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  تفسیر پنج رابطه در كالم پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم

 رضا رمضانى گیالنى 

خَمْسً، عَلَى الصَّلوةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكوةِ وَالْحَجِّ وَالوِاليَةِ،   بُنِىَ االسالمُ عَلى»  اللَّه صلى اهلل علیه وآله وسلم قال رسول

( و فى نقلٍ آخر:... فَلَو 1«)ءٍ كَمانُودِىَ بِالوِاليَةِ، الوِاليَةُ اَفْضَلُ لِاَنَّها مِفْتاحُهُنَّ والوالى هُوَ الدَّلیلُ عَلَیْهِنَّ وَلَمْ يُنادَ بِشى

 (2«.)أحداً صامَ نَهارَهُ وَ قامَ لَیْلَهُ وَ ماتَ بِغَیْرِ واليَةٍ اليُقبَلُ لَه صوم و الصالة اَنَّ

مقدمه

در اين حديث شريف پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم به امورى كه اسالم بر آن بنا نهاده شده اشاره 

گانه ما  سازد كه اين امور پنج هم رهنمون مىنمودند بررسى اين حديث شريف با زواياى مختلف ما را به اين م

خواند. روابطى كه در زندگى و حیات انسان معنا و مفهوم خاصى دارد و  را به توسعه در روابط انسانى فرا مى

شود. آدمى وقتى جايگاه و موقعیت خود را به درستى بشناسد و خود را  باعث رشد، تعالى و ترقى انسان مى

 گمارد. نظام معنادار جايگاه ويژه دارد، به تصحیح اين روابط همت مىباور نمايد كه در يك 

هاى متفاوت و نیز با اشیاء و  بینى آدمى در اين دنیا با امورى مختلف مواجه است. با اشخاص گوناگون با جهان

پیدا كند.  باشد. انسان بايد در نسبت سنجى خود با آنها شناخت الزم را بلكه با انواع ديگر حیوانات مواجه مى

كند؛ چرا كه بسیارى و بلكه همه آنچه در اين دنیا  باالخره او خود را در دنیاى وسیع با همه امكانات مشاهده مى

مند شود؟ اين پرسش مهمّى  تواند از آن همه بهره آفريده شده در خدمت و اختیار انسان قرار دارد. امّا چگونه مى

انسان با خود و افراد و اشخاص ديگر كه از نژادهاى مختلف  -است كه بايد پاسخ آن را به دست آورد. 

هاى اين ارتباط  اى را بايد در اصل و روابط با آنها مورد توجّه قرار دهد؟ راه باشند مواجه است. چه مبانى مى

 كه تفاوت به توان به صورت يكسان برخورد نمود و رابطه داشت؟ يا اين تواند باشد؟ آيا با همه مى چگونه مى

ها و فكرها و عملكردها وجود دارد و بايد هم وجود داشته باشد؟ آيا نوع برخورد در برابر منكر  حسب انديشه

شك جامعیت اين  و مشرك با مؤمن و معتقد، عالم و دانا با جاهل و نادان و صادق با كاذب يكسان است؟ بى

ها بايد  لذا مباحث مهمى كه در موضوع رابطه اش بسیار گسترده است. گیرد و دامنه ها را در برمى بحث همه زمینه

تواند ابعادى از  ها است؛ توجه به اين حديث شريف مى مورد توجه قرار گیرد چگونگى برقرارى اين رابطه

ها در حوزه انسان را روشن سازند؛ چرا كه در اين حديث شريف به شیوه ذكر مصداق اعلى و  مباحث رابطه

 ها عبارتند از: هاى حوزه انسان مورد توجه قرار گرفته است. اين رابطه ترين رابطه بارز فرد، ضرورى
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 . رابطه با خدا كه مصداق بارزش نماز است.1

 . رابطه با خود كه مصداق بارزش روزه است.2

 اى از آن است. . رابطه با همنوع خود كه زكات و ساير پرداختهاى مالى شرعى نشانه3

 باشد. آن مى. رابطه بین المللى كه حج نماد 4

 . رابطه والئى. 5

اى از معارف و آموزهاى دينى را در خصوص هر يك از اين  در اين مقال بر آنیم كه به لطف حق تعالى شمه

 پنج رابطه به طور مختصر بیان كنیم. و اللَّه هو الموفق المعین.

رابطهباخدا

گانه اسالم شمرده  م اولین چیزى كه از اركان پنجدر اين سخن بلند مرتبه از پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسل

اى است. لذا سر رشته  شده نماز است. در حقیقت، نماز سنبل و نماد رابطه با خدا و مصداق اعالى چنین رابطه

 كالم را از اصل رابطه با خدا شروع كنیم.

ضرورتوفوايدرابطهباخدا

بشرى است. اين نوع رابطه فوائد زيادى براى آدمى به  هاى صادق و ضرورى در حیات رابطه با خدا از حاجت

 نمايد. دنبال دارد، بلكه اساسا زندگى انسان را معنادار مى

توان يادآورى  سؤال نخست آن است كه چرا اين رابطه براى بشر ضرورى است؟ در اين باره چند جهت را مى

 نمود:

الف.براىرسيدنبهآرامش

عدالتى و مانند آن، گاهى دچار ترديد  حوادث تلخ و شیرين، زشت و زيبا، عدالت و بىآدمى در اين دنیاى پر از 

شود و براى برون رفت از آن نیاز به تكیه گاه و ملجأ و مأمن دارد تا به او تكیه نمايد و خود را به  و حیرت مى

نسان بدهد رابطه با خداى تواند اين آرامش را به ا شك تنها حقیقتى كه مى آرامش و اعتماد الزم برساند. بى

 فرمايد: متعال است. قرآن كريم مى

رساند  ها را به آرامش و اطمینان مى ( يعنى اين نام و ياد خداست كه دلها و قلب3«)اَال بِذِكرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ»

د، زيرا آدمى كه موجود كن شود و او به واسطه اين ارتباط است كه روانِ با ثبات پیدا مى و موجب تقويت دل مى

 متحرك است اگر مقصد اصلى خود را به ياد نیاورد، براى او آرامش به دست نخواهد آمد.
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ب.براىمهارسركشىانسان

كند و درصدد است  گیرد كه براى خود بیش از جايگاهى كه دارد حساب باز مى آدمى گاهى در وضعیتى قرار مى

شود و او را  معارضه نمايد و اين باعث روحیه استعال و بلند مرتبگى براى او مىكه با هر كس و چیزى مقابله و 

( اين روحیه سركش 4؛)« اَنْ رَآهُ اسْتَغْنى  اِنّ االِنْسانَ لَیَطْغى»فرمايد:  كه قرآن كريم مى آورد، چه اين سركش بار مى

انسان وقتى خود را با آن وجود ازلى مقايسه  بايد مهار شود و تنها راه مهار آن برقرارى ارتباط با خدا است، زيرا

خود را مخلوق، كوچك،  -اى صحیح نیست  گرچه به نظر دقیق عقلى و شهودى چنین مقايسه -نمايد  مى

نمايد. همین  بیند و همواره خود را مواجه با خداى على اعلى و عالم، حىّ و قادر مشاهده مى نیازمند و.. مى

آورد و او را در مقابل خداوندى كه داراى صفات جالل و  و خشوع پديد مى مواجهه براى او يك نوع خضوع

 نمايد. كند و روح سركشى را در آدمى مهار مى جمال است سرافكنده مى

ج.براىنزديكىبهخداىمتعال

رسد كند و لذا به هر كمالى كه ب اى را در خود احساس مى انسان با توجه به استعدادها و حقايق نهفته، گمشده

كه  كند و به اين ترتیب همواره در تالش و حركت و كوشش است تا اين كمالى برتر در نظرش از دور جلوه مى

خود را به كامل مطلق نزديك نمايد. لذا براى وصول به چنین قربى معنوى كه ماهیتى روحانى و نفسانى دارد، 

 امل مطلق تقرب پیدا كند.آورد تا بتواند به ك به نماز، دعا، نجوى و مانند آنها روى مى

هاد.پشتوانهارزش

ترين پشتوانه براى وصول به شخصیت اخالقى و ارزشى  ترين و الزم شك رابطه با خداى عالم بهترين و مهم بى

شد و بشر به هیچ چیز پايبند نبود. اين خداست كه  ها نابود مى بود ارزش شود. اگر خدا در زندگى انسان نمى مى

ها و  ها در جوامع بشرى است. از اين رو رابطه با خداى متعال هم در دفع رذائل و زشتى زشعامل و مسبب ار

كند. براى رعايت اختصار به همین  ترين نقش را ايفا مى هاى اخالقى اصلى ها و زيبايى هم در جلب فضیلت

 كنیم. مقدار بسنده مى

ترينمصداقتحققرابطهباخدانمازمهم

ترين مصداق تحقق  ، اولین ركنى كه اسالم بر آن بنا نهاده شده نماز است و نماز مهممطابق اين حديث شريف

 شود. تر مى رابطه با خداست. با توجه به چند نكته اين معنا روشن
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.نماز؛عبوديتخداىمتعال1

اى هاى بیكران خداى متعال است. خد نماز بارزترين مصداق بندگى و عبوديت و تشكر و قدردانى از نعمت

متعال كه حكیم است اين همه استعدادها و امكانات را بى جهت در اختیار انسان قرار نداده، بلكه غرضى بر آن 

 گردد. مترتب فرموده كه به خود مخلوق بر مى

از جمله مقاصد و اغراضى كه خداى متعال براى خلقت آنان تقدير فرموده، رساندن او به مقام عبوديت است، 

كه بندگى  ( جنّ و انس را خلق نكردم، مگر براى اين5«)ما خَلَقْتُ الجِنَّ وَاالِنْسَ اِلّا لِیَعْبُدُون»د: فرماي زيرا كه مى

وَلَقَدْ »ترين دعوت همه انبیاى الهى بوده است  كنند. هم از اين روست كه دعوت به پرستش خداى متعال مهم

(؛ و اين هم بسیار روشن است كه خداى متعال نیازى 6«)لَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَبَعَثْنا فِى كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوالً اَنْ اِعْبُدُوا ال

( بلكه اين انسان است كه به واسطه 7«)فَاِنَّ اللَّهَ غَنىٌّ عَنْكُم»ندارد.  -و از جمله انسان  -به عبادت هیچ موجودى 

را به ياد آورد و نعمتهايش را يادآور گردد  يابد همواره به عظمت الهى توجه داشته باشد و آن عبادت، توفیق مى

و نیز فقر و وابستگى خود را به آن وجود غنى بالذات مورد توجه قرار دهد و در پى اين ياد و توجه مستمر، 

خويشتن را از فنا برهاند و به دار بقا برسد و باقى بماند و خود را به كمال مطلوب برساند. البته عبادت، مصداق 

تواند مصداقى از  ( و... همه و همه مى10(، طلب دانش و معرفت)9(، كسب و كار)8رد بلكه تفكر)انحصارى ندا

كه مضافاً الى اللَّه انجام گیرد. در حوزه بندگى و عبوديت، آنچه مهم است عبادت  عبادت باشد، مشروط به آن

. اما نماز سنبل و مثال عبوديت عالمانه و عاشقانه و خالصانه است كه با خضوع نسبت به پروردگار همراه باشد

 بقیه كارهاست:

  كه حمد و قل هو اللَّه كارشان بى   خوشا آنان كه اللَّه يارشان بى

  بهشت جاودان بازارشان بى  خوشا آنان كه دائم در نمازند

.نمازدرآينهوحى2

(، قوام دين 11است: عمود دين ) بینیم به اين قرار ترين تشبیهات و تعابیرى كه درباره نماز در روايات مى مهم

(، وسیله نزديك 17(، كلید بهشت)16(، پیمان الهى)15(، سیماى مكتب)14(، ستون خیمه)13(، بهترين عمل)12)

ترين برنامه انبیا و اولیاى الهى بوده است، چنان كه حضرت  ( بنابراين اقامه نماز جزء مهم18شدن به خدا.)

( و حضرت 19«)اَوْصانِى بِالصَّلوةِ وَالزَّكوةِ ما دُمْتُ حَیّاً»شود  مهم را يادآور مىعیسى علیه السالم در گهواره اين 

هیچ آب و  هاى داغ و خالى از سكنه مكّه بى ابراهیم علیه السالم وقتى كه همسر و كودك خويش را در بیابان

زَرْعٍ عِنْدَ   ى اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرّيَتی بِوادٍ غَیرِ ذىربَّنا اِنِّ»گیاهى مسكن داد چنین آرزو كرد: خدايا... تا نماز به پا دارند، 

(. به همین منوال، امامان معصوم علیهم السالم نیز نسبت به نماز، عنايت 20«)بَیتِكَ المُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقیمُوا الصَّلوةَ

رنگ صورتشان تغییر  مند بودند و حتّى جا كه در هنگام نماز از حالت معنوى خاصى بهره خاصى داشتند تا آن
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آورند عواقب بدى در انتظار  كنند و آن را به جا نمى كرد از آن طرف كسانى كه به اين فريضه الهى توجه نمى مى

شود كه از رحمت الهى و شناخت اهل بیت علیهم السالم  آنهاست، بلكه حتّى سبك شمردن نماز هم باعث مى

سبك شمرده و حق الهى را به درستى به جا نیاورد و از حق  محروم گردند. در بعضى روايات كسى كه نماز را

( و بیان شده كه اگر كسى با سبك شمردن نماز اين حق 21نماز كم بگذارد، به عنوان دزد و سارق معرّفى شده)

( به عبارت 22الهى را ضايع نمايد قطعاً نسبت به غیر نماز و در حق مردم تضییع بیشترى روا خواهد داشت.)

 رود. ى كه نمازش به راه نیست از او توقع خیر نمىديگر كس

.نمازوآثارآن3

نماز هم براى سالمت جسم و هم براى سالمت روح است، زيرا سالمت روح و روان انسان در جسم آدمیان 

تواند قواى جسمانى خود  شود مى كه نمازگزار وقتى به آرامش روحى و درونى نائل مى تأثیرگذار است، براى اين

شود كه در مسائل مادى مانند خوردن، آشامیدن، خوابیدن و  را كنترل كند و اين كنترل و اعتدال باعث مى

شهوترانى افراط و تفريط نكند و عدم افراط و تفريط به سالمت جسم كمك خواهد نمود. آثار و فوائد روحى 

ى از اين دست به كار رفته است: معراج نماز هم بسیار فراوان است. در روايات براى بیان اثر روحى نماز تعابیر

(، سبب آمرزش 25(، قدرتى براى مبارزه با شیطان)24(، موجب خشوع و خضوع)23مؤمن، دور كننده از كبر)

(. به 29(، وسیله تقرب و نزديكى به خداى سبحان)28(، عامل ياد خدا)27(، كلید حل مشكالت)26گناهان)

 گیرد، به اين صورت كه: تهديدهاى مربوط به انسان را مىها و  ها و آفت عالوه، نماز جلوى آسیب

 (30«.)عَنِ الْفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ  اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهى»كند:  ها جلوگیرى مى گاهى از همان ابتدا از ورود آسیب -

آن آتش  نمايد؛ چنانكه در روايتى آمده، نماز گاهى نیز آفتى را كه به صفحه دل راه پیدا كرده درمان مى -

هاى روح  كند. در روايت ديگرى آمده: نماز كدورت اى را كه انسان براى خود فراهم ساخته خاموش مى افروخته

(. و به خاطر اين آثار جامع و كامل است كه پیامبر اعظم 31سازد) را با پنج بار شست و شوى روزانه پاك مى

( و حضرت على علیه 32«)ن، منزلت سر براى بدن استمنزلت نماز براى دي»صلى اهلل علیه وآله وسلم فرمودند: 

 (33«)اى دارد و چهره دين شما نماز است. هر چیزى چهره»السالم در بیانى فرمودند: 

رابطهباخود

در اين روايت مباركه روزه دومین ركن اسالم دانسته شده است، در حالى كه ترديد نداريم روزه يك مجموعه 

ارى در برابر هواهاى نفسانى وجدّ و جهد در كسب رضايت الهى بوده و بهترين مركب از كفّ نفس و خويش د

 راهكار و مصداق تحقق رابطه با خود است.
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الف.معناىرابطهباخود

رابطه باخود يعنى شناخت حقايق نهفته خويشتن و سر و سامان دادن به آنها. اگر آدمى به مجموعه استعداد و 

آنها را با هم پیوند دهد به بسیارى از حقايق خواهد رسید. آدمى با رسیدن به  دارايى وجودى خود پى ببرد و

شود و به خود واقعى خواهد رسید و تصويرى روشن از خود  هاى اخالقى مى اى آفرينشگر زيبايى چنین رابطه

سازد. با  اهم مىها در حیات انسانى را فر گاه اين رابطه، زمینه بسیارى از رابطه آورد. آن اش به دست مى حقیقى

اى واقعیات فطرى بر طبیعت، حاكمیت پیدا خواهد نمود و به استقامت فكرى و سالمت روانى  چنین رابطه

 خواهد رسید.

ب.آثاروفوايدرابطهباخود

شك با قوانین مربوط به اين دو نیز  . آثار فردى: انسان وقتى رابطه میان روح و بدن را خوب تشخیص داد بى1

هد گشت. در اين صورت در بعد جسمى هیچگاه درصدد نخواهد بود كه به جسم خود ضرر رساند و آشنا خوا

داند كه بايد در حفظ آن كوشا باشد. و در بعد  نسبت به آن افراط و تفريط كند، زيرا آن را امانتى ارزشمند مى

و به آن احترام  روحى به خوديابى خواهد رسید و هويت و شخصیت واقعى خود را به دست خواهد آورد

خواهد گذاشت و بر اساس عزّت انسانى و حكمت الهى به زندگى شوق و ذوق خواهد داد و حیات معقول كه 

همان حیات طیبه است را درك خواهد نمود و به واسطه آن به آزادى معنوى كه رهايى از قید و بندهاى درونى 

سانى برخواهد آمد. از اين طريق است كه او است دست پیدا خواهد نمود و درصدد اصالح نفس و حاالت نف

اش خواهد گشت و اين نوع مالكیت بر نفس است كه انسان را از دنیاى  مالك هوا و هوس و تمايالت نفسانى

 دهد. تخیل پراكنده و از زندان توهم نجات مى

وجودش خواهد رساند و . آثار اجتماعى: گستردگى معنايى درون آدمى، او را به توسعه معنايى در بیرون از 2

خواه ناخواه آثار آن در جامعه بروز و ظهور خواهد نمود. از جمله: امنیت پايدار و ذهنى و روانى، تقويت حس 

 گرى، ايثار و فداكارى، وحدت و يكپارچگى. ورزى، اصالح پذيرى، عدالت مسؤولیت

هاىقطعرابطهباخودج.زيان

یح رابطه با خود نپردازد تصوير او از حقیقت خود يك تصوير پندارى و اگر آدمى با خود بیگانه شود و به تصح

غیرواقعى خواهد بود و اين پندار نادرست او را به حاجات كاذب و غیرواقعى هدايت خواهد نمود و از مسیر 

اصلى منحرف خواهد ساخت. در چنین فضاى فكرى، ذهنیت او يك ذهنیت مشوش و مضطرب خواهد گشت 

اى از اين رويكرد  ها نشانه قامت فكرى در اختیار نخواهد داشت. افراط و تفريط در همه زمینهو هیچ نوع است

 است.
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د.روزه؛راهىبراىايجادرابطهباخود

اى الهى  تواند در ايجاد رابطه درست با خود مؤثر باشد روزه است. روزه برنامه هاى مهمى كه مى از جمله برنامه

كه قرآن كريم  ها قرار داده است، چه اين سیدن به جايگاه رفیع براى انساناست كه خداى متعال براى ر

( كه اگر آدمى به تقواى الهى 34«)كُتِبَ عَلَیْكُمُ الِّصیامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»فرمايد:  مى

ا خواهد نمود و راه و مقصد زندگى را به درستى خواهد هاى ربّانى را پید نائل شود زمینه بهره ورى از آموزش

 شناخت و دچار اضطراب و اضطرار نخواهد گشت. 

دهد و بلكه خود او پاداش شخص روزه دار  در برخى روايات آمده است كه پاداش روزه دار را خداى متعال مى

ر يك روز روزه مستحبى بگیرد اگر تمام زمین را پر ( در روايتى آمده كه اگ35«)عَلَیْه  وَاَنَا اُجْزى  الصَّوُمُ لى»است 

كه روز قیامت ثواب و پاداشى به او داده شود و آنچنان جايگاه بلندى  از طال كنند، پاداشش داده نشود تا اين

كنند و از برخى روايات استفاده  براى آن ذكر شده كه خداى متعال و فرشتگان الهى براى روزه داران دعا مى

 (36همتايى براى آن نیست.)شود كه  مى

اند كه پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم  ( آورده37«)وَاسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلوةِ»برخى مفسّران ذيل آيه شريفه 

دار همواره عبادت  ( حال و هواى روزه38گرفتند.) شدند از نماز و روزه مدد مى هرگاه با مشكلى مواجه مى

دار يكى در وقت افطار و ديگرى هنگام مالقات با خداى عزوجلّ  له خوشحالى روزه( و از جم39است)

( و اين برنامه الهى باعث 41داند) دار را معطرتر از بوى مشك مى (. حتّى خداى متعال بوى دهان روزه40است)

 ت آورد.( و آدمى با خود انس بگیرد و فرصتى براى شناخت به دس42شود كه شیطان از آدمى دور شود) مى

داران: نخوردن و نیاشامیدن و پرهیز از مفطرات ديگرى كه در كتب فقهى  گانه روزه . روزه واقعى و مراتب سه1

ذكر شده براى صحت روزه الزم است. اما براى مقبولیت روزه بايد بیشتر همت كند تا بتواند از آثار واقعى روزه 

جوارح خود را به امساك و خوددارى وادار كند؛ از سخن  برخوردار گردد. براى اين منظور بايد تمام اعضا و

( و ذهن و فكر خود را آباد كند و سامان دهد. اما باز اين هدف پايانى نیست 43بیهوده و نادرست پرهیز نمايد)

و اهداف بلندترى پیش روست. هدف واالتر، رسیدن به يك نظام روحى است كه از هر چه غیر خدا است 

( البته باز 44«)القَلْبُ حَرَمُ اللَّهِ فَال تُسْكِنْ حَرَمَ اللَّهِ غَیْرَ اللَّهِ»یر خدا را در حريم دل راه ندهد: اجتناب نمايد و غ

تواند به اين  هم اين مقام واال مقول به تشكیك است و هر كسى به اندازه دريافت خود از معرفت الهى مى

 اى است كه در عالم، امكان حصول دارد. السالم برترين روزهكیمیاى ربّانى دست يابد. روزه امام معصوم علیهم 

( زمینه 45ترين بازدارنده طغیان شهوت و هوسرانى و كنترل كننده هوا و هوس است) . فلسفه روزه: روزه مهم2

سازد. مهار  روحى و معنوى و روانى را براى شكوفايى استعدادهاى سرشار و حقايق نهفته خويش فراهم مى

شود منطقه درون و دل انسان يك منطقه  شود. و تقويت جنود عقل باعث مى وفايى جنود عقل مىنفس سبب شك
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هاى او گردد و براى افكار عرشى منطقه امن گردد. حضرت على علیه السالم در  ممنوعه براى شیطان و وسوسه

( قصه و 46«)جُّ تَسْكینُ الْقُلُوبِالصّیامُ وَالحَ»بیانى به آرامش به دست آمده از روزه و حج اشاره نموده و فرموده: 

هاى زودگذر و ناپدار، دل بكند،  دارى كمى از لذت دارى و خويشتن تمام قصه در اين است كه آدمى بايد با روزه

 گاه به لذت واقعى و ناپايدار، متصل گردد. تا آن

  دگر لذت نفس، لذت نخوانى   اگر لذت، ترك لذت بدانى

  گرت باز باشد، درى آسمانى   ببندىهزاران درِ خلق، بر خود 

 گر از چنبر آز، بازش پرانى.   سفرهاى عِلْوى كند، مرغ جانت

 

يا اَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا كُتِبَ »شود تقوا است:  ترين اثر روزه آن طور كه از قرآن كريم استفاده مى آثار روزه: مهم - 3

شود، چنانكه  ( منتهى در طول تقوى فوائد و بركات ديگرى هم حاصل مى47)«عَلَیْكُمُ الصِّیامُ...لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون

هر مؤمنى كه براى رضاى خدا در ماه مبارك رمضان روزه »پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم فرمودند: 

 كند. بگیرد، خداوند هفت چیز به او ارزانى مى

 ند.ك آنچه را كه از حرام بر بدن او رويیده است، ذوب مى -

 رسد. به رحمت خدا مى -

 پردازد. كفاره گناه پدرش آدم را مى -

 شود. سكرات مرگ بر او آسان مى -

 ماند. از گرسنگى و تشنگى روز قیامت در امان مى -

 رهاند. خداوند او را از آتش جهنم مى -

 (48«.)سازد مند مى هاى بهشت بهره او را از نعمت -

رابطهانسانباهمنوعخود

اند، زكات كه در  اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم در اين روايت مباركه زكات را دومین پايه دين برشمرده پیامبر

باشد، حتى آن  هاى شرعى مى دو دسته كلى زكات واجب و زكات مستحب قرار گرفته شامل همه پرداخت

اش را بايد نماد رابطه با  تردهشود. زكات با اين معناى عام و گس چیزى كه امروزه اصطالحاً مالیات نامیده مى

 همنوع بدانیم.



  

260 

الف.عواملزندگىاجتماعى

كند. گرايش به زندگى اجتماعى عوامل گوناگونى  رابطه انسان با همنوع در بستر زندگى اجتماعى معنا پیدا مى

اند، مانند غريزه  غريزىتوان به چند دسته كلى تقسیم نمود: دسته اوّل؛ مربوط به عوامل  دارد كه آنها را مى

شود لذا سعى  جنسى، زيرا هر فردى به لحاظ وجودى و تكوينى در سن خاصى به جنس مخالف متمايل مى

اش را به  كند به او نزديك شود و با او ارتباط برقرار نمايد و با او معاشرت داشته باشد و به نوعى زندگى مى

آورد و خانواده هسته اولیه و رشد بر اساس زندگى  ه وجود مىزندگى او پیوند دهد. اين پیوند، خانواده را ب

 دهد. اجتماعى را تشكیل مى

دسته دوّم؛ از اين عوامل مربوط به حوزه عاطفه بشرى است؛ چرا كه حس ديگر خواهى در نهان و نهاد آنها به 

 وديعه گذاشته شد تا با همديگر پیوند عاطفى برقرار كنند.

رسد كه هیچگاه به  باشد، زيرا انسان با عقل خويش به چنین ادراكى مى ه عقالنى مىدسته سوّم؛ مربوط به جنب

 هاى زندگى خويش را تأمین سازد. تنهايى قادر نخواهد بود نیازمندى

ب.دعوتبهتصحيحرابطهباهمنوع

است. اسالم هاى اصلى اسالم  تأكید بر همدلى، همكارى و تقويت روحیه تعاون و كمك به يكديگر جزء برنامه

دهد، مگر در صورتى كه كرامت و عزت و رستگارى  هیچگاه اجازه خشونت، خونريزى و جنگ را به انسان نمى

گناهى زير سلطه اجانب و بیگانگان و كفر ستیزان قرار  هاى بى انسان مورد ظلم و ستم قرار گرفته باشد و انسان

واجب دانسته شده تا ظلمى بر مظلومى صورت نپذيرد. گیرند كه در اين صورت براى دفاع از كیان انسان جهاد 

پذيرد كه آدمیان خود را از يك چشمه فیاض  ها و جوامع انسانى با يكديگر زمانى سامان صحیح مى رابطه انسان

 مطلق بدانند و همواره آن مقصد را هدف نهايى خود قرار دهند و جايگاه واحد خود را فراموش نكنند.

است كه جامعه به اصطالح متمدن امروز با ياد آن وجود ازلى و خداى عزيز آرامش پذيرد و آيا زمان آن نرسیده 

اَلَمْ يَأنِ لِلَّذينَ آمَنُوا اَنْ »ها پايان دهد؟  ها و خون ريزى ها و جدال خود را به آرامش ابدى برساند؟ و بر جنگ

اى از  تواند نمونه ده كه زيباترين كانون در نظام جمعى است مىها در خانوا ( رابطه49«)تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ..

اين تجلى رحمانى باشد. اگر اين بینش در زوجیتى حكمفرما شود آيا اختالفى میان زن و شوهر پیدا خواهد 

 شد؟

ج.زكات؛نمادرابطهباهمنوع

تثبیت رابطه میان آدمیان خصوصاً  هاى الهى براى تقويت و . زكات، نشانه همدلى و همبستگى: از جمله برنامه1

رابطه مالى زكات است. البته در اين مختصر بنا نداريم مباحث فقهى و اقتصادى مربوط به زكات و طى موارد 
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مصرف آن را مورد بررسى علمى قرار دهیم بلكه فقط از اين منظر زكات مورد نظر است كه چرا به عنوان ركن 

جا كه در قرآن و روايات همواره در  هتمام و توجّه به مسئله زكات شد تا آندينى دانسته شده و چرا اين همه ا

كنار نماز قرار گرفته است. جالب است كه حتى در زمان انبیاء پیشین نیز بخاطر آثار و فوائد فراوانى كه بر 

ت عیسى علیه هاى اصلى بوده. لذا وقتى كه حضر زكات مترتب بوده، اين فريضه و برنامه الهى در رديف برنامه

( و حضرت موسى علیه السالم خطاب به 50«)باِلصَّلوةِ وَالزَّكوةِ  اَوْصانى»السالم در گهواره به سخن آمد، گفت: 

كانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ »( و درباره حضرت اسماعیل آمده است: 51«)اَقْیمُوا الصَّلوةَ وَآتُوا الزَّكوةَ»بنى اسرائیل فرمود: 

وَجَعَلْناهُمْ اَئِمَةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنا وَاَوْحَیْنا »فرمايد:  ( بلكه قرآن در وصف همه پیامبران چنین مى52«)كوةِبِالصَّلوةِ وَالزَّ

تُوا الزَّكوةَ وَما اُمِرُو اِلّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ... وَيُؤْ»كه از آيه  ( كما اين53«)اِلَیْهِم فِعْلَ الْخَیْراتِ وَاِقامَ الصَّلوةِ وَاِيتاءَ الزَّكوةِ

 آيد كه در تمام اديان آسمانى قرين و همتاى نماز، زكات است. ( به دست مى54«)وَذلِكَ ديِنُ القَیِّمَةِ

هاى مالى شرعى است آثار و فوائدى  . آثار پرداخت زكات: براى زكات بالمعنى االعم كه شامل همه پرداخت2

زكات پاك كردن مال و در پى آن تطهیر جسم و جان و فراوانى برشمرده شده است. از يك جهت فلسفه تشريع 

هاى  ظاهر و باطن انسان است. و از نگاه ديگر زكات به عنوان يك منبع مالى بیشتر بايد براى معلولین، بیمارى

خاص، در راه ماندگان، جوانانى كه هزينه ازدواج ندارند، مستضعفین و غیره صرف شود تا بسیارى از مشكالت 

. 2. فقراء؛ 1چیز شمرده شده است:  8سوره توبه  60حل شود. موارد مصرف زكات طبق آيه  از اين طريق

. بدهكارانى كه 6. براى آزاد سازى بردگان؛ 5. براى جذب قلوب؛ 4. جمع آورى كنندگان زكات؛ 3مساكین؛ 

ل و درماندگان در راه. السبی . ابن8. در راه خدا يعنى هر كار خداپسندانه؛ 7توان پرداخت بدهى خود را ندارند؛ 

آيد كه انسان بايد با همنوع  شود اين مهم به دست مى با دقت در مواردى كه زكات در آن مصرف و هزينه مى

خود ارتباط داشته باشد. حتّى براى حل مشكالت معیشتى و اقتصادى آنها احساس تعهد و مسؤولیت نمايد و 

 یار دارد فقط به خود اختصاص دهد.نبايد به خود اجازه دهد كه هر چه را كه در اخت

دهد  . آداب پرداخت زكات: احكام نورانى اسالم آن قدر دقیق و لطیف است كه در نحوه پرداخت دستور مى3

كه ادب پرداخت اين فريضه را مورد توجّه داشته باشند؛ زيرا در حقیقت اين خداوند است كه زكات را دريافت 

هر كس زكات خود را عاشقانه و با طیب خاطر بدهد در برابر هر دانه گندم »فرمايد:  ( در روايت مى55كند.) مى

( اگر پرداخت زكات با رضايت قلبى نباشد، گرفتار پشیمانى 56«)كند و جو و.. قصرى در بهشت دريافت مى

 ( امام صادق علیه السالم به يكى از يارانش كه57طوالنى و از دست دادن پاداش و انحراف عمل خواهد شد.)

شود و هر كسى دوست خدا  اين كار تو سبب ذلّت فقراء مى»كرد فرمود:  زكات را در منزل به فقرا پرداخت مى

(. حتّى در روايت آمده است كه اگر گیرنده زكات از 58«)را ذلیل كند گويا در كمین جنگ با او نشسته است

است و هیچگاه مؤمن فقیر را ذلیل برد، زكات به او بدهید ولى نگوئید كه اين زكات  كلمه زكات رنج مى
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كند به جاى پرداخت پولى به فقرا براى آنان لباس و جنس ديگرى  ( در صورتى كه احساس مى59نكنید.)

( تا حرمت او حفظ شود. در صورتى كه شخصى از گرفتن 60تواند چنین كارى را انجام دهد) خريدارى كند مى

گام پرداخت در قلب نیت زكات كنند ولى در عمل آن را كند مستحب است كه هن زكات احساس شرمندگى مى

( پس از پرداخت زكات نیز نبايد منت و آزار نمايد، زيرا آن سبب بطالن پاداش 61به عنوان هديه قلمداد نمايد.)

كه مال ما را پاك نمايد  ( و در صورتى كه انسان به اين باور برسد كه فقیر مأمور الهى است براى اين62شود) مى

شك با او برخورد كريمانه خواهد نمود. اسالم احترام گذاشتن به فقرا  ما بتوانیم از بقیه اموال استفاده كنیم بى تا

و مستمندان را به قدرى مهم دانسته كه پیامبر اكرم صلى اهلل علیه وآله وسلم رسماً عذرخواهى كرد از كسانى كه 

معتقد وقتى وظیفه خود را در اين واجب و فريضه الهى ( انسان 63زكات به آنها به خاطر كمى نرسیده بود.)

انجام داده همواره بايد از خداى متعال تشكر كند و شكرگزارى نمايد، زيرا توانسته است اين مسؤولیت و تعهد 

شك اين همه توجّه به زكات در متن دين اسالم و سخنان پیامبر اعظم صلى اهلل  خود را به درستى انجام دهد. بى

ها بايد نسبت به همديگر داشته  آله وسلم و اهل بیت طاهرينش بخاطر اهتمام و توجّهى است كه انسانعلیه و

 باشد. ها مى اى براى تقويت و تثبیت روابط انسان باشند و اين خود زمینه

المللىمسلماناند.حجّ؛اجتماعبزرگبين

هاى  ى است و بهترين میعادگاه معارفه ملتحجّ اعالم رسمى عبوديت و بندگى موحدان مسلمان به جوامع بشر

باشد. در كنگره عظیم حج، مسلمانان سراسر جهان توان فكرى و قواى انسانى خود را مورد ارزيابى  اسالمى مى

دهند. در حقیقت حج نوعى بسیج عمومى و مانور سراسرى قدرت  دهند و به همه نشان مى و بررسى قرار مى

باشد. در واقع حجّ ركنى از  اى براى استوارى مسلمانان مى الى است و وسیلهتع مسلمین در سايه عبوديت حق

( زيرا تا وقتى كه كعبه پا برجاست 65( و به عنوان پرچم اسالم معرفى شده است.)64اركان اسالم دانسته شده)

و  ( و در صورتى كه از توان مالى و جسمى66كنند دين و مكتب هم پابرجاست) و مردم دور آن طواف مى

( اگر حج ترك 67شود) فكرى برخوردار باشد نبايد آن را ترك نمايند، زيرا باعث هالك و نابودى مسلمانان مى

 (68شود.) شود قهر الهى بر مردم نازل مى

آيد كه زيارت بیت اللَّه الحرام بايد  . جنبه عبادى حجّ: با تأمل و دقت در مناسك حجّ اين نكته به دست مى1

و ارتقاء روحى انسان را فراهم سازد. شخص زائر بايد قدم به قدم در مسیر انجام مناسك زمینه رشد معنوى 

كند، اين باور را در خود  جهات عبادى را مورد توجّه قرار دهد. او بايد از وقتى كه لباس احرام را به تن مى

ه الهى درصدد است گناه تقويت نمايد كه در حقیقت لباس طاعت و بندگى را به تن كرده و با انجام اين فريض

توانست كعبه را در جاى ديگرى كه خوش آب  را كه لباس ذلّت و خوارى است از خود دور سازد. خداوند مى

و هوا باشد قرار دهد ولى وجود كعبه در آن سرزمین گرم و كوهستانى و دور از دريا و جنگل و سرسبزى، 



  

263 

( اين مكان جايگاه 69مؤمنان خالص شناخته شوند.)وسیله آزمايش مردم است تا مدعیان دروغین ايمان از 

زندگى و عبادت و دعوت انبیاى خدا و قبله گاه نمازگزاران قرار داده شده است. كه نتیجه اين عبادت آرامش 

( سفر حج را بايد سفرى الهى و معنوى دانست. انسان زائر هنگام رمى جمرات، در واقع شیاطین 70دلهاست)

نمايد تا با خداى خود عهد و پیمان بندد كه بر بندگى او ثابت قدم باشد. انسان با  ن مىجن و انس را سنگبارا

اش  آيد كه از گناهانش توبه كند و بر اين باور است كه توبه حضورش در آن مكان مقدس درصدد بر مى

ست او بايد اين اى كه زائر بايد بدان توجّه داشته باشد قصد قربت ا ترين نكته ( مهم71پذيرفته خواهد شد.)

مند شود، آثارى چون تقويت دين خود، تجديد عهد و پیمان با  اعمال را براى خدا انجام دهد تا از آثارش بهره

پروردگار متعال، غفران الهى، تكمیل ايمان، قبولى توبه، استجابت دعا و... اگر اين سفر براى تخلیه از رذايل و 

اه به عنوان حج مقبول و يك زائر واقعى دانسته نخواهد شد. لذا ها و آراستن به فضائل نباشد، هیچگ زشتى

بزرگترين آسیب اين سفر الهى اين است كه اين سفر براى تفريح يا تجارت و يا خودنمائى و كسب عنوان و 

( پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم در آخرين سفر حجّ خود كه در واقع آخرين سال عمر 72اعتبار باشد.)

زمانى مردم به خاطر »جود نازنین بوده خبرى را براى برخى از مسافران آينده اين سفر داده است و فرمود: آن و

روند، ثروتمندان براى تفريح، مردم عادى و متوسط براى تجارت و فقراء پولى را با  هاى ديگر به حجّ مى انگیزه

خى مانند سلمان اين خبر تلخ را شنیدند وقتى بر«. روند كنند و براى خودنمائى به حجّ مى زحمت جمع مى

شد پیامبر اكرم صلى اهلل علیه وآله وسلم  اى كه باعث تعجب جناب سلمان مى تعجب كردند ولى هر جمله

( در روايت 73«.)سوگند به خدائى كه جان من در دست اوست. اين حوادث در آينده رخ خواهد داد»فرمود:  مى

داشته باشد و در فكر ديدن و شنیدن و ستايش مردم نباشد حتماً خداوند است كسى كه در حجّ هدفى جز خدا ن

 او را خواهد بخشید.

كه حضور  اند كسانى كه سیر و سلوك مقامات معنوى داشته باشند بدون آن . جنبه سیاسى حجّ: بسیار بوده2

بار هم بخاطر  يك بسا فقط يك بار به حجّ مشرف شده باشند، شايد برخى مستمرى در حج داشته باشند و چه

رسد كه اين فريضه الهى فلسفه ديگرى غیر از ابعاد معنوى هم  عدم استطاعت نصیب آنها نشد. لذا به نظر مى

داشته باشد. و آن بُعد سیاسى حجّ است كه به تعبیر امام راحل )قدس سره( بیشتر از بعد عبادى است. البته 

سیاسى بودنش جنبه عبادى و معنوى دارد و در واقع نوعى  همین بعد سیاسى هم از منظر دينى عالوه بر جنبه

شكنیم و با هوا و هوس  كه بت نفس را مى هاى معنوى است. در حجّ ابراهیمى بايد ضمن آن ظهور و بروز يافته

دهیم بايد بت بیرون را هم شكست و با آن مبارزه  كنیم و مسیر زندگى خود را الهى و ربّانى قرار مى مبارزه مى

مگر حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السالم براى رسیدن به مقام امامت و رهبرى جامعه امتحانات و  كرد.

هاى دشوارى را نداد و پیروز نشد؟ مگر ابراهیم علیه السالم آن گاه كه او را داخل منجنیق گذاشته و در  آزمايش
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رد و از ابراز حاجت به ديگران حتّى به آتش افكندند حاجت خود را فقط به خداى عزّ و جل ابراز و اظهار نك

فرشته امین وحى جبرائیل خوددارى ننمود؟ مگر همو نبود كه در انجام مأموريت الهى نسبت به ذبح اسماعیل 

الحجه در روز ترويه به انديشیدن نسبت به اداى تكلیف  اى ترديد نكرد؟ و مگر او نبود كه در هشتم ذى لحظه

الحجة حوزه معرفت خود را توسعه داد و در روز دهم به قربان گاه عشق رهسپار  ىالهى سپرى كرد و روز نهم ذ

شد و اسماعیل را در مسلخ عشق برد؟ مگر او نبود كه چنان فرزندى تربیت كرد كه وقتى درباره ذبح با خود او 

اَبَتِ اْفعَلْ  يا»مشورت نمود، او نیز چون در مكتب توحید اين معلم بزرگ درس آموخته بود به پدر عرض كرد 

(. آرى! ابراهیم علیه السالم بعد از امتحانات دشوار به سمت امامت 74«)اِنْشاءَاللَّهُ مِنَ الصَّابِريِنَ  ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنى

(. امّا حضور او در مبارزه 75«)جاعِلُكَ لِلْنَّاسِ اِماماً  اِنِّى»دست يافت و به مقام خلّت و دوستى خدا برگزيده شد 

ها و اين  میدان جهاد اكبر خالصه نشد بلكه در میدان جهاد اصغر نیز حضور يافت. آيا يادآورى اين خاطره در

رخدادهاى تاريخى نبايد براى مسلمانان درس باشد و آنان را به معناى وسیع آنچه كه گذشت رهنمون سازد؟ 

 نبايد داشته باشد؟ آيا اين حضور میل آيا اين حضور گسترده به غیر از جنبه معنوى و عبوديت معناى ديگرى را

يونى نبايد به سامان دادن وضعیت مسلمانان در جهان اسالم كمك كند و آنان را به تكلیف و مسؤولیت الهى در 

عرصه اجتماعى فرا خواند؟ آيا رمى جمرات نبايد فضاى مبارزه با شیطان برونى و درونى را در زائر تداعى كند؟ 

و معنوى است امّا سفرى كه بايد موضع خود را در مقابل باطل هم روشن سازد. با بلى حجّ يك سفر الهى 

انقالب شكوهمند اسالمى و تفسیرى كه امام راحل قدس سره و پس از آن شاگرد خلفش حضرت آيةاللَّه 

ست از حجّ ابراهیمى ارائه دادند تا حدى از مهجوريت حج در میان حجاج كم شده ا« العالى مدظله»اى  خامنه

ولى با اين حال بايد بیشتر درباره آن كار كرد و اين فرهنگ الهى در میان مسلمانان ديگر كشورها نیز بار ديگر 

احیاء و زنده شود و دشمنان اسالم و آنان كه درصدد از بین بردن اين اسالم و منكوب كردن مسلمانان هستند، 

هاى مختلف از جمله  ابطه بین المللى در بخشآن ايام را ايام ترس و وحشت و هراس خود بدانند. اين ر

فرهنگى، سیاسى، اجتماعى، تربیتى بايد تأثیرگذار باشد و همواره بايد اتحاد جماهیر مسلمین را با رهبرى واحد 

 در میان مسلمانان تقويت نمود.

رابطهوالئى

وان ركن پنجم اسالم معرفى در آخر اين حديث شريف پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم واليت را به عن

ترين دعوت اسالم  كه: موضوع واليت مهم نموده و در ذيل آن توضیحى فرموداند كه بسیار مهم است و آن اين

است تا حدى كه اگر كسى در طول سال )به غیر از روزهاى حرام( روزه بگیرد و هر سال به حجّ رود و هر 

يت را نپذيرفته باشد هیچ يك از اعمال او پذيرفته نخواهد شد. شب احیاء كند و اعمال خیر انجام دهد ولى وال



  

265 

آورد كه  اين توضیح براى هیچكدام از اركان چهار گانه پیشین نیامده، لذا بالطبع اين سؤال را در ذهن پديد مى

 شود كه اين همه اهمیت دارد؟ براى روشن شدن مطلب بايد به چند نكته توجّه شود. واليت چگونه مى

حجّتوراهنمابراىانسانالف.دو

 -2عقل  -1ورى از امكانات و استعدادها دو حجت را براى بشر قرار داد:  خداى متعال براى هدايت بهره

هاى  تواند در بخش راهنمايان بشر )انبیاء و ائمه(. عقل آن حجّت و راهنماى باطنى و درونى است كه مى

وط كلى زندگى انسان را تا حد زيادى مشخص نمايد. اثبات گوناگون مسیر زندگى انسان را روشن سازد و خط

وجود حق تعالى و عالم آخرت و معاد و نیز نیاز به راهنماى بیرونى در طول زندگى انسان از احكامى است كه 

 دهد. عقل بر آنها فتوا مى

ب.ضرورتراهنماىبيرونى

آدمى در زندگى خود با مسائل گوناگونى مواجه يكى از احكام عقل، نیازمندى انسان به راهنماى بیرونى است. 

هايى  شود: از جمله در مسائل فكرى و عقیدتى، اخالقى و اجتماعى و نیز در حوزه عمل مواجه با چالش مى

كند و يا توان پاسخ گوئى دقیق و شفاف را ندارد،  گردد و چون عقل در خصوص مسائل جزيى يا ورود نمى مى

گرايان بیرونى هستیم كه مشكالت در بین راه را براى او  زمند راهنمايان و هدايتبالضرورة در اين مسائل نیا

ها و  فرمايد: خداى متعال پیامبران خود را پى در پى با تناسب خواسته البالغه مى مرتفع سازند. در خطبه اول نهج

ازند. از جمله وفادارى به كه امورى چند را براى آنان روشن س هاى آنان براى هدايت بشر فرستاد تا اين زمینه

هاى فراموش شده را به ياد آنها آوردند. با ابالغ احكام الهى،  پیمان فطرت را از آنان درخواست نمايند و نعمت

هاى قدرت خدا را به  ها را آشكار سازند و نشانه هاى پنهان شده عقل حجت را بر آنها تمام نمايند و توانمندى

داشتند بشر هیچگاه با مقصد خود به نحو  پیامبران الهى در طول تاريخ حضور نمى ( لذا اگر76آنان بشناسانند.)

شد. لذا خداى متعال بر تمامى بشر منّت نهاده و  گشت و بالطبع هیچگاه به مقصد واصل نمى مطلوب آشنا نمى

ها،  مهرى ها و بى سختىها و  ها، تلخى براى هدايت و روشنگرى آنها انبیاء خود را فرستاده و آنها نیز با تمام رنج

هاى مختلف زندگى  هاى انبیاء در بخش رسالت و مسؤولیت الهى خود را به بهترين صورت انجام دادند. آموزه

آيد خصوصاً در موضوعات و مسائل  براى انسان راهگشا بوده و راه و مقصد حیات انسان در آن به دست مى

ن است تأثیر عمیق را بر جاى گذارد از خوردن و جزيى كه چه بسا در سیر و سلوك مقامات معنوى ممك

آشامیدن و خوابیدن و مسائل جزيى و فردى زندگى گرفته تا تشكیل خانواده و مالك و معیارهاى گزينش و 

اهداف تشكیل و چگونگى اداره آن نبايد اين مسائل را ساده انگاشت و گذرا از آن گذر نمود بلكه بايد با دقت 

 پى گرفت و در زندگى خود آن را تجربه كرد. و تعمق اين مسئله را
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توانست فكر توحیدى ناب و اخالق و صفات برگزيده  بود، آيا آدمى مى ها نمى به واقع اگر اين تعلمیات و آموزه

توانست پاسخ سؤاالت روز  انسان و اعمال و رفتار مناسب با شأن انسان را با عقل خود جستجو نمايد؟ آيا مى

هاى فراگیر و عام مربوط به هر انسانى را به درستى دريافت نمايد؟ آيا اين همه  نیز پرسشمره زندگى خود و 

هاى مختلف فكرى، روانى، عقیدتى، اخالق و عملى حتّى در  هاى بشرى الحدوث در طول تاريخ در زمینه مكتب

اين همه تغییر و تحوّل هاى واقعى بشر باشد؟ چرا  اند پاسخگوى نیازها و خواسته دوران پست مدرنیته توانسته

مند  كه عموم بشر بتواند از هدايت آنها بهره كند بدون آن ها روز به روز افزايش پیدا مى در اين رويكردها و نظريه

هاى آنها اعتماد نمود و با اطمینان و آرامش خاطر آن مسیرى را كه آنها تعیین  توان بر آموزه شود؟ آيا مى

تواند چنین ضمانت اجرائى را  ا به مقصد مطلوب و نهائى رساند؟ چه كسى مىاند، دنبال نمود و خود ر كرده

 بدهد؟

هاى خود را به عنوان كتاب  رسد كه كسى جرأت چنین جسارتى را به خود بدهد و يافته و بافته بعید به نظر مى

. لذا زندگى بشر بداند، و در صورت چنین ادعائى بايد در بعضى از خصوصیات چنین مدعى ترديد نمود

هاى تعلیم، تربیت براى حیات و زندگى بشر ضروريست و  ها و تعلیمات انبیاء الهى در حوزه ضرورت آموزه

 اى كه از وحى نشأت گرفته ممكن نیست به زندگى سعادتمندانه در دنیا و آخرت نائل شويم. بدون برنامه

ج.هدايتبعدازپيامبراعظمصلىاهللعليهوآلهوسلم

هاى ولى به عنوان  گذشته دانسته شد كه واليت رشته ارتباط بین زمین و آسمان است و هدايت از توضیحات

پذير نیست. در  ها تعطیل بردار و انفصال راهنماى بیرونى و تضمین كننده موضوع صحیح در هیچ زمانى از زمان

ى متعال نقش هدايتگرى خود شود. ما معتقديم خدا واقع با نظر به مفهوم واليت، ضرورت استمرار آن معلوم مى

هاى خاص  را پس از پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم به اولیاء خاصش از اهل بیت و عترت كه از ويژگى

اند. گرچه آنها  هاى عصمت، علم لدنى، چون انبیاء الهى خود برخوردارند عنايت فرمود. آن بزرگواران در ويژگى

شود و از مقام امامت و رهبرى امّت و هدايت و  ه الهام الهى نصیب آنها مىاز وحى برخوردار نیستند ولى هموار

هايى كه بر عهده آنها گذاشته شده چند چیز  هاى حیات برخوردارند. مسؤولیت راهنمايى انسان در همه عرصه

و ( واليت 77سرپرستى جامعه.) -4تربیت نفوس  -3تبیین احكام دينى  -2پاسدارى از حدود الهى  -1است: 

اى از  رو عدّه امامت هم باطنى است و هم ظاهرى. در امامت ظاهرى بیعت مردم شرط تحقق آن است. از اين

اى كه داشتند از چنین سرپرستى برخوردار نبودند ولى امامت  امامان معصوم علیهم السالم به خاطر شرائط ويژه

 باطنى و هدايت عامه مردم را يكى پس از ديگرى عهده دار بودند.
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.معرفتواليتد

در واقع مراد از واليت در حديث مورد بحث، پذيرفتن سرپرستى و رهبرى و هدايتگرى آن بزرگواران )واليت 

تشريعى( است؛ زيرا اگر مسلمانى درصدد است كه دين خدا را به درستى بفهمد بايد از طريق اهل بیت علیهم 

ترين تفسیر از  ترين و كامل هستند و بهترين و جامع السالم به آن برسد، زيرا آنان مفسران واقعى كتاب خدا

آيد و آنچه را كه تاكنون در باب تفسیر از جانب عالمان بزرگ دينى نوشته شد، به ادعاى  طريق آنها به دست مى

خود آنها تفسیر كامل قرآن كريم نیست بلكه وجهى از وجوه قرآن و آن هم در بعدى از ابعاد مورد نظر آنها بوده 

تواند ادّعا كند كه به تمام معانى و حقايق قرآنى دسترسى پیدا  كسى تاكنون ادّعا نكرده و در آينده نیز نمى است.

ام. روشن است كه  كرده و هیچ امر مجهولى در آيات وجود ندارد و آخرين تفسیر همان است كه من نوشته

اى دارد، زيرا  دامنه بسیار گسترده چنین ادّعايى مستدل و مبرهن نیست. هدايت امام معصوم علیهم السالم

رو در روايت  گیرد. از اين هايى مانند حوزه معرفت دينى، عقائد، احكام و اخالق و سیاست را در بر مى حوزه

تعالى و توحید و بندگى صحیح راه  وارد شده كه امام علیه السالم فرمود به واسطه ما بشر به حوزه معرفت حق

و حضور و فكر و انديشه ما بشر به معناى واقعى به حوزه معرفت و توحید و بندگى كند و بدون وجود  پیدا مى

به معناى درست كلمه برسد. « ال اله االّ اللَّه»خواهد به معرفت  ( اگر مسلمان و مؤمنى مى78كند.) راه پیدا نمى

روف به سلسلةالذهب به اين مند شود و لذا امام رضا علیه السالم در حديث مع بايد از اين طريق استفاده و بهره

ال اِلهَ اِلّا اللَّهُ حِصْنِى فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِى »نكته و لطیفه مهم اشاره نمودند و فرمودند: خداى تعالى فرموده است: 

 (79«)بِشُرطِها وَاَنَا مِنْ شُرُوطِها  اَمِنَ مِنْ عَذابى

ه.پذيرشواليتشرطپذيرشاعمال

هاى مهم احكام نورانى اسالم است و به عنوان ركن در اين  روزه، زكات، و حجّ كه نمونهاوالً: در باب نماز، 

مند شويم و به همین جهت است كه ما در اين  حديث شريف معرفى شد بايد از معارف امام علیه السالم بهره

كنند.  ا استنباط مىامور تابع و مقلد فقهائى هستیم كه با مكتب و مشرب اهل بیت علیهم السالم احكام الهى ر

البته ممكن است هر آنچه را كه فقهاى عظام استنباط كردند، مطابق با واقع و حكم واقعى نباشد، ولى همین كه 

اند كه به امضاى اهل بیت علیهم السالم رسیده، براى ما حجّت خواهد بود و آن بزرگواران  روشى را سیر نموده

خواهند شد. البته اين بخش معارف نه فقط احكام فقهى بلكه عقائد و  مند هم در اين صورت از پاداش الهى بهره

 مند شد. گیرد كه بايد از آنها بهره اخالق و سیاسات و غیره را نیز در برمى

باشد. اگر چنین مودّت  ثانیاً: قبولى عبادات و اعمال نیز به واسطه پذيرش سرپرستى و واليت امام علیه السالم مى

صريح قرآن كريم است وجود نداشته باشد نماز، روزه، و ديگر اعمال پذيرفته نخواهد شد و و محبتى كه مورد ت

 اند. اين مطلبى است كه عالمان بزرگ اهل سنت نیز آن را به واسطه روايات پذيرفته
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