل، شــخصّیت ها را مــالک قــرار نــده. حــّق و باطــل را بــا 
2 شــخصّیت ها نمی تــوان شــناخت. 

ابتــدا رشــد فکــری پیــدا کــن و حــق را بشــناس؛ وقتــی حــق را شــناختی بطــور حتــم 

اهــل حــق را هــم خواهــی شــناخت. 3 همچنیــن اّول باطــل را بشــناس، وقتــی آن را 

شــناختی اهــل باطــل را هــم خواهــی شــناخت. وقتــی اینگونــه شــدی، دیگــر مرعــوب 

شــخصّیت های بــزرگ واقــع نمی شــوی و از خطــا رفتــن آنهــا تعّجــب نمی کنــی و 

بــه اشــتباه نمی افتــی. اّمــا شــناخت حــق چگونــه اســت و میــزان شــناخت حــق 

چیســت؟ قــرآن و ســّنت رســول؟ص؟ میــزان همیــن اســت. بایــد دیــد قــرآن چــه کســی 

ــد:  ــم می فرمای ــرآن کری ــاره ق را معّرفــی می کنــد. در ایــن ب

>همانـا ولـّی شـما خـدا و رسـول او و کسـانی هسـتند کـه ایمـان آوردنـد 

همـان کسـانی کـه نمـاز را بـه پـا میدارنـد و زکات میدهنـد در حالـی کـه در 
حـال رکوعنـد<. 4

 همـگان معتقدنـد، آن کسـی کـه در حـال رکوع نماز ایتـای زکات کرده، علی؟ع؟ 

اسـت و خدا و رسـول و علی؟امهع؟ ولّی شـما هسـتند. از نگاه آیۀ تطهیر: 5 

ــت؟مهع؟  ــل بی ــزو اه ــی؟ع؟ ج ــد و عل ــا نمی رون ــه خط ــد و ب ــت؟مهع؟ مطّهرن ــل بی اه

ــٍی«؛  ــَع َعِل َحــّقُ َم
ْ
َحــّقِ َو ال

ْ
ــَع ال ــّیُ َم اســت. رســول اکــرم؟ص؟ فرمــوده اســت: »َعِل

یِه«. 
َ
ک َرُجٌل َملُبوٌس َعل

َ
1. رسائل و مقالت )شیخ جعفر سبحانی(، ج 5 ، ص 710؛ »ِاّن

جاِل«.  قداِر الّرِ
َ
َحّقَ و الباِطَل ل یعَرفان ِبا

ْ
 ال

َ
2. روضة الواعظین، ص 31؛ »اّن

ُه«. 
َ
هل

َ
ُه َو اْعِرف الباِطَل َتعِرف ا

َ
هل

َ
َحّقَ َتعِرْف ا

ْ
3. همان؛ »ِاْعِرِف ال

کُعوَن<.  کاَة َو ُهْم را الَة َو ُیْؤُتوَن الّزَ ِذیَن ُیِقیُموَن الّصَ
َّ
ِذیَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ما َوِلّیکُم اهلُل َو َرُسول

َ
4. سوره مائده، آیۀ 55؛ >إّن

 .>
ً
َرکْم َتْطِهیرا َبیِت َو یَطّهِ

ْ
ْجَس أْهَل ال ِهَب َعْنکُم الّرِ

ْ
یُد اهلُل ِلیذ ما یِر

َ
5. سوره احزاب، آیۀ33؛ > ...إّن



460

میزان حق شناسی، قرآن و رسول؟ص؟ است. اینکه طلحه و زبیر شخصّیت های 

بزرگـی هسـتند و قـرآن و نمـاز می خواننـد و روزه می گیرنـد و ...معیـار و میـزان نیسـت. 

حق را بشناس! 

حال و مقاِل حضرت علی؟ع؟ در زمان حکومت خود 

حضـرت امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ دلـش از دسـت مـردم زمانـش بـه تنـگ آمـده 

تّمـار می گویـد: در زمـان حکومـت آن حضـرت، یـک شـب بعـد از نمـاز  بـود. میثـم 

جماعـت، از مسـجد بیـرون آمـد و بـه مـن گفـت: همـراه مـن بیـا؛ همراهـش رفتـم. بـا 

مـن هیـچ حرفـی نـزد تـا از شـهر بیـرون رفتیـم و بـه بیابـان رسـیدیم. آنجـا بـه مـن فرمود: 

بایسـت. من ایسـتادم و ایشـان چنـد رکعـت نمـاز خوانـد. سـپس دسـت بـه آسـمان 

برداشـت و دعـا کـرد. بعـد سـر بـه سـجده گذاشـت و سـجده اش طوالنـی شـد و آنـگاه 

برخاسـت و بـه مـن فرمـود: همیـن جـا بمـان تا مـن برگـردم. من ایسـتادم. او از من جدا 

شـد و رفـت. برگشـتِن آن حضـرت طـول کشـید، مـن وحشـت کـردم. بـا خـود گفتـم: 

بـه ایشـان  آقـا هـم دشـمن بسـیار دارد. اگـر آسـیب  بیابـان تاریـک و خلـوت اسـت، 

برسـد، مـن نـزد خـدا و رسـول چـه عـذری دارم؟! بهتـر اسـت بـروم دنبالشـان بگـردم. 

دلـم آرام نگرفـت و دنبالشـان رفتـم. دیـدم صدایـی بـه گوشـم می رسـد. مثـل ایـن کـه 

کسـی بـا کسـی حـرف می زنـد، همهمـه ای بـود. نزدیک تـر رفتـم و دیـدم آقـا سـِر خـود را 

بـر در چاهـی گذاشـته و بـا آن حـرف می زنـد. تعّجـب کـردم و ایسـتادم. صـدای پایـم 

بـه گـوش آن حضـرت رسـید. فرمـود: کـی هسـتی؟ گفتـم: مـن میثـم هسـتم. فرمـود: 

گفتـه بـودم کـه همـان جـا بمـان تا مـن برگردم. گفتم: آقا! من ترسـیدم آسـیب به شـما 

برسـد، زیـرا بیابـان خلوت اسـت و شـما دشـمن زیـاد دارید. فرمـود: فهمیدی من چه 
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می گفتـم؟ گفتـم: نـه؛ همهمـه ای می شـنیدم ولـی حرف هـا را نمی فهمیـدم. آنـگاه 

امـام ایـن چنـد بیـت را انشـاء فرمودنـد: 

 ]میثــم[ غّصــه و انــدوه دلــم را گرفتــه و ســینه ام مملــّو از انــدوه شــده اســت. هــرگاه 

ــاک  ــکافم و خ ــن را می ش ــودم زمی ــت خ ــا دس ــا و ب ــم اینج ــود، می آی ــگ می ش ــم تن دل

ــی  ــن گیاه ــن زمی ــدی از ای ــت دی ــر وق ــم. ه ــن می گوی ــا زمی ــم را ب ــم و حرف ــار می زن را کن

روییــده، بــدان کــه بــذرش را مــن افشــانده ام. بــذر ایــن گیاهــان از غّصــه و انــدوه قلــب 
مــن اســت. 1

1. بحار النوار )ط - بیروت(، ج 97، ص 452. 
ها َصـْدِری 

َ
باناٌت *** إذا ضــاَق ل

ُ
ـــْدِر ل َو ِفی الّصَ

ــها ِسّری 
َ
ْوَدْعـُت ل

َ
کّفِ *** َو ا

ْ
ْرَض ِبال

َ
َنـکّتُ ال

ِری 
ْ

ذ ْبُت ِمْن بـَ ذلک الّنَ
َ
ْرُض *** ف

َ
َمْهمـا ُتْنِبــُت ال

َ
ف



رم! دگا�ن م��ت �ن وا�ن � حن وحب ل �ت ا�ب �ت

عناویــن ایــن جلــد، از کتــاب تفســیر ســوره ی انفــال و تفســیر ســوره ی قیامــت 

)کتــاب قــرآن و قیامــت( اســتخراج شــده اســت.


