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سخن نخست
ماه مبارک رمضان ،ماه تجلی قرآن ،جایگاه واالیی در میهان دیگهر ماههها دارد و فرتهت مناسهبی
برای حضور در ضیافت الهی است .رمضان ،تنها یک ماه نیست ،بلکه معنهویتی همیشهه جهاری
است که چونان خورشید میدرخشد و زوایای زندگی فردی و اجتماعی انسان را روشن میسازد.
ماهی که در آن شب قهدر زینهت یافتهه و جهام جهاننمهایی از معرفهت و معنویهت را بهر دسهتان
روزهداران نهاده و پاکی نفس از هرگونهه آالیهد دنیهایی را بهرای ایشهان بهه ارمغهان آورده اسهت.
لحظهلحظههای این ماه بزرگ ،درس آزادگی و بندگی را در گوش جان آدمی نجوا میکند.
در طلیعه این ماه ،آنچه بید از هر چیز در دل نقد میبندد ،آمادهسازی برای تهیه رهتوشههای از
این ماه سرشار از معنویت و خودسازی است؛ ماهی که واالتهرین کتهاآ آسهمانی ،یعنهی قهرآن

ٍ
کریم در آن نازل شده و از آن به عنوان بهار قرآن یاد میشودِ « :لكُل ِِِ َشل ِء َِر ِبيل ِِ َو َِر ِبيل ُِِال ُقلْن ِِِ

َشه ُْ َِر َم َضا َِ؛ 1برای هر چیز ،بهاری است و بهار قرآن ،ماه رمضان است.

در همین راستا ،معاونت فرهنگی و تبلیغهی دفتهر تبلیغهات حهوزه علمیهه قهم ،رهتوشهۀ یگهری از

محتوای تبلیغی برای ماه مبارک رمضان ،فراهم نموده است ،امید آنکه برای مبلغهان گرامهی مفیهد
باشد .این مجموعه مقاالت که به همت گروهی از نویسندگان و مبلغان فاضهل بهه مناسهبت مهاه
مبارک رمضان به رشته تحریر درآمده است ،با پرداختن به مطالب مهم و کلیهدی در موضهوعات
مختلف ،گنجینهای از مباحث اسالمی و قرآنی را در منظر مبلغان عزیز ترسیم نموده اسهت؛ امها
 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .630
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اذعان داریم که محورهای مطرحشده در این مقاالت ،با توجهه بهه نیهاز و سهطح علمهی و سهنی
مخاطبان ،نیازمند بسط بیشتر و تحلیلهای جزئیتر توسط مبلغان محترم است.
گفتنی است که این مجموعه ،خالی از کاستی و خلل نیست و انتظار میرود مبلغان گرامی ،مها را
از پیشنهادهای سازنده و تجربیات ارزشمند خود بهرهمند نمایند تا به توفیق الهی ،شاهد کیفیت و
کارآمدی بیشتر آ ار بعدی باشیم.
در پایان ،ضمن قدردانی از نویسهندگان فرهیختهه و محتهرم ،از تهالش تمهام کسهانی کهه در امهر
آمادهسازی و انتشار این نشریه کوشیدند ،بهویژه از زحمات همکاران محترم گروه تولیهد محتهوای
فرهنگی و تبلیغی ،تمیمانه سپاسگزارم.
سعيد روستاآزاد
مدیر مسؤول

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

استفاده از فرصتها از نگاه قرآن و روایات
حجتاالسالم والمسلمین محمدمهدیفیروزمهر


*

مقدمه

یکی از مشکالت همیشگی عموم انسانها ،بهویژه در جامعه معاتر ،با وجود امکانهات مهادی و
معنوی فراوان برای پیشرفت و تعالی در عرتههای گوناگون ،بیبرکتی عمر برای بسهیاری از افهراد
است .بیبرکتی عمر به این معناست که افراد در مدت عمر خود نمیتوانند کار قابهل تهوجهی در
بعد مادی و معنوی برای خود و برای جامعه انجام دهند .بنابراین ،چرا عمرها بیبرکت میشهود
راهکار برونرفت از این معضل چیست در نوشته پیدرو ،تالش شده است بر اساس آموزههای
قرآنی جوابی اجمالی به سؤالهای یاد شده ارائه شود.
الف .اهميت فرصتها

اهمیت اتل زمان به عنوان بستر عمر انسان تا آنجاست که خداوند به آن سوگند یاد کهرده اسهت:
ُ
« َو ْال َع ْصر إ َّن ْاْل ْن َ
سان َل ِفي خ ْسر؛ 1سوگند بهه عصهر کهه انسهان در زیانکهاری اسهت و سهرمایۀ
ِ ِ ِ
عمرش رو به تباهی میرود» .هر نوع تکامل و تعالی در مدت عمری که در اختیار ههر فهرد قهرار
گرفته ،میسر است و با گذشت فرتت عمر ،اتل سرمایه انسان از دست میرود .برخی مفسران
معنای آیه را از یک ی فروش که مکرر میگفت« :بهه کسهیکه سهرمایهاش در حهال ذوآ شهدن
است ،رحم کنید»؛ دریافتهاند 2.عمر از انیهها ،دقیقهها ،روزها ،ماه و سال تشکیل شده و مرتهب
در حال گذر است.
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1عصر 1 :و .2
 .2محمد بن عمر فخر رازی؛ مفاتیح الغیب؛ ج  ،32ص .278
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ََ

ههههر دم از عمهههر مهههیرود نفسهههی  


چههون نگههه مههیکنم نمانههده بسههی 1


یکی از مهمترین فرتتهای تکامل معنوی ،مهاه مبهارک رمضهان اسهت کهه اتهل آن ،فرتهت
َّ
2
ذِ
طالیی رسیدن به ویژگی تقوا و نزدیک شدن به فلسفه خلقت ،یعنی نیکوکار شدن است« :ال ِ
َ ُ ُ َ ُ َ
ََ َ ْ َ ْ
3
ُ
ارزش یک عمهر هههزار مهاه
با
قدر
های
شب
».
خلق ال َم ْوت َو ال َحياة ِل َي ْبل َوك ْم أ ُّيك ْم أ ْح َسن َع َمال
ِ
برای تعالی و تکامل ،در این ماه قرار دارد و قرآن به عنوان کتاآ راهنمای سعادت ،در این ماه نازل
شده است4.گاهی از یک فرتت کوتاه و به ظاهر نهاچیز میتهوان در عبعهد مهادی و معنهوی ،بهه
نتایجی رسید که در عمر معمولی یک فرد هم قابل دستیابی نیست .خداوند به برخهی فرتهتها
عنایت ویژه نشان داده و به وقت سحر 5که فرتت ارتباط با خداوند و زمان مناسبی بهرای جهالی
روح است و نیز به تبحگاهان سوگند یاد کرده است 6.دو وقت تبح و عصر نیز فرتت ویهژهای
برای پرداختن به نیاز معنوی است که در قرآن مورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت 7.فرتهت جهوانی،
فرتت توانایی ،فرتت سالمتی ،فرتت دانایی ،فرتهت دارایهی ،فرتهت آزادی و انتخهاآ ،از
8
مهمترین فرتتهایی هستند که در متون دینی مورد توجه قرار گرفتهاند.
ب .اصول و شرایط استفاده از فرصتها

استفاده از فرتتها اتول و شرایطی دارد که آگهاهی از آنهها ،راه را بهرای اسهتفاده درسهت از آن
همههوار میسههازد .وقتشناسههی ،برنامهههریزی و نظمپههذیری ،از مهمتههرین اتههول اسههتفاده از
فرتتهاست.
 .1فرصتشناسی

آگاهی از ارزش وقت و غیرقابل بازگشت بودن آن ،نقد قابل توجهی در بهرهگیری از فرتهتهها
دارد .امام علی فرموده است« :عمر تو همان لحظههای اسهت کهه در آن قهرار داری .گذشهته،
 .1سایت گنجور؛ گلستان سعدی؛ دیباچه.

https://ganjoor.net/saadi/golestan/dibache

 .2بقره 183 :و .184
 .3ملک.2 :
 .4قدر.1 – 5 :
 .5مد ر33 :؛ تکویر17 :؛ فجر.4 :
 .6مد ر34 :؛ تکویر.18 :
 .7اعراف.205 :
 .8محمد بن حسن طوسی؛ االمالی؛ ص .526
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گذشت و آینده هم همعلوم نیست تو باشی ؛ پس فرتت را میان دو فقدان دریاآ».
سعدیادیرفتوفرداهمچنانموجودنیست  

1

درمیاناینوآنفرصتشمماراممروزرا 


گاهی افراد گرفتار این توهم هستند که زمان در اختیارشان است؛ در حالی که اعتماد به در اختیار
داشتن فرتتها ،ناشی از شناخت نادرست ماهیت زمان است؛ چنانکه امهام علهی فرمهوده
است« :روز گذشتهات از بین رفته و آینده مورد تهمت است هشاید نیاید ؛ پس لحظهای را کهه در
3
آن هستی ،دریاآ و فرتت امکان را غنمیت بشمار و از اطمینان به زمان بپرهیز».
نکته مهم در وقتشناسی ،توجه داشتن به چیزی است که در برابر گذشت زمان به دست میآیهد.
برخی افراد برای رسیدن به اهداف مثبت مادی یا معنوی ،میکوشند از زمان بهه درسهتی اسهتفاده
کنند و سود ببرند .برخی نیز به جههت نداشهتن برنامهه در زنهدگی ،زمهان را بهه بیههودگی سهپری
میکنند که نتیجهاش ،پشیمانی است .برخی دیگر نیهز از زمهان بهد اسهتفاده میکننهد و در برابهر
زمانی که از دست میدهند؛ شر و بدی را برای خود کسب میکنند .پیامبر فرموده است:
روز قیامت برای هر روز از روزهای عمر انسهان  24گنجینهه بهه تعهداد سهاعات شهبانهروز
گشوده میشود .گنجینهای را پر از نور و شادمانی میبیند و با مشاهده آن ،شادی و سروری
درد آتهد را از یادشهان
به او دست میدهد که اگر میان دوزخیهان تقسهیم شهود،
احسهاس ِ
ِ

میبرد .این گنجینه ،ساعتی اسهت کهه در آن پروردگهارش را اطاعهت کهرده اسهت .سهپس
گنجینه دیگری براید باز میشود و آن را تاریک و بدبو و وحشتناک مییابد و از مشهاهده
نعمت بهشهت را بهه کهام
آن وحشتی به او دست میدهد که اگر میان بهشتیان تقسیم شود،
ِ

آنها تل میسازد و آن ،ساعتی است که در آن پروردگارش را نافرمهانی کهرده اسهت .آنگهاه
گنجینه دیگری براید گشوده میشود و آن را خالی مییابد و در آن چیزی که او را شهادمان
یا ناراحت کند ،یافت نمیشود و آن ،ساعتی است که در آن خواآ بوده یا به امور مباح دنیا
اشتغال داشته است .پس ،از اینکه میتوانسته این سهاعت را بها کارههای خهوآ عپهر کنهد و
نکرده ،چنان احساسی از اندوه به او دست میدهد که در وتف نمیگنجهد و از ایهن بهاآ
است این سخن خداوند که فرمود« :آن [روز] ،روز حسرت خوردن است».
ِ

4

 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحكم و دررالكلم؛ ص .222
 .2سایت گنجور؛ دیوان اشعار سعدی؛ غزلیات ،غزل شماره .12
https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh/12

 .3علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحكم و المواعظ؛ ص .488
 .4احمد بن محمد ابنفهد حلی؛ عدة الداعی و نجاح الساعی؛ ص .113
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 .2برنامهریزی

فرموده اسهتَ « :ملِْ

بیبرنامگی و پراکندهکاری ،آفت عمر و فرتتهاست .امیرمؤمنان علی
َأوم َأ ِِإلَىِمتَ َف ِ
او ٍتِ َخذَ لَتل ُهِال ِح َيل ُِ؛ 1کسهیکه بهه کارههای گونهاگون پهردازد ،خهوار شهده؛ پیهروز
َ
ُ
نمیگردد».
برای استفاده بهینه از فرتتها ،بایهد برنامههریزی کهرد .برنامههریزی ،مشهخ کهردن ههدف و
شناسایی راهکارها و ابزارههای دسهتیابی بهه آن اسهت .بهدون داشهتن برنامهه در زنهدگی فهردی و
اجتماعی ،نه تنها پیشرفتی حاتل نمیشود؛ بلکه سرمایه عمر در تحیر و سرگردانی تباه میشهود.
َّ ُ َّ
هستی بر اساس برنامهریزی دقیق ،پایهریزی شده است؛ چنانکه خداونهد میفرمایهدِ « :إنذا كذ
ُ ُّ َ
َ ْ ََْ ُ َ
2
ناه ِبق َدر؛ ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم» .همچنین فرموده اسهتَ ...« :و ك شذ ْیء
شیء خلق
ْ
ْ
ِعن َد ُه ِب ِمقدار؛ 3هر چیزی نزد او ،اندازهای معین دارد» .خداوند در بیان آفریند اجزای جههان ،بها
تعبیر «تقدیر و حساآ» به معنای اندازهگیری و برنامهریزی دقیق ،نظم حهاکم بهر جههان را نشهان
داده است 4.آفریند عالم با این گستردگی ،بدون اندازهگیری و برنامهریزی دقیق چیزی جز ههرج
و مرج نخواهد بود .اگر انسان به عنوان محور آفریند که همه جهان برای او و در خدمت اوست،
در زندگی خود برنامهریزی نداشته باشد؛ هرگز نمیتواند به اههداف انسهانی برسهد و عمهر او بهه
بطالت سپری میگردد .از این رو در سخنان پیشوایان  ،بر برنامهریزی و زندگی در سهایه نظهم
و برنامه تأکید شده است .امیرمؤمنان در وتیت به فرزنداند فرمود« :شما را و تمام فرزنهدان
و خاندانم را و کسانی را که این وتیت به آنها میرسد ،به ترس از خدا و نظهم در امهور زنهدگی و
 ...سفارش میکنم» 5.این سفارش امام علی  ،تمام عرتهههای زنهدگی فهردی و اجتمهاعی را
شامل میشود .کسب و کار ،عبادت ،تحصیل ،تعامالت خانوادگی و اجتمهاعی و ههر آنچهه کهه
انسان با آن تعامل دارد ،به نظم نیاز دارد و نظم در امور زندگی ،سبب بهرهگیهری درسهت از زمهان
برای رسیدن به اهداف و راحتی کار و آرامد خاطر و برکت عمر است.
پیامبر درباره برنامهریزی امور به ابوذر فرمود« :خردمند بایهد وقهتد فقهط تهرف بهسهازی
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ حکمت .403
 .2قمر.49 :
 .3رعد.8 :
 .4انعام96 :؛ یس38 :؛ فصلت12 :؛ الرحمن.5 :
 .5محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ نامه .47
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معیشت ،سیر در معنویت و بهرهگیری از لذتهای مشروع شود» 1.امهام کهاظم
است:

نیهز فرمهوده

زمان خود را در چهار بخد اتلی مدیریت کنید :زمانی را برای مناجات با خدا قرار دهیهد
و وقتی را ب ه معاش اختصاص دهید و زمانی را برای ارتباط بها بهرادران دینهی و افهراد مهورد
اعتمادی که به شما در شناخت عیوبتان کمک میکنند ،قرار دهید و وقتی را برای بهرهگیری
از لذتهای حالل اختصاص دهید.

2

این روایات و دیگر روایات مشابه آنها ،گویای برنامهریزی کالن برای زندگی مؤمنانه اسهت .البتهه
هر فرد به اقتضای شرایط زندگیاش ،به برنامهریزی کوچکتر نیاز دارد .عنوان بصری پیرمهرد 94
ساله بود که گاهی به محضر امام تادق میآمد و پس از شنیدن مواعظ آن حضهرت بیآنکهه
کاری داشته باشد ،در آنجا مینشست.نشسهتن او بههطور طبیعهی موجهب آن میشهد کهه وقهت
امام گرفته شود .روزی امام تادق به او فرمود« :من مردی هستم که کهار و زنهدگی دارم و
در عین حال در ساعاتی از شب و روز ذکرهایی دارم که باید انجام دهم .مرا از عبادت باز مهدار».
عنوان بصری برخاست و رفت .روز بعد به محضر امام تادق آمد و پس از شنیدن مهواعظ آن
حضرت ،باز بید از اندازه در حضور حضرت نشست که باعث اتهالف وقهت امهام میشهد.
امام به او فرمودُ « :قمِعن ِياِ َأب ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
لْ ِ
اعبد ه َاّللِ َف َقدِنَ َصح ُتِِلَل َِِ َو ََِلِتُفسلد َ
َ ِّ َ َ َ
ِعََل و ِوريفِ َفلِّ ِّن ِام ُ
َض ِنيِْ ِبنَف ِس ؛ 3برخیز و از اینجا برو [نصیحتی که خواسهتی] آن را انجهام دادم ،ذکهر و عبهادتم را
تباه نساز .من کسی هستم که به وجود خود [و به وقت و عمرم] بخل میورزم [تها مبهادا وقهتم بهه
هدر رود] .پس برخیز [و] برو».
.3عادت به نظم

وقتشناسی و برنامهریزی ،شرایط الزم برای استفاده بهینه از فرتت هستند .پس از وقتشناسهی
و برنامهریزی ،عادت به نظم و برنامه بسیار مهم است .اگهر کسهی بهتهرین برنامههریزی را داشهته
باشد ،اما در عمل ،نظم و برنامهمحوری در زندگی او نهادینه نشده باشد؛ موفقیتی کسب نخواهد
کرد .در قرآن واژههای «حهد»« ،تهف»« ،حسهاآ»« ،تقهدیر»« ،قهدر»« ،مقهدار»« ،میهزان»،
«عدل» و تعابیری که اعتدال را میرساند ،به نوعی به نظمپذیری اشاره دارد .یکیی ا راارردایای
 .1حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .203
 .2همان ،ص .409
 .3علی بن حسن طبرسی؛ مشكات االنوار فی غرر االخبار؛ ص .326
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تعیین رقت برای عباداتی چون نما  ،عادت به نظم و انضباط اسهت کهه بهدون مهدیریت زمهان و
برنامهریزی امکان تحقق ندارد .امام باقر فرموده است« :خود را به خیر عادت دهید و از اههل
آن باشید تا با آن شناخته شهوید .بهراسهتی مهن ،فرزنهدان و شهیعیانم را بهه ایهن مسهأله سهفارش
1
میکنم».
یکی از بهترین خیرها ،نظمپذیری است و فرد و جامعهای که به نظمپذیری عادت کرده باشهد ،بهه
نظمپذیری شناخته میشود و در سایه عهادت بهه نظهم ،عمرهها بها برکهت و منشهأ آ هار مطلهوآ
میگردد.
ج .عوامل فرصتسوزی

واقههف نبههودن بههه ارزش عمههر ،بیبرنههامگی در زنههدگی و نظمناپههذیری ،از مهمتههرین عوامههل
فرتتسوزی است .عوامل دیگری نیهز وجهود دارد کهه شهناخت آنهها در برونرفهت از مشهکل
فرتتسوزی ،مؤ ر است.
 .1به تأخير انداختن کارها

یکی از عوامل مهم فرتتسوزی ،روحیه امروز و فردا کردن است کهه بسهیاری از افهراد بهه ایهن
عارضه مبتال هستند .امام علی فرموده است« :کار امروز را به فردا موکول نکن و کهار ههر روز
را در همان روز انجام بده؛ زیرا هر روز کار خاص خود را دارد» 2.آنچه سبب به وجود آمهدن ایهن
روحیه میشود ،توهمات ذهنی است که همواره بر فرد القا میکند که وقت ،وسیع اسهت و بهدین
سان ،فرتتها یکی پس از دیگهری از دسهت مهیرود .راه برونرفهت از ایهن شهرایط ،غلبهه بهر
َ
توهمات مزاحم و اقدام بر عمل است؛ چنانکه پیامبر به ابوذر فرمود« :ای ابوذر! بها تکیهه بهر
آرزو در انجام کارها امروز و فردا نکن؛ زیرا تو امروز هستی ،ولی هنوز در زمان بعد قرار نگرفتهی.
اگر فردایی برای تو باشد ،مانند امروزت باش و اگر فردایی نباشهد ،از کوتهاهی امهروزت پشهیمان
3
نیستی».
یکی از مهمترین بسترهای نفوذ شیطان و ایجاد مانع در مسیر پیشهبرد اههداف معنهوی ،تعلهل در
انجام اعمال نیک است که با تمسک به خصلت سبقت گرفتن در این امور که مهورد تأکیهد قهرآن
 .1سعید بن هبةالله قطبالدین راوندی؛ الخرائج و الجرائح؛ ج  ،2ص .59
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ نامه .53
 .3محمد بن حسن طوسی؛ االمالی؛ ص.526
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است ،میتوان مانع نفوذ شیطان و در نتیجه ایجاد انحراف از این طریق شد؛ چنانکه امام باقر
ٍ
ِالخ ِيِْفَيعجَهِ،فِّ و ِكُ و َِشل ٍِءِ ِ
فيلهِ
با هشدار نسبت به نفوذ شیطان میفرمایدَ « :مِْ َه ومِ ِب َش ء ِِم َْ َ
ُ َ ِّ ُ
ِ ِ
ِ
ظْةِ؛ 1هر که قصد کار خیری کرد ،زود آن را انجام دهد؛ زیرا در هر چیهز
تَأخيِْفِّ و ِلَشو يطا ِفيهِنَ َ
که تأخیر افتد ،شیطان در آن مهلتی پیدا میکند».
تدقة حلوانی میگوید:
در مسجدالحرام یکی از دوستانم دو درهم از من قهر
خواهم داد» .در حین طواف امام تادق

خواسهت .گفهتم« :پهس از طهواف

را دیدم .امهام

دسهتد را بهه جههت کمهک

خواستن روی شانۀ من گذاشت و هر دو به طواف پرداختیم .طواف من به پایان رسهید ،امها
برای رعایت وضعیت جسمی امام
قر

ترجیح دادم به ایشان کمک کنم .دوسهتم کهه از مهن

خواسته بود ،در کناری نشسته بود و به خیال اینکه من در قر

دادن بهه او مسهامحه

میکنم ،هر دور که از مقابل او عبور میکردم؛ با دست به من اشاره میکرد .امام
شد و پرسید« :این مرد چه میخواهد » .عر
شود و به او دو درهم قر

بدهم» .امام

متوجهه

کردم« :او منتظر من است که طهوافم تمهام

سریع دست از شانهام برداشت و فرمهود« :مهرا

رها کن و برو حاجت او را بهرآور» .وقتهی بازگشهتم ،طهواف امهام

تمهام شهده بهود و بها

دوستاند تحبت میکرد .به من فرمود« :اگر من برای بر آوردن حاجت کسی شتاآ کهنم،
بهتر است از آنکه هزار بنده را در راه خدا آزاد و هزار نفهر را بهرای جههاد در راه خهدا بسهی
کنم».

2

قرآن همهواره بهر شهتاآ بهه کارههای خیهر 3و سهبقت در کارههای خهوآ 4تأکیهد کهرده اسهت.
امیرمؤمنان نیز فرموده است« :عجله در هر چیزی نامطلوآ است ،جز شهتاآ در بهرهگیهری
از فرتتهای کار خیر» 5.موکول کردن کارها به آینده ،یعنی از دست دادن زمان و از دسهت دادن
زمان حتی اگر فرد در زمان حاضر هیچ کار منفی انجام ندهد ،یعنی زیان از اتل سهرمایه .بهدین
سبب خداوند به زمان سوگند یاد میکند که انسان را متوجه زیان در اتل سرمایه عمر نمایهدَ « :و
 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .143
 .2همان ،ص.322
 .3آلعمران.133 :
 .4بقره148 :
 .5علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحكم و المواعظ؛ ص.58
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ْ ْ

ُ

ْال َع ْصر إ َّن اْلن َ
سان َل ِفي خ ْسر» 1.راهکار کلی برای برونرفهت از فرتتسهوزی و زیانکهاری نیهز
ِ ِ ِ
چیزی جز بهرهگیری از لحظه لحظه عمر نیست تا بدین وسهیله در بیهند ،بهه باورههای درسهت
برسد و در کند ،به کارهای ارزشمند بپردازد و در تعامالت اجتمهاعی ،حقگسهتر و تهبر پهرور
َّ َّ َ َ ُ
ْ
ُ
َّ
َّ
ذال َحق َو َتو َ
الصالحات َو َتو َ
اص ْ
الص ْذب ِر» 2.امهام بهاقر
ذوا ِب
اص ْوا ِب
آمنوا َو َع ِملوا
باشدِ « :إال ال ِِين
ِ ِ
فرموده است« :از تأخیر انداختن کارها بپرهیز که آن ،دریایی است که هالکشهدگان در آن غهرق
3
میشوند».

 .2سستی و تنبلی

یکی از اتولی که قرآن همواره بر آن تأکید دارد ،دستیابی به اهداف در هر زمینه با سعی و تهالش
َ َْ َْ َ ْ ْ
سان ِإ َّال ما َسعی؛ 4برای انسان جهز آنچهه بهرای بهه دسهت
جدی و مستمر است« :و أن ليس ِل ِْلن ِ
آوردند تالش کرده است ،چیزی نیست».
روشن است که سرمایه انسان برای پیشرفت در هر زمینهای ،عمر محدود اوست که اگر بها تنبلهی
و سستی سپری شود ،چیزی برای او باقی نمیماند .برای مثال برخی افراد در زمینه انجام وظهایف
بندگی ،عمر خود را به بطالت میگذارنند و در خواآ غفلت به سر میبرند؛ اما هنگام مرگ بیدار
میشوند و میخواهند که به دنیا بازگردند و اعمال تالح انجام دهنهد؛ در حهالی کهه ایهن ،یهک
درخواست ناممکن است 5.قرآن میگوید کسانی کهه سهرمایه خهود را تبهاه کهرده و بها دنیهایی از
رذیلت و زشتی این مرحله از زندگی را ترک میکنند ،در آخرت از خدا میخواهند کهه آنهها را بهه
دنیا بازگرداند تا خود را اتالح کنند .به آنها گفته میشود :آیا به اندازه کافی به شما عمهر نهدادهایم
6
که متذکر شوید و راه درست را در پید گیرید
پیامد منفی سستی و بینشاطی ،عمهل نکهردن و از دسهت دادن فرتهت اسهت .امهام کهاظم
فرموده است« :از کسالت بپرهیز؛ زیرا اگر کسهل شهدی ،انگیهزهای بهرای کهار و عمهل نخهواهی
داشت» 7.هنگامی که انسان نتواند کار مثبتی انجام دهد ،فرتت از دسهت مهیرود و نتیجههاش،
 .1عصر.2-1 :
 .2عصر.3 :
 .3حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .285
 .4نجم.39 :
 .5مؤمنون.100 - 99 :
 .6فاطر 36 :و .37
 .7محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،5ص .85
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زیانی است که دامنگیرش میشود .نه تنها کسالت ،عامهل از دسهت دادن فرتتهاسهت؛ بلکهه
چنانچه این وضعیت در فرد نهادینه شود ،منشأ بروز ناهنجارهای زیادی میشود .امام تادق
فرموده است« :از کسالت و دلمشغولیهای بیمورد بپرهیز که این دو کلید هر بدیانهد»؛ 1زیهرا
کسالت ،سبب کودنی و نفهمیدن حق و باطل میگردد و کسی کهه حهق و باطهل را نشناسهد ،در
عمل و رفتار خوآ و بد بهرای او فرقهی نمیکنهد .بهتهدری وقاحهت در فهرد نهادینهه میشهود و
2
وقاحت ،موجب فرو رفتن در باتالق رذایل ،امور باطل و بیارزش میگردد.
گاهی استفاده از فرتت بهظاهر ناچیز ،نتای بسیار عالی را برای فرد به دنبال دارد؛ چنانکهه امهام
تادق فرموده است« :از تنبلی و سستی به دور باشید .پروردگار شما مهربان اسهت [کهه] بهه
پاس اندک عملی ،پاداش بزرگ میدهد» 3.برای مثال گهاه شهخ بهرای خشهنودی خداونهد دو
رکعت نماز میگزارد و خدا به خاطر آن ،او را داخل بهشت میکند.
 .3پرداختن به کارهای بيهوده

یکی از عوامل فرتتسوزی ،اشتغال به کارهایی است که نهه تنهها در پیشهرفت و تعهالی انسهان
نقشی ندارند؛ بلکه هزینه کهردن سهرمایه عمهر در امهور زیانبهار اسهت .وقتگهذرانی در فضهای
مجازی ،گوش دادن موسیقیهای مبتذل ،مطالعه رمانها با محتوای فاسد ،همنشینی بها دوسهتان
ناباآ ،تشکیل گعدههای مشتمل بر گناه ،مواد مخدر و مانند آن ،از اموری اسهت کهه انسهان را از
اهداف عالی باز میدارد و عمر و سرمایه جوانی را به تباهی میکشاند .در این میهان وقتگهذرانی
در فضای مجازی که امروزه به نوعی ضرورت زندگی به شمار میآید و آ ار مثبت بیشماری نیهز
دارد ،زیانهههای بیشههمار فیزیکههی ماننههد خسههتگی چشههم ،سههردرد ،لختگههی درون رگ در ا ههر
بیتحرکی ،درد دست و پشت ،زیانهای روحی و روانی مانند استرس ،انزوا ،اعتیاد به اینترنت 4و
زیانهای اجتماعی مانند آشهفتگی در خانوادههها ،گسهترش هنجارشهکنی در جامعهه ،تعهار
ارزشها و باورهای اجتماعی 5را بر فرد و جامعه تحمیل میکند کهه از دسهت دادن فرتهتهای
 .1محمد بن علی تدوق؛ ُ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج  ،3ص .169
 .2حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ الذریعة الی مكارم الشریعة؛ ص .110 – 113
 .3محمد بن علی تدوق؛ ُ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج  ،1ص .209
 .4سایت خبری تحلیلی عصر ایران؛ « 10نمونه از شایعترین بیماریهای فضای مجازی»؛ کد خبر.269751 :
https://www.asriran.com/fa/news/269751

 .5خبرگزاری تسنیم؛ «آسیبها و مزایای فضای مجازی»؛  ،1395/07/05کد خبر.1196921 :
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1196921
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طالیی و بهویژه فرتت جوانی ،از بدترین زیانهای آن است .قرآن درباره افرادی که در تمام عمهر
به چیزهای بیفایده سرگرمند تا اینکه فرتت عمرشان به سر میرسد ،بدون اینکهه کمتهرین کهار
َ 1
َ ْ ُ ُ َّ ُ ُ َ َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ
قابر».
مثبتی برای خود انجام داده باشند؛ فرموده است« :ألهاكم التكاثر حتی زرتم الم ِ
از نگاه قرآن دوری از لغو و بیهودهکاری ،شرط زندگی مؤمنانه است .لغو و بیهودگی ،نزد خداونهد
منفههور اسههت و دوری از لغههو 2و حضههور نیههافتن در نشسههتها و جمعهههای مشههتمل بههر لغههو و
بیهودگی 3،یکی از ارزشها و اوتاف مؤمنان است و مؤمنی که قدر عمر را میشناسد ،حتی اگهر
4
ناخواسته در مسیر بیهودگی قرار گیرد؛ از آن میگریزد.
فهرست منابع
کتب:

 .1ابنشعبه حرانی ،حسن بن علهی؛ تحفف العقفول؛ تصهحیح علیاکبهر غفهاری؛ قهم :جامعهه
مدرسین 1363 ،ق.
 .2ابنفهد حلی ،احمد بن محمد؛ عدة الداعی و نجاح الساعی؛ تحقیق احمهد موحهدی قمهی؛
[بیجا] :دارالکتب اإلسالمی1407 ،ق.
 .3تمیمی آمدی ،عبدالواحد بهن محمهد؛ تصفییف غفررالحكم و دررالكلفم؛ تحقیهق مصهطفی
داریتی؛ قم :دفتر تبلیغات 1366 ،ش.
 .4راغب اتفهانی ،حسین بن محمد؛ الذریعة الی مكارم الشریعة؛ اتفهان :دانشهگاه اتهفهان،
 1376ش.
 .5شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه؛ تصهحیح تهبحی تهالح؛ چهال اول ،قهم:
هجرت 1414 ،ق.
ُ
 .6تدوق ،محمد بن علی؛ کتاب من الیحضره الفقیه؛ تصحیح علیاکبر غفهاری؛ قهم :جامعهه
مدرسین 1413 ،ق.
 .7طبرسی ،علی بن حسن؛ مشكات االنوار فی غرر االخبفار؛ نجهف :المکتبهة الحیدریهة،
 1385ق.
 .1تکا ر 1 :و .2
 .2مؤمنون.1 – 3 :
 .3فرقان.72 :
 .4قص .55 :
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 .8طوسی ،محمد بن حسن؛ االمالی؛ تصحیح مؤسسه بعثت؛ قم :دار الثقافة 1414 ،ق.
 .9فخر رازی ،محمد بن عمر؛ مفاتیح الغیب؛ بیروت :داراحیاء التراث العربی 1420 ،ق.
 .10قطبالدین راوندی ،سعید بن هبةالله؛ الخرائج و الجفرائح؛ قهم :مؤسسهه امهام مههدی ،
 1409ق.
 .11کلینی ،محمد بن یعقوآ؛ الكافی؛ تصحیح علیاکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی؛ تههران:
دارالکتب اإلسالمیة 1407 ،ق.
 .12لیثی واسطی ،محمد بن علی؛ عیون الحكم و المواعظ؛ تصحیح حسین حسنی بیرجنهدی؛
قم :دارالحدیث 1376 ،ش.
سایتها و خبرگزاریها

 .1خبرگههزاری تسههنیم؛ «آسههیبها و مزایههای فضههای مجههازی»؛  ،1395/07/05کههد خبههر:
.1196921
 .2سایت خبری تحلیلی عصر ایران؛ « 10نمونه از شایعترین بیماریهای فضای مجهازی»؛ کهد
خبر.269751 :
 .3سایت گنجور؛ کلیات سعدی.

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

آثار فردی و اجتماعی روزه
حجتاالسالم والمسلمینعباسکوثری


*

مقدمه

گستره سبک زندگی اسالمی یا همان حیات طیبه ،عبودیت و بندگی خداست که بر چههار اتهل
رابطه با خدا ،رابطه با خویشتن ،رابطه با مردم و رابطه با طبیعت استوار است .مهمترین جلوههای
رابطه با خدا ،عبادتهایی است که اساس آن ،بر قصد قربت نهاده شده و یکهی از آنهها روزه ،بهه
عنوان یکی از جلوههای زیبای عبادت و بندگی است .روزه از پایههای اسالم است؛ به ایهن معنها
که فرد زمانی در شمار مسلمانان قرار میگیرد که به روزه معتقد باشد .در این مقالهه ضهمن اشهاره
به پیشینه روزه ،به بخشی از آ ار و فواید ارزشمند آن اشاره میشود تا حکمهت الههی دربهاره ایهن
مسأله بید از پید اشکار گردد.
پيشينه و فلسفه روزه

قرآن کریم از وجوآ روزه در امتهای پیشین یاد نموده است .اگهر چهه برخهی مفسهران بهر ایهن
َ
َ ُ َ َ َ َّ َ
ِين ِم ْن ق ْب ِل ُك ْم» 1تنها در اتل تکلیف و حکهم روزه بهوده
باورند تشبیه در جمله «كما ك ِتب علی ال
ً
است .نقل است «قوم یهود غالبا در موقعی که میخواستند اظهار عجز و تواضع در حضور خهدا
نمایند ،روزه میداشتند تا به گناهان خود اعتراف و بهواسطه روزه و توبه ،رضای حضهرت اقهدس
الهی را تحصیل نمایند؛ شروع روزه و امتناع از خوراک ،از غروآ آفتاآ بود که آن شب و فهردا را
تا غروآ بدون خوراک بهسر میبردند» .همچنین «حیات حواریون و مؤمنین ایام گذشته ،عمری
مملو از انکار لذات و زحمات بیشمار و روزهداری بهود» 2.امیرمؤمنهان در بیهان فلسهفه روزه
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1بقره.183 :
 .2مستر هاکس؛ قاموس کتاآ مقدس؛ ص  427و .428
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امِاب ِت ََلء ِ ِ
ِِلخ ََل ِ
صِال َخَق؛ 1خداونهد روزه را واجهب کهرد تها بهه وسهیله آن
ِالص َي َ
فرموده اسهتَ « :و ِّ
ٍ
اخالص خلق را بیازماید» .حضرت در روایتی دیگر درباره روزه فرمهوده اسهتَ « :و ِِلكُل ِّ َِشلىِءِ
ِ
ِالص َيام؛ 2برای هر چیز زکاتی است و زکهات بهدن ،روزه اسهت» .مناسهبترین
َزكَاة َِو َِزكَا ُةِال َب َد ِّ
معنای زکات در این روایت ،نمو ،تزکیه و پاکی است؛ زیرا روزه بدن را از نظهر ظهاهری و معنهوی
ُ
َ 3
پاک و پاکیزه میکند و برای اطاعت از خداوند رشد میدهد .قرآن بها جملهه « َل َع َّل ُك ْذم َت َّتقذون»
فلسفه روزه را بیان داشته است تا به مؤمنان یادآور شود که هدف از روزه ،همان است که شهما بهه
امید رسیدن به خدا و پیامبر ایمان آوردید و آن ،تقوای الهی اسهت کهه بهتهرین زادوتوشهه اسهت؛
افزون بر آنکه روزه ،شکرگزاری از نعمتهای پروردگار و آفریننده هستی و تعظیم الهی است.
آثار روزه

دستورهای الهی بر اساس حکمت و مصالح انسانهاست .قرآن کهریم پهس از بیهان شهماری از
َ
دستورها میفرمایهدِ « :ذل َک ِم َّما أ ْوحی ِإ َل ْي َک َر ُّب َک ِم َن ْال ِح ْك َمذ ِ ؛ 4ایهن [احکهام] از حکمتههایی
است که پروردگارت به تو وحی فرستاده است» .روزه نیز آ ار و برکاتی دارد که برخی از آ هار آن را
ذکر مینماییم.
الف .آثار فردی
 .1عبادی

یکی از آ ار مهم روزه ،جلوههای توحیدی و عبادی آن است که به دو مورد از آن اشاره میکنیم.
 .1/1بزرگ شمردن خدا
َ
َ
ِّ
ُ
َ
قرآن ،یاد کردن عظمت و بزرگی خداوند را بعد از انجام توفیق روزه با جمله « ِلتك ِِّب ُروا الل َه َعل ٰی َمذا
َه َد ُاك ْم» 5بیان داشته است .برخی مفسران « ِل ُت َكب ُروا» را علهت بهرای اتهل روزه میداننهد؛ یعنهی

انجام روزه برای اظهار کبریایی حق تعالی است 6.سعید نقاش میگوید امهام تهادق
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ حکمت .252
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ خصائص االئمه؛ ص .103
 .3بقره.183 :
 .4اسرا.39 :
 .5بقره.185 :
 .6سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،2ص .24

بهه مهن
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فرمود« :در عید فطر تکبیر مستحب است» .پرسیدم« :این تکبیر در چه وقت مستحب اسهت ».
فرمود« :در شب عید ،در مغرآ و عشا و در نماز تبح و نماز عید؛ آنگاه قطع میشهود» .گفهتم:
ِاكبلِْ،اّللِاكبلِْ
ِوِاّلل
ِاكبِْ،اّلل
«چگونه تکبیر بگویم » .فرمود« :میگویی "ا ه َّلل
هَ
ِاكبَِْ،لِالهِاَلِاّلل ه َ
هَ
هَ
ِالحمدِ،اّللِاكبِْعَىِماِهدانا" و منظور از کالم خدا کهه میفرمایهد" :و روزه را کامهل کنیهد و
وِّلل
هَ
هَ
1
خدا را در برابر اینکه هدایتتان کرده ،به عظمت یاد کنید"؛ همین است».
 .1/2شکر الهی

لزوم شکر ،امری فطری است .سرشت انسان بهگونهای اسهت کهه بهه افهرادی کهه بهه وی نیکهی
نمودهاند ،احترام میگذارد .بر این اسهاس وقتهی انسهان هسهتی خهوید را از ذات هسهتیبخد
مییابد و نعمتهای او را از تسخیر خورشید و ماه و زمهین ،آآ و خهاک یهادآور میگهردد؛ ایهن
احساس به او دست میدهد که از درون جان و عمق دل خوید ستایشگر و سپاسهگزار آفریننهده
این نعمتها باشد .یکی از آ ار روزه ،اظهار شکر و سهپاس بهه درگهاه حضهرت احهدیت اسهت.
َّ
َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ
ُ َ
ذك ُر َ
ون» 2مینویسهند« :ظهاهر
برخی مفسران ذیل جمله « ِلتكب ُروا الل َه َعلی ما هداكم و لعلكم تش
دو جمله فوق به قرینه حرف "الم" ،بیانگر غر و نتیجهه اتهل روزه اسهت ،نهه حکهم اسهتثنای
مریض و مسافر؛ در نتیجه معنای آن این است که روزه برای اظهار کبریهایی خداونهد و بهه جهای
آوردن شکر است»؛ 3بدینسان که نعمت نزول قرآن و هدایت را از خداوند میداند و بها سهرور و
خوشحالی ،جان و دل را برای انجام تکلیف روزه آماده میکند.
 .2اخالقی

انسان زمانی میتواند به اهداف و آرمانهای انسانی خوید دست یابد که هواهای نفسهانیاش را
مهار کند و از سبک زندگی حیوانی دوری گزیند .فردی کهه اوقهات خهوید را تهرف عیاشهی و
ارضای تمایالت شهوانی میکند ،نمیتواند به دانهد ،هنهر ،تهنعت ،ایثهار ،احتهرام بهه حقهوق
دیگران ،کرامت و فضیلتهای انسانی دست یابد؛ از همین روست که در روایت آمده اسهتَ « :وِ
َلِعق َ َِم َ ِ َهوی؛ 4عقل با هوس جمع نمیگردد» .تقهوا ،ایجهاد حفها و قهدرت روح در مقابهل
َ
گناهان ،هوسها و کارهای ضد اخالق اسهت .یکهی از راهههای دسهتیابی بهه تقهوا ،روزه اسهت؛
 .1محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعة؛ ج  ،7ص .456
 .2بقره.185 :
 .3سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،2ص .24
 .4عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحكم و دررالكلم؛ ح .10541
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ُ َ َ
َ ُ
ُ َ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ
ْ
َّ َ
ذب َعلذی الذِين ِمذن
يام كمذا ك ِت
آمنوا ك ِت َب َعل ْيك ُم الص
چنانکه خداوند میفرماید« :يا أيها الِين
َق ْبل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون؛ 1ای افرادی که ایمان آوردهاید ،روزه بر شما نوشته شده است؛ همانگونه کهه
ِ

بر کسانی که قبل از شما بودند ،نوشته شد تا پرهیزکار شوید» .تقوا در قرآن به لبهاس تشهبیه شهده
ُ َّ ْ
َ
التقوی ِذل َک خ ْير» 2.شاید به این دلیل که تقوا همانند لباس ،مصهونیت و زینهت
استَ « :و ِلباس
اسههت؛ مصههونیت از گنههاه و هوسهههای زودگههذر و زینههت بههرای روح و شخصههیت انسههانی.
امیرمؤمنان فرموده است:

ِ
اِوِ ُخ َِ َعتِل ُُجم َهاِفتَ َق وحمتِِ ِب ِهم ِِفلىِالنو ِ
لارِ َأ ََلِ
ِعََي َهاِ َأهَُ َه َ
َأ ََل َِو ِِإ و ِال َخ َط َاياِ َخي ُِش ُمسِِ ُحم َ َ
َ
ُ
ِ
ِ
اِوِ ُأع ُطواِ َأ ِز ومتَ َهاِ َف َأو َر َِي ُته ُمِال َجنول ؛ 3آگهاه باشهید
ِعََي َهاِ َأهَُ َه َ
یِم َط َاياِ ُذلُ ِِ ُحم َ َ
َوِإ و ِالتوق َو َ
همانا گناهان چون مرکبهای بدرفتارند که سواران خود هگناهکاران را عنان رهها شهده در
آتد دوزخ میاندازند؛ اما تقوا چونان مرکبهای فرمانبرداری هسهتند کهه سهواران خهود را

عنان بر دست ،وارد بهشت جاویدان میکنند.
امام تادق نیز فرموده استِ « :إ َذاِصمتِ َفَيصمِسمعکِوِبصْ ِ
لْ ِام َِوِال َق ِبلي ِ َِو َِي ِ ِ
ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
کِم َِْال َح َ
4
ال ِمْاءِوِ َأ َذیِال َخ ِاي ِمِوِليكُِْعََيکِو َقارِالص ِائ ِمِو ََِلِتَجع ِيوم ِ
ک؛ ههر گهاه
کِكَ َيو ِم ِِفط ِْ َِ
ِصوم َ
َ َ َ ُ و َ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ

روزه گرفتی ،گوش و چشم تو نیهز بایهد از ارتکهاآ حهرام و زشهت روزه بهدارد و در ایهن حهال از
کشمکد و آزار خدمتکار بپرهیهزی و بهر توسهت کهه دارای سهنگینی و وقهار روزهدار باشهی و آن
روزت با روزی که روزه نداری ،یکسان نباشد».

 .3بهداشتی

در حدیث معروفی از پیامبرخدا آمده استُ « :صومواِ َت ِص ُّحوا؛ 5روزه بگیرید تا سالم شهوید».
برخی دانشمندان درباره رابطه روزه با سالمت معتقدند عامل بسیاری از بیماریها ،زیهادهروی در
خوردن غذاهای مختلف است؛ چون مواد اضهافی جهذآ نمیشهود و بهه تهورت چربیههای
مزاحم در نقاط مختلف بدن و قند اضافی در خون باقی میمانهد .ایهن مهواد اضهافی در البههالی
عضالت بدن ،در واقع لجنزارهای متعفنی برای پرورش انواع میکروآهها و بیماریههای عفهونی
 .1بقره.183 :
 .2اعراف.26 :
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نه البالغه؛ خطبه .16
 .4محمد بن علی تدوق؛ ُ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج  ،2ص .108
 .5محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،93ص.255
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است .در این حال بهترین راه برای مبارزه با این بیماریها ،نابود کردن این لجنزارها از راه امسهاک
و روزه است .روزه ،زبالهها و مواد اضهافی و جهذآ نشهده بهدن را میسهوزاند و در واقهع بهدن را
«خانهتکانی» میکند .بدیهی است شخ روزهدار طبق دستور اسالم ،نبایهد هنگهام «افطهار» و
«سحر» در خوردن غذا افراط و زیادهروی کند تا از این ا ر بهداشتی نتیجه کامهل بگیهرد؛ در غیهر
این تورت ممکن است نتیجه برعکس شود 1.امیرمؤمنان با اشاره به نقهد روزه در سهالمت
ِ 2
ِ َ ٍ ِ
ِ
ٍ
ِ
ور؛
لد ِ
ِالص ُ
روان انسان ،فرموده است« :ص َي ُ
ِالصب ِْ َِوِثَ ََلثَ ِأيوامِفىِكُ ِّ َِشهْ َِيذ َهب َِْ ِب َب ََل ِب ُّ
ام َِشه ِْ و
روزه در ماه تبر هرمضان و سه روز در هر ماه ،دلشورهها [و اضطراآهای درونی] را میبرد».
 .4روحی و روانی
 .4/1تقویت اراده

یکی از مهمترین عوامل موفقیت و کامیابی انسان ،داشهتن ارادهای قهوی و محکهم اسهت .انسهان
توانایی دارد در برابر میلهای درونی خود ایستادگی کند و فرمان آنهها را اجهرا نکنهد .انسهان ایهن
توانایی را به حکم یک نیروی دیگر دارد که از آن به «اراده» تعبیهر میشهود و تحهت فرمهان عقهل
عمل میکند؛ یعنی عقل تشخی میدهد و اراده انجام میدهد 3.اگر اراده قوی باشد ،بهدن او را
ِع وملاِ َق ِو َيلتِِ
همراهی میکند؛ چنانکه امام تادق در حدیثی فرموده استَ « :م َ
لع ََ َِب َ
لد َ
اِض ُ
َعََي ِهِال ِّنيو ؛ 4هیچ بدنی از تحمل آنچه نیت و اراده بر انجام آن قوی باشد ،ناتوان نشده است».
یکی از آ ار روزه ،تقویت اراده و تمرین مقاومت است .رسول گرامی اسالم هر گاه با مشکلی
روبهرو میشد که او را ناراحت میکرد ،از نماز و روزه مدد میگرفهت 5.تفسهیر تهبر بهه روزه ،از
باآ تطبیق و بیان یکی از مصادیق روشن آن اسهت؛  6زیهرا انسهان در پرتهو ایهن عبهادت بهزرگ،
7
ارادهای نیرومند و ایمانی استوار پیدا میکند و حاکمیت عقلد بر هوسهاید مسلم میگردد.
 .4/2شادمانی

از رسول گرامی اسالم

ِ
روایت شده استِ « :ل ِ
لد ِِإف َط ِ
لار ِ َِوِ َفْ َحل َِيلو َمِ
َصائ ِمِ َفْ َحتَا ِ ِ َفْ َح ِعن َ
و

 .1ناتر مکارم شیرازی و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ ج  ،1ص .632
 .2محمد بن علی تدوق؛ ثواب االعمال و عقاب االعمال؛ ص .79
 .3ر.ک :مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،23ص .662
 .4محمد بن علی تدوق؛ ع
کتاآ من الیحضره الفقیه؛ ج  ،4ص .400
 .5فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،1ص .217
 .6سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،1ص .151
 .7ناتر مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج  ،1ص .218
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ىِربو ُِه؛ 1برای روزهدار دو خوشحالی است :یکی هنگام افطار و دیگری زمان مالقات با خهدا».
َيَ َق َ
مقصود از خوشحالی در زمان افطار ،احساس مسهرت از توفیهق بهر عمهل نیهک و افهزون شهدن
خوبیها در نامه عمل است ،هو گرنه دستیابی به خهوردن و آشهامیدن ،موجهب مهدح و سهتاید
نیست 2و خوشحالی در قیامت ،به دلیل رسیدن به پاداشهای بزرگ الهی و خشهنودی خداونهد
است.



 .4/3معرفت شهودی

داندهای انسانی از دو راه حاتل میشود :نظری و شهودی که دستیابی به آن ،از راه تقوا و تزکیهه
ُ
است؛ چنانکه قرآن فرموده استَ « :و َمن َي َّتق ِّالل َه َيجع له فرقانا؛ 3هر کهه تقهوای الههی داشهته
باشد ،خداوند به او فرقان و قدرت جداسازی حق از باطل میدهد» .بر اسهاس حهدیث معهراج،
خداوند به پیامبر فرمود:

ِ
ِالحكم َ ِو ِ
ور ُث ِ
ور ُثِالمع ِْ َف َ َِوِالمع ِْ َف ُ ِتُ ِ
ِالحكم ُ ِتُ ِ
الصو ُمِي ِ
لدِ
يِْ َف ِِّ َذاِاستَي َق َِْال َِعب ُ
َ َ
ور ُثِال َيق َ
َ
َ
َ
و ُ
4
ََلِيُ َب ِالىِ َكي ََِ َأص َب َِِ ِب ُعس ٍِْ َأمِ ِبيُسْ؛ روزه حکمت را به ارث میگذارد و حکمت ،معرفت
و شناخت را .این در حالی است که شناخت ،سبب یقهین میگهردد و چهون یقهین حاتهل

شود ،دیگر براید فرق نمیکند که در آسانی و رفاه باشد یا در سختی و مشقت.
 .5پاداش اخروی

یکی از مهمترین آ ار روزه ،بهرهمندی از پاداشهای اخروی است؛ چنانکه قهرآن فرمهوده اسهت:
ُ
َ
َّ َ َ َ
َّ
«ف َم ْن ُز ْح ِز َح َع ِن الن ِار َو أ ْد ِخ َ ْال َجن فق ْد فاز؛ 5هر کهس را از آتهد دور سهازند و بهه بهشهت در
ار؛ 6روزه،
ِجنو ِِم َِْالنو ِِ
الصو ُم ُ
آورند ،به رستگاری رسیده است» .از پیامبر روایت شده است « :و
سپر محافظت کننده از آتد است» .همچنین فرموده است« :خداوند عزوجل در برابر هر یک از
کردار فرزند آدم ،ده تا هفتصد برابر پاداش میدهد ،مگر تبر؛ زیهرا آن بهرای مهن اسهت و خهود
پاداش آن را خواهم داد .بنابراین پاداش تبر در خزانه علم خدا نگهداری شده اسهت و منظهور از
 .1محمد بن علی تدوق؛ معانی االخبار؛ ص .409
 .2همان.
 .3انفال.29 :
 .4حسن بن محمد دیلمی؛ ارشاد القلوب؛ ج  ،1ص .203
 .5آلعمران.71 :
ع
 .6محمد بن علی تدوق؛ کتاآ من الیحضره الفقیه؛ ج  ،2ص .74
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تبر ،روزه است».

1

ب .آثار اجتماعی

یکی از ویژگیهای عبادتهای اسالمی ،هماهنگی آنها با تکالیف اجتماعی است .به همانسهان
که روزه واجب شده است ،جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و زکات و ح نیز واجهب شهده
است.
 .1انجام تکاليف مالی

اسالم برای عدالت اجتماعی و اقتصادی ،احکام خاتی را مقرر داشهته اسهت .برخهی از آنهها را
همانند خمس 2و زکات 3،واجب و برخهی دیگهر را مسهتحب قهرار داده اسهت و انفهاق را نشهانه
تقواپیشگی و هدایت و رستگاری انسانها 4و کمک مهالی بهه خویشهاوندان ،یتیمهان ،مسهکینان،
واماندگان در راه ،سائالن و بردگان را از مصادیق نیکی واقعی و نشانه تداقت و تقوا معرفی نموده
است 5.برای تحقق خارجی آن نیز راهکارهای مختلفهی قهرار داده اسهت کهه یکهی از آنهها ،روزه
واِش ود َةِمبَ ِ ِ
است .امام تادق در این باره فرموده است« :و ِِليع ِْ ُف ِ
ِعََلىِ َأهل ِ ِال َفق ِ
لْ َِوِ
َلِِ َذل َ
لک َ
َ
َ َ
ِِ 6
ِ ِ
الدنياِ َفي َؤ ُّي ِ
اّللِل َُهم ِِفىِ َأم َوالهمِ؛ علت روزه ایهن اسهت کهه اغنیها
واِإلَي ِهم َِماِافتَ َْ َ
ال َمسكَنَ ِفىِ ُّ َ ُ
ضِِ ه َ ُ
سختی و شدت فقر را بشناسند و در نتیجه آنچه را خداوند از پرداخت اموال واجب نموده اسهت،
ادا نمایند».
 .2برتری نداشتن ثروتمندان بر فقيران

برخی به تصور باطهل ،هروت را نشهانه کرامهت و برتهری خهود بهر فقهرا میداننهد و بهه آن فخهر
میفروشند .قرآن کریم این روحیه ناپسند را توبی کرده و امتیاز طبقاتی را ناروا دانسهته اسهت .در
يْ» 7مساوات معنهوی
فلسفه روزه ،بر این نکته تأکید شده است و با تعبیر« َليستَ ِو َیِ ِب ِهِال َغ ِن ُّى َِوِال َف ِق ُِ
 .1محمد بن علی تدوق؛ معانی االخبار؛ ص .409
 .2انفال.41 :
 .3توبه.60 :
 .4بقره 3 ،2 :و .5
 .5بقره.177 :
 .6محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج ،10ص .7
 .7همان.
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فقیر و روتمند را بیان داشته است تا همگان متوجه شوند مالک ارزش تقواست ،نه فقر و هروت؛
چنانکه در آیه دیگر گرامیتهرین انسهانها را نهزد خداونهد بهاتقواترین آنهها قهرار داده اسهتِ « :إ َّن
َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ َ ْ ُ ْ 1
أكرمكم ِعند الل ِه أتقاكم».
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ع
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آداب مهمانی در اسالم
عیسیعیسیزاده

حجتاالسالموالمسلمین

*

مقدمه

یکی از رفتارهای اجتماعی ،دید و بازدید از خویشاوندان ،همسایگان و به طور کلهی افهراد دیگهر
جامعه است .راههای مختلفی برای اجرای ایهن رفتهار اجتمهاعی وجهود دارد کهه رای تهرین آنهها
مهمانی دادن به خویشاوندان ،دوستان و آشنایان است .مهماننوازی و پذیرایی خهوآ و شایسهته
از مهمانان ،یکی از خصایل نیکو و ارزشمند دین اسالم شمرده شهده اسهت .مهمهانی در اسهالم
آدابی دارد که در این مقاله به برخی از آنها اشاره میشود.
اهميت مهمانی

مهمانی و مهماننوازی ،یکی از ویژگیهای ارزشمند انسانی است که مکتب نورانی اسهالم بهرای
آن ارزش فراوانی قائل شده است؛ چنانکه ایهن تهفت در قهرآن از ویژگیههای برخهی پیهامبران
شمرده 1و هر گونه بیاحترامی به مهمان ،از نگرانیهای حضرت لوط
رسول اکرم

دانسته شهده اسهت 2.از

نقل شده است که فرمود« :هر گاه خدا بخواهد به بنهدهای چیهزی برسهاند ،بهه او

الضلي َُِ
هدیهای میدهد» .گفته شد« :ای پیامبر خدا ،آن هدیهه چیسهت » .حضهرت فرمهود « :و
َين ِز ُلِِِب ِْز ِق ِه َِو َِيْ َح ُ َِوِ َقدِ ُغ ِف َْ ِِِلَه ِِِال َمن ِزل؛[ 3آن هدیه] مهمان [است] که بها روزیاش میآیهد و

چون میرود ،اهل منزل آمرزیده شدهاند».

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1ر.ک :یوسف59 :؛ ذاریات.24 – 26 :
 .2حجر.68 :
 .3متقی هندی؛ کیز العمال؛ ج  ،9ص .267
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آداب مهمانی

در آموزههای دینی هر یک از میزبان و میهمان ،وظایفی دارند که به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1وظایف ميزبان
الف .اخالص

پذیرایی از مهمان در تورتی برای میزبان آ ار و برکات را به همراه دارد که برای رضای خهدا و دور
ِ
ِ
کِِ َملِِْ
کِِ َو َِش َْا ِب َ
از هر گونه ریا انجام شود؛ چنانکه رسولخدا فرموده استَ « :أضَِ ِب َط َعام َ
ت ِحبهِِ ِف ه ِ
ىِاّللِتَ َعالَى؛ 1برای غذا دادن ،کسی را به سهفره خهوید دعهوت کهن کهه بهرای خهدا او را
َ
ُ ُّ ُ
دوست داری».
ب .تعجيل در پذیرایی

یکی از وظایف میزبان ،آن است که برای پذیرایی مهمان شتاآ ورزد؛ همانگونه که خداوند ایهن
2
خصوتیت را از اوتاف ابراهیم شمرده است.
ج .گرامیداشتن مهمان

پیامبر خدا در این باره فرموده اسهتِ « :ا وِِ ِمِِْح ِّقِِ و ِ
َلهِال ِخ َلَل ُِل؛ 3از
َ
الضيَِِ َأ ِيُك َْ َم َِوِ َأ ِيُ َع ودِل ُ
حقوق مهمان است که گرامی داشته شود؛ [حتی] براید خالل دندان آورده شود».
د .خوشرویی

ِ
ِ
اِمِْعب ٍدِيأ ِت ِ
نقل شده است« :م ِ
لهِِ َعََلىِِ
يه َ
ِضيَِ َف َن َظ َِْف َ
ىِوج ِهه ِِِإ وَل ُ
ِح ِّْ َمتِِ َعينُ ُ
َ َ
َ

از پیامبر خدا
النوار؛ 4هیچ بندهای نیست که مهمانی براید بیاید و به تورت او [مهربانانهه] بنگهرد ،مگهر آنکهه
چشم او بر آتد حرام گردد».
هـ  .خدمت کردن

ِ
ِ
ِالْ ُج ِِِ َضيِ َف ُه َِو ِِق َي ُام ُهِِ َعلِْ
از امیرمؤمنان علی نقل شده است« :ثَ ََلث ََِلِيُستَح َيىِمن ُه وِْ:خد َم ُ و
َمج َِ ِس ِه ِِِلَ ِب ِيه َِو ُِم َعَ ِِّم ِه َِو َِطَ َُبِال َح ِّق َِو ِِإ ِ َق وِ؛ 5از سه کار نباید شرم کرد :خهدمت بهه مهمهان ،از

جا برخاستن برای پدر و معلم و مطالبه حق ،اگر چه اندک باشد».
 .1فضلالله بن علی راوندی؛ الیوادر؛ ص .11
 .2ذاریات.24 – 27 :
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی ،ج  ،6ص .285
 .4حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل؛ ج  ،16ص 258
 .5همان ،ج  ،3ص .46
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و .پذیرایی با بهترین داشتهها

یکی از وظایف میزبان ،پذیرایی با بهترین امکانات موجود است؛ همانگونه که خداوند در قهرآن
از این ویژگی حضرت ابراهیم خبر داده است 1.امام تادق در توضیح آن فرموده است:
چون فرستادگان خدا نزد ابراهیم آمدند ،برایشان گوسالهای [بریان] آورد و گفت« :بخوریهد».
آنها گفتند« :نمیخوریم تا به ما بگویی که بهاید چند است» .ابراهیم گفت[« :بههاید ایهن
است که] چون شروع به خوردن کردید ،بسهمالله بگوییهد و چهون دسهت از خهوردن کشهیدید،
الحمدلله بگویید» .جبرئیل به همراهاند که چهار تن بودند و جبرئیهل رئیسشهان بهود ،گفهت:
2
«سزاوار است که خداوند او را خلیل هدوست خود گرداند».
ز .فراهم کردن نياز مهمان

پیامبر خدا فرموده است« :میزبان موظف است با چیزی که به آسانی براید فهراهم میشهود،
از برادران پذیرایی کند؛ اگر چه بید از جرعه آبی نباشد .پس هر کس از پذیرایی بها آنچهه بهراید
3
آسان است ،شرمند باشد؛ روز و شبد پیوسته در خشم خداست».
ح .مقدم داشتن مهمان

یکی از توتیههایی که شایسته است میزبان در حق مهمان انجام دهد ،مقهدم داشهتن مهمهان بهر
خوید است .ابن شهرآشوآ به نقل از ابوهریره نقل کرده است که مردی نزد پیامبر خدا آمد
و از گرسنگی به ایشان شکایت کرد .حضرت کسی را نزد همسراند فرستاد [که بهرای او غهذایی
بیاورند] ،اما آنها گفتند جز آآ ،چیزی در خانه نداریم .پیامبر خدا فرمود« :چه کسی امشهب
این مرد را مهمان میکند » .امیرمؤمنان اعهالم آمهادگی کهرد .سهپس نهزد فاطمهه آمهد و
پرسید« :غذا چه داری ای دختر پیامبر خدا » .فاطمهه گفهت« :جهز غهذای کودکهان چیهزی
نداریم ،اما مهمان را مقدم میداریم» .علی گفهت« :ای دختهر محمهد! بچههها را بخوابهان و
چراغ را خاموش کن» .چون مهمان از خوردن دست کشهید ،فاطمهه چهراغ را آورد ،دیهد کهه
کاسه به لطف خدا همچنان پر است .تبح که شد ،علی با پیامبر نماز گزارد .پس از نماز
پیامبر بهه امیرمؤمنهان نگریسهت و سهخت گریسهت و فرمهود« :ای امیرمؤمنهان! دیشهب
ِِ
پروردگار از کار شما به شگفت آمد .بخوان « َوِيؤ ِثْو َ َ َ ِ ِ
صاصل ِ؛ و
ِعَىِِأن ُفسهم َِوِلَوِكا َ ِبهلمِ َخ َ
ُ ُ
 .1ذاریات.25 – 27 :
 .2محمد بن علی تدوق؛ علل الشرایع؛ ص .35
 .3متقی هندی؛ کیز العمال؛ ج  ،9ص .39
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هر چند در خودشان نیازی [مبرم] باشد ،آنها را بر خودشان مقدم میدارند»؛ یعنی گرسنه باشهند
و هر کس از خست نفس خود مصون ماند ،یعنی علی و فاطمه و حسن و حسین ،
1
ایشان رستگارانند.
ط  .پذیرایی نيکو

صل ِ ِب ِ
امیرمؤمنان در این باره به گروهی از شیعیاند فرمود« :مِْ َكلا َ ِِملنكُمِلَلهِملالِ َفَي ِ
لهِ
َ
ُ َ
َ
الض َيا َف َِ؛ 2هر یک از شما که روتی دارد ،باید با آن به خویشاونداند کمهک
ال َق َْ َاب َ َِوِليُح ِسِِْ ِمن ُهِِ ِّ

و رسیدگی کند و نیکو و شایسته مهماننوازی نماید».
ی .تعارف کردن

تعارف کردن مهمان به خوردن غذا ،یکی از وظایف میزبان است؛ همانگونهه کهه در قهرآن آمهده
است حضرت ابراهیم پس از ورود مهمانان ،به سرعت غذای لذیذی برای آنها آماده کرد و بهه
آنان تعارف نمود تا از غذا میل کنند 3.عیسی بن ابیمنصور نیز میگوید :نزد امام تهادق غهذا
تناول کردم .ایشان کباآ را جلهوی مهن گذاشهت و فرمهود« :ای عیسهی! میگوینهد کهه محبهت
4
شخ را از خوردن او از غذای برادرش بشناس».
ک .همغذا شدن با مهمان

ِ
اّللِ َو َِر ُسلول ُُهِ َفَ َيأكُل َِمل َ َِضلي ِف ِِه؛ 5ههر کهس
لهِِ ه َ ُِ
پیامبر خدا فرموده استَ « :مِِْ َأ َح و
بِِ َأ ِِيُحبو ُ
دوست دارد که خداوند و پیامبرش او را دوست بدارند ،با مهماند غذا بخورد» .در سهیره عملهی
آن حضرت نیز آمده است که هر نوع غذایی را میخورد و آنچه را خدا براید حالل کرده بهود ،در
کنار خانواده و خدمتکاراند یا با کسانی که او را دعوت میکردند ،میخورد؛ مگر آنکهه مهمهانی
بر آنها وارد میشد که در این تورت با مهمان غذا میخورد .محبوآترین غذا ههم نهزد ایشهان،
6
غذایی بود که دستهای بیشتری در خوردن آن شرکت داشتند.
ل .شروع غذا قبل از مهمان

امام تادق

ِ ِ
ِ
ِ
ُ َ
ِ
لدِ
لِْال َقلو ِم َِبع َ
فرموده اسهتَ « :صاح ُ
ب و
ِالْح َِيتَ َو وضأِأ وو َلِِال َقومِِ َقبل َِِالطو َعلامِِ َوِنخ َ

 .1محمد بن حسن طوسی؛ االمالی؛ ص .185
 .2محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،4ص .32
 .3ذاریات.25 – 27 :
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،6ص .279
 .5ورام بن ابیفراس؛ مجموعه ّورام؛ ج  ،2ص .116
 .6فضل بن حسن طبرسی؛ مكارم االخالق؛ ج  ،1ص .68
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ام؛ 1تاحبخانه همیزبان قبل از غذا باید دستهاید را پهید از دیگهران بشهوید و بعهد از
الطو َع ِِ
غذا آخر از همه دستد را بشوید» .این مطلب کنایه از آن است که میزبهان قبهل از دیگهران غهذا
خوردن را آغاز نماید و بعد از دیگران از غذا خوردن دست بکشد .آن حضرت درباره علهتد نیهز
2
فرمود« :برای اینکه کسی خجالت نکشد».
م .دست کشيدن از غذا بعد از مهمان

نخِْمِِْيغ ِس ِِيدِِص ِاحبِِالمن ِز ِل ِ
ِ
ِِ،لَن ُوهِ َأولَلىِ
امام تادق در این باره فرموده استَ « :و َِيكُو ُِِ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
الصب ِْ َِعََىِال َغ َم ِِْ؛ 3و آخرین کسی که دستد را میشوید ،تاحب منزل است؛ زیرا او بهر تهبر
ِب و

کردن بر چربی و بوی گوشت بر دست سزاوارتر است».

ن .بدرقه کردن

َِِ َأ ِِتَم ِشىِِمعهِ َفتخ ِْجله ِِملْ ِ
الضي ِ
لکِ
در این باره فرموده استِ « :مِِْ َح ِّقِِ و
ِح ِْيم َ
َ
َ ََُ ُ َ ُ

پیامبر خدا
اب؛ از حقوق مهمان است که تا آستانه در با او بروی و بدرقهاش کنی».
ِإلَىِال َب ِ ِ
4

س .هدیه دادن

امام باقر در این خصوص فرموده است« :هرگاه مهمان بر شما وارد شد [ ...هر گهاه خواسهت
5
برود ]،توشه نیکو همراهد کنید؛ زیرا این کار [نشانه] سخاوت است».
ع .پرهيز از شهرتطلبی

از پیامبر خدا نقل شده است« :هر کس اطعامی کند که در آن شههرتطلبی باشهد ،خداونهد
6
در روز قیامت در شکم او آتد قرار میدهد تا آنگاه که از حساآ خالیق فارغ شود».
ف .پرهيز از به سختی انداختن خویش

امام تادق

ِ
ِِ
لد َكِِ َو ِِإ َذاِ
وكِِ َفأتهِِ ِب َماِعن َ
اكِِ َأ ُخ َ
درباره یکی از وظایف میزبان فرموده استِ « :إ َذاِ َأ َت َ

َي َعو َت ُهِ َفتَكََوَِل َُِه؛ 7هر گاه برادرت ناخوانده بر تو وارد شهد ،همهان غهذایی را کهه در خانهه داری،
براید بیاور و هر گاه او را دعوت کردی ،در پذیرایی از او زحمت بکد».
 .1عبدالله بن جعفر حمیری؛ قرب االسیاد؛ ص .70
 .2محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،6ص .290
 .3همان.
 .4محمد بن علی تدوق؛ عیون اخبار الرضا ؛ ج  ،2ص .70
 .5محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،6ص .284
 .6متقی هندی؛ کیز العمال؛ ج  ،9ص .245
 .7احمد بن محمد برقی؛ المحاسن؛ ج  ،2ص .179
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ص .پرهيز از دعوت غيرواقعی

در سیره عملی امام تادق وارد شده است که آن حضرت در مجلسهی نشسهته بهود .یکهی از
دوستداران نزد ایشان آمد ،سالم کرد و نشست؛ در حالی که اسماعیل فرزند امام نیز همراه ایشهان
بود .وقتی امام از مجلس بلند شد و رفت ،آن مرد نیز بها ایشهان همهراه شهد .امهام کهه بهه
خانهاش رسید ،از مرد جدا شد و به خانه رفت .فرزندش اسماعیل به امام گفت« :پهدر جهان!
چرا او را به خانه دعهوت نکردیهد » .امهام فرمهود« :بهه خانهه آوردن او در شهأن مهن نبهود».
اسماعیل گفت« :او هم که نمیآمد [پس بد نبود کهه بهه ظهاهر ،تعهارفی میکردیهد]» .امهام
1
فرمود« :پسرم ،خوش ندارم که خداوند مرا اهل تعارف [غیرواقعی] بنویسد».
ق .پرهيز از اندک شمردن امکانات پذیرایی

پیامبر خدا درباره پیامد اندک شمردن امکانات پذیرایی فرموده استَ « :ك َفلىِِ ِبلال َمْ ِء ِِإثملاِ َأ ِ
ِ
ب ِِإل ِ
َىِإخ َو ِان ِِه؛ 2انسان را همین گناه بس که آنچه را پهید بهرادران خهود میگهذارد،
َِيستَق و َِماِيُ َق ِّْ ُ

اندک و ناقابل بشمارد».

ر .پرهيز از به کارگرفتن مهمان

پیامبر خدا در این بهاره فرمهوده اسهت« :سلخا َف ِ ِبلالم ِ
ْءِأ ِيسلت ِ
خد َم َِضلي َف ُِه؛ 3از بیخهردی
َ َ
َ
َ
شخ است که مهماند را به کار گیرد» .در سیره امام تادق نیز وارد شده اسهت کهه کسهی
در خانه آن حضرت مهمان بود و برخاست تا کاری انجام دهد .امام او را از این کار بازداشت
و خودش آن کار را انجام داد و فرمود« :پیامبر خدا از به کار گرفته شدن مهمان نههی فرمهوده
4
است».
ش .پرهيز از روزه گرفتن بدون اذن مهمان

پیامبر خدا فرموده است« :هر گاه مردی وارد شههری شهد ،بهر سهاکنان آن شههر از همدینهان
خودش مهمان است تا زمانی که از پید آنان برود ...و بهرای آنهان شایسهته نیسهت روزه بگیرنهد،
مگر با اجازه مهمان؛ مبادا که مهمان از آنها خجالت بکشد و غذا بخواههد ،ولهی بهرای مراعهات
5
حال آنها از خوردن خودداری کند».
 .1همان ،ص.190
 .2همان ،ج  ،2ص .186
 .3متقی هندی؛ کیز العمال؛ ج  ،9ص .248
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،6ص .283
 .5همان ،ج  ،4ص .151
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 .2وظایف مهمان
الف .پرهيز از به سختی انداختن ميزبان

مردی امیرمؤمنان را دعوت کرد .حضرت به او فرمود« :پذیرفتم ،به شرط آنکه سه قول بهه مهن
بدهی  ...از بیرون چیزی برای ما تهیه نکنهی؛ آنچهه را در خانهه هسهت ،از مهن دریهو نهورزی و
1
خانواده را به زحمت نیندازی» .مرد قبول کرد و حضرت دعوتد را قبول نمود.
ب .پذیرش دعوت مهمانی

ِ
ِ
ِإذاِيعيلتُم؛ 2ههر گهاه کسهی
ِإذاِيعيتُمِ،ايتُ و
پیامبر خدا فرموده است« :أجيبُ َ
عو َة ُ
واِالداع َى ُ
واِالد َ
شما را دعوت کرد ،دعوتد را بپذیرید».
ج .گرفتن اجازه

خداوند در قرآن دستور داده است برای ورود به خانه کسی ،باید از او اجازه گرفتهه شهود 3.پیهامبر
خدا نیز فرموده است« :هر گاه یکی از شما به غذایی دعوت شد و با فرستاده آمد ،ایهن خهود
4
برای او اجازه است».
د .نشستن با پيشنهاد ميزبان

امام باقر در این باره فرموده است« :هر گاه یکی از شما به خانه برادرش وارد شهد ،ههر جهایی
که تاحبخانه میگوید ،باید بنشیند؛ زیرا تاحبخانه نسبت به مهمان ،به موقعیهت خانههاش
5
آشناتر است».
هـ  .رعایت مدت مهمانی

پیامبر خدا فرموده است« :مهمانی سه روز است و بیشهتر از آن تهدقه اسهت .مهمهان نبایهد
آنقدر نزد کسی بمانهد کهه او را بهه گنهاه و سهختی بینهدازد» .گفتهه شهد« :چگونهه او را بهه گنهاه
6
میاندازد » .فرمود« :تا جایی که چیزی براید نماند که برای او خرج کند».
 .1محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ص .189
 .2مسلم بن حجاج نیشابوری؛ صحیح مسلم؛ ج  ،2ص .1053
 .3نور 27 :و .28
 .4متقی هندی؛ کیز العمال؛ ج  ،9ص .255
 .5عبدالله بن جعفر حمیری؛ قرآ االسناد؛ ص .69
 .6محمد بن یعقوآ کلینی؛ الکافی؛ ج  ،6ص .283
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و .خوب خوردن

امام تادق در این باره به یکی از یاراند که با ایشان غذا میخورد ،فرمود« :محبت شخصهی
به برادرش از خوآ خوردند از غذای او دانسته میشود .من خوش دارم کهه شخصهی از غهذای
1
من بخورد و خوآ بخورد؛ او با این کار ،مرا خوشحال میکند».
ز .اقتدا به ميزبان

ِ
لنهم؛
َلِي ُؤ ُّم ُه َ
مِر ُجل ِم ُ
ِلي ُؤ وم ُه َ
پیامبر خدا در این خصوص فرموده استَ « :م َ
مِو َ
ِْزارِ َقوماِ َف َ
هر کس مهمان قومی شد ،پیدنماز آنها نشود؛ بلکه مردی از آن قوم بایهد امامتشهان را بهر عههده
بگیرد».

2

ح .دعا برای ميزبان

َ َ
َ
ابوهیثم بن ت ِّیهان ،غذایی آماده ساخت و پیامبر و یاراند
جابر بن عبدالله نقل نموده است که
را دعوت کرد .چهون از خهوردن فهارغ شهدند ،پیهامبر فرمهود« :برادرتهان را پهاداش دهیهد».
پرسیدند :پاداش دادن او چگونه است آن حضرت فرمود« :هر گاه به خانه کسی رفتند و غذاید
3
را خوردند و نوشیدنیاش را نوشیدند و براید دعا کردند؛ این خود ،پاداش دادن اوست».
ط .افطار روزه مستحبی

پیامبر خدا

ماِزائ ٍِْزارِأخا ِوِهو ِ
فرموده است« :أي ِ
لومِ
ِصائمِ َف َأ َفط َْ َ
ِص َ
ِإَلِكَتَ َ
ِاّللِتَعالىِل ُ
ُّ
َله َ
َ ُ َُ
ب هَ ُ

ِ
وم؛ هر کس به دیدن بهرادرش مهیرود ،در حهالی کهه روزه [مسهتحبی] گرفتهه اسهت و
ِالي ِِ
ذل َ
ک َ
روزهاش را افطار کند ،خداوند متعال روزه آن روز را براید مینویسد».
4

ک .پرهيز از بردن همراه

رسولخدا فرموده است« :هر گاه یکی از شما به غذایی دعوت شد ،فرزندش را به دنبال خود
5
راه نیندازد؛ اگر چنین کند ،مرتکب حرام شده و با نافرمانی وارد [مهمانی] شده است».
 .1همان ،ص .278
 .2متقی هندی؛ کیز العمال؛ ج  ،9ص .261
 .3همان ،ج  ،9ص .259
 .4متقی هندی؛ کنز العمال؛ ج  ،9ص .251
 .5احمد بن محمد برقی؛ المحاسن؛ ج  ،2ص .181
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ل .پرهيز از روزه مستحبی بدون اجازه ميزبان

ِ ٍ
ِإَلِ ِب ِلِّ ِذن ِهم؛ 1ههر گهاه یکهی از
َلِي َِ
پیامبر خدا فرموده است« :
صوم وْ َ
َ
إذاِضاف َ
ِأح ُدكُمِب َقومِ َف َ
شما مهمان قومی شد ،نباید روزه بگیرد ،مگر با اجازه آنها».
م .پرهيز از پرسوجو درباره غذا

پیامبر خدا فرموده است« :هر گاه بر برادر مسلمانت وارد شدی و غذایی به تو داد ،بخهور و از
2
[حالل] بودن آن مپرس و هر گاه نوشیدنی به تو داد ،آن را بنوش و درباره آن پرسوجو مکن».
ن .پرهيز از دستور دادن

پیامبر خدا در این مورد خطاآ به امیرمؤمنهان علهی فرمهود« :هشهت گهروه اگهر اهانهت
3
شوند ،جز خود را سرزند نکنند ...مهمانی که به تاحبخانه دستور دهد.» ...

 .1همان ،ج  ،9ص.251
 .2متقی هندی؛ کیز العمال؛ ج  ،9ص .259
 .3محمد بن علی تدوق؛ ع
کتاآ من الیحضره الفقیه؛ ج  ،4ص .355
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فهرست منابع

 .1برقی ،احمد بن محمد؛ المحاسن؛ تصحیح جاللالدین محدث؛ چال دوم ،قم :دار الکتهب
االسالمیه 1371 ،ق.
 .2حمیری ،عبدالله بن جعفر؛ قرب االسیاد؛ قم :مؤسسه آل البیت 1412 ،ق.
 .3تدوق ،محمد بن علی؛ الخصال؛ قم :جامعه مدرسین1362 ،ش.
 .4هههههههههههههههههههههههههه؛ علل الشرایع؛ تهران :دار احیاء التراث1408 ،ق.
 .5هههههههههههههههههههههههههه؛ عیون اخبار الرضا ؛ به کوشد و ترجمهه حمیدرضها مسهتفید و
علیاکبرغفاری؛ تهران :نشر تدوق1372 ،ش.
 .6هههههههههههههههههههههههههه؛ ُ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ تصحیح علیاکبر غفاری؛ قهم :جامعهه
مدرسین 1413 ،ق.
 .7طبرسی ،فضل بن حسن؛ مكارم االخالق؛ قم :مدرسة النشر االسالمی1414 ،ق.
 .8طوسی ،محمد بن حسن؛ االمالی؛ قم :دارالثقافه1414 ،ق.
 .9قطبالدین راوندی ،سعید بن هبةاللهه؛ الفدعوات هسهلو الخهرین ؛ تحقیهق مدرسهه االمهام
المهدی؛ قم :مدرسه االمام المهدی1407 ،ق.
 .10کلینی ،محمد بن یعقوآ؛ الكافی؛ تهران :دار الکتب االسالمیه1407 ،ق.
 .11متقی هندی ،حسامالدین؛ کیز العمفال؛ تصهحیح تهفو السهقاء؛ بیهروت :مکتبهة التهراث،
1297ق.
 .12نیشابوری ،مسلم بن حجاج؛ صحیح مسلم؛ به کوشد محمد سهالم؛ بیهروت :دار الکتهب
العلمیه1415 ،ق.
 .13نوری ،حسین بن محمدتقی؛ مستدرک الوسهائل؛ چهال اول ،قهم :مؤسسهه آل البیهت ،
 1408ق.
ّ
 .14ورام بن ابیفراس ،مسعود بن عیسی؛ مجموعه ورام؛ مشهد :آستان قدس1369 ،ش.
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موانع یاد خدا از منظر قرآن
*

حجتاالسالم والمسلمین علیجانکریمی 


مقدمه

یاد خدا ،احساس حضور او در همه حاالت و غافل نشدن از اوست .مراتهب یهاد خهدا از سهوی
انسانها ،به مراتب معرفت و شناخت آنها از خدا بستگی دارد .بنا بر آیات و روایات هر امری کهه
در مسیر توحید انجام شود ،عبادت و یاد خداست .هدف شیطان به عنوان دشمن اتهلی انسهان،
غافل کردن انسان از یاد خدا و عمل نکردن به دستورات اوست .شیطان بهرای رسهیدن بهه ههدف
خود ،گام به گام پید میآید و ابزارهای مختلفی را به کار میگیرد تا بتواند انسهان را فریهب دههد.
تأ یر ابزار شیطان برای فریب دادن ،بر کسانی است که زمینه آن را داشهته و سهلطنت او را پذیرفتهه
باشند .شیطان برای غفلت از یهاد خهدا از ابهزاری ماننهد وسوسهه ،تحریهک تمهایالت و  ...بههره
میگیرد .شراآ و قمار ،سرگرمی به امور بیهوده ،قساوت قلب ،اموال و فرزندان و دوستان نابهاآ،
از دیگر موانع یاد خدا هستند.
یاد خدا
حقيقت ِ

«ذکر» در زبان عربی تعبیری از یاد کردن چیزی و به معنای ضد غفلت و فراموشهی اسهت.
هر گاه از یاد خدا سخن به میان میآید ،مقصود توجه قلبی به حضور خدا و غافهل نشهدن از
اوست که ممکن است بر زبان نیز جاری شود 2.در مواردی نیز مقصهود ذکهر قلبهی اسهت؛
یاد لطف و مهربانی خدا نسبت به بندگاند و توبهپذیری و آمرزش گناهان از
بدین معنی که ِ

1

* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1خلیل بن احمد فراهیدی؛ کتاب العین؛ ج  ،5ص 346؛ محمهد بهن مکهرم ابنمنظهور؛ لسفان العفرب؛ ج  ،4ص
308؛ حسن مصطفوی؛ التحقیق فی کلمات القرآن الكریم؛ ج  ،3ص .317
ذکر زبانی خداست.
 .2اسرا .46 :در این آیه مراد ِ
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سوی او ،سبب دلگرمی و آرامد مؤمنان میشود؛ چنانکه یاد نعمتهای او عامل شکر است.
مراتب یاد خدا از سوی انسانها ،بهه مراتهب شهناخت آنهها از خهدا بسهتگی دارد .برخهی ماننهد
تاحبان خرد ناآ در هر حال به یاد خدا هستند 2،برخی فقط در تنگناها خهدا را یهاد میکننهد 3و
4
بعضی دیگر وقتی به نعمتی دست مییابند ،مغرورانه خدا را یاد میکنند.
1

موانع یاد خدا

قرآن عوامل مختلفی را به عنوان موانع یاد خدا معرفی کرده است که به آنها اشاره میشود.
 .1شيطان

قرآن کریم مکرر هشدار داده است که شیطان همیشه دشمن آشکاری برای انسان بوده استِ « :إ َّن
َّ ْ َ َ ْ ْ
سان َع ُد ًّوا ُمبينا» 5.شیطان برای غفلت از یاد خدا ،ابزارههایی دارد کهه عبارتنهد
الشيطان كان ِل ِْلن ِ

از:

الف .وسوسه

وسوسه به معنی تدای آهسته 6و القای امر شر به قلب کسی است؛ در برابر الهام کهه القهای امهر
ََ ْ َ َ َْ
ذه
خیر است؛ چنانکه شیطان برای فریب دادن حضرت آدم او را وسوسه کهرد« :فوسذوس ِإلي ِ
َّ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ َ َ َ َ
َّ
ُ
الخ ْل ِد َو ُم ْلك ال َي ْب َلی؛ 7پهس شهیطان او را وسوسهه کهرد،
لی ش َج َر ِة
الشيطان قال ياآدم ه أدلك ع
گفت :ای آدم ،آیا تو را به درخت جاودانگی و ملکی که زایل نمیشود ،راه نمهایم » و در پوشهد
8
خیرخواهی و با سوگند بر آن ،آنها را فریب داد.
ب .بازداشتن از امور حالل

شیطان برای فریب دادن گام به گام پید میآید 9.گاهی آدمی را وسوسهه میکنهد تها امهر مبهاح و
 .1ر.ک :محسن قرائتی؛ تفسیر نور؛ ج  ،4ص .355
 .2آلعمران.191 :
 .3عنکبوت.65 :
 .4فجر.15 :
 .5ر.ک :اسرا53 :؛ فاطر 6 :و 36؛ بقهره 168 :و 208؛ انعهام142 :؛ اعهراف22 :؛ یوسهف12 :؛ کههف50 :؛ طهه:
117؛ یس38 :؛ زخرف.62 :
 .6خلیل بن احمد فراهیدی؛ کتاب العین؛ ج  ،7ص 335؛ مولی محسن فیض کاشانی؛ المحجة البیضاء؛ ص .48
 .7طه .120 :
 .8اعراف .21 :
 .9بقره168 :؛ طه120 :؛ اعراف201 :؛ ناس5 :؛ زخرف36 :؛ مجادله19 :؛ نساء.119 :
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حاللی را بر خود حرام کند .گامهای شیطان بهر کسهانی ا رگهذار اسهت کهه زمینهه آن را داشهته و
سلطنت او را پذیرفته باشند 1.اگر دزد به خانههای بهرود کهه چیهزی در آنجها نیابهد ،آنجها را تهرک
میکند .شیطان نیز اگر وارد قلبی شود که از هوای نفس خالی باشد ،آن را رها میکنهد؛2چنانکهه
بر اولیای خدا نفوذ ندارد3.شیطان گاهی به طور کامل بر شخصی مسلط میشود و زمام امهور او
را در دست میگیرد؛ بهگونههای کهه گویها شهخ اختیهاری از خهود نهدارد .از ایهن حالهت بهه
ستحواذ» تعبیر شده است 4.این حالت زمانی رخ میدهد که شهخ بها آگهاهی و اراده بهرای
« ِا ِ
5
مدتی غرق گناه شود.
ج .تحریک تمایالت نفسانی

شیطان گاهی با تحریک تمایالت نفسانی ،مانع یاد خدا میشهود و انسهان را در مسهیر گنهاه قهرار
میدهد؛ چنانکه حضرت آدم را از راه تطمیع و ایجاد حرص ،وادار به خوردن از میوه ممنوعهه
کرد 6.حضرت آدم به طمع دستیابی به سلطنت جاوید و حهرص بهر جهاودانگی در بهشهت،
فریب وعده شیطان را خورد و پیمان خدا را مبنی بر دشمنی شیطان فراموش کرد 7.نقل اسهت کهه
شیطان به حضرت نوح گفت« :مردم را حرص و حسد هالک میکند .من به سبب حسهد بهه
مقام آدم ملعون و مطرود شدم و آدم به سبب حرص به دام من افتاد» 8.اگر کسی بهه طهور
کامل تابع هوای نفس شود ،از یاد خدا غافل میشود .همنشینی با چنین فردی ،سهبب غفلهت از
َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ
ُ
كان أ ْم ُر ُه ف ُرطا؛ 9از آن کس کهه
خدا میشود« :و ال ت ِطع من أغفلنا قلبه عن ِذكرنا و اتبع هواه و
ِ
قلبد را از یاد خود غافل ساختهایم و از هوس خود پیروی کرده و [اساس] کهارش بهر زیهادهروی
است ،اطاعت مکن».
 .1نحل.100 :
 .2مولی محسن فیض کاشانی؛ المحجة البیضاء؛ ص .50
 .3حجر.42 :
 .4مجادله.19 :
 .5ر.ک :حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص .262
 .6طه.120 :
 .7طه.115 :
 .8مولی محسن فیض کاشانی؛ المحجة البیضاء؛ ص .58
 .9کهف.28 :
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د .شراب و قمار

یکی از ابزارهای مهم شیطان برای غفلت از یاد خدا و بیتوجهی به دسهتورات الههی ،ترغیهب بهه
شراآخواری و قماربازی است .شیطان با استفاده از ایهن دو ابهزار ضهمن ایجهاد دشهمنی میهان
انسانها ،آنها را از یاد خدا و نماز باز میدارد 1.بنابراین هر عملی کهه سهبب بهرانگیختن دشهمنی
میان انسانها و یا غفلت از یاد خدا شود ،شیطانی و هر چیزی نیز که سبب مستی و زوال عقل یها
تضعیف آن شود ،از موانع یاد خداست .علت تأکید بر بازداشتن از نماز به عنوان ههدف شهیطان،
از این روست که نماز ،کاملتر از ذکر است و خدای متعالی به نماز اهتمام بیشتری دارد؛ زیرا بنها
2
بر فرماید رسولخدا نماز ،ستون دین است.
عالمه طباطبایی در پاس به این سؤال که چرا در میان همه خوراکیها و اعمال ناپسند که مهانع
یاد خدا میشود ،شراآ و قمار ذکر شده است؛ فرموده است:
آ ار منفی یاد شده در این دو عمل ،واضحتر اسهت؛ زیهرا نوشهیدن شهراآ باعهث تحریهک
سلسله اعصاآ شده و عقل را از کار میاندازد ،عواطف عصبی را بهه هیجهان در مهیآورد،
شهوات حیوانی را به تحریک وا میدارد و در نتیجه باعث ارتکاآ رفتارهای زشهت نسهبت
به مال ،آبرو ،ناموس و جان افراد ،و حتی باعث هتهک مقدسهات دینهی و شکسهتن حهدود
اجتماعی میشود .اگر چه مفاسد یاد شده برای مقدار اندک و یا برای یکهی دو بهار نیسهت،
ولی کسی که در این راه قدم بگذارد؛ به تدری به آنها عادت میکند و [چنین رفتارهایی] در
جامعه گسترش مییابد و موجب جلوگیری از یاد خدا میگردند؛ در حهالی کهه یهاد خهدا،
روح حیات در کالبد عبودیت و بندگی است و تنها هدف از دعوت الهی است.

3

 .2اموال و فرزندان

انسان به تورت غریزی ،به مال و فرزندش عالقمند است .عالقمندی به مال و فرزنهد تها جهایی
پسندیده است که مانع یاد خدا نباشد؛ از همین روست که قرآن به مؤمنان هشهدار داده اسهت تها
مبادا اموال و فرزندان ،آنها را از یاد خدا باز دارند و کسانی را که اینگونهه باشهند ،زیانکهار دانسهته
است 4.گاهی عواطف شخصی مانند عالقه به مال و فرزند با عواطهف مهذهبی همسوسهت ،امها
 .1مائده .91 :
 .2سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،6ص .131
 .3همان ،ص .130
 .4منافقون.9 :
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گاهی ممکن است فرد مؤمن میان انتخاآ مهال و فرزنهد و عقایهدش در انتخهاآ دشهواری قهرار
گیرد .از یک سو عواطف فرزندی و علقه به مال و از سوی دیگر احساسات مذهبی هسهتند و ههر
کههدام او را بههه سههمتی میکشههانند .برخههی مسههلمانان در تههدر اسههالم بههه خههاطر همراهههی بهها
رسولخدا از مال و فرزند خود گذشتند و با آن حضرت هجرت کردند .البتهه مسهلمانانی نیهز
بودند که پس از هجرت در انتخاآ همراهی با رسولخدا و اموال و فرزندانی کهه در مکهه بهه
جا گذاشته بودند ،با چالد مواجه شدند؛ چرا که جان فرزندانشان در مکه از سهوی مشهرکان در
خطر بود .برخی از آنان وسوسه شدند که برای حفظ جان فرزندانشان ،بهه تهورت مخفیانهه بها
مشرکان همکاری و به نفع آنان جاسوسی کنند .در چنین شرایطی بود که خداوند بها نهزول آیههای
َ
ُ
ُ َ
به مسلمانان هشدار داد و فرمهودَ « :يا أ َّيها َّال ِِ َين َء َامن ْوا ال َتخون ْوا َّالل َذه َو َّالر ُسذول» 1و بهه مؤمنهان
َ
َ َّ َ
َ
گوشزد کردَ « :و ْاع َل ُموا أنما أ ْمو ُال ُك ْم َو أ ْو ُالد ُك ْم ِف ْتن » 2.بنا بر این آیه شریفه ،عالقه به مهال و فرزنهد
3
نباید سبب خیانت به ارزشهای اسالمی و رهبر آسمانی شود ،مانند آنچه از ابولبابه سر زد.
داستان خيانت ابولبابه

پیامبر یهود بنیقریظهه را  21شهب محاتهره کهرد و آنهها از آن حضهرت درخواسهت کردنهد
همانگونه که با یهود بنینظیر قرارداد تلح منعقد کرد ،با ایشان نیز چنهین کنهد تها بهدین وسهیله
بتوانند نزد قبیله بنینضیر به سرزمین شام بروند .آن حضرت درخواست آنان را نپهذیرفت و سهعد
بن معاذ را به عنوان داور میان خود و بنیقریظه معرفهی کهرد ،ولهی آنهان ابولبابهه را کهه خهانواده و
فرزنداند نزد ایشان بود ،پیشنهاد کردند .بنیقریظه از ابولبابه پرسیدند« :آیا داوری سعد بن معهاذ
را بپذیریم » .ابولبابه با دست به گلو اشاره کرد؛ یعنی اگر این کهار را بکنیهد ،شهما را مهیکشهند.
ابولبابه میگو ید« :همان لحظه فهمیدم که به خدا و رسولالله خیانت کردهام» .آیه یهاد شهده،
4
با اشاره به خیانت وی نازل شد.
ابر کسانی که به سبب مال و فرزند از یاد او غافل و رویگهردان میشهوند ،کسهانی را
خداوند در بر ِ
5
ستاید میکند که داد و ستد ،آنان را از یاد خدا باز نداشته است.
 .1انفال.27 :
 .2انفال28 :؛ تغابن.15 :
 .3ر.ک :سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،9ص  55و .56
 .4علی بن احمد واحدی؛ اسباآ النزول؛ ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو؛ ص .123
 .5نور.37 :
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 .3سرگرمیهای بيهوده

َّ

ُ

ْ

قرآن ،دنیا را لهو و لعب معرفی کرده است« :إن َما ْال َحياة ُّ
الدنيا َل ِعب َو َل ْهو؛ 1زندگی دنیا تنها بهازی
ِ
َ
2
و سرگرمی است» .کلمه «ل ْهو» ،به معنای چیزی است که انسان را از کاری باز دارد .لعب نیز به
معنی شوخی ،چیزی که جدی نباشد و هیچ فایدهای نداشته باشد ،است 3.به سخن بیهودهای کهه
انسان را از حق بهاز دارد ،ماننهد حکایهات خرافهی و داسهتانهایی کهه انسهان را بهه فسهاد و گنهاه
میکشاند؛ «لهوالحدیث» میگویند .این انحراف گاهی بهه سهبب محتهوای سهخن و گهاهی بهه
خاطر اسباآ و مالزمات آن مانند آهنگ و امور همراه آن است 4.همچنین سخنی کهه دیگهران را
5
راه خدا باز دارد« ،لهوالحدیث» نامیده شده است.
شخصی به نام نضر بن حارث که از حجاز به ایران سفر میکرد ،افسانههای ایرانی را میآموخهت
و برای مردم بازگو میکرد و میگفت« :اگر محمد[ ] برای شما داستان عاد و مهود میگو یهد،
من نیز قصهها و اخبار عجم را بازگو میکنم» .این آیه در پاس به او نازل شد و کهار او را شهیوهای
انحرافی دانست 6.برخی مفسران نیز در شهأن نهزول آیهه ششهم سهوره لقمهان گفتهانهد« :افهرادی
کنیزهای خواننده را میخریدند تا برایشان بخوانند و از این طریق مردم را از شهنیدن قهرآن توسهط
7
پیامبر باز میداشتند که این آیه در مذمت آنان نازل شد».
نقل شده است پیامبر مشغول خواندن خطبههای نماز جمعه بود که کاروان تجاری همهراه بها
طبل و عدهل و سر و تدا وارد مدینه شد .بیشتر نمازگزاران به سراغ کاروان رفتند و حضهرت را کهه
در حال ایراد خطبه بود ،تنها گذاشتند .خداوند با نزول آیهای آنان را سرزند کرد:
 .1محمد.36 :
 .2خلیل بن احمد فراهیدی؛ کتاب العین؛ ج  ،4ص 87؛ حسن مصطفوی؛ التحقیفق ففی کلمفات القفرآن الكفریم؛
ج ،10ص .246
 .3محمد بن مکرم ابنمنظور؛ لسان العرب؛ ج  ،1ص .739
 .4سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،9ص  55و .56
 .5لقمان.6 :
 .6علی بن ابراهیم قمی؛ تفسیر قمی؛ ج  ،2ص  61؛ بیضاوی ،عبدالله بن عمهر؛ أنفوار التیزیفل و أسفرار التلویفل؛
ج ،2ص .266
ُ
 .7زمخشری ،محمود؛ الكشاف عن حقاق غفوام
التیزیل و أسرار التلویل؛ ج ،2ص .266

التیزیفل؛ ج ،3ص 491؛ بیضهاوی ،عبداللهه بهن عمهر؛ أنفوار
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ُ ْ
َ َ ْ َ ْ ْ َ ُّ َ ْ َ َ َ ُ َ
َ
ْ َ َّ َ ْ َ َّ ْ
َ َْ
َ
ذو َو ِمذن
و ِإذا رأوا ِتجارة أو لهوا انفضوا ِإليها و تركوك ِ
قائما ق ما ِعند الل ِه خير ِمن الله ِ
َ َ َّ
الل ُه َخ ْي ُر َّ
الر ِاز ِق َين؛ 1و چون داد و ستد یا سرگرمیای ببینند ،به سهوی آن رویآور
التجار ِة و

میشوند و تو را در حالی که ایستادهای ،ترک میکنند .بگو آنچه نزد خداست ،از سرگرمی و
از داد و ستد بهتر است و خدا بهترین روزیدهندگان است.

شاید این پرسد مطرح شود که آیا دنیا به طور کلی لهو و لعب است قرآن در چههار آیهه دنیها را
لهو و لعب خوانده و پس از آن ،عالم آخرت را مطرح کرده است 2.در آیات دیگر نیهز کهه برخهی
سرگرمیها و تجارت و خرید و فروشی را که مانع یاد خدا باشند ،مذمت کرده است؛ مانند آنچهه
در سوره لقمان و سوره جمعه آمده است .بنابراین دنیایی لهو و لعب و بازیچه و بیهوده اسهت کهه
مانع یاد خدا و عالم آخرت باشد 3.چنانکه نقل است امیرمؤمنان برای عیادت عهالء بهن زیهاد
به خانهاش رفت .وقتی خانه بزرگ او را دید ،فرمود« :این خانه فراخ در دنیا به چه کارت آید که در
آخرت به آن بیشتر نیاز داری .آری و اگر بخواهی میتوانی با آن به آخرت برسی[ .وقتی که] در آن
از مهمان پذیرایی کنی و با خو یشاوندانت تله رحم نمهایی و حقهوقی را کهه بهر گهردن داری ،ادا
4
کنی و به مستحقاند برسانی و بدینسان به آخرت نیز توانی پرداخت».
قرآن کسانی را که به سبب زیادهطلبی و تفاخر به دنیا ،از یاد خدا غافل شدهاند؛ نکهوهد کهرده و
َ ْ ُ ُ َّ ُ
التكاث ُر» 5.چنانکه برخی نیز با آرزوی بیههوده سهرگرم دنیها و از یهاد خهدا
فرموده است« :ألهاكم
7
غافل شده 6و برخی دیگر نیز به وسیله رفهاه و آسهایدطلبی ،یهاد خهدا را فرامهوش کردهانهد .در
َ
َ َ َ
َ
امتهای گذشته نیز کسانی بودند که میگفتند« :ن ْح ُن أ ْكث ُر أ ْمواال َو أ ْوالدا؛ 8امهوال و اوالد مها [از
همه] بیشتر است .از منظر قرآن ،دنیا دارای پن بخهد «بهازی»« ،سهرگرمی»« ،تجمهلگرایی»،
«فخرفروشی» و «افزونطلبی» است 9.قرآن در سوره مؤمنون از کسانی یاد کرده است که اگر چهه
 .1جمعه.11 :
 .2انعام32 :؛ عنکبوت64 :؛ محمد32 :؛ حدید.36 :
 .3ر.ک :زخرف.29 – 37 :
 .4ر.ک :محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ ترجمه سید جعفر شهیدی؛ ص .241
 .5تکا ر.1 :
 .6حجر.3 :
 .7فرقان.18 :
 .8سبأ.35 :
 .9حدید.20 :
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پندهای پروردگارشان را میشنیدند ،اما سرگرم بازی میشدند؛ در حالی کهه دلهایشهان از حهق
غافل ،و به چیز دیگری سرگرم شده بود 1.به مؤمنان نیز هشدار داده است که مبادا مال و فرزنهدان،
آنان را از یاد خدا باز دارند 2.این در حالی است که اگر مال به عنوان نعمهت الههی در راه تهحیح
مصرف شود ،مورد تحسین است؛ چنانکه رسهولخدا فرمهوده اسهتِ « :نعلمِالملالِالص ِ
لال ُ ِ
َ َ ُ و
ِ ِ
ِالص ِال ؛ 3چه نیکوست مال پاکیزه و حالل برای بنده شایسهته» .وقتهی انسهان مهال را در راه
ل وَْ ُج و
حالل مصرف میکند ،در واقع به یاد خداست؛ در حالی کهه حرامخهواری سهبب غفلهت آدمهی
میشود.
چونزلقمم وموحسمد مینودام  


ام 4
جهلوغفلتزاید.آنرادانحر 


 .4دوستان ناباب

قرآن کریم در توتیف تحنههای قیامت ،برخی افراد که در آن روز بهه خهاطر تهرک همراههی بها
پیامبر و انتخاآ دوستان ناباآ ،با حسرت و پشیمانی دستان خود را میگزند ،شایسته عبهرت
گرفتن دانسته است:

َ َ ْ َ َ َ ُّ َّ
َّ
ُ ُ َ َ
تی َل ْي َتنذی َل ْ
اتخ ِْ ُت َم َع َّ
الر ُسول َسبيال َي َاو ْي َل َ
الظال ُم َع َ
ذم
لی َي َد ْي ِه َيقول َيل ْيتنی
و يوم يعض
ِ
ِ ِ
ُ ِ
ِ
ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ُ ْ
َ ْ َُ
َ
َ
َّ َ ْ َ َ َّ
5
َ
َ
نی و كان الشيطن ِلالنس ِان خذِوال؛ و
أتخِ فالنا خ ِليال لقد أضلنی ع ِن الِكر بعد ِإذ جاء
ِ
ِ
ِ

َ
روزی است که ستمکار دستهای خود را میگزد و میگو ید :ای کاش با پیهامبر راههی بهر

میگرفتم .ای وای ،کاش فالنی را دوست خود نگرفتهه بهودم .او بهود کهه مهرا بهه گمراههی
کشانید ،پس از آنکه قرآن به من رسیده بود و شیطان همواره فروگذارنده انسان است.

مراد از ذکر در این آیه ،همه آوردههای انبیا یا فقط کتاآ آسمانی است.
چه بسیارند افرادی که از دوستان بدی پیروی میکنند که با دعوت به نافرمانیها ،مردم را از کتاآ
و ذکر خدا باز میدارند .از این رو سزاوار است کهه مهؤمن از مجهالس لههو و سهرگرمی بیههوده و
جلساتی که وقت آدمی بیهوده هدر میرود ،دوری جو ید و در مجهالس دانشهمندان ،حلقهههای
6

 .1مؤمنون 2 :و .3
 .2منافقون.9 :
 .3مسعود بن عیسی ابن أبیفراس؛ مجموعة ورام؛ ج  ،1ص .158
 .4جاللالدین محمد بلخی همولوی ؛ مثیوی معیوی؛ دفتر اول ،بیت .1645
 .5فرقان.27 – 29 :
 .6سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،15ص .204
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قرآن ،مدارس علم و جلسات کار و اقدام در راه خدا حضهور یابهد تها در باغههای بهشهت مهأوی
گیرد 1.در روایتی آمده است« :اگر در شناخت کسی به تردید افتادید ،به دوستاند بنگریهد؛ زیهرا
2
از دینههداری یهها بیدینههی دوسههتاند میتههوان تشههخی داد کههه او دینههدار اسههت یهها بههیدین».
رسولخدا نیز فرموده است« :حواریون عیسی عر کردند :یها روحاللهه! بها چهه کسهی
همنشین شویم حضرت پاس داد :کسی که دیدارش ،شما را به یاد خدا بیندازد و گفتهارش ،بهه
3
علم شما بیفزاید و کردارش ،شما را به یاد قیامت بیندازد».
4
همنشههین نیههک جوییههد ای ِمهههان 
یههار نههاجنس ای فغههان  
ای فغههان از ِ
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فضیلت توکل و اعتماد به خداوند در اخالق اسالمی
*

حجتاالسالموالمسلمیندکترمصطفیآزادیان


مقدمه

توکل ،یکی از فضایل مهم اخالقی است که در فرهنگ اسالمی از مظاهر ایمان به شمار میرود.
َ ََ
َّ َ ْ َ َ َ َّ
قرآن کریم توکل به خهدا را از ویژگیههای برجسهتۀ مؤمنهان میشهمارد« :و علذی الل ِ
ذه فليتوكذ ِ
َّ
ْ ُ ْ ُ َ 1
ون؛ و افراد با ایمان ،باید تنها بر خدا توکل کنند» .در آیهه دیگهری نیهز میفرمایهدِ « :إن َمذا
المؤ ِمن
ْ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ
الل ُه َوج َل ْت ُق ُل ُ
ذم إ َ
يمانذا َو َع َلذی َربه ْ
وب ُه ْم َو إ َذا ُتل َي ْت َع َل ْيه ْم َآي ُات ُه َز َاد ْت ُه ْ
ذم
المؤ ِمنون ال ِِين ِإذا ذ ِكر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َت َو َّك ُل َ
ون؛2مؤمنان ،تنها کسانی هستند که هر گاه نام خدا برده شود ،دلهاشان ترسهان میگهردد و

هنگامی که آیات او بر آنها خوانده میشود ،ایمانشان فزونتر میگهردد و تنهها بهر پروردگارشهان
توکل دارند» .بنابراین توکل ،از لوازم جداییناپذیر ایمان است .البته ایمان دارای مراتب است و بهه
همین جهت ،توکل مؤمنان نیز میتواند مراتبی داشته باشد .هر گاه ایمان به باالترین درجهه خهود
برسد ،توکل نیز به همینسان به باالترین درجه از نصاآ خود خواههد رسهید؛ هماننهد حضهرت
ابراهیم که در قرآن کریم داستان توکل ایشان و مرۀ آن توکل به تفصیل بیان شهده اسهت .ایهن
نوشتار بعد از معناشناسی توکل ،به لوازم و آ ار توکل پرداخته است.
الف .معناشناسی توکل

توکل ،به معنی اعتماد است و اگر با کلمه «علی» متعدی شود و به شکل فعهل درآیهد ،بهه معنهی
تکیه و اعتماد کردن به دیگری خواهد بود 3.توکل ،به معنی سپردن کارها به خدا و اعتماد قلبی بهه
* دکتری ادیان و عرفان.
 .1آلعمران.122 :
 .2انفال.2 :
 .3حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ذیل واژه وکل.
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اوست .توکل این است که انسان خدا را تکیهگاه مطمئن خود قهرار دههد و همهه امهورش را بهه او
واگذار کند؛ خدای مهربانی که از تمام نیازهای او آگاه و در برطرف نمودن آنها تواناسهت .عالمهه
طباطبایی درباره معنای توکل مینویسد« :معنای توکل این است کهه تهأ یر امهور را بهه خهدای
متعال ارجاع دهد و تنها او را مؤ ر بداند»؛ «توکل آن است که بنده خدا ،پروردگهار خهود را وکیهل
1
خود بگیرد تا هر تصرفی را خواست در امور او بکند».
پیامبر گرامی اسالم از جبرئیل درباره معنا و تفسیر توکل سؤال کرد و جبرئیل گفت:

ِ ِ
ِ ِ
ِ
لِْاَل َخَ ِ
لقِ
اَل ِعَ ُمِ ِب َأ و ِاَل َمخَُ َ
وقَِلَ َِي ُض ُّْ َِوَِلَ َِين َف ُ َِوَِلَِيُعط َ
ىِوَِلَ َِيمنَ ُ َِوِاستع َما ُلِاَل َيلأِِم َ
ِسوىِا ه َِّللِوِلَمِيْجِوِلَمِي َخَ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِس َوىِا ه َ َِّلل َِوِلَلم َِيط َمل ِ
َفِّ َِذاِكَا َ ِاَل َعب ُدِكَذَ ل َ ِلَم َِيع َم ِِلَ َحد َ َ َ َ ُ َ َ
ِف ِ َأح ٍد ِ
ِس َوىِا ه َ َِّللِ َف َهذَ اِ ُه َوِاَلتو َوكُّ ُ ِاَل َخ َب َِْ؛ 2معنای توکل این است که انسهان یقهین کنهد بهه
َ
اینکه سود و زیان و بخشد و محروم شدن به دست مردم نیست و باید از آنها ناامیهد بهود و

اگر بنده ای به این مرتبه از معرفت برسد که جز برای خدا کهاری انجهام ندههد و جهز او بهه
کسی امیدوار نباشد و از غیر او نهراسد و غیر از خدا چشم طمع به کسی نداشته باشد ،ایهن
همان توکل بر خداست.

بنا بر این روایت ،در معنای توکل معرفت و یقین به خدا ،قدرت او و معرفهت بهه عجهز و نهاتوانی
مخلوقات نهفته است .الزمه این نوع معرفت و یقین ،آن است که انسان تنها به خدا امیدوار باشهد
و تنها از او کمک بخواهد و از کسی جز خدا ،ترس و هراسی بدل راه ندهد.
شخصی به نام حسن بن جهم میگوید :خدمت امام رضا رسیدم و عهر کهردم :جهانم بهه
فدای شما ،حد و مرز توکل چیست امام فرمودَ « :ا َِلِتخافِم ه ِ
ِاّللِا ََحدا؛ 3توکل آن است کهه
َ
َ َ َ
با اتکای به خدا از هیچ کس نترسی» .امام در این روایت به یکی از لوازم و آ هار توکهل اشهاره
کرده است .انسان متوکل تنها امیدش به خدا و قدرت اوست ،به همین جهت از کسهی جهز خهدا
نمیترسد؛ زیرا میداند که همه مخلوقات خدا بدون قدرت و اذن الهی نمیتوانند هیچ تأ یری بهر
دیگری داشته باشند.
َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ
َّ َ ُ َ َ ْ ُ ُ 4
علی بن عس َو ید میگوید :از امام کاظم تفسیر آیه شریفه «و من يتوك علی الل ِه فهو حسذبه»
 .1سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،17ص .507
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،68ص .138
 .3همان ،ص .134
 .4طالق.3 :
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را پرسیدم ،امام فرمود:

ِ
َىِاّللِفىِا ِ
لهِ
ِعَ ه َ
ِعَ ه َ
ُمور َكِكَُِّهاِ َفماِ َف َع َ ِ ِب َ ِكُن َت َ
َىِاّلل َِي َرجاتِ،منهاِ َأ ِتَتَ َوكو َ َ
اَلتو َوكُّ ُ َ
ِعن ُ
ِ
َلىِاّللِ
َِلي َ
ألوكِ َخي َ
َلهِ َفتَ َوكول ِِ َعَ ه َ
َلمِ َأ و ِال ُحك َ
ْاِو َفضَل َِوتَعَ ُ
لمِفلىِذلل َ ِل ُ
ِاءن ُوه َ
راضياِتَعَ َُم َ
ِ 1
فويض ِ
ِ
ِفيهاِوفىِ َغيْها؛ توکل کردن بر خدا درجاتی دارد :یکی از آنهها
ِذل َ ِِإلَي ِه َِو ِثقِ ِب ِه
ِبتَ
َ
این است که در تمام کارهایت به خدا توکل کنی و هر چه با تو کهرد ،از او خشهنود باشهی و
بدانی که او نسبت به تو از هیچ خیر و تفضلی کوتاهی نمهیکنهد و بهدانی کهه در ایهن بهاره
حکم ،حکم اوست؛ پس با واگذاری کارهایت به خهدا ،بهر او توکهل کهن و در آن کارهها و
دیگر کارها به او اعتماد داشته باش.

ب .توکل و عالم اسباب

َ
َ
از نگاه دین عالم ،عالم اسباآ است و انسان برای ادامه زندگی خود باید به دنبال وسهیله و سهبب
برود ،اما نباید عم ِّ
سبب االسباآ را فرامهوش کنهد؛ بلکهه بایهد وسهایل و اسهباآ را پرتهوی از ذات
احدیت و اراده او بداند .بداند که همه اسبابی که در خدمت او هستند تا کارش را به پید ببهرد ،از
عنایات حضرت حق تعالی است و بدون اذن او هرگز نمیتوانند خهدمتی بهه انسهان ارائهه دهنهد.
آدمی نباید اسباآ و مخلوقاتی را که خدا آفریده است ،برتر از خدا بداند و خدا را فرامهوش کنهد؛
ُ َ
َ
َ
َ
َ
زیرا « َو َم ْن َي َت َو َّك ْ َع َلی َّالل ِه ف ُه َو َح ْس ُب ُه ِإ َّن َّالل َه َب ِالغ أ ْم ِر ِه ق ْد َج َع َ َّالل ُه ِل ُكذ شذ ْیء ق ْذدرا؛ 2و ههر
کس بر خدا توکل کند ،کفایت امرش را میکند؛ خداوند فرمان خود را به انجام میرساند و خهدا
برای هر چیزی اندازهای قرار داده است».
بر همین اساس ،خداوند در جای دیگری با تأکید بر توکل به خدا میفرماید:
َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ
ُ
ض ٍّر َف َال َك َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ
ذه
و ِإن يمسسک الله ِب
اشف له ِإال هو و ِإن ي ِردک ِبخير فال راد ِلفض ِل ِه ي ِصذيب ِب ِ
ِ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ 3
َ
ُ
َ
اء م ْن ع َباده و هو الغفور َّ
َ ْ َ َ ُ
الر ِحيم؛ و اگر خداونهد ،هبهرای امتحهان یها کیفهر گنهاه
من يش ِ ِ ِ ِ

زیانی به تو رساند ،هیچ کس جز او آن را بر طرف نمیسازد؛ و اگر اراده خیری برای تو کند،

هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد .آن را به هر کس از بنهدگاند بخواههد میرسهاند و او
غفور و رحیم است.
 .1همان.
 .2طالق.3 :
 .3یونس.107 :
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بنابراین انسان متوکل در همه امور ،تنها به خدا اعتماد و اطمینان دارد و دل از همه کس و از همهه
َ
َ
چیز بریده و تنها به خدای قادر متعال امیداوار است .البته همانگونه که گفته شد این عهالم ،عهالم
اسباآ است و به همین جهت آدمی باید کارهای خود را به خوبی انجام دهد و از وظیفهه فهردی،
خانوادگی و اجتماعی و سیاسی خود غافل نگردد؛ ولی باید بداند که تأ یر همه امور تنها به دسهت
خداست .بنابراین شخ مؤمنی که به خدا توکهل دارد ،وظیفهه و عمهل تهحیح خهودش را نیهز
انجام میدهد؛ نه اینکه مانند آن مرد در زمان رسولخدا باشد که میخواست با توکل به خدا،
شترش را نبندد و آن را رها سازد ،اما پیامبر اکرم به او فرمهود« :ابتهدا شهترت را ببنهد و سهپس
توکل کن» 1.کسانی که به خدا ایمان و معرفت دارند ،میدانند کهه بهه مقتضهای حکمهت الههی،
امور به واسطه اسباآشان تحقق مییابند .البته باید بداند کهه اسهباآ در ا ربخشهی و خاتهیت
خود مستقل نیستند؛ بلکه آنها نیز بدون فضل و اذن خدا نمیتوانند تأ یری داشته باشهند .بنهابراین
ضمن استفاده از اسباآ عالم ،باید توجه داشت که مسبباالسباآ و آن وجودی که همه ا رهها از
او و همه چیز به دست قدرت اوست ،تنها خدای متعال است.
آنک م  ینممداومسم عمبیراعیممان  


کینهددل مرسمبیهایجهمان 2


ج .آثار توکل در قرآن و روایات

بدون تردید توکل به خدا و اعتماد به او ،دارای آ اری است که به بخشی از آن میپردازیم:
 .1شجاعت و قدرت تصميمگيری

خداوند به پیامبر اسالم میفرمایدِ « :فِّ َذاِعزمتِ َفتوكول ِعَ ه ِ
َلىِاّلل ِِإ و ه ِ
يْ؛
لو ِّك َِ َِ
ِاّللِيُح ُّ
َ
َ
لبِال ُمتَ َ
َ َ َ ََ
ََ
هنگامی که تصمیم گرفتی ،بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند متوکالن را دوست دارد».
پیامبر گرامی اسالم در حدیثی فرمود« :ملِْأحلبِأ ِيكلو َ ِأقلوىِالن ِ
لاِِفَ َيتَوكول ِِعََلىِ
َ
َ
َ و َ
َ
ه َاّللِِتعالى؛ 4کسی که دوست دارد قویترین مردم باشد ،باید بر خدا توکل کند» .از آنجا کهه همهه
قدرتها از خداست و خدای متعال ،قادر مطلق و متعال می باشد ،بنهابراین ههر کسهی بهه خهدا
توکل کند و خود را به او بسپارد ،قویترین خواهد بود و شکست نخواههد خهورد؛ چنانکهه امهام
3

 .1عبدالحمید بن هبةالله ابن ابیالحدید؛ شرح نهجالبالغه؛ ج  ،11ص .201
 .2جاللالدین محمد بلخی رومی؛ مثیوی معیوی؛ دفتر دوم ،بخد .114
 .3آلعمران.159 :
 .4حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .27
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باقر فرمود« :مِْتوكو ِعََىِا ه َِّللَِلَِيغََبِوِم ِْ ِِاعتصمِ ِب ه ِ
اّللَِلَِيُه َز ُِم؛1هر کهس توکهل بهر خهدا
َ َ َ َ
َ ََ َ َ َ ُ ُ َ َ
کند ،مغلوآ نگردد و هر که به خدا پناه آورد ،شکست نخورد».
 .2کار و فعاليت

کسانی که به خدا توکل میکنند ،اهل کار و تالشند و از فعالیت و کسب و کهار بهرای تهیهه رزق
دست بر نمیدارند .در روایتی آمده است پیامبر خدا عدهای را دید کهه کشهاورزی نمیکننهد.
َلِ،بل ِأنلتُ ُمِ
به آنها فرمود :شما چه کارهایهد گفتنهد :مها توکهل کننهدگانیم .حضهرت فرمهودَ « ::
المتو ِكَو َِ؛ 2نه ،بلکه شما سربار [دیگران] هستید».
ُ
لمیکنممیدرکممارکممن  
گممرووک م 
ا
درووکمملازسممبیغافمملمشممو  




ا
مرجبمارکمن 3
کشتکنپسوکی 
ا
رمم «الکاسممیحبیممیاللم »شممنو 
ا
مماووکمملنزانممویاشممتر بنممد 4




گفمممتپیرمبمممر ممم آواز لنمممد  




 .3عدم سلطه شيطان

به هر اندازه که ایمان انسان قویتر و توکلد بر خدا زیادتر باشد ،بهه همهان انهدازه از زیهر سهلطه
َّ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ
َ َ َّ َ
ين َ
آم ُنوا َو َع َلذی َربه ْ
ذم
ِ
ال
ی
ل
ع
ان
ط
شیطان و هواهای نفسانی خارج خواهد شدِ « :إنه ليس له سل
ِ
ِ
َي َت َو َّك ُل َ
ون»؛5چرا که او بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل میکنند ،تسلطی ندارد.
 .4آرامش و عدم نگرانی از حوادث روزگار

انسانی که به خدا معرفت و به او اتکال دارد ،از مخلوقات خدا و حهواد ی کهه ممکهن اسهت در
زندگی او رخ دهد ،هیچ نگرانی ندارد .قرآن کریم در موارد زیهادی بهه ایهن حقیقهت اشهاره کهرده
است:

ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َوِي ُقولُو َ َِط َ ِ
لب َِملاِ
اِب َْ ُزواِمِْعند َ
ِاّلل َِيكتُ ُ
اع ِ َفِّ َذ َ
َ
ک َِبيو َت َِطائ َف ِمن ُِهمِ َغي َِْالولذفِتَ ُقلو ُل َِو ه َ ُ
6
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َىِاّلل َِوِكَ َفىِب ه َاّلل َِوكيَلِ؛ آنها در حضور تهو میگوینهد:
ِعَ ه َ
ِعن ُهم َِوِتَ َوكو َ
يُ َب ِّيتُو َ ِ َفأعْض َ

 .1علی بن حسن طبرسی؛ مشكاة األنوار فی غرر األخبار؛ ج  ،1ص .21
 .2حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل؛ ج  ،2ص .288
 .3جاللالدین محمد بلخی رومی؛ مثیوی معیوی؛ دفتر اول ،بخد .47
 .4همان.
 .5نحل.99 :
 .6نساء.81 :
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فرمانبرداریم ،اما هنگامی که از نزد تو بیرون میروند؛ جمعی از آنان بهر خهالف گفتهههای
تو ،جلسات سری شبانه تشکیل میدهنهد؛ آنچهه را در ایهن جلسهات میگوینهد ،خداونهد
مینویسد .اعتنایی به آنها نکن! [و از نقشههای آنان وحشت نداشته باش] و بهر خهدا توکهل
کن .کافی است که او یار و مدافع تو باشد.

بنابراین انسان باید در همه امور اعم از مادی و معنوی بر خدای تعالی تکیه کند و تهأ یر اسهباآ و
ِاّلل» باور و اطمینان داشته باشد که
علل را از او بداند و به اتل «َلِمؤثَِْف ِالوجويِإَلَ ه َ ِ
اگممرویمملعممالد جنبممدزجممای  


ا
نبممردرگممیوممانخواهممد ممدای 1






یکی از اطرافیان امام خمینی مینو یسد:
یکی از بارزترین تفات روحی امام  ،اطمینانخاطر اسهت و همهه کسهانی کهه امهام را
درک کردهاند ،میدانند که در تمام فراز و نشیبها و سهختیهای زنهدگی خهود ،حتهی یهک
لحظه دچار اضطراآ و تزلزل نگردیده است و همیشه جازم و مصمم بوده ،چه در حهوادث
قبل از انقالآ و چه بعد از آن  ...امام را [در عصر طاغوت] میخواهند بهه سهوی تههران
حرکت دهند ،یاران در کنار ماشین گریه میکنند؛ ولی آنان را دعوت به تبر مهیکنهد .ایهن
سخن خودشان است که :در بین راه قم و تهران ناگهان ماشین از جاده اتلی منحرف شد به
ً
خاکی و من یقین کردم که میخواهند مرا بکشهند ،ولهی مجهددا ماشهین بهه جهاده اتهلی
بازگشت .من در خود مراجعه کردم و دیدم هیچ تغییری در من حاتل نشده است.

2

 .5محبوبيت نزد خدا

خداوند متوکلین را دوست دارد و بر اساس توکلشان امورشان را کفایت میکند« :ا َّن َ
اللذه ُيح ُّ
ذب
ِ
ِ
ََُ َ
لين؛ 3به راستی که خداوند توکلکنندگان را دوست دارد» .همچنین خداوند درباره مؤمنانی
المتوك

َّ َّ َ َ ُ
ُ
َّ
الص َ
ات
آمنذوا َو َع ِملذوا
ذِين
ِ
که اهل کارهای شایسته از جمله توکل هستند ،میفرمایدِ « :إن ال ِ
ذالح ِ
َس َي ْج َع ُ َل ُه ُم َّالر ْح َم ُن ُو ًّدا؛ 4کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردهاند ،بهه زودی [خهدای]

رحمان برای آنان محبتی [در دلها] قرار میدهد».
امام زینالعابدین در زیارت امینالله به خداوند عر
 .1رضا مختاری؛ سیمای فرزانگان؛ ج  ،1ص .374
 .2همان ،ص .379
 .3آلعمران.159 :
 .4مریم.96 :

فسىِِ...م ِحبول ِ
اجع ِنَ
میکند« :الََهمِ َف َ
ُ
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َرضکِوِس ِ
يائکِ،محبوب ِِفىِا ِ
ِ ِ ِ ِ
ک؛ 1بارالها ،مرا دوستدار خاتان اولیهای خهوید و
مائ َِ
َ َ
ل َص َفوةِاَول َ َ ُ َ
محبوآ در اهل زمین و آسمان خود قرار ده» .استاد جوادی آملی درباره اهمیت محبوبیت الههی
مینویسد« :انسان بامعرفت به محبت الهی نائل میشود ،ولی تالش باید آن باشد کهه عهالوه بهر
محبت به خدا ،محبوآ خدا شود؛ زیرا انسانی که محب و محبوآ خهدا شهد ،ههم کهار را بهرای
2
خدا انجام میدهد و هم خدای سبحان مجاری ادارکی و تحریکی او را به عهده میگیرد».
حضرت ابراهیم شخصیتی است که نزد همه ادیهان ابراهیمهی ،یعنهی یهودیهت ،مسهیحیت و
اسالم از محبوبیت باالیی برخهوردار اسهت و همهه بهه آن حضهرت افتخهار میکننهد .ایشهان در
سختترین و بحرانیترین شرایط زندگی خود ،تنها بهر خهدا توکهل کهرد و فقهط او را مهدبر امهور
دانست .قرآن کریم درباره بتپرستان که میخواسهتند او را در میهان آتهد بسهوزانند ،میفرمایهد:
َ ِّ ُ
ُ ُ
َ ُ
ُ ُ
فاع ِل َين؛ 3گفتند :او را بسهوزانید و خهدایان خهود را یهاری
«قالوا ح ِرقوه و انصروا ِالهتكم ِان كنتم ِ
کنید ،اگر کاری از شما ساخته است» .مشرکان تا آنجا که توان داشتند ،هیزم روی ههم انباشهتند و
آنگاه که هیزمها را آتد زدند و خواستند حضرت ابراهیم را در میان آتهد بیفکننهد ،از شهدت
حرارت نمیتوانستند نزدیک آتد شوند تا اینکه شیطان منجنیقی برای آنان سهاخت و ابهراهیم
را بر باالی آن نهادند و او را به درون آتد پرتال کردند .امام تادق میفرماید:
ُجَس ِِا ِ ِ
ِ
َرايواِ َا ِيْمواِ ِب ِه ِِفىِالنَ ِ
نج ِ
ِجبْائيل ُِ
ارِأتا ُ َ
ىِالم َ
نيق َِوِا ُ
ُ
بْاهيم ِف َ
ل ََماِا َ
َ ُ
ِ
ِاّللِوِبْكاتهِ َالَکِحاجهِ َفقال ِ
السَلمِعََيک ِ
َيکِ َفلَل؛ 4هنگهامی
ِياِا
ِأماِال َ
و ُ َ َ
حم ُه ه َ َ َ َ ُ ُ َ َ
ُ
َ َ
بْاهيم َِو َِر َ

ِ َفقلا َلِ:

که ابراهیم

را باالی منجنیق گذاشتند و میخواستند او را در آتد بیفکنند ،جبرئیل

به

مالقاتد آمد و پس از سالم گفت :آیا نیاز داری که به تهو کمهک کهنم ابهراهیم در جهواآ
گفت :اما به تو ،نه!
چونرهماازمنجنیمآآممد لیمل  
َ َ َ
حاج ٌ
یمام َ
ج
ک َ
جتبمی»  
گفت«هلل




مننمدارمحماجتیازهمیسکمس  


گفممت ممااوجبر یمملایپادشمماه  


آممممدازدر مممارعممم جبر یمممل 
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حممالمممنمی


در نهایت از آنجا که حضرت ابراهیم کار خود را به خدا واگذاشت و به او اعتماد کهرد و آتهد
ُ
ُ ُ
َ
بذراهيم؛2و مها گفتهیم :ای آتهد! بهر
نار كونی َبردا و َسالما َعلذی ِا
بر او گلستان شهدَ « :و قلنا يا
ابراهیم سرد و سالم باش».
3
آری ،کسی که بر خدا توکل کند ،خدا او را کفایت میکندَ « :مِْتَ َوكو َ َِعَ َِيهِكَفاُِ».
دالهممموارهوسمملیدرامما مما
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وودل ردیگری هرچم  نمدی 4....


د .دعای امام سجاد

درباره توکل

در پایان ،دعای امام سجاد

درباره درخواست توکل به خدا را میخوانیم:

ِ
ِ
ِ،وِ ِبل َِِ
ِ،وِ ِب َ ِ َأستَ ِغ ُ
ِ،و ِِإيو َ
َف ِِّلَي َ ِ َأف ُِّْ،وِمن َ ِ َأ َخ ُ
وِ،و ِِإلَي َ ِ َأل َجل ُأ َ
وِ،وِلَ َ ِ َأي ُع َ
اكِ َأر ُج َ
يث َ
اف َ
5
ومِْ،وِعََيل ِ َأتَوكول ِ،وِعََلىِج ِ
ِ
ِ
ِ
لوي َك َِوِكَ َْ ِمل َ ِ َأتو ِكل ُِ؛
يْ َِ
ِ،و ِِإيو َ
َأث ُق َ
ِ،وِ ِب َ ِ ُأ ُ َ َ َ َ ُ َ َ
ُ
اكِ َأستَع ُ
[الهی] به سوی تو میگریزم و از تو میترسم و از حضهرتت فریادرسهی مینمهایم و بهه تهو

امیدوارم و تو را میخوانم و به تو پناه میآورم و به تو اطمینان دارم و از تو یاری میخواهم و
به تو ایمان دارم و بر تو توکل میکنم و بر جود و کرمت اعتماد مینمایم.

 .1مالاحمد بن محمدمهدی نراقی؛ مثیوی طاقدیس؛ ص .309
 .2انبیاء.69 :
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ خطبه .89
 .4ناتر خسرو قبادیانی؛ دیوان ناصر خسرو؛ ص .545
 .5علی بن حسین امام زینالعابدین ؛ صحیفه سجادیه؛ دعای .52
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عوامل غفلت از نگاه قرآن
االسالموالمسلمینسیدعلیاکبرحسینیرامندی

حجت

*

مقدمه

در میان نظامهای اخالقی ،تفاوتهایی در تعریف مفاهیم اخالقی و تعیین مصداقِ خهوآ ،بهد،
باید ،نباید و وظیفه اخالقی وجود دارد .در مکتبهای اخالقی وحیهانی ،بههویهژه نظهام اخالقهی
قرآن« ،ذکر» و نقطه مقابل آن «غفلت» ،از جایگاه ویژهای برخوردارند و نقهد بسهیار مهمهی در
ناپذیر غفلهت موجهب شهده اسهت تها ایهن
سعادت و یا بدفرجامی انسان دارند .پیامدهای جبران ِ
رذیلت اخالقی ،بید از هر رذیلتی در قرآن مورد توجه قرار گیرد .قهرآن ،تفکهر را برتهرین نعمهت
الهی به انسان میداند؛ زیرا انسان با تفکر میتواند به فهم حقیقت نائل شهود و از غفلهت رههایی
یابد .اتیلترین حقیقت از منظر قرآن ،آگاهی از وجهود خهدا و قیامهت و اعتقهاد راسه بهه ایهن
مظاهر غیبی است .بر اساس تحلیلهای قرآنی ،شناخت و اعتقاد به ایهن حقهایق اتهیل ،زمهانی
ََْ ُ َ
َ ْ َ
يذاة
مظاهر
دستیافتنی است که آدمی
ظاهرا ِمن الح ِ
محدود مادی نشده باشد« :يعلمون ِ
ِ
زندانی ِ 1
ُّ
الد ْنيا َو ُه ْم َعن اآلخ َرة ُه ْم غذاف ُل َ
ون» .در ایهن نوشهتار ،عوامهل غفلهت از منظهر قهرآن بررسهی
ِ ِ ِ
ِ
میشود.
واژهشناسی قرآنی غفلت

«غفلت» در زبان فارسی به معانی مختلفی همچون فرامهوش کهردن ،سههو ،بیخبهری ،نهادانی،
بیتوجهی ،بیپروایی ،سهلانگاری ،بیاعتنایی و سستی آمهده اسهت 2.غفلهت در جهایی بههکار
میرود که چیزی در ذهن موجود بوده ،اما مورد توجه نباشد 3.بنابراین غفلت ،نقطه مقابل توجه و
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1روم.7 :
 .2علیاکبر دهخدا؛ لغتنامه دهخدا؛ ج  ،10ص .14774
 .3عبدالله جوادی آملی؛ تفسیر تسییم؛ ج  ،1ص .405

  60رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

تفکر است.
واژه غفلت و مشتقات آن 35 ،بار در قرآن تکرار شده است که در بسیاری موارد متعلق غفلهت؛
«خدا»« ،آیات خدا»« ،دستورات خدا»« ،خویشتن» و «قیامت» است .هدف اتهلی آیهاتی کهه
در آنها غفلت از خداوند نفی شده است ،تأکید بر علم و آگاهی کامل خداوند بهه همهه حهوادث
2
جهان و نیز آگاهی نسبت به رفتارهای انسانها و آ ار تربیتی آن است.
در آیه  179اعراف ،معنای قرآنی غفلت و پیامدهای آن بازگو شده است .غفلت در مفهوم قرآنهی،
نعمهت تعقهل اسهت .از منظهر قهرآن ،واالتهرین
ناتوانی از درک حقیقت 3به دلیل بیتهوجهی بهه
ِ
آگاهیها ،اذعان به وجود خدا و قیامت و اعتقاد راس به ایهن مظهاهر غیبهی اسهت .خداونهد بهه
ََ
ْ
پیامبر خود فرمان میدهد تا از کسانی که خدا را فراموش کردهاند ،روی برتابد« :فأ ْعرض َعن َّمذن
ِ
ْ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ْ َ َ َ ُّ ْ
َت َو َ
الدن َيا» 4.سپس به این نکته اشاره شده است کهه علهم محهدود
لی َعن ِذكرنا و لم يرد ِإال الحيوة
ِ
ِ
ُ
َ
آنان برای هدایت و سعادتشان کافی نیست« :ذ ِال َك َم ْب َلغ ُهم م َن ْال ِع ْلم؛ 5این آخهرین حهد آگهاهی
آنهاست».
برخی آیههای قرآن ،کسانی را که در جهان محدود مادی محصور شده و حیات آخهرت را از یهاد
َ
ذن ْال َحيذاة ُّ
بردهاند ،غافل و ناآگاه مینامهدَ « 6.ي ْع َل ُم َ
ذم َعذن اآلخذ َرة ُه ْ
الذد ْنيا َو ُه ْ
ذم
ظذاهرا ِم
ون
ِ ِ ِ
ِ
ِ
غاف ُل َ
ون؛ 7آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را میدانند ،و از آخرت هو پایان کار غافلند».
ِ
در قرآن این واقعیت نیز بازگو میشود کهه غفلهت ،سرنوشهت محتهوم بسهیاری از انسانهاسهت؛
کسانی که بیتوجه به آیههای روشن الهی ،همچنان در غفلت و بیخبهری بهه سهر میبرنهدِ « :إ َّن
َ َّ
َ
ُ َ 8
َ
َ ْ
غافلون».
اس عن ِ
آياتنا ل ِ
كثيرا ِمن الن ِ
َ
در سوره قمر در شد آیه ،این پرسد اساسی تکرار شده است« :ف َه ْ ِم ْن ُم َّد ِكر» 9.لحن و آهنگ
1

 .1حسن مصطفوی؛ التحقیق فی کلمات القرآن الكریم؛ ج  ،7ص .246
 .2مقداد بن عبدالله فاضل مقداد؛ ارشاد الطالبین؛ ص  206و .207
 .3اعراف.146 :
 .4نجم.29 :
 .5نجم.30 :
 .6نجم 29 :و .30
 .7روم.7 :
 .8یونس.92 :
 .9قمر.56 ،40 ،32 ،22 ،17 ،15 :
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پرسد ،نشان میدهد که پرسشگر امیدی به اندرزپذیری ندارد؛ زیرا مخاطبهان ایهن پرسهد ،در
اعماق تاریکی غفلت فرو رفتهاند.
عوامل غفلت

در نظام اخالقی قرآن ،غفلت یکی از مهمترین آسیبهای تربیت اخالقهی بهه شهمار میآیهد .در
این کتاآ الهی ،پیامدهای فراموشی و غفلت بیان شده است .از منظر قرآن ،رذیلتهای اخالقهی
همچون هوای نفس ،لذتجویی ،توبه ،سستی و تنآسایی ،حسادت ،بخل ،خشم ،وسوسههای
شیطان ،جلوههای دنیا و دنیهاگرایی ،وابسهتگی بهه هروت ،فرزنهدان و همسهران ،سسهتی ایمهان،
آروزهای دراز ،جهل و نادانی و بیاعتنایی بهه آرای دیگهران ،از عوامهل ایجهاد غفلهت محسهوآ
میشوند .در برخی آیات از عوامل غفلتزا ،به دشمنان انسان تعبیر شده است .در اینجا به چههار
عامل مهم غفلتزا که در قرآن مدار توجه قرار گرفته است ،اشاره میشود:
 .1هوای نفس

نفس ،واژهای عربی است که در فارسی واژگانی مانند «خهود» و «مهن» جهایگزین آن مهیشهود.
مقصود از نفس ،هویت فردی هر یک از انسانها و وجه تمایز آنها از همهدیگر اسهت .در قهرآن،
مفهوم «خود» با واژگانی همچون «قلب»« ،عقل»« ،فؤاد»« ،روح» و «نفس» بیان شهده اسهت.
ِ
2
1
در قرآن با توجه با کارکردهای متنوع نفس ،وتفهای گوناگونی همچون «مطمئنه»« ،لوامه» و
و «اماره»3برای این واژه بهکار رفته است.
نفس مطمئنه ،همان نفس یا روح انسانی اسهت کهه مراتهب کمهال را پیمهوده و بهه مقهام بهات و
َ
َْ
اطمینان بار یافته است .تفس لوامه نیز به معنای نف ِس مالمتگر است که انسان را در برابهر خطها و
َِّ ْ
َ ُْ
گناه ،نکوهد میکند 4.این اتطالح برگرفته از این آیه اسهتَ « :وال أق ِس ُذم ِبذالنف ِس َِّالل َِّو َامذ ؛ 5و
سوگند به [نفس لوامه و] وجدان بیدار و مالمتگر [که رستاخیز حق است]» .برخی نفس لوامهه را
َ
همان وجدان اخالقی و حهد فاتهل نفهس امهاره و نفهس مطمئنهه دانسهتهاند 6.نفهس امهاره نیهز
 .1فجر.27 :
 .2قیامت.2 :
 .3یوسف.53 :
 .4محمدتقی مصباح یزدی؛ آیین پرواز؛ ص .24 – 26
 .5قیامت.2 :
 .6مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،3ص  595و .596
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بازگوکننده آن دسته از تمایالت نفسانی است که آدمی را به افراط و زیادهروی در لذتهای مهادی
همچون خوردن ،آشامیدن ،تفریح ،جاهطلبی ،روت ،قدرت و روابط جنسی ترغیب میکند.
در نظام اخالقی قرآن ،نمیتوان نیازهای ضروری و لذتهای مشروع را نادیده گرفت .در آیهات و
روایات پیشوایان معصهوم  ،کسهانی کهه از تمهایالت معقهول و مشهروع مهادی خهود چشهم
1
مرز برخورداری از لذتهای مادی به عقل ،شهریعت
پوشیدهاند ،نکوهد شدهاند .تعیین حد و ِ
2
و علم و اگذار شده است.
قرآن نفس امهاره را خطرنهاکترین دشهمن انسهان مهیدانهد؛ دشهمنی کهه در درون انسهان بهرای
َّ َّ
الذن ْف َس َ َأ َّم َ
ذارة
گمراهیاش تالش میکند .قرآن در توتیف این نفس سهرکد ،میفرمایهدِ « :إن
ُّ
وء؛ 3نفس [سرکد] بسیار به بدیها امر میکنهد» .نفهس امهاره ،دشهمنی اسهت کهه حتهی
ِبالس ِ
برگزیدگان الهی مانند حضرت یوسف تدیق که از مقام عصهمت برخوردارنهد ،از آن ههراس
ِّ َ ْ ْ ِّ َ ُ َّ َ
َ
َ َّ َ ُ ْ
دارند .آن حضرت درباره نفس اماره میفرمایدَ « :و ِاال تصرف َعنی ك ْي َدهن ا ْص ُب ِال ْي ِهن َواكذن ِمذن
ِ
ْ
َ
لين؛[ 4خدایا] اگر کید و مکر زنان را از من بازنگردانی ،به آنهها میهل خهواهم داشهت؛ و در
جاه
ال ِ
َ َُ ْ َ ْ
َ
لين» به معنهای غفلهت
جاه
تف جاهالن خواهم بود» .جهل در این عبارت قرآنی «و اكن ِمن ال ِ
ِ
6
5
به کار رفته است .در اخالق اسالمی نفس ،دشمنترین دشمن انسان معرفی و مبارزه بها ههوای
نفس ،به جهاد اکبر تعبیر شده است 7.مخالفهت بها نفهس امهاره ،از واجبهات شهرعی و اخالقهی
8
است
قرآن هواپرستی را منشأ غفلت و غفلت را ناآگهاهی و نهاتوانی از درک حقیقهت میدانهد .آیهه 23
ََ َ َ
سوره جا یه غفلت و محرومیت از آگاهی ،یکی از مجازاتهای الهی شمرده اسهت« :أف َرأ ْيت َم ِن
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ ُ َّ
الل ُه َعلی ع ْلم َو َخ َت َم َعلی َس ْمعه َو َق ْلبه َو َج َع َ َعلی َب َصره غ َ
شذاوة؛ پهس
اتخِ ِإلهه هواه و أضله
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
نفس خوید قرار داد و با اینکه از حقیقت آگاه بود ،خدا
آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای ِ
 .1اعراف.32 :
 .2ر.ک :محمدتقی مصباح یزدی؛ آیین پرواز؛ ص .28
 .3یوسف.53 :
 .4یوسف.33 :
 .5محمد عزت دروزه؛ التفسیر الحدیث؛ ج  ،2ص .553
 .6احمد بن محمد ابنفهد حلی؛ عدة الداعی و نجاح الساعی؛ ص .314
 .7محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،70ص 65؛ محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج  ،15ص .161
 .8محمود هاشمی شاهرودی؛ فرهیگ فقه مطابق مذهب اهلبیت

؛ ج  ،3ص  145و .146
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او را گمراه ساخت 1و بر گوش و قلبد مهر نهاد و بر چشمد پرده افکند » .در فهراز پایهانی آیهه،
هواپرستی را نشانه غفلت دانسته و هواپرستان را با این پرسد توبیخی « َأ َفال َت َِ َّك ُر َ
ون؛ آیها متهذکر
نمیشو ید !» به یادآوری و رهایی از غفلت ترغیب میکند.
 .2شيطان

شیطان پس از نفس ،خطرناکترین و زیانبارترین دشمنان بیرونی انسان اسهت .مهمتهرین ههدف
ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َِّ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َ َِّ
2
ذه؛
يهم الشيطان فأنساهم ِذكذر الل ِ
شیطان آن است که انسان خدا را فراموش کند« :استحوذ عل ِ
شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده است».
در آیه  91سوره مائده ،ابتدا به برخی ابزارهای اغهواگری شهیطان اشهاره ،و ههدف شهیطان از ایهن
َّ ُ ُ َّ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ
ْ َ
َ
ضذاء ِفذي الخ ْمذر َو
ذداوة َو ال َبغ
وقع بيذنكم الع
اغواگری بیان میشهودِ « :إنما يريد الشيطان أن ي ِ
ِ
ْال َم ْي ِس ِر؛ جز این نیست که شیطان میخواهد ،با شرابخواری و قمار میان شما دشهمنی و کینهه بهر
َّ
َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ْ َّ َ َ
ذالة
پا کند» و در ادامه آیه ،هدف اتلی شیطان بازگو میشهود« :و يصدكم عن ِذك ِر الل ِه و ع ِن الص ِ
َف َه ْ َأ ْن ُت ْم ُم ْن َت ُه َ
ون؛ و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد» .در این آیه نیز غفلت و فراموشی خهدا،
هدف اتلی شیطان معرفی شده است.
بر اساس آیههای قرآن ،شیطان اعالم کرده است که قصد دارد از هر راه ممکنی انسهانها را گمهراه
کند و این سخن خود را بارها با قسم و تأکید ،تکرار میکند:
َ ْ
يم ُث َّم َالت َي َّن ُ
ين َأ ْيديه ْم َو م ْن َخ ْلفه ْ
َق َال َفب َما َأ ْغ َو ْي َتنی َ َأ ْق ُع َد َّن َله ْم صر َاط َك ْال ُم ْس َتق َ
ذم َو
ب
ن
م
م
ه
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ َ َ
َ
َ 3
َع ْن َأ ْي َمانه ْم َو َعن َش َ
تج ُد أ ْكث َر ُه ْم ش ِاك ِرين؛ شیطان به خداوند گفت :پس بهدان
ائل ِهم و ال
م
ِ
ِ

ً
سبب که مرا به بیراهه افکندی ،حتما در کمین آنها بر سر راه مسهتقیم تهو خهواهم نشسهت؛
سپس به آنها از پید رو و از پشت سرشان و از راسهت و چ شهان هجهوم خهواهم آورد ،و
بیشتر آنها را سپاسگزار نخواهی یافت.

َّ َّ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ ُ
ذِ ُ
وه
در آیات قرآن بر دشمنی شیطان تأکید فراوانی شهده اسهتِ « :إن الشذيطان لكذم عذدو فات ِخ
َّ
َ ُ ِّ 4
َ َّ ُ ُ ُ
ذم َع ُ
الش ْيطان إ َّن ُه َل ُك ْ
ذد َو
ات
عدوا» و شیطان را دشمن آشکار انسان شمرده است« :ال تت ِبعوا خطو ِ
ِ ِ
 .1در بسیاری از ترجمه های فارسی مانند ترجمه آیت الله مکارم شهیرازی ایهن ترجمهه بهرای آیهه ارائهه شهده اسهت:
«خداوند او را با آگاهی هبر اینکه شایسته هدایت نیست گمراه ساخت».
 .2مجادله.19 :
 .3اعراف :آیه  16و .17
 .4فاطر.6 :
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ُمبين».
در قرآن بر این نکته تأکید شده است که شیطان بدون همکاری انسانها ،هرگز نمیتواند کسهی را
فریب دهد و از یاد خدا غافل نماید .پس از وسوسهگری و وعهدههای فریبنهده شهیطان ،هنگهامی
پیروز خواهد شد که انسان وعدههای شیطان را باور کند و تسلیم او شود .این اتل گاهی از زبهان
شیطان بازگو شده و مورد تأیید خداوند قرار گرفته است؛ چنانکه در آیهه  22سهوره ابهراهیم آمهده
َّ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ
ْ ْ
َ ُ
اسهتَ « :و ما َ
ومذوني َو ُل ُ
ذت َج ْب ُت ْم لذي َفذال َت ُل ُ
ومذوا
كان ِليَ َعل ْيك ْم ِمن ُسلطان ِإال أن دعوتكم فاس
َُْ
أنف َس ُكم؛ من بر شما هیچگونه تسلطی نداشتم ،جز آنکه شما را دعوت کردم و شما نیز دعهوتم را
پذیرفتید؛ پس مرا نکوهد نکنید و خود را نکهوهد کنیهد» .در سهه آیهه از قهرآن در کهالم خهدا
تصریح شده است که شیطان هرگز تسلطی برانسانها ندارد .در آیهه اول علهت تسهلط شهیطان را
َّ
َّ َ َ ْ
َ
ْ
ََ َ
َ
غاوين؛ 2و بهه
فریب خوردن انسان میداندِ « :إ َّن ِعباد ل ْي َس لك َعل ْي ِه ْم ُسلطان ِإال َم ِن ات َب َعك ِمن ال
یقین تو بر بندگان من تسلطی نداری ،مگر گمراهانی که از تو پیروی کردنهد» .بهر اسهاس دومهین
َ
ْ
آیه ،نداشتن ایمان و توکل به خداوند را عامل سلطه شیطان میداند« :إ َّن ُه َل ْي َس َل ُ
ذه ُسذلطان َعلذی
ِ
َّ َ
آم ُنوا َو َعلی َربه ْم َي َت َو َّك ُل َ
ِين َ
ون؛ 3و به یقین تو را بر بندگان من تسلطی نیست ،جز گمراهانی کهه
ال
ِ
از تو پیروی کردند» .در سومین آیه برای رهایی از تسلط شیطان بر دو عنصر بندگی و توکل تأکیهد
شده استِ « :إ َّن ِعباد َل ْي َس َل َك َع َل ْي ِه ْم ُس ْلطان َو َكفی ِب َرب َك َوكيال؛ 4بیتردید تو هیچگونه تسلطی
بر بندگان فرمانبردار من نخواهی داشت .کافی است که پروردگارت وکیل و کارساز هامور بنهدگان
خود است».
1

 .3دنياگرایی

در قرآن ،دنیا یکی از دشمنان انسان معرفی شده است و به دلیل جلوهها و جهذابیتهای فراوانهی
که دارند ،بسیار فریبا و اغواگر است و میتواند انسان را از یاد خدا غافل نماید .واژه دنیها 111 ،بهار
در قرآن تکرار شده و در همه موارد با «الف و الم» آمده است .در شماری از این آیهات ،خداونهد
َ َ ُ ْ َ
يذاة
به مقایسه دنیا و آخرت پرداخته و دنیا را در مقایه با آخرت ناچیز دانسته است« :فما متاع الح ِ
َ
ُّ ْ
اآلخ َر ِة ِإ َّال قلي ؛ 5متاع زندگی دنیا ،در برابر آخرت ،جز اندکی نیست».
الدنيا ِفي ِ
 .1بقره.168 :
 .2حجر.42 :،
 .3نحل.99 :
 .4اسراء.65 :
 .5توبه.38 :
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ُ

ْ

ُ

ُّ
َ َ ْ َ
َّ َ ُ ْ ُ
ور؛
در برخی آیات در تعریف دنیا ،آن را عامل فریب میداند« :و ما الحياة الدنيا ِإال متذاع الغذر ِ
زندگی دنیا ،چیزی جز عامل فریب نیست» .بر اساس تعالیم قرآنهی ،امهوال و فرزنهدان بهه دلیهل
ِ
جذابیتی که دارند ،میتوانند موجب غفلت انسان از خدا شوند .بهه همهین دلیهل در آیهه  9سهوره
َ َ ُّ َّ َ
ذو ُال ُك ْم َو َال َأ ْو َال ُد ُك ْ
كم َأ ْم َ
ين َء َام ُن ْوا َال ُت ْله ُ
ذم
منافقین ،خداوند به مؤمنان هشدار میدهد« :يا أيها ال ِِ
ِ
ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ
َ
اس ُرون؛ 2ای کسهانی کهه ایمهان آوردهایهد ،امهوال و
عن ِذك ِر الل ِه و من يفع ذ ِالك فأولئك هم الخ ِ
روت شما و فرزندان شما ،شما را از یاد خدا غافل نکند؛ هر کس چنین کند ،او زیانکار است».
با اندکی درنگ در قرآن مهیتهوان دریافهت کهه در تعریهف قرآنهی ،دنیها از مظهاهر رحمهت و
جلوههای زیبای آفهریند الههی اسهت .آنچهه موجهب گمراههی و فریهب مها میشهود ،تکها ر و
زیادهخواهی و دلبستگی افراطی دنیا و مظاهر دنیاست .این دلبستگی افراطهی اسهت کهه مها را از
خدا و بندگی خدا غافل میکند ،نه دنیا و مظاهر آن.
در آیه  131سوره طه نمونهای از انذارهای قرآن نسبت بهه دشهمنی و فریبنهدگی دنیها اشهاره شهده
ُّ ْ
َ َ ُ َّ َّ َ ْ َ ْ َ
َْ
َ َّ ْ
ُْ ْ َ َْ َ ْ َ
الدنيا؛ 3و هرگز چشمان خهود
ياة
است« :و ال تمدن عينيك ِإلی ما متعنا ِب ِه أزواجا ِمنهم زهرة الح ِ
را به نعمتهای مادی که به گروههایی از آنان دادهایم ،میفکن .اینها شکوفههای زنهدگی دنیاسهت
تا آنان را در آن بیازماییم» .این انذار با اندکی تفاوت در آیه  88سوره حجر نیز تکرار شده است.
امام علی شخصی را که به دنیا دشنام میداد ،نکوهد کرد و او را از این کار منع نمود و نقهد
دنیا را در رستگاری انسان یادآور شد و به او فرمود« :دنیا ،سرای عبرتهاست .با وجود پدرانت و
مادرانت که در زیر خاک آرمیدهاند؛ بیمارانی که انتظار مرگ را مهیکشهند و گریهزی از پهذیرید
4
مرگ ندارند و آرزوهایی که در قبرها مدفون شدهاند ،چگونه میتوان فریفته دنیا شد ».
امام علی در یکهی از خطبهههای نهه البالغهه ،در توتهیفی زیبها از حقیقهت دنیها ،آن را بهه
خورشید تشبیه میکند و میفرماید :نور و گرمای خورشید یکی از مؤ رترین عوامل حیات در کره
َ
لِْ
خاکی زمین است؛ اما اگر چشم به خورشید بدوزیم ،باعث نابینایی ما خواهد شدَ « :و َِمِْأب َص َ
ِ
ِ،و َِمِْ َأب َص َْ ِِإلَيهاِ َأعِ َمت ُِه؛ کسی که با چشم بصیرت دنیا را بنگرد ،دنیا موجهب آگهاهی
هاِب وص َْت ُه َ
ب َ
5
او خواهد شد و کسی که چشم به دنیا دوزد ،نابینا میشود».
 .1آلعمران.185 :
 .2منافقون.9 :
 .3ر.ک :سید روحالله موسوی خمینی؛ کشف االسرار؛ ج  ،6ص .197
 .4محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ حکمت .131
 .5همان ،خطبه .81
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مالراک  هردیمن اشمیحممول  


آبدرکشتیهالککشتیاسمت  


ٌ
مالصم ٌ
مالن وانممد رسممول 1
نعممدمم


آبانممدرزیممرکشممتیپشممتیاسممت 2


 .3همسران و فرزندان
َ
ُّ َ َّ َ َ ُ
ْ
آمنوا ِإ َّن ِمذن
قرآن کریم برخی همسران و فرزندان را دشمنان انسان معرفی میکند« :يا أيها الِين
َْ
ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ًّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ
وه ْم؛ 3ای کسهانی کهه ایمهان آوردهایهد ،برخهی همسهران و
الدكم عدوا لكم فاحِر
ز
واجكم و أو ِ
أ ِ

فرزندان شما دشمن شما هستند؛ از آنها بر حذر باشید».
در آیه  15سوره تغابن و نیز در آیه 28سوره انفال ،فرزندان را در کنهار امهوال و روتههای مهادی،
َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َّ َّ َ ْ َ َ
ذد ُه أ ْجذر
فتنه و آزمون الهی شمرده است« :و اعلموا أنما أمذوالكم و أوالدكذم ِفتنذ و أن اللذه ِعن
َعظيم؛ و بدانید جز این نیست که اموال و اوالد شما ،وسیله آزماید است؛ و [برای کسانی کهه از
عهده امتحان برآیند] پاداش عظیمی نزد خداسهت» .بهدیهی اسهت آزمونهها همهواره بهگونههای
طراحی و تنظیم میشوند که برای آزمون شونده ،امکان شکست و پیهروزی وجهود داشهته باشهد.
امتحان و آزمونی که موجب شکست انسان شود ،آدمی آن را دشمن خود میانگارد .از ایهنرو در
آیات قرآن ،گاهی امهوال و اوالد ،عامهل آزمهون انسهان و گهاهی نیهز از دشهمنان انسهان معرفهی
میشوند.
مال و فرزند از آن رو فتنه نامیده شدهاند که در آیه  46سوره کهف ،اموال و فرزندان را زیباییههای
زندگی انسان شمرده و گراید به زیبایی از ویژگیهای فطری انسان است .زیبایی و جهذابیتهای
آنها میتواند موجب غفلت از خدا شود 4.بر اساس معیارههای اخهالق قرآنهی ،هراسهناکتهرین
امور دنیایی اموری هستند که ما را از یاد خدا غافل کنند.

 .1ر.ک :مسعود بن عیسی ابن ابیفراس؛ تیبیه الخواطر و نزهة الیواظر؛ ج  ،1ص .158
 .2سایت گنجور؛ مثنوی معنوی؛ دفتر اول ،بخد .50

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh50

 .3تغابن.14 :
 .4ر.ک :سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،19ص .308
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 .11مصباح یزدی ،محمدتقی؛ آیین پرواز؛ تلخی جواد محد ی؛ چهال نههم ،قهم :انتشهارات
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمین 1399 ،ش.
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حساسیت به گناه در جامعه
*

حجتاالسالموالمسلمیندکترناصررفیعیمحمدی

مقدمه

یکی از عوامل مهم رشد آدمی ،حساسیت به انجام گناه در جامعه است .نقطه مقابل این مسهأله،
بیتفاوتی نسبت به جرم و گناه در جامعه است که موجب رکود و سقوط انسان خواهد شد .گناه و
معصیت دارای دو بعد فردی و اجتماعی است .گاه انسان در منزلد مرتکهب گنهاهی میشهود و
برای مثال نماز نمیخواند یا شراآ مینوشد .اگرچه انجام این کارها بسیار زشت و ناپسند است،
اما فردی است؛ این در حالی است که گاهی گناه و معصیت در سطح جامعه رخ میدهد؛ ماننهد
رباخواری ،رشوهگیری ،اختالس ،بهدحجابی ،گرانفروشهی و  . ...سهکوت و بیتفهاوتی در برابهر
چنین گناهانی ،هم فرد و هم جامعه را به سقوط و تباهی میکشاند؛ زیرا بیتفاوتی در مقابل گناه،
ابتدا فرد و جامعه را به جامعهای مرده و راکد تبدیل میکند و سپس موجب سهقوط و انحطهاط آن
میشود .اهمیت حساسیت به گناه در جامعه که در واقع مسأله مهم امر به معروف و نهی از منکر
است تا آنجاست که رسولخدا درباره عواقب بیتفاوتی نسبت به آن فرموده اسهت« :نُ ِز َعلتِِ
1
ضِوِلَمِيكُِْلَهلمِنَ ِ
ِ
ٍ
اصلْ ِِفل ِاِلَر ِ
لماء؛
ض َِو ََِل ِِف
من ُه ُمِِال َب َْكَ ُ
اتِِ َو ُِسَ َِّط َِبع ُض ُهم َ
ُ
و
لىِالس َ
َىِبع َ َ
ِعَ َ
برکتها از آنها جدا میشود و بعضی [به ستم] بر بعض دیگر مسلط میگردند و دیگر بهرای آنهها
یاوری در زمین و آسمان نخواهد بود» .امیرالمؤمنین نیز انسهانی را کهه نههی از منکهر را تهرک
ع
لان ِهَِوِي ِ
لهِو ِِلس ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
لد ِ ِ
َ َ
کرده است ،به مرده تشبیه نموده و فرموده استَ « :مِْتَ َْ َكِِإنكَ َارِال ُمنكَِْب َقَب َ َ
اء؛ 2کسی که با قلب و زبان [و دسهتد] کهار ناپسهند را انکهار نکنهد ،پهس او
ِم ِّيت َِبي َِْاِلَح َي ِِ
َف ُه َو َِ
مردهای میان زندگان است».
* عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی و مبلو نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب االحكام؛ ج  ،6ص .181
 .2محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج  ،16ص .132
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 .1نهی از منکر مقدمه تغيير منکر

انسان هماهنگونه که برای محفو ماندن از شر حیوانات درنده به مکان امنهی پنهاه میبهرد ،بایهد
برای در امان ماندن از شیاطین گرگتفتی که در محیط اطرافد وجود دارند ،به قلعه امهن الههی
پناهنده شود؛ قلعهای که در برخی روایات قدسهی از آن ،بها عنهوان عبهارت توحیهدی «ال الهه اال
الله» 1و «والیة علی بن ابیطالب» 2تعبیر شده است .پیامبر اکهرم دربهاره عبهارت «ال الهه اال
ِ ِ
قمل َاِملاِلَلمِ
ِاّللِتَن َف ُ َِمِْقال َ
ِالع َ
لنهم َ
لْ ُّي َ
ِع ُ
لذاب َِوِالنَ َ
الله» فرموده استَ« :لِتَزا ُل ََِلِإل ََهِِإ وَل ه َ ُ
َهاِوِتَ ُ
َيستخفُّواِ ِبح ِّقها؛ همواره عبارت ال اله اال الله برای گویندهاش نفع دارد و عهذاآ و نقمهت را دفهع
میکند ،مگر اینکه حق این عبارت رعایت نگردد [و نسبت به آن استخفاف شهود]» .از حضهرت
عاصى ه ِ
پرسیدند :چه موقع حق این عبارت رعایت نمیشود .فرمود« :يظهِْالعم ِ ِبم ِ
ِاّللِ َفَليُنكَ ُْ َِوِ
َ َ
ُ َُ ََ ُ َ
َلِيُ َغيو ُِْ؛ 3زمانی که عمل به گناهان آشکار شود و کسی از آن نهی نکند و آن را تغییر ندهد».
استخفاف نسبت به کلمه توحید ،همان استخفاف دین اسهت کهه رسهولخدا بهه اتهحابد
میفرمود« :من بر شما از استخفاف به دین میترسم»؛ 4یعنی میترسم که مهردم نسهبت بهه دیهن
سست و بیتفاوت شوند و ناهنجاریهایی همچون رشوه ،ربها ،گرانفروشهی ،رابطهه بها نهامحرم،
اختالس ،ظلم به دیگران ،دروغ ،احتکار و کمفروشی در جامعه عهادی شهود و مهردم نهه نههی از
منکر کنند و نه درتدد تغییر آن برآیند.
در روایت مربوط به «ال اله اال الله» ،هم نهی از فعل قبیح و هم تغییر فعل قبیح مورد تأکیهد قهرار
گرفته است .واعظان و گویندگان بیشتر درباره نهی از منکر بحهث کهرده و کمتهر بهه تغییهر منکهر
پرداختهاند؛ این در حالی است که نهی از منکر ،مقدمه تغییرآن است .برای مثال ممنوعیهت ورود
به محل کار همراه با آراید ،تغییر منکر است .همچنین قهانون ممنوعیهت افهزاید غیهر معمهول
 .1علی بن عیسی اربلی؛ کشف الغمة فی معرفة االئمة
َ َ

َ َ

َ

َ

َ َ َُ ََ ا اُ ْ ََ ْ َ َ
نْ قال َهنا
؛ ج  ،2ص « :308ک ِلمة َل ِإله ِإَل الله ِحص ِني فم

َدخل ِح ْص ِني َو َم ْْ َدخل ِح ْص ِني أ ِم َْ ِم ْْ َعذ ِابي :کلمه ال اله اال الله ،قلعه [محکهم] مهن اسهت .پهس ههر کهس آن را
بگوید ،داخل قلعه من شده و کسی که داخل قلعه من شود ،از عذاآ من در امان است».

 .2محمد بن علی تدوق؛ عیون اخبار الرضا
َ

َ

ِح ْص ِني أ ِم َْ ِم ْْ َعذ ِابي؛ والیت علی بن ابیطالب

ََ َُ َ ْ َ َ
نْ أ ِبیط ِالنب
؛ ج  ،2ص « :136وَلیة ع ِل ِي ب ِ

ََ ْ َ َ
نْ َدخنل
ِح ْص ِنني فم

 ،قلعه [استوار] من است .پس کسی که داخل قلعه مهن شهود ،از

عذاآ من در امان است».

 .3محمد محمدی ریشهری؛ میزان الحكمه؛ ج  ،6ص  266بهه نقهل از :اسهماعیل بهن محمهد بهن فضهل جهوزی
اتفهانی؛ الترغیب و الترهیب؛ ج  ،3ص .231
 .4محمد بن علی تدوق؛ عیون اخبار الرضا

ِّ َ َ ُ َ ُ
ْ َ ً ِّ
اف َعل ْیک ُم ْاس ِتخفافا ِبالد ِیْ».
؛ ج  ،2ص ِ « :42إني أخ
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اموال فرد در زمان تصدی پست دولتی و پس از انفصال از آن ،تغییر منکهر اسهت و بهه مسهئولین
اجازه نمیدهد که به بیتالمال دستدرازی کنند .اهمیت مسأله نههی از منکهر تها آنجاسهت کهه
ِالض ِعيَِِال ِوذ َ ِ
ِ
ِ
ِ
َله؛ همانها
يلِْل ُِ
ضِِال ُمؤم َْ و َ
ِج و ِلَيُبغ ُ
یَِلِي َ
ِع وز َِو َ
ِاّلل َ
رسولخدا فرموده است« :إ و ه َ َ
خداوند عزوجل از مؤمن ضعیفی که دین ندارد ،بدش میآید» .سؤال شد :مؤمنی که دین برای او
نیست ،چه کسی است حضرت فرمود« :ال ِ
لىِع ِ
لِْال ُمنكَلْ؛ 1آن کهه نههی از منکهر
ولذ َ
یَِل َِين َه َ
نمیکند».
در طول تاری همواره افراد بیتفاوتی در برابر منکر وجود داشتهاند؛ مانند عبدالله بن عمر کهه بهه
هشدار امام حسین اهمیت نداد و با آنکه میدید منکرات بسیاری در جامعهه رخ میدههد کهه
مهمترین آنها مورو ی شدن خالفت در میان بنیامیه بود ،اما سکوت اختیار کهرده بهود و بها آنهها
مبارزه نمیکرد 2.امام حسین درباره چنین افرادی فرموده است:

لول ه ِ
مِْر َأىِسَ َطاناِج ِائْاِمست ِح اَل ِِلحْ ِم ه ِ ِ ِ ِ ِ
ِاّللِم َخ ِالفا ِِلسنو ِ ِرس ِ
ِاّلل َِيع َمل ُ ِِفل ِ
َ ُ َ
َ
ُُ َ
ُ َ ُ
ِاّللِنَاكثاِل َعهد ه َ ِ ُ
َ َ ُ
ِ
ِعب ِاي ه ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
َلهِ
ِعَ ه َ
َ َ
ِحقيقلا َ
ِاّللِ ِباِلثم َِوِال ُعد َوا ِثُ ومِلَلمِيُ َغ ِّيلِْب َقلول َِو ََِلِفعل ِكَلا َ َ
َلىِاّللِأ ِيُدِخَ ُ
3
َمد َخَ َُِه؛ هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حهالل شهمرده ،پیمهان الههی را
شکسته ،با سنت پیامبر خدا

مخالفت ورزیده و در میان بندگان خدا به سهتم و دشهمنی

رفتار میکند و او با زبان و کردارش با وی به مخالفت برنخیزد ،سزاوار اسهت خداونهد او را
در جایگاه آن سلطان ستمگر هبه دوزخ بیندازد.
 .2ویژگیهای آمران به معروف و ناهيان از منکر

بنا بر روایت 4آمر به معروف و ناهی از منکر باید دارای سه ویژگی باشد که عبارتند از:
الف) عامل بودن

کسی که به وظیفه دینی نهی از منکر مبادرت میورزد ،باید خود نیز در پرتو آگاهی و شناخت بهه
محتوای این وظیفه عمل کند تا بتواند بر مخاطب ا رگذار باشد.
بریمالمسلمانوچومالمت برنمد  
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 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،5ص .59
 .2ر.ک :جعفر بن محمد ابننما حلی؛ مثیر االحزان؛ ص .41
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،44ص .382
 .4محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ج  ،1ص .109
 .5مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی؛ کلیات سعدی؛ ص .708
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واعظی که اهل انفاق نباشد ،نمیتواند بر مخاطب ا رگذار باشهد و او بهه عمهل نیکهو و پسهندیده
ْ
َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ
ذالبر َو َت ْن َس ْ
ذو َن
َانفاق سوق دهد .از همهین روسهت کهه قهرآن میفرمایهد« :أ تذأمرون النذاس ِب ِ
أ ْن ُف َس ُك ْم؛ 1آیا مردم را به نیکی امر میکنید و خودتان را فرامهوش میکنیهد» و یها میفرمایهد« :ل َ
ذم
ِ
ون ما ال َت ْف َع ُل َ
َت ُق ُول َ
ون؛ 2چرا چیزی را میگویید که به آن عمل نمیکنید».
ب) عادل بودن

ناهی از منکر باید عادل باشد و انصاف را رعایت کند؛ زیرا ممکن اسهت برخهی چیزهها در واقهع
منکر نباشد و حساسیت فرد ناهی از منکر سبب شود نسبت به آن مسأله از جاده انصهاف و عهدل
خارج شود .برای مثال اگر کسی به سبب شک نسبت بهه انجهام ذبهح شهرعی ،از ههیچ مغهازهای
گوشت و مرغ نخرد و همواره نیز دیگران را به رعایت شرعیات هنگام ذبح امر کند ،در واقع دچهار
حساسیت بید از اندازه شده است .این در حالی است که طبق قاعده سوق در فقه اسالمی ،باید
بنا را بر تحت و طهارت گذاشت؛ به ویژه آنکه علما و مراجع عظام نیهز از مغازهههای خیابهان و
بازار مسلمانان خرید میکنند.
ج) رفيق بودن

«رفیق» از ماده « ِرفق» و به معنای مدارا کردن و نرمخویی نمودن است 3.فهرد آمهر بهه معهروف و
ناهی از منکر باید اهل مدارا باشد .گاهی برخی افراد با خشونت و اهانت به دیگران هنگام امر بهه
معروف و نهی از منکر ،موجب میشوند دیگران به جای پهذیرش سهخن ،بها لجبهازی بهه رفتهار
ناهنجار خود ادامه دهند .این در حالی است که اگر این اتل مههم اسهالمی بها برخهورد نیهک و
رعایت ادآ همراه باشد ،همه آن را با روی باز میپذیرند و نتیجه مطلوآ حاتل میشود.
حجةاالسالم والمسلین قرائتی با ذکر خاطرهای شیرین در این باره میگوید:
در زمان طاغوت ،رانندههای اتوبوسهای مسافری برای رفع خستگی در طول راه موسهیقی
گوش میدادند و تدای آن را نیز بلند میکردند تا در تمام اتوبهوس پخهد شهود .دوسهتی
داشتم که میگفت« :وقتی میخواهم به مسافرت بروم ،مقداری سهوهان و شهیرینی همهراه
خودم میبرم و وقتی سوار اتوبوس میشوم ،به راننهده و شهاگرد راننهده تعهارف مهیکنم .در
 .1بقره.44 :
 .2همان.
 .3ر.ک :محمد بن مکرم ابنمنظور؛ لسان العرب؛ ج  ،10ص 118؛ خلیل بن احمد فراهیدی؛ کتفاب العفین؛ ج ،5
ص 149؛ فؤاد افرام بستانی؛ فرهیگ ابجدی؛ ترجمه رضا مهیار؛ ص .438
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نتیجه در بین راه یا موسیقی روشن نمیکنند و یا اگر روشهن کننهد ،بها تهذکر مهن خهاموش
میکنند».

1

این روش میتواند تأ یر بسیار خوبی بر مخاطب داشته باشد .برای مثهال وقتهی خادمهان حهرم بها
خانم بدحجابی روبهرو میشوند ،اگر به جای تذکر دادن برای رعایت حجاآ به او پیشنهاد دهند
که هر گاه به حرم آمد ،میتواند خادم افتخاری حرم باشد؛ میتوانند بهگونهای بر او تأ یر بگذارنهد
که او نیز رفتارش را اتالح کند.
 .3لزوم نهی از منکر در همه سطوح جامعه

هر فردی به اندازه تواند وظیفه دارد در ههر سهطحی از جامعهه کهه خطهایی دیهد ،نسهبت بهه آن
حساسیت نشان دهند؛ برای مثال اگر فروشندهای را دید که گرانفروشی میکند ،بایهد بهه او تهذکر
دهد .در این مسأله نیز نباید به فرافکنی برخی افراد اهمیت داد .چنانکه ممکهن اسهت فهردی کهه
حق فرد دیگری را غصب کرده است ،در مقابل تذکر و نهی از منکر فسادهای کالنتهر در سهطح
جامعه را مطرح کند .در واقع این سخن ،فرافکنی است.
 .4حساسيت امام علی

نسبت به خطا در جامعه

امیرالمؤمنین علی نسبت به گناهان و خطاهای افراد مختلف ،حساسیت خاتی داشهت و در
برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی ،بسهیار جهدی بهود .بهرای مثهال روزی آن حضهرت در کنهار
عدهای ایستاده بود .زنی وجیه و زیبارو از کنار آن جمع گذشت .افراد آن جمع بها چشهمچرانی آن
زن را نگاه کردند .امام آشفته شد و فرمود:

ول َِطو ِام َِو ِِإ و ِ َذ ِل َ ِسببِ َه َن ِاتهاِ َف ِِّ َذاِ َن َظِْ َأح ُدكُم ِِإلَلىِام ٍ ِ
ِإ و ِ َأبصارِ َه ِذ ِ ِال ُفح ِ
لهِ
َ َ
َ
َ َ ُ
َ ُ
ُ
لْ َأةِتُع ِجبُ ُ
َ َ
َ
َ 2
ِ
َفَ َيَ َمسِ َأهَ َُهِ َف ِِّن َوماِه َ ِام َْ َأةِ َكام َْأة؛ همانها دیهدگان ایهن مهردان بهر ههوا افکنهده شهده و
این گونه نگاه کردن ،سبب هیجان شهوت است .هر گاه کسی از شهما بها نگهاه بهه زنهی بهه
شگفتی آید ،پس باید با همسر خوید بیامیزد که او نیز زنی چون زن وی باشد.

رفتههار آن حضههرت نسههبت بههه انجههام خطهها و گنههاه از سههوی فرمانههداران و اسههتانداراند بسههیار
سختگیرانهتر بود؛ چنانکه وقتی منذر بن جارود  4000درهم از بیتالمال را ربود ،به سرعت او
را از مقامد عزل کرد و هم او را شالق زد ،هم زنهدانیاش کهرد و ههم پهول را بهه بیتالمهال بهاز
 .1روزنامه کیهان؛ «خاطرات خواندنی حجةاالسالم قرائتی»؛  ،1394/10/22شماره .21253
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغۀ؛ تصحیح تبحی تالح؛ ص  ،550حکمت .420
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گرداند 1.نقل است روزی حضرت به عیادت عالء بن زیاد رفت که در بستر بیمهاری افتهاده بهود.
وقتی خانهاش را دید ،به او فرمود« :با این خانه وسیع در دنیا چه میکنی ،در حالی که در آخهرت
به آن نیازمندتری آری؛ اگر بخواهی ،میتوانی با همین خانه به آخرت برسی .در این خانه وسیع
[سه کار انجام بده ]:مهمانان را پذیرایی کن ،به خویشاوندان با نیکوکاری بپیوند و حقوقی کهه بهر
گردن توست ،به تاحبان حق برسان! پس آنگاه تو با همین خانه وسهیع بهه آخهرت نیهز میتهوانی
برسی» .عالء گفت« :از برادرم عاتم بن زیاد به شما شکایت مهیکنم» .امهام فرمهود« :او را
چه شده است » .عالء گفت« :عبایی پوشیده و از دنیا کناره گرفته است» .امام فرمهود« :او را
بیاورید» .وقتی آمد ،به او فرمود« :ای دشمنک جان خوید! شیطان سرگردانت کرده ،آیا تو به زن
و فرزندانت رحم نمیکنی تو میپنداری که خداوند نعمتهای پهاکیزهاش را حهالل کهرده ،امها
دوست ندارد تو از آنها استفاده کنی تو در برابر خدا کوچکتر از آنهی کهه اینگونهه بها تهو رفتهار
2
کند».
در واقع امام نه در برابر خطای عالء بن زیاد که مال دنیا سهبب غفلهت او از توجهه بهه حهق و
حقوق فقرا شده بود ،سکوت کرد و نه نسبت به عزلتنشینی و افراط در زهد برادر وی بیتهوجهی
نمود؛ بلکه به آنان تذکر داد و آنها را از انجام کار ناپسند نهی کرد.
«ابههوعمرو زاذان» یکههی از ایرانیهههایی بههود کههه در کوفههه بههه سههر میبههرد و از عالقمنههدان بههه
امیرالمؤمنین بود و تدای دلنشینی داشت .روزی در حهال خوانهدن آواز بهود .امهام علهی
تداید را شنید و به او فرمود« :تهدای خهوبی داری .چهرا قهرآن نمیخهوانی » .عهر کهرد:
«چگونه قرآن بخوانم به خدا سوگند! از قرآن مگر به آن اندازه کهه در نمهاز خوانهدهام ،نمیتهوانم
بخوانم» .حضرت فرمود« :نزدیک من بیا» .وقتی نزدیک شد ،امام در گوشد سخنی گفت و
سپس لبهای مبارک را بر لبهای زاذان نهاد .پس از آن ،او بها کرامهت امیرالمهؤمنین حهافظ
قرآن شد 3.او میگوید:
روزی همراه قنبر نزد امام علی رفتیم .قنبر عر کرد« :ای امیرمؤمنان! برخیز کهه بهرای شهما
گنجینهای نهفتهام» .حضرت فرمود« :چه گنجینهای » .قنبر گفت« :با من بیایید» .امام علهی
برخاست و با او به خانه رفت .در آنجا دو گونی پر از جامههای زر و سهیم بهود .قنبهر گفهت« :ای
 .1همان ،ص  ،461نامه .71
 .2همان ،ص  ،324خطبه .209
 .3سعید بن هبةالله قطبالدین راوندی؛ الخرائج و الجرائح؛ ج  ،1ص .195
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امیرمؤمنان! شما را عادت بر این اسهت کهه ههر چهه [از غنهایم] هسهت ،در میهان مهردم تقسهیم
میکنید .من اینها را برای شما اندوختهام» .حضرت با ناراحتی فرمود« :اگر آتشی فراوان بهه خانهه
من میافکندی ،بهتر از این بود» .پس شمشهیر خهود برکشهید و بهر آن گونیههای زر و سهیم زد؛
1
بهطوری که جامها به اطراف پراکنده شد ...آنگاه دستور داد آنها را بین مردم تقسیم کنند.
قنبر ،غالم آزاد شده و خدمتگزار امام علی و دلباخته و شهید راه محبت آن حضرت است ،اما
حضرت در برابر خطاهای او نیز بیتفاوت نبود .نقل است :فردی شراآ خورده بهود .امهام بهه
قنبر فرمود« :هشتاد ضربه شالق به او بزن .قنبر بهه اشهتباه هشهتاد و سهه ضهربه زد .حضهرت
شالق را از قنبر گرفت و به دست آن فرد داد و فرمود« :سهه ضهربه اضهافی را کهه قنبهر اضهافه زده
2
است ،به او بزن».
حساسیت امام علی در برابر خطا و گناه در جامعه به انهدازهای بهود کهه نقهل اسهت روزی در
کوچههای مدینه دختر بچه کنیزی را دید که گریه میکرد .از او علت گریسهتند را پرسهید .دختهر
گفت« :اربابم به من گفت که خرما بخرم .من هم خریهدم و بهه خانهه بهردم ،امها او گفهت :ایهن
خرماها خوآ نیست و آنها را به فروشنده پس بده .من نزد فروشنده آمدم ،امها او خرماهها را پهس
نمیگیرد .اگر با این خرماها به خانه ،
بهروم ،از اربهابم کتهک میخهورم» .حضهرت بهه او فرمهود:
«برخیز تا با هم نزد فروشنده برویم» .وقتی نزد فروشنده رسیدند ،امام به فروشنده گفت« :ای
بنده خدا! این کنیز است و اختیاری ندارد .پولد را برگردان و خرماهایت را پهس بگیهر» .آن مهرد
که امام را نشناخت ،ناگهان عصبانی شد و مشتی بر سینه آن حضرت زد .امهام بهه خهاطر
خدا تبوری کرد .مردمی که در آنجا حاضر بودند ،به او گفتند« :این شهخ  ،امیرالمهؤمنین
است» .آن مرد از رفتارش خجالتزده شد و از امام عذرخواهی کرد .خرماها را پس گرفهت و
3
پول کنیز را به او برگرداند.
موارد فوق نمونههایی از سیره امام علی که گویای حساسیت ویژه آن حضرت در برابر خطها و
گناه در جامعه است ،بیانگر این نکته درسآموز است که حساسهیت نسهبت بهه ناهنجاریهها در
اجتماع ،موجب رشد و ترقی انسان و جامعهه میشهود و در نقطهه مقابهل ،بیتفهاوتی و سهکوت
نسبت به ناهنجاریها و یا رضایت به آنها ،سبب رکود و سهقوط فهرد و اجتمهاع خواههد شهد .از
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،41ص .135
 .2ر.ک :عباس قمی؛ سفییةالبحار؛ ج  ،6ص .176
 .3ر.ک :محمد بن علی ابن شهرآشوآ مازندرانی؛ میاقب آل ابیطالب ؛ ج  ،2ص .112
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همین روست که در زیارت عاشورا نه تنها قاتلین امام حسین  ،بلکه افرادی را نیهز کهه در برابهر
این فاجعه سکوت کردند ،لعن میکنیم.
امام حسین با هشدار به عاقبت افرادی که در برابر منکر سکوت کردند و مهورد لعهن خداونهد
قرار گرفتند ،میفرماید:
ای مردم! از پند و اندرزی که خداوند به دوستان خود داده به سبب سهخن ماللتبهارش بهه

ُ ُ َّ َّ ُّ َ َ ْ َ
َْ َْ
اأ ْح ُ
بذار
ذانيون و
دانشمندان یهود ،عبرت بگیرید؛ آنجا که میفرماید« :لو ال ينهذاهم الرب ِ
ْ ْ
َ
َع ْن ق ْو ِل ِه ُم ِاْلث َم؛ 1چرا الهیون و دانشمندان ،آنان را از گفتار گناهآلود باز نمیدارنهد » و [در
ْ َ ْ
َ َ
َ ْ
َُ َ
ُ َ َّ َ َ َ ُ
ذن
آیهای دیگر] میفرمایهد« :ل ِعن الِين كفروا ِمن بني ِإسرائي علی ِل ِ
سان داود و عيسی اب ِ
ُ
ََ َ ْ َ َ ْ ُ َ ََُ ُ َ ْ
َ َ ْ َ ُ َْ َُ َ ُ
َْ ََ َ
ذوه ل ِبذئ َس مذا كذانوا
ون كانوا ال يتناهون عن منكر فعل
ذلك ِبما عصوا و كانوا يعتد
مريم ِ
َ ْ َ ُ َ 2
يفعلون؛ از میان فرزندان اسرائیل ،آنان که کفر ورزیدند ،به زبان داوود و عیسی بهن مهریم

مورد لعنت قرار گرفتند .این کیفر به خاطر آن بود کهه عصهیان ورزیهده و [از فرمهان خهدا]
تجاوز میکردند و از کار زشتی کهه آن را مرتکهب میشهدند ،یکهدیگر را بهاز نمیداشهتند.
راستی ،چه بد بود آنچه میکردند» و تنها دلیل انتقاد و بدگویی خداوند از ایشان این بود که
آن افراد با اینکه اعمال منکر و ناپسند ستمکاران را مشاهده میکردند ،ولی به جهت بهرهای
که از آنان می بردند و ترس و هراسی که از آن بر حذر بودند ،در منع و بازداشتن ایشان هیچ
قدمی بر نمیداشتند.

3

یک نفر شتر حضرت تالح را کشت ،اما همه قوم مود عذاآ شدند .امهام علهی دربهاره
علت آن فرمود« :ای مردم! ناقه تالح را یک نفر پی کرد ،اما همه قوم به عذاآ دچار شدند؛ زیهرا
4
همگی به فعل او راضی بودند».

 .1مائده.63 :
 .2همان 78 :ه .79
 .3حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحفالعقول؛ ص .237
 .4محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،2ص .266
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انواع دینداری و کارکردهای آن
*

حجتاالسالموالمسلمیندکترناصررفیعیمحمدی

مقدمه

یکی از عوامل مهم رشد و پیشرفت ،دینداری است .دین ،شیوه تحیح زندگی در سایه آرامهد و
امنیت را به انسان آموزش ،و راه رسیدن بهه سهعادت دنیها و آخهرت را در پرتهو دسهتورالعملهای
ِح َيلا َةِ
نجاتبخد خود به او نشان میدهد؛ از همین روست که امام علی فرمهوده اسهتََ « :ل َ
الديْ؛ 1زندگی نیست ،مگر به دین» .قرآن کریم ،اوتاف متعددی را بهرای دیهن و آیهین ذکهر
ِإ وَلِ ِب ِّ
کرده است که جالهب و قابهل تأمهل اسهت؛ اوتهافی همچهون «قهیم»« 2،خهال »« 3،حهق»،
«حنیف»« 4،بدون اکراه» 5و «بدون حرج» .6همه این اوتاف بیانگر ویژگیهای دین الهی اسهت
که محتوای نجاتبخد آن میتواند آدمی را به سوی قله فالح و رستگاری ،رشد دهد؛ بهه شهرط
آنکه انسان در همه لحظات همراه با اعتقاد قلبی ،به دستورالعملها و رهنمودهای دین جامه عمل
بپوشاند.
 .1اقسام مردم در دینداری

مردم در دینداری ،یعنی در میزان اعتقاد و عمل به دستورات دین یکسهان نیسهتند و از ایهن منظهر،
* عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی و مبلو نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1محمد بن محمد مفید؛ االرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد؛ ج  ،1ص .296
 .2توبه36 :؛ یوسف40 :؛ روم30 :؛ نیز ر.ک :روم.43 :
 .3زمر.3 :
 .4روم30 :؛ نیز ر.ک :یونس.105 :
 .5بقره.256 :
 .6ح .78 :

  80رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

میتوان آنان را به پن دسته تقسیم نمود:
الف) دینداران فصلی

برخی مردم به تورت فصلی ،شعاری و ناپایدار دینداری میکنند؛ بهرای مثهال در مهاه محهرم بهه
مجالس سوگواری سیدالشهداء میروند و در ماه رمضان نماز میخوانند و روزه میگیرند ،امها
در دیگر ماهها زندگی بیبند و باری دارند .دینداری این افراد مانند استفاده از کولر و بخاری است
که فقط مخصوص فصل خاتی است.
ب) دینداران بیتفاوت

برخی دیگر از مردم به تورت شخصی و فردی دیندار هستند؛ برای مثال همیشهه نمهاز را در اول
وقت میخوانند ،اما این دینداری تا جایی تداوم دارد که به دنیایشان لطمههای وارد نشهود .چنهین
انسانیهایی در بحرانها و دشواریها که در دو راهی دنیا و آخرت قرار میگیرند ،دنیها و آسهاید
دنیایی را بر میگزینند و نسبت به دستورات دین بیتفاوت میشوند .امام حسین درباره چنهین
افرادی فرموده است« :مردم ،بندگان حقیر دنیایند و دین ،فقط لقمه کوچکی بر زبانشان است و تا
زمانی که زندگیشان در رفاه است ،دینگرایند؛ اما هنگامی که در تنگنای بحرانهها قهرار گیرنهد،
دینداران واقعی کم میشوند» 1.امام علی نیز درباره سرنوشهت ایهن افهراد فرمهوده اسهتََ « :لِ
ِ َ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِاّلل َِعََي ِهم َِماِ ُِه َوِ َأ َض ُّْ ِِمنه؛ 2مهردم بهرای
َيت ُْ ُكِالنو ُ
اِِِ َشيئاِمِِْأمِْيينهمَِِلستص ََل ِح ُِين َيا ُهمِإ وَلِ َفتَ َ ه َ ُ
اتالح دنیایشان چیزی از دین را ترک نمیگویند ،جز آنکه خدا آنان را به چیزی زیانبهارتر دچهار
خواهد ساخت».
نمونههایی از دینداران بیتفاوت
 .1بیتفاوتی خواجه ربيع

خواجه ربیع بن خیثم ،فردی متدین و زاهد و از تابعین مشههور بهوده اسهت .او از جملهه کسهانی
است که با وجود علم به حقانیت امیرالمؤمنین و شناخت نسبت به اهمیت جهاد در دیهن ،در
واقعه تفین دچار تردید شد و ترجیح داد که در این مسأله دخالت نکند 3.از ایهن رو بهه خراسهان
هجرت کرد ،گوشه عزلت را انتخاآ نمود و به عبادت فردی روی آورد .زمانی که خبهر شههادت
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،44ص .383
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغۀ؛ تصحیح تبحی تالح؛ ص  ،487حکمت .106
 .3نصر بن مزاحم؛ وقعۀ صفین؛ ص .115
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َّ

َّ

امام حسین و یاراند را شنید ،فقط عبارت استرجاع «إنا ل َّله َو إنا إ َل ْيه راج ُع َ
ذون» 1را بهر زبهان
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
2
آورد و از لعن یزید و عامالن مصیبت کربال خودداری کرد.
 .2فرار هرثمه از کربال

هر مة بن ابیمسلم ،یکی دیگر از ایهن نهوع دیندارهاسهت کهه دسهت از یهاری امهام حسهین
برداشت .او در این باره میگوید:
با علی بن ابیطالب به نبرد تفین رفتیم .چون برگشتیم ،آن حضرت در کربال منزل کرد و نمهاز
بامداد را در آنجا خواند و از خاکد برگرفت و بوسید .سپس فرمود« :خوشا به حال تهو ای خهاک
پاک! باید از تو قومی محشور شوند که بیحساآ بهه بهشهت رونهد» .وقتهی نهزد همسهرم کهه از
شیعیان علی بود ،برگشتم؛ جریان را تعریف کرد .همسرم گفهت« :ای مهرد! امیرالمهؤمنین
َّ
جز حق نگو ید» .چون حسین به کربال آمد ،من در لشکری بودم که عبیدالله بن زیاد فرستاده
بود و چون این منزل و درختها را دیدم ،حدیث علی به یادم آمد .بر شتر خود سوار شدم ،بهه
خدمت حسین رفتم و به او سالم دادم و آنچه را که از پدرش در این منزل شهنیده بهودم ،بهه او
گزارش دادم .فرمود« :تو با ما هستی یا در برابر ما » .گفتم« :نه این و نه آن؛ من کودکهانی بهه جها
َّ
گذاشتهام و از عبیدالله بر آنها ترسانم» .فرمود« :پس به جایی برو که کشتن ما را نبینی و ناله را مها
نشنوی .سوگند به آنکه جان حسین به دست اوست! امروز کسی نباشد که فریاد ما را بشنود و مها
را یاری نکند ،جز آنکه خداید او را به رو در دوزخ افکند» .به همین جهت ،من رو به راه نهادم و
3
گریزان شتافتم تا قتلگاه او از دیدگانم نهان شد.
اکنون نیز چه بسیارند افرادی که اهل عبادت و دعا و راز و نیاز هستند ،اما افتخار میکننهد کهه در
چهل سال عمر انقالآ حتی به یک راهپیمایی هم نرفته و در ههیچ یهک از انتخاباتهها شهرکت
نداشتهاند .چنین افرادی معتقدند مسائل کشورهای مظلهومی همچهون فلسهطین و یمهن بهه آنهها
مربوط نیست .این نوع از دینداری ،دینداری ناقصی است که دین را فردی و شخصهی میداننهد و
از حوزه سیاست و اجتماع جدا میکنند.
ج) دینداران ابزاری

برخی افراد همواره به دنبال انتفاع و سودجویی دنیایی از دینداریشان هستند .چنین افهرادی دارای
 .1بقره.156 :
 .2ر.ک :مرتضی مطهری؛ مجموعۀ آثار؛ ج  ،23ص .502
 .3محمد بن علی تدوق؛ االمالی؛ ص .137
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ظاهری مذهبی هستند و در نماز جمعه و جماعات شرکت میکنند ،امها در واقهع دیهن را ابهزاری
برای رسیدن به روت و قدرت و حفظ و تداوم هر چه بیشتر آن ساختهاند .نمونه تاریخی این نهوع
از دینداران ،بنیامیه و بنیعباس هستند که برای فریب مردم بهه ظهواهر دیهن عمهل میکردنهد تها
حکومت نامشروع خوید را حفظ کنند.
اکنون نیز چه بسیارند کسانی که با ظاهری مذهبی همچون محاسن بلند ،انگشتر عقیق به دست،
نشان سجده بر پیشانی و  ...در میان مردم حضور پیدا میکننهد تها بتواننهد از رانتههای مختلهف
استفاده کنند .متأسفانه برخی از این افراد که به جرم اختالس در دادگاهها محاکمهه میشهوند ،بها
ً
چهرههایی کامال موجه و مذهبی در منظر مردم حاضر میگردند .چنهین افهرادی نهه تنهها دینهدار
نیستند؛ بلکه به وجهه دین در جامعه نیز لطمه میزنند.
د) دیندارن سطحی

عدهای از توده مردم ،الیههای اولیه دین را میبینند و به تورت سطحی به احکامی ماننهد نمهاز و
روزه و ح توجه دارند؛ اما به ژرفای دین همچون عقایهد و اخهالق بیتوجهانهد و بهه بسهیاری از
معارف دین شناخت ندارند و درتدد کسب آگاهی نیز بر نمیآیند .دینداری آنها ماننهد دینهداری
غالب مردم شام در زمان حکومت بنیامیه ،سطحی است .تاحبان قدرت نیز با اسهتفاده از ایهن
نوع دینداری مردم ،حوادث تلخی را علیه دین و دینداران در طهول تهاری ماننهد جریهان سهقیفه،
جنگ نهروان و تفین و واقعه کربال رقم زدهاند.
نمونههایی از دینداری سطحی
 .1دینداری مرجئه

گروه «مرجئه» نمونهای از دینداران سطحی بودند .مرجئه ،جریانی در تاری اسهت کهه در زمهان
بنیعباس بسیار رشد کردند و روشی بر خالف خوارج داشتند .خوارج بسیار سختگیر بودند تها
آنجا که کسی را حتی که یک دروغ میگفت ،کافر میدانستند؛ امها مرجئهه ماننهد لیبرالیسهمهای
امروزی معتقد بودند که دینداری ،به عمل نیست و به دل است .این در حهالی اسهت کهه بنها بهر
روایات ،دین به سه چیز وابسته است :دل ،زبان و عمل؛ چنانکهه رسهولخدا فرمهوده اسهت:
« ِاِل َيما ُ ِ َقول َِمقبُول َِو َِع َم َِمع ُمول َِو ِِعْ َفا ِِ ِبال ُع ُقول؛ 1ایمان ،گفتاری است کهه گفتهه میشهود و
عملی است که انجام میشود و شناختی است که با عقل حاتل میگردد».
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،75ص .63
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 .2جریان ذبح کدو

نقل است روزی معاویه به عمروعاص گفت« :این مردم چقدر مرا میخواهنهد و بهه حهرف مهن
ً
گوش میدهند » .او پاس داد« :بسیار زیاد .شام کامال پیرو توسهت» .معاویهه گفهت« :از کجها
بفهمم » .عمروعاص گفت« :آنها را امتحان کن .برای مثال از فردا اعالم کن هر کس میخواهد
کدو حلوایی بخورد ،باید آن را به تورت شهرعی ذبهح کنهد؛ واال حهرام اسهت و نمیتوانهد آن را
بخورد» .این دستور تادر شد و کار به جهایی رسهید کهه مهردم شهام ،کهدو را ذبهح میکردنهد و
میخوردند .وقتی خبر به امیرالمؤمنین رسید ،امام بخشنامهای تادر کرد و فرمود« :کدو نیهاز
1
به تذکیه ندارد .آن را ذبح نکنید و [مواظب باشید] شیطان شما را به بیراهه نیندازد».
فردی در زمان امام تادق به تقدس و تقوا شهرت یافته بود ،اما روزی آن حضرت او را دید که
دو قرص نان و دو عدد انار را به سرقت برد و سپس آنها را به فقرا تدقه داد .وقتی امام خهود را
به او نشان داد و توضیح خواست ،آن مرد سادهلوح گفت« :مهن چههار گنهاه انجهام دادم و چههل
ْ
َ ْ
َ ْ َ َ َ ََ ُ َ ْ ُ َ ْ
َ
جذاء
ثالها َو َمذن
واآ به دست آوردم؛ چون در قرآن آمده اسهت :من جاء ِبالحسن ِ فله عشر أم ِ
َّ ْ
َّ َ َ
السيئ ِ فال ُي ْجزی ِإال ِمث َلها؛ 2هر کس کار نیکی بیاورد ،ده برابر آن پاداش خواههد داشهت و ههر
ِب
کس کار بدی بیاورد ،جز مانند آن جزا نیابد» .وقتی چهار را از چهل کم کنهیم ،بهرای مهن سهی و
َ 3
َّ َ َ َ َّ ُ َّ ُ َ
ذن ْال ُم َّت ِقذين؛
شد واآ خال باقی میماند» .امام تادق به او فرمودِ « :إنما يتقب اللذه ِم
همانا فقط خداوند از متقین قبول میکند .تو چهار معصهیت مرتکهب شهدی کهه دزدی کهردی و
ً
چهار گناه دیگر انجام دادی که بدون اذن تاحب اموال ،آنها را تدقه دادی و این مجموعا هشت
4
گناه میشود ،بدون هیچ حسنهای».
هـ) دینداران حقيقی

برخی مردم نیهز دینهداری جهامع دارنهد؛ بهدین معنهی کهه دیهن خهود را از کتهاآ خهدا و سهنت
رسولخدا به دست آوردهاند و میکوشند با شناخت کامل به رهنمودهای این دو عمل کننهد.
سخنان و سیره ائمه :نیز جزء سنت رسولخدا به شمار میآید؛ زیرا کهالم ائمهه  ،تفسهیر و
اِو َر َيِ
تشریح و تفصیل سخنان پیامبر اکرم است؛ چنانکه امام تهادق فرمهوده اسهتِ « :إ َذ َ
 .1همان ،ج  ،25ص .202
 .2انعام.160 :
 .3مائده.27 :
 .4محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج  ،9ص .467
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ول ه ِ
اب ه ِ ِ
ِ ِ ِ
عََي ِكُم ِ
ِ
ِ
ِاّللِ
ِاّللِ َأوِمِْ َقول َِر ُس َ
ِحديثِ َف َو َجدتُمِل َُه َِشاهداِمِْكتَ ِ َ
َ
َ
ِ ِ 1
َأولَىِب ِه؛ چون حدیثی به شما رسید و از قهرآن یها گفتهار رسهولخدا

ِو ِِإ وَلِ َفال ِوذفِجلاءكُمِ ِب ِ
لهِ
َ
َ َ

گهواهی بهر آن یافتیهد،

درست است؛ در غیر این تورت به درد آورندهاش میخورد».
دینداری بدون تمسک به قلین هکتاآ و سنت  ،سبب گمراهی و ضاللت افراد میشود .یکهی از
گرفتاریهای جامعه اسهالمی مها ،وجهود عرفانههای کهاذآ اسهت؛ عرفانههایی کهه بهه جهای
بهرهمندی تحیح از قرآن و سهنت ،بهه تفسهیر شخصهی و سهلیقهای از دیهن پرداختهه و موجهب
ِ
لهِِ ِملِِْ
گمراهی عدهای از مردم سادهدل شدهاند .امیرمؤمنان علی فرموده استَ « :مِْ َأ َخلذَ ِيينَ ُ
َ ِ
َ ِ ِ ِ ِ
ِ َ
ِالسنو ِ َِزال َِتِال ِج َبا ُل َِوِلَم َِي ُزلِ؛ 2کسی کهه
ِالْ َجا ُل َِو َِمِْأ َخذَ ِيينَ ُهِم َِْالكتَاب َِو ُّ
الْ َجالِأ َزالَت ُه ِّ
أف َواِِ ِّ
دیند را از زبان افراد بگیرد ،همان افراد دیند را از بین میبرند و کسهی کهه دیهند را از کتهاآ و
سنت بگیرد ،کوهها هم از بین بروند ،دین او از بین نمیرود».
نمونههایی از دینداران حقيقی
 .1دختر ابواالسود و حلوای معاویه

ابواالسود دوئلی ،مصداقی از دینداران حقیقی و از یاران باوفای امام علی بهود .روزی معاویهه
حلوایی برای او فرستاد تا به وسیله آن ،عالقه او را نسبت به امام علی کم ،و به سهوی خهوید
جلب کند .وقتی حلهوا را بهه خانههاش بردنهد ،دختهر کهوچکد مقهداری از آن را خهورد .وقتهی
ابواالسود مطلع شد ،خطاآ به کودکد گفت« :این حلوا را معاویهه بهرای مها فرسهتاده اسهت تها
عشق ما را نسبت بهه موالیمهان علهی ضهعیف کنهد .چهرا از آن خهوردی » .کهودک گفهت:
«خداوند ،معاویه را ذلیل کند .میخواهد محبت ما را به این امام پاکدامن و مطهر بها ایهن مقهدار
شیرینی کم کند وای بر کسی که این حلوا را فرستاده و وای بر کسهی کهه آن را بخهورد» .سهپس
3
انگشت در دهان کرد و آنچه خورده بود ،قی کرد و خارج نمود.
 .2رشادت نافع بن هالل

نافع بن هالل َج َملی نیهز مصهداق دیگهری از افهرادی اسهت کهه دینهدار حقیقهی هسهتند .امهام
حسین در شب عاشورا به او اذن رفتن داد ،اما او گفت« :مهن میخهواهم شمشهیری را کهه در
دست گرفتهام ،از خون این دشمنان سیراآ کنم» .امهام نیهز او را دعهای کهرد .نقهل اسهت او
 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،1ص .69
 .2محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج  ،27ص .132
 .3عباس قمی؛ تحفة االحباب فی نوادر آثار االصحاب؛ ص .232
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دوازده تیر داشت که نامد را روی چوبه تیرها نوشته بود؛ از این رو تیرههایی کهه پرتهاآ میکهرد،
همگی نشاندار بودند و با آنها دوازده تن از یاران عمر سعد را به درک واتهل کهرد .وی در میهدان
َکارزار اینچنین رجز میخواند:

ْج َ
َ
ممی ْال َب َجل ج
ممال جم ْال َی َمن ج
ممی  
أنمما الر
ک
ک


دین َ
يع َلمیدیمن جح َس ْمین ْ
من َع کلمي 
ک ک
ک ک
ک ک


من غالم یمنی و بجلی هستم .دین من ،همان دین حسین بن علی است.
وقتی پس از نبردی سنگین مجروح بر زمین افتاد ،هر دو بازواند را شکستند .عمر سهعد دسهتور
داد او را به نزدش ببرند .وقتی او را نزد عمر سعد بردند ،عمر سعد از او پرسید« :چه میکردی ».
پاس داد« :خدا میداند که چه میکردم .به خدا قسم! غیر از آنان که مجروح کردم ،دوازده نفهر را
دیدم که با تیر من کشته شدند و با شمشیر نمیدانم چند نفر را کشهتم .اکنهون نیهز اگهر بهازوانم را
نمیشکستید ،نمیتوانستید مرا اسیر کنید» .عمر سعد به شمر دسهتور داد تها او را بکشهد .وقتهی
شمر شمشیر را بلند کرد تا به گردن نافع بن هالل بزند ،نافع گفتَ « :فالحمد ِ ِ
َذفِج َع َ َِمنَ َايانلاِ
ِّللِال
َ ُ َ
َ
َىِيدفِش ِ
ْارِ َخ َِقه؛1پس حمد مخصوص خدایی است که آرزوهای ما هشهادت را به دسهتان
َع
َ
بدترین خلقد محقق نمود» .شمر با شنیدن این کالم ،عصبانیتد بیشتر شد و او را بهه شههادت
ِ
رساند.
 .2کارکردهای دین

دینداری واقعی و حقیقی ،تأ یراتی عمیق و ماندگار در زندگی انسان دارد .برخی از مهمتهرین آنهها
عبارتند از:
الف) ایجاد انگيزه

انسهان بها انگیهزه در راه انجهام وظهایف
دین در پرتو شناخت و آگاهی ،به آدمی انگیزه میدههد و
ِ
دینی ،چه فردی و چه اجتماعی مانند نماز و روزه و انفاق ،بانشاط عمل میکند و هرگهز احسهاس
سستی و خستگی نمیکند.
داستان بوعلی سينا و بهمنيار

شهید مطهری در این باره چنین نقل میکند:
بوعلی سینا در حواس و فکر ،قویتر از حد معمول بود؛ زیرا آدم خارقالعادهای بود .شهعاع
چشمد از دیگران بیشتر ،گوشهد خیلهی تیزتهر و فکهرش خیلهی قهویتر بهود .شهاگردش
 .1لوط بن یحیی ابومخنف کوفی؛ وقعة الطف؛ ص .234
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بهمنیار به او میگفت« :تو از آن آدمهایی هستی که اگر ادعای نبوت و پیغمبری کنی ،مهردم
از تو میپذیرند و از روی خلوص نیت ،ایمان میآورند» .بوعلی میگفهت« :ایهن حرفهها
چیست تو درک نمیکنی و نمیفهمی» .بهمنیار میگفت« :خیهر ،مطلهب از همهین قهرار
است» .بوعلی برای اینکه در عمل به او نشهان دههد .در یهک زمسهتان کهه بها یکهدیگر در
مسافرت بودند و برف زیادی هم آمده بود ،مقارن طلهوع تهبح کهه مهؤذن اذان میگفهت،
ابوعلی که بیدار بود ،شاگردش را تدا کرد و گفت« :بهمنیار! بلند شو» .گفهت« :بلهه ،چهه
کار دارید » .بوعلی گفت« :من خیلی تشنهام؛ این کاسه را از آن کوزه ،آآ کن و بده تا من
رفع تشنگی کنم» .در آن زمان وسایلی مثل بخاری و شوفاژ که نبود ،مهدتی زیهر لحهاف در
آن هوای سرد ،خودش را گرم کرده بود .حاال از این بستر گرم چگونهه بیهرون بیایهد! شهروع
کرد استدالل کردن که« :استاد! خودتان طبیب هستید و از همه بهتر میدانید ،معهده وقتهی
که در حال التهاآ باشد ،اگر انسان آآ سرد بخورد؛ یکمرتبه سرد میشود .ممکهن اسهت
مریض بشوید و خدای ناخواسته ناراحت شوید» .بوعلی گفت« :مهن طبیهبم و تهو شهاگرد
منی .من تشنهام ،برای من آآ بیاور» .او باز شروع کرد به بهانه آوردن که« :درست است که
شما استاد هستید ،ولی من خیر شما را میخواهم .اگر من خیر شما را رعایت کنم ،بهتهر از
این است که امر شما را اطاعت کنم» .بوعلی همین که براید ابت شد که شهاگردش بلنهد
شو نیست ،گفت « :من تشنه نیستم ،خواستم تو را امتحان کهنم .یهادت هسهت کهه بهه مهن
میگفتی اگر ادعای پیغمبری کنی ،مردم میپذیرند .من اگر ادعای پیغمبهری کهنم ،تهو کهه
شاگرد من هستی و چندین سال ،پید من درس خواندهای ،حاضر نیستی امر مهرا اطاعهت
کنی .من به تو می گویم بلند شو برای من آآ بیاور! هزار دلیهل بهرای مهن مهیآوردی علیهه
حرف من؛ اما آن مؤذن بعد از  400سال که از وفات پیغمبر

گذشته ،بستر گرم خهودش

را رها کرده و رفته باالی مأذنه به آن بلندی برای اینکه این ندا را به عالم برساند که «اشهد ان
ً
1
محمدا رسول الله» .پس او پیغمبر است ،نه من که بوعلی سینا هستم».
ب) معنابخشی به زندگی

دین به زندگی معنا و مفهوم میبخشد و بدون دین ،زندگی پوچ و بیمعنا میشهود؛ چنانکهه قهرآن
َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ
ناك ْم َع َبثا َو َأ َّن ُك ْم إ َل ْينا ال ُت ْر َج ُع َ
ون؛ 2آیا پنداشتهاید کهه شهما
کریم میفرماید« :أ فح ِسبتم أنما خلق
ِ
 .1مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،16ص .148
 .2مؤمنون.115 :
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را بیهوده آفریدهایم و شما به نزد ما بازگردانده نمیشوید ».
بر اساس جهانبینی دینی ،همه چیز حساآ و کتاآ دارد و هیچ چیزی عبث نیسهت و انسهان بها
مردن نابود نمیشود؛ زیرا مرگ ،آغاز یک حیات دیگر است .با این بیند افهق زنهدگی از هفتهاد ه
هشتاد سال ،توسعه پیدا میکند و به قیامت و حساآ و کتاآ و هزاران سهال زنهدگی در بهشهت و
جهنم میرسد .اگر جز این باشد ،نه تنها زندگی انسان بیهوده میشود؛ بلکه عدالت به طور کامل
درباره انسانها محقق نخواهد شد؛ چرا که دنیا نه میتواند ظرف سپاسگزاری و تشکر کامل بهرای
افرادی مانند امام حسین باشد و نه میتواند ظرف عذاآ و مجازات افرادی مانند تدام باشهد
که فقط پن هزار انسان را در حلبچه نابود ،و هزاران جوان پاک را شهید کرد و بسهیاری را مجهروح
و جانباز نمود .نهایت مجازات او در دنیا این بود که اعدامد کردند .این در حالی است که بیند
دینی به ما وعده میدهد که عدالت در قیامت به طور کامل محقق خواهد شد.
ج) مسئوليتپذیری

انسان دیندار بر اساس آموزههای کتاآ و سنت ،خودش را مسئول اعمالد میداند؛ چهرا کهه بهه
فرموده قرآنُ « :ك ُّ ْام ِرئ ِبما َك َس َب َرهين؛1هر کسی در گرو دستاورد خهو ید اسهت» .از ایهن رو
همواره میکوشد مراقب رفتارش باشد و به وظایفد در برابر خدا و بندگان بهدرسهتی عمهل کنهد.
شخصی از امام سهجاد پرسهید« :جمیهع [و خالتهه] شهرایع [و احکهام] دیهن چیسهت ».
حضرت فرمودَ « :قو ُلِال َح ِّق َِوِال ُحك ُمِِ ِبال َعد ِلِِ َوِال َو َف ُاءِ ِبال َعهِ ِِد؛ 2سخن [بر اساس] حق ،حکم [بهر
طبق] عدالت و وفای به عهد و پیمان».
د) صبر و استقامت

انسان در سایهسار دین ،تبور و پر استقامت میشود؛ زیرا دین افق بیند او را وسعت میبخشهد
و به او یاد میدهد که اگر در برابر مصیبتها ،رن و نامالیمات از مسیر دین خارج نشود ،مهأجور
است و واآ میبرد .چنین انسانی با وجود مشکالت بسیار ،هیچگاه دست از اعتقادات خود بهر
نمیدارد و تبر و استقامت را پیشهه خهوید میسهازد .قهرآن کهریم در توتهیف اولهوا االلبهاآ
َّ َ ُ
َ
ْ َ َ ُ
ذك َل ُه ْ
َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ
ذم
ولئ
هتاحبان خرد میفرماید« :و الِين صبروا اب ِتغاء وج ِه رب ِهذم و أقذاموا الصذالة ...أ ِ
ُع ْق َبی َّ
الد ِار؛ 3و کسانی که برای طلب خشنودی پروردگارشان تبر و شکیبایی کردند و نمهاز برپها
 .1طور.21 :
 .2محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ج  ،1ص .113
 .3رعد.22 :
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داشتند ،...برای ایشان است فرجام خوش سرای باقی» .هنگهام ورود آنهها بهه بهشهت عهدن نیهز
َ َْ ُ ْ َ
َ
ََ ْ ُ ْ
ذن ْع َم
فرشتگان الهی ایشان را این چنین مورد خطاآ قرار میدهند« :سالم علذيكم ِبمذا صذبرتم ف ِ
ُع ْق َبی َّ
الد ِار؛ 1درود بر شما به [پاداش] آنچه تبر کردید! راستی چه نیکوست فرجام آن سرای».
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 .11مفید ،محمد بن محمد؛ االرشاد ففی معرففة حجفج اللفه علفی العبفاد؛ تصهحیح مؤسسهه
آلالبیت ؛ چال اول ،قم :کنگره شی مفید 1413 ،ق.
 .11نصر بن مزاحم؛ وقعة صفین؛ تصحیح عبدالسالم محمد هارون؛ چال دوم ،قم :مکتبهة آیهة
الله المرعشی النجفی 1404 ،ق .
 .1همان.24 :

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  0011ـ رمضان  0001ـ شماره پنجم

عزتنفسدرآموزههایاسالمی
فرجالله میرعرب

*

مقدمه

خدای متعال ،انسان را موجود محترم و گرامی آفریده است؛ از این رو او باید عزت نفس خسود را
که از پایههای اساسی شخصیت است ،حفظ کند .عسزت نفس  ،مایسه آزادگسی و وا یسی ه ست
است .عزت ندان هرگز به ذلت ،خواری و رذالت تن ن یدهند و سرمایه شرافت و آزادگسی خسود را
با هیچ قی تی معامله ن یکنند .برای فهم اه یت عزت نف و ارزش جان انسان ،ه ین ب کسه
اهلبیت ه واره مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح دادهاند .شجاعت ،نترسیدن از مرگ
و اعت اد به نف  ،از نشانههای عزت نف و بنسدگی خسدا ،خداترسسی ،دل بریسدن از خیسر خسدا،
حقمداری و صداقت ،از عوامل عزت نف هستند .ط عورزی ،اظهار نیاز بسه مسردم ،رفتارهسای
جاهالنه و انجام کارهای فوق توانایی نیز از عوامل خدشهدار شدن عزت است.
الف .معنای عزت نفس

عزت از عبارت «أرض عزاز» که به معنای زمین محکم و نفوذناپذیر است ،گرفته شده 1و با توجه
به لغت و مسوارد کساربرد آن در قسرآن ،بسه معنسای نفوذناپسذیری ،و
تفسوق و برتسری اسست 2.شسهید
مطهری میگوید« :از نظر اسالم ،مؤمن بایسستی حالست مناعست نبلنسدنظری و بلنسدطبعی و
احساس شرافت نسرافرازی و ارج ندی داشته باشد که از آن تحت عنوان عزت نف تعبیر شسده
* عضو هیئت عل ی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1حسین بن مح د راخب اصفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص ۳۳۳؛ فضل بن حسن طبرسی؛ مجمعالبیان؛ ج ،۱
ص .۷۰۴
 .2روحالله مح دعلینژاد ع ران و پی ان ک الوند؛ «مفهومشناسی تطبیقی عزت نف
انسانگرا»؛ فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی؛ ص .۵

در قرآن و روانشناسی
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است» 1.بر اساس روایات ،سربلندی و ارزشمند دانستن خود ،شجاعت ،ایسهتادگی در راه حهق،
اتکا به خود در نیازها و پرهیز از اظهار نیاز به دیگران و  ،...مؤلفههای معنایی عزت نفس هستند.
ب .اهميت عزت نفس

عزت نفس و ارزش دادن به شخصیت خود ،از نظهر اسهالم بسهیار مههم اسهت؛ چنانکهه ههیچ
مسلمانی حق ندارد خود را ذلیل دیگران کند .امام تادق فرموده است:

ِ
ِ
ِاّللِ َفو َ ِ
ِ
َ
ِ ِ َ
اّللِ
ور ُ ِكَُ َوه َ
ضِإلَىِال ُمؤم ِِْ ُأ ُم َ
إ و هَ َ و
اِوِلَمِيُ َف ِّوضِإلَيهِأ َِيكُلو َ ِ َذلليَلِ،أ َِملاِ َتس َ
لم ُ ِ ه َ َ
2
ِ
ِ ِِ ِ ِِ
ِِ ِ
ِع ِزيلزا َِو ََِل َِيكُلو ُ ِ َذ ِلليَلِ؛
َىِي ُق َ
يَِِْ،فال ُمؤم ُْ َِيكُو ُ َ
ولِ:و ه َِّللِالع وز ُة َِوِل َْ ُسوله َِوِلَ ُمؤمن َ
َت َعال َ
خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده ،اما این اختیار را به او نداده است که ذلیل شهود؛
مگر نشنیدهای که خدای تعالی میفرماید :عزت از آن خهدا و رسهولد و مهؤمنین اسهت
پس ،مؤمن عز یز است و ذلیل نیست.

بنابراین همه رفتارهایی که سبب خواری و کوچک شدن مؤمن نزد دیگهران شهود ،ممنهوع اسهت؛
ولی رفتارهای تعاونی متقابل و یاریخواهی مرسوم در جامعهه انسهانی ،خهارج از محهدوده ایهن
حدیث است.
اهمیت عزت نفس و ارزش جان انسان تا آنجاست که اهلبیت همواره مهرگ بها عهزت را بهر
زندگی با ذلت ترجیح دادهاند؛ چنانکه حضرت سیدالشهدا فرمود« :موت ِِف ِ
ىِعلزِ َخيلْ ِِملِْ
َ
ح ٍ
ياة ِِفىِ ُذ اِل؛ 3مرگ در عزت ،بهتر از زندگی در خواری است».
َ
نشانههای عزت نفس
 .1شجاعت

انسانی که برای خود ارزش قائل است ،هرگز با سکوت در مقابل افکار و رفتارهای باطهل و ضهد
ارزش ،خود را ذلیل نمیکند .از همین روست که امام علهی فرمهوده اسهت« :اَلشو لجاع ُ ِ
ِعلزِ
َ
حاضِْ،اَلجبِْ ُذل ِ
ِ
ِظاهِْ؛ 4شجاعت عزتی است آماده ،ترس ذلتی است آشکار».
ُ ُ
انسان شجاع همواره رفتاری عاقالنه ،مؤدبانه و در مسیر حق دارد و در شرایطی نیز تقیهه میکنهد و
 .1مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،22ص .816
 .2محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب االحكام؛ ج  ،6ص .179
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،44ص .192
 .4عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصییف غررالحكم و دررالكلم؛ ص .259
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افکار و رفتارهایی را که ممکن است براید خطرآفرین باشد ،پنهان میکند.
 .2نترسيدن از مرگ

انسان عزیز و کسی که برای خود ارزش الهی قائل است ،از مرگ در راه هدف متعهالی و دفهاع از
ارزشهای الهی هراسی ندارد .امام حسین به عنهوان الگهوی جمهع ایهن تهفت واال فرمهوده
تِعَىِسبي ِ ِ َنيل ِ ِال ِع ِ ِ
ِ
َ
لقِ،
است« :لَي َس َِشأ َ
لز َِواحيلاءِال َح ِّ
ِّ
نىِشأ ُ َِمْ َِي ُ
خافِال َمو َتِ،ماِأه َو َ ِال َمو َ َ
ِ ِ
َلِحياة ِ
ِخال َدةِ؛ 1مقام و منزلت من همانند کسی که از مرگ میترسهد،
لَي َسِال َمو ُتِف َِسبي ِ ِالع ِّزِا َ َ
نیست .مرگ در راه عزت و احیای حق چقدر پید من آسان است .مرگ در راه عزت ،چیزی جهز
حیات جاودانه نیست».
 .3اتکا به خود در رفع حاجات
َ
ْ
ْ
ُ
َ
بنا بر آیات قرآن ،انسان موجودی است که ضعیف آفریده شده است« :خلق اْلن ُ
سان ضذعيفا» 2و
ِ ِ
ُ
َ
ُ
3
َ
ذن ْال ِع ْل ِذم ِإ َّال قلذيال» و بهرای رفهع
علمد برای رفع نیازهاید نیز اندک اسهتَ « :و مذا أوتيذت ْم ِم

حاجات ،محتاج غیر است .حال چنین موجودی برای جبران کمبود ،چگونه باید رفع نیهاز کنهد
آیا باید خود را بشکند و به هر شکل ممکن رفع نیاز کند قرآن و روایهات بهه مهؤمن اجهازه ذلیهل
شدن ندادهاند و او برای رفع نیاز نباید عزت نفس خود را خدشهدار کند؛ چنانکهه رسهولخدا
ِ
عز ِةِاِلن ُفس؛ 4حاجتهای خود را با حفهظ عهزت نفهس بهرآورده
فرموده است« :اُطَُبُواِال َحوائ َجِ ِب و
سازید».

ویره ختیک پای نمدهموی اسمت 


رسممدآزادگممانچمم مممیدانممد  





ک م ن م هممردردراامیممددواسممت 

مممویارادردمنمممدآزمکمممن  


ع



کاینسی راینگممرهورسواسمت 

ازنفمسدونمجمونپمروین  

5



در فرهنگ و سبک زندگی اهلبیت



بهرآورده نشهدن نیهاز بسهیار ارزشهمندتر از آن اسهت کهه

 .1جمعی از محققان؛ موسوعه کلمات االمام الحسین ؛ ص .360
 .2نساء.28 :
 .3اسراء.85 :
 .4ابوالقاسم پاینده؛ نهجالفصاحه؛ ص .218
 .5سایت گنجور؛ دیوان اشعار پروین اعتصامی؛ کمان قضا.
https://ganjoor.net/parvin/divanp/mtm/sh115
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برآورده شدن آن موجب خدشهدار شدن عزت نفس آدمی شود؛ چنانکهه امهام علهی فرمهوده
ِْطََ ِب ِ
هاِإلىِ َغ ِيِْا َِهَه؛ 1تحمهل بهرآورده نشهدن حاجهت آسهانتر از
حاج ِ ِاَه َو ُ ِِم َ
استَ « :ف ُ
وتِال َ
عرضه کردن آن نزد افراد ناشایست است».
گروهی از انصار نزد پیامبر رفتند و عر کردنهد« :ای رسهولخدا! بهرای حهاجتی نهزد شهما
آمدهایم  ...حاجت ما این است که در پیشگاه پروردگارت ،بهشهت را بهرای مها ضهمانت کنهی».
پیامبر سرش را به زیر افکند ،سپس عصاید را چند بار بهه زمهین زد و سهرش را بلنهد کهرد و
فرمود« :با یک شرط چنین ضمانتی را برای شما میکنم .از هیچ کس هجز خدا چیزی را تقاضها
نکنید» .آنان تعهد دادند در زندگی از احدی تقاضا نکنند و بر این عهد پایبند ماندند تها آنجها کهه
اگر یکی از آنان در سفر بود و سواره حرکت میکرد و تازیانهاش به زمین میافتاد؛ پیهاده میشهد و
تازیانهاش را بر میداشت یا اگر یکی از آنان در کنار سفره دستد به آآ نمیرسهید ،خهودش بهر
2
میخاست و ظرف آآ را بر میداشت.
شدزدید جل ا
مینجملمتومن ممب  
ک





چوننبیندمر قانبشد پوست  


َ َّ
َ
واروعاشآشدک "ذل َمن ممب" 
َ
َ
ند"ع َّ َممنق َنمب"زنمداناوسمت 3



عوامل تحقق عزت نفس

محقق شدن عزت نفس ،نیازمند عواملی است که عبارتند از:
 .1بندگی خداوند

مؤمنی که میدانهد عهزت و شکسهتناپذیری ،مخصهوص خداسهت؛ آن را در اتصهال بهه خهدا
جستجو میکند .رسولخدا در این باره فرموده اسهتِِ« :إ و َِربوكُم َِي ُقو ُلِكُ و َِيو ٍمِ َأنَاِال َع ِز ُيزِ َف َمِْ
َأراي ِ
ِالد َاري ِِْ َفَيُ ِط ِ ِال َع ِزيز؛ 4پروردگارتان هر روز ندا میدهد هکه ای بندگان من! عزیهز فقهط
ِع وز و
َ َ
من هستم؛ پس هر کس عزت دو جهان را میخواهد ،مرا اطاعت کند».
 .1محمد بن حسین شهریف الرضهی؛ نهجالبالغفه؛ تصهحیح تهبحی تهالح؛ حکمهت66؛ محمهدباقر مجلسهی؛
بحاراالنوار؛ ج  ،73ص .62
 .2محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج ،4ص.21
 .3سایت گنجور؛ مثنوی معنوی؛ دفتر پنجم ،بخد  ،77بیت .1943
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar5/sh77

 .4فضل بن حسن طبرسی؛ مجمعالبیان؛ ج  ،8ص .629
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با توجه به معنای عزت و ویژگی حضرت حهق ،عزیهز بهودن خهدا بهه معنهی بینیهازی او از ههر
موجود ،برتری مطلق و پیروزی او بر همه ضهد خداهاسهت .مهؤمن ههم کهه عهزت خهود یعنهی
ارزشمندی و بلندی و برتری افکار و جایگاه خود را در قالب اندیشه الهی میخواهد ،میداند کهه
َ
لز َِوِ
ِع و
ِاّلل ُِسلب َحانَ ُه َ
باید مطیع خدای متعال باشد؛ چنانکه امام علی فرموده استَ « :مِْأ َطا َ ه َ َ
ف؛ 1هر که خدا را اطاعت کند ،عزت یابد و قوی شود» .امام در سهجده نمهازش نیهز ایهن
َق ِو َِ
ِ
ِ
َکِعبدا َِوكفلىِ ِبلىِ َفخلْاِ َا ِتَكلو َ ِِللىِ
چنین راز و نیاز میکرد« :ا ِلهىِكفىِ ِبىِع َزاِ َا ِاَكو َ ِل َ
َر َباِ؛ 2خداوندا! برای من این عزت بس که بنده تو باشم و این افتخار مرا بس که تهو پروردگهار مهن
باشی».
سجدهکنی پیااوعم

مسمجد دهمد 





ایک وو وارگشمت ایزیمرقمدمچمو وریما 3





امام حسن مجتبی نیز درباره ارتباط میان عزت نفهس و اطاعهت از خهدا فرمهوده اسهتِ « :إ َذاِ
4
ِع ِزاِ ِبَل ِ ٍ
َىِعز َِطاع ِ ه ِ
صي ِ ه ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لز َِو َِجل ؛
ِع و
ِاّلل ِِإل ِّ َ َ
ِعش َيْة َِوِ َهي َب ِ ِب ََل ُِسَ َطا ِ َفاخ ُْجِمِْ ُذ ِّل َِمع َ َ
ِاّلل َ
َأ َري َت َ َ َ

اگر خواستار عزت بدون داشتن قوم و خوید ،و طالب شهکوه بهدون سهلطنت هسهتی ،از ذلهت
نافرمانی خدا به سوی عزت اطاعت او حرکت کن».
اندازهمعشوق مودعم

ایعاشآ یچاره بینوازچ ویری 

عاشمآ  
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زیباییپروان  اندازهشمباسمت  




 .2تقوا و خداترسی

تقوا ،پوششی است که انسان را از آلودگی حفظ میکند؛ زیرا تقوا به معنای حفهظ و نگههداری از
هر چیزی است که به انسان ضرر و زیان برساند .تقوا و نگهداری نفس ،موجب سرافرازی انسهان
میشود ،راه را به او نشان میدهد و او را بزرگ و ارجمند میکند؛ چنانکه پیامبر اکرم فرمهوده
 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصییف غررالحكم و دررالكلم؛ ص .184
 .2محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ج  ،2ص .420
 .3سایت گنجور؛ مولوی؛ دیوان شمس ،غزلیات ،غزل شماره .44
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh44

 .4محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ج  ،1ص .169
 .5سایت گنجور؛ مولوی؛ دیوان شمس ،غزلیات ،غزل شماره .2627
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2627
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ِ
َ
َ َ
ِ
ِاّلل َِع وز َِو َِج وِ؛ 1هر که میخواهد بها عزیزتهرین مهردم
استَ « :مِْأ َر َايِأ َِيكُو َ ِأ َع وزِالنواِِ َفَ َيتوق ه َ َ
باشد ،خداترس و اهل تقوا باشد».

سریرعم ودآن ماکآسمتان مودی 2

گممرمزمانم سمرافرازداشممتیوع یم  




چشد لآع ی جهانشودحماف

ک  ردروونهدرویمسکنت ر اک 3







 .3دل بریدن از غيرخدا

خدا ،منشأ عزت است و غیر او هر چه دارد ،از اوست .بنابراین دل بریدن از غیر خدا و امید بستن
ؤم ِْ ِ
به او ،سبب عزت مؤمن خواهد بود؛ چنانکه امام تادق فرموده استِ « :عزِالم ِ
ِإسلتغنا ُ ُِ
ُّ ُ
اِ؛ 4عزت مؤمن ،بینیازی او از مردم است».
َع ِِْال َن ِ ِ
لقمان حکیم برای تربیت فرزند خود ،او را به انقطاع از دنیا و غیر خدا فرا خوانده و فرموده اسهت:
ِ
ِ ِ
«فِّ ِأريتِأ ِ َتجم ِ
ِ
ِوالصلدي ُقو ِ
ِالدنياِ َف َ
ِع وز ُّ
َ َ
َ َ
يلاء ِّ
اقط َِط َمع َ ِم وماِف ِأيدفِالنواِِ،فِّن َ
وماِبَ ََِِاِلنب ُ
ِ ِ 5
ماِبََ ُغواِ ِب َقط ِ َِط َمعهم؛ اگر خواهان آنی که همه عزت این جهان را داشته باشی ،از آنچه در دست
َ
مردم است ،قطع طمع کن که پیامبران فقط به سبب قطع طمعشان به آنچه میبینی ،رسیدند».
عمم


زآدموا لممیس ممرمی ممواننشممانا 7

6
وآن نممدگانا  
آناوسممت  ک
ک



 .4حقمداری

از آنجا که خدا ،حق است و تمام عزت از ِآن اوست ،هر که با حق باشد و برای منافع انهدک دنیها
حق را رها نکند ،عزیز خواهد بود و تن به ذلت نخواهد.

ج اینکبروریاوعجیومستیاسمت 8

کراممما ومموانممدرحآپرسممتیاسممت  




 .1مسعود بن عیسی ابن ابیفراس؛ مجموعة ورام؛ ج  ،2ص .117
 .2سایت گنجور؛ غزلیات حافظ؛ غزل شماره .441
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh441

 .3همان ،غزل شماره.300
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh300

 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .148
 .5محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،13ص .420
ِ .6آن اوست :مال اوست.
 .7سایت گنجور؛ مولوی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر سوم ،بخد  ،39بیت .1080
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh39

 .8سایت گنجور؛ محمود شبستری؛ گلشن راز ،بخد.60
https://ganjoor.net/shabestari/golshaneraz/sh60
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ِ
لز؛
ِع وِ
ِعزيز ِِإَلَِ َذ ولِوََِلِ َأ َخلذ َِ ِبلهِ َذليل ِِإَلَ َ
ِالح وق َ
امام حسن عسکری فرموده است« :ماِتَ َْ َك َ
هیچ عزیزی حق را ترک نکرد ،مگر اینکه ذلیل شد و هیچ ذلیلی به حق عمل نکهرد ،مگهر اینکهه
عزیز شد».

1

حآپرسممتینن ممر مم غیممرمکممن  



کعبمم دیممدینگممدر مم دیممرمکممن 2


 .5صداقت

راستی و درستی ،شخصیت افراد را به خوبی نشان میدهد .امهام حسهین راسهتی و تهداقت
همهجانبه را مساوی با عزت دانسته و دروغ را موجب عجز و ذلهت انسهان معرفهی کهرده اسهت:
َلصد ُقِ ِعز َِوِالكذ ُب َِعجلزِ؛ 3تهدق و راسهتی ،عهزت اسهت و دروغگهویی ،نهاتوانی و زبهونی
«ا ِّ
است».
ریآصدق یماموزازآبصمافیدل  



راستی لمیآزادگمیزسمروچممن 4



آسيبها و موانع عزت
 .1طمع

تمایل شدید نفس از روی آزمندی و احساس کمبود را طمع میگو یند .اهل طمع ،سیری نهدارد.
امام باقر تنها راه حفظ عزت نفس را از بین بردن این تفت رذیله بیان کرده فرمهوده اسهتَ « :وِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ،وِاستَج َِب ِِع وزِال َيأ ِِِ ِببُع ِدِال ِه ومل ؛ 5بقها
ِ،وِاي َف ِ ُذ ولِالطو َم ِ ِ ِبع ِّزِال َيأِ َ
اطَُب َِب َق َاءِالع ِّزِ ِب ِِّ َماتَ ِالطو َم ِ َ
و تداوم عزت را با مرگ طمع طلب کن و خواری و پستی طمع را با نا امیدی از دیگران ،دفع کن و
عزت نا امیدی از دیگران را با بلندی همت به دست آور».
ابوذر غفاری ،شاگرد ممتاز پیامبر و امام علی بود .روزی عثمان در عصر خالفتد ،کیسه
پولی را به غالمد داد و گفت« :این کیسه را ببر و به ابوذر بده .اگر پذیرفت ،تو را آزاد میکنم».
 .1حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحفالعقول؛ ص .489
 .2سایت گنجور؛ اوحدی؛ جامجم ،در باآ توبه.
https://ganjoor.net/ouhadi/jaamejam/sh82

 .3جمعی از محققان؛ موسوعه کلمات االمام الحسین ؛ ص .898
 .4سایت گنجور؛ غزلیات حافظ؛ غزل شماره .388
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh388

 .5حسین بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .286
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غالم ،کیسه را گرفت و خود را به ابوذر رسانید ،اما هر چه اترار کرد؛ ابوذر آن را نپذیرفت .غهالم
گفت« :آزادی من بستگی به پذیرش تو دارد .اگر این کیسه پول را نپذیری ،من آزاد نخواهم شهد».
ابوذر که بزرگمردی عزتمدار بود و حاضر نبود عزت خود را در برابر عثمهان کمرنهگ کنهد ،در
ِ ِ
ِفيه ِ
اِر َقى؛ اگهر آزادی تهو در گهرو ایهن کهار اسهت،
پاس غالم گفت« :إ ِكا َ ِف َيهاِعت ُق َ
کِ،فِّ و َ
بندگی من نیز در گرو آن است» .بدین سان عزت خود را به پول وافر عثمان نفروخت؛ با اینکهه در
1
آن زمان تهیدست بود و بسیار به آن پول نیاز داشت.
 .2اظهار نياز به مردم

یکی دیگر از عوامل از دست دادن عزت نفس ،دست نیاز دراز کردن بهه سهوی مهردم اسهت کهه
لو ِائ ِج ِِإلَلىِ
سبب خواری و سرافکندگی خواهد بود؛ چنانکه امام باقر فرموده استَ « :طَ ُ
َبِال َح َ
اِِاس ِت ََلب ِِلَ ِعزِوِمذهب ِ ِلَحي ِاءِوِاليأِ ِِمم ِ
النو ِ
اِف ِ َأي ِدفِالنو ِاِ ِِعز ِِلَ ُمؤ ِمْ؛ 2حاجت خواسهتن
ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ و
از مردم ،موجب سلب عزت خواهد شد و قطع امید ازآنچه در دسهت مهردم اسهت ،مایهه عهزت
مؤمن در دیند است».
مکنسمعدیادیمده مردسمتکمس  


گممراوواجممدار کنممدسممر ممرآر  


کمم  خشممندهپروردگارسممتو ممس 


وگرنمممم سممممرناامیممممدی خممممار 
3



مفضل بن قیس ،از یاران امام تادق بود .روزی نزد امام تادق رفت و مشهکالت خهود را
بیان کرد .امام تادق نیز به کنیز خود دستور داد کیسهای که محتهوی  400درههم بهود ،بهه او
بدهد؛ آنگاه به او فرمود« :با این پول زندگیات را بهبود بخد» .مفضل عر کرد« :منظور مهن
ِ
ِ
لکِ
اِِ ِبكُ َ ِحال َ
از بیان شرح حال خود ،درخواست دعا بود» .امام فرمودَ « :إياکِأ ِتُخب َِْالنَ َ
هو َِعَ َِيهم؛ 4از بازگو کردن همه شرح حال خود برای مردم ،پرهیز کن تا خوار نشوی».
َفتُ ِّ
این سخن حکیمانه ،زندگیساز اسهت؛ زیهرا افشها شهدن جزئیهات زنهدگی ،آبهروی مهؤمن را در
معر خطر قرار میدهد .افشا شدن اسرار فرد در جامعه ،ممکن است مهورد سوءاسهتفاده قهرار
گیرد و سبب سرافکندگی اعضای خانواده شود.
 .1محمدمهدی حائری؛ شجره طوبی؛ ج  ،1ص .75
 .2محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .148
 .3سایت گنجور؛ سعدی؛ بوستان ،بخد  ،12باآ پنجم در رضا.
https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab5/sh12

 .4محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،47ص .44
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 .3رفتارهای جاهالنه

رفتار جاهالنه نیز عزت نفس و سربلندی انسهان را خدشههدار میکنهد؛ چنانکهه امهام علهی
فرموده است« :كَ ِ
مِمِْع ٍ
زيزِ َأ َذل ُوه َِجهَُ ُِه؛ 1چه بسیار عزیزی که نادانیاش او را خوار ساخت».
َ

 .4انجام کار فوق توانایی

ادعای نابجا و اقدام کردن به انجام کارهای فوق طاقت ،سبب بیارزش شدن انسهان نهزد دیگهران
میشود .از همین روست که رسولخدا فرمود« :لَيس ِِلَمْ ِءِ َأ ِِي ِ
له؛ سهزاوار نیسهت
لذ ولِنَف َس ُِ
َ َ
ُ
ضِ
لْ ُ
مؤمن خود را ذلیل کند» .از حضرت پرسیدند :چگونه خودش را ذلیل میکند فرمودَ « :يتَ َع و
اَِلِيُ ِطيقِ؛2خود را در معر کاری که از او ساخته نیست ،قرار دهد».
ِل َم َ
چنین رفتاری انسان را مجبور به معذرتخواهی میکند که در بیانی از امام تادق  ،از عوامهل
ِ
ِ
ِ ِ ِ
لهِ َقلا َل ََِلِ
خوار و ذلیل کردن خود آمده استََ « :ل َِين َبغ ِلَ ُمؤم ِِْ َأ ِيُذ ولِنَف َس ُهِ ُقَ ُت َِملاِيُلذ ُّلِنَف َس ُ
يلد ُخ ِِ ِفيملاِيعتل ِ
لذ ُر ِِمنلهِ؛ 3شایسههته نیسهت مهؤمن وارد کههاری شهود و رفتهاری کنههد کهه سههبب
ُ َ َ َ
َ
معذرتخواهی شود».
فهرست منابع
کتب

 .1ابن ابیفراس ،مسعود بن عیسی؛ مجموعه ورام؛ قم :مکتبه فقیه[ ،بیتا].
 .2ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول؛ چال دوم ،قم :جامعه مدرسین 1404 ،ق.
 .3پاینده ،ابوالقاسم؛ نهج الفصاحه؛ چال چهارم ،تهران :دنیای داند 1382 ،ش.
 .4تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد؛ تصفییف غفررالحكم و دررالكلفم؛ تصهحیح مصهطفی
درایتی؛ چال اول ،قم :دفتر تبلیغات 1366 ،ش.
 .5جمعی از محققان؛ موسوعة کلمات االمام الحسین ؛ تهران :دار االسو  1383 ،ش.
 .6حائری ،محمدمهدی؛ شجره طوبی؛ نجف اشرف :مکتبة حیدریة 1385 ،ش.
 .7راغب اتفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ تصحیح تهفوان عهدنان داوودی؛
چال اول ،بیروت – دمشق :دار القلم – دار الشامیه 1412 ،ق.
 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصییف غررالحكم و دررالكلم؛ ص .76
 .2مسعود بن عیسی ابن ابیفراس؛ مجموعه ورام؛ ج  ،2ص .32
 .3فضل بن حسن طبرسی؛ مشكات األنوار فی غرر األخبار؛ ص.50
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 .8شریف الرضی ،حسین بن محمد؛ نهجالبالغه؛ تصهحیح تهبحی تهالح؛ چهال اول ،قهم:
هجرت 1414 ،ق.
 .9تدوق ،محمد بهن علهی؛ الخصفال؛ تصهحیح علیاکبهر غفهاری؛ چهال اول ،قهم :جامعهه
مدرسین 1362 ،ش.
 .10طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمعالبیان؛ تصحیح فضهلالله یهزدی طباطبهایی؛ چهال سهوم،
تهران :ناترخسرو 1372 ،ش.
 .11ههههههههههههههههههههههههههه؛ مشكات االنوار فی غفرر االخبفار؛ چهال دوم ،نجهف :المکتبهة
الحیدریة 1385 ،ق.
 .12طوسی ،محمد بن حسهن؛ تهفذیب االحكفام؛ تصهحیح حسهن الموسهی خرسهان؛ چهال
چهارم ،تهران :دار الکتب االسالمیه 1407 ،ق.
 .13کلینی؛ محمد بن یعقوآ؛ الكافی؛ تحقیق علیاکبهر غفهاری؛ چهال چههارم ،بیهروت :دار
التعارف 1401 ،ق.
 .14مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ تهران :دار الکتب االسالمیه 1367 ،ش.
 .15مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار؛ تهران :انتشارات تدرا 1395 ،ش.
نشریات و سایتها

 .1سایت گنجور؛ مثنوی معنهوی ،غزلیهات حهافظ ،بوسهتان سهعدی ،دیهوان پهروین اعتمهادی،
گلشنراز شبستری ،جامجم اوحدی.
 .2محمدعلینژاد ،عمهران و پیمهان کمالونهد؛ «مفهومشناسهی تطبیقهی عهزت نفهس در قهرآن و
روانشناسهی انسهانگرا»؛ فصهلنامه فرهنهگ مشهاوره و رواندرمهانی؛ دوره  ،7شهماره  ،27پههاییز
 ،1395ص .32 – 1

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

پیامدهای بداخالقی در آموزههای دینی
*

حجتاالسالم والمسلمین علی ادمی 


مقدمه

برخی از مسائل بهقدری دارای اهمیت هستند که باید در هر فرتتی درباره آنها سخن گفهت؛ بهه
همین جهت ،رسولخدا در سخنرانیهای خود آیهای را که مربوط به کنترل زبهان و سهنجیده
سخن گفتن است ،تکرار مینمود .سهل بن سعد ساعدی میگوید :هرگز نشد که رسولخدا
َ
َ
ُ
ُ ُ
بر این منبر بنشیند و آیه «يا أ ُّي َها َّال ِِ َين َآمنوا َّاتقوا َّالل َه َو ق ُولوا ق ْوال َس ِديدا» 1را تالوت نکند! 2نقهد
زبان در سعادت و شقاوت انسان ،بهگونهای اسهت کهه جها دارد بهه تهورت مکهرر و از زوایهای
گوناگون به بحث درباره آن پرداخت .یکی از بزرگترین گناهان و آسهیبهای زبهان ،تنهدخویی و
ً
بداخالقی است .اگر چه بداخالقی با غیر از زبان نیز تورت میگیرد ،ولی غالبا توسط این عضو
کوچک بدن محقق میشود؛ عضوی که حجمی اندک دارد ،ولی ابزار جرمهایی بزرگ اسهت! در
این گفتار در پی آنیم که به پیامدهای گوناگون این رذیله بزرگ اخالقی بپردازیم و تبعات ناگوار آن
را در دنیا ،برزخ و قیامت یادآور شویم.
الف .پيامدهای دنيوی

این رفتار زشت ،آ ار گوناگون و متنوعی در این دنیا برای انسان بداخالق به دنبال دارد که برخی را
یادآور میشویم:
 .1پریشانی روح

یکی از پیامدهای ک خلقی ،شکنجه روحی انسان بداخالق است .امام تادق
* داندآموخته سطح  4حوزه علمیه قم.
 .1احزاآ« : 70 :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،تقوای الهی پیشه کنید و سخن استوار بگویید».
 .2سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،16ص .353

فرمهودَ « :ملِْ
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فس ُِه؛1هر کس بداخالق باشد ،خهودش را شهکنجه و آزار داده اسهت» .تهائب
ِعذو َ
ساءِ ُخَ ُق ُه َ
بِنَ َ
َ
تبریزی در مثالی ظریف ،بداخالقی را به کفد تنگ تشبیه کرده است که اگر آدمی با آن در بیابهان
گسترده هم راه برود ،باز هم احساس گرفتگی جان و پریشانی روح میکند
َ
ا لآکو جهانراگشادهگر واهی  



فشارقممبممرکمندسرم استخوانوورا  


ک کفماونگ رهروکند یا انونمگ 


اگرشودزوویک مما رپریشمانونمگ 


در بیت دوم ،به ماجرای سعد بن معاذ اشاره میکند که بدخلقی انسان ،حتهی در نخسهتین منهزل
پس از مرگ نیز خودش را نمایان میکند.
 .2کم شدن روزی

اقِِ ِرز ُق ُِه؛ 2کسی که بهدخو باشهد،
از امیرمؤمنان نقل شده است که فرمودَ « :مْ َِس َاءِ ُخَُ ُق ُهِِ َض َ
روزیاش تنگ میشود» .عوامل معنوی ،نقد غیر قابل انکاری در وسعت یا تنگی رزق دارند.
نقل است مردی نزد امیرمؤمنان علی آمد و گفت« :بسیار گناه کرده و تحیفه اعمهال خهود را
با آن سیاه کردهام .دعا کن خداوند مرا بیامرزد» .حضرت فرمود« :برو استغفار کن» .دیگری آمهد
و گفت« :مزارع من به جهت کمی آآ خشک شده .دعا کن خداوند باران بفرستد» .فرمود« :برو
استغفار کن» .شخ سومی آمد و عر کرد« :مردی فقیر هستم و از فقر بیطاقت شدهام .دعا
کن تا خداوند مرا از فقر نجات دهد» .باز هم فرمود« :برو اسهتغفار کهن» .مهرد چههارمی آمهد و
گفت « :روتم زیاد است ،ولی فرزند ندارم .دعا کن تا خداوند متعال به من فرزندی بدههد» .بهاز
هم حضرت فرمود« :برو استغفار کن» .یکی دیگر برخاست و گفت« :یا سهید الوتهیین ،بهاغ و
بوستان من کم میوه میدهد .دعا کن خداوند به باغ من برکت دهد» .امهام فرمهود« :اسهتغفار
کن» .شخ دیگری گفت« :یا علی! در منطقه ما ،چشمهها خشک شده و آآ قناتها فرو رفتهه
و قحطی شده است .از حضرتت التماس دعا دارم» .فرمود« :استغفار کن» .ابنعباس میگو یهد:
من در خدمت آن حضرت بودم و عر کردم« :یها امیرالمهؤمنین! از شهما تقاضهاهای مختلهف
کردند ،ولی همه را یک پاس دادی و برای همه این بیماران یک دارو نوشهتی» .حضهرت فرمهود:
َْ
«ای پسر عمو! آیا این آیات را نشنیدهای هکه از زبان نوح میفرماید :بهه آنهها گفهتمِ « :ا ْسذتغ ِف ُروا

 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ اصول کافی؛ ترجمه سید جواد مصطفوی؛ ج  ،2ص .321
 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحكم و دررالكلم؛ ص .592
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ُ

ُ

ُ

وبوا إ َل ْيه ُي ْرس َّ
َ َّ ُ ْ َّ ُ ُ
الس َ
ماء َع َل ْي ُك ْم ِم ْدرارا َو َي ِذز ْد ُك ْم ق َّذوة ِإلذی ق َّذو ِت ُكم؛... 1از پروردگارتهان
ربكم ثم ت ِ ِ ِ ِ
طلب آمرزش کنید ،سپس به سوی او بازگردید ،تا هباران آسمان را پی در پی بر شهما بفرسهتد؛ و
نیرو یی بر نیرو یتان بیفزاید.»...

 .3بیآبرویی

ک خلقی نه تنها انسان را در میان اعضای خانواده و بستگاند کمارزش میکند؛ بلکه در اجتماع
نیز برای او جایگاهی قائل نیستند .در حکایتی آمده است:
شخصی دو دختر داشت که همزمهان بها دو مهرد ازدواج کردنهد .مهدتی گذشهت ،مهادر آن
دختران با خود گفت :به دیدن دختهرانم بهروم تها از نزدیهک از اوضهاع آنهان خبهردار شهوم.
نخست به خانه آن دختری رفت که شغل شوهرش سرکهفروشی بود .وقتی وارد خانه او شد،
ً
با زندگی شایسته و دارای امکانات رفاهی این دختر روبهرو شهد و بها خهود گفهت« :حتمها
زندگی دختر دومم که شوهرش عسلفروشی دارد ،از این بهتر و پیشهرفتهتر خواههد بهود»؛
ولی هنگامی که به خانه دختر دوم رفت ،با زندگی ساده و عقبافتاده و نامناسب او روبههرو
شههد .در فکههر فههرو رفههت و از دخت هراند جویههای علههت شههد .آن دختههری کههه شههوهرش
سرکهفروشی داشت ،گفت« :شوهر مهن سهرکه تهرش را بها خهوشخلقی و خنهدهرویی بهه
مشتریان میفروشد؛ لذا هر کس از او سرکه میخرد ،شیفته اخالق او میشهود و دیگهران را
هم تشویق به خرید از او میکند» .دختر دوم گفهت« :ای مهادر! شهوهر عسهلفروش مهن،
عسلها را با ترشرویی و بدخلقی میفروشد و هر کس از او یکبار عسل بخهرد ،دیگهر از
جلوی مغازه او عبور هم نمیکند و دیگران را هم از این جریان باخبر میکند.

2

معاشرت زیبا و نرم بهاندازهای اهمیت دارد که وقتی قرار شد حضهرت موسهی و ههارون نهزد
فرعون بروند ،دستور آمد که با زبان نرم با او سخن بگویید 3.امام سجاد نیز در ضمن حهدیثی
طوالنی ،یکی از مهمترین پیامدهای شوم ک خلقی را «از بین رفتن موقعیت اجتمهاعی در دنیها»
معرفی نموده است:

ِ
ِاِلسْاف ِِف ِالنو َف َق ِ ِعََىِالب ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اطل ِ َِوِ
وبِِالوت ِِ َتكش َُِِالغ َط َاءِاَلست َدا َن ُ ِ ِب َغيِ ِِْنيو ِاِلَ َياء َِو ِ َ ُ
َ
الذُّ نُ ُ
َ
البخ ِعََىِاِلَه ِ ِوِالول َِدِوِ َذ ِوفِاِلَرح ِامِوِسوءِال ُخَُ ِقِو ِِقَو ُ ِالصب ِِْوِاس ِ
لج ِِِْ
لتع َما ُل و
و َ
َ
َ َ َ
ِالض َ
ُ ُ َ
َ َ ُ ُ

 .1هود52 :؛ فتحالله بن شکرالله کاشانی؛ میهج الصادقین؛ ج ،10ص.19
 .2ابوالقاسم یعقوبی؛ «بداخالقی ،هشدارهای اجتماعی »2؛ پاسدار اسالم؛ ص .29
 .3طه 43 :و .44
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وِالكَس ِ ِو ِ
يْ؛ 1گناههانی کهه پردهههاهی آبهرو را کنهار میزنهد :وام
ِاللد ِِ
ِاَلس ِت َها َن ُ ِ ِب َأهل ِ ِّ
َ َ
َ
خواستن بدون آنک ه قصد بازپرداخت آن را داشته باشد و اسراف در خرج کهردن و بخهل در
خرج کردن برای خانواده و فرزند و خو یشاوند ،و بداخالقی و کمتبری و دلتنگی و بیقهرار
بودن از غم و کاهلی نمودن و سبک شمردن مؤمنان.

نفرت عمومی نسبت به بداخالق ،قابل انکار نیست و چنهین فهردی بهه مهرور زمهان ،دوسهتان و
جامعه و نفوذش را از دسهت میدههد؛ حتهی گهاهی زن و فرزنهداند را نیهز از دسهت میدههد.
له؛2چهه
ِع ِز ٍيزِ َأ َذل ُوهِِ ُخَُ ُق ُهِِ َوِ َذ ِلي ِ َأ َع وز ُِ ُخَُ ُق ُِ
امیرمؤمنان علی در همین زمینه فرموده استُ « :ر و
ب َ
بسا عزیزی که اخالقد او را ذلیل ساخته و ذلیلی که اخالقد او را عزیز کرده اسهت» .همچنهین
ِ
ِ ِ
ِ
ِحنُّ ِ
واِإلَيكُم؛3بها مهردم
اِعََيكُم َِو ِِإ ِعشتُم َ
اِبكَو َ
اِِِ ُم َخال ََط ِإ ِمتُّم َِم َع َه َ
فرموده استَ « :خال ُطواِالنو َ
بهگونهای معاشرت کنید که اگر عمردید ،بر شما گریه کنند و اگر زنده ماندید ،بها اشهتیاق بهه سهوی
شما بیایند».
 .4تکثير گناه

یکی دیگر از تبعات بداخالقی ،ازدیاد و تکثیر گناهان انسهان در ایهن دنیاسهت .رسهول خهدا
فرمود« :خداوند توبه شخ بداخالق را نمیپذیرد» .وقتی که علت را جویا شدند ،فرمودِ « :إ َذاِ
اب ِِِمِْ َذن ٍب َِو َق َ ِِف ِ َذن ٍبِ َأع َظ َم ِِمن ُِه؛4چون هر گاه از گناهی توبه میکند ،در ورطه گناهی بهدتر
َت َ
از گناه اول میافتد».
مقصود این است که آدم بداخالق ،موفق به توبه نمیشود؛ چراکه بداخالقی ،حهالتی قابهل تهورم
است که روزبهروز فربه میشود و ضمن آنکهه انسهان را در دل دیگهران منفهور میکنهد ،فرتهت
5
اتالح را نیز از انسان میگیرد .هر اندازه که مؤ ر قوی شود ،ا ر نیز قوی و بزرگتر خواههد شهد.
امام تادق نیز فرموده است:
 .1محمد بن علی تدوق؛ معانی األخبار؛ ص.271
 .2محمد بن محمد مفید؛ إالرشاد؛ ج  ،1ص .300
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ ص .470
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ اصول کافی؛ ترجمه سید جواد مصطفوی؛ ج  ،2ص .321
 . 5احتمال دیگری نیز مطرح شده است که وقتی انسان از گناه اولی توبه کرد و بعد از مدتی آن را به وسیله تکرار گنهاه
شکست ،مجموع گناه دوم و شکستن گناه اول ،بزرگتر از گناه اول خواههد شهد .مختهار مهالتهالح و نیهز عالمهه
مجلسی  ،همان احتمال اول است.
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آمد و اظهار داشت« :ای رسولخدا ،من بیاباننشین

شخصی بیاباننشین نزد رسولخدا

هستم و به مسافرت میروم هیعنی فرتت شرفیابی محضرتان و اسهتفاده از مهواعظ شهما را
ندارم ؛ چیزی را به من بیاموز هکه سعادت دنیا و آخرتم را تأمین کنهد » .حضهرت فرمهود:
«غضب نکن» .اعرابی فرماید پیامبر

را ساده گرفت و دوباره نهزد حضهرت بازگشهت و

سؤالد را تکرار کرد .حضرت نیز همان جواآ را تکرار نمود .اعرابهی ههم بهه خهود آمهد و
گفت« :دیگر چیزی نمیپرسم .همانا مرا نصیحت کرد و مهرا بهر حهذر داشهت کهه هنگهام
غضب ،تهمت نزنم و کسی را به قتل نرسانم».

در حدیث دیگری که منسوآ به رسولخدا

1

است نیز آمده است:

اخالق نیک و ،ریسمانی است از رحمت خدا در گردن تاحبد .این ریسمان به دست یهک
فرشته میباشد که او را به کارهای پسندیده میکشاند .کارهای پسندیده نیز او را بهه بهشهت
می رساند .همچنین بداخالقی ،ریسمانی است از عذاآ خداوند در گردن انسان بداخالق.
آن ریسمان در دست شیطان است و شیطان ههم او را بهه بهدی ،و بهدی نیهز او را بهه آتهد
میکشاند.

2

در ماجرایی مشابه ،اخالق نیکو زیربنای دین معرفی شده است:
مردی حضور پیامبر خدا

شرفیاآ شد و عر

کرد« :یها رسهولالله ،دیهن چیسهت ».

حضرت فرمود« :خلق نیکو» .دوبهاره از طهرف راسهت آمهد و پرسهید« :دیهن چیسهت ».
حضرت فرمود« :خلق نیکو» .باز از طهرف چه آمهد و عهر
رسولخدا

کهرد« :دیهن چیسهت ».

فرمود« :حسن خلق» .آنگاه از پشت سر آمد و گفت« :دین چیست » .بهاز

هم فرمود« :خلق نیکو» .پیامبر

نگاهی به آن مرد کرد و فرمود« :آیا دیهن را نفهمیهدی

دین آن است که خشمگین نشوی».

3

مثلث شوم

انسان بداخالق قبل از آنکه دیگران را آزار و شکنجه دهد ،خودش را آماج عواقب زیادی قهرار داده
است .گاهی یک بدخلقی میتواند مسیر سعادت انسان را منحرف کند.
 .1حسین بن سعید کوفی اهوازی؛ الزهد؛ ص .68
 .2محمد بن محمد شعیری؛ جامع األخبار؛ ص .103
 .3مسعود بن عیسی ابن ابی فراس؛ مجموعه ورام؛ ج  ،1ص .89
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ب .پيامدهای اخروی
 .1عذاب قبر

حکایت معروف سعد بن عمعاذ از همین نمونه است .او در سال پنجم هجری بر ا ر زخمی که در
جنگ خندق به پاید رسیده بود ،در  37سالگی رحلت کرد .پیامبر خدا در مراسهم غسهل و
کفن و تشییع جنازه وی شرکت کرد و تجلیل فراوانی از او به عمهل آورد .گفتهه شهده کهه او بهزرگ
انصار و از نخستین کسانی از مردم مدینه بود که اسالم آورد و پیامبر را به مدینه دعهوت کهرد.
شی تدوق نقل کرده است:
وقتی خبر رحلت سعد بن معاذ را به پیامبر دادند ،آن حضرت به سرعت با پای پیاده و برهنه
به سوی جنازه سعد شتافت؛ در حالی که در بهین راه ،عبها از دوش مبارکشهان افتهاد؛ ولهی
اعتنا نکرد و گاهی در پشت تابوت ،گاهی سمت راست تابوت ،گاهی نیز جلهوی تهابوت و
گاهی هم سمت چ تابوت حرکت میکرد .مردم پرسیدند« :یا رسولالله ،این چه حهالتی
است که از شما میبینیم !» .فرمود« :به خدا قسم ،دستم در دست برادرم جبرئیل است که
مرا دور تابوت سعد طواف میدهد .اینک جبرئیل و میکائیل به همهراه هفتهادهزار ملهک در
تشییع جنازه سعد شرکت کردهاند» .آنگاه با دست مبارکد ،بدن سعد را درون قبر گذاشهت
و آن را با سنگ و خاک محکم نمود .مادر سعد وقتی این تحنه را دید ،خطاآ به فرزندش
ًَ َ َ ع
سعد گفت« :یا سعد هنیئا لک الج َّنة؛ فرزندم ،بهشت گوارای وجودت بهاد» .پیهامبر بها
شنیدن این جمله ،چهره درهم کشید و با ناراحتی و عتاآ فرمهود« :سهاکت بهاش ای مهادر
سعد! درباره کار پروردگار اینگونه با قاطعیت سخن نگو .هماینک ،قبر فشهار سهنگینی بهر
سعد وارد نمود» .همه مات و مبهوت مانده بودند که چگونه کسی که هفتهادهزار ملهک بهه
تشییع جنازهاش آمده و پیامبر اعظم الهی با دست خودش او را دفهن کهرده و بهراید طلهب
ِ
ولهِكَلا َ ِِفل ِ
مغفرت نموده ،باید فشار قبر داشته باشد حضرت در پاس فرمهود« :نَ َعلمِإن ُ
ُخَُ ِق ِه َِم َ ِ َأه َِ ِه ُِسوءاِ؛ 1آری ،برای اینکه اخالقد با اهل و عیالد بد بوده است».

هر چند بداخالقی در همه جا رفتاری بد و ناپسند است ،ولی نسبت به خهانواده شهدت بیشهتری
دارد؛ چون اعضای خانه بیشتر اوقات شبانهروز را کنار هم هستند؛ بنهابراین اگهر اخهالق یکهی از
آنان بد باشد ،خانهای که میبایست کانون آرامد باشد ،به جهنم تبدیل خواهد شد.
همانگونه که در جریان سعد بن معاذ گذشت ،یکی از عوامل فشار قبر ،تندخویی اسهت .شههید
 .1محمد بن علی تدوق؛ االمالی؛ ص.385
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مطهری بسیار کم به تعریف و تمجیهد از دیگهران میپرداخهت ،امها مرحهوم حهاج میرزاعلهی
شیرازی را نهجالبالغه مجسم مینامید .او در کتب عدل الهی نوشته است:
یکی از کسانی است که شایسته است از راههای دور بار سفر ببنهدیم و فهیض محضهرش را
دریابیم .او خودش یک نهجالبالغه مجسم بود .مواعظ نهجالبالغه در اعمهاق جهاند فهرو
رفته بود .برای من محسوس بود که روح این مرد با روح امیرالمهؤمنین

پیونهد خهورده و

متصل شده است .من هر وقت حساآ میکهنم ،بزرگتهرین ذخیهره روحهی خهودم را درک
تحبت این مرد بزرگ میدانم؛ رضوان الله تعهالی علیهه و حشهره مهع اولیائهه الطهاهرین و
االئمة الطیبین .من از این مرد بزرگ داستانها دارم  ...ایشان روزی ضمن درس ،در حهالی
که دانههای اشکشان بر روی محاسن سفیدشان مهیچکیهد ،ایهن خهواآ را نقهل کردنهد.
فرمودند« :در خواآ دیدم مرگم فرا رسیده است .مردن را همانطوری که برای مها توتهیف
شده است ،در خواآ یافتم .خویشتن را جدا از بدنم میدیدم و مالحظه میکردم کهه بهدن
مرا به قبرستان برای دفن حمل میکنند .مرا به گورستان بردند و دفن کردند و رفتند .من تنها
ماندم و نگران که چه بر سر من خواهد آمد ! ناگاه سگی سفید را دیدم که وارد قبر شهد .در
همان حال حس کردم که این سگ ،تندخویی من است که تجسم یافته و به سراغ من آمهده
است .مضطرآ شدم .در اضطراآ بودم که حضرت سیدالشهدا
من فرمودند« :غصه نخور ،من آن را از تو جدا میکنم».

تشهریف آوردنهد و بهه

1

ً
البته حکایات و خصوتا خواآهایی که نقل میشود ،در یک سطح نیستند .این جریان که ناقهل
آن شخصیتی چون استاد مطهری و تاحبد بزرگی همچون میرزا علی آقهای شهیرازی اسهت،
اطمینان کافی و الزم را برای تحت آن به ما میدهد .همچنین باید توجه داشت که عالم و عارف
بزرگی مانند آن مرد الهی ،نمیتواند ک خلقی شهدید و غلیظهی داشهته باشهد؛ بلکهه تنهدیهای
کوچکی که برای عامه مردم ،رفتاری عادی و طبیعی است ،از آن شخصهیت بهزرگ سهر مهیزد و
چون توقع از یک عالم عارف بسیار زیاد است ،همین اندازه تندی نیز از او پذیرفته نیست.
 .2جهنم

بداخالقی اگر به نقطه اوج خودش برسد و در قالهب فحاشهی و خشهونت و  ...عملیهاتی شهود،
انسان را تا حد جهنمی شدن سوق میدهد؛ چنانکه امام رضا فرموده استَ « :عََليكُمِ ِب ُحس ِ
لِْ
 .1مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،1ص .236

  106رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

لق ِِفل ِِالنو ِ
ِحس َِْال ُخَُ ِق ِِف ِال َجنو ِ ََِلِم َحا َل َ َِو ِِإيواكُم َِوِسوءِال ُخَُ ِقِ َف ِلِّ و ِسلوءِال ُخَُ ِ
لار ََِلِ
ال ُخَُ ِقِ َف ِِّ و ُ
ُ َ
ُ َ
َ
ً
َم َحالَ َِ؛ 1بر شما باد به خلق زیبا؛ زیرا پایاند حتما بهشت خواهد بود و دوری کنید از بهدخلقهی؛

ً
زیرا پایاند حتما جهنم است».
همچنین نقل است به پیامبر گفتند« :فالن زن ،روز روزه میگیرد و شب نماز میخوانهد؛ امها
بداخالق است و همسایهها را زخم زبان میزند» .حضهرت فرمهود« :خیهری در او نیسهت ،او از
2
اهل دوزخ است».
از آنجایی که بهدخلقی یکهی از نمونهههای مههم ظلهم بهه دیگهران اسهت ،بایهد بهه نکهاتی کهه
اهلبیت درباره سرنوشت ظالمان در قیامت بیان کردند ،توجه کنهیم .امهام علهی فرمهوده
ِ
ِ
ِ
استَ « :يو ُمِِال َمظَُ ِ
لوم؛ 3روز مظلهوم علیهه ظهالم
ِعََلىِال َمظَُ ِِ
ومِِ َعََىِالظو ال ِمِ َأ َش ُّدِمْ َِيلو ِمِالظو لال ِم َ
هقیامت  ،سختتر از روز ظالم بر مظلوم است».
گاهی با یک تندخویی ،دلی را میشکنیم و در زمره ظالمان قرار میگیریم.

شکستشیش دلرامگوصدایینیستک اینصدا قیامت لند واهممدشد 4
ک

 .3تنقيص درجه

بداخالق اگر هم به جهنم نرود ،در درجات پایین بهشت خواههد رفهت؛ چراکهه رسهولخدا
خوشاخالقان را نزدیکترین افراد به خودش در بهشت معرفی نموده است .شخصی از حضرت
پرسید« :بهترین خصلتی که به انسهان داده شهده ،چیسهت » .فرمهود« :اخهالق نیکهو» .سهپس
ِ
ِح ِديثا َِوِ َأعِ َظ ُمكُمِ َأ َمانَ َِوِ َأح َسنُكُمِ ُخَُقلاِ
فرمودِ « :إ و ِ َأينَاكُمِم ِّن َ
اع ِ َأص َد ُقكُم َ
ِعَ وَى َِش َف َ
ىِوِ َأو َج َبكُم َ
اِ؛ 5آن کسی از شما به من نزدیکتر و شفاعت او بهر مهن واجهبتر اسهت کهه
َوِ َأق َْبُكُم ِِم َِْالنو ِ ِ
راستگوتر و امانتدارتر و خوشاخالقتر و به مردم نزدیکتر باشد».
 .4جدایی از همسر

امام کاظم فرموده است« :أمسلمه از پیامبر پرسید :اگر زنی در عمهر خهود دو بهار شهوهر
کرده باشد و هر سه نفر از اهل بهشت باشند ،در بهشت با کدامیک از آن دو مهرد خواههد بهود .
 .1محمد بن علی تدوق؛ عیون أخبار الرضا ؛ ج  ،2ص .31
 .2مسعود بن عیسی ابن ابی فراس؛ مجموعه ورام؛ ج  ،1ص.90
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ ص.511
 .4محمد بن محمد ابن اشعث؛ الجعفریات؛ ص.150
 .5تائب تبریزی؛ دیوان اشعار؛ غزل شماره  .3837هسایت گنجور
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حضرت فرمود :ای امسلمه! چنین زنی آن مردی را برخواهد گزید که خلق و خوی بهتری در دنیها
داشته و با زن و بچهاش خوشرفتاری نموده است .ای امسلمه! خوشاخالقی ،مایهه خیهر دنیها و
1
آخرت است».
فهرست منابع
کتب

 .1ابن ابیفراس ،مسعود بن عیسی؛ مجموعه ورام؛ چال اول ،قم :مکتبه فقیه1410 ،ق.
 .2ابناشعث ،محمد بن محمد؛ الجعفریات؛ چال اول ،تهران :مکتبة النینوی الحدیثه[ ،بیتا].
 .3تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد؛ غررالحكم و دررالكلم؛ تصحیح تهید مههدی رجهایی،
قم :دار الکتاآ االسالمی1410 ،ق.
 .4شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه؛ تصهحیح تهبحی تهالح؛ چهال اول ،قهم:
هجرت1414 ،ق.
،
 .5شعیری ،محمد بن محمد؛ جامع االخبار؛ چال اول ،نجف :مطبعة حیدریة [بیتا].
 .6تدوق ،محمد بن علی؛ االمالی؛ چال ششم ،تهران :کتابچی1376 ،ش.
 .7هههههههههههههههههههههههههه؛ عیون اخبار الرضفا ؛ تصهحیح مههدی الجهوردی؛ چهال اول،
تهران :نشر جهان1378 ،ق.
 .8هههههههههههههههههههههههههه؛ معانی االخبار؛ تصحیح علیاکبهر غفهاری؛ چهال اول ،قهم :دفتهر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1403 ،ق.
 .9طباطبایی ،سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ چال دوم ،بیروت :مؤسسة االعلمهی
للمطبوعات1390 ،ق.
 .10کاشانی ،فتحالله بن شکرالله؛ میهج الصفادقین؛ چهال اول ،تههران :کتابفروشهی اسهالمیه،
[بیتا].
 .11کلینی ،محمد بن یعقوآ؛ اصول کافی؛ ترجمه سید جهواد مصهطفوی؛ چهال اول ،تههران:
کتابفروشی علمیه اسالمیه1369 ،ش.
 .12کوفی اهوازی ،حسین بن سعید؛ الزهد؛ تصحیح غالمرضا زمانیان یهزدی؛ چهال دوم ،قهم:
المطبعة العلمیه1402 ،ق.
 .1محمدبن علی تدوق؛ االمالی؛ ص .498
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 .13مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار؛ تهران :انتشارات تدرا1369 ،ش.
 .14مفید ،محمد بن محمد؛ االرشاد؛ چال اول ،قم :کنگره شی مفید1413 ،ق.
نشریات

یعقوبی ،ابوالقاسم؛ «بداخالقی ،هشدارهای اجتماعی »2؛ پاسهدار اسهالم؛ شهماره  ،25مهرداد
شهریور  ،1386ص .27 – 35


فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

نگاهی به زیارت جامعه کبیره
*

حجتاالسالم والمسلمین علیرااانصاری 


مقدمه

زیارت جامعه کبیره ،میراث گرانقدر دهمین پیشوای پیروان اهلبیت  ،امام ههادی اسهت.
یکی از محورهای مهم فعالیتهای فرهنگی ه سیاسی ایهن امهام بزرگهوار ،جههت تبیهین جایگهاه
واقعی اهلبیت و گسترش مکتب تشیع ،فرهنگسازی برای زیارت قبور نیاکان خود ،بههویژه
امیرمؤمنان و امام حسین بوده است .به نظر میرسد که هدف امهام ههادی از اینگونهه
اقدامات فرهنگی ه سیاسی ،تبدیل کردن زیارتگاههای اهلبیت به مراکزی بهرای آشهنا شهدن
مسلمانان با اسالم ناآ و جایگاه اهلبیت در اسالم بود .این کوشد ارجمند ،در برابر توطئه
دشمنان اسالم که تالش میکردند تا این پایگاههای مستحکم را در میان مردم ،از بین ببرنهد و نیهز
برای مقابله با شیادانی که با نشر افکار غلوآمیز خود درباره امامان  ،زمینهساز جهدایی جامعهه
اسالمی از اهلبیت میشدند ،انجام گرفهت و بهدین سهان ،مجموعههای از زیارتنامهههای
ارزنده و آموزنده ،از این امام بزرگوار به یادگار ماند کهه مشههورترین و معتبرتهرین آنهها« ،زیهارت
1
جامعه کبیره» است.
زیارت جامعه کبیره ،اقیانوسی از معارف بلند ،ذخایر بیبدیل و گرانسهنگ اهلبیهت اسهت
که محتوای بسیار عمیق اعتقادی ،فرهنگی و اخالقی را در خود جای داده است .ایهن زیارتنامهه
در واقع دایر المعارف امامت و بیانگر فرهنگ اتیل شیعی اسهت؛ از ایهن رو بایسهته اسهت ایهن
زیارتنامه ،در ماه رمضان که ماه دعا و مناجات است ،بازخوانی شود تا مردم بیشهتر بهه معهارف
بلندآن آشنا شوند .این نوشتار میکوشد نمای کلی از زیارت جامعه کبیره را ترسیم نماید.
* کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی.
 .1محمد محمدی ریشهری؛ شرح زیارت جامعه کبیره؛ ص .7
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الف .علت نامگذاری زیارت جامعه

در علت نامگذاری زیارت جامعه کبیره دیدگاههای مختلفی وجود دارد 1،اما بهترین دیهدگاه ایهن
است که زیارت جامعه ،به زیارتی گفته میشهود کهه جهامع باشهد؛ یعنهی بتهوان بها آن ،یکهی از
اهلبیت یا همه ایشان را زیارت کرد .از میان زیارتهای جامعهه ،ایهن زیهارت خهاص را بهه
دلیل مضامین و نیز مفصل بودند« ،زیارت جامعه کبیهره» نامیدهانهد .چنانچهه تعبیهر «زیهارت
ً
جامعه» بدون هیچ قیدی به کار رود ،دقیقا بر ایهن زیهارت خهاص داللهت دارد و بهر آن اطهالق
2
میشود.
ب .سند زیارت جامعه کبيره

زیارت جامعه کبیره به درخواست یکی از اتحاآ امام ههادی بهه نهام موسهی بهن عبداللهه و
درخواست خهود را چنهین مطهرح کهرد:
توسط امام هادی انشا شده است .موسی بن عبدالله
ِ
ِ
ِ
«عَِّم ِن ِِياِابِِْرس ِ
اِزر ُت َِو ِاحلدا ِِملنكُمِ؛ 3ای پسهر پیهامبر خهدا،
ولِِ ه َ ِِ
اّللِ َقوَلِ َأ ُقول ُُه َِبَيغاِ َكامَل ِِإ َذ ُ
َ
َ َ َ ُ
سخن کامل و با بالغتی را به من بیاموز که در زیارت هر کدام از شما آن را بگویم» .امهام نیهز
این زیارت را انشا نمود.
درباره سند زیارت جامعه ،دیدگاههای متعددی ارائه شده است .آنچه که از مجموع آنهها اسهتفاده
میشود ،این است که در تحت انتساآ زیارت جامعه کبیره به امام ههادی نمیتهوان تردیهد
کرد؛ زیرا این زیارت هم از نظر محتوا و از نظر سند ،بسیار قهوی اسهت .آیتاللهه جهوادی آملهی
مینویسد« :متن زیارت جامعه کبیره ،بهگونهای است که هر منصفی تدور این معارف بلند را از
غیر معصوم محال عادی میداند .افزون بر آنکه خطوط کلی آن را با خطهوط کلهی معهارف قهرآن
کریم که مرجع نهایی در بررسی روایات است ،هماهنگ میبیند و این ،چیزی است کهه مها را از
4
بحث سندی آن بینیاز میکند».
افزون بر قوت متن و محتوا ،قرائن دیگری اعتبار این زیارتنامه را تأیید مهیکنهد؛ از جملهه شهی
تدوق این زیارتنامه را در کتاب من الیحضره الفقیه آورده 5و روایهات مربهوط بهه سهند آن را
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،99ص.209
 .2محمد محمدی ریشهری؛ شرح زیارت جامعه کبیره؛ ص .7
 .3محمد بن علی تدوق؛ ُ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج  ،2ص .610
 .4عبدالله جوادی آملی؛ ادب فیای مقربان؛ ج  ،1ص .87
 .5محمد بن علی تدوق؛ ُ
کتاب من ال یحضره الفقیه؛ ج  ،2ص .609
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تحیح میداند و طبق آنها فتوا میدهد .نقل این زیارتنامه توسهط شهی طوسهی در تههذیب
األحکام 1،دلیل دیگری بر اعتبار آن است؛ زیرا شی طوسی بر طبهق روایهات غیهر تهحیح فتهوا
نمیدهد .از سوی دیگهر ایهن زیارتنامهه از سهوی امهام زمهان تأییهد شهده اسهت .مرحهوم
محمدتقی مجلسی میگوید:
برای اینکه لیاقت تشرف به حرم علوی را پیدا کنم ،به نجف مشرف شهدم و تصهمیم گهرفتم
که چند روزی عبادت کنم .روزها در مقام و شبها در رواق مطهر مشغول بهودم .شهبی در
عالم مکاشفه بقیةالله

را در حرم پدر بزرگوارش دیدم .فهردا بهه «سهر مهن رأی» مشهرف

شدم و چون وارد حرم شدم ،مهدی

آنجا بهود .ایسهتادم و از دور بهه طهور مهداحی و در

حالی که با انگشت اشاره به او میکردم ،زیارت جامعه را خواندم .فرمود« :بیا جلو» .جلهو
رفتم .به من لطف کرد و فرمود« :نعم الزیاره هذه؛ خوآ زیارتی است این زیارت» .گفهتم:
«از جدتان میباشد» و به قبر مطهر امام هادی
شده است».

اشاره کردم .فرمود« :بلی ،از جدم تادر

2

ج .بایستگی و اهميت آشنایی با زیارت جامعه کبيره

شاید این پرسد مطرح شود که چرا باید زیارتنامه بخهوانیم و ایهن امهر چهه فایهده و نقشهی در
زندگی انسان دارد زیارتنامه با توجه به اهداف زیر خوانده میشود:
 .1حفظ یاد اهلبيت

قدردانی ،حفظ یاد و آشنایی با قهرمانان ،از اتول متعارف و عقالنی اسهت؛ چنانکهه امهروزه در
جهان برای پاسداشت و شخصیتشناسی اشخاتی مانند بوعلی سهینا و مالتهدرا ،تهدها ا هر
علمی تدوین و همایدهای متعدد برگزار میشود .حفظ و یهاد شخصهیت اهلبیهت کهه در
نظام هستی و هدایت بشری نقد بنیادی دارند ،فطری و عقالنی است .افزون بهر آن ،زیهارت در
آموزههای دینی از اهمیت ویژهای برخوردار ،و با پاسداشت انسانهای دیگهر متفهاوت اسهت .از
این روست که امام علی فرموده استَ« :ل ي َقاِِ ِب ِ
ص ِمِْ َه ِذ ِِ اِلُ وم ِِ َأ َحد» 3.در عهین
آلِ ُم َح وم ٍِد ِ
ُ ُ
حال حفظ یاد اهلبیت  ،امر فطری و عقالنهی و پهرداختن بهه آن ،از بایستههاسهت .آیتاللهه
 .1محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب األحكام؛ ج  ،6ص .95
 .2محمدتقی مجلسی؛ لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه؛ ج  ،8ص .665
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ ص .48
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جوادی آملی مینویسد« :تعظیم ،تکریم ،گرامیداشت و یاد کردن انسانهای شایسهته ،هنرمنهد،
فرهیخته فرهنگساز ،نقدآفرین  ...نام و یاد آنان پس از مرگ الزمه محبت ،عشق و ارادت انسان
1
به نیکیها و کماالت است و ریشه در فطرت سرشت آدمی دارد».
 .2بهرهگيری از معرفت اهلبيت

معرفت اهلبیت  ،در بردارندۀ آ ار و برکات فراوانی برای زندگی مادی و معنوی انسان اسهت.
ِ
ِ
ِ
پیامبرخدا فرموده است« :مِِْمِِْ ه ِ ِ
لِْ
اّللِ َعََيهِِ ِب َمع ِْ َف ِ َأه ِِِ َبيت ِِ َو َِو ََل َيت ِهمِ َف َقد َ
ِاّللِل ُ
ِج َم َ ه َ ُ
َ َ َ َُ
َلهِال َخي َ
كَُ ُِوه؛ 2هر که خداوند با شناخت اهلبیت من و والیت ایشان ،بهر او نعمهت بزرگهی ارزانهی کهرده
باشد؛ در حقیقت همه خیر را بهرای او گهرد آورده اسهت» .بهه عکهس نشهناختن اهلبیهت ،
لْ َف ُهمِ
موجب عدم دستیابی به معرفت خداست؛ چنانکه امام رضا فرمهوده اسهتَ « :و َِملْ َ
ِع َ
ِاّلل؛ 3هر که ایشان هاهلبیت را شناخت ،خداوند را شهناخته
ِج ِه َ ه َ َِ
ِج ِهَ َُهمِ َف َقد َ
ِاّلل َِو َِمْ َ
َف َقد َ
ِع َْ َف ه َ َ
4
است و هر که ایشان را نشناخت ،خداوند را نشناخته است».
بهرغم اهمیت زیارت جامعه کبیره ،متأسفانه این زیارت در دیار یاران غریهب اسهت؛ زیهرا بیشهتر
شیعیان از آن شناخت کافی ندارند و آنچنانکه به بعضی دعاها و زیارتنامهههای دیگهر اهمیهت
میدهنهد ،بهدان اهمیهت نمیدهنهد؛ ایهن در حهالی اسهت کهه زیهارت جامعهه کبیهره ،یکهی از
پرمحتواترین زیارتنامههاست که به خواندن آن سفارش شده است .آیتاللهه قاضهی همهواره
شاگرداند را به خوانهدن زیهارت جامعهه توتهیه مینمهود 5.یکهی از نزدیکهان امهام خمینهی
میگو ید« :امام  15سال که در نجف بود ،مرتب در تمام شبها این زیهارت را میخوانهد؛ بهه
ً
استثنای شبهایی که به کربال میرفت یا شدیدا بیمار بود ،به حهدی کهه نمیتوانسهت حتهی بهه
بیرونی منزل هم بیاید ،هر شب در یک ساعت خاص به کنهار قبهر مهوالی متقیهان میآمهد و
6
زیارت جامعه میخواند».
 .1عبدالله جوادی آملی؛ ادب فیای مقربان؛ ج  ،1ص .18
 .2محمد بن علی تدوق؛ األمالی؛ ص .383
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،4ص .579
 .4محمد محمدی ریشهری؛ شرح زیارت جامعه کبیره؛ ص  25و .26
 .5تادق حسنزاده و محمود طیار مراغی؛ اسوه عارفان هگفتهها و ناگفتهها درباره آیتالله قاضی ؛ ص .138
 .6رضا مختاری؛ سیمای فرزانگان؛ ص.150
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د .نگاهی به محتوای زیارتنامه

زیارت جامعه کبیره ،فشردهای از عقاید و والیتشناسی مکتب اهلبیت است؛ از ایهن رو آن
را «مرامنامه شیعه» یا «منشور والیت» نامیدهاند .در این زیارتنامه که با شهادت به یگانگی خدا
و سالم بر خاندان پیامبر آغاز شده است ،بید از  200فضهیلت بهرای اهلبیهت  ،ماننهد
گنجینه علم و حکمت الهی ،نگهبان اسرار خداوندی ،حامل کتهاآ خهدا و جانشهین بیهان شهده
است .از این رو این زیارتنامه ،حاوی غنیترین محتهوا دربهاره امامهت و اتهول عقایهد شهیعی
است .آیتالله جوادی آملی مینویسد:
وزان زیارت جامعه کبیره ،وزان دعای جوشن کبیهر اسهت؛ یعنهی همانگونهه کهه در دعهای
جوشن کبیر اسما و تفات فراوانی از خدا ذکر شده و خدا با هزار جلوه ،در این دعا بیهرون
آمده است تا دعاکننده او را با هزار دیده تماشا کند ،معرفت به او بیشتر شود و خود را بهدان
را بها جلوهههای

تفات متصف گرداند؛ امام هادی

نیز در این زیارت ،ائمهه اطههار

گوناگون معرفی کرده تا زائر ،ائمه

را از دریچههای مختلف تماشا کنهد و سهپس آنهان را

الگو و اسوه خوید قرار دهد و با تأسی به آنها ،بر تعالی و تکامل خود همت گمارد.

در یکی از فرازهای این زیارتنامه ،اهلبیت

1

چنین معرفی شدهاند:

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
لوحِ ِ َِوِ
َلم َ
الس ُ
و
ِالْ َسالَ َِو ُِمختََ َََِال َمَلئكَ َِو َِمهلب َطِال َ
ِعََيكُم َِياِأه َ َِبيتِالنُّبُ ووة َِو َِموض َ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
لاءِالل ِّن َعم َِوِ
ِالْح َم َِوِ ُخ وزا َ ِالعَم َِو ُِمنتَ َهىِالحَم َِوِأ ُصو َلِالكَ َْم َِوِ َق َاي َةِاِل َمم َِوِأول َي َ
َمعد َ و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ار َِوِساس َ ِالعباي َِوِ َأركَا َ ِال ِبَلي َِوِ َأبلو َ ِ ِ ُ
اصِْاِلَبْ ِار َِو َِي َعائ َمِاِلَخي ِ
لاءِ
ابِاِل َيملا َِوِأ َمنَ َ
َ
َ
َ َ
َ
َعنَ َ َ
ِ ِ ِ
ِ
يْ؛ 2سالم بهر شهما ای
بِال َعال َِم َِ
يْ َِوِعت َْ َةِخ َي َْة َِر ِّ
ِصف َو َةِال ُمْ َسَ َ
الْح َم ِْ َِو ُِسَللَ َ ِالنو ِب ِّي َ
يْ َِو َ
و
اهلبیت نبوت و جایگاه رسالت و عرته رفت و آمد فرشتگان و مرکز فهرود آمهدن وحهی و
معدن رحمت و خزانهداران بهشت و نهایت بردباری و ریشهههای کهرم و رهبهران امتهها و
سرپرستان نعمتها و بنیادهای نیکهان و اسهتوانههای خوبهان و رهبهران سیاسهی بنهدگان و
پایههای کشورها و درههای ایمهان و امینهان خهدای رحمهان و چکیهده پیهامبران و برگز یهده
رسوالن و عترت بهترین گز یده پروردگار جهانیان و رحمت و برکات خدا بر آنان باد.

بر این اساس است که امام علی در یکی از نامههای خود به معاویه فرمود« :معاویه! دسهت از
این حرفها بردار که تو در این نامهنگاریها همانند کسی هستی که تیرش بهه خطها رفتهه باشهد.
 .1عبدالله جوادی آملی؛ ادب فیای مقربان؛ ج  ،1ص  84و .85
 .2زیارت جامعه کبیره.
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باید از این شیطنتها دست برداشته ،تابع و پیرو مها باشهی؛ چهون مها سهاختۀ دسهت پروردگهار
هستیم و مردم ،دستپرورده ما هستند» .ابن ابیالحدید در شرح این جملۀ نه البالغه میگوید:
«علی در این کالم میگوید :ما به هیچ کس از افراد بشر بدهکار نیستیم؛ بلکه مستقیم بر سهر
1
سفره الهی نشستهایم».
هـ  .اقسام والیت در زیارت جامعه

در زیارت جامعه به سهگونه والیت اشاره شده است:
 .1دوستی و محبت

یکی از محورهای پر رنگ زیارت جامعه کبیره ،دوستی اهلبیت و دشمنی با دشمنان ایشهان
ِاّلل؛ 2هر که شما را دوسهت داشهت،
ض ه َ َِ
ِاّلل َِو َِمِْ َأب َغ َضكُمِ َف َقدِ َأب َغ َ
استَ « :و َِمِْ َأ َحبوكُمِ َف َقدِ َأ َح و
ب هَ َ
خدا را دوست داشته و هر که شما را دشمن داشهت ،خهدا را دشهمن داشهته اسهت» .در قسهمت
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اع ِتكمِ؛ 3بهر
َىِم َواَلتكم َِو َِم َحبوتكم َِوِيينكم َِو َِو وف َقنىِل َط َ
دیگری از زیارت جامعه میخهوانیمَ « :عَ ُ
مواالت و محبت و دین شما ،و به اطاعت از شما موفقم فرماید» .بر این اساس ،اهمیت محبهت
4
لقِ
اهلبیت تا آنجاست که در آیات قرآن به عنوان نشانه ایمهان و در روایهات بهه عنهوان «اَوثَ ُ
ُع َْىِاَلَيما ِِ» 5همحکمترین دستگیره ایمان معرفی شده است .قرآن از این امر به عنهوان پهاداش
ُ
َ
َ
ُ َ َْ ُ
ذئل ُك ْم َع َل ْي ِه َا ْجرا ِاال ْال َم َو َّدة ِفذی ْالق ْر َبذی؛ 6بگهو ای پیهامبر [در
رسالت یاد کرده اسهت« :ق ال اس
مقابل رسالت و هدایتتان] از شما پاداشی نمیخواهم ،جز آنکهه بهه خانهدانم محبهت کنیهد».
زمخشری در ذیل این آیه نقل میکند که پیامبر فرمود« :هر کس بها محبهت آلمحمهد از
دنیا برود ،شهید و آمرزیده است و دو در به سوی بهشت به روی او باز میشود  ....چنین کسی با
7
ایمان کامل و بر سنت و جماعت از دنیا رفته است».
ا
ومموالیشمممافممری ممداییاسممت  


 .1عبدالله جوادی آملی؛ ادب فیای مقربان؛ ج  ،1ص .194
 .2همان.
 .3زیارت جامعه کبیره.
 .4مجادله.22 :
 .5محمد بن محمد مفید؛ األمالی؛ ص.151
 .6شورا.23 :
 .7محمود بن عمر زمخشری؛ الكشاف؛ ج  ،4ص  220و .221

ا
قبممولوردآننمممرزجممداییاسممت 
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هرآنکسراک دردینرسولاسمت  


والیمتنمهمروامیمایقبمولاسمت 


دیانممتن ممیشممماکاممملنگممردد  


ج  ماعشمآواندلندلنگمردد 1


آیتالله سید محمدحسین حسینی طهرانی ،درباره عشهق عالمهه طباطبهایی بهه اهلبیهت
میگوید:
در مشهد که همه ساله مشرف میشدند و تابستان را در آنجا میماندند؛ وقتهی وارد تهحن
حرم حضرت رضا

میشدند ،بارها که در خدمتشهان بهودم ،میدیهدم کهه دسهتهای

مرتعد را روی آستانه در می گذاشتند و با بدن لرزان از جان و دل آستانه در را میبوسیدند.
گاهی از محضرشان التمهاس دعهائی درخواسهت میشهد ،میگفتنهد :برویهد از حضهرت
بگیرید .ما اینجا کارهای نیستیم .همه چیز آنجاست.

2

یکی از یاران امام میگوید:
روزی که [سالگرد] شهادت حضرت فاطمهه

بهود ،از امهام تقاضها شهد کهه در جمهع

برادران دفتر که به همین مناسبت جلسهای در اتاق خود امام تشکیل داده بودنهد ،حاضهر
شوند .امام آمدند و نشستند .به مجهرد اینکهه یکهی از بهرادران دفتهر شهروع بهه خوانهدن
مصیبت کردند ،امام با تدای بلند گریه کردنهد کهه ایشهان بهرای مالحظهه حهال امهام
مصیبت را کوتاه کردند و قطرات اشهک همچهون دانهههای مرواریهد بهر گونههایشهان فهرو
میغلتید.

3

 .2سرپرستی و امامت

بشر برای پیمودن راه سعادت و گام نهادن در طریق عبودیت و رسیدن به کماالت انسانی ،همهواره
نیازمند راهنما بوده است تا او را در مسیر حرکت به سوی کمال و عبودیت راهنمایی کنهد .از ایهن
رو یکی از مهمترین اتول اسالم« ،والیت» است .والیت ،به معنهای پهذیرفتن رهبهری پیشهوای
الهی و نیز اعتقاد به این است که امامان معصوم پس از پیامبر اسالم از سوی خداوند بهر
مردم والیت دارند .بر این اساس خداوند بر بندگان ،از آغاز خلقهت بشهر ،پیهامبران و راهنمایهانی
ههمراه با آموزههای حیهاتبخد را بهه سهوی بنهدگان فهرو فرسهتاد کهه آخهرین آنهان ،حضهرت
 .1جواد محد ی؛ عشق برتر؛ ص .15
 .2رضا مختاری؛ سیمای فرزانگان؛ ص .182
 .3سید محمدحسین حسینی طهرانی؛ مهر تابان؛ ص .56
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محمد است .خداوند در ادامه این مسیر ،ائمه را به عنوان رهبر نصب نمود؛ چنانکهه در
غدیر امام علی به عنوان رهبر و سرپرست مسلمانان معرفی شد 1.اهمیت والیت تا آنجاسهت
که خداوند از آن به عنوان اکمال دین و نعمت یاد نمود؛ نعمتی که بها ههیچ سهرمایه مهادی قابهل
َ
َ
َ
مقایسه نیسهتْ « :ال َي ْو َم أ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم دين ُك ْم َو أ ْت َم ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َمتي؛ 2امهروز دینتهان را بهرای شهما
کامل کردم و نعمتم را برای شهما تمهام نمهودم» .در زیهارت جامعهه کبیهره نیهز آمهده اسهتَ « :وِ
ِبمو ِ
اَلتكُمِِتَ وم ِتِِالكَ َِ َم ُ َِو َِع ُظ َم ِتِِال ِّنع َم ُِ» 3.در فرازهای دیگهر زیهارت جامعهه ،امامهت ائمهه
َُ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِي َعلائ َمِِاِلَخ َيلار َِوِ
ِعنَاص َِْاِلَب َْار َِو َِ
ِعََ َ ِ...ق َاي َةِاِلُ َممِِ َوِأول َي َاءِال ِّن َعمِِ َو َ
الس ََل ُم َ
مطرح شده اسهت « :و
4
َس َاس َ ِال ِع َب ِاي َِوِ َأركَا َ ِال ِب ََلي؛ سالم بر رهبران امتها و سرپرستان نعمتهها و بنیادههای نیکهان و
لَل ُمِ
الس َ
استوانههای خوبان و رهبران سیاسی بندگان و پایههای کشورها» .همچنین آمده اسهت « :و
ابِِ ه ِِ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
اّللِ َوِ ُذري ِ ِرس ِ
اّلل؛ 5سهالم بهر حهامالن کتهاآ خهدا و
ولِِ ه َ ِ
َعَ
َىِِ...ح َمََ ِكتَ ِ َ
َ
اّللِ َوِأوص َياءِنَب ِِ ه َ ِ ِّ و َ ُ
جانشینان پیامبر خدا و فرزندان رسولخدا ».
در عصر غیبت امام معصوم نیز مسهیر امامهت ادامهه مییابهد ،زیهرا جامعهه در عصهر غیبهت
نمیتواند بدون رهبر باشد؛ از این رو امام زمان  ،فقیهان را به عنوان جانشین خود معرفی نمود
اِإلَلىِرو ِاةِح ِ
که ازآن به عنوان «ولیفقیه» یاد میشود« :وِ َأماِالحو ِاي ُثِِالو ِاقع ُ ِ َفار ِجع ِ
واِف َيه ِ
لد ِيثنَاِ
َُ َ
َ َ
ُ
َ و ََ
َف ِِّنوهمِحج ِت ِعََيكُمِوِ َأنَاِحج ُ ه ِ
ِاّلل َِعََي ِهمِ» 6.بر این اساس در عصر غیبهت« ،ولیفقیهه» عههدهدار
َ
ُ و َ
ُ ُ و َ
امامت جامعه است.
در واقع «ولیفقیه» ،یکی از نعمتهای الهی است که خدای متعال به انسان عنایت نموده است؛
زیرا امروزه به برکت رهبری امام خمینی و رهبهری رهبهر حکهیم ،ژرفانهدید و سیاسهتمدار
تیزبین ،حضرت آیتالله خامنهای دامظلههالعالی ،جامعههای عزتمنهد ،مسهتقل و تأ یرگهذار در
معادالت جهانی داریم .هنری کسینجر 7میگوید:
آیتالله خمینی ،غرآ را با بحران جدی برنامههریزی مواجهه کهرد؛ تصهمیمات او آنچنهان
 .1مائده.3 :
 .2همان.
 .3زیارت جامعه کبیره.
 .4همان.
 .5زیارت جامعه کبیره.
 .6محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،9ص .693
 .7مشاور اسبق رئیسجمهوری آمریکا.
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رعدآسا بود کهه مجهال ههر نهوع تفکهر و برنامههریزی را از سیاسهتمداران و نظریههپردازان
سیاسی میگرفت .او با معیارهای دیگهری غیهر از معیارههای شناختهشهده در دنیها سهخن
میگفت و عمل میکرد؛ ،گویی از جای دیگری الهام میگرفت .دشمنی آیتالله خمینی با
غرآ ،بر گرفته از تعالیم الهی او بود.

1

 .3والیت تکوینی

والیت تکوینی ،یعنی فرمانروایی امام بر جهان هستی و اینکه تمام نظام آفریند بهه اذن خداونهد،
تحت حاکمیت و تصرف امام است .اگهر آدمهی از معرفهت راسهتین و یقینهی بههره بهرد ،والیهت
حقیقی را پیدا میکند؛ بدین معنا که میتواند در جهان تصرف کند و با نیروی روحهی و معنهوی،
2
کرامات و افعال خارقالعاده از خوید بروز دهد .استاد مطهری میفرماید:
مقصود از والیت تکو ینی این است که انسان در ا ر پیمودن تراط عبودیت ،به مقهام قهرآ
الهی نائل میگردد و ا ر وتول به مقام قرآ  -البتهه در مراحهل عهالی آن -ایهن اسهت کهه
معنو یت انسانی که خود حقیقت و واقعیتی است ،در وی متمرکهز میشهود و بها داشهتن آن
معنو یت ،قافلهساالر معنو یات ،مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و حجت زمان میشهود.
زمین هیچگاه از ولیای که حامل چنین معنو یتی باشد و به عبارت دیگر از «انسهان کامهل»
خالی نیست.

3

بنابراین اهلبیت در ا ر پرورش قابلیتها و کسب شناخت و معرفتی واال و رسیدن به ایمهان
و یقین برتر ،به حوزه والیت الهی راه یافتند که پیامد مبهارک آن ،افاضهه حضهرت حهق از والیهت
تکوینیه خوید به آن ذوات مقدسه بوده است .کارنامه زندگی ائمه  ،حهاکی از آن اسهت کهه
عبودیت و بندگی خدا و ارتباط دائمی با مبدأ کائنات ،در سرلوحه زندگی آن بزرگواران قهرار داشهته
است که با همین اکسیر بندگی خدا ،کیمیاگری میکردند و روح حیات را در کالبهد نظهام هسهتی
میدمیدند.

 .1جمعی از نویسندگان؛ انقالب چهل ساله؛ ص .50
 .2علی باقی نصرآبادی؛ «والیت و والیتمداری از دیدگاه شهید مطهری»؛ مجله حصون بهار؛ شماره  ،15ص .95
 .3مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،3ص .285
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آثار والیتمداری در زیارت جامعه کبیره
*

حجتاالسالم والمسلمین علیرااانصاری 


مقدمه

زیارت جامعه کبیره ،یکی از برترین زیاراتی است که با فرازهای بلندش به جایگاه ائمه اطهار
نظر دارد ،زمینه معرفت برتهر و عرفهان کامهلتر را فهراهم میکنهد و ادآ حضهور آسهتان مقربهان
معصوم را به زائر میآموزد .معارف فراوان ،عمیق و گستردهای در این زیارت نهفته اسهت کهه
به تبیین نیاز دارد تا هم مقام حقیقی آن ذوات مقدس روشن شود و هم میزان تأ یر و کارآمدی آنان
در همه عوالم وجود و شئون هستی دانسته شود .بر ایهن اسهاس زیهارت جامعهه کبیهره ،یکهی از
مهمترین ذخایر عالم تشیع در بهاآ امامشناسهی بهه شهمار مهیرود و یهک دوره کامهل دانشهگاه
امامشناسی است .از محورهای مهم این زیارتنامه ،آ ار دنیوی و اخروی سه محور «والیهت بهه
معنی محبت»« ،والیت تشریعی» و «والیت تکوینی» است که در این زیارتنامهه مطهرح شهده
است .این نوشتار میکوشد بعضی آ ار دنیوی و اخروی اقسام والیت اهلبیت را بیان نماید؛
با این تفاوت که این آ ار بدون تفکیک اقسام والیت ارائه شده است.
الف .آثار دنيوی والیتمداری
 .1فيضرسانی

ِ
ِ
ِعََلىِاِلَر ِ
« ِبكُمِ َفتَ َ ه َ ِ
ض ِِإَلِ
َِاّللِ َِوِ ِبكُمِيُنَ ِّز ُلِال َغي َث َ
ِالس َم َاءِ َأ ِتَ َق َ َ
ِ،وِ ِبكُمِيُمس ُ و
ِاّلل َِوِبكُم َِيخت ُم ه َ ُ
ُ
ِب ِِّذ ِن ِِه؛ خدا با شما آغاز کرد و با شما ختم میکند و به خاطر شما باران فهرو میریهزد و تنهها بهرای

شما آسمان را از اینکه بر زمین فرو افتد ،نگاه میدارد؛ مگر با اجازه خودش».
خداوند ،فیا مطلق آفریننده نظام هستی است؛ نظهامی کهه در حهدوث و بقها ،نیازمنهد فهیض
* کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی.
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بیپایان خداوند است .از آنجا که موجودات قابلیت پهذیرش ایهن فهیض را بهه تهورت مسهتقیم
ندارند ،خداوند میان خود و آفریدهها ،انسانهایی را بهعنوان واسهطه فهیض در آفهریند و ههم در
استمرار وجود قرار داده است که از این واسطهها ،با عنوان «حجهت» یهاد شهده اسهت .خداونهد
ِ
ِالس َم َاءِ َأ ِتَ َق َ ِ
هستی و استمرار آن را به حجتهای خود بر زمین پیوند زده استَِ « :وِ ِبكُمِيُمس ُ و
َعََىِاِلَر ِ
ضِ ِب ِِّذ ِنه».
عالمه مجلسی بعد از بررسی برخی روایات چنین نتیجه میگیرد« :با اخبهار مستفیضهه ابهت
شده است که همه ائمه اطهار  ،وسیلههای ارتباط بین خالق و حقتعالی در افاضهه ههر گونهه
رحمت ،علوم و کماالت به جمیع خلق هستند و هر چه توسل و اذعان به فضل آنان بیشتر باشهد،
جوشد فیض خدای متعال بیشهتر خواههد بهود» 1.بهر ایهن اسهاس اسهت کهه امهام سهجاد
میفرماید« :ما کسانی هستیم که بهواسطه ما آسهمان بهر فهراز زمهین نگههداری شهده و زمهین از
2
هالک نمودن اهلد منع گردیده است».
برخی میاندیشند چرا امام زمان ما را رها کرده است و مشکالت ما را حل نمیکنهد ،ایهن در
حالی است که امام تمامی لحظههای زندگی ما را در نظر دارد و ما را یاری میکنهد؛ در غیهر
این تورت ناامنی و بالیای آسمانی ،ما را هالکت مینمود .از ایهن روسهت کهه امهام عصهر
ِ
ِ
خطاآ به مرحوم شی مفید فرمود« :و ِِإنواِ َغيِْمهم َِ ِ
يْ ِِل ِذك ِْكُم َِوِلَلو ََِلِ
َ
يِِْل ُم َْ َاعاتكُمِِ َو ََِلِنَاس َ
ُ ُ َ َ
3
ِالَّل َو ُاء َِوِاص َطَ ََمكُ ُمِاِلَع َد ُِاء؛ ما همیشه مراعهات شهما را مهیکنیم و بهه یهاد شهما
َذ ِل َ ِلَنَ َز َلِ ِبكُ ُم و
هستیم؛ وگرنه دشهواریها و گرفتاریهها بهر شهما فهرو میریخهت و دشهمنان ،شهما را لگهدمال
میکردند».
آیتالله العظمی نائینی میگوید:
در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسهط روسهها و انگلیسهیها ،فشهار و سهختی
ملت ایران به اوج خود رسید .شبی به امام مهدی

متوسهل شهدم و بها چشهمانی گریهان

خوابیدم .در عالم رؤیا دیوار بزرگی به شکل نقشه ایران دیهدم کهه در حهال سهقوط اسهت و
عدهای زن و بچه زیر آن نشستهاند .وضعیت بهه قهدری هولنهاک بهود کهه در خهواآ فریهاد
کشیدم .در این حال ،امام زمان

آمد و انگشت مبارکشان را به طرف دیوار گرفت .دیهوار

 .1عبدالله جوادی آملی؛ ادب فیای مقربان؛ ج  ،1ص.21 -22
 .2محمد بن علی تدوق؛ کمال الدین و تمام الیعمة؛ ج  ،1ص .207
 .3احمد بن علی طبرسی؛ اإلحتجاج؛ ج  ،2ص .497
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سر جای خودش قرار گرفت .ایشان فرمود« :اینجا ،خانه شهیعه ،خانهه ماسهت .میشهکند.
خم میشود .خطر هست ،ولی ما نمیگذاریم سقوط کند؛ نگهد میداریم».

1

نقل است« :یکی از طالآ  ...به امام خمینی عر میکند که چرا شما در بین تحبتهایتان
از امام زمان کمتر اسم میبرید امام به محض شنیدن این سخن در جها ایسهتاد و فرمهود:
«چه میگو یی مگر شما نمیدانید که آنچه ما داریم ،از امام زمان است و آنچه مهن دارم ،از
2
امام زمان است و آنچه از انقالآ داریم ،از امام زمان است .»...
 .2ایمانافزایی

ِاّللِوِالمظ ِه ِْيْ ِِِلَم ِِِْ ه ِ
ِ ِ ِ
ص ِ
ِ ِ
اّلل َِوِ َنه ِيه؛ 3سهالم بهر مخلصهان در
َ
َ
ِعََىِِ...وِال ُمخَ َ
الس ََل ُم َ
« و
يِْف ِ َتوحيد ه َ َ ُ
توحید خدا و آشکارکنندگان امر و نهی خدا .»...
یکی از آ ار والیتمداری ،افزاید ایمان است؛ یعنی هر اندازه عشق و محبت همهراه بها معرفهت
انسان به اهلبیت بیشتر شود ،باور معنوی او قویتر خواهد شد؛ زیرا محبت اهلبیت بها
محبت خدا گره خورده است؛ چنانکه رسهولخدا بهه اتهحاآ خهود فرمهود« :کهدامیک از
دستاویزهای ایمان برای چنگ زدن محکمتر است » .عر کردند« :خدا و رسولد آگاهترند».
نماز ،زکات ،روزه و ح  ،از جمله پاس هایی بود که برخی اتحاآ مطرح کردند ،اما حضهرت
فرمود« :همه آنچه گفتید ،ارزش ویژهای دارد؛ ولی مطمئنترین دستاویز ایمان ،حب در راه خهدا
و بغض در راه خدا و دوسهت داشهتن اولیهای خهدا و بیهزاری از دشهمنان خداسهت» 4.بیشهک
ائمه از اولیای خدا هستند؛ از این رو محبت آنها موجب افزاید ایمان میشود .امام علی
به اتحابد فرمود« :خوشا به حال کسی که محبت ما اهلبیت در قلب او رسهوخ کهرده باشهد.
ایمان در قلب چنین کسی ابتتر از کوه احد در مکاند خواهد بهود و ههر کهس دوسهتی مها در
5
دلد جای نگیرد ،ایمان در قلبد مانند نمک در آآ ذوآ خواهد شد».
 .3تقوا افزایی

« َوِ َأم ُْكُم ُِرشد َِو َِو ِصيوتُكُ ُمِالتوق َوى؛ 6دستورتان ،راهنما و سفارشتان ،تقواست».
 .1محمدرضا باقیاتفهانی؛ عیایات حضرت مهدی
 .2رضا مختاری؛ سیمای فرزانگان؛ ص .151
 .3زیارت جامعه کبیره.
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .126
 .5محمد بن حسن طوسی؛ االمالی؛ ج  ،1ص .48
 .6زیارت جمعه کبیره.

به علما و طالب؛ ص .315
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یکی از فضایل کلیهدی اخالقهی کهه درآموزهههای دینهی از اهمیهت ویهژهای برخهوردار اسهت،
تقواست« .تقوا» در اتل از ماده «وقایه» ،به معنی نگهداری یا خو یشهتنداری اسهت؛ از همهین
روست که امام علی «تقوا» را به عنوان دژ نیرومند در برابر خطرات گناه شمرده است« :اعَ َُمواِ
ِعباي ه ِ
ِاّللِِ َأ َِِالتوق َوىِِ َي ُار ِِحص ٍِِْ َع ِزيز؛ 1بدانید ای بندگان خهدا ،تقهوا دژی اسهت مسهتحکم و غیهر
َ َ َ
2
قابل نفوذ» .بر این اساس تقوا ،به معنای نگه داشتن انسان از نافرمانی خداوند ،رذایل اخالقهی و
تقویت زیرساخت نگرش انسان ،هایمان به مبدأ و معاد و مهمترین وسیله ارتباطی انسان به خهدا
هنماز و خدمت به بندگان خداست:
ْ ُ َّ َ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ
ُ
الم َ ْ ُ َ ْ َ
ون الصذالة َو ِم َّمذا
فيه هدی ِللمتقين الِين يؤ ِمنون ِبالغي ِب و يقيم
ِ
ذلك ال ِكتاب الريب ِ
َ َْ ُ ْ ُْ ُ
3
رزقناهم ين ِفقون؛ آن کتهاآ بهاعظمتی اسهت کهه شهک در آن راه نهدارد و مایهه ههدایت

پرهیزکاران است[ .پرهیزکاران] کسانی هستند که به غیب [آنچهه از حهس پوشهیده و پنههان

است] ایمان میآورند و نماز را بر پا میدارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنهان روزی
دادهایم ،انفاق میکنند.

عشق به ائمه اطهار  ،بهترین وسیله و زمینه برای پاکسازی روح از پلیهدیها و تههذیب نفهس
است؛ زیرا انسان والیتمدار میکوشد با بهرهگیری از امام خوید ،تقوا را رعایت کند تا میهان او
يباِل َخَ ِقن ِ
ِط ِ
ِوَلي ِتكُم ِ
ِِ ِ ِ
ِط َه َارة ِِِلَن ُف ِسلنَاِ
اَِل ُخَُ ِقنَا َِو َِ
َ
و امامد سنخیت به وجود آیدَ « :و َِماِ َخ وصنَاِبهِمْ َ
ِ
َِب َْكَ ِلَنَا؛ 4آنچه خداوند در پرتو والیتمداری شما بهه مها ارزانهی داشهت[ ،موجهب]
َوِتَزك َي َ
پاکی طینت ما ،پاکدامنی ما و برای تزکیه و تهذیب ماست».
 .4پاسداری از دین

«وِحججاِعََىِب ِْي ِت ِهِوِ َأنص ِ
اراِل ِد ِين ِِه؛ 5ه شما را ه دالیل محکمی بهر مخلوقهاتد و یهاورانی بهرای
َ ُ َ َ َ و َ َ
دیند قرار داد».
یکی از آ ار مهم والیت ،پاسداری از دین است .اهلبیت بهرای حفهظ دیهن از سهه رویکهرد
سکوت ،تلح و قیام بهره بردند .اگر این رویکرد امامان در پاسداری از دین نبود ،ممکن بهود
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغة؛ ص.221
 .2ناتر مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج  ،1ص .79
 .3بقره.2 :
 .4زیارت جامعه کبیره.
 .5همان.
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ما از دین منحرف شویم« :مِْ َأتاكُمِنَجاِوِمِْلَمِيأ ِتكُمِهََ ِِإل ه ِ
َىِاّللِتَلد ُعو َِ؛ 1آنکهه بهه سهوی
َ َ
َ َ
َ
َ
َ َ َ
شما آمد ،نجات یافهت و ههر کهه نیامهد ،ههالک شهد» .از ایهن روسهت کهه در ایهن زیهارت از
2
ِ
اِاّلل َِم َع ِال َم ِِي ِيننَا».
اهلبیت به عنوان حافظ دین خدا یاد شده استِ « :ب ُم َواَلتكم َ
ِعَ َومنَ و ُ
امامان معصوم با تأیید دین مردم ،به تصحیح عقاید آنها میپرداختند .روزی خالد بجلهی ،از
اتحاآ امام تادق به خدمت حضرت رسید و گفهت« :میخهواهم دیهن خهود را کهه بهدان
پایبندم ،برای شما بیان کنم» و سپس عقایدش را بیان کرد .امام نیز او را تأیید کرد .وقتی گفت:
«و گواهی میدهم که خداوند تو را وارث همه ائمه قهرار داده اسهت» ،حضهرت فرمهود« :کهافی
3
است .سکوت اختیار کن که گفتار حقی را گفتی و دارای عقاید حقی هستی».
این فراز و فرازهای دیگر زیارت جامعه ،گویای آن است که باید باورهای دینیمان را تقویهت و بهه
معارف اهلبیت عمل کنیم؛ همانگونه که مردم در عصر ائمه  ،به اهلبیت مراجعهه
میکردند و اتول عقاید خود را بر آنان عرضه مینمودند .متأسفانه امروزه مها از آموزهههای دینهی
فاتله گرفتیم؛ زیرا به دستورات دین و ارزشهای دینی ه آنچه مهورد نظهر اهلبیهت اسهت ه
عمل نمیکنیم .برای مثال امروزه برخی از دختران ،بدحجابی را ارزش ،و حجاآ را وا پسگرایهی
میدانند؛ در حالی که این نگاه ،خالف آموزههای اهلبیت و فرهنگ شهادت و شهید است.
یکی از پرستاران دوران دفاع مقدس میگوید:
روزی در بیمارستان بودیم که حمله شدیدی تورت گرفت؛ به طوری که از بیمارستانهای
تحرایی هم مجروحان بسیاری را به بیمارستان ما منتقل میکردند .اوضهاع مجروحهان بهه
شدت وخیم بود .در میان همه آنها ،وضع یکی از مجروحهان بسهیار بهدتر از دیگهران بهود.
رگهاید پاره پاره شده بود و با اینکه سعی کرده بودند زخمهاید را ببندند ،ولی خهونریزی
شدیدی داشت .مجروحان را یکی یکی به اتاق عمل میبردیم و منتظر میماندیم تها عمهل
دکتر اتاق عمل این مجروح را دید ،به من گفهت:
تمام شود و بعدی را داخل ببریم .وقتی که ِ

«او را به اتاق عمل ببرید و برای جراحی آمادهاش کنید» .من آن زمان ،چادر به سر داشهتم.
دکتر اشاره کرد که چادرم را در بیاورم تا راحتتر بتوانم مجروح را جابهجا کنم .همان موقهع
که داشتم از کنار او رد میشدم تا توی اتاق بروم و چادرم را در بیاورم ،مجروحهی کهه چنهد
 .1همان.
 .2همان.
 .3محمد بن عمر کشی؛ اختیار معرفه الرجال؛ ص .422
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دقیقهای بود به هوش آمده بود؛ به سختی گوشه چهادرم را گرفهت و بریهده بریهده و سهخت
گفت« :من دارم میروم که تو چادرت را در نیاوری .ما برای این چادر داریم میرویم» .این
را گفت و در حالی کهه چهادرم در مشهتد بهود ،شههید شهد .از آن بهه بعهد ،در بهدترین و
سختترین شرایط هم چادرم را کنار نگذاشتم.

1

 .5توسل

ِ
ِ
ِع ِائذِ ِب ُقب ِ
وركمِ؛ 2زائر شما هستم ،پناهنده به قبر شمایم».
« َزائِْلَكمَِلئذ َ
ُ
یکی از بحرانهایی که مردم و بهویژه نسل جوان را تهدید میکند ،ناامیدی است؛ زیرا بسهیاری از
مردم هنگامی گرفتاری ،پناهگاهی ندارند و دچار بحران روحی میشوند؛ چنانکه امروزه تهدها
هزار جوان از ناراحتی روانی رن میبرند .ویلیام جیمهز میگویهد« :مهؤ رترین داروی شهفابخد
نگرانی ،ایمان و اعتقاد مذهبی است» 3.بر این اساس ،جوان به پناهگاه نیاز دارد تا از سهرگردانی و
چه کنمها رهایی یابد.
بحران روحی در میان شیعیان و بهویژه جوانان کمرنهگ اسهت؛ زیهرا جوانهان شهیعی ههر گهاه بها
مشکلی برخورد میکنند ،به اهلبیت متوسل میشوند و بهه زیارتگاهههایی ،ماننهد زیهارت
کربال و زیارت امام رضا مشرف و از اهلبیت میخواهند که گرفتاری و مشکالتشان را
رفع نمایند و این ،نعمت بزرگی است که خدا به شیعیان داده است .در زیارت جامعه میخهوانیم:
ِ
وب؛ به وسیله شما ما را از خواری در آورد و غمهای غرق کننده را از مها
كْ ِ ِ
« َوِ َف وْ َج َ
ِعنواِ َغ َم َْاتِال ُ
ِ
ِ
لدكمِ؛ 4و بهه
لَ ُّ
لْ َِوِعن َ
زدود» .در قسمت دیگر زیارت میخهوانیمِ « :بكمِي َن ِّف ُسِال َه وم َِوِيكش ُ
ِالض و
وسیله شما اندوه را میزداید و سختی را برطرف میکند».
حجتاالسالم والمسلمین سید محمدجواد علمالهدی میگوید:
وقتی مسأله انجمنهای ایالتی و والیتی مطرح شد ،امام عهالوه بهر اینکهه اسهاتید حهوزه
علمیه را جمع کرد و در این باره با آنها مشورت نمود ،نامههایی را بهرای علمهای اسهتانها و
شهرستانها نوشت که حوزه علمیه قم را یاری کنند .من هم به اذن امام مهأمور شهدم کهه
نامههای امام را به آنها بدهم و از آنها بخواهم که مردم را در جریان بگذارند و مصهیبتهای
 .1سید اتغر احمدی؛ شمیم عفاف؛ ص  21و .22
 .2زیارت جامعه کبیره.
 .3مسعود آذربایجانی؛ «توجیه ایمان از دیدگاه ویلیام جیمز»؛ فصلنامه پژوهدهای فلسفی کالمی؛ شماره  ،19ص .10
 .4زیارت جامعه کبیره.
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اسالم را بیان کنند .ساعت ده قبل از ظهر که برای وداع بهه محضهر ایشهان شهرفیاآ شهدم،
نامهها را به من لطف کرد و فرمود« :شما قبل از اینکه با هر کس مالقات کنید ،اول مشهرف
و از زبهان مهن بهه آن حضهرت

شوید به حرم مطهر امنالحج علی بهن موسیالرضها

بگویید :آقا کار بسیار عظیم و مسأله خطیری پهید آمهده و مها وظیفهه دانسهتیم کهه قیهام و
حرکت کنیم؛ چنانچه مرضی شماست ،ما را تأیید کنید».

1

برخی از عالمان اهلسنت نیز به امام رضا متوسل میشدند .ابن ِحبهان میگویهد« :بارهها بهه
زیارت قبر علی بن موسیالرضا رفتم و در مدتی که در طوس بودم ،هر وقت مشکلی بهر مهن
عار میشد؛ به زیارت قبر آن حضرت میرفتم و از خداوند میخواستم که مشکلم را برطهرف
2
کند .الحمدلله مشکلم برطرف میشد .این را مکرر امتحان کردم و نتیجه گرفتم».
ب .آثار اخروی والیت مداری
 .1شفاعت

« ِعند ه ِ
ِ
ِ
اع ُ ِال َمقبُولَل ُِ؛ 3بهرای شهما حضهرات
َ َ
يلْ َِوِالشو ل َف َ
ِاّللِِ َع وز َِو َ
ِج َِِ َوِال َجا ُِِال َعظ ُ
يمِِ َوِالشو أ ُِِالكَب ُ
معصومین در نزد خداست آبروی عظیم و شأن کبیر شفاعت پذیرفته».
یکی از عنایات خداوند به اهلبیت  ،اعطای حق شفاعت است .منشأ این عنایهت ،آن اسهت
که اهلبیت با عبودیت و بندگی ،زمینه قرآ الهی را برای خود فراهم میکنند و خداوند نیز به
ایشان حق شفاعت عطا میکند؛ از این رو آنهان کسهانی را شهفاعت میکننهد کهه واجهد شهرایط
شههفاعت باشههند .در واقههع شههفاعت ،نیازمنههد نههوعی ارتبههاط معنههوی میههان شههفاعتکننده و
شفاعتشونده است و انسانی که به شفاعت امید دارد ،گفتار و رفتهار اهلبیهت را الگهو قهرار
دهد تا شایستگی الزم را برای شفاعت را کسب کند؛ چنانکه استاد مطهری مینویسد:

ً
اگر فرضا هیچ دلیل نقلی بر شهفاعت در دسهت نبهود ،ناچهار بهودیم از راه عقهل و بهراهین
قاطعی از قبیل برهان امکان اشرف و نظام داشتن هستی ،به آن قائل شهو یم  ...خوشهبختانه
قرآن کریم ما را در اینجا نیز رهبهری فرمهوده اسهت؛ بها ضهمیمه کهردن روایهات اسهالمی،
ً
خصوتا با توجه به آنچه در روایات معتبر و شام شیعه در باآ والیت کلیه رسولخدا

 .1غالمعلی رجایی؛ برداشتهایی از سیره امام خمییی ؛ ج  ،3ص  36و .37
 .2محمد بنحبان؛ الثقات؛ ج  ،8ص .456
 .3زیارت جامعه کبیره.
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و ائمه اطهار

و مراتب والیت در طبقات پایینتر اهل ایمان رسیده است؛ چنین استنباط

میکنیم که وسیله مغفرت تنها یک روح کلی نیست؛ بلکه نفوس کلیهه و جزئیهه بشهری بها
اختالف مراتبی که دارند ،هر کدام سهمی از شفاعت دارند و این ،یکی از مهمترین معارف
اسالم و قرآن است که تنها در مذهب مقدس شیعه بهه وسهیله ائمهه اطههار

و شهاگردان

مکتب آنها خوآ توضهیح داده شهده اسهت؛ از ایهن رو از افتخهارات ایهن مهذهب شهمرده
میشود.

1

در زیارت جامعه میخوانیم:

ِ
الَ ُوه وم ِِإ ِّن ِلَو َِو َجد ُت ُِش َف َعاءِ َأقْ َ ِ
ٍ َ ِ ِ ِ َ ِ َِ ِ َ
لْ ِارِ
بِإلَي َ ِمْ ُِم َح وملد َِوِأهل َِبيتلهِاِلخ َيلارِاِلئ ومل ِاِلب َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
َ
يِْ
ِجمََل ِال َعلارِف َ
ل ََج َعَتُ ُهم ُِش َف َعائ ِ َف ِب َح ِّق ِه ُمِالوذفِأو َجب َتِل َُهم َ
ِعََي َ ِأسألُ َ ِأ ِتُدخََن ِفل ُ
ِ
ِ
ِ
اع ِت ِهمِ؛2خدایا اگهر مهن شهفیعانی را بهه درگهاه تهو
يِْ ِب َش َف َ
ِب ِهم َِوِ ِب َح ِّق ِهم َِوِف ُِزم َْةِال َمْ ُحوم َ
نزدیکتر از محمد و اهلبیتد ،آن خوبان و پیشوایان و نیکان مییافتم ،آنها را شفیعان خود
قرار میدادم؛ پس به حقشان که برای آنان بر خود واجب کردهای ،مرا در گهروه عارفهان بهه
آنها و آشنای به حقشان و در شمار رحمشدگان به شفاعت آن بزرگواران وارد کن.

 .2ورود به بهشت

« َم ِِْاتو َب َعكُمِ َفال َجنو ُ َِمأ َوا ُ َِو َِمِْ َخالَ َفكُمِ َفالنو ُار َِمث َوا ؛ 3هر کس که از شما ائمه هدی پیهروی کنهد،
جایگاه او بهشت خواهد بود».
یکی از آ ار والیت ،ورود انسان به بهشت است؛ بهشتی که برخی انسانها به دلیل عهدم پهذیرش
والیت ائمه  ،از محرومیت آن در هراسند؛ چنانکه پیامبر اعظم میفرماید« :آگهاه باشهید
که هر کس بر دشمنی آلمحمد بمیرد ،روز قیامت در حالی محشور میشود کهه در پیشهانی
4
او نوشته شده ناامید از رحمت الهی است».
والیتمداران انتظار دارند که خداوند بهشت را نصیب آنان کند؛ زیرا در قرآن تصریح شده است:
َ
« َو َم ْن َعم َ صالحا م ْن َذ َكر َأ ْو ُأ ْنثی َو ُه َو ُم ْؤمن َف ُأولئ َك َي ْ
ون ْال َج َّنذ َ ُي ْر َز ُق َ
ذد ُخ ُل َ
ذون فيهذا ِبغ ْيذر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 .1مرتضی مطهری؛ مجموعه آ ار؛ ج  ،1ص .260
 .2زیارت جامعه کبیره
 .3همان.
 .4جعفر بن ابیالقاسم طبری؛ بشارة المصطفی لشیعة المرتضی؛ ص.197
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ِحساب؛ 1و هر کس که کار شایستهای انجام دهد ،در حالی که مؤمن باشد ،پس آنان وارد بهشت
میشوند و در آن روزی بیحسابی به آنها داده خواهد شد» .بنهابراین والیتمهداری ،از مصهادیق
مهم عمل تالح است و انسان را به سوی آن سوق میدهد.
 .3محشور شدن با اهلبيت

« َو َِيهتَ ِدفِ ِب ُه َداكُم َِوِيُح َش ُْ ِِف ُِزم َْ ِتكُمِ؛ 2به هدایت شهما ،ههدایت میجو ینهد و در گهروه شهما
محشور میشوند».
ورود به بهشت ،امتیاز بزرگی است که خداوند نصیب والیتمداران نمهوده اسهت؛ امها محشهور
شدن با آنان ،مقام بسیار بزرگ و نعمتی بیبدیل است که خدا آن را به شیعیان هدیهه کهرده اسهت.
در برخی احادیث آمده است که روز قیامت ،حضرت زهرا شیعیان را شهفاعت میکنهد .آنهان
که مورد شفاعت قرار گرفتهاند ،از خدا میخواهند که قدرشهان در آن روز معلهوم گهردد ،بهه آنهان
خطاآ میشود« :برگردید و بنگرید .هر کس به خاطر محبت فاطمه شما را دوست داشته یها
به شما طعام و لباس داده و آآ نوشانده یا از آبروی شهما دفهاع کهرده ،دسهت او را بگیریهد و وارد
بهشت سازید» 3.این امر نشاندهنده ارزش این محبت و ا ربخشی آن در قیامت است.
برید بن معاویه عجلی میگوید:
نزد امام باقر

بودم که ناگاه شخصی که پیاده از خراسان برای مالقهات آن حضهرت آمهده

بود ،وارد شد .دو پای خود را که ترکیدگی و شکاف برداشته بود ،برای نشان دادن بیرون آورد
و عر

کرد« :به خدا قسم ،چیزی جز محبت شما اهلبیت مرا بهه ایهن کهار وا نداشهت و

دوستی شما باعث شد که این راه طوالنی را پیاده بیایم» .امام باقر

فرمود« :به خدا قسهم

اگر سنگی ما را دوست بدارد ،خداوند تبارک و تعالی او را با ما محشور گردانهد و آیها دیهن،
چیزی جز محبت است ».

4

 .1غافر.40 :
 .2زیارت جامعه کبیره.
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،7ص .52
 .4همان ،ج  ،27ص .95
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آثار فردی و اجتماعی نماز
*

حجتاالسالم والمسلمین عباسکوثری 


مقدمه

نماز ،زیباترین تجلی بندگی و خدای یکتاست .زبان با ذکر و قرائت ،قلب بها خشهوع و فروتنهی و
بدن با رکوع و سجود ،یاد و نام معبود را متجلی ساخته است .نماز ،آرامد و نشهاط را بهه جانهها
َ
ْ َّ
الله َت ْط َمئ ُّن ْال ُق ُل ُ
وب» 1و به وسیله بازداشتن از بدیها 2،آدمی را در هالهای
هدیه میکند« :أال ِب ِِك ِر ِ
ِ
از روشنایی و تزکیه روح و روان قرار میدهد ،مؤمن را به معراج میبهرد 3و انسهانهای بهاتقوا را در
الص ََل ُةِ ُقْ َبا ُ ِكُ ِّ ِ َت ِقىِ»4.نمهاز ،پشهتوانه اسهتوار و ذخیهره الیهزال
جوار قرآ الهی قرار میدهد « :و
آدمی در مبارزه با شیطان نفس و نیز ستیز با شیاطین دیگر اسهت کهه بها زر و زور او را بهه ذلهت و
تسلیم میخوانند.
اهميت نماز

نماز ،مهمترین عبادت الهی است که اگر قبول شود ،دیگر اعمال نیز قبول میشوند و اگر پذیرفتهه
نشود ،دیگر اعمال نیز پذیرفته نخواهند شدَ « :ف ِِّ ِ ُق ِبََتِِ ُق ِب ِس ِائِْعم َِ ِهِو ِِإ َذاِريتِريِعََي ِِهِس ِ
لائ ُِْ
َ َ ُ ََ َ
ُ و ُ و َ َ
َع َم َِ ِِه» 5.نماز ،اتل و اساس اسالم 6و بهترین عمل 7و دسهتور معهین شهده بهرای انسانهاسهت.
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1رعد.28 :
 .2عنکبوت.45 :
 .3عباسی قمی؛ سفییة البحار؛ ج  ،2ص .368
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،3ص .265
 .5محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج  ،4ص .34
 .6همان ،ج  ،1ص .14
 .7حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .198
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اهمیت نماز تا آنجاست که امهام تهادق فرمهوده اسهت« :اگهر کسهی حهدود و مسهائل ایهن
نمازهای پن گانه واجب را با حفظ وقهت و بهه جها آوردن در وقهت انجهام دههد ،در روز قیامهت
خواهد آمد؛ در حالی که عهد و پیمانی دارد که با او داخل بهشت میگردد و کسی کهه چنهین بهه
جا نیاورد ،دارای عهد و پیمانی نیست .اگر خدا خواست ،او را عذاآ و اگر خواسهت ،او را مهورد
بخشد قرار میدهد» 1.همچنین درباره اهمیت نماز فرمودهاند:

ِ
ضِوِحفولتِ ِب ِ
ِّىِإلَىِالص ََل ِةِنَزلَت ِ
ِ َ ِ
ِإ َذاِ َقا َمِالمصَ ِ
لهِ
ِالس َماء ِِإلَىِاِلَر ِ َ َ
َ َ
ِالْح َم ُ ِمِْأعنَا و
و
ُ َ
ِعََيه و
2
ِ
ِ
ِ
ىِالص ََلة َِماِان َفتَ َِ؛ زمانی که نمازگزار بهه
ِّىِماِف
و
ال َم ََلئكَ ُ َِوِنَ َايا ُ َِمََکِلَو َِيعَ َُمِ َهذَ اِال ُم َصَ َ
نماز میایست د ،رحمت الهی بر او از اطراف آسمان به اطراف زمین نازل میگردد و مالئکهه
او را احاطه مینمایند و فرشتهای او را تدا میکند .اگر نمازگزار میدانست چه پاداشهی در
نماز است ،آن را رها نمیکرد.



ابوبصیر میگوید :برای اینکه سوگ امام تادق را تسلیت بگویم ،به خدمت امحمیده همسهر
امام رسیدم .وی گریست و من نیز برای گریه او گریستم .سپس گفت« :اگر امهام را هنگهام وفهات
میدیدی ،کاری شگفت مشاهده مینمودی .دستور داد تمامی بستگان خوید را جمع کنند و ما
بدون استثنا همه را حاضر ساختیم؛ پس از اجتماع نگاهی به آنان کرد و فرمود« :شهفاعت مها بهه
3
آنکه نماز را سبک بشمارد ،نمیرسد».
آثار نماز

تجلی روح عبودیت و بندگی و ایستادن در جایگاه نیاید در نمازگزار ،مهمترین ا هری اسهت کهه
دل و جان آدمی را با آفریننده هستی مرتبط میکند .انسان در پرتو ایهن نورانیهت ،بهه آ هار دیگهری
دست پیدا کند که به برخی از آنها اشاره میشود.
الف .آثار فردی
 .1قرب معنوی

نماز موجب قرآ معنوی است؛ به همین دلیهل قصهد قربهت ،از واجبهات اتهلی در آن اسهت؛
چنانکه امهام رضها فرمهوده اسهت« :نمهاز ،انسهانهای بهاتقوا را در جهوار قهرآ الههی قهرار
 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،3ص .267
 .2محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج  ،4ص .32
 .3علی بن موسی ابنطاووس؛ فالح السائل؛ ص .127
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میدهد» 1.امام تادق در پاس به این سؤال که بافضیلتترین و محبهوآترین عمهل کهه بهه
لدِال َمع ِْ َفل ِ ِ َأف َضل َ ِ
وسیله آن بندگان به خداوند نزدیک میشوند چیست ،فرمودَ « :ماِ َأعَ َُم َِشيئا َِبع َ
ِ ِِ
لَلةِوِالز ِ
صلانىِ ِبالص ِ
ِعيسىِابِْمْيمِ ِ َقالِوِ َأو ِ
ِ ِ
َ
ِ َ
كلاةِ
َ و
َ َ
َ َ ََ
و
ِالص ََلةِأ ََِلِتَ َْیِأ و ِال َعب َد و
مِْ َهذ و
ِالصال َ َ
مايم ُت َِح َياِ؛ 2بعد از معرفت الهی ،از نماز بافضیلتتر سراغ ندارم .مگر نمیبینیهد بنهده تهالح،
ُ

عیسی

فرمود خداوند تا زمانی که زندهام ،مرا به نماز و زکات سفارش کرده است».

 .2بازدارندگی از گناه

یکی از آ ار نماز ،پاک زیستن و عدم ارتکاآ زشتیهاست؛ چنانکه قرآن به تراحت میفرمایهد:
ْ
َّ َّ َ َ ْ
َ َْ ْ
شاء َو ْال ُمن َك ِر؛ 3نماز از زشتیها و منکرات باز میدارد» .بهه دلیهل ایهن
« ِإن الصالة تنهی ع ِن الفح ِ
ُ
قالوا يذا ُش َ
ذع ْي ُب
نقد بازدارندگی آن بود که کافران قوم شعیب آن را انکار میکردند و میگفتند« :
َ
َ َ ُ ْ
ُ َ َ َْ
َ
َ َ
الت َک َتأ ُم ُر َک أ ْن ن ْت ُر َک ما َي ْع ُب ُد آباؤنا أ ْو أ ْن نف َع َ ِفی أ ْمو ِالنا ما نشاء؛ 4ای شعیب! آیا نمازت به
أص
تو دستور میدهد که آنچه را پدرانمان میپرستیدند ،ترک کنیم یا آنچه را میخهواهیم در اموالمهان
انجام ندهیم »؛ زیرا آنان نماز را مانع بتپرستی و کمفروشی میدانستند.
امیرمؤمنان درباره این ا ر خاص نماز فرموده است:

ِ ِ
ِ
ِاّلل ِ ِبال َح ومل ِ
اِر ُسلو ُل ه َ ِِ
وب َ
َو ِإن َوهاِلَتَ ُح ُّتِالذُّ نُ َ
ِالْ َب ِق َِو َِشلبو َه َه َ
ِح وتِال َو َرق َِوِتُطَ ُق َهاِإط ََل َق ِّ
اِفىِاليو ِمِوِالَويََل ِِِخملسِم ٍ
ابِالْج ِ ِ َفهوِيغت ِس ِِمنه ِ
لاِع َسلىِ َأ ِ
َ َ
لْاتِ َف َم َ
َىِب ِ و ُ ُ َ َ َ ُ َ
َتكُو ُ َ
ِعَ َ
َ َ َ و
ِالد َر ِِ؛ 5نماز گناهان را فرو میریزد ،همچون برگ از درختان و [قالده] آنهها
ىِعََي ِه ِِم َْ و
َيب َق َ
را از گردن بندگان باز میکند ،همچون باز کردن رسن از گهردن چهارپایهان .رسهولخدا
نماز را به چشمه آآ گرمی تشبیه فرمود که مقابل در خانه مردی باشهد و شهبانهروزی پهن
مرتبه خود را در آن بشوید .آیا بر بدن چنین کسی چرک و کثافتی باقی خواهد ماند

ممکن است گفته شود چگونه نماز انسانها را از منکرات و زشتیها بهاز مهیدارد ،در حهالی کهه
بسیاری از نمازگزاران این چنین نیستند .در پاس بایهد گفهت نمهاز در تعریهف قرآنهیاش ،دارای
مشخصه بازدارندگی است؛ چنانکه در سوره طه هدف از نماز ،یاد خدا دانسته شهده اسهت .اگهر
 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،3ص .265
 .2همان ،ص .264
 .3عنکبوت.45 :
 .4هود.87 :
 .5محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ خطبه .19
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فردی بتواند این فلسفه را در روح و جهان خهوید تجلهی دههد ،از گناههان بهاز میایسهتد؛ زیهرا
مقصود از ذکر تنها گفتن با زبان نیست؛ بلکه یاد خدا به هنگام اطاعهت و معصهیت اسهت .امهام
تادق فرموده است« :سختترین چیزی که خدا بر خلقد واجب نموده اسهت ،ایهن اسهت
َّ
که خدا را بسیار به یاد آرند» .سپس فرمود« :مقصود این نیست که بسهیار بگو ینهد :سهبحانالله و
َّ
الحمدلله و ال اله اال الله و الله اکبر ،گر چه آن هم از ذکر خداست ،ولی مقصود یاد خداست در
آنچه حالل کرده تا اگر اطاعت است ،به کار بندد و اگر گناه است ،وانهد» 1.عالمهه طباطبهایی
نیز در پاس به این پرسد نوشته است:
پیداید بازدارندگی از فحشا ،ا ر طبیعی نماز است؛ ولی به حکم اختیار ،این بازدارندگی به نحهو
تددرتد و علیت تامه نیست؛ بلکه به نحو ایجاد زمینه است؛ یعنی اگر مانع و مزاحمی در بهین
نباشد ،ا ر خود را میبخشد و نمازگزار را از فحشا باز میدارد .اگر یاد خهدا ،حضهور و خشهوع و
اخالص قوی باشد ،نمازگزار گناه نمیکند و هر جا موانع قوی باشد ،نمازگزار از حقیقت یاد خهدا
2
منصرف و مرتکب گناه میگردد.
 .3آمرزش گناه
َ
َ
َ
َّ
َُ
َ
َّ
هذار َو زلفذا
خداوند درباره آمرزش گناهان به وسیله نماز فرموده استَ « :و أ ِق ِم الصالة ط َرف
ذی الن ِ
ِ
َّ
َ ْ
َ
ُ ْ ْ َ َّ
َ َّ ْ َّ ْ َ َ
رين؛ 3در دو طرف روز و اوایل شب نمهاز
اك
ئات ِ
ذلک ِذكری ِللِ ِ
نات يِ ِهبن السي ِ
ِمن اللي ِ ِإن الحس ِ

را برپا دار؛ چرا که حسنات ،سیئات و بدیها را از بین میبرند» .مقصهود از حسهنات کهه از بهین
َ
َّ َ
الصالة» و نیز روایت ذیل ،میتواند نماز باشد.
برنده بدیهاست ،به قرینه جمله «أ ِق ِم
در تفسیر مجمعالبیان ذیل آیه فوق از ابیعثمان چنین روایت شده است:
من همراه سلمان در زیر درختی بودیم و سلمان شاخه خشکی از آن درخت کند و حرکتد
داد تا برگهای آن ریخت ،آنگاه گفت« :ای اباعثمهان از مهن نمیپرسهی چهرا ایهن کهار را
کردم » .علتد را پرسیدم .سلمان در جواآ گفت« :به همینگونه من با رسولخدا

زیر

درختی بودم و آن حضرت شاخه خشکی را از درخت کند و تکان داد تا برگهاید ریخت.
سپس به من فرمود :ای سلمان ،از من نمیپرسی چرا این کار را کردی و چون من علت آن
را سؤال کردم ،فرمود :هنگامی که شهخ
 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج ،2ص.80
 .2سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان؛ ج ،16ص.135
 .3هود.114 :

مسهلمان وضهوی خهود را بهه خهوبی گرفهت و
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نمازهای پن گانه را به جای آورد ،گناهاند میریزد؛ چنانچهه ایهن برگهها بهر روی زمهین
ریخت و سپس آیه فوق را قرائت فرمود».

1

البته آمرزش گناهان مرتبط با حقالناس ،وابسته به رضایت تاحبان است .اهمیت حقالنهاس بهه
اندازهای است که فقها در تزاحم نماز با حقالناس نوشتهاند« :اگر در وسعت وقت مشهغول نمهاز
باشد و طلبکار ،طلب خود را از او مطالبه کند ،چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد ،باید
در همان حال بپردازد و اگر بدون شکستن نماز ،دادن طلب او ممکن نیست ،باید نماز را بشهکند
2
و طلب او را بدهد ،بعد نماز را بخواند».
 .4آرامش

یکی از آ ار نماز ،آرامد روح و روان است .بهتهرین راه آرامهد ،توجهه بهه مالکیهت الههی و یهاد
قیامت است .قرآن کریم پس از مژده به تابران ،در وتف آنها میفرماید« :آنهها کسهانی هسهتند
که به هنگام رویارویی با نامالیمات میگویند :إ َّنا ل َّله َو إ َّنا إ َل ْيه راج ُع َ
ون؛ 3ما مملوک خداییم و بهه
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
سوی او باز میگردیم» این مسأله ،نهایت آرامهد بهرای آنهاسهت؛ زیهرا فهردی کهه خهود و همهه
وابستگاند را در ملکیت خدا میداند ،از اینکه مالک اتلی آنچه را به او بخشیده ،باز پس گرفتهه
است؛ دچار نگرانی نمیشود؛ زیرا ایمان دارد که مالک هستی حق دارد هر گونهه مایهل اسهت در
ملکاش تصرف کند .نمازگزار در نیاید خود با خداوند هر دو جهت را یادآور میشود؛ یعنی بها
ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ
مين» 4به مالکیت و ربوبیت مطلقه خداوند به همهه جهانیهان اعتهراف
جمله «الحمد ِلل ِه رب العال
مال ِک َي ْو ِم الد ِين» 5قیامت را یادآور میشود.
میکند و در آیه « ِ
گاه اضطراآها ،ناشی از بالها یا هجوم دشمنان است کهه نمهازگزار بها اسهتعانت از خداونهد در
ِّ َ َ ُ ُ َ ِّ َ َ َ
ستعين» روح خوید را با قدرت الیزال هستی پیوند میدهد و بها امیهد
جمله « ِاياک نعبد واياک ن
به یاری و کمک او جان خوید را تسلی میبخشد .گاه نیز وحشت و هراس از مهرگ و احسهاس
نیستی و نابودی ،موجب اضطراآ میشود ،ولی نمازگزار واقعی از ایهن احسهاس بهه دور اسهت؛
مال ِک َي ْو ِم الد ِين» سرای جاویدان آخرت را یادآور میشود و با تکهرار
زیرا در نماز با گفتن جمله « ِ
 .1فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان؛ ج  ،5ص .207
 .2سید محمدکاظم یزدی؛ العروة الوثقی؛ ج  ،3ص .42
 .3بقره.156 :
 .4فاتحه.2 :
 .5فاتحه.4 :
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رحمت الهی در فراز « ِّالرحمن ِّالرحيم» ،امید به فضل پروردگار را توشه و زاد راه خود در این سفر
قرار میدهد .پیشینه تاریک و سابقه بزهکاری ،از عوامل دیگر دلهره و پریشانی است که فرهنهگ
نماز در این گرفتاری نیز یار و همراه انسان اسهت .نمهازگزار بها توبهه واقعهی و جبهران حقالنهاس
میتواند خود را زیر چتر رحمت واسعه الهی و آمرزش خداوند قرار دهد؛ همهان رحمهت کهه در
 1
سوره هود فلسفه آفریند انسانها قرار گرفته است.
 .5بهشت

قرآن کریم برای مؤمنان رستگار تفاتی ذکر نموده است که دو تفت از آنهها دربهاره نمهازگزارانی
است که افهزون بهر خشهوع در نمهاز ،بهر انجهام درسهت آن مراقبهت میکننهد و در پهاداش آنهها
َّ َ
ذم فيهذا خال ُ
ذد َ
ِين َير ُث َ
ون ْالف ْر َد ْو َس ُه ْ
ون؛ 2آنهها بهشهت بهرین را ارث میبرنهد و
میفرماید« :ال
ِ
ِ
ِ
جاودانه در آن خواهند ماند» .چنانکه در آیهای دیگر مداومت بر انجام نمهاز و مواظبهت بهر آن را
در کنار تفاتی همانند پاکدامنی و امانتداری ،موجب بهرهمندی از زنهدگی باکرامهت در باغههای
3
بهشتی قرار داده است.
ب .آثار اجتماعی

یکی از ویژگیهای احکام عبادی در دین مبین اسالم ،هماهنگی آنها با تکالیف اجتماعی اسهت.
تشریع نماز به جماعت ،بیانگر این است که نماز که در تدر عبادات است؛ با حضور اجتمهاعی
همآغوش و همراه است .به دلیل همین رابطه و یق نماز با تکالیف اجتمهاعی اسهت کهه قهرآن بهه
مسلمانان تعلیم میدهد در تحنه نبرد نیز نماز را با کیفیت خاص خود انجام دهند؛ در حالی که
سالح و ابزار دفاعی را به همراه داشته باشند 4و همراه فرمان به نماز ،امر به معروف ،نهی از منکهر
و تبر را یادآور میشود 5.در راستای همین نظام هماهنگ است که بعد از انجام نماز جمعهه ،بهه
متفرق شدن مردم در زمین و مشغول شدن به کارهای روزانه برای به دست آوردن فضهل خداونهد
توتیه نموده است و منظور از طلب فضل الهی بعد از نماز جمعه در گستره عام خوید میتواند
کسب روزی ،عیادت مریض ،تالش در برآوردن حاجت مسلمان ،دیدار برادران دینی ،حضور در
 .1هود.119 :
 .2مؤمنون.11 :
 .3ر.ک :معارج.22 – 35 :
 .4نساء.102 :
 .5لقمان.17 :
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مجلس علم و مانند آن بوده باشد.

1

 .1استقامت

امهام تههادق فرمههوده اسههت« :هههر وقههت امهری و پیشههامدی ،امههام علههی را بههه وحشههت
ِ
لَلة؛ از تهبر و
ِالص ِِ
الصب ِْ َِو و
میانداخت ،بر میخاست و به نماز میایستاد و میفرمود :استَعينُواِ ِب و
نماز کمک بگیرید» 2.همچنین در روایت دیگری فرموده است:

ِعََي ِهِ َغم ِِمِْ ُغم ِ
لم َِيلد ُخ َ ِال َمس ِلج َدِ َفيْ َكل َ ِ
وم ُّ
ِالدني َا َأ ِيتَ َو وضل َأِثُ و
اِي َخ َ َ
اِيم َن ُ ِ َأ َح َدكُم ِِإ َِذ َ
َم َ
ُ
ِ
وِاّلل ِِف ِيهماِ َأم ِ
ِ
َلة؛ 3بهرای شهما چهه
ِالص ِِ
الصب ِْ َِو و
ِاّلل َِي ُقو ُلِِ َوِاستَعينُواِ ِب و
َرك َعتَيْ َِيد ُع ه َ َ َ َ َ
اِسمع َت ه َ َ
مانعی است هنگامی که با غمی از غمهای دنیا روبهرو میشوید ،وضو بگیرید بهه مسهجد
بروید ،دو رکعت نماز بخوانید و در آن دعا کنید آیا نشنیدهاید خداوند دستور داده است از
تبر و نماز استعانت جویید.

 .2اتحاد

نماز ،جلوه زیبای همبستگی تفوف مؤمنان است .نمازگزار در قرائت سوره حمهد ،مؤمنهان را در
کنار خوید میبیند و در نیاید با خدای یکتا میگوید تنها تهو را میپرسهتیم و تنهها از تهو یهاری
5
میجوییم .ما را به راه راست هدایت کن 4و در پایان نماز به همه بندگان تالح سهالم میفرسهتد
تا به این وسیله ارادت قلبی خود را تقدیم آنان کند؛ این در حالی است که به نماز جماعت تأکیهد
فراوان شده و در هر جمعه ،به نماز جمعه دعوت شده است که یکی از فلسهفههای آن افهزون بهر
اظهار بندگی ،اتحاد برای انجام کارهای نیک است .امام رضا در فلسفه نماز جماعت فرمهوده
است« :در سایه جماعت و حضور مردم در کنار یکدیگر ،مسهاعدت بهر نیکهی و تقهوا و منزجهر
6
شدن از بسیاری از معاتی خداوند تحقق مییابد».
 .3آثار سياسی

یکی از مسائل مهمی که برای هر مسلمان الزم است ،شهناخت جامعهه ،فرتهتها ،تهدیهدها و
 .1سید محمدحسین طباطبایی؛ تفسیر المیزان؛ ج  ،19ص .274
 .2محمد بن یعقوآ کلینی؛ فروع کافی؛ ج  ،3ص .480
 .3همان.
 .4فاتحه 5 :و .6

ا ُ ََ
ّ
َ
ّ
الحیْ.
 .5السالم علینا وعلی ِع ِ
باد الله الص ِ

 .6محمد بن علی تدوق؛ عیون أخبار الرضا ؛ ج  ،2ص .109
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سیاستهای جهانی است؛ زیرا به فرموده امام تادق اشتباهات ،بر فرد آگاه به زمان خهوید
هجوم نمیآورد 1.یکی از آ ار نماز که در نماز جمعه و خطبههای آن جلهوه زیبهایی یافتهه اسهت،
آگاهی مؤمنان به این مسائل است .البته نماز جمعه در گستره مختلف خهود بحثهی مسهتقل الزم
دارد ،ولی در این باره تنها حدیث امام رضا را یادآور میشویم که فرمود:
خطبه نماز جمعه به این جهت است که نماز جمعه ،محل اجتماع همگان است و خدا خواسهته
است تا امام وسیله و فرتتی برای اندرز دادن به مردم و برانگیختن آنان بهه اطاعهت و بهیم دادن از
معصیت در اختیار داشته باشد و نیز آنها را از آنچه مصلحت دین و دنیایشان است ،آگهاه سهازد و
اخبار و حوادث مهمی که از نقاط مختلف به او میرسد و در سود و زیان و سرنوشت آنهها مهؤ ر
2
است ،به اطالعشان برساند.
فهرست منابع

 .1ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول؛ قم :نشر جامعه مدرسین 1363 ،ش.
 .2ابنطاووس ،علی بن موسی؛ فالح السائل؛ قم :بوستان کتاآ1406 ،ق.
 .3حر عاملی ،محمد ابن الحسن؛ تفصفیل وسفائل الشفیعه؛ چهال اول ،قهم :تحقیهق مؤسسهة
آلالبیت  ،قم :مؤسسه آلالبیت 1409 ،ق.
 .4شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه؛ ترجمه عبدالحمید آیتی؛ تهران :نشهر فرهنهگ
اسالمی 1378 ،ش.
 .5تدوق ،محمد بن علی؛ عیون اخبار ّ
الرضا ؛ تهران :نشر جهان.1378 ،
 .6طباطبایی ،سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم :منشورات جماعة المدرسهین فهی
الحوز العلمیه1417 ،ق.
 .7طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان؛ تحقیق هاشهم رسهولی محالتهی و فضهلالله یهزدی
طباطبایی؛ بیروت :دارالمعرفة1408 ،ق.
 .8قمی ،عباس؛ االنوار ّ
البهیه؛ ترجمه محمد اشتهاردی؛ قم :نشر ناتر.1380،
 .9کلینی ،محمد بن یعقوآ؛ الكافی؛ تصحیح علیاکبر غفاری؛ تههران :دارالکتهب االسهالمیه،
1375ش.
 .10یزدی ،سید محمدکاظم؛ العروة الوثقی؛ قم :انتشارات اسالمی1419 ،ق.
 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،1ص .27
 .2محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج  ،7ص .344
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عرصههای بخشش مالی معصومین
حجتاالسالم والمسلمین یدالل


مقدسی* 

ج
محمدجوادپردل
حجتاالسالم والمسلمین


**

مقدمه

انسان همواره به دنبال یافتن الگوهایی برای بهرهمندی بهتر از زندگی است .در این مسیر انسان بهه
الگوی موفقی نیاز دارد که یاریگر او در تمام عرتههای زندگی باشهد .ایهن مههم زمهانی بهرای او
اهمیت دو چندان مییابد که این برنامه به منبع الهی متصل باشد تا افزون بر رشد فردی ،او بتواند
وظیفه انسانی و دینی خود را نیز با آسودگی خاطر اجرا کند .سیره معصومین

از چنین ویژگهی

جامعی برخوردار است ،ولی از آنجا که پرداختن به برنامه زندگانی ایشان بسهیار گسهترده اسهت؛
در این مقاله تالش شده سیره زندگانی آنها در شاخه اقتصادی و از میان موضوعات آن ،بهه بحهث
با اهمیت عرتههای بخشد مالی پرداخته شود تا افزون بر نشان دادن جایگهاه ویهژه هزینهههای
بخششی در برنامه زندگی ایشان ،بتوان با الگو گرفتن از عرتههای بخششهی معصهومین

بهه

وظیفه انسانی و دینی اقدام نمود و سایر عرتههای نیکوکهاری را در سهیره ایشهان معرفهی نمایهد.
نگاهی به تاری زندگانی ائمه اطهار

گویای آن است که بخشهد تنهها در عرتهه کمهک بهه

نیازمندان نبوده و دیگر عرتهها ماننهد آزاد کهردن بردگهان و زنهدانیان ،رفهع نزاعهها ،هدیهه دادن،
پرداخت بدهی دیگران ،تأمین خسارتهای مالی دیگران ،تهأمین هزینهههای فرهنگهی نیهز مهورد
توجه ایشان در هزینههای بخششهی بهوده اسهت .ایهن مقالهه بهه بیهان و توضهیح ایهن عرتههها
میپردازد.
* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
** دانشجوی دکتری تاری اسالم.
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 .1کمک به نيازمندان

کمک به نیازمندان ،مهمترین عرته و جزء برنامه روزانه اهلبیت بهوده اسهت تها جهایی کهه
حتی در وضع دشوار مالی ،از دستگیری محرومان و نیازمندان دریو نداشهتند .امیرمؤمنهان ،
در دوران پیامبر با وجود دشواری مالی ،همواره به تورت شبانه به نیازمنهدان کمهک میکهرد
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َّ ْ َ َّ
ًّ َ َ
الن َي » 1در شأن آن حضرت نازل
الن
که سبب شد آیه «ال ِِين ين ِفقون أموالهم ِباللي ِ و
هار ِسرا و ع ِ
ِ
شود 2.این دستگیری و کمکرسانی در آن شرایط سخت مالی تا آنجا بهود کهه انگشهترش را بهه
3
نیازمندی بخشید.
اهتمام در کمک به نیازمندان در میان اهلبیت به میزانی بود که رسولخدا فرمود« :ما بهه
غیر مستحق چیزی میدهیم تا مبهادا مسهتحقی را رد کهرده باشهیم»؛ 4از ایهن رو حضهرت هرگهز
سائلی را رد نکرد و اگر چیزی نداشت ،میفرمود« :خدا نیازت را برطهرف کنهد» 5.گزارشههایی
درباره بخشد و احسان ویژه پیامبر نسبت به همه نیازمندان در ماه رمضان نقهل شهده اسهت
کههه نشههاندهنده اهمیههت دسههتگیری از نیازمنههدان در ایههن مههاه اسههت 6.یکههی از توتههیههای
امیرمومنان هنگام شهادت به فرزندانشان ،تدقه دادن از غذایشان به نیازمندان پهید از تنهاول
7
آن بود.
 .2آزادی بردگان و زندانيان

میزان هزینه در مسیر آزاد کردن بردگان با هدف نشر آموزههای دین 8و به تناسب وضعیت زمانهها
و مکانها ،یکی دیگر از عرتههای بخشد مالی در سهیره معصهومین بهوده اسهت .بنها بهر
حدیثی 9از امام تادق  ،امیرالمؤمنین از دسترن  11و درآمد عرق جبهین خهود ،ههزار بهرده
 .1بقره.274 :
 .2فضل بن حسن طبرسی؛ مجمعالبیان؛ ج  ،2ص .500
 .3محمد بن علی ابن شهرآشوآ؛ میاقب آل أبیطالب

؛ ج  ،2ص .118

 .4احمد بن محمد ابنفهد حلی؛ عدة الداعی و نجاح الساعی؛ ص .101
 .5محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،4ص .15
 .6محمد بن علی تدوق؛ ثواب االعمال و عقاب االعمال؛ ص .72
 .7محمد بن حسن طوسی؛ االمالی؛ ص  7و .8
 .8علی بن موسی ابنطاووس؛ اقبال األعمال؛ ج  ،1ص  444و .445
 .9محمدباقر مجلسی؛ مرآة العقول؛ ج  ،19ص 17و .35
 .10محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،5ص .74
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خرید و به خاطر خدا ،آنها را آزاد کرد 1.امام سجاد نیز بردگان و کنیزان بسهیاری را میخریهد،
آنان را در محور زندگی خود تربیت مینمود و آزاد میکرد 2.امروزه این نهوع احسهان میتوانهد بهه
شیوه جشن گلریزان در آزادی زندانیان جهرایم غیرعمهدی اجهرا شهود؛ چنانکهه در سهال ،1398
 8599نفر از زندانیان جرایم غیرعمدی به کمک خیرین آزاد شهدند 3.دسهتگیری از زنهدانیان و
کمک بهه آنهها پهس از آزادی بهرای راهانهدازی کسهب و کهار مناسهب ،از جملهه اقهدامات امهام
عسکری بود که پس از آزادی ابوهاشم جعفری از زندان ،مبلو یکتد دینار برای وی فرسهتاد
تا زمینههای ایجاد شغل را برای او فراهم کند .امام برای تقویت روحیههاش در ایهن مسهیر ،در
4
نامهای به او نوشت« :هر گاه نیازمند شدی ،نیازت را در میان بگذار و شرم نکن».
 .3هزینه برای رفع نزاعها

هزینه برای برطرف کردن ناهنجاریهای اجتماعی ،از دیگر بخشد ههای معصهومین بهود؛
چنانکه در دوران حکومت عمر بن خطاآ ،جوانی ادعا کرد زنی ،مادر اوسهت؛ ولهی زن انکهار
کرد و چهل نفر از قبیله خود را نزد عمر حاضر کرد و آنها شههادت دادنهد کهه زن هیچگهاه ازدواج
نکرده است تا فرزندی داشته باشد .عمر حکم به زنهدانی کهردن جهوان داد ،ولهی امیرمؤمنهان
مانع شد و گفت برای روشن شدن حقیقهت ،طهوری قضهاوت خواههد کهرد کهه مهورد رضهایت
خداوند باشد .عمر نیز پذیرفت .امام پس از اذن از ولهی زن ،او را بهه تهزوی جهوان درآورد و
جهت مهریه از مال شخصی خود ،چهارتد درهم به جوان داد تا به زن داده و با او همبستر شود.
زن با دیدن این اقدام حضرت ،اعتراف کرد که مادر آن جوان است و افراد قبیلهه بهه خهاطر حفهظ
5
شأن قبیله خود ،از زن خواسته بودند که فرزندش را انکار کند.
امام تادق به مفضل بن عمر فرمود« :هر گاه میان دو نفر از شیعیان ما نهزاع مهالی رخ داد ،از
مال من به فرد مدعی پرداخت کن» 6.مفضل نیز در جریان نزاعی کهه میهان ابوحنیفهه َهمهدانی و
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،34ص .336
 .2محمد بن علی ابن شهرآشوآ؛ میاقب آل أبیطالب ؛ ج  ،4ص  170ه .172
 .3خبرگزاری ایسنا؛ «آزادی  8599زندانی غیرعمد در سال  98به کمک خیرین»؛  ،1399/02/20کد خبر:
.99022013858
https://www.isna.ir/news/99022013858

 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،1ص.508
 .5همان ،ج  ،7ص  423و .424
َ ْ ُ َ ا َ َ َ َ َُ َ ْ ا
َ َ َْ َ َ ْ َ َْ ْ ْ َ َ َُ َ َ ً َ ْ َ َ
َ
ْ
 .6همان ،ج  ،2ص « :209عْ مفضل قال :قال أبوعب ِدالل ِه ِ :إذا رأیت بیْ اثنی ِْ ِمْ ِشیع ِتنا منازعة فافت ِدها ِمْ م ِالي».
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دامادش بر سر میراث رخ داده بود ،هر دو طرف را پس از آگاهی از اختالفشان به خانه خود فهرا
خواند و با پرداختن چهارتد درهم به آنان ،میانشان را اتالح کرد و برای ترک نزاع ،از دو طهرف
تعهد گرفت .سپس گفت« :بدانید که این وجه از خودم نیست؛ بلکه امام تادق به من فرمهان
داده است که هر گاه دو نفر از شیعیان درباره چیزی با هم ستیزه دارند ،از مال او برای آشتی آنان و
1
رفع نزاعشان خرج کنم و این ،از مال آن حضرت است».
 .4هدیه دادن

هدیه دادن و پذیرفتن آن ،نقد مثبتی در روابط اجتماعی بشر دارد و عامل گرهگشایی در بسهیاری
از مشکالت اجتماعی و زدایهد کینههها از سهینهها و افهزاید محبتهاسهت 2.از جملهه مهوارد
هزینههای جاری معصومین  ،هدیه ایشان به افراد بوده است؛ چنانکه پیامبر خهدمتکاری
را به خالهاش هدیه کرد 3.امام تادق پس از شهادت عمهوید هزیهد  1000 ،دینهار از مهال
خود را به ابوخالد پرداخت تا آن را میان خانوادههای شهدای یاران زید تقسیم کند 4.امام رضها
نیز مبلو بدهکاری برادرش عباس را با اینکه نسبت به ایشان برخورد مناسبی نداشت ،بهه او هدیهه
5
داد.
 .5پرداخت بدهی دیگران

عملکرد معصومین در موضوع بدهی افراد ورشکسته یا ناتوان ،نمونههای فراوانی دارد؛ آنچهه
باید به آن توجه شود ،این است که آیا این موارد از اموال شخصی آنان پرداخت شهده اسهت یها از
تدقاتی بوده است که در اختیار آنان قرار داشت و یا از منابع دیگر اگر چه تشخی دقیق همهۀ
موارد ممکن نیست ،اما گزارشها به طور اجمالی حاکی از آن است که آن بزرگهواران در بسهیاری
از این موارد ،از مال شخصی و به تناسب گاهی از وقفیهای در اختیار یا از هدایایی کهه بهه آنهان
میرسید ،به این کار اقدام میکردند .ابوسعید خدری میگوید« :روزی جنازهای را نزد پیهامبر
آوردند که دو درهم بدهکاری داشت .آن حضرت بهر آن جنهازه نمهاز نخوانهد تها امیرمؤمنهان
 .1همان.
 .2محمد بن محمد ابناشعث کوفی؛ الجعفریات؛ ص.153
 .3محمد ابن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،5ص .114
 .4محمد بن محمد مفید؛ اإلرشاد؛ ج  ،2ص .173
 .5محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،1ص 318و .319
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ضمانت کرد که پرداخت کند .سپس رسولخدا نماز گزارد و به امیرمؤمنان فرمود :خدا از
اسالم به تو جزای خیر دهد و چنانکه بهرادر دینهیات را از بهدهکاری رهانیهدی ،خهدا نیهز تهو را
برهاند» 1.این روایت در بسیاری از منابع فقهی آمده است و فقیهان در موضوع جواز ضمانت ،بهه
عمل امیرمؤمنان استناد کرده و فتوا دادهاند 2که این استناد فتوایی ،نشانۀ اعتبار روایهت اسهت.
3
امام حسن به شخصی که دیه بدهکار بود ،مبلو دیهاش را پرداخت تها بهدهیاش را بپهردازد.
نقل است شخصی به نام عبدالله بن ابراهیم غفاری برای پرداخت بدهی خود ،نزد امهام رضها
در مزرعۀ «تریا» شکوه برد .آن حضرت ضمن پذیرایی از او ،مبلغی بید از سیصد دینهار بهه او
پرداخت کرد و فرمود« :پس از پرداختن بدهی خود از این مبلو ،مانهده آن را بهرای زنهدگی خهود
4
هزینه کن».
 .6تأمين خسارتهای مالی دیگران

معصومین برای جبران خسارتهای مالی که بر ا ر بالها و عوامل مختلفهی همچهون سهیل،
هجوم آفت کشاورزی ،بیماریها ،جنگها ،سهرقت و  ...کهه بهه مسهلمانان وارد میشهد ،نقهد
فعالی داشتند و با هزینه اموال شخصی به مردم کمک میکردند و دسهتگیر مهردم بودهانهد کهه بهه
چند نمونه اشاره میشود.
لشکر یزید پس از شهادت سیدالشهداء به مدینه هجوم برد و ضمن غارت شههر ،بسهیاری از
مردم را کشت .امام سجاد چهارتد خانواده را در مدتی که این غارت ادامه داشت ،پنهاه داد و
از آنان بهگونهای دستگیری کرد که یکی از زنان این خانوادهها گفت« :به خدا قسم ما نزد پهدر و
مادرمان اینگونه مورد شرف و احترام نبودیم» .همین رفتار از آن حضرت ،در دوره اقهدام ابنزبیهر
5
علیه امویان نیز نقل شده است.
در آسیب ناشی از هجوم مل ها به کشاورزی ،امام کاظم خسارت سرمایه و سهود کشهاورز
نود سالهای را که محصول کشاورزیاش آسیب دیده بود ،با پرداختن  150دینار جبران کهرد و بهه
 .1محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج  ،18ص .425
 .2محمد بن حسن طوسی؛ المبسوط فی فقه االمامیة؛ ج  ،2ص .322
 .3محمد بن علی ابن شهرآشوآ؛ مناقب آل أبیطالب
 .4همان ،ج  ،4ص .337
 .5علی بن عیسی اربلی؛ کشف الغمة؛ ج  ،2ص .107

؛ ج  ،4ص .17
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او گفت« :سود کسبات را نیز به تو پرداختم که سی دینار میشد».
شخصی به نام احمد بن حدید با گروهی از دوستاند در سهفر حه  ،مهورد هجهوم جمعهی از
سارقان قرار گرفت و داراییهایشان به سرقت رفت .پس از رسیدن به مدینهه ،نهزد امهام جهواد
رفت و ماجرا را برای حضرت بیان نمود .امام فرمهان داد بهه او پهول و لبهاس بدهنهد تها میهان
2
یاراند تقسیم کند.
آسیب بیماریهایی که منجر به مرگ افراد میشد ،اسب خود را بهه
امام حسن عسکری نیز در ِ
3
یکی از دوستاند که مرکبد مرده و بیمرکب شده بود ،واگذار کرد.
1

 .7تأمين هزینههای فرهنگی و اجتماعی

فعالیتهای فرهنگی ،دامنه گستردهای دارد که هر نوع فعالیت در جههت رشهد و تعهالی فرهنهگ
الهی ،تصحیح و شکوفایی تربیت انسانی ،افزاید آگاهیهای سهودمند عمهومی و ...را در خهود
جای میدهد .در این بخد به مواردی از آن در زندگی معصومین :اشاره میشود.
الف .پرداخت هزینه سفر زیارتی

پرداختن همه یا بخشی از هزینه سهفر زیهارتی جههت تهروی فرهنهگ زیهارت ،از مهوارد تهأمین
هزینههای فرهنگی است .نقل است گروهی در سفر ح  ،نزد امهام مجتبهی رفتنهد و گهزارش
4
سفرشان را به امام دادند .امام هنگام بازگشت به هر یک از آنان چهارتد درهم هدیه داد.
روزی امام هادی بیمار شده بود .هزینهه سهفر کهربالی فهردی را تهأمین کهرد و او را بهه حهایر
5
حسینی فرستاد تا براید دعا کند.
ب .پرداخت هزینه ازدواج و مخارج پس از آن

امام حسین پس از آنکه خواهرزادهاش ،امکلثوم هدختر حضرت زینب را بهه ازدواج پسهر
عموید قاسم بن محمد بن جعفر درآورد ،یکی از زمینهای زراعی خود را به آنان بخشید 6.امام
باقر نیز در جریانی ،هفت سکه زر به مردی که همسر نداشت ،پرداخت و به او توتیه کرد که
 .1ابوبکر خطیب بغدادی؛ تاری بغداد؛ ج  ،13ص .30
 .2علی بن یونس عاملی؛ الصراط المستقیم؛ ج  ،2ص.201
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،1ص .510
 .4محمد بن سعد ابنسعد؛ ترجمة اإلمام الحسن

من القسم غیر المطبوع من کتاب الطبقات الكبیر؛ ص.63

 .5جعفر بن محمد ابنقولویه؛ کاملالزیارات؛ ص  458و .459
 .6محمد بناسحاق؛ کتاب السیر و المغازی؛ ج  ،5ص .235
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ازدواج کند و درباره اهمیت ازدواج و نقد آن در سالمت خانواده و افهزاید روزی ،مطهالبی را از
1
رسولخدا براید بیان کرد.
ج .پرداخت هزینه زندگی تازه مسلمانان

امام کاظم  ،بخشی از هزینه زنهدگی مسهیحی تهازه مسهلمان شهدهای را کهه در قبیلهۀ خهود از
متمکنان بود و نزد ایشان اسالم آورده بود ،تهأمین کهرد و بهرای مهریهه همسهرش ،پنجهاه دینهار از
به او پرداخت و خادم و سرپناهی نیز براید تهیه کرد.

تدقات امیرمؤمنان

1

د .تأمين هزینههای علمی

امام باقر

با تأمین نیازمندیهای اقتصادی فقیهان و عالمان ،به تروی علوم میپرداخهت و بهه

امام تادق

نیز توتیه میکرد که پس از او به این کار ادامه دهد تا آنان بیدغدغه به تحصهیل و

تروی علم بپردازند.

2

هـ .تشویق به اقامه سوگواری برای معصومين

با هزینه برای اقامه عزا و دادن هدیه به مرثيه

سراها

توتیه امام باقر

به اقامه سوگواری براید در سرزمین ِمنا به مدت ده سال و تعیهین هزینهه آن،

3

بر این مطلب گواهی میدهد که این عمل در راستای تحکیم فرهنگ دینی است؛ زیرا موسم ِمنها،
زمان حضور همدالن ناهمزبان در میعاد ح است که با یک زبان خدا را میخوانند و اگر پیهامی

باشد که باید به جهان اسالم برسد ،فرتتی مناسبتر از آن نیست .امهام تهادق

نیهز وتهیت

نمود در موسم ح براید هفت سال عزاداری شود و برای ههر برنامهه نیهز مبلغهی را مشهخ

و
بهه

وقف کرده بود 4.روایات بسیاری نیز حاکی از تله دادن به شعراست؛ چنانکه امهام رضها
ع
دعبل خزاعی که دربارۀ اهلبیت و بهویژه سیدالشهدا شعری سروده بود ،مبلغهی را هدیهه
ِ
5
داد.
 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،1ص .480
 .2محمد بن احمد ذهبی؛ میزان اإلعتدال فی نقد الرجال؛ ج  ،1ص .383
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،5ص .117
 .4محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب األحكام؛ ج  ،9ص .144
 .5فضل بن حسن طبرسی؛ إعالم الوری؛ ج  ،2ص .67
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و .نجات از انحراف فکری و تهاجمات فرهنگی با دادن هدیه به مخالفان در جهت ایجاد محبت
و هدایت آنان

امام مجتبی هزینه سفر مردی را که نسبت به امیرمؤمنان کینه داشت و در سهفر بهه مدینهه
اموالد سرقت شده بود ،تأمین کرد و در نتیجهه آن شهخ  ،بهه حقانیهت ایهن خانهدان اعتهراف
1
نمود.
تشویق توسل به اهلبيت
ز .تحکيم اعتقادی یاران با
ِ

حسن وشا ،در بیماری نزد امام جواد رفت و میخواست یکی از پیراهنهای امام رضها بهه
تبرک از ایشان بطلبد .امام جواد نیز یکی از پیراهنههای پهدر را پهید از درخواسهتد بهه وی
هدیه داد 2.ترغیب به دعا و توسل به اهلبیت  ،از نمونههای دیگر تحکیم اعتقادی اسهت کهه
دعا ،مایۀ تقویت ایمان آدمی و وابستگی درونی او به توحید و مبدأ آفریند است.

 .1علی بن حسن ابنعساکر؛ تاریخ دمشق الکبیر؛ ج  ،14ص .76
 .2محمد بن حسن حر عاملی؛ اثبات الهداة؛ ج  ،6ص .203
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خبرگزاریها

خبرگزاری ایسنا؛ «آزادی  8599زندانی غیرعمد در سال  98به کمک خیرین»؛ ،1399/02/20
کد خبر.99022013858 :

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

انس امام حسن با قرآن
*

حجتاالسالم والمسلمین علی ادمی 


مقدمه

ماه مبارک رمضان ،ماه نزول قرآن و تولد امام حسن مجتبهی اسهت .ایهن دو جلهوهای زیبها از
پیوند ناگسستنی قرآن و عترت را ترسیم میکند .در سخنی از امهام مجتبهی ضهمن تأکیهد بهر
نقد تکمیلی این دو میراث گرانبها ،اهلبیت تنها مفسران واقعی قرآن معرفی شهدهاند .امهام
حسن بعد از شهادت امیرمؤمنان و بیعت مردم با ایشان ،در خطبهای بسیار مهم بهه مهردم
فرمود« :ما حزآ پیروز خداییم .نزدیکترین خاندان پیهامبریم .اهلبیهت پهاکیزه و پهاک اویهیم و
یکی از دو چیز گرانسنگی هستیم که رسولخدا در امت خهود بهه یادگهار نههاد و دومهی آن،
کتاآ خداست که در آن ،بیان هر چیزی است که هیچگونه باطلی ،نه از پهید رو و نهه از پشهت
سر ،به سراغ آن نمیآید .در تفسیر آن ،ما اهلبیت مورد اعتماد هستیم و مها نیهز از روی حهدس و
گمان آن را تفسیر نمیکنیم؛ بلکه از روی یقین ،حقایق آن را بیان میکنیم» 1.نوشتار پیدرو قصد
دارد انس قرآن ناطق با قرآن تامت را در ضمن شد محور ،تبیین و بررسی نماید.
الف .معرفی قرآن

یکی از نشانههای انس امام حسن با قرآن ،تالش گسهترده ایشهان بهرای معرفهی قهرآن اسهت؛
چنانکههه فرمههوده اسههت« :بههه درسههتی کهه در ایهن قههرآن ،چراغهههای روشههناییبخههد و شههفای
سینههاست .پس جالدهنده باید به نور آن ،وجود خود را جال بدهد و اوتاف قهرآن را بهه دلهد
پیوند بزند؛ زیرا اندیشیدن در قرآن ،مایه حیات دل شخ بابصیرت است؛ همچنانکه آدمهی در
2
تاریکیها با کمک نور راه خود را میپیماید».
* داندآموخته سطح  4حوزه علمیه قم.
 .1محمد بن محمد مفید؛ االمالی؛ ص .349
 .2علی بن عیسی اربلی؛ کشف الغمه؛ ج  ،1ص .573
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تعبیر منبع نور برای قرآن ،بهترین تعبیری است که میتواند ماهیت و حقیقت ایهن کتهاآ الههی را
نمایان کند .همین نورانیت بود که توانست غرقشدگان زیادی را از دریای ظلمت و پوچی نجات
دهد .عثمان بن مظعون ،یکی از این افراد بود .این تحابی پیامبر ابتدا تورت ظاهری اسالم
را پذیرفته بود ،ولی ایمان قلبی و واقعی نیاورده بود .او میگوید:
من در ابتدا اسالم را فقط به تورت ظاهری پذیرفته بهودم ،نهه بها قلهب و جهان؛ زیهرا پیهامبر
همواره مرا به دین اسالم دعوت میکرد و من هم از روی شرم و حیها پهذیرفتم .روزی در خهدمت
آن حضرت بودم که متوجه شدم ایشان سخت در فکر فرو رفته است و ناگهان چشهم خهود را بهه
آسمان دوخت .وقتی به حالت عادی برگشت ،ماجرا را پرسیدم .ایشان فرمود :هنگامی که با شهما
َّ ْ
ُْ
ْ
ْ
إيتذاء ِذ الق ْربذی َو
سذان َو
سخن میگفتم ،این آیه بر من نازل شدِ « :إ َّن الل َه َيأ ُم ُر ِبال َع ْد ِل َو ِاْل ْح
ِ
ِ
َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ
َْ
ْ
ذِ َّك ُر َ
ون؛ 1خداونهد بهه عهدل و احسهان و
شاء و المنكر و البغيِ ي ِعظكم لعلكذم ت
َينهی َع ِن الف ْح
ِ
ِ
بخشد به نزدیکان فرمان میدهد و از فحشا و منکر و ستم ،نهی میکند .خداوند به شهما انهدرز
میدهد ،شاید متذکر شو ید» .با شنیدن این آیه ،انقالآ بزرگی در من به وجود آمد و ایمان واقعی
2
به اسالم در دلم نشست و با عمق وجودم به پیامبر عالقمند شدم.
ایههن انقههالآ سههبب رشههد فوقالعههاده معنههوی او شههد؛ بهگونهههای کههه یکههی از یههاران تههمیمی
امیرمؤمنان شد و آن حضرت به سبب این رفاقت و دوستی نهام یکهی از فرزنهداند را عثمهان
3
نهاد که در کربال به شهادت رسید.
ب .قرائت قرآن

امام مجتبی  ،بسیار قرآن میخواند و همواره دیگران را نیز به آن تشویق میکرد .در نقلهی آمهده
است وقتی به بستر خواآ میرفت ،سوره کههف را میخوانهد 4.امهام تهادق دربهاره ادآ در
لْ ُأِ
قرائت قرآن و توجه ویژه امام حسن به معانی و مفاهیم قرآنی فرموده اسهتَ « :وِ َكلا ََِل َِيق َ
اب ه ِ
ِ
ِ ِ
يِْنمنُ ِ
َ
واِإ وَلِ َقا َلِلَبوي َ ِالَ ُوه ومِلَبوي َِ؛ 5همیشه اینگونه بود که ههیچ
مِْكتَ ِ َ
ِع وز َِو َ
ِاّلل َ
ِج َِِياِأيُّ َهاِالوذ َ َ
 .1نحل.90 :
 .2عبدالرحمن بن محمد ابن أبیحاتم؛ تفسیر القرآن العظیم؛ ج  ،7ص .2298
 .3محمد بن جعفر ابنمشهدی؛ المزار الكبیر؛ ص.489
 .4سید نورالله حسینی شوشتری؛ إحقاق الحق؛ ج  ،11ص .114
 .5محمد بن علی تدوق؛ االمالی؛ ص .179
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آیهای را که «ای کسانی که ایمان آوردهاید» دارد ،تالوت نمیکردند؛ مگر اینکه میگفت :لبیهک،
لبیک».
همچنین نقل است در دوران شد ماههه خالفهت ،روزی امهام در یکهی از خطبهههای نمهاز
جمعه سوره ابراهیم را به تورت کامل بر روی منبر قرائت نمود 1.این شواهد تهاریخی گویهای آن
است که قرائت قرآن ،یکی از برنامههای جدی آن حضرت بود .امام از سهویی بهرای تشهویق
دیگران به قرائت قرآن تالش میکرد و از سوی دیگر با بیان آ ار و برکات آن ،زمینه گراید مردم بهه
َ
لوة ُِم َج َابل ِِإ وملاِ
انس با قرآن را فراهم مینمود؛ چنانکه فرموده استَ « :مِْ َق َْأِال ُقْن َ ِ َكا َنتِل َُه َِيع َ
ِ
اِم َؤ وجََ ِ؛ 2هر کس قرآن بخواند ،یک دعای مسهتجاآ دارد؛ زود یها دیهر» .در سهخن
ُم َع وجََ َِوِإ وم ُ
دیگری از حضرت آمده است« :مِْقْ َأِثَلثِني ٍ
ِنخ ِِْس ِ
ات ِِمْ ِ
لاتِِ ِملِِْ
ورةِال َحش ِْ ِِإ َذاِ َأص َب َِِ َف َم َ
ُ َ
َ ََ ََ َ َ
ِ 3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
اتِف ِلَيََته ُِط ِب َِِ ِب َط َاب ِ ِالشُّ َه َد ِاء؛ کسی کهه
َيومهِِ َذل َِِ ُط ِب َ ِ ِب َط َاب ِ ِالشُّ َه َداء َِو ِِإ ِ َق َْ َأ ِِإ َذاِ َأم َسىِ َف َم َ
هنگام تبح سه آیه آخر سوره حشر را بخواند و در آن روز بمیرد ،عمهر شهدا خواهد خورد و چهون
شب شود و بخواند و بمیرد ،نیز ممهور به مهر شهدا میشود».
ج .کتابت قرآن

یکی از قرآنهای خطی که در موزه آستان قدس رضوی نگهداری میشود ،قرآنی خطی منسهوآ
به امام حسن مجتبی است .این نسخه که با امضای شی بهایی وقف شهده اسهت ،شهامل
سه جزء قرآن با خط کوفی است و تاری کتابت آن به سهال  41هجهری بهاز میگهردد .ایهن نهوع
ارتباط با قرآن نیز حاکی از انس و الفت امام با آن کتاآ آسمانی دارد .کتابت قرآن از سه زاویه
دارای اهمیت است:
 .1نشان از علم و داند دارد و بقای داند و انتقالد به آیندگان ،در گرو آن است .از همین رو بود
که در جنگ بدر که عدهای از قرید به اسارت مسلمانان درآمهده بودنهد ،رسهولخدا شهرط
4
آزادی برخی از آنها را تعلیم خط و کتابت هر یک از آنان به ده نفر از مسلمانان قرار داده بود.
 .2راهی برای عشقورزی با تاحب قرآن ،یعنی خدای متعهال اسهت .چهه اینکهه عاشهق سهعی
میکند به هر بهانهای با معشوق خود ارتباط برقرار کند.
 .1اسماعیل بن عمر ابنکثیر؛ البدایة و الیهایة؛ ج  ،8ص .19
 .2سعید بن هبةلله قطبالدین راوندی؛ الدعوات؛ ص .24
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،89ص .310
 .4محمد بن سعد بغدادی؛ الطبقات الكبری؛ ج  ،2ص .16
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 .3کتابت قرآن به طور طبیعی سبب تأمل و اندیشهه در محتهوای آن نیهز میشهود و جنبهه تربیتهی
مهمی را در بر دارد.
د .استشهاد به قرآن

انس و عالقه امام حسن به قرآن تا آنجا بود کهه همهواره در سهخنان مههماش از آیهات قرآنهی
استفاده میکرد؛ چنانکه در یک سخنرانی کوتاه درباره اهمیت تقهوا و نقهد آن در نجاتبخشهی
انسان به چهار آیه قرآن استناد کرده است:
درآ ههر
خداوند شما را به تقوا سفارش کرد و آن را نهایت خشنودی خود قرار داد که تقواِ ،
توبه و سرآمد هر حکمت و شرف هر کاری است .به سبب تقوا ،پارسایان رسهتگار شهدند.

خداوند متعال فرمود« :به درستی که برای پرهیزکاران ،رستگاری است» 1.همچنین فرمهود:
«و خدا کسانی را که پارسهایی کننهد ،بهه کارههایی کهه مایهه رسهتگاری آنهاسهت ،نجهات
میدهد؛ به آنان بدی نمیرسد و غمگین نمیشوند»2.پس ای بندگان خدا! از خهدا پیهروی
کنید و بدانید هر که از خدا پروا کند ،خداوند نیز راهی برای بیرون رفتن از فتنهها به رویهد
میگشاید 3و در کارش درستی میبخشد و هدایتد را فراهم کرده و حجت او را پیروز کنهد
و روسفیدش خواهد ساخت.

امام حسن در رابطه با الگوگیری مردم از اهلبیت در همه زمانها نیهز بهه آیههای از قهرآن
استشهاد نمود که پس از ذکر نام چند پیامبر بزرگ الهی ،دستور پیروی از آنان میدهد:

ص َف َ ِنب ِائ ِه ِِإب ِ
ِاّللِتَعالَىِوصَ ِِلن ِبي ِِه ِ ِ
ِ
ِ
يمِ
لْاه َ
ِاّلل َِوِاقِتَ ُدواِ ِب ِهمِِ َفِّ و ه َ َ َ َ َ َ َ ِّ
َ
َفاقتَ ُفواِنثَ َار ُهم َِرح َمكُ ُم ه َ ُ
َ
لواِعبلاي ه ِ
لدِ»ِوِاعََم ِ
اعي ِوِ ُذريتهملاِوِ َقلالَِ «ِ:ف ِبهلداهمِاقت ِ
ِ
ِاّللِ َأنوكُلم َِملأ ُخو ُذو َ ِ
َ
ُ ُُ َ
َو ِِإس َم َ َ ِّ و َ ُ َ َ
َ َ َ
َ ُ
ِ ِ
ِ
واِوِاجتَ ِه ُدوا؛ 4پس شما به شیوه آنان عمل کنید ه خداونهد
ِباَلقت َداءِ ِب ِهم َِوِاَل ِّت َبا ِ ِل َُهمِ َف ِج ُّد َ
شما را بیامرزد ه و به ایشان اقتدا نمایید؛ زیرا خداوند برای پیهامبرش اوتهاف پهدراند
ابراهیم و اسماعیل و فرزندانشان را توتیف کرده و فرموده است« :به راه هدایتشهان اقتهدا
کن» و بدانید که بر شما الزم شده که به راهشان اقتدا کنید ،پس در این راه کوشد نمایید.

راه پیروزی در زندگی ،تبر و بردباری است .امام
 .1نبأ.32 :
 .2زمر.61 :
 .3طالق.2 :
 .4حسن بن محمد دیلمی؛ ارشاد القلوب؛ ج  ،1ص .76

پس از آگاهی از حرکت لشکر معاویه بهرای
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جنگ ،خطبهای کوتاه ایراد نمود و با استناد به آیهای از قرآن ،مردم را به تبر و بردباری دعوت کرد
و فرمود« :به راستی خداوند جهاد را بر بندگان خود واجب فرمود و آن را ناگوار نامیهد .سهپس بهه
مؤمنان مجاهد فرمود :تبر پیشه کنید که خدا با تابران است .ای مردم! به آنچه دوسهت داریهد،
1
نمیرسید؛ مگر با تبر بر آنچه ناگوار است».
هـ  .تفسير قرآن

امام حسن مجتبی همواره خطر تحریف معنوی قرآن توسط مفسران دروغین را گوشزد میکرد
ً
و مردم را به سوی مفسهران واقعهی ،یعنهی اهلبیهت سهوق مهیداد .مهثال در سهخنانی مههم
فرمودند:
تا آنانی که قرآن را پشت سر انداختند ،نشناسید؛ نمیتوانید به پیمان قرآن چنگ بزنیهد و تها
تحریفکنندگان قرآن را نشناسید ،آن را چنانکه حق تالوت آن باشد ،نخواهید خواند .پهس
وقتی اینها را شناختید ،بدعتها و پیرایهها را نیز خواهید شناخت و افتراهایی را که بهر خهدا
میبندند و تحریف را خواهد دید و میفهمید آنکه سقوط کرد ،چگونه سهقوط نمهود .مبهادا
افراد نادان شما را به وادی جهل و نادانی بکشند .پس [فهم] آن را از اهلد بخواهیهد؛ زیهرا
تنها آنانند نوری که از پرتوشان روشنایی جو یند و امامانی که از آنان پیروی شود.

2

تفسههیر چیسههتی و کیسههتی شههجره ملعونهههای کههه قههرآن مجیههد از آن نههام میبههرد ،تنههها از عهههده
اهلبیت بر میآید .امام حسن در روایتی بنیامیه از جمله مروانیان را مصهداق آن دانسهته
است .نقل است مروان بن حکم سخنان ناشایستی را در مجلس معاویه علیه امهام حسهن بهه
زبان آورد .امام فرمود:
ای مروان! سپاس خدایی را که با این تهدید تو ،جز بر طغیان تو نیفزاید؛ همانطور که خهدا
َّ

َ ْ ْ

ََ

ُْ

َُ

ُ

َ

َّ

ْ

فرمودَ « :و الش َج َرة ال َمل ُعون في الق ْذرآن َو نخذوف ُه ْم فمذا َي ُ
زيذد ُه ْم ِإال ُطغيانذا َكبيذرا؛
ِ
ِ

3

همچنین شجره ملعونه [درخت نفرین شده] را که در قرآن ذکر کردهایم .ما آنهها را بهیم داده
هو انذار میکنیم ،اما جهز طغیهان عظهیم ،چیهزی بهر آنهها نمیافزایهد» .ای مهروان! تهو و
فرزندانت همان درخت لعنت شده در قرآن هسهتید .ایهن را رسهولخدا
 .1عبدالحمید بن هبةالله ابن ابیالحدید؛ شرح نهجالبالغه؛ ج  ،16ص .38
 .2حسن بن عی بنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص.227
 .3اسراء.60 :

از جبرئیهل ،از
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خداوند متعال نقل کرده است.

1

عالمه طباطبایی پس از بحثی دقیق درباره مراد از شجره ملعونه ،آن را به بنیامیه تفسیر نمهوده
و گفته است که الزم نیست این معنا را به بطن آیه نسبت بدهیم؛ بلکه تفسیر ظاهری و اتلی آیهه،
3
بنیامیه است.
ابنتباغ مالکی ،یکی از علمای قرن نهم اهلتسنن نقل میکند:

2

مردی وارد مسجد رسولخدا

شد و دید شخصی مشغول نقل حدیث از پیامبر

است

و مردم دورش را گرفته و به سخناند گوش میدهند .نزد وی رفت و پرسید« :مراد از شاهد
ْ

شاهد َو َمش ُهود؛ 4سوگند به بیننده و دیده شهده" چیسهت » .او پاسه
و مشهود در آیه " َو
ِ

داد« :اما شاهد ،روز جمعه است و مشهود نیز روز عرفه است» .او از آنجها برخاسهت و بهه
دیگری رسید که همانند اولی ،به نقل حدیث مشغول بود .سؤال خهود را از وی نیهز

شخ

پرسید و اینگونه پاس شنید« :منظور از شاهد ،روز جمعه است و مشهود ،روز عید قربهان
است» .آنگاه متوجه نوجوانی شد که در گوشهای دیگر از مسجد ،کالس درس تشکیل داده
بود .جلو رفت و از او که چهرهاش مانند طال میدرخشید ،درباره شهاهد و مشههود پرسهید.
نوجوان گفت« :شاهد ،حضرت محمد

و مشهود ،روز قیامت است» .آنگاه برای تفسیر

خود ،دو آیه 5از قرآن را مطرح نمود که شاهد و مشهود را به پیامبر
است .آن شخ

میگوید« :از نام شخ

اول پرسیدم ،گفتند :ابنعباس است .نام دومهی

را جویا شدم ،گفتند :ابنعمهر اسهت .دربهاره شهخ
ابیطالب

است».

و قیامت تفسیر نموده

سهوم گفتنهد :حسهن بهن علهی بهن

6

و .عمل به قرآن

امام مجتبی

نه تنها با زبان ،بلکه با عمل و رفتار خود نیز تروی کننده قهرآن تهامت بهود و بهه

 .1احمد بن علی طبرسی؛ األحتجاج علی اهل اللجاج؛ ج  ،1ص .279
 .2سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،13ص .140
 .3همان ،ص .149
 .4بروج.3 :
ً َ ُ َ ِّ ً َ َ ً
َ ُّ َ ا ُّ ا َ ْ َ ْ َ
شاهدا و مبشرا و نذیرا؛ ای پیامبر ،ما تو را به عنوان شاهد و بشهارتدهنده و
 .5أحزاآ« : 45 :یا أیها الن ِبي ِإنا أرسلناك ِ
َ َْ ٌ َ ْ ُ ٌ َُ ا ُ َ َ َْ ٌ َ ْ
ٌ
ُ
بیمدهنده فرستادیم» .هودِ « : 103 :ذلك یوم مجموع له الناس و ِذلك یوم مشهود؛ قیامت روزی است کهه همهه مهردم
برای آن جمع میشوند و آن روز ،روزی مشهود است».
 .6علی بن محمد ابنتباغ مالکی؛ الفصول المهمة؛ ج  ،2ص .702
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دیگران نیز گوشزد مینمود که نزدیکترین انسانها به قرآن ،عامل به آن کتاآ الهی است:

الدنياِب ِقي ِ َغيِْهذَ اِال ُقْن ِ ِ َفاتو ِخ ُذو ِِإ ِماماِيدلوكُمِعََىِهداكُمِو ِِإ و ِ َأح وقِالنو ِ
م ِ ِ
لاِِ
اِبق َ ِف ِِ ُّ َ َ و ُ َ
َ َُ
ُ َ َُ
َ
َ
َ َ
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
لْ ُ ُِ؛ در
ِبال ُقْن َِمْ َ
ِعم َ ِبه َِوِإ ِلَم َِيح َفظ ُه َِوِأب َع َد ُهمِمن ُه َِمِْلَم َِيع َم ِبه َِوِإ ِكَلا َ َِيق َ
دنیا غیر از این قرآن ،چیزی نمانده است .پس آن را امام خود قرار دهید تا شما را به هدایت
راهنمایی کند .سزاوارترین مردم به قرآن ،کسی است که بهه آن عمهل کنهد؛ ههر چنهد آن را
حفظ نکرده باشد و دورترین فرد از قرآن ،کسی است که به آن عمهل نکنهد؛ ههر چنهد آن را
بخواند.

انس بن مالک درباره رفتار قرآنی امام حسن مجتبی
روزی کنیزی شاخه گلی برای امام حسن
خدا آزاد هستی» .به آن حضرت عر

نقل میکند:
هدیه آورد .امهام

بهه او فرمهود« :تهو در راه

کردم« :برای یک شاخه گهل ،او را آزاد نمهودی !».

ُ
حضرت فرمود« :خداوند متعال ما را چنین تربیت نموده؛ آنجا که میفرمایهدَ " :و ِإذا ُحييت ْم
َ
َ
ْ
َ
ِبت ِح َّي ف َح ُّيوا ِبأ ْح َس َن ِمنها...؛ 2هرگاه به شما تحیت گو یند ،پاس آن را بهتر از آن بدهیهد"

و نیکوتر از هدیه او ،آزادی او در راه خدا بود.

3

همچنین نقل است یکی از خدمتکاران امام مرتکب گناهی شد که سزاوار مجازات بود ،ولهی
آن غالم زیرک و باهوش که از روحیه لطیف امام و انس حضرت با قرآن آگاه بهود؛ ایهن آیهه را
َّ
ْ
َ
عافين َع ِن الن ِاس؛ 4و از خطای مردم در میگذرند» .امام بالفاتله
برای حضرت خواندَ « :و ال
فرمود« :از خطای تو گذشتم» .آن غالم سپس ادامه آیه را خواند که خداوند از مؤمنان میخواههد
ْ
َّ
َ
نين؛ و خهدا نیکوکهاران را دوسهت دارد» .حضهرت
به دیگران احسان کنندَ « :و الل ُه ُي ِح ُّب ال ُم ْح ِسذ
5
فرمود« :تو در راه خدا آزاد هستی و دو برابر دستمزدی که به تو میدادم ،به تو میبخشم».
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آثار قناعت در آموزههای دینی

حجتاالسالموالمسلمینمروییراایی* 


مقدمه

قناعت ،یکهی از ویژگیههای افهراد بها ایمهان و از امتیهازات انسهانهای بافضهیلت اسهت .افهراد
خودساخته و آراسته ،دارای روحیه قناعت و عزتاند و در پرتو این روحیۀ عهالی ،هیچگهاه چشهم
طمع به مال و منال دیگران ندارند و شخصیت واالی خوید را بهرای کسهب مهال و مقهام حقیهر
نمیکنند .افراد قانع در زندگی ،بهه مقهدار ضهرورت و کفهاف بسهنده کهرده و بهه کمتهر از آن نیهز
خشنودند .مهمترین ویژگی افراد قانع ،رضایت خاطر و روحیه باالی آنان نسبت به مقدرات عهالم
است .این نوشتار میکوشد برخی آ ار قناعت را بیان نماید.
الف .آثار و کارکرد معرفتی
 .1عزت و کرامت

به نظر میرسد که بین قناعت و عزت نفس که از مهمترین مؤلفههای سالمت روان است ،رابطهه
مستقیمی وجود دارد .ار ش آدمی به عزت و کرامت اوست و به میزان و درجهای کهه واجهد ایهن
خصیصه است ،به همان میزان میتوان او را آنگونهه کهه بایهد باشهد و خهداید خواسهته ،انسیان
َ ُ ُ ْ َّ َ َ َّ
َ ْ
ذه
نامید؛ چون سرشت آدمی کرامتمند است .قرآن کریم میفرماید« :من كذان ي ِريذد ال ِعذزة ف ِلل ِ
َ
ْ َّ ُ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ
الص ِال ُح َي ْرف ُع ُه؛ 1کسهی کهه خواههان عهزت اسهت
ال ِعزة َج ِميعا ِإلي ِه يصعد الك ِلم الطيب و العم
هباید از خدا بخواهد؛ چرا که تمام عزت بهرای خداسهت؛ سهخنان پهاکیزه بهه سهوی او تهعود
ِ
ِ ِ
ليانَ ِ ِ
میکند و عمل تالح را باال میبرد» .امام رضا نیز میفرماید« :ال َقنَ َ
اعل ُ ِتَجتَمل ُ ِإلَلىِص َ
النوف ِس َِو ِِع ِّزِال َقد ِِر؛ 2قناعت ،همنشین کرامت و سربلندی است».
* داندآموخته سطح  3حوزه علمیه قم.
 .1فاطر.10 :
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،75ص .349
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معنای کرامت این است که انسان از نعمت بزرگی کهه پروردگهارش بهه او ارزانهی کهرده اسهت،
نهایت استفاده را بنماید و در پی مطلوآ خو ید باشد تا آجا که بههطور پیوسهته مشهغول احهوال
1
خو ید شود و از این موهبت استفاده کند و خود را با دیگران مقایسه ننماید.
عزت و نفوذناپذیری ،ا ر ارزشمند قناعت است .فردی که به داشتههای خود قانع نیست ،همیشهه
به دنبال رفع کمبودهای مادی خود است .اگر این احتیاجهات و کمبودهها ،بیانتهها و تهأمین آنهها
مستلزم درخواست از دیگران باشد ،در نتیجه شخ مدام باید نهزد دیگهران ابهراز نیهاز کنهد کهه
موجب از بین رفتن عزت نفهس و نفوذناپهذیری اسهت .از ایهن رو در روایهات بسهیاری ،قناعهت
ِعلزِ
موجب عزت دانسته شده است .امیرالمؤمنین فرموده استَ « :مِْتَ
جَببِالصبِْوالقناعل َ َ
َ
وِنب ؛ 2هر کس لباس تبر و قناعت بر تن کند ،عزیز و بافضیلت میشود» .نقل اسهت یکهی از
بزرگان درباری در راه خود به حکیمی برخورد که از مال دنیا به خانهای کوچک قناعت کرده بود و
خوراکی جز مقداری سبزی نداشت .با او همسخن شد و گفت« :این دیگر چهه زنهدگی عجیبهی
است که برای خودت برگزیدهای اگر بیایی و مانند من در خدمت شاه باشی ،خوراکت بره بریان
تاحب مقام و مرتبه خواهی شد» .حکیم گفت« :اگر تو هم مانند من راه قناعت در
خواهد بود و
ِ
خهدمت شهاهان
کمهر
ِ
پید بگیری ،همین غذای اندک هم برای تو زیاد3است و دیگر الزم نیست ِ
ببندی و همیشه نگاهت به دست دیگران باشد».
 .2آرامش خاطر

از نتای و آ ار قناعت ،نگران نبودن و تشوید خاطر نداشتن است .اگر کسی به مقداری که خهدا
برای او روزی و مقدر کرده است ،قانع و راضی نباشد؛ پیوسته نگران حال و آینده خو ید اسهت و
از اندیشه در امور واجب زندگی که سبب رشد ،تعالی و تکامل انسان میشود؛ باز میمانهد .ایهن
در حالی است که سرشت انسان ،طالب آساید و راحتی در زنهدگی و دوری از نگرانهی و غهم و
غصه است؛ از این رو قناعت ،سبب راحت دین و دنیا و آخرت و نیز امنیت درون و برون و حفهظ
حقوق دیگران است .اگر همه قانع بودند ،جامعه و اجتماع نفس راحتی میکشید ،خهونی ریختهه
نمیشد ،مالی به غارت نمیرفت و غضب و ظلم رخ نمیداد و زمهین لبهاس امنیهت میپوشهید.
انسان قانع ،ضمن اینکه آساید و راحتی خود را به دسهت مهیآورد ،از غهم و غصهه نیهز نجهات
 .1ناتر مکارم شیرازی؛ اخالق در قرآن؛ ج  ،2ص .45
 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحكم و دررالكلم؛ ص .231
 .3علیاکبر احمدی و مرتضی رشیدی؛ زنجیره زرین؛ ص  109و .110
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مییابد.

1

 .3نجات از هوای نفس

یکی از بهترین مرات و فایدههای قناعت ،نجهات و رههایی از اسهارتها و ههوای نفهس اسهت.
انسان به طور طبیعی و فطری آزاد آفریده شده است و باید آزادی خود را محترم بشمارد .کسی کهه
قناعههت نکنههد ،اسههیر هههوای نفههس و انسههانهای پسههت و حقیههر خواهههد بههود کههه از بههدترین
اسارتهاست .انسان قانع ،از اسارت هوای نفس و افراد لئیم و پست فطرت نجات مییابد .آبهرو
و ارزش کسی که قناعت نکند ،در نظر مردم کاسته میشود؛ زیرا حری برای رسیدن به مقصهود
خود ،حتی مالحظه اجتماعی را کنار میگذارد و همچون اسیری که زنجیر به گردن او افکندهاند،
به این سر و آن سر کشیده میشود و روزبهروز خود را گرفتارتر میکنهد .قهانع نبهودن انسهان را بهه
هالکت میافکند؛ زیرا شخ به خاطر دلباختگی به دنیا ،فطرت پیرامون خهود را نمیبینهد و بها
عجله و شتاآ پید میتازد.
 .4دوری از رذایل اخالقی

قناعت ،واژهای اخالقی و ارزشمند و یکی از بهترین آ ار کسب هر فضیلت ،دوری از رذیلهت یها
رذایل متضاد آن اسهت .قاعهدهای مرسهوم و رایه وجهود دارد کهه مهیگویهد« :تعلْفِاَلشلياءِ
باضدايها» ،یعنی پدیدهها را از راه شناخت اضدادشان میتوان شهناخت .قناعهت ،ضهد حهرص،
طمع ،دنیاگرایی و اسراف است و با وجود قناعت ،این رذایل رنگ میبازند .قناعت ،ضد حهرص
ماست و حرص از نظر اخالقی ،حالت و تفتی نفسانی است که آدمی را بر جمعآوری آنچه بهه
آن نیاز ندارد ،بر میانگیزد؛ بدون آنکه به حد و مقدار معینی اکتفها کنهد .حهرص ،از قهویترین و
مشهورترین شاخههای دنیادوستی است .انسان حری  ،پیوسته در گرداآ دنیها فهرو مهیرود تها
غرق شود .پیامبر اکرم فرموده است:
ِ
ني َمِِ َو ِاييا ِِِ ِمِِْ َذ َه ٍبِِ ََلبتَ َغ ِ
ىِإلَي ِه َماِثَ ِالثا َِو ََِل َِيم َ ُ
ابِ
ِجو َفِاب ِْ َ
َّل َ
لَوِكَا ََِِلب ِِِْ َ
ِني َم ِِإ وَلِالتُّل َْ ُ
َ
اب؛ 2اگر بنیآدم دو سرزمین از طال داشهته باشهد ،آرزو میکنهد کهه
َىِمِْتَ َِ
ِاّلل َ
َو َِيتُ ُ
ِعَ َ
وب ه َ ُ
سرزمین سومی هم داشته باشد و شهکم انسهان را جهز خهاک [قبهر] چیهزی پهر نمیکنهد و
خداوند توبه پذیر است برای کسی که توبه کند و تا انسان از حرص دوری نکند ،به قناعهت
نخواهد رسید.

 .1محمدرضا محمدی؛ قیاعت و سالمت روان؛ ص .58 – 60
 .2محمد بن احمد فتال نیشابوری؛ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین؛ ج  ،2ص .430
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بنابراین انسان قناعتپیشه ،دنیاگرا نیست .انسانهای دنیاگرا بر ا ر دلمشهغولیهای پایانناپهذیر،
دچار بیماریهای روانی میشوند و ذهن فردی که همواره مشغول مطلب خاتهی از جملهه دنیها
باشد ،گرفتار اضطراآ و افسردگی میگردد و از بقیه زندگی باز میماند .از همه مهمتهر چهون بهه
وظایف شرعی و ادای حقوق الهی توجه ندارد ،گرفتار عذاآ الهی و جهنم میگهردد .طمهع نیهز
مانند حرص ،از تفات ناپسند و از شاخههای دنیادوستی و از رذایهل هالککننهده اسهت کهه در
فرد قانع و قناعتپیشه وجهود نهدارد .همچنهین اگهر قناعهت را بهه معنهای دوری از زیهادهطلبی و
مصرف بهینه بدانیم ،انسان قانع نمیتواند اسراف کنهد؛ زیهرا اسهراف بها درسهت مصهرف کهردن
سازگار نیست؛ به این معنا که رابطه قناعت و اسراف تباین است؛ یعنی ههر قهانعی از اسهراف بهه
دور میباشد و انسان اسرافگر هم قانع نیست.
ب .آثار و کارکرد عملی
 .1حفظ خانواده و جامعه

اقتصاد سهم بسزایی در ایجاد آساید و آرامد خانواده بر عهده دارد .قرآن ،قناعت و میانههروی را
ُ
َ َِّ َ
ين إ َذا َأ ْن َف ُقوا َل ْ
ذم ُي ْسذرفوا
الگوی مصرف و عامل پایداری خانواده و جامعه معرفی میکنهد« :وال ِِ
ِ
ِ
َ َ
ْ
َو َل ْم َيق ُت ُروا َو َك َان َب ْي َن ذ ِل َك ق َواما؛ 1و آنان هستند که هنگام انفاق هبهه مسهکینان اسهراف نکهرده و
بخل هم نورزند؛ بلکه احسان آنها در حد میانه و اعتدال باشهد» .مفسهرین میگوینهد »قهوام ،بهه
معنای حد وسط و اعتدال است؛ یعنی بندگان رحمان انفاق میکنند و انفاقشان همهواره در حهد
وسط و میان اسراف و اقتار است .تدر آیه دو طرف افراط و تفریط در انفاق را نفی کرده و ذیل آن
حد وسط را ا بات نموده است» 2.اقتصاد اسالمی برای افراد و جوامع دو ارمغان مههم دارد :بشهر
را از بزرگترین رن تاریخی او که مسأله معیشت و غصه تأمین مایحتهاج زنهدگی اسهت ،نجهات
میدهد .همچنین جامعه و فرد را از عوار شهوم فقهر کهه سهوءاخالق ،فسهاد ،فحشها ،کفهر و
بیدینی است ،محفو نگه میدارد.
قناعت در محیط خانوادگی به این اسهت کهه بهه داشهتههای خهود در زنهدگی مشهترک ،راضهی و
سپاسگزار خداوند باشیم .اگر بخواهیم هر روز زنهدگی خهود را بها دیگهران مقایسهه کنهیم و آرزو
هوس دیگران را در ذهن و دل خود بپرورانیم ،همیشه در حسرتیم .اگر بهه داشهتههای خهود قهانع
 .1فرقان.67 :
 .2سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،15ص .232
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نباشیم ،هر روز دنبال تنوع میگردیم و از آنجا که تنوعطلبی حدی ندارد ،موجب رسوایی خواههد
شد.
اگر تدبیر در معیشت خانواده به شکل تحیح تورت گیرد ،هر چیز به اندازه خود مهورد اسهتفاده
قرار گیرد و همگان خود را ملزم به اجرای منشورات اسالمی کننهد و در همهه امهور بها میانههروی
رفتار نمایند ،خانواده با آرامد مسیر خود را طی میکند؛ چنانکه همسران بهخصهوص در اوایهل
زندگی ،باید بنای اقتصادی خانواده را بر هزینه کردن به شهیوهای معتهدل بگذارنهد و ایهن امهر بها
همکاری و هماهنگی زوجین امکانپذیر است.
 .2برخورداری از حيات طيبه

ایمان و عمل تالح ،از امور معنویای هستند که در همین عالم تحقق مییابند .به ناچار حیهات
طیبه مترتب بر ایمان و عمل تالح نیز در همین عالم محقق میشود .البته آ ار این حیات معنوی
در آخرت ظهور مییابد؛ زیرا آنچه خداوند از نعمتهای معنهوی بهه بنهدگاند در آخهرت عطها
َ ْ َ َ
1
میکند ،نتای نعمتهای معنوی عطا شده او در همین دنیاست .خداوند میفرماید« :من ع ِمذ

َّ َ ُ َ
ُ
ْ َ َ َ ُْ
ََ
َ َ ُ َّ
ُ ْ
َ
صالحا ِمن ذكر أ ْو أنثی َو ه َو ُمؤ ِمن فلن ْح ِي َين ُه َحياة طي َب َو لن ْج ِز َين ُه ْم أ ْج َره ْم ِبأ ْح َس ِن مذا كذانوا
ِ
َ ْ َُ َ 2
يعملون؛ هر کس کار شایستهای انجام دهد ،خواه مرد باشد یا زن ،در حالی که مؤمن اسهت؛ او

را به حیاتی پاک زنده میداریم و پاداش آنها را به بهترین اعمهالی کهه انجهام میدادنهد ،خهواهیم
داد» .از حضرت امیرالمؤمنین علی درباره تفسیر «حیات طیبه» در این آیهه شهریفه پرسهیدند،
ایشان فرمود« :مراد از این زندگی پاکیزه که خداونهد در پهاداش اعمهال تهالح مهرد و زن مهؤمن
3
ِالع ِ
ناع ُِ؛ پاکترین زنهدگی ،قناعهت
يشِال َق َ
ب َ
اطي ُ
میدهد ،قناعت است» .همچنین میفرمایدَ « :
4
است».
بنابراین ترفهجو یی و قناعت در زندگی و هزینههای مختلف ،مایه آرامد روحی و روانی اسهت
و کسی که آن را سرلوحه زندگی خود قرار میدهد ،از فقر و بدبختی نجات مهییابهد و شهرافت و
عزت اجتماعی و رضایت و خشنودی الهی را به دست میآورد.
هنگامی که یکی از تجار که خود را از پیروان امهام تهادق میدانسهت ،قصهد سهفر تجهارتی
 .1علی سعادتپرور؛ ّ
سر االسراء؛ ج  ،1ص .406
 .2نحل.97 :
 .3عباس قمی؛ سفییه البحار؛ ج  ،2ص .452
 .4عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحكم و دررالكلم؛ ص .391
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داشت؛ امام شاید برای اینکه او و تجار دیگر شیعه را به مسائل مربوط به تجارت آگاهتر کنهد،
پیشنهاد کرد که اگر راضی باشد ،سهم مختصری نیز از جانب امام به او داده شود کهه در ایهن
تجارت مورد استفاده قرار گیرد .آن شخ با خوشرویی ایهن پیشهنهاد را پهذیرفت و خهداحافظی
کرد و رفت .پس از چندی که بازگشت ،اتل مبلو را با معادل آن به عنوان سود در برابر حضهرت
گذاشت .حضرت فرمود« :در این سفر کوتاه چه شد که این سود زیاد و منفعت برابهر بها سهرمایه
عائد شده است !» .آن مرد گفت« :وقتی بها همکهاران خهود نزدیهک کشهور مهورد نظهر شهدیم،
فهمیدیم متاعی که در اختیار داریم و در آنجها کمیهاآ اسهت و مهورد حاجهت و نیهاز مهردم نیهز
میباشد ،کمیاآ شده است .به این خاطر قرار گذاشتیم متاع را به قیمتی گران بفروشیم و کمتر از
آن به دست مشتری ندهیم؛ لذا نفع زیادی عاید ما شد» .حضرت اتهل سهرمایهای را کهه بهرای
تجارت پرداخت کرده بود ،برداشت و آن سود را نپذیرفت و یهادآوری کهرد کهه مسهلمان نبایهد از
اینگونه موقعیتها سوءاستفاده کند و جنس مورد نیاز را به چند برابر قیمت بفروشد تا مردم را کهه
ناچار از تهیه آن جنس هستند ،در مضیقه اقتصادی قرار دهد و به خاطر سهود خهود ،در نهاراحتی
عمومی و باال رفتن سطح قیمتها ا ر منفی بگذارد.
وقتی انسان به درآمد حالل و روزی قطعی خداوند قناعت نکند و بر ا ر شدت محبت به مال ،در
گردونه جمع روت وارد شود ،به حالت حرص و زیادهخواهی از هر راه و از هر کجا باشد ،دچهار
میشود و برای جمع مال از آداآ و قوانین کسب چشم میپوشد ،به حقوق مردم تجاوز میکند و
1
به هر حرامی در امر تجارت آلوده میگردد.
 .3حفظ امنيت جامعه

قناعت در همه زمانها پسندیده است و خداوند شخ قانع را دوست دارد؛ بهویژه ایهن تهفت
در زمانی که جامعه از نظر مواد غذایی در کمبود است ،باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد .از این رو
قناعت ،سبب راحت دین ودنیا و آخرت و نیز امنیت درون و برون و حفظ حقوق دیگهران اسهت.
شخصی به نام معتب که عهدهدار خدمات منزل امام تادق بود ،نقل میکند:
بر ا ر کمبود مواد غذایی در بازار مدینه قیمت اجناس بهاال رفهت .امهام تهادق
فرمود« :در منزل چه مقدار خوار و بار داریم » .عر

کهردم« :بهه قهدر مصهارف چنهدین

ماه» .فرمود« :همه آنها را در بازار برای فروش عرضه کن» .از سهخن امهام
 .1حسین انصاریان؛ تفسیر حكیم؛ ج  ،8ص .173

بهه مهن
بهه شهگفت
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آمدم و عر

کردم« :این چه دستوری اسهت کهه میفرماییهد » .امهام

سهخن خهود را

دوباره تکرار کرد و با تأ کید فرمهود« :تمهام خهوار و بهار موجهود در منهزل را ببهر و در بهازار
بفروش» .من نیز دستور امام

را اجرا نمودم و خوار و بهار موجهود در منهزل را فهروختم.

سپس ایشان به من فرمود« :وظیفه داری احتیاجات غذای منهزل مها را ماننهد اکثهر متوسهط
مردم ،روزبهروز خریداری کنی» .همچنین فرمود« :قوت خانوادهام بایهد نصهفد از جهو و
نیمد از گندم تهیه شود».

1

ً
قرآن با سفارش به انجام قربانی در مناسبتهای مختلف خصوتا موسم ح و اطعام فقهرا ،آن را
برای حاجی خیر بر شمرده است:
َّ َ
ْ َ
ْ
َّ َ
ْ
َّ َ ُ
َ ُ
َ َ ْ ُ
عائر الل ِه لك ْم ِفيها خ ْير فاذك ُروا ْاس َم الل ِه َعل ْيها َصذواف فذ ِإذا
َو ال ُب ْد َن َج َعلناها لك ْم ِمن ش
َِِ
َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ
ْ
َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُُ ْ َ ْ ُ
ذم َل َع َّل ُك ْ
ذخ ْرناها َل ُك ْ
ذم
ذِلك س
وجبت جنوبها فكلوا ِمنها و أط ِعمذوا ال ِ
قذانع و المعتذر ك ِ
َت ْش ُك ُر َ
ون؛ 2و شترهای چاق و فربه را هدر مراسم ح برای شما از شعائر الهی قرار دادیهم؛

در آنها برای شما خیر و برکت است؛ نام خدا را ههنگام قربانی کردن در حالی که به تهف
ایستادهاند ،بر آنها ببرید و هنگامی که پهلوهایشان آرام گرفت هو جهان دادنهد  ،از گوشهت
آنها بخورید و مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام کنید .اینگونه ما آنها را مسهخرتان
ساختیم تا شکر خدا را بجا آورید.

عالمه طباطبایی مینویسد« :کلمه قانع ،به معنای فقیری است کهه بهه ههر چهه بهه او بدهنهد،
قناعت میکند و معتر ،فقیری است که برای سؤال نزد تهو آمهده باشهد» 3.در تفسهیر نمونهه آمهده
است:
فرق میان «قانع» و «معتر» این است که قانع ،به کسی میگویند که اگر چیزی به او بدهند،
قناعت میکند و راضی و خشنود میشود و اعترا

و ایراد و خشمی ندارد؛ اما معتر کسهی

است که به سراغ تو میآید و سؤال و تقاضا میکند و ای بسا به آنچه میدهی ،راضی نشهود
و اعترا

کند و مقدم داشتن «قانع» بر «معتر» ،نشانه این است که آن دسته از محرومهانی

که عفیف النفس و خویشتندارند ،باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

4

 .1مصطفی زمانی وجدانی و محمد محمدی اشتهاردی؛ داستانها و پیدها؛ ج  ،1ص .31
 .2ح .36 :
 .3سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،14ص .530
 .4ناتر مکارم شیرازی و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ ج  ،14ص .108
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آداب خواب در اسالم

ا
*
فرجالل میرعرب 


مقدمه

خواآ ،یکی از اساسیترین عناتر حیات است که در آن ،قوام بدن اسهتوار میشهود .انسهان بهه
طور متوسط  16ساعت فعالیت میکند و دستکم به  8ساعت خواآ و یها اسهتراحت نیهاز دارد
که بخد اعظم این استراحت ،همان خوابیدن است .اگر انسان نتواند بخوابد ،دچار بیماریهایی
میشود که نتیجه آن ،افسردگی و حتهی خودکشهی و نهاتوانی در انجهام وظهایف انسهانی اسهت.
اهمیت خواآ تا آنجاست که در دین مبین اسالم ،آدابی برای آن بیان شده است .در این مقاله بهه
اهمیت و آداآ خواآ در اسالم میپردازیم.
معنای خواب و حقيقت آن

از نظر اهل لغت ،خواآ حالت آساید و راحتی است که به واسهطه بازآمهدن حهواس ظهاهره از
فعالیت و فقدان حس در انسان و حیوانات بروز میکند 1.بعضی آن را بیهوشهی سهنگینی کهه بهر
قلب عار میشود 2و برخی استراحت اعصاآ مغز و مرگ سبک بیان کردهاند؛ 3چنانکهه امهام
رضا فرموده است« :سلطنت خواآ ،بر مغز است» 4.در بیان قرآنی ،خواآ «تهوفی روح» و
همانند مرگ 5است که خهدای متعهال بها تصهرف در وجهود و جهدا کهردن جسهم و روح انجهام
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1علیاکبر دهخدا؛ لغتنامه؛ ج  ،6ص .8776
 .2احمد بن محمد فیومی؛ المصباح المییر؛ ج  ،2ص .631
 .3حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ المفردات فی غریب القرآن؛ ص .830
 .4طب اإلمام الرضا ؛ ص .49
ُ
 .5مرتضی مطهری؛ زندگی جاوید یا حیات اخروی؛ ص .19
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میدهد 1.عالمه طباطبایی خواآ را از کار افتادن و راکد شدن حواس حیوان بها عهار
2
عوامل طبیعی در بدن میداند.

شهدن

اهميت خواب

امام تادق خواآ را الزمه حیات هر موجود زنهده دانسهته اسهت 3.خهواآ ماننهد خهوردن و
4
غریزی وجود هر حیوان و نیازی ضروری است کهه زنهدگی او بهر آن متوقهف اسهت.
آشامیدن،
ِ
بعضی معتقدند نظام خواآ و بیداری ،از عجایب زندگی انسان است؛ چنانکهه خداونهد آن را از
نشانههای خود شمرده است 5.خدای متعال که انسان را از خاک آفریده و او را موجودی ضهعیف
قرار داده است 6،در نظام عصبی مغز او برنامه و قانونی گذاشته است که اگر قوای عصهبی بهر ا هر
خستگی فکری یا جسمی دچار ضعف و سستی شوند ،با اجرای آن برنامه ،نیروی عصبی به حال
اولیه باز میگردد و آن برنامه ،همان خواآ است .در خواآ چیزی همانند مرگ بر انسان عهار
میشود که ادرکات را از کار میاندازد و اعصاآ را مانند مواد مخدر بیحس میکنهد؛ در حهالی
که حرکات اساسی بدن تعطیل نمیشود و تنها بدن سست میشود و از کار میافتد تا مقدار زمان
الزم بگذرد و قدرت از دست رفته به بدن بازگردد و با حال خوش از خواآ برخیزد و حیات کامل
7
به انسان بازگردد.
آداب خواب

خواآ از جهات گوناگون ،آدابی دارد که در کالم اهلبیت

به آنها توجه داده شده است.

 .1زمان خواب

خوابیدن در زمان مناسب ،آ ار جسمی و روحی فراوانی به دنبال دارد .کسهانی کهه بهرای بیهداری
خود و بهره بردن از آن برنامه داشته باشند ،باید زمان خواآ خود را تنظیم کنند .همچنهین کسهانی
 .1سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،17ص .269
 .2همان ،ج  ،2ص .331
 .3محمد بن علی تدوق؛ کمال الدین وتمام الیعمه؛ ص .666
 .4سید عبداالعلی سبزواری؛ مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،4ص .284
 .5روم.23 :
 .6نساء.28 :
 .7ابنعاشور؛ التحریر و التیویر؛ ج  ،21ص  36و .37

آداب خواب در اسالم 165 

که به سالمت و شادابی جسمی خود اهمیت میدهند و وضهعیت جسهمی آنهان در زندگیشهان
نقد دارد ،باید برای زمان خواآ خود برنامه داشته باشند .قرآن از خواآ ههم در شهب و ههم در
َ ُ ُ ْ َّ ْ َ َّ
َ ْ
هار  1.»...در برخی دیگر از آیات نیز خهدای
روز یاد کرده است« :و ِمن ِ
آيات ِه منامكم ِباللي ِ و الن ِ
َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ
ذكنا» 2.بها توجهه بهه ایهن آیهات
متعال شب را زمان آرامهد قهرار داده اسهت« :و جعذ الليذ س
َ
َّ
َّ
َ
ُ
طبیعیترین زمان برای خواآ ،شب است؛ چنانکه در آیهای میفرماید« :لل ُ
ذه الذِی َج َعذ لك ُ
ذم
َ َّ َ ْ َ َ َّ
َّ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ
َّ ْ َ َ ْ ُ ُ
َ ْ ُُ َ 3
َ َّ َ ُ ْ
ذاس ال يشذكرون؛
اس و ِ
اللي ِلتسكنوا ِ
لكن أ كثر الن ِ
فيه و النهار مب ِصرا ِإن الله لِو فض علی الن ِ
خداست که شب را برای شما پدید آورد تا در آن بیارامیهد و روز را روشهن کهرد تها در آن ببینیهد و
روزی بجویید».
نیمنگاهی به سیره رسولخدا حاکی از آن است که آن حضرت زمان خواآ خود را بهگونههای
منظم میکرد که نیرو و نشاط الزم برای بیداری ارادی در شب را داشته باشهد و بتوانهد بخشهی از
شب را به عبادت و شبزندهداری اختصاص دهد .برخی از همسران آن حضرت نقهل کردهانهد:
«آن حضههرت اول شههب را میخوابیههد و پههس از مههدتی اسههتراحت ،بیههدار میشههد و بههه تهجههد
4
میپرداخت  ...اما وقتی تدای اذان را میشنید ،از جا میپرید».
خهواآ
از نظر اهلبیت خوابیدن در زمانهای خاتی نکوهیده اسهت؛ از جملهه زمانههای
ِ
ناپسند که از آن نهی شده است ،خوابیدن پید از خواندن نماز عشهاء اسهت 5.بینالطلهوعین هاز
سپیده تبح تا برآمدن آفتاآ نیز زمانی است که خوابیدن در آن بسیار ناپسند است و در روایهات
بسیار نکوهد شده و آ ار ویرانگری برای آن بیان شده است .بر اساس حدیث از آنجها کهه روزی
هر کس در این وقت فرو فرستاده میشود ،خوابیدن مکروه است 6.امام رضها فرمهوده اسهت:
َىِطَُو ِ ِالشو م ِسِ َفمِْين ِ
«الم ََل ِئكَ ُ ِت َقسمِ َأرز َ ِ
لامِ
اِبي َْ ُِطَُو ِ ِال َفجِ ِْ ِِإل ُ
ُ ِّ ُ َ
اق َِبن َ
اِينَ ُ
َ ََ ُ
اِبينَ ُه َم َ
امِف َيم َ
ىِني َم َِم َ
َ
ِ ِ ِ 7
َعِْرزق ِه؛ فرشتگان بین طلوع فجر و طلوع خورشید ،رزق و روزی بنیآدم را تقسهیم میکننهد و
کسی که در آن زمان در خواآ باشد ،روزی خهود را از دسهت میدههد و در واقهع ایهن خهواآ،
 .1روم.23 :
 .2انعام.96 :
 .3غافر.61 :

ّ
المحمدیه؛ ص .223
 .4محمد بن عیسی ترمذی؛ الشمائل
 .5محمد بن علی تدوق؛ االمالی؛ ص .378
 .6عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی؛ تفسیر نور الثقلین؛ ج ،1ص.82
 .7محمد بن علی تدوق؛ ع
کتاآ من الیحضره الفقیه؛ ج  ،1ص .504
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نیز زمان را در ستاید یا نکوهد خواآ تأ یرگهذار

غفلت از دریافت رزق است» .امام تادق
دانسته و فرموده است:
هر که پس از فرا رسیدن وقت نماز واجب یا مستحبی هسنتی و پید از ادای نمهاز بخوابهد و بهه
سبب آن خواآ ،عبادت از او فوت شود؛ پس این خواآ ،خواآ اهل غفلت و طریقۀ خاسهران و
زیانکاران است و او شیفتۀ نفس و هوا و نیازمند اتالح است و هر که به خواآ رود ،پس از فهراغ
َّ
1
از واجبات و مستحبات و دیگر حقوق الله و حقوق الناس ،چنین خوابی پسندیده است.
 .2پيش از خواب

اهلبیت پید از خوابیدن ،آدابی را رعایت میکردند که به برخی از آنها اشاره میشود.
الف .مسواک :پیامبر اکرم هر شب سه بار مسواک میکرد :پهید از خهواآ ،هنگهام بیهداری
2
برای تهجد و هنگام خروج برای نماز تبح.
لمِ
ِأح ُد
كمِوِي ُد ِ َغملْةِفلِّ ِ َفعل َ
بيتْ َ
َلِي َ
ِفأصلابهِل ََم ُ
َ
َ
ب .نظافت :رسولخدا فرموده استَ « :
ومِْإَلِ َنفسه؛ 3هرگز احدی از شما در حالی که دستاند آلوده بهه چربهی اسهت،
َ
َلِيَُ َ
الشيطا ِ َف َ
نخوابد و اگر چنین کند و بیمار گردد ،جز خویشتن را سرزند ننماید».
4
ج .طهارت :در آداآ خواآ اهلبیت آمده است که پید از خواآ ملتزم به طههارت بودنهد
و دیگران را به وضو پهید از خهواآ توتهیه میکردنهد 5.امیرمؤمنهان بهه یهاراند میفرمهود:
«مسلمان نباید با حالت جنابت بخوابد و جز با طهارت وضو به بستر نهرود .ههر گهاه آآ نیابهد،
تیمم کند؛ زیرا روح مؤمن به سوی خداونهد تعهالی بهاال مهیرود ،او را میپهذیرد و بهه او برکهت
میدهد .هر گاه پایان عمرش فرارسیده باشد ،او را در گن های رحمتد قهرار میدههد و اگهر فهرا
6
نرسیده باشد ،او را با امناید از فرشتگان به جسدش باز میگرداند».
د .رفتْ به بیتالخال :امیرالمؤمنین به فرزندش امام حسن توتیه کرده که پهید از خهواآ
به مستراح برو که اگر چنین کنی ،از بیماری پیشگیری خواهد شد و محتاج پزشک نخواهی شهد:
 .1منسوآ به امام تادق مصباح الشریعه؛ ص .45
 .2ابن ابیشیبه کوفی؛ المصیف؛ ج  ،1ص .195
 .3محمد بن علی تدوق؛ ع
کتاآ من الیحضره الفقیه؛ ج  ،4ص .6
 .4حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل؛ ج  ،5ص .116
 .5همان ،ج  ،1ص .296
 .6عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی؛ تفسیر نور الثقلین؛ ج ،4ص.488
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ِ
ِْالطب».
ِع
يتِع ِّ
َ
فس َ
«وإذاِنَ َ
عمَتِهذ ِاستَغنَ َ
ک َ
َىِالخَلِ،فِّذاِاستَ َ
متِ َفأعْضِنَ َ
هن  .تهیه مقدمات عبادت شبانه :از امام تادق نقل شده است که پیامبر آآ وضهو را نهزد
2
سر و مسواک را زیر بالد خود میگذاشت ،سپس میخوابید.
َ
َ
َّ
ِّ
َ
پید از خواآ به قرائت «حمد»« ،آیةالکرسی» ،آیۀ «شهد الل ُه أن ُ
ذه
و .دعا و اذکار :اهلبیت
ِ
4
َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ 3
ال ِإلذه ِإال هو والمال ِئك » و تسبیح حضرت زهرا مقید بودهاند.
1

 .3کيفيت خوابيدن

اهلبیت اعمال خود را بهگونهای انجام میدادند که رنگ و جهت خهدایی داشهته باشهد 5.از
آنجا که اهلبیت الگوی سبک زندگی انسانها هستند ،کیفیت خواآ باید به سهبک خاتهی
باشد که آنها داشته و به آن سفارش کردهاند؛ مانند خوابیدن رو به قبله ،بر پهلوی راست و با نهادن
دست راست زیر گونۀ راست؛ چنانکه اهلبیت چنین میخوابیدنهد .امهام رضها فرمهوده
ِ
ِ
ِ
ِ
کِاِلَيم ِ
کِ
ِعََلىِشل ِّق َ
اع َ
لِْثُ و
لمِان َقَلب َ
کِ َأ ووَل َ
استَ « :و ِإ َذاِ َأ َري َتِالنوو َمِ َفَ َيكُِْاضط َج ُ
ِعََىِشل ِّق َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لک؛ 6ههر گهاه
لدِنَو ِم َِ
لدأ َتِ ِبلهِعن َ
اِب َ
ِعََىِش ِّق َ
کِ َف ُقمِمْ ُِمض َط َجع َ
اِلَي َس ِْ َِوكَذَ ل َ
ک َ
کِاِلَي َمِْكَ َم َ
خواستی بخوابی ،ابتدا بر سهمت راسهت ،سهپس بهر سهمت چه بخهواآ و همچنهین هنگهام
برخاستن ،از سمت راست برخیز».
 .4مقدار خواب

مدت زمان خواآ در شب یا روز ،از مسائل مهم زندگی انسان است .از آیات قرآن و روایهات بهر
میآید که پیامبر اکرم خواآ طوالنی ه چنانکه امروز گفته میشود تا هشهت سهاعت خهواآ
الزم است ه حتی در شب نیهز نداشهتهاند؛ بلکهه بخهد زیهادی از شهب را بهه عبهادت و تهجهد
میپرداختند .افزون بر رسولخدا  ،گروهی از همراهان ایشان و مؤمنان نیز چنین بودهانهدِ « :إ و ِ
7
ِ ِ
ِ ِ
ِ
نلىِملِْثَُُ َث ِ
لک».
ِم َع َِ
ولذيْ َِ
ومِ َأي
ک َِيعَ َُمِ َأن َ
َربو َ
لِْال َ
له َِوِطائ َفل ِم َ
وکِ َت ُق ُ
لىِالَويل َِوِنصل َف ُه َِوِثَُُ َث ُ
 .1قطبالدین رواندی؛ الدعوات؛ ص .74
 .2محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب االحكام؛ ج  ،2ص .334
 .3آلعمران.18 :
 .4حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل؛ ج  ،5ص .116
.5انعام.79 :
 .6طب اإلمام الرضا ؛ ص.49
 .7مزمل.20 :
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صال ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِخ ٍ
َلمِ
ِ:قَول ُِِالكَل ِِ
نياِأرب ُ ِِ
فىِالد
الص وِح ِِِ
ُّ
رسولخدا فرموده است« :لكُ ِّ ِشىءِح ََِي ِِوِح ََِي ُِِ ِّ
َ
ِ
عام؛ هر کار را چارهای است و چاره تندرسهتی در دنیها ،چههار
شىِ َِوِِِقََِ ُِِالطوِ ِِ
الم ِِ
نامِ ِِ
الم ِِ
وِقََِ ُِِ َِ
وِقََِ ُِِ َ

چیز است :کم سخن گفتن ،کم خفتن ،کم راه رفتن و کم خهوردن» .امهام علهی نیهز فرمهوده
ِ َ
ِعب ٍدِ َأل َه َم ُه ِِقَو َ ِالكَ ََل ِم َِو ِِقَو َِالطو َع ِ
لام؛ 1اگهر خهدا
لام َِو ِِقَول َ ِال َمنَ ِِ
ِص ََل َح َ
ِاّلل ُِسب َحانَ ُه َ
است« :إ َذاِأ َر َاي ه َ ُ
تالح بندهای را اراده کند ،از جمله تفاتی که به او الهام میکند ،خواآ اندک است».
 .5مراقبتهای هنگام خواب

بعضی افراد برای خوابیدن از تداهای اطراف خود آزرده میشوند .همچنین ممکن است محهیط
آلوده باشد و گوش در معر خطر قرار گیرد .امام رضا برای چنین شرایطی فرموده استَ « :وِ
يه ِ
اِعن َدِالنوو ِمِ ُقط َن ؛ 2هر کهس میخواههد گوشههاید درد
َمِْ َأ َر َايِ َأ ََِل َِيشتَ ِك َىِ ُأ ُذ َن ُهِ َفَ َيج َع ِِف َِ
نگیرد ،به هنگام خواآ در گوشد پنبه بگذارد».
خاموش کردن آتد پید از خوابیدن نیز از دیگر توتیههایی است که رسولخدا به آن تأکیهد
3
ِ ِ
ِ
نامو ».
داشته استَ« :لِ َت ُتْكواِال َنارِفىِبُيُوتكمِحيِْ َت ُ
توجه به تمیزی و پاکیزگی محیط خهواآ نیهز از جملهه توتهیههایی پیهامبر دربهاره خوابیهدن
استَ« :لِ َتبيتواِال َقمام ِِفىِبي ِ
ِ
قعلدِالشو ليطا ؛ 4زبالهه را شهب در
كمِوأخْ ُجوهاِ َنهاراَ ِ،ف
وت
ِّنهلاِم َ
َ ُ
َ
َ
ُُ
خانههای خود نگه ندارید و آن را در روز به بیهرون از خانهه منتقهل کنیهد؛ زیهرا زبالهه ،نشهیمنگاه
شیطان است».
 .6مکان و زیرانداز خواب

اهلبیت برای خوابیدن از سادهترین ابزار رای زمان خود استفاده میکردند؛ چنانکه نقل شده
است حصیر تنها زیرانداز پیامبر اکرم برای استراحت بود 5.از این رو گاه زائدههای حصهیر بهر
بدن حضرت ا ر میگذاشت و اتحاآ از حضرت میخواستند که از زیرانهدازی نرمتهر اسهتفاده
کند ،ولی ایشان نمیپذیرفت 6.بنا بر روایات ،خوابیدن در برخهی مکانهها مکهروه اسهت؛ ماننهد
 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصییف غرر الحكم و درر الكلم؛ ص .211
 .2طب اإلمام الرضا ؛ ص .37
 .3متقی الهندی؛ کیز العمال؛ ج  ،15ص .359
 .4محمد بن علی تدوق؛ االمالی؛ ص .510
 .5حسن بن فضل طبرسی؛ مكارم االخالق؛ ص .38
 .6همان ،ص .25
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پشههت بههامی کههه حفهها نداشههته باشههد؛ 1خانهههای کههه دارای در و پههرده نباشههد؛ 2خوابیههدن در
مسجدالحرام؛ 3جایی که نفس نامحرم احساس شود؛ 4خوابیدن در مکانهایی که نجس یا کثیف
باشههد .تنهههایی نیههز موجههب ناپسههندی خوابیههدن اسههت؛ زیهرا پیامههدهایی دارد کههه سههبب شههده
اهلبیت از آن نهی کنند؛ چنانکه امام کاظم نقل کرده است که تنها خوابیدن ،سبب لعن
5
رسولخدا است.
یکی از نکاتی که درباره مکان خواآ توتیه شده و در سیره پیامبر آمده است ،خوشهبو کهردن
تِلَونبى ِمَحف ِمصبو َغ ِ ِبالورِِوالز ِ
ِ
عفلْا ِ
آن است .از انس بن مالک نقل شده است« :كانَ َ
َ
َ
َ َ َ ُ
6
َىِن ِ
يدورِ ِبهاِع ِ
سائهِ َفِّ ِكانَتِلَيََ ِ َهلذ َِرشو لهاِ ِبالملاءِوإ ِكانَلتِلَيَل ِهلذ َِرشو لتهاِ ِبالملاء؛
َُ
َ
پیامبر ملحفهای داشت که با گیاه خوشبو هورس و زعفران رنگ شده بود و میهان همسهراند
میچرخاند و هنگام خوابیدن بر آن آآ میپاشید تا بوی خوش آن به مشام برسد».
 .7امنيت و آرامش خوابگاه

یکی از نکات مهم و مورد توجه در سبک زندگی اسالمی ،داشتن امنیت و آرامد بهرای خوابیهدن
است .خداوند شب را با تاریکی سنگیناش همچون پوششی برای امکهان خهواآ 7و آن را زمهان
آرامد 8و خوابی آسوده قرار داده است 9.از نظر تشریعی نیز دسهتورهای تهأمین آرامهد را تهادر
کرده است .از جمله این دستورها لزوم اجازه گرفتن خهدمتکاران و حتهی فرزنهدان بهرای ورود بهه
خوابگاه والدین است 11.اوقات مورد نظر آیه ،یعنی پید از طلوع فجر ،وقت قیلوله و پس از نمهاز
عشا ،زمانهایی هستند که ممکن است عورت آشکار باشد 11.از امام تهادق نیهز نقهل شهده
 .1احمد بن محمد خالد برقی؛ المحاسن؛ ج  ،2ص  621و .622
 .2عبدالله حمیری قمی؛ قرب االسیاد؛ ص .146
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،3ص .370
 .4محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج  ،20ص .185
 .5محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ص .93
.6نورالدین علی هیثمی؛ مجمع الزوائد؛ ج  ،5ص .129
 .7فرقان47 :؛ نبأ.10 :
 .8انعام.96 :
 .9فرقان.47 :
 .10نور 58 :و .59
 .11فاضل مقداد؛ کیز العرفان فی فقه القرآن؛ ج  ،2ص  224و .225
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است که این دستورها ،برای آن است که زمانهای مشخ شده ،ساعتهای خلوت هستند.
ً
در این آیات یک آموزش دو سویه وجود دارد؛ اوال به فرزندان و دیگر نزدیکان آموزش میدهد که
مراقب استراحت و حریم والدین و تاحب منزل باشند و از سهوی دیگهر بهه والهدین و تهاحبان
خانه یاد میدهد که حالتها و وضعیت زن و شوهر و حتی در تورت تنهایی ،در وضع خلهوت
و لباس خاص ،نباید اجازه داد که هر کس شاهد آن وضع باشد؛ بهو یژه فرزندان که ممکن اسهت
2
دچار انحراف جنسی شوند.
1

فهرست منابع

 .1ابنابیشبیه الکوفی ،عبدالله بن محمد؛ المصیف؛ تحقیق سعید اللحام؛ چال اول ،بیهروت:
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع1409 ،ق.
 .2ابنعاشور ،محمد بن طاهر؛ تفسیر التحریر و التیویر؛ چهال اول ،بیهروت :مؤسسهة التهاری
العربی1420 ،ق.
 .3بحرانی ،سید هاشم؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ تحقیق مؤسسۀ بعثت؛ چال اول ،تهران :بنیهاد
بعثت1416 ،ق.
 .4برقی ،احمد بن محمد خالد؛ المحاسن؛ تحقیق سیدجاللالدین حسینی؛ تههران :دارالکتهب
االسالمیه 1330 ،ش.
 .5تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد؛ تصییف غرر الحكم و درر الكلم؛ چال اول ،قم :دفتهر
تبلیغات 1366 ،ش.
 .6حر عاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة؛ چال دوم ،قهم :مؤسسهۀ آلالبیهت الحیهاء
التراث1414 ،ق.
 .7دهخدا ،علیاکبر؛ لغتنامه؛ تهران :انتشارات دانشگاه تهران 1377 ،ش.
 .8طباطبایی ،سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القفرآن؛ چهال پهنجم ،قهم :دفتهر انتشهارات
اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین1417 ،ق.
 .9تدوق ،محمد بن علی؛ االمالی؛ تحقیق :مؤسسه البعثه؛ قم :دارالثقافه1414 ،ق.
 .10هههههههههههههههههههههههههه؛ الخصففال؛ تحقیههق :علیاکبههر الغفههاری؛ قههم :منشههورات جماعههة
المدرسین فی الحوز العلمیه1403 ،ق.
 .1سید هاشم بحرانی؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،4ص .98
 .2ناتر مکارم شیرازی و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ ج  ،14ص .544 – 546
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 .11هههههههههههههههههههههههه؛ ع
کتاآ من الیحضره الفقیه؛ تحقیق علیاکبهر غفهاری؛ قهم :جامعهۀ
مدرسین1404 ،ق.
 .12فففففففففففففففففففففففه؛ کمالالدین و تمام الیعمه؛ قم :مؤسسة النشر االسالمی1405 ،ق.
 .13هههههههههههههههههههههههه؛ معانی االخبار؛ قم :انتشارات اسالمی وابسته بهه جامعهۀ مدرسهین،
 1361ش.
 .14عروسی حویزی ،عبدعلی بن جمعه؛ تفسیر نور الثقلین؛ تحقیق :هاشهم رسهولی محالتهی؛
چال چهارم ،قم :مؤسسه اسماعیلیان1412 ،ق.
 .15قطبالدین راوندی ،سعید بن هبةالله؛ الدعوات ،تحقیق :مدرسهۀ امهام مههدی ؛ چهال
اول ،قم :مدرسه امام مهدی 1407 ،ق.
 .16کلینی ،محمد بن یعقوآ؛ الكافی؛ تحقیق علیاکبر غفاری؛ چال سهوم ،تههران :دارالکتهب
االسالمیه1388 ،ق.
 .17متقی الهندی ،عالءالدین علی بن حسام؛ کیز العمال فی سین االقفوال و االفعفال؛ بیهروت:
مؤسسه الرساله1409 ،ق.
 .18مطهری ،مرتضی؛ زندگی جاوید یا حیات اخروی؛ تهران :انتشارات تدرا[ ،بیتا].
 .19مکارم شیرازی ،ناتر و همکاران؛ تفسیر نمونفه؛ چهال اول ،تههران :دارالکتهب االسهالمیه،
 1374ش.
 .20منسههوآ بههه امههام تههادق مصففباح الشففریعة؛ چههال اول ،بیههروت :مؤسسههة االعلمههی
للمطبوعات1400 ،ق.
 .21منسوآ به امام رضا ؛ طب اإلمام الرضا ؛ تحقیق محمدمهدی نجفی؛ قم :دارالخیهام،
1402ق.
 .22نوری طبرسی ،حسین بن محمدتقی؛ مستدرک الوسائل؛ چال دوم ،قم :مؤسسهة آل البیهت
الحیاء التراث1409 ،ق.
 .23هیثمی ،نورالدین علی بن ابیبکر؛ مجمع الزوائد؛ بیروت :دارالکتب العلمیه1408 ،ق.
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اهمیت و آداب کار در اسالم
*

حجتاالسالموالمسلمینحمیدراامطهری 


مقدمه

کار و تالش اقتصادی ،افزون بر نقد مثبت در تعالی شخصیت انسان و کسب درآمهد ،توسهعه و
پیشرفت جامعه را به دنبال دارد .کار ،منشأ اتلی تولید روت است .در بیهند و تفکهر اسهالمی،
کار خالق و مولد ،منشأ کسب مال و درآمد و کلید استفاده از منهابع طبیعهی و خهدادادی اسهت.
منطق فطهرت نیهز بهرای پدیدآورنهده یهک شهیء ،حهق تصهرف در آن را میپهذیرد و او را مالهک
میشناسند .به همین جهت مالک اتلی و حقیقی همه موجودات ،خداست .در بیند اسالمی،
هر انسانی پس از کار مولد و مفید روی مواد طبیعت ،میتواند مالک کاالی تولیهد شهده باشهد و
هیچ کس حق تصرف آن را ندارد .در این مقاله ضمن بیان مفهومشناسی کسب و کار ،اهمیهت و
آداآ آن از نگاه اسالم بیان میشود.
مفهومشناسی کسب و کار

«کار» در لغت بر عمل ،کردار و شغل انسهان 1اطهالق شهده و در اتهطالح ،فعالیهت مسهتمری
که به تولید کاال یا خدمتی میانجامد و به آن دستمزدی تعلق میگیرد 2.برخی تاحبنظران کهار
را سرچشمه انباشت روت و سرمایه و سرانجام رشد و شکوفایی جوامهع دانسهته و آن را اسهتفاده
انسان از نیروی مادی و معنوی خود در راه تولید روت یا ایجاد خهدمات معنها کردهانهد 3.برخهی
دیگر نیز کار را مجموعه عملیاتی دانستهاند که انسان به کمک مغهز ،دسهتها ،ابهزار و ماشهینها
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1علیاکبر دهخدا؛ لغتنامه دهخدا؛ ذیل واژه کار.
 .2اسماعیل اخالقی؛ «کار و تالش در پرتو آموزههای قرآن و اهلبیت
 .3غالمعباس توسلی؛ جامعهشیاسی کار و شغل؛ ص.90

»؛ فرهنگ کو ر؛ ص.31
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ً
برای استفاده عملی از ماده روی آن انجام میدهد و این اعمال نیز متقابال در انسان ا هر میگهذارد
و او را تغییر میدهند« 1.کسب» نیز به معنای تحصیل ،بهه دسهت آوردن و حرفهه و شهغل 2و نیهز
طلب معاش و رزق با زحمت و محنهت و طلهب روزی بهرای اههل خهود 3آمهده اسهت .راغهب
اتفهانی آن را چیزی که انسان برای به دست آوردن بهره و منفعت دنبهال میکنهد هماننهد کسهب
4
مال  ،معنا کرده است.
اهميت کار در اسالم

اسالم کسب و کار را واجب دانسته و برای افراد بیکار ارزشهی قائهل نشهده اسهت .خداونهد تنهها
َّ
َ َْ َ ْ َ ْ ْ
سذان ِإال
ن
وسیله رسیدن انسان به خواستههاید را کار و تالش معرفی کرده است« :و أن لذيس ِل ِْل
ِ
ما َسعی» 5.واژه «سعی» چند بار در قرآن به کار رفتهه کهه بیشهترین کهاربرد آن در معنهای کهار و
تالش است .آیات بسیاری بر اهمیت کار و تشویق به آن تأکید و تصریح کردهاند .همچنین آیهات
بسیاری به مشاغل انبیا و ملتهای گذشته پرداختهاند که بیانگر اهمیهت کهار در اسهالم هسهتند؛
مانند آیه  27سوره قصه کهه از اشهتغال حضهرت موسهی و کهار کهردن او بهرای حضهرت
شعیب خبر میدهد 6.همچنین سوره انبیاء که از آموزش خیاطی بهه حضهرت داوود خبهر
7
داده و آن را نعمتی برای انسانها بیان کرده است.
َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ ََّ
ذه
قرآن از کار و عمل تالح در کنار عزت الهی یاد کرده و فرموده است« :من كان ي ِريد ال ِعزة ف ِلل ِ
ُ
ْال ِع َّزة َج ِميعا؛ 8هر که طالب عزت است [بداند که همانا در ملک وجود] تمام عزت خاص خهدا
[و خداپرستان] است» .در سورۀ نبأ نیز هدف از آفریند روز و روشنایی آن را تهأمین معهاش بیهان
َ َ َ ْ َ َّ
الن َ
هار َمعاشا؛ 9روز را برای کسب روزی معیشت قرار دادیم».
میکند و میفرماید« :و جعلنا
 .1همان ،ص.10
 .2حسن عمید؛ فرهیگ فارسی عمید؛ ذیل واژه کسب.
 .3علیاکبر دهخدا؛ لغتنامه دهخدا؛ ذیل واژه کسب.
 .4حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص.709
 .5نجم.39 :
.6قص .27 :
 .7انبیاء.80:
 .8فاطر.10 :
 .9نبأ.11 :

اهمیت و آداب کار در اسالم 175 

اهمیت کسب و کار ،بهگونهای است که با سرنوشت انسان پیونهد خهورده اسهت .قهرآن کهریم در
ُ ُّ َ ْ
َ َ َ ْ
ذبت
سوره مد ر سرنوشت هر کس را در گهرو اعمهال و کهردار او میدانهد« :كذ نفذس ِبمذا كس
َ
َرهين » 1.همه این موارد بیانگر این واقعیت مهم ،یعنی قوام و استواری جامعهه بهه کسهب و کهار
است و اینکه موفقیت و دستیابی به هدف ،در سایه کار و تالش حاتل میشود .تأمین معهاش از
نکات مهمی است که عقل بشری و آموزههای دینی بر آن تأکید ورزیدهاند و برنامهریزی برای آن،
یکی از عوامل توسعه و رفع چالدهای اجتماعی دانسته شهده و مهورد توجهه بزرگهان دیهن قهرار
گرفته و بر آن تأکید شده است و این مهم جز در سایه کار و تالش به دست نمیآیهد .قهرآن کهریم
در بیان نبوت حضرت تالح میفرماید« :خداوند شما را آبادکنندگان زمین قرار داد»؛ 2کنایهه
از اینکه نعمتهایی که خداوند بر روی زمین برای شما خلهق کهرد ،نیازمنهد کهار ،تهالش و آبهاد
کردن به دست شما انسانهاست.
در آموزههای اسالم و بهویژه قرآن کریم و میراث اهلبیهت تأکیهد فراوانهی بهر کهار ،تولیهد و
اشتغال دیده میشود؛ بهگونهای که حتی زمامداران نیز به اسهتفاده از دسهترن خهوید بهه جهای
استفاده از بیتالمال توتیه شدهاند .پیامبر قبل از بعثت و بعد از بعثت ،هیچگاه کار و تهالش
را رها نکرد .قبل از بعثت به چوپانی و نیز تجارت اشهتغال داشهت و بعهد از بعثهت نیهز در امهور
مختلف حتی در کارهای جزئی بها اتهحاآ خهود مشهارکت میکهرد؛ چنانکهه بنها بهر بعضهی
گزارشها در یکی از سفرها همراه عدهای از اتحاآ ،گوسفندی ذبح کردنهد .بعضهی اتهحاآ
ذبح و بعضی دیگر سالخی و برخی پختن آن را بر عهده گرفتند .پیامبر نیز جمهعآوری هیهزم
3
برای پختن آن را بر عهده گرفت.
آداب کسب و کار

کسب و کار از منظر اسالم ،آدابی دارد که از مهمترین آنها میتوان به شروع کار با نام خدا ،توکهل
بر خدا ،اعتدال ،تخص گرایی ،تداقت و درستکاری ،استحکام و اتقهان کهار و شهروع کهار از
تبح زود و نیز دانستن حالل و حرام اشاره کرد.
 .1شروع کار با نام خدا

یکی از مهمترین آداآ کسب و کار ،شروع کار با نام خداوند است .اگر چه آیهای از قرآن بهه ایهن
 .1مد ر.38 :
 .2هود61 :؛ فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،5ص .264
 .3حسن بن فضل طبرسی؛ مكارم االخالق؛ ص  251و .252
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نکته اشاره نکرده است ،آغاز تمام سورههای قهرآن غیهر از سهوره توبهه ،بها «بسهم اللهه الهرحمن
الرحیم» به نوعی رهنمونی از سوی حضرت حق است که آغاز امور باید با نام خداوند رحمهان و
لم ه ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ٍ
لوِ
رحیم باشد .پیامبر در این باره فرموده است« :كُ ُِِ َأمِْذیِِ َبالِِلَلمِيُلذكَِْفيلهِ ِبس ِ َ
ِاّللِ َف ُه َ
َأبتَْ؛ 1هر کار مهمی که با نام خدا شروع نشود ،ابتر خواههد مانهد» .امهام تهادق نیهز دربهاره
َّ
َّ ْ
الهرحمن
شروع کار با نام خدا فرموده است« :چه بسا برخی شیعیان در آغاز کار خود ِ"ب ْس ِهم الل ِهه
ِ
َّالر ِحیم" را ترک میکنند و خداوند آنها را با چیزی که خوشایند آنها نیست ،میآزماید تا آنهها را بهر
َّ
ْ
2
شکر خدا تنبه دهد و به نتیجۀ ترک ِ"ب ْس ِم الل ِه َّالرحمن َّالر ِحیم" آگاه کند».
ِ
 .2توکل بر خدا

یکی از مهمترین آداآ کسب و کار ،توکل بر خداوند در انجام امور است که افزون بر اعتمهاد بهه
قدرت خداوند ،عزت نفس را نیز به دنبال دارد .توکل بر خدا در انجام امور و کارهای مختلهف در
قرآن و سیره معصومان مورد تأکید قرار گرفته است؛ بهگونهایکهه قهرآن کهریم بهر ایهن نکتهه
ْ َ َّ ْ َ
تصریح کرده است که هر کس بر خدا توکل کند ،او را کفایت خواهد کردَ « :و َمذن َيت َوكذ َعلذی
َ
3
َّالل ِه ف ُه َو َح ْس ُبه».
در سیره معصومان نیز این مهم مورد توجه بوده و یکی از ارکهان ایمهان شهمرده شهده اسهت؛
چنانکه امیرالمؤمنین فرمود« :ایمان چهار رکن دارد :توکل بر خدا ،تفویض امور بهه خداونهد،
4
راضی بودن به قضای الهی و تسلیم دستورها و اوامر الهی بودن».
 .3تخصصگرایی در کسب و کار

یکی از نکات مهم در کسب و کار و اشتغال ،واگذاری مشاغل به افراد متخص است .اگهر ههر
کسی با توجه به تخص خود مشغول شود ،امور اجتمهاعی سهامان خواههد یافهت و سهرمایهها
هدر نخواهد رفت .این نکته در آموزههای قرآن و اهلبیت نیز مورد توجه قهرار گرفتهه اسهت؛
بهگونهای که آموزههای دینی افزون بر سفارش فراوان به مسأله کار و تالش ،بر تخصه و انجهام
امور اقتصادی به دست آشنایان با مسائل اقتصادی نیز تأکید کردهاند .حتی برخهی منهابع روایهی،
 .1محمدمحسن بن شاهمرتضی فیض کاشانی؛ تفسیر الصافی؛ ج  ،1ص .83
 .2محمد بن علی تدوق؛ التوحید؛ ص .231
 .3طالق.3 :
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .47
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بابی را به این موضوع اختصاص دادهاند 1.آنگاه که حضرت یوسف از حاکم مصر میخواههد
او را بر خزاین آن سرزمین بگمارد ،در تبیین خواسته خوید افزون بهر امانتهداری ،از تخصه و
آگاهی کافی و داند خوید سخن به میان میآورد و میگویدِ « :إنی َحفذيٌ َعلذيم؛ همانها مهن
نگاهبانی ]امین[ و کاردانی آگاه [به این کار] هستم» 2.رسولخدا بر انجام کارهها بهر اسهاس
اطالع و داند تأکید ورزیده و از انجام نادانسته و بدون آگاهی امهور نههی کهرده و انجهام کارهها
بدون علم و آگاهی و تخص را سبب خرابی امور معرفی کرده است« :مِْع ِم ِِعَىِِ َغي ِْ ِ
ِعَ ٍ
لمِِ،
َ َ َ َ
3
كَا َ َِماِيُف ِس ُدِ َأكثَ َْ ِِم وماِيُص َِ ».

 .4برنامهریزی و اعتدال در کسب و کار

یکی از ویژگیهای دین اسالم ،رعایت اعتهدال و پرهیهز از افهراط و تفهریط در همهه عرتهههای
زندگی است .این مهم در امور اقتصادی ،بهویژه در زمینهه کهار و تهالش اهمیهت بسهزایی دارد و
علیرغم تأکید بر تالش حداکثری برای تولید و تأمین نیازهای زندگی ،اعتدال و پرهیهز از حهرص
و آزمندی نیز توتیه شده است .در عین حال رعایت حقوق نفس و اعضای بدن نیز مهورد توجهه
قرار گرفته است .همچنین به یاد خدا و عبادت توجه شده اسهت؛ چنانکهه خداونهد در توتهیف
مؤمنان ،آنها را کسانی معرفی میکند که تجارت و معامله ایشهان را از یهاد خهدا غافهل نمیکنهد:
ُ
الت ْلهيه ْم ت َ
جارة َو ال َب ْيع َع ْن ِذ ْك ِر ِّالل ِه» 4.همچنین در آیات قرآن کریم بر عمل و تهالش بهه
« ِرجال ِ ِ ِ
قدر توان آدمی تصریح شده است« :خداوند هیچ کس را جز به اندازه تواند بازخواست نمیکند
و بر همین اساس هر کس کار نیکی انجام دهد ،برای خود کرده و هر کس کار بدی انجام دههد،
به زیان خود انجام داده است» 5.امیرالمؤمنین شبانهروز مؤمن را به سه قسمت تقسیم کردهانهد
که یک سوم آن را به عبادت و راز و نیاز با یکتای بیهمتا و قسمتی دیگر را بهه تهالش بهرای تهأمین
6
معاش و هزینۀ زندگی و بخشی را به لذتهای حالل بپردازد.
 .1ر.ک :همان ،ج  ،1ص 107؛ محمدمحسن بن شاهمرتضهی فهیض کاشهانی؛ الفوافی؛ ج  ،1ص 199؛ محمهدباقر
مجلسی؛ مرآةالعقول فی شرح اخبار آل الرسول؛ ج  ،1ص .140
 .2یوسف.55 :
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،1ص .108
 .4نور.37 :
 .5بقره.286 :
 .6حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .203
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 .5راستگویی و درستکاری

راستگویی ،راستکرداری و انجام درست کار ،یکهی از مهمتهرین ویژگیهها و فضهایل اخالقهی
است و یکی از مهمترین ابزار موفقیت به شمار میرود و میتهوان از آن بهه عنهوان موتهور پیشهران
کسب و کار یاد کرد .تداقت و درستکاری ،موجب اعتماد عمومی جامعهه ،رضهایت خداونهد،
نشاط مجری و در نهایت موفقیت در کسب و کار میشود .اهمیت این مههم در تعهالیم اسهالمی
1
بهگونهای است که یکی از ویژگیهای پیامبران و سبب نجات در روز قیامت معرفی شده اسهت.
پیامبر فرموده است« :خداوند دوست دارد اگر کسی کاری انجام میدههد ،آن را نیکهو انجهام
2
دهد».
 .6استحکام و اتقان کار

یکی از مهمترین آداآ کسب و کار را باید استحکام و اتقان آن دانست .اسهتحکام و اسهتواری در
انجام کار در برخی آیات قرآن کریم و در بعضی جریانها مورد اشاره قرار گرفته اسهت؛ چنانکهه
در داستان ذوالقرنین به اهتمام او در استحکام سدی که ساخت ،اشاره شده است 3.اسهتحکام در
انجام کار در سیره و سنت معصومین هم جایگاه ویژهای دارد .پیامبر در این بهاره فرمهوده
است« :خداوند دوست دارد اگهر کسهی کهاری انجهام میدههد ،آن را محکهم و تهحیح انجهام
دهد» 4.آن حضرت هنگامی که کاری انجام میداد ،تمام تالش خود را در اتقان و استحکام کهار
به کار میبست؛ چنانکه در تشییع و تدفین سعد بن معاذ با سنگ و خاک آن را مسهتحکم کهرد و
ِاّللِي ِحبِعبلدا ِِإ َذ ِ
ص ِال ِبَ ِ ِ ِ
ِ
ِع َملَلِ
پس از آن فرمودِ « :إ ِّن َ
ىِِلَعَ َُمِ َأن ُوهِِ َس َيبََىِِ َو َِي ُ
اِعمل َ َ
َ
َىِإلَيِه َِوِلَك وْ ه َ َ ُ ُّ َ
َأحكَ َمه؛ 5میدانم بهزودی پوسیده میشود؛ ولی خداوند دوست دارد وقتی بنهده او کهاری انجهام
میدهد ،آن را محکم و استوار انجام دهد».
 .7شروع کار از صبح زود

شروع زود هنگام کسب و کار در روز ،سبب رونق و پیشرفت کار میشود .نگاهی بهه زنهدگانی و
برنامه افراد موفق در زمینههای مختلف ،گویای آن است که آنان افزون بهر داشهتن برنامهه مهنظم،
 .1ر.ک .مریم 54 ،41 :و 56؛ احزاآ 7 :و .8
 .2ابوالقاسم پاینده؛ نهج الفصاحه؛ ص .801
 .3کهف.94 – 97 :
 .4ابوالقاسم پاینده؛ نهج الفصاحه؛ ص .305
 .5محمد بن علی تدوق؛ االمالی؛ ص  384و .385
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سحرخیز بوده و برنامه کاری خود را تبح زود آغاز میکردهاند .این مههم در تعهالیم اسهالمی ،از
ویژگی خاتی برخوردار بوده و بر آن تأکید شده است؛ بهگونهایکه امام رضا بینالطلهوعین،
یعنی بین طلوع فجر تا طلوع خورشید را زمان تقسیم روزی انسانها بیان کرده و به خواآ رفتگان
در آن زمان را محروم از آن برشمرده است« :الم ََل ِئكَ ُ ِت َقسمِ َأرز َ ِ
ني َمِِماِبي َْ ُِطَُلو ِ ِال َفج ِ
لِْ
ُ ِّ ُ َ
اقِِ َبنىِِ َ َ َ
َ
1
ِ
ىِطَُو ِ ِالشو م ِسِ َفمِْين ِ
ِ
اِينَ ُام َِعِْرزقه».
ِإلَِ ُ
َ ََ ُ
اِبينَ ُه َم َ
امِف َيم َ

 .8شناخت حالل و حرام

شناخت حالل و حرام در کارها ،یکی از مهمترین آداآ کسب و کار است .قرآن کهریم انسهانها
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ
َ ُ
َ ُ
آمنوا التأ كلوا أ ْمذوالك ْم َب ْيذنك ْم
را از خوردن اموال یکدیگر به باطل نهی کرده اسهت« :يا أيها الِين
ًَ َ ْ َ
ْ
ْ
َّ َ ْ َ ُ َ
ون ت َ
جارة َع ْن َتراض ِمن ُكم» 2.برخی مفسران باطل را ربها و « ِتجارة عْ تراض»
ِبال ِ
باط ِ ِإال أن تك ِ
را خرید و فروش حالل معنا کردهاند 3.برخی آیات دیگر به خهوردن رزق و روزی حهالل دسهتور
دادهاند 4.معصومین نیز در این باره دستورهایی دارند؛ بهویژه در مشهاغلی ماننهد تجهارت بهر
یادگیری فقه و حالل و حرام امور قبل از اشتغال بهه آن تأکیهد کردهانهد .پیهامبر ضهمن مقهدم
ِ
ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
لمِ
ىِالْ َبلاِثُ و
دانستن فقه بر تجارت فرموده است« :الفق ُهِِثُ َمِِال َمت َج ُِْ َف َمِْاتو َج َِْب َغيِْفقهِ َف َقدِار َت َط َمِف ِّ
ار َت َطم؛ 5هر کس بدون دانستن حالل و حرام ]فقه[ به تجارت بپردازد ،در ربا فرو میرود».
فهرست منابع
کتب
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الکتاآ1363 ،ش.
 .15کلینی ،محمد بن یعقوآ؛ کافی؛ تصحیح علیاکبر غفاری؛ چال سهوم ،تههران :دارالکتهب
االسالمیه1363 ،ش.
 .16مجلسی ،محمدباقر؛ مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول؛ تصهحیح سیدهاشهم رسهولی
محالتی؛ چال سوم ،تهران :دار الکتب االسالمیه1404 ،ق.
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آثار معادباوری از منظر قرآن و روایات
*

حجتاالسالموالمسلمینعلیرااانصاری 


مقدمه

معادباوری ،از اتول ادیان توحیدی است که بعد از توحید ،مهمترین مسهأله دینهی اسهت؛ زیهرا
مبدأ و معاد ،مسیر زندگی انسان را تعیین و نگاه انسان به انسان و هستی را تغییهر میدههد .امهروزه
اگر برخی را مشکالت روحی و روانی رن میدههد ،بهدان جههت اسهت کهه از دنیها و آخهرت،
تعریف تحیح و هدفمند ندارند .اگر انسان بدانهد کهه دنیها ،مجموعههای از رن هها ،تلخیهها،
ً
لذتها ،خواسهتهها و نخواستههاسهت ،مطمئنها معنهای «چگونهه بهودن»« ،چگونهه زیسهتن» و
1
«چگونه مردن» را درک میکنند .بر این اساس همه انبیا دعوت به دو حقیقت «مبدأ» و «معهاد»،
را در سرلوحه دعوت خود قرار دادهاند؛ زیرا باورهای آخرتنگرانه به ایهن حقیقهت نظهر دارد کهه
الدن َياِ ُخ َِ َقلتِِ
هدف نهایی از منظر اسالم ،حیات جاودان آخرت و دنیا ،مقدمهای برای آن استُّ « :
ِ
اِوِلَمِِتُخََِقِِ ِل َنف ِس َها» 2.انسان آخرتگرا باور دارد که زندگی بهه ایهن چنهد روز دنیها محهدود
ل َغي ِْ َه َ
ْ َ ُ ُّ ْ
َ
الدنيا
هِ ِه الحياة
نیست؛ بلکه آنچه پیدروی دارد ،از مقایسه قطره به دریا نیز کمتر اسهت« :و ما ِ
َ
ُ َ َْ ُ َ 3
إ َّال َل ْهو َو َلعب َو إ َّن َّ
الد َار اآل ِْخ َرة َل ِهيَ ْال َح َيو ُان َل ْو كانوا يعلمون».
ِ
ِ
ِ
بعضی جوامع اعتقادات دینی را مقولهای جدا از زندگی انسان ،تعریف و امور دینی را رابطه فردی
انسان با خدا تلقی نمودهاند و حال آنکه ایمان به خدا و روز قیامت در زندگی انسان نقد اساسهی
دارد .یکی از راههای نشان دادن این امر ،مراجعه به متون دینی است .در ایهن نوشهتار برخهی آ هار
فردی معادباوری از منظر قرآن و روایات بررسی میشود.
* کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی.
 .1نساء .162:
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح ،ص.852
 .3عنکبوت.64 :
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 .1اصالح نگرش انسان به دنيا

اعتقاد به معاد ،نگرش انسان به دنیا را تغییر ،و دنیا را برای انسان به عنوان ابزاری در جهت رسیدن
به یک زندگی جاو ید قرار میدهد .بر اساس جهانبینی توحیدی دنیا برای انسان آفریده شده و نهه
انسان برای دنیا ،و شخصیت انسانی گرانبهاتر از آن است کهه خهود را بهه متهاع دنیها و جلوهههای
فریبنده آن بفروشد .اعتقاد به معاد ،بیند انسان را بهه عهالم هسهتی وسهعت میبخشهد و او را از
تنگنای دنیا به فراخنای جهان باقی پیوند میدهد .مؤمنان این حقیقت را به خوبی دریافتههانهد کهه
کتاآ زندگانی بشر سرفصلهای بیشماری دارد کهه چنهد بخهد از آن در حیهات دنیها حاتهل
گردیده است ،اما فصلهای مهم آن پس از قیامت آغاز میشهود 1.سهردار رشهید اسهالم ،شههید
حاج قاسم سلیمانی در نامه خوید به فرزندش مینویسد:
من دیدم هر کس در این عالم راهی برای خود انتخاآ کرده اسهت .یکهی علهم میآمهوزد و
دیگری علم میآموزاند .یکی تجارت میکند ،کسی دیگر زراعت میکند و میلیونها راه یها
بهتر است بگویم به عدد هر انسان یک راه وجود دارد و هر کس راهی را برای خود برگزیهده
است .من دیدم چه راهی را میبایست انتخاآ کنم .بها خهود اندیشهیدم و چنهد موضهوع را
ً
مرور کردم و از خود پرسیدم اوال طول این راه چقدر است ،انتهای آنها کجاسهت فرتهت
ً
من چقدر است و اساسا مقصد من چیست دیدم من موقتم و همه موقت هسهتند .چنهد
روزی میمانند و میروند .بعضیها چند سال ،برخیها ده سال ،اما کمتر کسی به یک تد
سال میرسد .اما همه میروند و همه موقتند .دیدم تجارت بکنم ،عاقبت آن عبهارت اسهت
از مقداری سکه براق شده و چند خانه و چند ماشین؛ اما آنها هیچ تأ یری بر سرنوشت مهن
در این مسهیر نهدارد .فکهر کهردم بهرای شهما زنهدگی کهنم .دیهدم بهرایم خیلهی مهمایهد و
ارزشمندید؛ بهطوری که اگر به شما درد برسد ،همه وجودم را درد فرا میگیرد .اگر بر شهما
مشکلی وارد شود ،من خودم را در میان شعلههای آتد میبینم .اگر شما روزی ترکم کنیهد،
بندبند وجودم فرو میریزد؛ اما دیدم چگونه میتوانم حالل این خوف و نگرانیهایم باشهم.
دیدم من باید به کسی متصل شوم که این مهم مرا عهالج کنهد و او ،جهز خهدا نیسهت .ایهن
ارزش و گنجی که شما گلهای وجودم هستید ،با روت و قدرت قابل حفظ کردن نیسهت؛
وگرنه باید روتمندان و قدرتمندان از مردن خود جلوگیری کنند و یا روت و قدرتشان ،مانع
مر های تعبالعالجشه ان شهود و از در بسهتر افتهادگی جلهوگیری نمایهد .مهن خهدا را
1. http://www.quranstudies.ir/content/%D8
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انتخاآ کردهام و راه او را.

1

در زندگی دنیا ،هم آرزوهای بلند و هم ناامیدیهای عمیق در کمین انسان نشسهتهاند .آنچهه ههر
دو را به بند میکدش ،یاد مرگ است .همسر فرعون ،نماد آخرتگرایی در قرآن است .او بها آنکهه
زندگی بسیار مرفهی داشت ،اما در میان زرق و برق دستگاه فرعونی ،به فراخنهای بهشهت چشهم
َ َْ
َ
َ
ْ َّ
ْ َ
ْ
گشود و دعا کردَ « :رب ْاب ِن لي ِعن َدك َب ْيتا ِفي ال َجن ِ َو نجني ِمن ِف ْر َع ْو َن َو َع َم ِل ِه َو نجني ِمن الق ْو ِم
َّ
َ
مين؛2پروردگار من! خانههای بهرایم در جهوار قربهت در بهشهت بنها کهن و مهرا از فرعهون و
الظ ِال
کارهاید رهایی بخد» .او جوار رحمت پروردگارش را خواسته است تا با خدا نزدیهک باشهد و
3
این نزدیکی با خدا را بر نزدیکی با فرعون ترجیح داد و به غیب ایمان آورد
کسی که در لذتهای دنیا غرق شده است ،دوری از دنیها را سهخت میدانهد و از مهرگ گریهزان
ِ
لْ َةِ
است .از ابوذر پرسیدند :چرا از مرگ میترسیم گفهتِِ « :لَنوكُمِِ َع وملْتُ ُمِِ ُّ
اللدن َي َ
اِوِ َخ و
لْبتُ ُمِِاْلخ َ
َفتكْهو َ ِ َأ ِ َتنت ِقَُ ِ
واِمْ ُِعم َْا ٍ ِِإلَىِ َخ َْاب؛ 4شما دنیا را آبهاد و آخهرت را خهراآ کهردهایهد ،پهس
َ َ ُ
َ
کراهت دارید که از آبادی به سوی خرابی برو ید».
امام خمینی  ،محبت قلبی خاتی به سیدعلی فرزند کوچک حاج احمدآقا داشهت .در آخهرین
لحظات عمر ایشان ،همه اعضای خانواده جز سیدعلی بر بالیند حاضر بودند .ایشان اجازه نداد
که نوه کوچکاش بر بالیند حضور یابد .حاج احمدآقا درباره علت این امتناع میگوید:
من دیدم که امام در چهل حدیث این مطلب را دارند که همواره در لحظه مهرگ ،شهیطان بهرای
اینکه انسانها را از یاد خدا غافل کند ،آن چیز و یا آن کسی را که بید از همه دوست مهیدارد ،در
مقابل چشماند نمایان میکند و از آنجا که ایشان نوه کوچک خود را بسیار دوست میداشت ،از
5
فرزند خود خواست تا سیدعلی را بر بالیند نیاورد.
 .1خبرگزاری ایسنا؛ «هرگز نمیخواستم نظامی شوم»؛  ،1399/12/21کد خبر.99112116370 :
https://www.isna.ir/news/99112116370

 .2تحریم.11 :
 .3سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،19ص .344
 .4محمد بن علی تدوق؛ اعتقادات اإلمامیه؛ ص .57
 .5باشههگاه خبرنگههاران جههوان؛ «چ هرا امههام خمینههی نخواسههتند در لحظههات آخههر نههوه کوچکشههان را ببینههد »؛
 ،1396/08/01کد خبر.6296125 :
https://www.yjc.ir/fa/news/6292125
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 .2غفلتزدایی

ً
یکی از آ ار مهم یاد مرگ ،غفلتزدایی است .انسان غالبا در دنیا ،از هدف اتهلی خلقهت غافهل
میشود و بهگونهای رفتار میکند که گویی ،همیشه در دنیا خواهد ماند .یاد مرگ ،مایه تذکر و تنبه
است که هدف را فراموش نکند .آیات و روایات ،با تعبیرات مختلف انسان را به یهادآوری مهرگ و
قیامت توتیه و از عواقب غفلت و بیتوجهی به آن برحذر میدارد .ایمان به معاد سهبب میشهود
انسان پیوسته به یاد خداوند باشد و در انجام هر کاری خواست خهدا را در نظهر داشهته باشهدَ « :و
ُ
َ
َ َّ
َّاتقوا َّالل َه َو ْاع َل ُموا أن ُك ْم ِإ َل ْي ِه ُت ْحش ُرون؛ 1و از خدا بپرهیزیهد! و بدانیهد شهما بهه سهوی او محشهور
خواهید شد» .عالمه طباطبایی در ذیل این آیه میفرماید« :آیه دستور به تقوا و یادآوری حشهر و
2
بعث میدهد؛ زیرا با یاد قیامت است که انسان از گناه دوری میکند».
امام علی فرمود:

اِعباي ه ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
لْ ُايِ
َي َ َ َ
ِاّلل ِِإ َِِال َمو َتِِلَي َسِِمن ُهِِ َفوتِِ َفاحذَ ُرو ُِ َقب َ ُِو ُقوعه َِوِ َأع ُّدواِل َُه ُ
ِع ود َت ُهِ َفلِّنوكُمِط َ
ت ِ
واِذكِْالمو ِ
تِ َف َأك ِثْ ِ
المو ِ
ِعن َدِماِتُ َن ِ
ات...؛ 3بندگان خهدا!
از ُعكُمِ َأن ُف ُسكُم ِِإلَِي ِه ِِم َِْالشو َه َو ِِ
َ
َ َ
َ
ُ
هرگز از مرگ ،گریزی نیست و نمیتوان از آن گذشت .پس بترسید قبل از وقوع آن و هر چهه
را برای مرگ الزم است ،آماده کنید؛ زیرا مرگ همه شما را فرا میگیرد  ...پس هنگهامی کهه
نفستان به طرف شهوتها اشتیاق پیدا میکند ،مرگ را بسیار یاد کنید.

به همین دلیل است که هر امر مربوط به مرگ ،میتواند عامل بیداری و دوری از غفلت محسهوآ
4
گردد؛ همچنانکه امام تادق میفرماید« :مِِْ َكا َِِمعهِِ َك َفنهِِ ِف ِِبي ِت ِهِِلَمِِيكتبِِ ِمِِْال َغ ِ
يْ؛
لاف َِ َِ
ُ َ
َ
ََُ ُُ َ
َ
کسی که کفند با او در خانهاش باشد ،از غافالن به شمار نمیآید».
 .3آرامش روانی

انسهانها نسهبت بهه شهناخت انسهان و هسهتی دو رویکهرد مادیگرایانهه و آخرتباورانهه دارنههد.
مادیگرایان آغاز و انتهای دنیا را همین عالم مادی میدانند« :چیزی جز همین زنهدگی دنیهای مها
در کار نیست؛ گروهی از ما میمیرند و گروهی جای آنها را میگیرند؛ و جز طبیعت و روزگهار مها
را هالک نمیکند» 5.اندیشه فنا برای کسانی که مرگ را پایان زندگی میدانند ،چنان جانکاه اسهت
 .1بقره.203 :
 .2سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،2ص .87
 .3محمد بن محمد مفید؛ األمالی؛ ص .264
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،3ص .256
 .5جا یه.24 :
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که مجبورند عمر خوید را با تلخی سپری کنند؛ 1زیرا روی برتافتن از معنویت ،بر خالف قهانون
خلقت است .هر چه این حرکت معکوس تداوم یابد ،این بحران و رن شدیدتر و بهه قهول اسهتاد
مطهری انسان را سخت رن میدهد 2.از سوی دیگر طبیعت دنیا ،مستلزم آن است کهه انسهان
همیشه به آنچه میخواههد نمیرسهد و بها ناکامیهها مواجهه میشهود ...« :زیهرا کهه در زنهدگی
مشکالت و حواد ی وجود دارد که بدون ایمان به آخرت ،انسان نمیتواند آنها را تحمهل کنهد .بهه
راستی اگر زندگی محدود به همین چند روز عمر دنیا بود ،تصور مرگ بهرای ههر انسهانی کهابوس
وحشتناکی میباشد ،به همین دلیل منکران معاد همیشه در یک نوع نگرانی جانکاه و عذاآ الهیم
3
به سر میبرند.»...
ٍ
ِ
اطِ َقَب ِ
له َِوِ
امام علی فرموده استَ « :و َِمِِْلَِ ِه َجِِ َقَبُ ُهِِ ِب ُح ِبِِ ُّ
لهِِمن َهلاِ ِبلثَ ََلثِ َهلم ََِلِيُغبُّ ُ
الدن َياِالتَ َ ُ ُ
ِحْ ٍ
ص ََِل َِيت ُْكُ ُه َِوِ َأ َم ٍ ََِلِيُد ِركُه؛ 4و هر که دلد شیفته دنیاست ،سه چیز بر قلبد چیرگهی دارد:
اندوهی که از او دست بر ندارد و حرتی که رهاید نکند و آرزو یی کهه بهه او نرسهد» .از همهین
روست که امروزه بشر در عین حال که به پیشرفتهای حیرتآور در زمینهههای گونهاگون دسهت
یافته ،اما به آرامد روانی نرسیده است .بر اساس برخی آمارها  50تا  75درتد افراد سهنین بهاال
در جوامع غربی از ترس و نگرانی در مورد مرگ رن میبرند 5.یکی از مهمتهرین علهل ایهن امهر،
َ
َ
َ َ َّ َّ َ
ِين ال ُي ْؤم ُن َ
ون ِباآل ِْخ َر ِة أ ْع َت ْدنا َل ُه ْذم َعذِابا ألذيم» 6.از
دوری از خدا و انکار آخرت است« :و أن ال
ِ
همین روست که ویلیام جیمز میگوید« :آدمی به ایهن اعتقهاد نیهاز دارد کهه در ورای ایهن عهالم
محسوس ،عالم دیگری وجود دارد که غرق در معنو یت است و همهین اعتقهاد اسهت کهه سهبب
7
میگردد تا به افرادی که بدان پایبند هستند ،در برابرحوادث نیرو و قدرتی عظیم ارزانی دارد».
 .1طه.124 :
 .2مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج ،1ص .199
 .3ناتر مکارم شیرازی و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ ج  ،18ص .23
 .4محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ ص.509
 .5مریم رستمی و همکاران؛ «اضطراآ مرگ در سالمندان :نقد سرسختی روانشناختی و التهزام عملهی بهه نمهاز»؛
مجله روانشناسی پیری؛ ص .311
 .6اسراء.10:
 .7حمید محمدقاسمی؛ «آ ار تربیتی اعتقاد به معاد از منظر داستانهای قرآن»؛ خبرگهزاری فهارس؛ ،1385/02/07
کد خبر.8502060364 :
https://www.farsnews.ir/news/8502060364
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در مقابل مادیگرایان ،انسانهای الهی معتقدند خداوند ،آنها را بیهوده نیافریده و به زودی به سوی
َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ
ناك ْم َع َبثا َو َأ َّن ُك ْم إ َل ْينا ال ُت ْر َج ُع َ
ون؛ 1آیا گمان کردیهد شهما را
او باز میگردند« :أ فح ِسبتم أنما خلق
ِ
بیهوده آفریدهایم و به سوی مها بهاز نمیگردیهد » .امهام علهی در نامههای بهه فرزنهدش امهام
مجتبی میفرماید:
ای پسرم! من تو را از دنیا و تحوالت گوناگوند و نابودی و دست به دست گردیدند آگهاه
کردم ،و از آخرت و آنچه برای انسانها در آنجها فهراهم اسهت ،اطهالع دادم و بهرای ههر دو
مثالها زدم تا پند پذیری و راه و رسم زندگی بیهاموزی .همانها داسهتان آن کهس کهه دنیها را
آزمود ،چونان مسافرانی است که در سر منزلی بیآآ و علف و دشوار اقامت دارند و قصهد
کوچ کردن به سرزمینی را دارند که در آنجا ،آساید و رفاه فراهم است .پس مشکالت راه را
تحمل میکنند ...تا به جایگاه وسیع و منزلگاه أمن ،با آرامد قدم بگذارند و هیچ چیز برای
آنان دوستداشتنی نیست ،جز آنک ه بهه منهزل أمهن ،و محهل آرامهد برسهند .امها داسهتان
دنیاپرستان همانند گروهی است که از جایگاهی پهر از نعمتهها میخواهنهد بهه سهرزمین
خشک و بیآآ و علف کوچ کنند؛ پس در نظر آنان چیزی ناراحت کنندهتر از ایهن نیسهت
که از جایگاه خود جدا میشوند و ناراحتیها را باید تحمل کنند».

2

امام راحل در وتیتنامه الهی و سیاسی خوید میفرمایهد« :بها دلهی آرام و قلبهی مطمهئن و
روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا ،از خدمت خواهران و برادران مهرخ  ،و بهه سهوی
جایگاه ابدی سفر میکنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم 3.»...او مصداق ایهن آیهه شهریفه
ُ
َ َ ْ َّ َ ْ ُ
َ
َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ
بذاد َو ْادخ ِلذي
ضي فادخ ِلي ِفذي ِع ِ
راضي مر ِ
است« :يا أيتها النفس المطم ِئن ار ِج ِعي ِإلی رب ِك ِ
َّ
َجن ِتي؛ 4به سوی پروردگارت بازگرد ،در حالی که هم تهو از او خشهنودی و ههم او از تهو خشهنود
است و در بهشتم وارد شو»
 .4عبرت از گذشتگان

یکی از آ ار تربیتی آخرتباورانهه ،عبرتآمهوزی از سرنوشهت گذشهتگان اسهت؛ زیهرا ایهن امهر
آینههای تمامنمایی هستند که ناپایداری دنیا را نشان داده و به همه میآمهوزد کهه روزگهار بها نسهل
 .1مومنون.115 :
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ ص.396
 .3سید روحالله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج  ،21ص .450
 .4فجر 29 :و.30
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لهِ ِبالم ِ
لاقيِْكَجْ ِي ِ
ِ
ِ
اللدهِْيج ِ
اضليْ؛
لْفِِ ِبال َب َ َ
َ
آینده همان رفتار میکند که با گذشتگان کهرد« :إ َِِ و َ َ
گذشتگانی که همواره بر قدرت و روت خو ید مغرور بودند ،هماکنون زیر انبوهی از خاک رهها
شدهاند» .از این رو امام علی با بیان سرگذشت گذشتگان ،همه را به عبرتآموزی فهرا خوانهده
است:
همانا گذشتگان را دیدی که روتها اندوختند و از فقر و بیچارگی وحشت داشتند و با آرزوههای
طوالنی فکر میکردند در امانند و مرگ را دور میپنداشتند ،دیدی چگونه مرگ بهر سرشهان فهرود
آمد و آنان را از وطنشان بیهرون رانهد  ...آیها ندیدیهد آنهان را کهه کاخههای اسهتوار میسهاختند و
مالهای فراوان میاندوختند ،چگونه خانههایشان گورستان شد و اموال جمعآوری شدهشهان تبهاه
2
و پراکنده و از ِآن وار ان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند....
لال ِمِِ َأ َش ُّ ِ
امام در جای دیگری فرموده است« :يلومِِالعلد ِلِِعََلىِِالظو ِ
ِعََلىِِ
لدِملِِْ َيلو ِمِِال َجلو ِر َ
َ
َ ُ َ
ال َمظَُوم؛3روز اجرای عدالت بر ستمگر ،سختتر است از روز ظلم ستمگر بر مظلهوم» .جمعهی
از شارحان نهجالبالغه مقصود از ایهن سهخن را انتقهام الههی در روز قیامهت دانسهتهاند .در ایهن
تورت شدیدتر بودن روز انتقام مظلوم آشکار است؛ زیرا مظلوم یکبار به دست ظهالم کشهته یها
مجروح میشود ،ولی کیفر ظالم در روز قیامت مکرر خواهد بود و به آسانی پایان نمییابهد .ایهن
در حالی است که بعضی دیگر آن را اشاره به انتقامهای الههی در دنیها و آخهرت دانسهتهاند؛ زیهرا
تجربه نشان داده است که گروه زیادی از ظالمهان ،پهید از گرفتهار شهدن بهه مجهازات الههی در
آخرت ،در همین دنیا کیفر شدیدی میبینند .نیمنگاهی به تاری شهاهد مصهداقهای زیهادی در
این زمینه است .در طول عمر خود نیز بسیاری از ظالمان را دیدهایم که به چه روز سیاهی نشستند
و گرفتار چه عقوبتهای دردناکی شدند.
1

 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ ص.221
 .2همان ،ص.190
 .3همان ،ص.534
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فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

نقش معاد در امیدواری
*

حجتاالسالموالمسلمینعلی ادمی 


مقدمه

برخی موضوعات مانند ا بات وجود خدا ،بهاندازهای واضح و ملموس هستند که نیازی به ا بهات
ندارند و منکران آنها باید دلیلی برای انکارشان بیاورند .نقد امید و امیدواری در حیات انسان نیهز
از این دست مسائل است .از این رو داشتن آرزو نه تنهها مهذموم و ناپسهند نیسهت؛ بلکهه الزمهه
زندگی بشر است؛ چنانکه رسولخدا فرموده است« :اِلَ َم ُ َِرح َم ِِِلُ وم ِت َِوِلَلو ََِلِاِلَ َمل ُِِ َملاِ
ِ
اِوِ ََلِ َغ َْ َِِ َغ ِارِ َِش َجْاِ؛ 1داشتن آرزو ،رحمتی برای امت مهن اسهت و اگهر
َر َض َعتِِ َوال َدة َِول ََد َه َ
آرزو نبود ،هیچ مادری فرزندش را شیر نمیداد و هیچ باغبانی درختی نمیکاشت».
گممرنبممودیمیمملوامیممدثمممر  


کممینشمماندی اغبممان ممی شممجر 2
ک


نیز فرموده است« :اِلَ َم ُِِ َر ِفيقِِ ُملؤ ِنسِ؛ آرزو ،رفیهق و مهأنوس انسهان اسهت».

امیرالمؤمنین
خداوند موضوع حیاتی را به تورت غریزی در نههان همگهان قهرار داده اسهت ،امها بها توجهه بهه
تضعیف آن در طول زندگی ،الزم است به فکر تقویت آن باشیم و از هر چیزی که بتوانهد در ایهن
مسیر به ما کمک کند ،بهره بگیریم .یکی از مهمترین و اساسیتهرین کمکهها در «معادبهاوری و
باور عمیق به رستاخیز» نهفته است و باید با تأمل و اندیشه در حقیقت معاد ،نقد آن در تقویهت
امید را پیدا کرده و به عنوان «یک عمسکن واقعهی و دائمهی و بهدون ضهرر» از آن کمهک بگیهریم.
نوشتار پیدرو قصد دارد معادباوری را از چهار زاویه که سبب تقویت امید و امیدواری میشود را
معرفی کند.
3

* داندآموخته سطح  4حوزه علمیه قم.
 .1حسین بن محمد دیلمی؛ أعالم الدین؛ ص.295
 .2سایت گنجور؛ مثنوی معنوی؛ دفتر چهارم ،بخد .20
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh20
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحكم و دررالكلم؛ ص .56

  190رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

الف .جاودانهگرایی

نخستین گام در بهرهگیری از معاد برای تقویت امید ،آن است که مرگ را فنا و نابودی ندانیم؛ بلکه
آن را پلی بدانیم که ما را دنیا به آخرت انتقال میدهد .قرآن حقیقت مرگ را اینچنهین بهه تصهویر
َ ُ َ َ
َ ُ َ
َ ُ ْ َ
ُْ َ ُ
َ ُ
َ
َ ُ
کشیده اسهت« :ن ْحن ق َّد ْرنا َب ْينك ُم ال َم ْوت َو ما ن ْحن ِب َم ْس ُبوقين َعلی أ ْن ن َبدل أ ْمثذالك ْم َو نن ِشذئك ْم
فی ما ال َت ْع َل ُم َ
ون؛ 1ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم و هرگز کسی بر مها پیشهی نمیگیهرد تها
گروهی را به جای گهروه دیگهری بیهاوریم و شهما را در جههانی کهه نمیدانیهد ،آفهریند تهازهای
َ
َ
بخشیم» .بنابراین هدف ما از میراندن شما ،انتقال از عالمی به عالمی دیگر است.
نقل شده است که امام هادی به عیادت یکی از یاراند رفت و مشاهده کرد که از ترس مهرگ،
بیتابی میکند .حضرت به او فرمود« :ای بنده خدا ،تو از مرگ میترسی ،به خاطر آنکه حقیقهت
مرگ را نمیشناسی .آیا هرگاه بدنت را چرک و کثافت فرا گیرد و از شدت کثافت و چرکهی کهه بهر
توست ،آزرده شوی و به بیماریهای پوستی مبتال شوی و بدانی که شستشو در گرمابه همه آنها را
بر طرف میکند ،به آنجا نمیروی تا خودت را از آن آلودگیهها پهاک کنهی یها اینکهه هدوسهت
داری به گرمابه نروی تا آن کثافتها بر بدنت باقی بماند » .آن شخ عهر کهرد« :آری ،ای
فرزند پیامبر خدا هدوست دارم خود را پاک گردانم » .حضرت فرمود:

ِنخِْم ِ
ِ
ِ
يصِ ُذنُو ِبل َ َِوِ َتن ِق َي ِتل َ ِِملِْ
ِعََي َ ِِمِْ َتم ِح ِِ
اِبق َ َ
فَذَ َاكِال َمو ُتِ ُه َوِ َذل َ ِال َح وم ُ
ام َِوِ ُه َو ُ َ َ
ِ
سيئ ِات ِ َف ِِّ َذاِ َأنتِوريت ِ
ىِو َِو َصلَ َتِ
َ ِّ َ َ
ِج َاوز َت ُهِ َف َقدِنَ َجو َتِمِْكُ ِّ ِ َغم َِوِ َهلم َِوِ َأذ َ
ِعََيه َِو َ
َ ََ َ َ
ٍ
ٍ
ح؛ پس مرگ نقد همان گرمابه را دارد و آن ،آخرین چیزی است که از
ِإلَىِكُ ِّ ُِس ُْور َِوِ َف َْ ِ
غربال کردن گناهانت و پاکیزه ساختن تو برایت مانده؛ پس چون به آن رسیدی و از آن گهذر
کردی ،از هر غصه و اندوه و آزاری رستهای و به همه خوشیها و شادکامیها رسیدهای.
آن مرد بر ا ر موعظه امام هادی
بست و جان داد.

آرام شد و با شادمانی و آسودگی ،چشم خهود را بهر دنیها

2

یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به آرامد و افزاید امیدواری ،نگرش مثبت به مرگ و معهاد
است .باید به جای نگاه منفی به مرگ ،نگهرش مثبهت را جهایگزین کنهیم و ماننهد فرمهاید امهام
َ
َّ ُ َّ
هادی  ،آن را وسیله تطهیر ،و یا آن را قرار مالقات با خالق مهربان بدانیمَ « :و اتقوا الل َه َو ْاعل ُموا
َ َّ ُ ْ ُ ُ
ْ ْ
َ
الق ُ
نين؛ 3و از خهدا بپرهیزیهد و بدانیهد او را مالقهات خواهیهد کهرد و بهه
وه َو َبشر ال ُمذؤ ِم
أنكم م
ِ
 .1واقعه 60 :و .61
 .2محمد بن علی تدوق؛ معانی األخبار؛ ص.290
 .3بقره.223 :
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ع
مؤمنان ،بشارت بده» .مؤمنان ،مرگ را به عنوان «مقصد زندگی دنیوی و آغهاز زنهدگانی اخهروی»
میبینند و میوه امیدواری را نیز از این نگرش خود میچینند.
مرگاگرمرداستآیدپیاممن  


منازاوجانی مرم یرنمگو مو  


واکشد و درکنار ونگونگ 


اوزمندلقمیسمتاندرنمگرنمگ 
1



معادباوری ،یکی از بزرگترین دغدغهها و آرزوهای بشر یعنی حب بقا و پایدار بودن را تضمین و
او را از درد «پوچانگاری عالم خلقت» رها میکند .این کارکرد اعتقهاد بهه معهاد ،از دسهت ههیچ
عامل دیگری بر نمیآید و تنها از درخت «باورداشت قیامت» میروید« .پروفسور یونهگ» کهه از
اساتید معروف روانکاوی غرآ و شاگرد «فروید» بود ،در اینباره میگوید:
دو سوم بیمارانی که از سراسر جهان به من مراجعه کردهاند ،افراد تحصیلکرده و موفقی هستند هو
مشکل روحیشان به خاطر نداشتن شغل مناسب یا پول نیست؛ بلکه دردی بزرگ ،یعنی پهوچی
و نامفهومی و بیمعنا بودن زندگی آنها را رن میدهد .مطلب آن اسهت کهه بهر ا هر تکنولهوژی و
جمههود تعههالیم و کوتهههنظری و تعصههب ،بشههر قههرن بیسههتم «المههذهب» اسههت و سرگشههته در
جستوجوی روح خود میباشد و تا مذهبی نیابد ،آساید ندارد و بیمهذهبی ،پهوچی و بیمعنها
2
بودن زندگی را در پی دارد.
ب .اعتدالبخشی

داشتن آرزو نهتنها ناپسند نیست؛ بلکه الزمه زندگی بشر است ،اما اگر از حد معقول تجاوز کهرد،
آ ار زیانباری به دنبال خواهد داشت و به همین جهت در روایهات از «طهول األمهل» نههی شهده
است .آرزوهای طوالنی ،یعنی خواستههایی که با واقعیت زندگی انسان همخهوانی نهدارد؛ ماننهد
داشتن هواپیمای شخصی برای یک کارگر یا کارمنهد ،یها رسهیدن بهه مقهام انبیهای الههی .آرزوی
دستیابی به خواستههای مادی یا معنویای که امکان رسیدن به آنها وجود ندارد ،منجر به ناکهامی
و افسردگی انسان میشود .ولی معادباوری ،ریشه اینگونه ناکامیهها را میسهوزاند و در واقهع ،از
بههروز چنههین آرزوههها و ناکامیهههایی پیشههگیری میکنههد .از ایههن رو یکههی از توتههیفهایی کههه
امیرمؤمنان از مرگ کردندَ « ،ق ِ
ات» اسهت؛ 3یعنهی یهاد مهرگ ،قطعکننهده آرزوههای
اط ُ ِاِلُمِ ِن َي ِِ
 .1سایت گنجور؛ مثنوی معنوی؛ غزلیات ،غزل .1326
 .2ناتر مکارم شیرازی و همکاران؛ پیام قرآن؛ ج  ،5ص .329
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ خطبه .99
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نامعقول است .در دیوان شعری که منسوآ به آن حضرت است ،همین ا ر برای اعتقاد به مهرگ و
رستاخیز ذکر شده است:

ج
َ ْ َ َّ ج ج
مممولا ْ َ َ
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قمممدغمممره
ک
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وق ْال َع َ
ممل 1
م
م
ممرصمممند
والقبم 
ک

ج َْ ج ْ َ َ ْ
َیم َ
ممامم ْ
ممترل  
ممن ک مممدنیاهاشم
ْ
ْ ْ
ْ ج
ممممو َیممممغ کوي َ ر َتمممم   
ال َم









ای کسی که سرگرم دنیایی و آرزوهای دراز تو را فریفته ،بدان که مرگ ناگههان فهرا میرسهد و قبهر
نگهدارنده اعمال توست.
یاد معاد و اعتقاد به رستاخیز ،روح حیوانی انسان را تعهدیل و هوسههای کهاذآ را مههار ،و روح
انسانی را تقویت میکند.
ج .افزایش آستانه تحمل

افزاید آستانه تحمل و بردباری در زندگی ،یکی دیگهر از زوایهای امیهدافزایی معادبهاوری اسهت.
زندگی در دنیا به شکلی محسهوس و غیرقابهل انکهار ،آمیختهه بها مشهکالت و گرفتاریهاسهت.
شخصی از امام تادق پرسید« :انسان چه زمانی راحتی را پیدا مهیکنهد » .حضهرت پاسه
دادِ « :عن َدِ َأ وو ِل َِيو ٍم َِي ِص ُيْ ِِف ِال َجنو ِِ؛ 2روزی که در بهشت قرار میگیرد»؛ یعنهی در دنیها بهه دنبهال
َ ْ َ
ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُّ ْ َ ْ ُ ُ
ذين َو
هيه اأنفذس و تلذِ اأع
راحتی مطلق نباش و در بهشت به آن خواهی رسهید« :فيها ما تشت ِ
َأ ْن ُت ْم فيها خال ُد َ
ون؛3و در آن [بهشت] آنچه دلها میخواهد و چشمها از آن لذت میبرد ،موجهود
ِ
است و شما همیشه در آن خواهید ماند».
جابر بن عبدالله انصاری میگوید:
روزی پیامبرخدا

بر فاطمه زهرا

وارد شد و دید که دختر عزیزش ،خود را بهه وسهیله

لباسی کهنه پوشهانده اسهت و مشهغول آسهیاآ کهردن گنهدم میباشهد و همزمهان ،فرزنهد
شیرخوارش را نیز در داماند شیر میدهد .حضرت از دیدن سختی زندگی دخترش گریهان
شد ،ولی خطاآ به ایشان فرمود :دخترم ،تلخیهای دنیا زودگذر است و لذتهای آخرت،
پایدار» .فاطمه زهرا

نیز اظهار داشت« :من خداوند را بر نعمتهاید شکر میگهویم و

در تمام حاالت ،حق او را پاس میدارم» .در همین لحظه بود کهه خداونهد متعهال ایهن آیهه
 .1حسین بن معینالدین میبدی؛ دیوان أمیرالم میین ؛ ص.312
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص.370
 .3زخرف.71 :
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شریفه قرآن را بر حضرت رسول

َ

َ

ََ

َ َ ُّ َ
ذک فت ْرضذی؛ 1و بهه
نازل کهردَ « :و ل َس ْوف ُي ْعطيک رب

زودی پروردگارت به تو چندان عطا کند تا راضی شوی».

2

 .1مرگ عزیزان

یکی از مشکالت سخت زندگی هر انسانی ،از دست دادن نزدیکاند است .انسهانی کهه معتقهد
به معاد نباشد ،در چنین شرایطی زندگی براید تیره و تار میشود تا جایی که ممکن است دسهت
به خودکشی نیز بزند ،اما مؤمن معادباور ،با اعتقاد به اینکه آن عزیهز از دسهت رفتهه در میهمهانی
خداوند به سر میبرد ،آرام میگیرد .همچنین وقتهی از پاداشههای الههی دربهاره تهبر بهر مهرگ
عزیزان خبردار میشود ،آرام میگیرد .امهام حسهین در روز عاشهورا ،از معادبهاوری حضهرت
زینب کبری برای آرام کردن ایشان استفاده کرد و بیتابی آن حضرت را اینگونه آرام کهرد« :يلاِ
ضِيموتو َِِوِكُ ِِ َش ِ ٍء ِ
ِ
ِ َ
ِهال ِِ ِإ وَل َِوج َه ُِه؛ 3خهواهرم ،بهدان
ِالس َم َاوات َِوِاِلَر ِ َ ُ ُ َ ُ
أخي ِ،اعَم ِإ و ِأه َ و
َ
که همه زمینیان میمیرند .آسمانیان نیز نمیمانند .هر چیزی جز وجه خهدا کهه آفریهدگار هسهتی
است ،از بین رفتنی است».
شهید انی در ابتدای زندگی ،همه فرزنداند در طفولیت از دنیا میرفتند و هر از گاهی بهه داغ
جدیدی مبتال میشد؛ از ایهن رو تصهمیم گرفهت بهرای آرامهد دل خهود و دیگرانهی کهه چنهین
مشکالتی برایشان پید میآید ،کتابی بنویسد و اجر و پاداشههایی را کهه خداونهد در قیامهت در
ّ
برابر بردباری نسبت به این مصیبت به انسان میدهد ،گردآوری نمایهد .کتهابد را ُمسفكن الفف اد
عید فقد األ ّ
حبة و األوالد هآرامددهنده قلهب در فقهدان عزیهزان و اوالد نهام نههاد و احادیهث و
داستانهای زیبایی را در آن نوشت .آخرین مطلب ارزشمندی که در آن کتاآ نقهل شهده اسهت،
نامه مفصلی است که امام تادق به عنوان تسلیت به عموزاده خهود جنهاآ عبداللهه محهض
نوشت .عبدالله محض ،نوه امام مجتبی است کهه همهراه فرزنهداند در مبهارزه بها حکومهت
عباسیان مشکالت زیادی از شهادت تا زندان را متحمل شهد .امهام تهادق در ایهن نامهه سهه
تفحهای 14 ،آیه قرآن و نیز روایات متعددی را برای آرامد آنها یادآور شد .امام در ایهن نامهه
نوشت:
ای عموزاده ،اگر از طرف دشمنان به تو و اهلبیتت مصیبت وارد شده است و به شهما ظلهم

 .1ضحی.5 :
 .2عبیدالله بن عبدالله حسکانی؛ شواهد التیزیل؛ ج  ،2ص .445
 .3جعفر بن محمد ابننما حلی؛ مثیر األحزان؛ ص.49
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روا داشتهاند ،بدان که تو تنها نیستی کهه محهزون و افسهردهدل شهدهای؛ بلکهه بهر مهن نیهز
ناراحتی و مصیبت جانسوز مانند تو وارد شده است ،ولی به آنچه که خداوند دسهتور داده و
بدین وسیله متقین را دلداری داده و به تبر و استقامت در برابر مصیبتها و مشکالت امهر
َ
ْ
نموده است ،مراجعه کردم؛ آنجا که خداوند به پیغمبرش میگو یدَ « :ف ْ
اص ِب ْر ِل ُحك ِم َربك َو ال
َ ُ ْ َ
ْ ُ
وت؛ 1ای پیغمبر ما ،تو بر انکار و آزارشان برای حکم خهدای خهود تهبر
تكن ك ِ
صاح ِب الح ِ
َّ
کن و مانند یونس مباش که از خشم در عذاآ امت تعجیل کرد» .همچنین فرمهودِ « :إنمذا
َّ ُ َ َ
َّ
َ
ون أ ْج َر ُه ْم ِبغ ْي ِر ِحساب؛ 2همانا خداونهد تهابران را بهه حهد کمهال و بهدون
ُي َوفی الص ِابر
حساآ پاداش خواههد داد» .اگهر ایهن چنهین نبهود هرگهز حضهرت زکریها و حضهرت
یحیی بر ا ر توطئه ناپاکان بنیاسرائیل کشته نمیشدند [و سر حضرت یحیهی بهرای
یکی از زنهای نابکار بنیاسرائیل به هدیه برده نمیشد] .اگر چنین نبود هرگز جهدت علهی
بن أبیطالب به خاطر قیام به امر خدا مظلومانه کشته نمیشد .همچنین عمو یت حسهین
پسر فاطمه مغلوآ نمیشد و به وضع دلخراشی مظلوموار کشته نمیشهد .اگهر نهه ایهن
بود ،هرگز در حدیث وارد نمیشد« :لَو ََِلِ َأ ِِيحز َِِالمؤ ِمِِْلَجعَ ِ ِ ِ ِ
لاب ِِملِْ
َ َ ُ ُ َ َ ُ
لتِِلَكَلافِْع َص َ
ح ِد ٍ
يدِ َف ََل َِيتَ َص ود ُ َِرأ ُس ُهِ َأ َبداِ؛ اگر مؤمن محزون نمیشد ،کاسه سر کهافران را از آههن قهرار
َ
میدادیم تا هرگز دردسر نبیند» .پس ای عمو و پسر عمو و عموزادهها و برادرانم ،بر شما باد
به تبر و رضا و تسلیم و به شما توتیه میکنم کهه امهر مشهکالت را بهه خداونهد عزوجهل
واگذار نمایید و از قضا و قدر او راضی و خرسند شو ید و تبر و بردبهاری پیشهه کنیهد و بهه
3
دستورهایی که به هنگام مصیبت و بال داده است ،تمسک جو یید و امر او را اطاعت کنید.

اعتقاد به معاد و پاداشهایی که خداوند در عو مشکالت مؤمنان آمهاده نمهوده اسهت ،طاقهت
آدمی در رویارویی با مشکالت را افزاید میدهد و او را بر ادامه زندگیاش قادر میسازد.
 .2جهاد و شهادت

یکی دیگر از نمونههای سختی در زندگی مؤمنان ،میدان جبهه و جنگ است .مؤمنان معادباور بها
تکیه به این اتل اساسی ،روحیه خود را زنده نگه میدارند و این تصمیم بسیار سخت را بر خهود
هموار میکنند .این حس جهاد و مبارزه و شهادتطلبی در درون یک جامعه است کهه میتوانهد
آن را از گزند دشمنان محفو بدارد .کسانی که در مبارزه بها هواههای نفسهانی نهاموفق بهوده و در
 .1قلم.48 :
 .2زمر.10 :
ّ
 .3زینالدین بن علی شهید انی؛ مسكن الف اد؛ ص .116
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چنگال آرزوهای مادی گرفتار باشند ،تدها بهانهه بهرای نهرفتن بهه جبههه و جنهگ دارنهد؛ ولهی
معادباوران بها ضهمیری امیهدوار بهه وعهدههای الههی در دفهاع از دیهن و وطهن خهود ،سهر از پها
نمیشناسند .امیرمؤمنان هنگامی که خبر تهاجم سربازان معاو یه به شهر انبار و سسهتی مهردم
در رفتن به جهاد را دید ،طی خطبهای بهانهجوییهای پیدرپی آنان را یادآور شد و فرمود:
وقتی در تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن میدهم ،میگو یید هوا گهرم اسهت؛ مهلهت ده تها
سوز گرما بگذرد و آنگاه که در زمستان فرمان جنگ میدهم ،میگو یید ههوا خیلهی سهرد اسهت؛
بگذار سرما برود .همه این بهانهها برای فرار از سرما و گرما بود وقتی شما از گرما و سهرما فهرار
1
میکنید ،به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانید.
در حاد ه کربال نیز آنچه توانست گروه اندک یاران حسینی را در برابر سپاه دهها برابری سهپاه یزیهد
سر زنده نگاه دارد ،معادباوری آنان بود؛ چنانکه حنظله پرسید« :آیا من به سوی آخهرت نشهتابم و
ِ
ِ
اِو َِملاِ
لْ ُّ
ِاللدن َي َ
َىِماِ ُه َوِ َخيِْلَ َ ِم َ
به برادرانم ملحق نشوم » .امام حسین فرمودَ « :بَ ُ
َىِرحِإل َ
َ
ٍ
ِف َيه َ ِ
َى؛ 2بشتاآ به عالمی بهتر از دنیا و آنچه در آن است و به سوی سلطنتی کهه
َلِيب َِ
اِوِإلَىِِ ُمَ ِِ َ
هرگز کهنه نمیشود».
همچنین وقتی امام یاران خود را در اوج جنهگ و سهختیهای جههاد مشهاهده نمهود ،از ایهن
روش استفاده کرد و بر آرامد آنان افزود:
پایداری کنید ای گرامیزادگان؛ مرگ چیزی نیست ،جز پلی که شهما را از سهختی و آسهیب

میگذراند و به بهشت عظیم و نعمتهای جاودان میرساند .کدامیک از شما دوست ندارد
که از زندانی به قصر منتقل گردد؛ در حالی که آن برای دشمنانتان ،همانند پلهی اسهت کهه
آنها را از کاخ به زندان و شکنجهگاه میرساند .پدرم از پیامبرخدا

برایم نقل کهرد :دنیها،

زندان مؤمن و بهشت ،کافر است و مرگ ،پل مؤمنان به بهشت ایشان ،و پل کافران بهه آتهد
سوزان دوزخ میباشد .نه این را به من دروغ گفتهاند و نه من دروغ میگو یم.

3

مطالعه زندگی شهیدان عزیز هشت سال دفاع مقدس نیز گویای پیونهد معهاد و امیهد اسهت .چهه
بسیارند شهیدانی با سن و سال اندک که به برکت باورداشت معاد و رستاخیز ،نور امید از تصهاویر
و وتیتنامههایشان مشهود است .معادباوری ترس از شکست ،کشته شدن و سختیهای جههاد
را بر مؤمن هموار میکند.
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ خطبه.27
 .2علی بن موسی ابنطاووس؛ اللهوف علی قتلی الطفوف؛ ص.110
 .3محمد بن علی تدوق؛ معانی األخبار؛ ص.288
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د .شفاعت

چهارمین ا ر باورداشت معاد در افزاید امید« ،شفاعت در قیامت» اسهت .یکهی از نگرانیههای
مهم مؤمنان ،نگرانی از رفتارهای دنیوی آنان و گناهانی است کهه در دنیها مرتکهب شهدهاند .ایهن
نگرانی و ترس را که باید از ترسهای مقدس نامید ،از تعالیم دین بهوده و مقهداری از آن نیهز الزم
است و اولیای دین کوشیدند تا پیروانشان را در حالتی میهان تهرس و امیهد نگهه دارنهد .در برخهی
مواقع ،این ترس به مرحله شهدیدی میرسهد و ممکهن اسهت موجهب افسهردگی و یها تهوحد و
بیبندوباری شود .آنچه میتواند از این سقوط بزرگ پیشگیری کند ،اعتقاد به شفاعت شهافعان در
قیامت است.
شاید این پرسد مطرح شود که اعتقاد به شفاعت ،سهبب امیهد کهاذآ و در نتیجهه ،تکهرار گنهاه
نمیشود در پاس باید گفت اگر به معنای تحیح شفاعت و شرطهای آن توجه شهود ،نهه تنهها
عامل تکرار جرم نمیباشد؛ بلکه میتوان آن را از عوامل کاستن گناهان برشمرد؛ زیرا مؤمنان برای
بهرهمندی از شفاعت باید شرایط آن را فراهم کنند و از موانهع آن ماننهد ظلهم بهه همنوعهان دوری
نمایند .اعتقاد به شفاعت ،پنجرهای به سوی روشنایی و امید را به روی مؤمن به معاد میگشهاید و
او را به کنترل خود و حتی جبران گذشتهاش تشویق میکند.
ع
ِبشر بن شریح بصری میگوید:

به امام باقر عر کردم :کدام آیه در کتاآ خدا امیدوارکنندهتر است  .حضرت فرمهود:
«دیگران در اینباره چه میگو یند » .عر کردم :این آیه را تالوت میکننهد« :يذا عبذاد َ
ِ ِ
َّ َ َ ُ
َُْ
َْ َ
َّ
ين أ ْس َرفوا َعلی أنف ِس ِه ْم ال تقن ُطوا ِم ْن َر ْح َم ِ الل ِه؛ 1ای بندگان من که بهر خهو ید سهتم
ال ِِ
کردید ،از رحمت خدا ناامید نشو ید» .حضرت فرمود« :اما نظر ما اهلبیت ایهن نیسهت».
عر کردم :پس نظر شما چیست فرمود« :به نظر ما ،امیدبخدترین آیه قرآن این اسهت:
َ َ َ ْ َ ُْ َ
طيك َر ُّب َك َف َت ْر َ
ضی؛ 2و به زودی پروردگارت چیزی بهه تهو عطهای فرمایهد کهه
"و لسوف يع
خشنود شوی" .آن چیز ،شفاعت است .به خدا قسم شفاعت است ،به خهدا قسهم شهفاعت
3
است» .

 .1زمر.53 :
 .2ضحی.5 :
 .3فرات بن ابراهیم کوفی؛ تفسیر فرات الكوفی؛ ص.571
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 .6شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه؛ تصهحیح تهبحی تهالح؛ چهال اول ،قهم:
هجرت 1414 ،ق.
 .7شهید انی ،زینالدین بن علی؛ مسفكن الفف اد عیفد فقفد ّ
األحبفة و األوالد؛ چهال اول ،قهم:
بصیرتی[ ،بیتا].
 .8تدوق ،محمد بن علی؛ معانی االخبار؛ تصهحیح علیاکبهر غفهاری؛ چهال اول ،قهم :دفتهر
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بازخوانی سیره عبادی و معنوی شهدای دفاع مقدس
حجتاالسالموالمسلمینمحمد اقرنادم

*

مقدمه

بر اساس برداشت مفسران از آیات متعدد قرآن کریم ،هدف از خلقت انسان ،عبودیهت و بنهدگی
خداوند است؛ چنانکه قرآن به تراحت میفرمایدَ « :و ما َخ َل ْق ُت ْالج َِّن َو ْاْل ْن َس إ َِّال ل َي ْع ُب ُ
ون؛ 1و
ذد
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
من جن و انس را نیافریدم ،مگر برای اینکه مرا هبه یکتایی پرسهتد کننهد» .بنهابراین نتیجهه ایهن
بندگی و پرستد ،تکامل انسان است و عبادت ،وسیله تکامل و سعادت او محسوآ میشود .در
واقع عبادت ،غذای روح و مایه قوام جسم است .از همین روست که خداوند در آیهات متعهددی
َ
ُ ُ
َ
لذه إ َّال ُه َ
به انسان دستور داده است که او را عبادت کندْ ُ ُّ َ ُ َّ ُ ُ « :
خذالق كذ شذيْء
ذو
ِ
ِ
ذلكم الله ربكم ال ِإ ِ
َ
اع ُب ُد ُ
َف ْ
وه َو ُه َو َعلي ُك ش ْیء َوكي ؛ 2این اسهت پروردگهار شهما! ههیچ معبهودی جهز او نیسهت.
آفریدگار همه چیز است ،او را بپرستید و او نگهبان و مدبر همه موجودات است».
عوامل معنوی و فرهنگی مؤ ر در پیروزی رزمنهدگان اسهالم در دفهاع مقهدس ،نقهد اساسهی و
تعیینکنندهای ایفا کرده است؛ هر چند ازنظر مادی ایران از عراق ضعیفتر بهوده اسهت .جوانهان
برومند میهن اسالمی با تمسک به عوامل معنوی ،انقهالآ و مهیهن اسهالمی را در برابهر تههاجم
بیگانگان پاس داشتند .در حالی که ماشین جنگی عراق در  31شهریور  59به امید فتح چند روزه
ایران به راه افتاده بود و تهاجم هر روز ابعاد تازهای مییافت .در این سوی نبرد ،آرام آرام حماسهای
در حال تولد بود؛ حماسهای مجاهدانه که در فرهنگ و باورهای ژرف ملت مؤمن ریشهه داشهت.
این حماسه از آن جهت که توأم با معنویت بود« ،دفاع مقدس» نام گرفت .امام خمینی در ایهن
* نویسنده ،پژوهشگر و روایتگر تاری و معارف انقالآ و دفاع مقدس.
 .1ذاریات.56 :
 .2انعام.102 :
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باره فرمود« :آنها حساب همه چیز را میکردند ،مگر یک حساب و آن ،حساب معنو یت بود».
رزمندگان سرافراز دوران دفاع مقدس با همه جلوههای بندگی و یاد خدا مأنوس بودندد و در هدی
شرایطی از یاد خدا غافل نشدند .آنها دل را به دریای معرفت الهی سپرده و در ساحل امد الهدی،
در حال عبادت و بندگی به معراج حق شتافتند و تمام پیروزیهای عرصده جندر را بده مددد اید
نورانیت و معنویت کسب کردند؛ چنانکه امام خمینی فرمود« :م از ای چهرههدای ندورانی و
بشاش شما و از ای گریههای شوق شما حسرت میبرم» 2.امام بددی شدیوه ،رزمنددگان را بده
خاطر ایمان و عملکردشان شایسته میدانست و خود را در برابدر آندان خا د و متوا د نشدان
میداد .در ای مجال به معرفی برخی از عرصهها و مصادیق بدارز عبودیدت و معنویدت در دفداع
مقدس که در سیره شهدای واالمقام تجلی یافته است ،میپردازیم.
1

الف .تجلی معنویت در اقامه نماز

انقالب اسالمی ایران و دفاع مقدس که مبتنی بر آرمانهای انقالب بود ،بده عندوان یدک نهضدت
الهی ،فراگیر و مبتنی بر مدار نماز و معنو یت توانست قدرت دید و مدههب را بده منصده وهدور
برساند و ای ارزشها و هنجارها را به عرصه فرهنرسدازی وارد کندد .اید مجاهددت فرهنگدی
توانست ایجادکننده یدک فضدای گتتمدانی باشدد کده دم متهومسدازی و بازسدازی فکدری و
عقالنی ،فرهنر متعدالی دیندی را نیدز رقدم بزندد و جواندانی کده تدا پدین از آن دوران حکومدت
شاهنشاهی را تجربه کرده بودند ،اکنون با جهبه معنوی و دینی انقالب حضدرت امدام  ،گدام در
عرصه توحید و معنویت بگهارند و در خط اول جهاد و شدهادت حا در شدوند و ل لده ل لده
زندگی خود را به یاد خدا و عبودیت معطر کنند.
َّ َ
3
رزمندگان در غربت جبهههای حق علیه باطل ،یاد خدا را با آیه « ِأق ِم الصالة ِل ِذکری» زندده نگده
َ ُ
َّ ْ َ َّ
الصبالة» 4گدام بدر
میداشتند و در سختیها و مشکالت با استعانت از آیه « ْاستعینوا ِبالصبْر َ
ِ
میداشتند و موفق شدند افزون بر رشد معنوی ،بر مشکالت نیز غلبه کنند و همواره بدرای کسدب
همه فتوحات خود در پرتو نماز و معنویدت ،سدجده شدکر بدر آسدتان کبریدایی خداوندد بده جدا
در توصدی سدجدهها و
میآوردند؛ چنانکه بیسیمچی فرمانده رشید لشکر  41امام حسدی
 .1سید روحالله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج  ،6ص .043
 .2همان ،ج  ،40ص .094
 .3طه.41 :
 .4بقره.14 :
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نماز شکر شهید حاج حسین خرازی میگوید« :بیسیمچی حاجی که بودم ،هر وقهت خبرههای
خوآ از خط میرسید و به حاجی میگفتم ،میدیهدم در حالهت سهجده اسهت .در سهجدهاش
1
شکر میکرد .گاهی هم دو رکعت نماز میخواند».
مشاهده زندگی رزمندگان دوران دفاع مقدس ،گویای آن است که نماز ،یکی از عوامهل اتهلی و
بنیادی رسیدن رزمندگان به درجه ایثارگری و شهادت بوده است .آنها همهه موفقیتههای خهود را
چه در عبعد فردی و چه در ابعاد نظامی در پرتو نماز میدانستند .همسر شههید تهیاد شهیرازی در
وتف اهتمام این شهید بزرگوار نسبت به نماز اول وقت میگوید« :تیاد همیشه میگفهت :ههر
چه دارم ،از نماز دارم .همواره تأکید داشت نماز را اول وقت بخوانیم .وقتههایی کهه خانهه بهود،
2
نماز مغرآ و عشا را به امامت خودش به جماعت میخواندیم».
از آنجا که شعار فرهنگ نمازخوانی رزمندگان در حقیقت شعار توحید ،معنو یت و دینداری بهود،
توانست همه دلهای شیدایی و مشتاق را به خود جذآ کند و دیگر ارزشها ،ذیل مفههوم نمهاز و
معنویت شکل گرفت .این شاخصه همواره در ادبیات بینشی و گفتاری فرمانهدهان دفهاع مقهدس
تبلور داشت؛ چنانکه وجه تمایز خود و دیگر نظامیان دنیا را در همین شاخصه میدانستند و آن را
به نیروهای تحت امر خود نیز گوشزد میکردند .سردار اسالم شهید مههدی زینالهدین وقتهی در
منطقه پاسگاه زید ،کادر لشکر را جمع کرد تا برایشان تحبت کنهد ،والیتمهداری در پرتهو نمهاز
رزمندگان را با نماز یاران والیتمدار امهام حسهین مقایسهه کهرد و گفهت« :درسهت اسهت کهه
بچههای ما در وفاداری و اطاعت امر با نظامیهای دیگر کشورها قابل مقایسه نیستند ،اما ما بایهد
خودمان را با شیعیان اباعبدالله مقایسه کنیم؛ آنهایی که وقت نماز ،دور حضرت را میگرفتنهد
3
تا نیزه دشمن به سینهشان اتابت کند و حضرت اباعبدالله آسیب نبیند».
انههس بهها نمههاز ،رمههز پیههروزی رزمنههدگان در همههه برهههههای جهههاد و شهههادت بههود .عملیههات
تاحبالزمان  ،نمونهای از تجلی نمهاز رزمنهدگان در رسهیدن بهه پیهروزی و موفقیهت بهود.
رزمندهای در خاطرات خود درباره این عملیات میگوید:
نماز جماعت بود .عطر دعا و مناجات ،همه جا را معطر کرده بود .فرمانده تیه در حهالی
که دست معاون گردان ه عباسعلی سخاوتی که در همین عملیات به شههادت رسهید ه را در
 .1فاطمه غفاری؛ یادگاران :کتاب شهید خرازی؛ ص .62
 .2رضا رسولی؛ یادگاران :کتاب شهید صیاد؛ ص .74
 .3احمد جبل عاملی؛ یادگاران :کتاب شهید زینالدین؛ ص .26
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دست میفشرد ،گفت« :من نماز بچههای شما را دیهدم .شهکی نیسهت کهه امشهب ،خبهر
خوشی را به امام امت خواهیم داد» .این چنین نیز شد و با یهورش برقآسهای دالوران سهپاه
اسالم ،دشمن شکست سختی خورد.

1

بنا بر فرهنگ اسالمی ،سنت و قانون الهی بر جوامع بشری چنین مقرر شده است کهه سرنوشهت
هر جامعهای به رو یکهرد و اراده آن جامعهه بسهتگی دارد؛ بنهابراین وقتهی اراده جمعهی مهردم بهر
2
حاکمیت نماز و معنو یت تمرکز یابد ،سرنوشت جامعه به شکل مطلهوبی رقهم خواههد خهورد.
امروز نیز با الهام از سیره معنوی رزمندگان ،میتوان فرهنهگ نمهازخوانی را در جامعهه بههویژه در
نسل جوان نهادینه کرد.
ب .تجلی معنویت در شب زندهداری و تهجد

یکی دیگر از رموز موفقیت و تعالی رزمندگان در دفاع مقدس ،تهجد و شب زنهدهداری بهود کهه
این میراث گرانبها را از ائمه معصومین و اولیای الهی به ارث برده بودند .بهه برکهت معنویهت
جاری از انقالآ اسالمی ،نفس قدسی حضهرت امهام و حضهور علمها و روحانیهان در دفهاع
مقدس ،رزمندگان از رزم نظامی و جهاد اتغر ،فراتر رفتند و بهه سهاحت جههاد اکبهر کهه همهان
اهتمام ویژه نسبت به انجام تکالیف و نمازهای واجب بود ،قدم نهادند .در این سهلوک عاشهقانه،
هیچ چیزی نتوانست مانعشان شود و آنها در این مسیر از منبع الیزال الهی کسب فهیض و انهرژی
میکردند .یکی از همرزمان سردار شهید علیاکبر رحمانیان ،درباره خسهتگیناپذیری رزمنهدگان
و فرماندهان در عرته جهاد اتغر و جهاد اکبر میگوید:
در پایگاه امیدیه بودیم .یک سهاعت بهه اذان تهبح مانهده ،از خهواآ بیهدار شهدم .شههید
علیاکبر را دیدم که بعد از چهار شبانهروز عملیات ،در حالی کهه آ هار خسهتگی شهدید در
چهرهاش آشکار بود ،وارد سنگر شد .فکر کهردم بها آن حهال خسهتهاش دراز بکشهد؛ چهون
خواآ از چشماند می بارید ،ولی دیدم که جانمهازش را پههن کهرد و آمهاده نمهاز شهب و
مناجات با خدا شد .به او گفتم« :حاجی خسته هستی ،کمی استراحت کن» .لبخندی زد و
3
گفت« :ما االن برای همین نماز و خدا داریم میجنگیم» .سپس مشغول عبادت شد.

یکی از همرزمان شهید احمد امینی نیز عشق سرشار او به بنهدگی خهدا و راز و نیهاز شهبانهاش را
اینچنین توتیف میکند:
 .1مرتضی جمشیدیان؛ خودشكیان؛ ص.26
 .2رعد.11 :
 .3جمعی از نویسندگان؛ خاطرات نمازی؛ دفتر چهارم ،ص .82
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همیشه دیگران را نیز به عبادت شبانه ترغیب میکهرد .بها اینکهه فرمانهده گهردان ،و از همهه
خستهتر بود؛ ولی همیشهه اولهین نفهر بهود کهه نیمهههای شهب بهه مسهجد میآمهد .البتهه
می توانست در بیابان سر به زمین بگذارد و نماز شب بخواند ،ولی به این انگیزه که دیگهران
را نیز به این امر تشویق کند و آنها را نماز شبخوان کند ،به مسجد گردان میآمد که به این
هدف خود نیز رسید .سوز و ناله مخلصانه حاج احمد کاری کرد کهه گهردان او ،بهه گهردان
«مخلصان» مشهور شد.

1

بنابراین با نگاهی به تقویم معهارف دفهاع مقهدس ،بهه روشهنی خهواهیم دیهد کهه فرهنهگ شهب
زندهداری ،راز و نیاز و پرداختن به نماز ،
شب در جای جهای جبهههها عطهر بنهدگی و عبودیهت را
پراکنده کرده بود .امام امت در وتف شب زندهداری و تهجد رزمندگان فرموده اسهت« :مها در
پیشگاه خداوند متعال و ولی بر حق او ،حضرت بقیةالله ارواحنا فداه افتخار میکنیم به سهربازانی
در جبهه و در پشت جبهه که شبها را در محراآ عبهادت و روزهها را در مجاههدت در راه حهق
2
تعالی به سر میبرند».
این افتخار امام خمینی حاکی از تهجد و راز و نیاز شبانه رزمندگانی چون شهید مجید جلهویی
است که دوست و همرزمد میگوید« :مجید همیشه مرا برای نمهاز از خهواآ بیهدار میکهرد و
خودش تا طلوع آفتاآ در حال دعا و مناجات بود .یک بهار بهه او گفهتم :تهو خسهته نمیشهوی
خواآ نداری در جواآ من آرام و با رویی باز گفت :تو نمیدانی که وقتی آدم بها محبهوآ خهود
در دل شب راز و نیاز میکند ،چه تفایی دارد ....روح آدم به پرواز در میآید و احسهاس آرامهد
3
میکند ».
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عدرنیدشبیکو وگری سمحری

4

ج .تجلی معنویت در انس با قرآن

قرآن کریم و دفاع مقدس ،دو مقوله در هم آمیخته هستند .رزمندگان که قرآن را یکهی از مصهادیق
 .1رضا آبیار؛ «سیره اخالقی شهیدان هشب زندهداری »؛ مجله طوبی ،ص .50
 .2سید روحالله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج  ،14ص .504
 .3غالمعلی رجایی؛ سیرت شهیدان؛ ص .52
 .4محمد حافظ شمسالدین؛ دیوان غزلیات؛ به کوشد خطیب رهبر ،شمارۀ  ،452ص .614
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ذکر و یاد خدا یافته بودند ،انس و ارتباط ویژهای با آیات نورانی این کتهاآ مقهدس و منبهع کهالم
وحی برقرار میکردند .آنها با این موهبت الههی ،یهاد پروردگهار متعهال را در دل خهود زنهده نگهه
میداشتند .یکی از جلوههای انس با قرآن ،تمسک به مفاهیم عالیه کالم الهی و تالوت برخهی از
آیات موضوعی آن بود .شهید کالهدوز ،یکی از فرماندهانی بود که همه وجهودش سهراپا بها روح
قرآن و مضامین آیات عجین بود .یکی از همرزماند میگوید:
هر وقت فرتتی مییافت ،قرآن میخواند .به همه نیز توتیه میکرد که قرآن بخواننهد .روزی بهه
اتاقد رفتم ،در حال تالوت قرآن بود .گفت« :تا میتوانیم باید روی قرآن کار کنیم و تشویق کنیم
همه در مباحث عقیدتی و اخالقی شرکت کنند .هر چه در این زمینهها کار کنیم ،باز هم کم کهار
1
کردهایم .ما نیازمند به قرآن و درک معارف عالی آیات الهی هستیم».
3
َّ
یجیههب» را بههه طههور
رزمنههدگان در لحظههات سههخت و خههاص« ،آیةالکرسههی» 2و آیههه «أمههن
ِ
َ ْ
َّ َّ َ َ َ َ
َ َ ْ َ ْ ُُ ُ ْ َ
ذه قذتل ُه ْم َو مذا َر َم ْيذت ِإذ
لكذن الل
دستهجمعی و هنگام هدفگیری و شلیک ،آیه «فلم تقتلوهم و ِ
َر َم ْي َت َو ِلك َّن َّالل َه َرمي» 4را میخواندند .هنگامی که میخواستند دشمن متوجهه حضهور آنهان در
ْ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
ْ َْ
محل نشود ،آیه شریفه « َو َج َع ْل َنا م ْن َب ْين َأ ْيديه ْم َس ِّ
ذم ال
ذدا َو ِمذن خل ِف ِهذم سذدا فأغشذيناهم فه
ِ
ِ ِ ِ
ُي ْبص ُر َ
ون» 5را تالت میکردند و این آیه دشمن را کور میکند .یکی از رزمندگان میگوید:
ِ
من در دستهای بودم که قرار بود کمین دشمن را منهدم کنیم .قبل از حرکت قهرار گذاشهتیم آیهه «و
جعلنا» را مرتب زمزمه کنیم و به یاد داشته باشیم .به کمین که رسیدیم ،از کنار عراقیها گذشهتیم.
به طور طبیعی باید ما را میدیدند .آنها را دور زدیم ،ولهی متوجهه نشهدند .وقتهی بهاالی سرشهان
رسیدیم ،تازه فهمیدند .کار تمام شده بود .نتوانسهتند دسهت از پها خطها بکننهد .یکهی از بچههها
6
ذوقزده شده بود و فریاد میزد« :و جعلنا» گرفت.
در روزهای سخت حمله و تجاوز ناجوانمردانه ارتد بعث عراق با حمایهت همهجانبهه برخهی از
 .1محمدعلی قربانی؛ هالهای از نور :خاطراتی از سرلشكر پاسدار شهید یوسف کالهدوز؛ ص.104
 .2بقره.255 – 257 :
 .3نمل.62 :
 :4انفال« : 17 :و آنگاه که تو ه به سوی آنها تیر و سنگریزه افکندی ،تو نیفکندی ولکهن خهدا افکنهد هتها دشهمن را
مغلوآ نماید ».
 .5یس« : 9 :و در پید روی آنان سدی قهرار دادیهم و در پشهت سرشهان سهدی؛ و چشمانشهان را پوشهاندهایم ،لهذا
نمیبینند».
 .6علی بنیلوحی؛ عبور از چم هیدی :مجموعه خاطرات عملیات محرم؛ ص.65
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همسایگان مرتجع و نیز قدرتهای جهانی ،پناه به قرآن و توکهل بهر خهدا ،امیهدبخد و تکیههگاه
رزمندگان در بیابانهای غریب جبهه بود و به آنهها نیرویهی مضهاعف میبخشهید .ریشهه اتهلی
نهراسیدن از مرگ و آن همه شجاعت و دلیری را که در روزهای دفاع مقهدس در میهان رزمنهدگان
اسالم تبلور و تجلی مییافت ،باید در انس رزمندگان با آیهات روحبخهد قهرآن کهریم و معجهزه
واژگان مقدس آن جستجو کرد .انس با آیات قهرآن بهگونههای رابطهه عبهد و معبهود را در جبهههها
مستحکم ساخته بود که یکی از واسطههای نورانی برای کسب فیض شهادت و گرفتن حاجهت از
درگاه الهی ،تمسک و توسل به دامان شفاعت قرآن کریم به واسطه نذر و یا ختم قرآن بود؛ رسهمی
که جبهه بدون آن تفایی نداشت و هر گاه فراغتی فهراهم میشهد ،تهوت تهالوت جمعهی و یها
انفرادی قرآن از گوشه و کنار سنگرها بر میخاست .همرزم سردار شهید محمود کاوه میگوید:
روزی تصمیم گرفتم که به دیدار محمود کاوه بروم و با ایشان تحبتی داشته باشم .وقتی بهه
کنار اتاق ایشان رسیدم ،از پنجره اتاق نگاه کردم .دیدم محمود مشغول تالوت قهرآن کهریم
است .جرأت نکردم داخل بروم و با خودم گفتم :بگذار توی حال خودش باشد .ایهن قهرآن
ً
1
خواندن ایشان حدودا تا نزدیکی اذان ظهر به طول انجامید.

حافظه تاریخی دفاع مقدس ،هیچگاه لحظات انس رزمندگان با آیات قرآن و یا قرآنهای کوچهک
جیبی آغشته به خون شهدا را که از میان لباس و کیف رزمندگان کشهف میشهد ،از یهاد نخواههد
برد .این قرآنهای آغشته به خون شهدا ،بیانگر آن بود که آنها تا آخرین لحظهه از ایهن مستمسهک
آسمانی دل نبریدند و از مصاحبت و همراهی قرآن هر دم جان تازه میگرفتند.
د .ضرورت بازخوانی معنویت در دفاع مقدس

شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس با خون خود ،مسیر عبودیهت و سهعادت را ترسهیم کردنهد.
آنها ،بندگان مخل خدا بودند که بیابانهای عرفاتی جبهه را محهراآ عبهادت و بنهدگی سهاخته
بودند ،همه دارایی خود و از همه باالتر جان شیرینشان را به رزمگاه مجاهدت و معامله با معبهود
َ َ ُ
َِّ ِّ َ َ
نف َس ُ
َ ُ
ذهم َو
ذؤمنين ا
عالم آوردند و میدان جهاد اتغر را به عرته تجلی آیه « ِان الله اشتری ِمن الم ِ
َ
َ
َ َ ُ َ َِّ َ ُ ُ َ َِّ َ ُ
الله 2»...مبدل کردند.
قاتلون فی سبي ِ ِ
اموالهم ِبان لهم الجن ي ِ
 .1نرمافزار نشانه همجموعه دههزار خاطره ؛ شهید محمود کاوه.
 .2توبه.111 :
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بیشک امروز تداوم راه شهیدان ،تبعیت از مرام و التزام به سیره عملی و معنوی آنهاسهت .تهروی
فرهنگ معنویت و عبادت در جامعه ،بهترین شیوه تأسی به مکتب ایمانی شهدا و جلب رضهایت
و تقرآ جستن به این مقربان درگاه باری تعالی است .باید با آرمهان ایهن اسهوههای تهاری عههد
بست که مسیری جز راه آنها و طریق سعادت و سربلندی را در پید نگرفت؛ چرا که در این برههه
1
حساس تاری آنگونه که رهبر فرزانه انقالآ فرمودند« :یاد شهدا کمتر از شهادت نیست».
ضرورت این تبعیت و الگوگیری ،از آن جهت است که عبودیهت و پرسهتد خداونهد در فطهرت
انسان قرار داده و با سرشت او عجین شده است؛ ولی گاه ممکهن اسهت از مسهیر تهحیح خهود
خارج شده و باعث پرستد موجوداتی همچون بت و انسانهای دیگر میشود2.از این رو انسهان
برای یافتن بهترین سبک و سیره زندگی و بندگی خدا ،نیازمند الگو و راهنماست .امام علی در
این باره ،هدف بعثت پیامبر اسالم را خارج کردن بندگان از عبادت بتهها بهه سهوی عبهادت
خداوند میداند 3.سیره انسانهایی همچون شهیدان واالمقام که در مسهیر بنهدگی پیروزمندانهه از
سیاهیها به سوی نور گام برداشتند و موفق به فتح قلههای کمال و سعادت شدند ،میتوانهد مایهه
عبرتآموزی و اسوهیابی شود.
فهرست منابع
کتب
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https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2838
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 .8شمسالدین ،حافظ ه محمد؛ دیوان غزلیات؛ به کوشد خطیب رهبر؛ تهران :انتشارات تهفی
علیشاه 1389 ،ش.
 .9غفاری ،فاطمه؛ یادگاران :کتاب شهید خرازی؛ چال ششم ،تهران :روایت فتح 1398 ،ش.
 .10قربانی ،محمدعلی؛ هالهای از نور :خاطراتی از سرلشكر پاسدار شفهید یوسفف کالهفدوز؛
تهران :معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی :کنگهره بزرگداشهت سهرداران شههید سهپاه و  36ههزار
شهید استان تهران 1376 ،ش.
 .11مطهری ،مرتضی؛ اسالم و نیازهای زمان؛ تهران :انتشارات تدرا 1380 ،ش.
 .12موسوی خمینی ،سید روحالله؛ صحیفه امفام؛ تههران :مؤسسهه تنظهیم و نشهر آ هار امهام ،
[بیتا].
مجالت ،سایتها و نرمافزارها

 .1آبیار ،رضا؛ «سیره اخالقی شهیدان هشهب زنهدهداری »؛ مجلهه طهوبی؛ شهماره  ،15اسهفند
 ،1385ص .49-51
 .2پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آ ار حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای.
 .3نرمافزار نشانه همجموعه دههزار خهاطره ؛ اطالعهات دریهافتی از کنگهره سهرداران و 32000
شهید استانهای خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی.
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مقدمه

روان انسان و از ملزومهات سهالمت جسهم و پیدنیهاز
لذت و شادی ،از نیازهای اساسی روح و ِ
زندگیای است که همه انسانها آن را آرزو میکنند .در قهرآن و احادیهث معصهومین  ،توجهه
ویژهای به لذت و شادی شده است .حقیقت لذت ،ادراک هر چیزی است که بها طبیعهت و روح
ِ
انسان مالئم و سازگار باشد و موجب شادی و انبساط شود .در برابهر لهذت ،رنه قهرار دارد و آن،
ادراک امور ناگوار و ناسازگار با طبیعت و روح است.
لذت به دو گونه مادی و معنوی تقسیم میشود .انسان همانگونه که از رسیدن بهه اههداف مهادی
مانند خوردن ،آشامیدن ،روابط عاطفی و جنسی خود لذت میبرد ،رسیدن به اهداف معنوی نیهز
برای او لذتبخد خواهد بود .در روانشناسی بهرای لهذتهای مهادی ،ویژگیههایی بیهان شهده
است .منشأ بسیاری از لذتهای مادی ،اعضای بهدن و حهواس پنجگانهه و ارتبهاط آن بها عامهل
لذت خوردن وابسته به سه عنصر ،زبان ،حهس چشهایی و گهوارایی خوردنیهها و
خارجی استِ .
آشامیدنیهاست ،اما در لذت معنوی نمیتهوان عضهوی از اعضهای بهدن و تالقهی آن بها عامهل
1
منشأ چنین لذتی دانست.
خارجی را ِ
در تقسیمی دیگر لذت بهه چهارگونهه حسهی ،خیهالی ،عقهل و معنهوی تقسهیم مهیشهود .منشهأ
لذتهای حسی ،حواس پنجگانه است؛ ماننهد لهذت خهوردن و آشهامیدن کهه منشهأ آن ،حهس
چشایی است .لذتهایی خیالی هستند که با تجسم خیال و تداعی خاطرات خهوش و زیبها و یها
لذت فهم نظریههای پیچیده فلسهفی
رخدادهای شیرینی که در خلسه و خواآ تمثل پیدا میکندِ .
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1ر.ک :مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،22ص .832
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و علمی ،کشف حقایق و رمز و رازهای ناگشوده جهان آفریند ،فرمولههای ریاضهی و فیزیهک،
لذت معنهوی را بایهد در امهوری چهون حهس آزادی ،موفقیهت،
لذت عقلی استِ .
نمونههایی از ِ
ستوده شدن و مانند اینها جستوجو کرد .از منظر قرآن بنهدگی و ستایشهگری ،نجهوا بها آفریننهده
خشنودی بنده از خدا و خشنودی خدا از بنده انجام وظیفه ،انس و ههمجهواری بها خهدا،
جهان،
ِ
شورانگیزترین لذتهای معنوی 1و عامل سعادت و رستگاری جاودان بهشمار میآیند.
لذت در قرآن و روایت

در آیههای قرآن و روایهتههای پرشهماری از پیهامبر گرامهی اسهالم و امامهان معصهوم ،
ضرورت و اهمیت لذت و شادمانی در زندگی بیان شده است؛ بهرای نمونهه در روایتهی از پیهامبر
اکرم پس از تقسیم شبانهروز به سهه بخهد ،تفهریح و شهادمانی را مهمتهرین بخهد زنهدگی
مؤمنانه میداند .امام رضا در روایتی از مؤمنان میخواهد تا ساعتهای خهود را بهه  4بخهد
تقسیم کنند« :مناجات با خدا»« ،تالش برای تأمین معیشهت و نیازههای زنهدگی»« ،همنشهینی و
گفتوگو با دوستان و افراد مورد اعتماد ،به منظور برطرف کردن عیبهای اخالقی و کاسهتیهای
2
زندگی» و «لذتهای مشروع».
همنشینی با دوستان ،از لحظههای شورانگیز و لذتبخد زندگی اسهت؛ چنهانکهه مناجهات بها
خداوند نیز یکی از ناآترین لذتهاست که اولیای الهی آن را درک میکنند .در ادامه این روایهت
امههام رضهها  ،تفههریح و نشههاط را مهمتههرین بخههد سههبک زنههدگی اسههالمی و از پیدنیازهههای
ِ
بخدهای سهگانه زندگی دانسته است .آن حضرت تفریح و لذت را به مثابه تجدید قوا و بازیهابی
نیرو ،برای شادابی و توفیق در عبادت ،همنشینی با دوستان و دیگر فعالیت زندگی میداند.
امام رضا در حدیثی میفرماید« :از لذتهای دنیها ،سههمی بهرای کامیهابی خهود برگزینیهد و
آرزوها و تمایالت خود را از راههای مشروع برآورید؛ لذتها ،باعهث فزونهی میهزان موفقیهت در
زندگی میشود» .محرومیت از لذتهای مشروع و خردپذیر ،به بیمهاری و نابسهامانی روحهی و
جسمی مزمن و درمانناپذیر میانجامد .آن حضرت ضمن توجه کامهل بهه نیازمنهدی انسهان بهه
لهزوم تهأمین ایهن نیهاز اساسهی ،هشهدار مهیداید کهه «در
تفریح و لذت و تصریح و تأکید بهر ِ
لذتجویی اسراف نکنید و مراقب باشید ،مردانگی و شرافتتان آسیب نبیند».
 .1ر.ک :محمدتقی جعفری؛ آفرییش و انسان؛ ص .160 – 181
 .2منسوآ به امام رضا

الفقه المنسوآ ؛ فقه الرضا ؛ ص .327
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در مکتبهای بشری که آزادی به معنای مطلق آن تروی میشهود؛ لهذتجویی ،مطلهق پذیرفتهه
شده است .این مکتبها هر گونه محدودیتی را در مسیر لذت ،نادرست میانگارنهد .بهر اسهاس
مبانی و اتول این مکتبها ،هر گونه قید و محهدودیتی در مسهیر لهذتجویی مغهایر بها حقهوق
انسان و در تصاد با آزادی انسان است .در حالی که در نظامهای دینی بهویژه نظامهای قرآنبنیهان،
محدودیتهایی در تشریع و تدوین قوانین وجود دارد؛ زیرا پیروان مکتبهای آسمانی ،بر اسهاس
مبانی و اتول اعتقادی خود پیروی و پایبندی از دستورات الهی را بر خود واجب میدانند .افهزون
برآن ،برای بسیاری از محدودیتهای شرعی ،در منابع دینی و دادههای علوم تجربی دالیلی بیهان
شده است که از این دالیل به فلسفه احکام تعبیر میشود .از گذشتههای دور تا کنون ،تألیفاتی بها
نام عللالشرایع 1در دستور کار اندیشمندان سترگ مسلمان قرار دارد؛ چنانکه برای علت حرمت
و نجسات اموری همچون قمار ،مشروبات الکلی ،گوشهت شهماری از حیوانهات ماننهد سهگ،
خوک و ...از منظر بهداشت جسمی و روانی دالیل و توجیهاتی ارائه شده است .امام رضها در
تبیین علت و حکمت ممنوعیت شراآ میفرماید« :خداوند شراآ را از آن رو حهرام کهرده اسهت
که موجب تباهی ِخرد میشود» .یافتههای دانهد پزشهکی نیهز تأییهد مهیکنهد کهه شهراآ بهرای
سلولهای مغزی زیانبار است .در قرآن نیز در آیه  90سوره مائده ،دالیل متعهددی بهرای تحهریم
شراآ و قمار بازگو شده است.
لذت معنوی در قرآن

از منظر قرآن لذتها به جسمی ،روحی ،مهادی ،معنهوی ،دنیهایی و اخهروی تقسهیم میشهوند.
برخی لذتهای بازگو شده در قهرآن ،در زبهان فارسهی بها اوتهافی چهون شهدیدترین ،بهتهرین،
مطلوآترین ،گسترده و پایدار توتیف شدهاند .این اوتاف در قرآن بها واژگهانی همچهون خیهر،
احسن ،خالدین ،باق و ،
ابقی بیان شده است .از اینگونه لذتها میتوان به لذت برتر تعبیهر کهرد.
در آیات متعدد قرآنی ،به لذت برتر و ویژگیهای آن اشاره شده است؛ چنانکهه قهرآن میفرمایهد:
ْ ْ
َّ
ُُ
َ
َّ َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ
ْ َ ْ َ َْْ ُ
ذه َو مذا
لك ِن الِين اتقوا ربهم لهم جنات تجر ِمن تح ِتها اأنهار ِ
ذد الل ِ
« ِ
خالدين فيها نزال ِمن ِعن ِ
َ
ْ َ َّ َ ْ ْ ْ
رار؛ 2کسانی که از پروردگارشان پروا کردند ،برای آنان بهشهتهایی بها نهرههای
ِعند الل ِه خير ِلْلب ِ
جاری است ،در آنجا جاودانهاند[ .این به عنهوان آغهاز] پهذیرایی از سهوی خداسهت و آنچهه نهزد
 .1محمد بن علی تدوق؛ علل الشرایع.
 .2آلعمران.198 :
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خداست ،برای نیکوکاران بهتر است».
عوامل و زمينههای رسيدن به لذت معنوی

در قرآن و روایت معصومین  ،عوامل فراوانی برای برخوردار شدن از لذت معنهوی بیهان شهده
است که در اینجا به مواردی اشاره میشود:
 .1رسيدن به مقام رشد

همانگونه که بیان شد ،لذت به دو گونه معنوی و مادی تقسیم میشود .بسیاری از لذتها بههویژه
لذتهای مادی از طبیعت و فطرت انسان سر چشمه میگیرد .لذت خهوردن و آشهامیدن ،لهذت
ارتباط عاطفی با دوستان و رابطه جنسی 1،از لذتهای مشترک انسان و حیوانات و جهزء سهاختار
وجودی انسان است .بسیاری از این لذتها ،متضمن حیات و بقای انسان هستند؛ چنانکه گریز
از رن و دردی مادی و بیمناکی از آن نیز واکهند طبیعهی و غریهزی انسهان و از ابزارههای تهداوم
حیات انسان بهشمار میآیند ،اما لذت معنوی نیازمند نوعی تربیت و تحول آگاهانه اسهت کهه در
اتطالح قرآنی از آن به بندگی و عبودیت تعبیر میشود.
قرآن رسیدن به مقام رشد را مقصد نهایی نزول قرآن و تربیت و هدایت قرآنهی میدانهد؛ ههدفی
که در اولین آیات سوره جن و از زبان جنیان بازگو شده است:

ُ ْ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ
َ ُّ ْ
َ َ
َ ْ ِّ َ َ ُ ْ َّ َ ْ َ ُ ْ َ
ذد
ذدی ِإلذی الرش ِ
وحی ِإلی أنه استمع نفر من الجن فقالوا ِإنا سمعنا قرءانا عجبا يه ِ
ق أ ِ
َ َ ُّ ْ َ َ َ ََ
َ َّ
ف َامنا ِب ِه و لن نش ِرك ِبربنا أحدا؛ ای پیامبر! بگو به من وحی شده است که گروهی از جنیان

به قرآن گوش فرا دادند و آنگاه به سوی قوم خود بازگشته و به آنان گفتهاند :ما قرآنی شگفت

را شنیدهایم که به سوی رشد راهنمایی میکتد؛ پس به آن ایمهان آوردهایهم و هرگهز کسهی را
شریک پروردگارمان نخواهیم گرفت.

2

در دو آیه سوره جن ،تنها به هدف نهایی نزول قرآن اشاره شده است؛ اما در آیه  7سوره حجهرات،
ُُ
َ َّ َّ
ُ
الل َه َح َّب َب إ َل ْي ُك ُم ْاْل َ
يمان َو َز َّي َن ُ
ذوبك ْم
ل
ق
في
ه
لكن
به تبیین مفهوم قرآنی رشد و آ ار آن میپردازد« :و ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ُ
َ
الراش ُ
ذد َ
ذك ُهذ ُم َّ
ون؛ خداونهد ایمهان را بهرای شهما
ولئ
و كره ِإليكم الكفر و الفسوق و ال ِعصيان أ ِ
ِ
دوستداشههتنی قهرار داد و آن را در دلهههای شههما بیاراسههت و کفههر و فسههق و گنههاه را در نظرتههان
ناخوشایند ساخت؛ آنان که از این پن ویژگی برخوردارند ،رشد یافتگانند».
 .1لذتهای هنری و زیباییشناختی لذت و پرستشگری ،نمونههایی از لذتهای ویژه انسان است.
 .2جن 1 :و .2
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دگرگونی گراید انسان است و نشانه این رشد،
بر اساس این آیه ،رشد یافتگی به معنای تحول و
ِ
درک لذت و نفرت معنوی میباشد .بر اساس اتل تجسم اعمال ،باطن گناههان مهتعفن و آلهوده
است و رشد یافتگان ،کسانی هستند کهه مهیتواننهد بهاطن گنهاه را درک کننهد؛ چنانکهه بهاطن و
زمند نوعی تحهول ذائقهه
حقیقت نیکیها ،زیبا و دوستداشتنی است ،اما باریابی چنین درکی ،نیا ِ
و دگرگونی طبع انسانی است که با ایجاد زمینهها و بر طرف کردن موانهع ،شهناختها و باورههای
ِ
عمیق توحیدی ،تمرین و پیمودن مراحل و منازل سلوک اخالقی و عرفهانی ،بهتهدری و در طهول
زمان و فضل الهی دست یافتنی خواهد بهود .در اتهطالح قرآنهی ،از سهیر و سهلوک اخالقهی و
عرفانی ،به عبودیت و بندگی تعبیر شده است .پس از پیمهودن راه بنهدگی ،بهه مقهام درک لهذت و
نفرت معنوی دست یابد.
نکته حائز اهمیت در آیه ،آن است که باریابی به مقهام رشهد یهافتگی ،فضهل الههی اسهت؛ نهه
َ َّ َّ
الل َ
ذه َح َّب َ
ذب ِإ َل ْذي ُك ُم»؛ یعنهی ایهن
لكن
حاتل تالش انسان .از اینرو در ابتدای آیه آمده است« :و ِ
فضل خداوند است که ایمان را محبوآ دلهای مؤمنان قرار میدهد.
 .2دوستی و خشنودی متقابل خدا و بنده

لهذت دوسهت داشهتن ،محبهوآ بهودن و
در میان لذتهایی که فهرد قهادر بهه تجربهه آن اسهتِ ،
خشنودی دیگران از فرد ،را باید از شدیدترین و شورانگیزترین گونههههای
رضایتمندی از زندگی و
ِ
لذتها دانست .در شماری از آموزههای قرآندوستی و خشنودی متقابل میان خدا و انسهان مهدار
توجه قرار گرفته است .بر این اساس در منابع اخهالق عرفهانی از دو مقهام «رضها» و «محبهت»،
سخن به میان آمده است 1.در قرآن ،دوستی و خشنودی متقابهل خهدا و انسهان ،بهاالترین لهذت
معنوی و فوز عظیم معرفی شده است و آن لذت ،زمانی است که خدا از بنده خود خشهنود باشهد
و او را دوست بدارد و بنده نیز از خدای خوید خشهنود باشهد و او را دوسهت بهدارد .در آیهه 54
سوره مائده به محبت متقابل خدا و برخی بندگان اشاره شده است:
َ ْ
َ
َّ َ
َ َ َّ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ
دين ِه ف َس ْوف َيأ ِتي الل ُه ِبق ْوم ُي ِح ُّب ُه ْم َو ُي ِح ُّبون ُه أ ِذلذ
يا أيها الِين آمنوا من يرتد ِمنكم عن ِ
َّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ
ََ ْ ُْ
َ َ َّ َ َ ْ
َ
َ
ُ َ
َ ُ
ذلذك
جاهدون في سبي ِ الل ِه و ال يخافون لوم ال ِئذم ِ
كافرين ي ِ
علی المؤ ِمنين أ ِعزة علی ال ِ
َ ْ ُ َّ
الله ُي ْؤ َ ْ َ ُ َ َّ ُ
واسع َعليم؛ ای کسانی کهه ایمهان آوردهایهد! ههر کهس از
فض
ِ
ِ
تيه من يشاء و الله ِ

شما ،از آیین خود بازگردد ،هبه خدا زیانی نمیرساند .خداوند جمعیتی را میآورد که آنها را

 .1ر.ک :اوتاف االشراف نوشته خواجه طوسی و مراحل اخالق نوشته عالمه جوادی آملی.
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دوست دارد و آنان هنیز او را دوست دارند ،در برابهر مؤمنهان متواضهع ،و در برابهر کهافران
سرسخت و نیرومندند .آنها در راه خدا جهاد میکنند و از سرزند هیچ مالمتگری هراسهی
ندارند .این ،فضل خداست که به هر کس بخواهد هو شایسته ببیند میدهد و هفضل خدا
وسیع ،و خداوند داناست.

ُ
ْ
ْ
در چهار آیه 1قرآن ،خشنودی متقابل خدا و بنده بها عبهارت « َر ِضذيَ َّالل ُذه َعذن ُه ْم َو َرضذوا َعن ُذه؛

خداوند از آنها خشنود است و آنها نیز از خدا خشنودند» ،مطرح شده است .در دو آیه 2نیز از این
خشنودی متقابل بنده و خدا به کامروایی عظیم تعبیر شده است« :ذل َك ْال َف ْو ُز ْال َع ُ
ظيم؛ و این است
ِ
پیروزی بزرگ!».
در آیه  15سوره آلعمران آمده است« :پاداش پارسایان نزد پروردگارشان ،باغهایی است کهه در
َْ
زیر درختان آن ،نهرهایی روان است و در آن جاودانه باشند» .در ادامه آیهه مهیفرمایهدَ « :و أز َواج
َ
ْ
ُم َط َّه َرة َو ِرض َوان ِم َن َّالل ِه أ ْك َب ُر؛ و برای آنان همسرانی است و خهدا از آنهان خشهنود و آنهان نیهز از
خدا خشنوداند» .در این فراز آیه ،خشنودی خداوند را بزرگترین پاداش و عظیم مینامد .در نگهاه
عالمه طباطبایی رضوان الهی ،حقیقت رستگاری است و بهشت بدون رضایت خهدا ،عهذابی
دردناک خواهد بود .عالمه در تفسیر المیزان به بررسی واژه «رضوان» پرداخته و علت نکره بهودن
این واژه را تعظیم و غیر قابل فهم و درک بودن حقیقت رضوان میداند .عالمه ،بنهدگی عاشهقانه را
3
هدف اتلی آفریند انسان میداند؛ نه بندگی که به طمع بهشت و بیمناکی از آتد باشد..
برای آنکه مورد توجه شخصی قرار بگیریم ،باید رضایت او را جلب کنیم و برای جلب رضایت
او باید کارهایی را که او دوست دارد ،انجام دهیم و از کارهایی که باعث ناخشنودی او مهیشهود،
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ َّ
الل َ
ذه
پرهیز کنیم .این نکته در آیه  31سهوره آلعمهران بیهان شهده اسهت« :قذ ِإن كنذتم ت ِحبذون
َ ُ
َ َّ
ُ ْ ْ ُ ُ َّ
الل ُه َو َي ْغف ْر َل ُك ْم ُذ ُن َ
ذوب ُك ْم َو َّالل ُذه غفذور َرحذيم؛ بگهو« :اگهر خهدا را دوسهت
فات ِب ُعوني يح ِببكم
ِ
میدارید ،از من پیروی کنید! تا خدا هنیهز شهما را دوسهت بهدارد و گناهانتهان را ببخشهد و خهدا
آمرزنده مهربان است» .خداوند در آیه به فرستاده خود دستور میدهد که بهه مهردم بگویهد بهرای
4
لذت محبت خدا ،باید از از دستورات الهی پیروی کنند.
برخورداری از ِ
 .1مائده119 :؛ توبه100 :؛ مجادله22 :؛ بینه.8 :
 .2مائده119 :؛ توبه.100 :
 .3سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،9ص .339
 .4سایت عالمه محمدتقی مصباح یزدی؛ عوامل و موانع محبت خدا؛ جلسه یازدهم؛ .92/11/23
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لَلثِِ
امام جواد  ،سه راه را برای رسیدن به رضایت و خشنودی خداوند بیان فرمهوده اسهت« :ثَ َ
ِ
ِاّللِكَثْ ُة ِ
ِ ِ
ِاَلس ِتغ َف ِ
ِ ِ ِ
لد َق ؛ 1سهه چیهز اسهت کهه
ِالص َ
ار َِوِ َخف ُ
لْ ُة و
ضِال َجانب َِوِكَث َ
َيبَُغ َِِْبال َعبدِرض َوا َ ه َ َ

رضوان خداوند متعال را به بنده میرساند :زیاد استغفار کردن ،فروتنی و زیاد تدقه دادن».

 .3نماز همراه با اشتياق و عشق

در سلوک عبادی ،اشتیاق به عبادت ،آغاز راه و تهالش بهرای رسهیدن بهه چیهزی اسهت کهه از آن
محروم هستیم و عشق ،مرحلهای است که محبوآ را یافتهایم و میکوشهیم تها از محبهوآ خهود
پاسداری کنیم 2.مشتاق ،تشنهای در جستوجوی یافتن چشمه است و عاشق ،مشتاقی است کهه
ِ
به چشمه رسیده و برای حفظ آن میکوشد و بیمناک و نگر ِان از دست دادن محبوآ خهود اسهت.
شوق ،پید از وتول به محبهوآ و عشهق پهس از وتهال اسهت 3.در روایهاتی از پیهامبر گرامهی
ِالصلَل َةِ ُقْبلا ُ ِ
اسالم  ،آن حضرت نماز را وسیله قرآ و نزدیکی به خدا معرفی میکنهد« :إ و و
ِ ِ 4
لهذت معنهویی اسهت .بهدون
المؤم ِ
ْ» .برای اولیای الهی ،قرآ و همجواری با خهدا ،بهاالترین ِ
ُ
تردید نمازی میتواند عامل نزدیک شدن به خداوند باشد که بها شهوق و عشهق هحضهور قلهب
همراه است .نمازی که بر اساس انجام وظیفه و یا ترس از آتد انجام شود ،فاقد لذتی اسهت کهه
در انس و قرآ به خدا دریافت میشود؛ هر چنهد انجهام وظیفهه و احسهاس رههایی از عهذاآ و
مجازات نیز خود به نوعی لذتبخد خواهد بود.
َّ َ َ ُ ْ
َ َ ُ ْ َ
قرآن درباره منافقانی که از ایمان و شوق تهی هستند ،میفرمایدِ « :إذا قذاموا ِإلذی الصذال ِة قذاموا
ُك َس َالی؛ 5همنافقان چون به نماز برخیزند ،با اکراه و سستی برخیزند» .نماز با حضور قلب ،یعنی
درک حضور خدا و زیارت هدیدار خداست .پیشوایان معصوم که عظمت ،شهکوه و زیبهایی
جمال حق را دریافتهاند ،برای فرا رسیدن وقت نماز بیقهراری و لحظهشهماری مهیکردنهد تها بها
محبوآ خود دیدار کنند .امیرمؤمنان فرموده است« :وِمعنىِ َقدِ َقام ِ
تِالص ََل ُة ِِف ِ
ِاِل َق َامل ِ ِ َأفِ
َ َ َ
و
َ
ْ
الصاله" یعنی زمان زیارت فرا رسید» .نماز ،زیارتنامه مهؤمن اسهت
الز َي َارة؛" 6قد قامت
َحا َِِ َوق ُتِِ ِّ
 .1عزیزالله عطاردی؛ مسید االمام الجواد؛ ص .247
 .2ر.ک :عبدالله جوادی آملی؛ اسرار عبادات؛ ج  ،1ص .83
 .3سعید شرتونی؛ اقرب الموارد؛ ذیل واژه عشق و شوق.
 .4علی بن حسام متقی هندی؛ کیز ّ
العمال؛ ح . 18907
 .5نساء.142 :
 .6محمد بن علی تدوق؛ التوحید؛ ص.241
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که در آن ،معبود خود را میستاید .چنهین نمهازی باعهث عهروج خواههد شهد« :الص َ ِ
لْ ُاجِِ
و
لَل ُةِمع َ
المؤ ِمْ» 1.آیتالله جوادی درباره آ ار نماز میفرماید:
ُ
َِّ َِّ ْ
نقد نماز در زندگی مؤمن آن است که او را از فرو افتهادن در تبهاهی بهازدارد« :إن الصذالة
َْ

َْ

َ

ْ

َ ُ َ
َ َ
ْ
نك ِر؛ 2نماز هانسان را از زشتیها و گناه بهاز مهیدارد» .اگهر نمهاز
اء والم
تنهي ع ِن الفحش ِ

آدمی را از گناه باز نداشت و یا او را تطهیر نکرد ،بهرهای از نماز نداشتهایم و هنوز به مرحله
َْ

َْ

َ

ْ

َ ُ َ
َ َ
ْ
نك ِر» نرسیدهایم .این نماز نمیتواند معراج باشد.
اء و الم
«تنهي ع ِن الفحش ِ

مؤمن حقیقی ،همه عبادتها را دوست دارد و آن را بها اشهتیاق و عاشهقانه انجهام مهیدههد 3.در
روایتی از پیامبر آمده است:

ِ
ِالعباي ِ َفعانَ َقهاِوِاَحبهاِ ِب َق ِ
اِِمِْع َشق ِ
ِ
ِ
لوِ
َبه َِو َ
ا َ
َفض ُ ِال َن َ َ َ
لْ َلِلَهلاِ َف ُه َ
ََ
ََ
لْهاِب َج َسلد َِوِ َت َف و
ِباش َ
ِ
ِالدنياِعَىِع ٍ
سْ؛ 4بهترین مردم ،کسانی هستند کهه
َمِعَىِيُ ٍِ
سِْا
َ
َصب ِم َْ ُّ َ ُ
َىِماِا َ
بالىِع َ
َليُ
َ
عاشق عبادتاند و آن را مانند معشوق در آغوش میگیرند و عبهارت را بها شهادمانی انجهام
میدهند ،و خود را از هر گونه دلمشغولی جز نمهاز ،فهارغ مهیکننهد و بهرای آنهان تفهاوتی
نمیکند در زندگی دنیا ،در سختی و یا در آرامد باشند.

فهرست منابع
کتب

 .1آملی ،سید حیدر؛ تفسیر المحیط األعظم و البحهر الخضهم؛ تحقیهق سهید محسهن موسهوی
تبریزی؛ چال سوم ،تهران :سازمان چال و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی1422 ،ق
 .2حر عاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه؛ قم :مؤسسة آل البیت  1419 ،ق.
 .3جوادی آملی ،عبدالله؛ اسرار عبادات؛ چال نهم ،قم :الزهرا 1381 ،ش.
 . 1این حدیث است در برخی منابع تفسیری به پیامبر گرامی اسالم منسوآ شهده اسهت :ر.ک :احمهد بهن ابیسهعد
رشیدالدین میبدی؛ کشف األسرار و عد األبرار؛ ج  ،2ص 676؛ محمد بن ابراهیم عطار؛ تذکر األولیاء ،ص 222؛
سید حیدر آملی؛ تفسیر المحیط األعظهم و البحهر الخضهم؛ ج  ،6ص 250؛ نظامالهدین حسهین بهن محمهد قمهی
نیشابوری؛ غرائب القرآن و رغائهب الفرقهان؛ ج  ،1ص  .114نعمتاللهه بهن محمهود نخجهوانی؛ الففواتح االلهیفه و
المفاتح الغیبیه؛ ص .،19
 .2عنکبوت.45 :
 .3عبدالله جوادی آملی؛ اسرار عبادات؛ ج 1؛ ص .83
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2حدیث . 3

عوامل و زمینههای لذت معنوی از نگاه قرآن 217 

 .4جعفری ،محمدتقی؛ آفرییش و انسان؛ تهران :مؤسسه تدوین و نشهر آ هار عالمهه محمهدتقی
جعفری1388 ،ش.
 .5رشیدالدین میبدی ،احمد بن ابیسهعد؛ کشفف األسفرار و عفدة األبفرار؛ تحقیهق علیاتهغر
حکمت؛ چال پنجم ،تهران :امیر کبیر1371 ،ش.
 .6شرتونی ،سعید؛ اقرب الموارد؛ قم :مکتبة آیةالله المرعشی النجفی1403 ،ق.
 .7تدوق ،محمد بن علی؛ التوحید؛ چال هفتم ،تهران :تلویون1393 ،ش.
 .8هههههههههههههههههههههههههه؛ علل الشرایع؛ قم :مکتبة الداوری[ ،بیتا].
 .9طباطبایی ،سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ چال پهنجم ،قهم :جامعهه مدرسهین
حوزه علمیه1378 ،ش.
 .10عطار ،محمد بن ابراهیم؛ تذکرة األولیاء؛ چال اول ،دمشق :دار المکتبی[ ،بیتا].
 .11عطاردی ،عزیزالله؛ مسید االمام الجفواد ابیجعففر محمفد بفن علفی ؛ تههران :عطهارد،
1391ش.
 .12قمی نیشابوری ،نظامالدین حسن بن محمد؛ غرائب القرآن و رغائب الفرقان؛ محقهق شهی
زکریات عمیرات؛ چال اول ،بیروت :دار الکتب العلمیه1416 ،ق.
 .13کلینی ،محمد بن یعقوآ؛ الكافی؛ تصهحیح :علیاکبهر غفهاری؛ چهال پهنجم ،تههران :دار
الکتب اإلسالمیة[ ،بیتا].
 .14متقی هندی ،علی بن حسامالدین؛ کیز ّ
العمال؛ بیروت :الرساله1409 ،ق.
 .15مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار؛ قم :انتشارات تدرا1375 ،ش.
 .16منسوآ به امام رضا ؛ الفقه المیسوب الی االمام الرضا ؛ چال اول ،مشههد :مؤسسهه
آل البیت 1406 ،ق.
 .17نخجوانی ،نعمتالله بن محمود؛ الفواتح االلهیه و المفاتح الغیبیفه؛ چهال اول ،مصهر :دار
رکابی للنشر1999 ،م.
سایتها

سهایت عالمهه محمههدتقی مصهباح یهزدی؛ «عوامههل و موانهع محبهت خههدا»؛ جلسهه یههازدهم؛
92/11/23

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

عاقبت بهخیری در آموزههای اسالم

ا *
محمدعلینی 
ک

مقدمه

قرآن کریم و معصومین همواره به پیروان خود درباره سرانجام کار توتیه فراوان کردهاند .ایهن
تذکر و توتیه درباره سرانجام نیک و عاقبت خوآ در تمامی امور بهویژه در پایهان عمهر زنهدگی،
بسیار مهم و ضروری است .از آنجا که یکی از ضروریترین نیاز انسان برای حضهور در آخهرت،
عاقبت بهخیری و سرانجام نیک است؛ الزم است تا با علهل و عوامهل عاقبهت بههخیری در کهالم
خدا و روایات معصومین آشنا شویم .بر این اسهاس ،عوامهل اساسهی و مهمهی کهه در ایهن
نوشتار به آن پرداخته میشود ،عبارتند از :ایمان و عمل تالح ،تقوا ،دوست و همنشهین شایسهته،
احسان و نیکی به مردم و نیز نیکی به پدر و مادر .اندیشه ،تفکهر ،تعقهل ،تهدبیر و دوراندیشهی در
زندگی انسانها و در همه احوال ،از جمله عوامل عاقبت بهخیری است کهه توجهه بهه آن ،مههم و
اساسی است.
اهميت عاقبت بهخيری

جنین در شکم مادر برای زندگی دنیا ساخته میشود .کمال وی در ایهن اسهت کهه تمهام اعضها و
جوارحد به طور کامل شکل بگیرد .این سالمتی تا زمانی ادامه مییابد که متولد شود .انسهانها
نیز در شکم مادر روزگار برای زندگی در آخرت ساخته میشوند .سهعادت آدمهی ایهن اسهت کهه
تمام ابعاد وجودیاش در دنیا به سالمت و شایستگی ساخته شود و این سالم بودن تا لحظه مهرگ
َ
و انتقال به عالم قیامت ،دارای دوام باشد .بر این اساس به جهت گهذر از دنیهای فهانی بهه دنیهای
باقی ،عاقبت بهخیری بسیار ضروری و مهم است.
* داندآموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری دینپژوهی.
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عوامل عاقبت بهخيری

عوامل متعددی در عاقبت بهخیری آدمی نقد دارند که به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1ایمان و عمل صالح

قرآن کریم ،مردم را به ایمان دعوت میکند و ایمان ،یک مقوله قلبی و غیر از تسلیم ِترف اسهت.
َ ْ َ ْ َ ُ َ َِّ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ
َ ْ
ذم تؤ ِمنذوا َول ِكذن
قرآن ایمان را به لحا رتبی ،باالتر از اسالم میداند« :قال ِت اأعراب آمنا قذ ل
َ
ُ
َ
ق ُولوا أ ْس َل ْمنا» 1.بنا بر این آیه شریفه ،خداوند از جامعه ایمانی میخواهد که همگان بهه درجههای
از ایمان نایل شوند .مؤمنان کسانی هستند که ضهمن اقهرار بهه وحهدانیت و رسهالت پیهامبر ،
دارای تصدیق قلبی هستند.
اِليما ُ ِ ُه ِ
ِ
ِ،وِ
لْ ُارِ ِبالَ َِّسلا ِ َ
َ
عمل ،جزء ایمان است؛ چنانکه امام تادق فرموده استَ « :
لوِاِلق َ
ِ
ِ،و َِع َم ِ ِباِلَر َكا ِِ؛ 2ایمان عبارت است از اقرار به زبان و اعتقاد در قلب و عمل بهه
َعقدِفىِال َقَ ِب َ
ارکان» .بنا بر روایات ،ایمان مانند خون است که از قلب سرچشمه میگیرد و در تمام عروق بهدن
جریان مییابد .ایمان ،حیات معنوی انسان است و هر گاه حیات در قلب داخهل شهود ،بهه همهه
اعضای بدن جریان مییابد 3.ایمان ،آ ار نیک فراوانی نیز دارد؛ همچون تولید بهجهت و انبسهاط،
نیکو ساختن روابط اجتماعی و کاهد و رفع ناراحتیهای ضروری که الزمه ساختمان این جهان
4
است.
5
عمل تالح ،از برجستهترین نمودهای رفتاری ایمان به خدا و مکمل ایمان معرفی شده اسهت.
برخی گفتهاند« :تالحات یا عمل تالح ،تبلور ایمان است در اعمال و رفتار خارجی ما و از این
َِّ َ َ ُ َ َ ُ
َِّ
حات» بید از هر عبارت دیگر مکرر در قرآن بهه کهار رفتهه
رو عبارت «ال ِِين آمنوا و ع ِملوا الص ِال ِ
است .آنان که ایمان آوردهاند ،مؤمن به شمار نمیآیند؛ مگر آنکه ایمان درونی آنان در اعمالی کهه
6
اطالق عمل تالح بر آنها شایسته باشد ،متجلی گردد».
ْ
َ
َ
َ
ِّ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ِّ
ُ
ْ
قرآن ،عمل تالح را راهی برای باال رفتن کلمه طیبه و علم میداندِ « :إلي ِه يصعد الك ِلذم الط ِيذب َو
 .1حجرات.14 :
 .2محمد بن یعقوآ کلینی؛ اصول کافی؛ ج  ،2ص .23
 .3ابوطالب تجلیل؛ ارزشها و ضد ارزشها در قرآن؛ ص .10
 .4مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،2ص.43
 .5سید حسین شرفالدین؛ ارزشهای اجتماعی از میظر قرآن کریم؛ ص .142
 .6توشیهیکو ایزوتسو؛ مفاهیم اخالقی ف دییی در قرآن؛ ترجمه فریدون بدرهای؛ ص .256
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َ

ْ َ َ ُ َِّ
الص ِال ُح َي ْرف ُع ُه؛ 1سهخنان پهاکیزه بهه سهوی او بهاال مهیرود و کهار شایسهته بهه آن رفعهت
العم
میبخشد» و مؤمنان دارای عمل تالح را به عنوان برترین موجودات هستی معرفهی میکنهدِ « :إ َِّن
ُ
َ
َِّ َ َ ُ
ُ
َِّ
الص ِال َح ِات أ َول ِئ َك ُه ْم خ ْي ُر ْال َب ِر َِّي ِ ؛2آنان که ایمان آوردند و نیکوکار شهدند ،آنهها
آمنوا َو َع ِملوا
ال ِِين
به حقیقت بهترین اهل عالمند» .از نظر برخی مفسران ،عمل تالح کاری است که فطهرت بشهر
3
به آن رغبت دارد و سزاوار میداند که از آدمی سر زند.
تاری گویای آن است که مؤمنانی که عمل شایسته انجام دادند و بر ایمان و عمل تالح خهود تها
پایان عمر پایدار ماندند ،با سرانجام نیک و عاقبت بهخیری به دیدار پروردگار خود شتافتند.

 .2تقوا

یکی از راههای رسیدن به حسن عاقبت ،تقوا و پرهیزکاری است .قهرآن در آیهاتی بهه ایهن مطلهب
اشاره کرده است 4.قرآن ،به انسان بیداری میدهد تا حضور خداوند را احساس کند و او را به تقهوا
5
دعوت میکند تا واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند.
تقوا از ماده «وقایه» به معنای نگهداری یا خویشتنداری است؛ یعنی انسان باتقوا کسی اسهت کهه
کنترل و ترمز دارد .خودش را در برابر گناه کنترل میکند؛ مانند ماشینی که در جاده پر پهیچ و خهم
بدون ترمز با خطرات سهمگینی مواجه است و چه بسا به دره سقوط کند ،امها ماشهینی کهه ترمهز
دارد و راننده به موقع ترمز میکند ،میتواند ماشین را به راحتی در تمامی پیچ و خمها کنتهرل کنهد
و سالم به مقصد برساند .تقوا ،داشتن قدرت کنتهرل و پرهیهز از خطها در موقعیتههای گونهاگون
است.
ُ َّ
َ َ ْ 6
تقوا ،مانند لباس است که آدم را از گرما و سرما حفظ میکندَ « :و ِلباس التقوی ِذلك خير؛ جامهه
پرهیزگاری از هر جامهای بهتر است» .امام باقر در تفسهیر آیهه فهوق فرمهوده اسهت« :لبهاس،
همان لباسی است که شما میپوشید و لباس تقوا ،عفاف است» 7.تشهبیه تقهوا بهه لبهاس ،بسهیار
 .1فاطر.10 :
 .2بینه.7 :
 .3سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،6ص .375
 .4قص 83 :؛ اعراف128 :؛ هود.49 :
 .5محمدمهدی آتفی؛ اخالق از دیدگاه قرآن؛ ص .31
 .6اعراف.26 :
 .7علی بن ابراهیم قمی؛ تفسیر القمی؛ ج  ،1ص 225؛ محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،68ص .271
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ظریف و زیباست؛ زیرا همانگونه که لباس زشتیهای بدن را میپوشاند ،تقوا نیز زشتیهای روح
را میپوشاند .لباس ،انسان را در برابر گرما ،سرما و دیگر گزندهها ایمن میکند؛ تقوا نیهز از روح،
نفس و عقل انسان ،در برابر وسوسهها و دسیسههای شیطان محافظت میکند.
تقوا را میتوان قطبنمای انسان دانست .همانطور که کشتی با قطبنمها راه خهود را بهه درسهتی
پیدا میکند ،انسان نیز با تقوا که حکم قطبنما را دارد ،راه تحیح و درست را برای ههدایت پیهدا
خواهد کرد 1.انسان متقی که با پرهیزکاری راه درست را در دنیا پیدا کرده و تا پایان عمرش بر تقهوا
بوده است ،با عاقبت بهخیری و سرانجام شایسته از دنیای فانی به آخرت ماندگار هجرت خواههد
کرد.
 .3احسان و نيکی به مردم

ع
حسن در مهورد ههر آنچهه کهه احسهاس خوشهی ،رضهایت ،تحسهین و زیبهاییخواهی انسهان را
برانگیزاند ،به کار برده میشود .در برخی موارد ،مترادف کامل واژه «خیر» در هر دو زمینه دینهی و
ً
دنیایی است 2.احسان عموما به معنای نیکی در مقابل بدی به کار میرود .حسنات نیز به امهوری
ع
گفته میشود که انسان به حسب طبع خهود ،آنهها را حسهن و محبهوآ میدانهد؛ ماننهد عافیهت،
نعمت ،امنیت و آساید که همه از ناحیه خدای سبحان است 3.احسان نیز گاه به معنای بخشهد
به دیگران و گاه در یک معنای عام ،هر کاری نیک و پسندیدهای را شامل میشود .از این رو همهه
اعمال و کارهای مثبت و مفید و دارای ارزش اخالقی ،از مصداقهای ایهن واژه در کهاربرد دوم آن
4
شمرده میشود.
َ
ُ َ َ 5
َ َ َ َ
حسن كما احسن الله ِاليک؛ همچنانکه خدا به تهو نیکهی کهرده،
خداوند به نیکی امر میکند« :ا ِ
َِّ َِّ َ َ ْ ُ ُ ْ
ْ
َ
نیکی کن» و به دادگری و نیکوکاری و انفاق بر خویشان فرمان میدههدِ « :إن اللذه يذأمر ِبالعذد ِل
ُ
ْ
َو ِاْل ْح َس ِان َو ِإ َيتا ِء ِذ ْالق ْر َبی» 6.پروردگار با تراحت تأکید میکند که نیکوکاران را دوسهت دارد:
«إ َِّن َِّالل َه ُيح ُِّب ْال ُم ْحسن َين» 7.رسولخدا نیز درباره نیکی به دیگران میفرماید« :عََيکِ ِبص ِ
نائ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ
ِ
 .1محیالدین حائری شیرازی؛ تمثیالت؛ ص.41
 .2توشیهیکو ایزوتسو؛ مفاهیم اخالقی – دییی در قرآن؛ ترجمه فریدون بدرهای؛ ص  278و .279
 .3سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،5ص .9
 .4سید حسین شرفالدین؛ ارزشهای اجتماعی از میظر قرآن کریم؛ ص .141
 .5قص .77 :
 .6نحل.90 :
 .7آلعمران.134 :
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يْ َفِّن َوهاِتَد َف ُ ِمص ِ
لوء؛ 1کارههای نیهک را انجهام ده کهه آنهها جلهوی مرگههای بهد را
ِالس ِِ
الخ ِِ
َ
ار َ ُّ
َ َ
میگیرند» .آن حضرت با تشویق مردم به احسان میخواهد افراد جامعه از زندگی خوش و باتفا
برخوردار شوند.
در فرهنگ اسالمی احسان مانند بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر جنبه بده بسهتانی دارد .کسهی
که به مردم احسان و نیکویی میکند؛ به طور متقابل از آنان احسان و خوبی میبینهد .بها رعایهت
اتل احسان و خوبی متقابل ،زندگی اجتماعی انسانها وضعیت ایدهآل پیدا میکند و اشهخاص
به سوی کمال مطلوآ حرکت میکنند و این ،همان سرمایه اجتماعی است .قهرآن ایهن حقیقهت
ُْ َ
َ
ُْ َُْ
ُ
ذك ْم؛ 2اگهر نیکهی
اجتماعی را با بیان شیوا چنین بیان داشته استِ « :إ ْن أ ْح َسذنت ْم أ ْح َسذنت ْم ِأنف ِس
کنید ،به خودتان نیکی کردهاید».
وونیکیممیکنودردجلم انمداز  
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یکی از مصادیق مهم نیکی و احسان ،ادخال سرور و شادی است که در فرهنگ اسالمی نیز مورد
لال ِِإل ه ِ
ِ
بِاِلَعم ِ
َلىِاّللِ
توجه ویژه قرار گرفته است .امام تادق در این باره فرموده است« :مِْ َأ َح ِّ
َ
َ
يهِالمؤ ِم ِْ ِِمْ ِِإشبا ِ ِجوع ِت ِهِ َأوِتَن ِف ِ
َِ ِ
َع وز َِو َ ِ
ِالسْ ِ
له؛ 4از
اءِ َي ِين ِِ
يسِكْ َب ِت ِهِ َأوِ َق َض ِِ
َ َ َ
ور َ
ِعََىِأخ ُ
ِج و ِإي َخا ُل ُّ ُ
محبوآترین کارها نزد خدای عزوجل ،شاد کردن برادر مؤمن است؛ بهه وسهیله سهیر کهردن او از
گرسنگی ،گشودن گره گرفتاری او یا پرداخت بدهکاریاش» .نکته ظریف این روایت ،توجهه بهه
نیازهای معیشتی و رفع گرفتاری برادران ایمانی است که به شادی آنهان منجهر میشهود .شهادی و
سرور افراد یک جامعه ،چهره زندگی اجتماعی را نیز شاد و زندگانی را برای همه افهراد مطلهوآتر
میکند.
در جامعه کنونی و بهویژه پس از پدیده ویروس کرونا و گرفتاریههای گونهاگون اقشهار مختلهف،
احسان و نیکوکاری نمود ویژهای پیدا کرده است .حرکتههای خودجهوش در کمهک بهه مهردم و
کارهای فرهنگی مانند ایجاد تندوقهای قر الحسهنه در جمهع فامیهل و یها شناسهایی فقهرا و
بهویژه خانوادههای آبرومنهد و نیازمنهد و کمهک مخفیانهه بهه آنهان بهرای حفهظ کرامهت و عهزت
انسانیشان در شرایط اقتصادی نامناسب کنونی موجب عاقبت بهخیری خواهد شد.
 .1حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل؛ ج  ،2ص .394
 .2اسراء.7 :
 .3مشرفالدین مصلح بن عبدالله سعدی؛ کلیات سعدی؛ مواعظ ،مثنویات ،شماره .41
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ اصول کافی؛ ج  ،2ص .192
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 .4نیکی به مادر و پدر

اهمیت و ارزش نیکی به پدر و مادرر ااد جنسد ات ماه میاااا ج را شاد ملید عدقبات باهخیری
َ َا ْ
ً
َ ً
رانست .خداوند متعدل میفرمدید« :أَل ُتش ِر ُكوا ِب ِه ش ْيئا َو ِب ْال َو ِال َد ْي ِن ِإ ْح َسانا؛ 1و ج اینکه باه های
وجه شرک به خدا نیدورید ،و به پدر و مدرر احسد منید».
فرزند نیکامدری را مه به پدر و مدررش احترام میمناد و همااار باه جناد خادمت میمناد ،بدیاد
احترام مرر .ر الخدا یک خااهر و برارر رضدعی راشت .روزی خااهر رضادعی پیادمبر
نزر ج حضرت جمد .وقتی پیدمبر نگدهش به او افتدر ،بد شدرمدنی از جد بلند شاد و زیرانادازش
را برای او گسترر و او را بر روی ج نشدند و بد خاشحدلی بد وی رگرم گفتگا شد .پس از مدای او
رفت و برارر رضدعی ج حضرت به نازرش جماد؛ اماد پیادمبر ج احتارام و پاریرایی را ماه از
خااهرش مرر بار ،از براررش نکرر .وقتی علت رفتدر پیادمبر را پر ایدند ،حضارت فرماار:
2
«خااهرم بیشتر از براررم رر خدمت به پدر و مدرر ماشد بار».
حق مدرر نسبت به پدر ،بیشتر و نگینار ا ت؛ زیرا مدرر فرزند را مد هد رر شاک خاایش نگاد
میرارر و بد امدم ختیهد وی را حمل میمند .بعد از وضا حمال نیاز شایررهی و مااوبات و
مراقبت ،وویفه نگینی ا ت مه مدرر به عهد میگیرر .شخصای نازر پیادمبر ا ا م جماد و
ه نابت فرماار« :بارو باه مادررت
رربدر احسد و نیکایی به والدین ؤال مرر .ر الخدا
3
خدمت و نیکایی من« .بدر چهدرم پدر را یدرجور شد.
اارقی رر زندگی انسد هدی شدیسته و مافق رر طال ادریخ ،گایدی ج ا ت مه خدمت به مادرر و
پدر ،ماجب عزت رنیدیی و ربلندی جند رر رنید و عدقبت باهخیری و ارانسدم نیاک رر جخارت
شد ا ت؛ مدنند شیخ مراضی انصدری به جهت احترام و نیکی به مادررش و جیتاللاه العممای
مرعشی نسفی به خدطر نیکی و احسد به پدرش .حتی افراری همچا اریسا و لاایی پد اتار
نیز به جهت احسد و احترامی مه رر بدر مدرر و پدرشد انسدم رارند ،به شاهرت و محبابیات رر
رنید ر یدند.
 .5دوست و همنشین صالح

یکی از مه ارین عاامل برای عدقبت بهخیری و ید عدقبت بهشری ،رو تد و همنشایند یاک فارر
 .1انعدم.151 :
 .2ید ابراهی

ید علای؛ اینگونه معاشرت کنیم؛ ص  137و .138

 .3همد  ،ص .159
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هستند .انسد بد انتخدب رر ت و جگدهدناه رو ات و همنشاین ،میاااناد جرمای را باه بادنارین
ررجدت بر دند و اشتبد و غفلت رر گزینش رو ات و همنشاین ،میاااناد او را باه پادیینارین و
پستارین ررمدت بر دند و رر امدمی زمینههد به قاط و ندباری بکشدند .قارج رر اار ماد ر،
یکی از عاامل حسنعدقبت و ید اءعدقبت را رو ت و همنشین افارار معرفای مارر ا ات .روز
َ
قیدمت بهشتید از مسدنی مه به جهن میروند ،ؤال میمننادَ « :ماا ََ َاك َك ُك ْ ِياَ ََا ر؛ 1چاه
چیزی شمد را به روزخ انداخت؟» .روزخید رنیال متعادری را بارای ایان ارانسدم خاار بیاد
ُ َا َ ُ ُ َ َ ْ
َ
اين؛ 2ماد پیا اته باد اهال بدطال
خائ ِض
میمنند مه یکی از جنهد ،چنین ا ات« :كنا نخوض مع ال ِ
همنشین و ه صدا باری ».
رو ت و رفیق میاااند نقشی رناشت دز رر زندگی هر فرر ایفد مند .چه بسیدر رو تد خاابی
مه بب روری از گند و عدقبت بهخیری انسد میشاند .جیدت و روایدت ،نقش بسزایی رر جهات
رار به رو تیهد و پرهیز از عااقب ندگاار رنیای و اخروی جنهد بر عهد رارند؛ چند ماه خداوناد
َ
ا َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ا ُ َ َ ْ ْ َ َّ ِّ َ َ ِّ
الص ِّ
َ َ ْ ُ
ادي ين
ولئک مع الذين أنع الكه عكي ِه ِمن الن ِبيين و
میفرمدید« :و من ي ِط ِع الكه و الرَول يأ ِ
َ َ َ ُ َ ُ
َ ا
َ ُّ َ
ولئ َک َريي ًا؛ 3و مسی مه خدا و پیادمبر را اطدعات مناد ،رر روز
و الشه ِ
داء و الص ِالحين و حسن أ ِ
ر تدخیز همنشین مسدنی خااهد بار مه خدا ،نعمت خاار را بار جناد امادم مارر ؛ از پیادمبرا و
صدیقد و شهدا و صدلحد ؛ و جنهد رفیقهدی خابی هستند».
بند بر عقل لی  ،رو تی بد نیکد و افراری مه رارای صفدت حمیاد هساتند ،خااب و پساندید
ا ت .رو ت خاب و همنشین صدلح ،میاااند بب رشد و اعادلی انساد و رر نتیساه عدقبات
بهخیری او شار؛ مدنند رو تی حبیب بن ممدهر و مسل بن عا سه.
همنشیی

تیی از تیی بیی باییید

تییا تیی را عقیی و دییی ب فزاییید

4

این رر حدلی ا ت مه رو تی بد افرار رارای رذایل و انحرافدت اخ قای ،ندپساند و مدیاه ارزنش
جرمی ا ت .اخ ق بد مدنند میکروبهدی جبله مسری ا ت؛ بارای ماادل اکبار ،بیمادری مساری
ا ت .اگر انسد بد فرر متکبر معدشرت مند ،متکبر میشار؛ همد گانه مه ه غارا شاد باد فارر
مبت به جبله ،ماجب گرفتدر شد جرمی میشار .انسد باد فارر غدفال ها ماه مینشایند ،غدفال
 .1مد ر.42 :
 .2مد ر.45 :
 .3نسدء.69 :
 .4علیامبر رهخدا؛ امثال و حکم؛ ج  ،1ص .41
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میشار .بد اهل رنید ه مه بنشیند ،اهل رنید میشار.

1

کند با جنس خ د هر جنس پیرواز

کبیی تر بییا کبیی تر بییاز بییا بییاز

2

خاشاخ قی و خاشرویی ،از رماز رو تیدبی ا ت؛ چند ماه امادم علای فرماار ا ات:
«ال َْب َش َاش ُة ِح َبالَ ُة ال َْم َو َّد ِة؛ 3خاشرویی ممند رو تیدبی ا ت» .افراری مه چهر ای گشادر رارناد،
رو تد بیشتری جرب میمنند.
نقل ا ت رو رو ت رر بیدبد همسفر بارند .رر طال را بد ه رعاا مررند .یکی به ریگری یلی
زر .رو تی مه یلی خارر و صاراش به شدت ررر گرفتاه باار ،بادو های حرفای روی شان
ناشت« :امروز بهترین رو ت مرا یلی زر» .جنهد به را شد ارامه رارند اد به چشامهای ر ایدند و
اصمی گرفتند حمدم منند .ندگهد رو ت یلیخارر به حدل غرق شد افتدر ،امد رو اتش او را
نسدت رار .او بر روی نگ ناشت« :امروز بهترین رو ت  ،زندگیام را نسدت رار» .رو اتی ماه
او را یلیزر و نسدت رار بار ،پر ید« :چارا وقتای ایلیات زرم ،بار روی شان و وقتای ااا را
نسدت رارم ،بر روی نگ ناشتی؟» .ج مرر گفت« :وقتی رو تی اا را ندراحت میمند ،بدیاد ج
را بر روی شن بنایسی اد بدرهدی بخشش ج را پدک مند؛ ولی وقتی به اا خابی میمناد ،بدیاد ج
4
را روی نگ حک منی اد هی بدری ج را پدک نکند».
فهرست منابع
کتب

 .1جصفی ،محمد مهدی؛ اخالق از دیدگاه قرآن؛ ق  :با تد متدب ،چدپ اول 1395 ،ش.
 .2ایزواسا ،ااشیهیکا؛ مفاهیم اخالقی – دینی در قرآن؛ ارجماه فریادو بادر ای؛ اهارا  :قلا ،
1360ش.
 .3رهخدا ،علیامبر؛ امثال و حکم؛ج  ،1چدپ بیست و یک  ،اهرا  :امیر مبیر 1391 ،ش.
 .4اسلیل ،اباطدلب؛ ارزشها و ضد ارزشها در قرآن؛ ق  :رفتر انتشدرات ا می1366 ،ش.
 .5حدئری شیرازی ،محیالدین؛ تمثیالت؛ ق  :شفق 1372 ،ش.
 .6عدی ،مشرفالدین مصلح بن عبدالله؛ کلیات؛ اهرا  :نیک فرجدم1362 ،ش.
 .1محیالدین حدئری شیرازی؛ تمثیالت؛ ص .27
 .2الیدس بن یا ف نمدمی گنسای؛ خسرو و شیرین؛ بخش .52
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ حکمت .6
 .4پارادل بیتااه؛ «را تد مااد رو ت خاب».
https://www.beytoote.com/fun/fiction-vocal/shortstory1-about-friendship.html

عاقبت بهخیری در آموزههای اسالم 227 

 .7ید علای ،یدابراهی ؛ اینگونه معاشرت کنیم؛ اهرا  :ر دلت قل 1366 ،ش.
 .8شرفالدین ،یدحسین ،ارزشهای اجتماعی از منظر قرآن کریم؛ اهرا  :ادزمد انتشادرات
پژوهشگد فرهنگ و اندیشه ا می1395 ،ش.
 .9شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه؛ اصاحیح صابحی صادلح؛ چادپ اول ،قا :
هسرت1414 ،ق.
 .10طبدطبدیی ،ید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ارجمه اید محماد بادقر ما اای
همدانی؛ ق  :رفتر انتشدرات ا می1363 ،ش.
 .11قمی ،علی بن ابراهی ؛ تفسیر القمی؛ ق  :مؤ سه رار الکتدب1313 ،ق.
 .12ملینی ،محمد بن یعقاب؛ اصول کافی؛ اهرا  :رارالاقلین1392 ،ش.
 .13مسلسی ،محمدبدقر؛ بحاراالنوار؛ بیروت :رار احیدء التراث العربی 1403 ،ق.
 .14مطهری ،مراضی؛ مجموعه آثار؛ اهرا  :انتشدرات صدرا1369 ،ش.
 .15نمدمی گنسای ،الیدس بن یا ف؛ خسرو و شیرین؛ اهرا  :جایسد1396 ،ش.
 .16ناری ،حسین بن محمداقی؛ مستدرک الوسائل؛ ق  :مؤ سه جل البیت 1360 ،ش.
سایتها

پارادل بیتااه؛ «را تد مااد رو ت خاب».

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

حقوق اعضای بدن :زبان ،گوش و چشم در رساله حقوق امام سجاد
*

حجتاالسالموالمسلمیندکترمصطفیآزادیان 


مقدمه

از نظر اسالم همه جهان هستی ،مخلوق و مملوک خدای متعال اسهت و کسهی بهدون اذن خهدا
َ
َ
َ
نمیتواند درآن تصرف کندَّ « :الل ُه خ ِال ُق ُك شيْء َو ُه َو َع َلی ُك ش ْیء َو ِكي ؛ 1خداوند ،آفریهدگار
همه چیز است و حافظ و ناظر بر همه اشیاست» .انسان و اجزای بدن او نیز آفریده خدا و متعلهق
به اوست .بنابراین نه تنها تصرف و دخالت بیجا در جهان هستی ،محیطزیست و زنهدگی سهایر
انسانها بدون اجازه خدا جایز نیست؛ بلکه تصرف انسان در بدن خود نیز بدون اجازه خدا جهایز
نخواهد بود .امام سجاد در رساله حقوق 2،به حقوق اعضای بدن اشاره فرموده است که ایهن
نوشتار تنها به سه عضو اتلی بدن ،یعنی زبان ،گوش و چشم میپردازد.
 .1حق زبان

توانایی انسان بر سخن گفتن ،یکی از نعمتهای خداوند و از شاخصههای تمایز انسهان از سهایر
حیوانات است .کالم ،نشانگر شخصیت انسان اسهت؛ چنانکهه امیرالمهؤمنین علهی فرمهوده
است« :المْءِمخبوءِتَحت ِِل ِ
سان ِِه؛ 3انسان زیر زباند پنهان است».
َ
َ ُ َ ُ
آدمیمخفیاسمتدرزیمرز مان  


اینز انپردهاست ردرگماهجمان 4


زبان از یک سو وسیله ذکر الهی ،خواندن نماز ،تالوت قرآن ،توتیه به خوبیها و گفتن جمهالت
* دکتری ادیان و عرفان.
 .1زمر.62 :
 .2ر.ک :محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ص 564؛ حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص.430
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ حکمت .148
 .4جاللالدین محمد بلخی رومی؛ مثیوی معیوی؛ دفتر دوم ،ص .241
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ُ

َّ

محبتآمیز استَ « :و ق ُولوا ِللن ِاس ُح ْسنا»؛ 1و از سوی دیگر وسیله دروغگویی ،دشهنام ،غیبهت،
تهمت ،زخم زبان و سایر گناهان است .امام سجاد حقوق زبان را اینگونه بیان کرده است:
 .1/1پرهيز از بدزبانی و عادت به کلمات خوب و مؤدبانه

لقِ
امام در اولین سخن خود درباره حق زبان ،بر گرامیداشت زبهان تأکیهد میکنهدَِ « :و وأملا َح ُّ
ب؛ اما حق زبانت بر تو آن اسهت
َى اِل َي ِ ِ
ِو َحمَُه َع َِ
ِعََىِال َخي ِْ َِ
الَ َِّسا ِ ِف َِّ ِك َْ ُامه َع ِِ
ْ ال َخ َنى َِو َتع ِو ُيد ُ َ

که آن را از دشنامگویی گرامیتر داری و به گفتن کلمات خوآ و نهافع ،عهادتد دههی و بهر ادآ
وادارش کنی».
از نگاه اسالم ،اگر چه سهخن گفهتن از اعمهال اختیهاری انسهان اسهت ،امها آنگونهه کهه برخهی
َ
َّ
ُ
2
میپندارند باد هوا نیست و فرشتگان آن را بت میکنندَ « :ما َي ْل ِفٌ ِم ْن ق ْول ِإال َل َد ْي ِه َر ِقيب َع ِتيذد؛
انسان هیچ سخنی را بر زبان نمیآورد ،مگر اینکه همان دم ،فرشتهای مراقب و آمهاده بهرای انجهام
مأموریت هو ضبط آن است» .از همین روست که در روایات بر حفظ زبان از گنهاه تأکیهد شهده
لد ِ ِو ِِل ِ
ِ
ِ
ِ
سَمِم ِ
است؛ چنانکه امیرمؤمنان فرمودِ « :
سلان ِِه؛ 3مسهلمان
لِْي َ
ِالمسَ ُمو َ ِم َ
الم ُ َ َ
ِْسَ َم ُ
ُ
کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند» .امام باقر نیز فرمهوده اسهت« :إ و ِ
ِ
ِ
ش؛ 4خداوند شخ ناسزاگوی بد دهان را دشمن دارد».
ِالمتَ َف ِّح َ ِ
ه َاّللَِِيُبغ ُ
ضِالفاح َش ُ
انسان خردمند میکوشد خود را از آفات زبان حفظ کند؛ زیرا میداند زبهان در سرنوشهت انسهان
ُ َّ
تأ یر دارد .در قیامت بهشتیان از دوزخیان میپرسند چرا جهنمی شهدید آنهها میگوینهدَ « :وكنذا
َُ ُ
وض َم َع ْال َخ ِائ ِض َين؛ 5ما پیوسته با اهلباطل همنشین و همصدا بهودیم» .عالمهه طباطبهایی
نخ
در تفسیر این آیه مینویسد« :منظور از خو  ،سرگرمی زبانی و عملی در باطل و فهرو رفهتن در
6
آن است ،بهگونهای که فرد از توجه به غیر باطل غافل شود».
یکی از راههای نجات از آفات زبان و عادت به گفتن جمالت شایسته ،این است کهه فهرد قبهل از
آنکه سخنی بر زبان جاری سازد؛ ابتدا فکر کند ،اگر به مصلحت و به نفع دین و دنیای انسان بود،
 .1بقره.83 :
 .2ق.18 :
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،32ص .40
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .324
 .5مد ر.45 :
 .6سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،20ص .98
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سخن بگوید؛ در غیر این تورت سکوت کند .امیرمؤمنان علی
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فرموده است:

ناف ِق ِِملِْو ِ
ِالمؤمْ ِِمِْو ِ
راء ِِل ِ
راءِ َقَ ِب ِهِوِإ َ ِ َقَبِالم ِ
ِ
ِإذاِأرايِ
ِالملؤمْ
سلان ِهألِِل َ
إ َ ِِلسا َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
فس ِهِِ،فِّ ِكا َ ِ َخيْاِأبدا ِوِإ ِكا َ َِشْاِوِارا ِ،وِإ َ ِالم ِ
ِبكَلمِ َتدبْ ِف ِ َن ِ
ٍ
نلاف َقِ
أ َِيت َكَ ََم
ُ
ُ
ُ
َ وَ ُ
َ
ِ ِِ
َيله؛ 1زبهان مهؤمن ،در پشهت دل
َلهِوِملاِذاِعَ ِِ
َلِيدرفِماِذاِل ُ
َيتكََ َُمِبماِأتىِعَىِلسان ِهِ َ
اوست و دل منافق ،در پشت زبان او؛ زیرا مؤمن هر گاه بخواهد سخنی بگو ید ،ابتدا درباره
آن میاندیشد؛ اگر خوآ بود ،اظهارش میکند و اگر بد بود ،آن را پنهان میدارد؛ اما منافق
هر چه به زباند آید ،میگو ید؛ بیآنکه بداند چه سهخنی بهه سهود و چهه سهخنی بهه زیهان
اوست.

آیتالله خسروشاهی درباره آیتالله بهجت میگوید« :یکی از ویژگیههای بهارز ایشهان آن
بود که وقتی میخواستند مطلبی بفرمایند ،عالوه بر رعایت مقتضهی حهال ،اول فکهر میکردنهد؛
حتی در این زمینه که مطلب را چگونه و در چه قالب و جمالتی بگویند تا از سویی کوتاه باشهد و
2
از جهتی رساتر بوده و بهتر مطلب را برساند».
 .1/2سکوت و اجتناب از زیادهگویی

امام سجاد

در بیان حقوق دیگر زبان ،به سکوت و پرهیز از زیادهگویی اشاره کرده است:

يْ ِو الدنيَِا ِو ِ
ض ِِ الحاج ِِ ِو المن ِ ِ
ِإَل لمو ِ
ِ
ول الشو ِن َع ِِ القََ ِيَل ِِ
ْ ال ُف ُض ِِ
إعف َا ُ ُِ َع ِِ
فع ِلَ َد ِِ َ َ َ
َ َ َ َ َ
َِو إج َم ُام ُه ِّ ِ َ
ْ َضْرهَِا م ِ ق َِّ ِ ِع ِ
ِِ
ْ ال َعاق ِِ
تزي ُِ
ائدتهَِا َِو يُ َع َِد َش َِ
اهد ال َعق ِِ َِو َ
الفاَئدِة التَ ِ ََِليُؤ َم ُِ َ ُ َ َ
الدل ِي َ
َ
ِع ََيه َِو َ
ليم؛ و از بیخهود چرخیهدن در
ِبلاللله ال َعَل ِِّ ال َع ِظ ِِ
ْ ِس َيْ ِته ِف ِل َس ِانه َِو َل ُق َِو ة ِّإَل ِِ
ِب َعق َِه ُحس ُِ
دهان ،منعاش نمایی تا سکوت کند ،مگر در جایی که نیاز به تکلم باشد و نفعی برای دنیا و
آخرت داشته باشد و نگذاری سخنی که فایده و نفعی ندارد و جز ضرر و زیان ،حاتهلی در
آن متصور نیست؛ از دهان تو خارج شود ،بعد از آنکه عقل و نقل بر مضر بودن و بهد بهودن
آن داللت دارد؛ زیرا که زینت عاقل به عقلد ،در خوبی گفتار و درست سخن گفتن اسهت
و حول و قوهای نیست ،مگر به حول و قوه خداوند بزرگ.

یکی از مقامات معنوی انسان ،سکوت است؛ اینکه انسان بتواند بر نفس خوید لگام بزند ،زبان
خود را در کام نگهدارد و از اظهار فضل و دانایی و زیادهگویی بپرهیهزد .امهام تهادق فرمهوده
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ خطبه .176
 .2جمعی از نویسندگان؛ زبان :بایدها و نبایدها؛ ص .76
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َِل ِبن ِهِياِبنى ِِا ِكُنتِزعمتِ َا و ِالكَ ِ ِ ٍ ِ
است« :قالِلُقما ُ ِ ِ
لب؛
وت ِِملِْ َذ َه ٍِ
ِالسلكُ َ
َ َ َ َ
َ
َ
َلمِمِْف وضلهِ َفلا و ُّ
َُ و
لقمان به پسرش گفت :فرزند عزیزم! اگر گمان میکنی سخن گفتن از نقره است ،بهه درسهتی کهه
سکوت از طالست».

1

سخنگرچ هرلح دلکاوراسمت  


پشمممیمانزگفتممماردیمممدم سمممی  


چ  ینمی موشمیازآن هتمراسمت 


پشممیماننگشممتاز موشممیکسممی 
2



مرحوم آیتالله کوهستانی میفرمود« :در دوران طلبگهی ،چنهد سهال بها یهک طلبهه اردبیلهی
همحجره بودیم .ابتدا که میخواستیم با هم در حجره درس بخوانیم و زندگی کنیم ،تعههد کهردیم
که جز حرفهای واجب و مستحب ،حرفی دیگر نزنیم .در طول این چند سال کوشهیدیم کهه بهه
3
این تعهد عمل کنیم و عمل هم کردیم».
البته در برخی موارد ،سخن گفتن وظیفه است؛ مانند نجات جان بیگنهاهی و یها نیفتهادن انسهان
نابینایی در چاه ،یا برای برخورد نکردن او با وسیله نقلیه ،یا در مقام احقهاق حهق خهود و دیگهران
نباید سکوت کرد.
وگر یندک نا ینماوچماهاسمت  


اگر امو  نشمیندنگنماهاسمت 4


امام سجاد در پایان سخناش درباره حق زبان ،عقل را زینهت انسهان معرفهی کهرده و فرمهوده
ِسيْ ِت ِ
ِ
ِ
هِف ِِل َس ِانه؛ زینت عاقهل بهه عقلهد در خهوبی گفتهار و
استَ « :وِتزيُِّْال َعاق ِ ِ ِب َعقَ ُ
هِحس ُْ َ
درست سخن گفتن است».
 .2حق گوش

گوش یکی از ابزارهای فراگیهری دانهد و فضهیلت اسهت و در رشهد و شهکوفایی انسهان نقشهی
ُ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ
ون أمه ِاتكم ال تعلمون شذيئا وجعذ
ط
بیبدیل دارد .قرآن کریم میفرماید« :والله أخرجكم ِمن ب ِ
َ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
اأ ْفئ َد َة َل َع َّل ُك ْم َت ْش ُك ُر َ
ون؛ 5خداوند شما را از شکم مادرتان خارج نمود ،در
لكم السمع واأبصار و ِ
حالی که هیچ چیز نمیدانستید و برای شما گوش و چشم و عقل قرار داد تا شکر نعمت او را بجها
 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .114
 .2بهاءالدین محمد بن حسین عاملی؛ کشكول شیخ بهایی؛ دفتر اول ،بخد چهارم.
 .3جمعی از نویسندگان؛ زبان :بایدها و نبایدها؛ ص .74
 .4مشرفالدین مصلحبن عبدالله سعدی؛ گلستان؛ باآ اول در سیرت پادشاهان.
 .5نحل.78 :
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در این فراز نکات مهمی را درباره حقوق قهوه شهنوایی انسهان

 .2/1شنيدن سخنان مفيد

امام سجاد

درباره حق گوش میفرماید:

نزيههِعْ َأ تَِجعَ َِه َط ِْيقا ِإلى َقَ ِب ِ ِإَل ِل ُفوه ٍِ كَ ِْيم ٍِ ت ِ
حد ُث ِِفى َقَ ِبل َِِ
َِو َأ َما َح ُِّ
َ ُ
و َ
َ
السم ِ ِ َفتَ ِ ُ ُ َ
َ ُ
ق و
ِ
َخيْاِ َأو تَ ِ
َلم ِِإلَىِال َق ِ
ِبابِالكَ ِ
ىِعَلىِ
َبِيُ َؤ َي
كس ُِ
ُ
ِالمعلان َ
ىِإليهِض ُْ ُ
ب ُخَقا كَْيمَ ِ،ف ِِّن ُوه ُ
وب َ
ماِف ِ
ِ
يهاِمِْ َخ ٍ
َوِشِْ؛ و اما حق گوش این است که مراقب باشی آن را نگشایی ،مگر برای
يِْا َ
شنیدن سخن خوبی که در دلت خیری پدید آورد یا اخالق واالیی بدان کسهب کنهی؛ زیهرا

گوش ،دروازه سخن به سوی قلب است که معانی گوناگونی را که متضمن خیر یا شر است،
به آن میرساند.

از نظر امام سخنانی مفیدند که دو ا ر مهم بر قلب داشته باشند ،اول آنکهه خیهری را در قلهب
ایجاد کنند و دوم آنکه موجب کسب اخالق نیکو شوند .مطابق فرمهاید امهام  ،گهوش و قهوه
شنوایی انسان ،یکی از ابزارهای مهم شکلگیری شخصیت است .شخصیت ههر فهردی ،برآینهد
خلق و خوی و اعتقادات اوست .آدمی با گوش سپردن به نوای دلنشین قرآن و روایات تهحیحه و
سخنان حکمتآمیز و مواعظ علمای معزز ،میتواند به قلهب خهود منفعتهی برسهاند و روح را در
َ ُ َ ُْ
کسب اخالق فضیلتمند کمک کند؛ از همین روست که قرآن میفرمایهدَ « :و ِإذا قذرئ الق ْذر ُآن
ِ
َف ْاس َتم ُعوا َل ُه َو َأ ْنص ُتوا َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُم َ
ذون؛ 1هنگهامی کهه قهرآن خوانهده شهود ،گهوش فهرا دهیهد و
ِ
ِ
ِ
باشید؛ شاید مشمول رحمت خدا شوید» .امام سجاد در حدیث دیگهری میفرمایهد« :لكُل ِّ ِ
ِ
ِالسم ِ
ِالح َسْ؛ 2هر چیزی میوهای دارد و میوه گوش ،هشهنیدن کهالم
َشئِفاك َه َ
ِالكَلم َ
ُ
ِ،وفاكه ُ و
نیکوست».
امام سجاد در ادامۀ سخنان خود دربارۀ حق گوش ،گوش را دروازه ورود سخن به قلب معرفی
میکند .در فرهنگ قرآن ،قلب همان عقل است که قدرت فهم حقهایق را دارد .اگهر شهنیدنیهای
انسان مطالب مفیدی باشد ،قلب با آنها زنده ،وگرنه دچهار مهر و یها مهرگ میشهود؛ چنانکهه
خداوند درباره عدهای میفرمایدَ « :ل ُه ْم ُق ُلوب َال َي ْف َق ُه َ
ون ِب َها؛ 3آنها دلها [ عقلها] یی دارنهد کهه
 .1اعراف.204 :
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،78ص .160
 .3اعراف.179 :
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با آن هاندیشه نمیکنند و نمیفهمند» .بنابراین انسان تنها باید بهه چیزههایی گهوش دههد کهه در
کسب اخالق و ملکات نیهک تهأ یر داشهته باشهند .امهام علهی در وتهف انسهانهای متقهی
اع ُهم َِعََىِال ِعَ ِمِالنو ِاف ِ ِل َُهمِ؛ 1متقین کسانی هستند که گوشهای خهود را
میفرمایدَ « :و َِو َق َفواِ َأس َم َ
فقط برای شنیدن داند مفید مورد استفاده قرار میدهند» .انسان آنچه را که میشنود ،راهی قلهب
و مرکز اندیشهاش میشود؛ بنابراین باید بعد از شنیدن ههر سهخنی دربهاره تهحت و درسهتی آن
ْ
َ َْ ُ َ َ ْ َ َ َ
ذه ِعلذم ِإ َّن
فکر ،و با قاطعیت سخنان ناروا ،زشت و شایعات را رد کند« :ال تقف مذا لذيس لذک ِب ِ
َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ ُ
ُ
ْ
ولئ َک َك َان َعن ُه َم ْسئوال؛ 2از آنچه به آن آگاهی نداری ،پیروی مکهن؛
السمع و البصر و الفؤاد ك أ ِ
چرا که گوش و چشم و دل ،همه مسؤولند» .قلب آدمی ممکن است با انتخاآههای بهد و تکهرار
کارهای ناشایست ،از جمله شنیدان سخنان ناروا و یا موسیقیها و تداهای حرام و لههو و لعهب
به مرور زمان دچار قساوت شود و از فهم حقایق و تشخی خوآ و بد محروم گردد.
 .3حق چشم

چشم همانند زبان و گوش ،عضوی است که میتواند سبب سعادت و یها شهقاوت آدمهی گهردد.
مهم آن است که انسان چگونه از این نعمت الهی بههره بگیهرد .امهام سهجاد در بیهان حقهوق
چشم ،به موارد ذیل اشاره کرده است:
 .3/1فرو بستن بر محرمات الهی

حق چشم ،آن است که انسان آن را بر حرام ببندد و به ابتذال نکشاند؛ یعنهی بهه ههر جهایی و ههر
ابت ِ
ْك ِ
ذال ِِه؛ و اما حق چشمت ،ایهن
ك َف َغ وض ُِه َع َما َل َي ِح ُِّ لَ َِ َِو َت ُِ
ق َِب َص ِْ َِ
چیزی نگاه نکندَِ « :و َأما َح ُِّ
است که آن را از آنچه بر تو حالل نیست ،فرو بندی و مبتذلد نسازی هبیجهت به ههر طهرف و
هر چیزی نگاه نکنی ».
ِ 3
لْ َمِا ه َ َُّلل َِعََلليهمِ؛
لاِحل وِ
ِع ومل َ
لار ُهم َ
امیرمؤمنههان در توتههیف متقههین فرمههوده اسههتَ « :غ ُّضللواِ َأب َصل َ
انسانهای باتقوا چشمهای خود را در برابر آنچه خداوند برای آنها حرام کرده است ،پوشهیدهاند».
بسیاری از گناهانی که انسان مرتکب میشود ،بر ا ر نگاه حرامی است کهه انجهام داده اسهت؛ از
ُ
َ
همین روست که اسالم بر کنترل چشم تأکید فهراوان دارد .خداونهد میفرمایهد« :قذ للمذؤمنين
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ خطبه .193
 .2اسراء.36 :
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ خطبه .193
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ُ

ُ

َ
ِّ
َّ
ُ َ
ُ
هن...؛ 1به مردان بگو دیهدگان خهود
بصار
نات َيغضضن ِمن ا
َيغضوا ِمن
ابصار ِهم ...و ق ِللم ِ
ؤم ِ
ِ
ِ
را فرو خوابانند و  ...به زنان مؤمنه بگو دیدگان خوید را فرو خوابانند» .پیامبر فرمود« :النو َظ َْ ُةِ
ِ
ِْس ِ
هام ِِاب َِيس؛ 2نگاه حرام ،تیری زهرآگین از تیرهای شیطان اسهت» .بنهابراین بها
سمومِم َ
َسهم َِم ُ
هر نگاه حرامی ،انسان تیری به ایمان و معنویات درونی خود میزند و آن را کمفروغ میکند.

 .3/2عبرتآموزی

یکی از حقوق چشم آن است که از آن برای عبرتآموزی اسهتفاده شهود .عبرتآمهوزی ،موجهب
افزاید بینایی و داند انسان میگردد:
ذال ِهِإَل ِلم ِ
ِابت ِ
وِأماِح ُّقِبص ِْكِ َف َغ وضهِعماَِلِي ِح ُّ ِلَ ِوِ َتْك ِ
وض ِِ ِع َبْة َتستق ِب ُ ِ ِبها َب َصلْا
َ َ َ َ َ َ
َ َ ُ
َ
ُ ََ َ
ِ
أو َتست ِف ِ ِ
باب ِ
بار؛ و اما حق چشمت این است کهه آن را از آنچهه
اِلعت ِِ
الب َص َِْ ُِ
َ ُ
يد بها عَما فِّ وِ َ
بر تو حالل نیست ،فرو بندی و مبتذلد نسازی هبیجهت به هر طهرف و ههر چیهزی نگهاه

نکنی  ،مگر برای عبرتآموزی تا دیدهات را بدان بینا کنی یها دانشهی بهدان فراگیهری؛ زیهرا
چشم ،دروازه عبرتآموزی است.

برخی همیشه با چشم خود به دیگران نگاه میکنند تا عیبی را بیابند و برای دیگران تعریهف کننهد.
در تورتی که انسان اگر عیب و نقصی در دیگران مشاهده کرد ،باید از آن عبرت بگیرد و بکوشهد
خود را از آن عیوآ در امان بدارد .امام سجاد در این فراز میفرماید چشم باید بهگونهای نگهاه
کند که با نگاه خود بینا شود و دانشی به دسهت آورد .بسهیاری از حهواد ی کهه در اطهراف مها رخ
میدهد ،برای عبرتآموزی کفایت میکند؛ برای مثهال مهرگ عزیهزان ،از بهین رفهتن قهدرتهای
ِ
َ
لْ َِوِ
بزرگ ،بیماریهای سخت و دشوار و  . ...امام علی در این باره میفرمایهدَ « :ماِأكثَ َِْالع َب َ
َأ َق َِِ ِاَلع ِت َبار؛ 3چه بسیار است پندها و چه اندکند ،پند پذیرندگان».
قرآن کریم از انسان خواسته است که در نگاه به اطراف ،اهداف ذیل را دنبال کند:
َْ
ُ
ُ
َ ُْ
 نگاه برای عبرتآموزی« :ق ْ ِس ُيروا ِفي اأ ْر ِض فانظ ُروا َك ْي َف َك َان َع ِاق َب ْال ُم ْج ِذر ِم َين؛ 4بگهو در
روی زمین سیر کنید و ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسید» .هنگامی که امیرمؤمنان علی
 .1نور 30 :و .31
 .2محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .460
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ حکمت .297
 .4نمل.69 :
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بر مدائن میگذشت و آ ار ایوان کسری را مشاهده مینمود 1،یکهی از افهرادی کهه در خهدمت آن
حضرت بود ،از روی عبرت این شعر را خواند:
َ
ع ج ََ ج ج
َ َ
یمار که ْد  
جر ک الریاحعلمیرس ک
موم کد ک


ج
َ َ َّ
کمممان َ
یعممماد 2
لمممیم
واع
فکمممغن جه ْد
ک
ک


بادها بر خرابههای دیارشان وزید ،گویا اینان بر وعدهگاهی بودهاند.
امیرمؤمنان علی فرمود:

َ
ْ َّ
ُ
َ
َ َ ُ
چرا این آیات را تالوت نکردی ك ْم ت َركوا ِمن َجنات َو ُع ُيذون؛ َو ز ُروع َو َمقذام كذريم؛ َو
ِ
َ
َ َ َ َ َْ َ َ
َ ُ
َ
َ
ذيه ُم َّ
الس َ
آخ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
ذم ُ
اء َو
اك ِهين؛ ك ِِلک َو أ ْو َرثناها ق ْوما
ن ْع َم كانوا ِف َيها ف
ِ
ذرين؛ فمذا بكذت عل ِ
ِ
ْ َْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ
ين؛[ 3سرانجام همگی نابود شدند و] چه بسیار باغهها و چشهمهها
اأرض و ما كانوا منظر
ِ

که از خود به جای گذاشتند ،و زراعتها و قصرهای زیبا و گرانقیمت ،و نعمتهای فهراوان
دیگر که در آن [غرق] بودند! این چنین بود ماجرای آنان! و ما [امهوال و حکومهت] اینهها را
میراث برای اقوام دیگری قرار دادیم! نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین ،و نه به آنها مهلتی
داده شد.

سپس فرمود:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واِو ِار ِث َ َ
لي ِ ِ،
ِإ و ِ َه ُؤَلءِكانُ َ
واِمو ُروث َ
يِْ،لَم َِيشكُ ُْواِال ِّنع َم َ ِ َف ُسلَبُ ُ
واِينيلا ُهمِبالِ َمعص َ
يِْ َفأص َب ُح َ
ِإيواكُم َِوكُف َِْال ِّن َع ِم ََِلتَ ُح ُّ َِ ِبكُ ُمِال ِّن َق ُِم؛ البته آنان وارث بودند ،امها اکنهون ارث بهرده شهدهاند؛
نعمت را شکر نکردنهد ،در نتیجهه دنیایشهان بهر ا هر معصهیت از دستشهان گرفتهه شهد .از
ناسپاسی نسبت به نعمت بپرهیزید تا گرفتاریها و بدبختیها بر شما فرود نیاید.
هانایدلعبر  ینازدیدهن رکنهان 
ایممموانممممممدا نراآیینم عبممر دان 4

َْ
َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َّ
ُ ْ
الل ُه ُي ْنش ُ
ذُ
 نگاه برای فهمیدن و دانشآموزی« :ق ِس ُيروا ِفي اأ ْر ِض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم
ِ
َ
َ
َ
َّ ْ َ َ
اآلخ َرة ِإ َّن َّالل َه َع َلی ُك شيْء ق ِذدير؛ 5بگهو در زمهین بگردیهد و بنگریهد خداونهد چگونهه
النشأة ِ

ً
آفریند را آغاز کرده است سپس خداوند [به همینگونه] جهان آخهرت را ایجهاد میکنهد؛ یقینها
خدا بر هر چیز تواناست».
 .1نصر بن مزاحم؛ وقعه صفین؛ ج  ،3ص .202
 .2محمد بن علی کراجکی؛ کیز الفوائد؛ ج  ،1ص .315
 .3دخان.25 – 29 :
 .4افضلالدین بدیل بن علی خاقانی؛ دیوان اشعار؛ قصاید ،شمارۀ .168
 .5عنکبوت.20 :
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حقوق خانواده در رساله حقوق امام سجاد
*

حجتاالسالموالمسلمیندکترمصطفیآزادیان 


مقدمه

از نگاه اسالم رعایت حقوق خویشان و نیکی به آنها بهویژه پدر و مادر ،از راههای رسیدن به قرآ
1
ِ
لمِ
لکِ،ا َ
َبلاکِ،اُختَ َ
لکِ،ا َ
الهی است .امام حسین فرموده اسهت« :ا َبدأِ ِب َمِْ َت ُعو ُلِ:ا وُم َ
َخلاکِ،ثُ و
اک؛[ 2در رعایت حقوق خویشاوندی] از خانواده خود آغاز کن :نخست بهه مهادرت،
اکِ َفاَي َن َِ
اَي َن َ
پدرت ،خواهرت ،برادرت؛ سپس با رعایت مراتب نزدیکان ،هر یک به تهو نزدیکترنهد» .حقهوق
خانواده که بخشی از حقالناس به شمار میرود ،به دو قسم مهالی و آبرویهی تقسهیم میشهود .در
حقوق مادی ،شخ باید به اموال دیگران احترام بگذارد و بهدون اذن در آنهها تصهرف نکنهد .در
حقوق آبرویی ،شخ نباید کاری کند که موجب هتک حرمت والهدین ،همسهر ،فرزنهدان و یها
دیگران شود .امام باقر فرمهوده اسهت« :در معهراج پیهامبر اکهرم از خداونهد سهؤال کهرد:
ِ
لىِو ِل َيلاِ َف َقلدِ
اِم َح وم ُد َِمِْ َأ َها َ ِل َ
پروردگارا! منزلت مؤمن در نزد تو چگونه است خداوند فرمودَ :ي ُ
َب َار َز ِنىِ ِبال ُم َح َار َب ِ َِوِ َأ َناِ َأس َْ ُ َِشىِ ٍء ِِإلَىِنُص َْ ِةِ َأو ِل َي ِائى؛3هر کهه بهه دوسهتی از مهن اهانهت کنهد،
آشکارا به جنگ من آمده و من به یاری دوستانم ،از هر چیز شتابانترم» .ایهن روایهت ،دربهاره بهه
اهانت به مؤمن و بردن آبروی اوست .اگر مصداق مؤمن پدر ،مادر ،همسر ،یا فرزند انسان باشد،
گناهد بزرگتر خواهد بود.
یکی از مشکالتی که امروزه با آن درگیر هستیم ،رفتارههای ناشایسهت برخهی از خانوادههاسهت.
برخی فرزندان با والدین خود رفتاری شایسته ندارنهد و پهارهای از والهدین نیهز نسهبت بهه تربیهت
* دکتری ادیان و عرفان.
 .1عبدالله جوادی آملی؛ مفاتیح الحیاه؛ ص .209
 .2محمد بن محمد مفید؛ االختصاص؛ ص .219
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .352
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فرزندان خود کوتاهی میکنند .بعضی از همسران حقوق متقابل را نادیده میگیرند و مشکالتی را
بر جامعه تحمیل میکنند .بازخوانی و تأملی ژرف در رساله حقوق امام سهجاد  ،میتوانهد تها
حدود زیادی گرههای موجود را بگشاید و از مشکالت جامعه بکاهد.
«رسالة الحقوق» ،عنوان حدیثی طوالنی از امام سجاد است که آن را ابهوحمزه مالیهمتوفهای
150ق روایت کرده است .شی تدوق در کتاآ الخصال 1و در ُ
کتاب من الیحضفره الفقیفه 2و
ابنشعبه در کتاآ تحف العقول 3این حدیث را نقل کردهاند 4.در این رساله ،حقوق به چند دسهته
تقسیم شدهاند :حقالله ،حقالنفس و حقالناس .درباره حقالناس به حق پدر و مادر ،حق فرزند،
حق زوجین ،حق همسایه ،حق معلم ،حق شاگرد ،و  ...اشاره شده است .این نوشتار به توضیح و
تبیین بخدهایی از حقالناس ،یعنی حقوق خانواده میپردازد.
الف .حقوق مادر بر فرزند

امام سجاد

برای بیان حقوق مادر بر موارد ذیل تأکید میکند:

 .1لزوم شناخت زحمات مادر

برای اینکه فرزند از عهدۀ شکر مادر برآید ،ابتدا باید نعمت مادر و زحمات او را بشناسهد .از ایهن
رو امام ابتدا به معرفی شخصیت مادر و زحمات او میپردازد:
 .1/1زحمات مادر در زمان بارداری

لاَِلِ
ِحي ُث ََِل َِيح ِم ُ ِ َأ َحدِ َأ َحدا َِوِ َأط َع َمت َ ِِمِْثَ َم َْ ِةِ َقَ ِب َهلاِ َم َ
اِح َمََت َ َ
َف َح ُّقِ ُأ ِّم َ ِ َأ ِتَعَ ََمِ َأن َوه َ
لدهاِو ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اِوِب َش ِ
ِ
اِوِبص ِ
اِوِ
لْ َه َِ
ِرجَ َه َ
اِو َِي َ َ
لْ َه َ
يُطع ُمِ َأ َحدِ َأ َحدا َِوِ َأن َوه َ
لاِو َِشلعْ َه َ َ
اِو َقت َ ِب َسلمع َه َ َ َ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
لاِوِ َألَِ ُم َهلاِ
َُِموا ِبََه ُِمحتَمََ ِل َماِفيه َِمك ُْو ُه َه َ
َجمي ِ َ
اِمستَبش َْةِبذَ ل َ ِ َفْ َح ُِم َؤ ِّمََ ِ ُ
ِج َوارح َه ُ
ِ
اِعن َِ؛ حق مادرت این است که بدانی او تو را بهگونههای حمهل
َوِثقَُ َه َ
ىِي َف َعت َه َ
اِحتو َ
اِوِ َغ ُّم َه َ
کرد که هیچ کس ،دیگری را چنین حمل نمیکند و به تو از مرۀ قلب خود چیزی عطا کهرد
که هیچ کس به دیگری نمی دهد و به راستی تهو را بها گهوش و چشهم و دسهت و پها و مهو و
پوست و تمام اعضاید محافظت کرد و بدین فداکاری ،شاد بود و هر ناگواری ،درد ،گرانی
 .1محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ص .564
 .2محمد بن علی تدوق؛ ُ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج  ،2ص .618
 .3حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص.430
 .4سید جعفر شهیدی؛ زندگانی علی بن الحسین ؛ ص .169 – 188
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و غمی را تحمل کرد تا اینکه تو را به دنیا آورد.
 .1/2زحمات مادر پس از تولد فرزند

ِ
ِ
ِ
لحىِ
َف َْض َيتِ َأ ِ َتش َب َ َِوِ َت ُجو َ ِه َ َِوِ َتك ُس َو َك َِوِ َتع َْ َ
ىِوِتُْ ِو َي َ َِوِ َتظ َم َأ َِوِتُظَول َ َِوِ َتض َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لواء َِوِ
اِوِتََُذِّ َذ َكِ ِبالنوو ِمِ ِب َأ َرق َه َ
َوِتُ َن ِّع َم َ ِ ِببُؤس َه َ
اِوِ َكا َ َِبطنُ َهاِلَل َ ِو َعلاء َِوِحج ُِْ َهلاِلَل َ ِح َ
ِ
ِ
ِ
اِو َِبْ َي َهلاِلَل َ َِو ُِيو َنل َِ؛ و بهاز ههم
لْ ُّ
ِاللدن َي َ
لْ َ
ِح و
َثديُ َهاِلَ َ ِس َقاء َِوِ َنف ُس َهاِلَ َ ِو َقلاءِتُ َباش ُ
خوشحال بود از اینکه [بعد از تولدت] تو را سیر کند و خود گرسنه باشهد ،تهو را بپوشهاند و
خود برهنه باشد ،تو را سیراآ کند و خود تشنه بماند ،تو را در سایه بدارد و خود زیر آفتهاآ
باشد ،تو را در نعمت ببیند و خود در سختی باشهد ،تهو را بخهواآ کنهد و خهود بیخهواآ
بماند .شکمد ،ظرف وجود تو و دامند ،آسایشگاه تو و پستاند ،مشک آآ تو و جهاند،
فدای تو و به خاطر تو و به حساآ تو گرم و سرد روزگار را چشید.
آسممایاجممانووممننممداردمممادر 
ممودگیازم َحمممننمممداردممممادر  
آسم
ک


داردغدوانمدوهجگرگوشم  مویا  
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 .2قدردانی از زحمات مادر و نيکی به او

اِعََلىِ
امام بعد از بر شمردن زحمات مادر ،به قدردانی از مادر سهفارش میکنهدَ « :فتَشلكُ ُْ َه َ
َقد ِرِ َذِ ِل ِو ََِلِتق ِدرِعََي ِه ِِإ وَلِ ِبعو ِ ِ
ِاّلل َِوِتَو ِف ِيق ِِه؛ پس به قدرشناسی از این همهه ،او را سهپاسگذار
َ و
َ َ َ ُ َ

و قدرش را بدان و این قدردانی نتوانی ،جز به یاری و توفیق خدا».
تشکر از مادر ،مصداق بارز شکر نعمت است .شکر به دو قسم زبانی و عملی تقسهیم میشهود.
شکر زبانی ،گفتن «الحمدلله» و «شکرالله» است .شکر عملی آن است که در عمل ،از مادر بهه
خاطر همه سختیهایی که کشیده است ،قدردانی شود .فرزند با مادر با زبان محبهتآمیز سهخن
بگوید و خواستهها او را قبل از آنکه به زبان بیاورد ،برآورده کنهد .شهکر ،یکهی از راهههای ازدیهاد
َ
َ
َ
َ
َ َ َّ
توفیقات و نعمتهای الهی استَ « :ل ِئ ْن ش َك ْر ُت ْم أ ِز َيدن ُك ْم َو َل ِئ ْن َكف ْذر ُت ْم ِإ َّن َعذِ ِابي َلش ِذديد؛2اگهر
شکرگزاری کنید ،هنعمت خود را بر شما خواهم افزود و اگهر ناسپاسهی کنیهد ،مجهازاتم شهدید
است».
ْ
ْ
َ
َ َ َ َْ
َ َ َّ ْ
ذه ِإ ْح َسذانا
قرآن دربارۀ لزوم احسان به مادر و تشکر از او میفرمایهد« :و وصذينا ِاْلنسذان ِبو ِالدي ِ
 .1رهی معیری؛ دیوان رهی معیری؛ بخد رباعیها.
 .2ابراهیم.7 :
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ُ

َ

َ ُ

َ

َح َم َل ْت ُه أ ُّم ُه ُك ْرها َو َوض َع ْت ُه ُك ْرها َو َح ْم ُل ُه َو ف َص ُال ُه ث َالث َ
ون ش ْهرا؛1ما به انسان توتهیه کهردیم کهه
ِ
به پدر و مادرش نیکی کند ،مادرش او را با ناراحتی حمل میکند و با ناراحتی بر زمهین میگهذارد
و دوران حمل و از شیر بازگرفتند ،سی ماه است».
شيخ اعظم انصاری و قدردانی از مادر

شی مرتضی انصاری که از مجتهدان و مراجع بنام زمان خهودش بهود ،مهادرش را تها نزدیهک
حمام به دوش میگرفت و او را به زن حمامی میسپرد .سپس میایستاد تا بعد از پایان کهار ،او را
به خانه برگرداند .هر شب به دستبوس مادر میآمد و تبح با اجازه او از خانهه بیهرون میرفهت.
پس از مرگ مادر به شدت میگریست و میفرمود« :گریهام برای این اسهت کهه از نعمهت بسهیار
2
مهمی چون خدمت به مادر محروم شدم».
همیش د تمراممروزممادرفرداسمت  


ا
متمیسممر رگممیپس مران 
زمممادراسم


اگرفال ونوسقراط ودهانمد م رگ  


رگ مودهپرسمتار مردیایشمان 
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ب .حقوق پدر بر فرزند

امام

برای بیان حق پدر ،بر امور زیر تأکید میکند:

 .1شناخت جایگاه پدر

امام

پدر را ریشه و اساس فرزند میداند:

لت ِِفل ِ
لاِر َأي َ
َوِ َأ وم َ
اِح ُّقِ َأ ِبي َ ِ َفتَعَ َُمِ َأن ُوهِ َأصَُ َ َِوِ َأنو َ ِ َفْ ُع ُه َِوِ َأنو َ ِلَلو ََل ُ ِلَلمِتَكُلِْ َف َمه َم َ
ِ
ِ ِ
يه؛ و اما حق پدرت ،ایهن اسهت کهه
ِعََي َ ِِف ِِ
نَفس َ ِم وماِيُع ِجبُ َ ِ َفاعََمِ َأ و ِ َأ َب َ
اكِ َأص ُ ِال ِّنع َم َ
بدانی او ریشۀ توست و تو شاخه او هستی و بدانی که اگر او نبود ،تو هم نبودی؛ پس هر گاه
در خود چیزی دیدی که خوشت آمد ،بدان که آن نعمت از پدرت داری.

 .2قدردانی از پدر

امام پس از بیان جایگاه پدر ،شکرگزاری از نعمت پدر و قدردانی از زحمات او را مهورد توجهه
ِ
ِ ِ
ِ
ِعََلىِ َقلد ِرِ َذ ِلل َ َِوَِلِ
قرار داده استَ « :فاعََمِ َأ و ِ َأ َب َ
ِاّلل َِوِاشكُْ ُ َ
اكِ َأص ُ ِال ِّنع َم َ
ِعََي َِِفيه َِوِاح َمد و َ
اّلل؛ پس هر گاه در خود چیزی دیدی که خوشت آمهد ،بهدان کهه آن نعمهت را از پهدرت
ُق وو َة ِِإ وَلِ ِب و ِِ
 .1احقاف.15 :
 .2حسین انصاریان؛ نظام خانواده در اسالم؛ ج  ،1ص.470
 .3پروین اعتصامی؛ دیوان اشعار.
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داری و خدا را سپاس گزار و به همان اندازه شکر کن و نیرویی جز به خداوند نیست».
قدردانی از پدر ،افزون بر محبت زبانی ،باید عملی باشد .امام رضا در این زمینه میفرماید:

عََيکِ ِب َطاعلهِاِلَ ِبِوِ ِب ِ
ِ ِ
ِ
َله َِوِ َخف ِ
ِ
ِ
لضِ
َ َ
َ
لْ ِامِل ُ
َ ِّ
لْ َِوِالتو َو ُاضل َِوِال ُخ ُضلو َِوِاِلع َظلام َِوِاِلك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِ َأص ُ ِاَلب ِ
لِْ
لِْ َفْ ُعل ُهِِ...تَلا ِب ُعو ُهمِف
ُّ
لىِاللدن َياِ َأح َس َ
لْ َِوِاَلب َ
الصوتِ ِب َحض َْتهِ َف ِِّ و ِاِلَ َ
و
الدع ِاءِلَهمِوِالْح ِمِعََي ِهمِ َف ِِّنوهِر ِویِ َأ و ِمِْبَِِْأبا ِِفىِحي ِاتلهِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ُمتَ َاب َعهِبالب ِّْ َِو َِبع َدِال َموتِب ُّ َ ُ َ و َ
ََ
ُ ُ َ َ َو َ ُ
ِِ
ِعا َقاِ؛ 1بر تو بهاد بهه فرمهانبراری از پهدر و نیکهی بهه وی و
ِاّلل َ
َوِلَم َِيد ُ ِل َُه َِبع َد َِو َفاته َِس وما ُ ه َ ُ
فروتنی و خاکساری در برابر او و بزرگداشتن و گرامی داشهتن او و نیهز آرام سهخن گفهتن در
حضورش؛ زیرا پدر ،ریشه و پسر ،شاخۀ اوست ....پس در دنیا از پهدران بهه نیکهی پیهروی
کنید و پس از مرگشان برای آنان دعا و طلب رحمت کنید؛ زیرا روایت است که هر کس به
پدرش در حیات او احسان کند و پس از مرگد برای او دعا نکند ،خدا او را عاق مینامد.

آیت الله مرعشی نجفی و احترام به پدر

آیتالله مرعشی نجفی میگوید:

زمانی که در نجف بودیم ،روزی مادرم گفتند« :پدرت را تدا بزن تا بهرای ناههار تشهریف
بیاورد» .به طبقه فوقانی رفتم ،پدرم در حال مطالعه خوابد برده بود .ماندم چهه کهنم ،امهر
مادرم را اطاعت کنم از طرفی میترسیدم با بیدار کردن پدر ،باعث رنجد خاطر مبارکد
شوم .خم شدم و لبهایم را کف پاهای پدر گذاشتم و چندین بوسه زدم تا اینکه بهه خهاطر
قلقلک پا بیدار شد و دید من هستم .پدرم وقتی این عالقهه و ادآ و احتهرام را از مهن دیهد،
فرمود« :پسرم ،خدا عزتت را باال ببرد و تو را از خادمین اهلبیت قرار دههد» .مهن ههر
چه دارم ،از برکت دعای پدرم است.

ج .دعا برای توفيق خدمت به والدین

پس از بیان حقوق والدین ،امام سجاد در دعایی برای پدر و مادر ،از خداوند درخواستهایی
دارد که نشاندهنده وظایف مهم فرزندان در مقابل والدین است:

َلمىِ،وِا َِلِْلَهملاِع ِْيكَ ِتلىِ،وِا ِ
وتىِ،وِاَط ِيبِلَهماِكَ ِ
الََهمِ َخ ِّفضِلَهماِص ِ
لَِعَ َِيهملاِ
َعط
ُ و
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ملاِعَلىِ
لمِاشلكُِْل َُهملاِ َتْ ِب َيت
َق
ِعَ َِيه َ
ماِشفيقاألِال ََُه و
َ
ماِرف َ
لىِ،وِاَث ُبه َ
يقاِ،و َ
َبىِ،وِص ِّيْنىِ ِب ِه َ
َ
ىِف ِ
كْم ِتىِ،وِاح َفظِلَهماِماِح ِفظا ِِم ِّن ِ
ِ
ىِص َغ ِْی؛ 2خدایا! آواز مهرا پهید ایشهان ،پسهت و
َ
ُ
َت َ
َ ُ

 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،71ص .76
 .2امام علی بن حسین زینالعابدین ؛ صحیفه کاملۀ سجادیه؛ دعای .24
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سخن مرا با آنها ،خوش گردان و خوی مرا نرم کن و دل مرا بر آنها مهربان و مهرا نسهبت بهه
آنها ،خوشرفتار و دلسوز گردان .خدایا! آنان را در ازای پرورانهدن مهن ،جهزای نیکهو ده و در
مقابل عزیز داشتن من ،پاداش بزرگ مرحمت کن و چون مرا در خهردی از آسهیب و گزنهد
نگاه داشتند ،تو نیز آنان را نگاهداری کن.
د .حقوق متقابل زوجين

امام سجاد
عبارتند از:

درباره حقوقی که زوجین بر یکدیگر دارند ،به نکات مهمی اشهاره کهرده اسهت کهه

 .1قدردانی از خدا به خاطر نعمت همسر

از منظر امام سجاد  ،همسر چهار نعمت بزرگ الهی را برای شوهر خهود بهه ارمغهان مهیآورد:
اِح ُّق َِر ِعيو ِت َ ِ ِب ِمَ ِ ِال ِّنكَ ِ
ِج َعَ ََهلاِ
َلمِ َأ و و َِ
ِاّلل َ
لاحِ َفل َأ ِ َتعَ َ
آرامد ،آساید ،همدمی و پرستاریَ « :وِ َأ وم َ
َسكَنا َِو ُِمستَ َْاحا َِوِ ُأنسا َِو َِو ِاق َي ِ؛ و اما حق همسرت که به نکاح تو در آمده ،این است کهه بهدانی
خدا او را مایه آرامد و آساید و همدم و پرستار تو ساخته است».
زننیکوین  مانوی انم ونهما مود  




ودوپرستاروشحن ودرمان 1
بیی
ک

آیتالله ابراهیم امینی میگوید :وقتی همسر عالمه طباطبهایی از دنیها رفهت ،اسهتاد در فقهدان
همسر بسیار میگریست .عر کهردم :مها بایهد درس تهبر را از شهما بیهاموزیم ،چهرا بیتهابی
میکنید فرمود« :او بسیار مهربان و فداکار بود و اگر همراهیههای ایشهان نبهود ،مهن موفهق بهه
2
نوشتن و تدریس نمیشدم».
شکرگزاری از نعمت وجود همسر باید زبانی و عملی باشد .البته زن نیهز بایهد بهه خهاطر نعمهت
شوهر از خدا تشکر کند .امام سجاد میفرمایدَ « :وِكَذَ ِل َ ِكُ ُّ ِ َأح ٍد ِِمنكُم ِ
ِاّللِ
بِ َأ َِيح َم َ
َ
اِيج ُ
َ َ
لد و َ
َىِص ِاح ِب ِه َِو َِيعَ ََمِ َأ و ِ َذ ِل َ ِِنع َم ِِِمن ُه َِعََي ِِه؛ و نیز هر کدام از شما زن و شوهر ،واجهب اسهت کهه
َعَ َ
خداوند را به وجود همسرش سپاس گزارد و بداند که این نعمتهی اسهت کهه خهدا بهه او بخشهیده
است».
 .2احترام به حقوق متقابل

امام سجاد

دربارۀ حقوق زوجین به امور ذیل اشاره میفرماید:

 . 1پروین اعتصامی؛ دیوان اشعار.
 . 2مرتضی نظری؛ آن مرد آسمانی؛ ص .41
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 .2/1لزوم خوشرفتاری با یکدیگر

«وِوجبِ َأ ِيح ِسِْصحب َ ِِنعم ِ ِ
اِو َِيْ ُف َقِ ِب َها؛ و واجب کرده اسهت کهه [ههر یهک از
َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ و
ِاّلل َِوِيُك ِْ َم َه َ
زوجین] با نعمت خدا خوشرفتاری کند و او را گرامهی دارد و بها او سهازگاری کنهد» .مطهابق ایهن
سخن ،زوجین وظیفه دارند که با هم مهربان و خوش رفتار باشند ،با دیدۀ کرامت و احترام به ههم
بنگرند و بکوشند در همه زمینهها با هم تفاهم و سازگاری داشته باشند.
َ
َ
ُ
ُ َّ 1.
قرآن کریم زوجین را لباس همدیگر معرفی کرده اسهتُ « :ه َّن ِلباس َل ُكذم َو انذتم ِلبذاس لهذن»
همانگونه که لباس پوشاننده عیوآ ،حافظ از سرما و گرمها ،زینهتبخد و مایهه آرامهد انسهان
است ،زن و شوهر نیز باید برای یکدیگر این چنین باشند.
 .2/2سرپرستی شوهر و لزوم تأمين آرامش زن

هر جمعی برای رسیدن به موفقیت ،باید کسی را به عنوان رهبر انتخاآ کند تها همهه اعضها را بهه
سوی مقصد حرکت دهد .در کانون خانواده نیز شوهر و پدر خانواده ،این نقد را بهر عههده دارد.
بنابراین اهل خانه باید از فرامین او تبعیت کنند تا با سالمت به هدف برسند .شوهر نیز وظیفه دارد
َلظ َِوِ
ِعََي َهلاِ َأغَ َ
ِحقُّ َ َ
با همسر خود مهربان باشد و آرامد و آساید او را فراهم سازدَ « :و ِِإ ِكَا َ َ
َطاعت ِلَهاِ َألزمَِِِ...ف ِِّ و ِلَهاِح وقِالْحم ِ ِوِالمؤا َنس ِ
ِِ...وِ َذ ِل َ َِع ِظيمِ؛ و هر چند حهق تهو بهر زنهت
َ
َُ َ َ ََ
َ َ و َ َ َُ َ
سختتر و فرمانپذیری از تو  ...بر او الزمتر است ،ولی او را نیز حق مهربانی و همهدمی اسهت و
حق دارد آرامد و آسایشد  ...تأمین شود و این ،حقی بس بزرگ است».
هـ .حقوق فرزند بر والدین

امام سجاد

درباره حقوق فرزند بر والدین به نکات ذیل اشاره میکند:

 .1مسئوليتپذیری پدر در قبال فرزند خود

ِ
ِ
ِ
ِالدن َياِ ِب َخي ِْ ِ َِو َِش ِِِّْ؛ اما حهق فرزنهدت
ِع ِاج ِ ُّ
اِح ُّق َِولَد َكِ َفتَعَ َُمِ َأن ُوهِمن َ َِو ُِم َضاف ِِإلَي َ ِف َ
« َوِ َأ وم َ
این است که بدانی او از توست و در این دنیا به تو وابسته است ،خوآ باشد یا بد».
یکی از حقوق اساسی فرزند ،این است که پدر بداند فرزند از او و مرۀ حیهات اوسهت و در ایهن
دنیا به نام او خوانده میشود .پدر باید نقد خود را در قبال فرزندش بپذیرد ،نسبت به او احسهاس
مسئولیت کند و در والیت و سرپرستیاش کوتاهی نکند.
 .1بقره.187 :
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 .2حق تعليم و تربيت

پدر وظیفه دارد فرزند خود را به خوبی تربیت کند .اگر پدر فرزنهد خهود را مطیهع حضهرت حهق
تربیت کند ،در دنیا مره خوبی از خود به یادگار گذاشته است و در آخهرت نیهز پهاداش دریافهت
خواهد کرد و اگر با سوءتدبیر نتواند فرزند خود را با دین آشنا سازد ،دچار کیفر خواهد شد:

ِ
ِ
وِ َأنو ِمسئولِعماِولِّيته ِِمِْحس ِِْاِلَي ِبِو و ِ
اع ِتل ِهِ
ِعَ َ
َ َ
َلىِط َ
َله َ
ِالد ََللَ َ
ُ
َىِر ِّبه َِوِال َم ُعونَ ِل ُ
َ َ َ ُ َو ُ َُ
ِعَ َ
لْ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
لِْ َأثَ ِ
لزي ِِْ ِب ُحس ِ
ِعََىِ َذل َ َِو ُِم َعا َقبِ َفاع َم ِف ِ َأم ِْ َ
في َ َِوِف ِنَفسهِ َف ُم َثاب َ
ِع َمل َ ِال ُمتَ َ ِّ
ِ ِ
ِالدنياِالمعذِّ ِر ِِإلَىِرب ِه ِِفيماِبين ِوِبينهِ ِبحس ِِْال ِقي ِام ِ
ِ ِ
ِ
لهِ
َ َ
ِعاج ِ ُّ َ ُ َ
َعََيهِف َ
َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ
ِعََيه َِوِاِلَخِذِل َُهِمن ُ
اّلل؛ و تو با پرورش خوآ و راهنمایی او به راه پروردگهارش و کمهک بهه او در
َو ََِلِ ُق وو َة ِِإ وَلِ ِب و ِِ
فرمانبرداریاش ،هم درباره خودت و هم درحق او مسئول هستی و بر اساس این مسئولیت،
پاداش بری و کیفر بینی .پس در کار فرزند چنان کسی عمل کن که کهارش در ایهن دنیها بهه
حسن ا ر بیاراید و تو به سبب حسن رابطه فیما بین و سرپرستی خهوبی کهه از او کهردهای و
نتیجهای الهی که از او گرفتهای ،نزد پروردگارت معذور باشی و نیرویی جز به خدا نیست.

فهرست منابع

 .1ابنشعبه حرانی ،حسن بن علهی؛ تحفالعقفول؛ تصهحیح علهیاکبهر غفهاری؛ قهم :جامعهه
مدرسین 1404 ،ق.
 .2اعتصامی ،پروین؛ دیوان اشعار؛ چال سوم ،تهران :نشر قطره 1377 ،ش.
 .3امام زینالعابدین ،علی بن حسین ؛ الصحیفه السفجادیه؛ چهال اول ،قهم :نشهر الههادی،
 1376ش.
 .4انصاریان ،حسین؛ نظام خانواده در اسالم؛ قم :انتشارات امابیها 1375 ،ش.
 .5جوادی آملی ،عبدالله؛ مفاتیح الحیاه؛ قم :مرکز چال اسراء 1395 ،ش.
 .6شهیدی ،سیدجعفر؛ زندگانی علی بفن الحسفین ؛ چهال اول ،تههران :دفتهر نشهر فرهنهگ
اسالمی 1365 ،ش.
 .7تدوق ،محمهد بهن علهی؛ الخصفال؛ تصهحیح علیاکبهر غفهاری ،قهم :منشهورات جامعهه
المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم 1403 ،ق.
 .8هههههههههههههههههههههههههه؛ ُ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ تصهحیح علیاکبهر غفهاری ،قهم :دفتهر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1413 ،ق.
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 .9کلینی ،محمد بن یعقوآ؛ الكافی؛ تصحیح علیاکبر غفاری و محمهد آخونهدی؛ تههران :دار
الکتب االسالمیه 1407 ،ق.
 .10مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ چال دوم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی 1403 ،ق.
 .11نظری ،مرتضی؛ آن مرد آسمانی :خاطرههایی از زندگی فیلسوف بزرگ قفرن آیتاللفه عالمفه
طباطبایی ؛ چال هفتم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی 1386 ،ش.
 .12معیری ،رهی؛ دیوان رهی معیری؛ چال هشتم ،تهران :انتشارات مجید 1388 ،ش.
 .13مفید ،محمد بن محمد؛ االختصاص؛ تصحیح علیاکبهر غفهاری ،چهال اول ،قهم :کنکهرۀ
شی مفید 1413 ،ق.
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کاردکردهای انتظار فرج در آموزههای دینی
*

حجتاالسالم والمسلمین دکترمحمدمهدیلطفی 


مقدمه

یکی از مباحث مهم در عرته مههدویت ،انتظهار بهرای ظههور آخهرین منجهی بشهریت اسهت.
برداشتهای گوناگونی از واژه «انتظار» تورت گرفته است که هر یک از آنها میتوانهد سهمت و
سوی رفتار منتظران را مشخ کند و به تبع آن ،آ ار مختلفی در زندگی منتظران بر جای بگهذارد.
در این میان ،انتظار راستین که همسو با آیات و روایات اسالمی اسهت و عقهل و عهرف نیهز از آن
پشتیبانی میکند ،آ ار و کارکردهای بسیار سازندهای در حیهات انسهان منتظهر و جامعهه منتظهران
دارد .در این مقاله کارکردهای انتظار فرج را در آموزههای دینی مورد بررسی قرار میدهیم.
الف .معنای حقيقی انتظار در فرهنگ مهدوی

انتظار در لغت به معنای «چشم بهه راه بهودن»« 1،توقهع داشهتن» و «نگرانهی» 2اسهت و از نظهر
روانشناسی ،کیفیتی روحی است که سبب پیداید حالهت آمهادگی بهرای آن چیهزی اسهت کهه
انتظار میرود و نقطه مقابل آن ،نا امیدی است« .مسأله انتظار حکومت حق و عهدالت مههدی و
قیام مصلح جهانی ،در واقع مرکب از دو عنصر است :عنصر نفی و عنصهر ا بهات .عنصهر نفهی،
همان بیگانگی از وضع موجود و عنصر ا بات ،خواهان وضع بهتهر اسهت .اگهر ایهن دو جنبهه در
روح انسان به تورت ریشهدار حلول کند ،سرچشمه دو رشته اعمال دامنهدار خواهد شد .این دو
رشته اعمال ،عبارت است از ترک هر گونه همکاری و هماهنگی با عوامل ظلهم و فسهاد و حتهی
مبارزه و درگیری با آنان از یک سو و خودسازی و خودباوری و جلب آمهادگی جسهمی و روحهی،
* کارشناس ارشد مهدویت ،دکتری مطالعات تطبیقی ادیان.
 .1حسن عمید؛ فرهیگ عمید؛ ذیل واژه انتظار.
 .2محمد معین؛ فرهیگ معین؛ ذیل واژه انتظار.
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مادی و معنوی ،برای شکل گرفتن آن حکومت واحد جهانی از سوی دیگر».
2
ِ
َ ِ ُ ِ
َ
ير ِج
با توجه به احادیثی همچون « َأ ْف َض ُل ال ِْع َب َاد ِة ا ْن ِت َظ ُار ا ْل َف َر 
ج» یاا «أ ْف َض ُل أ ْع َمال أ َّمتي ا ْنت َظ ُ
يار ا ْل َف َ
ِمن ه ِ
اّلل َع َّز َو َجل» و نیز با توجاه باه تیا یه ان اان منتظار باه مزمنادر دم م ااا بیاام ر و اماا
َ َ
3
زمان  ،این واقعیت آشکام میشود ه انتظام ظهوم مهدی موعود همییه توأ با تاش و
َّ
َّ
جهاد است .بنابراین انتظام ،یعنی باوم باه اینکاه « ِإ َّن اللهَ غَُ رِّه غ هِ َِْه ح تَ ىيهَ غَُ رِّه غ ا هِ
حغ
َِأنف ِس ِه حم»؛ 4یعنی همانگونه ه مفتام ناشای ات ان اانها زمیناه یی ات ما فاراهر ارد ،اعماا
شای ته آنها میتواند زمینهساز ظهوم گردد .بس ان ان منتظر هر برای بیوستن و اطاعت مطلا از
اما زمان  -ه والیت دم همین انتظام تجلی بیدا می ند – خود ما آمادر می ناد و هار زمیناه
اجتماعی ظهوم خومشاید عظماای والیات ما مهیاا مینمایاد؛ ننان اه دم موایتای فرمودراناد
5
« َفي ِ
ون ِلل َْم ْه ِد ِّي َي ْع ِن ُسل َْطانَه».
وطئُ َ
ُ
این نوع از انتظام ،آثام و ام ردهای ب یامی دم زندگی فردی و اجتمااعی منتظاران دامد .یکای از
این آثام ،اصشحگرایی دم دو بعد فردی و اجتماعی است ه دم صومت توجاه ،بیامادهای ب ایام
زی ا و امزشمندی ما برای فرد و جامعه به همارار دامد و موجاپ بویاایی و مشاد جامعاه منتظار و
حر ت به سوی ظهوم و جامعه آممانی مهدوی خواهد شد. 
1

ب .اصالح فردی

حقیقت انتظام با مفهو آمادگی برای ظهوم ،بیوندی وثی و عمی دامد .یکی از وجور این آماادگی
آن است ه ان ان خود ما از هر گونه قید و بند دمونی و بیرونی آزاد ناد و سا بام و سا با ،
آمادر بیوستن به اما خویش و یامی او باشد .این امر ،همان اصشح فاردی اسات اه دم فرهنا
دینی از آن به تقوا یاد شادر اسات و ماومد تد یاد قارآن و مع اومین اسات؛ ننان اه اماا
صادق فرمودر است «ما ما ن ت به این امر (دیندامی خودتان) به وسیله ومع و تاش یاامی
6
نمایید».
 .1ناصر مکام شیرازی؛ حكومت جهانی مهدی

؛ ص .201

 .2علی بن محمد صدوق؛ كمال الدين و تمام النعمه؛ ج  ،2ص .182
 .3م.ک ناصر مکام شیرازی؛ تفسير نمونه؛ ج  ،2ص .923
 .4معد .22
 .5محمدباقر مجل ی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،12ص .82
 .6محمد بن ح ن حر عاملی؛ وسائل الشيعه؛ ج  ،21ص .142
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اهمیت این اتالح برای انسان منتظر تا آنجاست که در بعضی از روایات ،از شاخصههای انتظار
شمرده شده است .امام تادق فرمهوده اسهت« :ههر کهس دوسهت دارد در شهمار اتهحاآ
قائم باشد ،باید منتظر باشد؛ در حالی که پارسایی پیشه سازد و به اخالق نیکو رفتار کند .پس
1
چنین کسی منتظر [واقعی] است».
انسان منتظر برای رسیدن به اتالح فردی در پرتو انتظار باید به چند نکته توجه داشته باشد:
 .1احساس حضور در محضر امام

منتظر واقعی با اعتقاد به حیات و حضور امام  ،همواره خود را در محضر خلیفه الهی میبینهد
که مظهر خدای علیم ،سمیع و بصیر است .امام تادق فرموده است« :تهاحب ایهن امهر در
میان آنان رفتوآمد میکند ،در بازارهایشان راه میرود و قدم بهر فرشههای ایشهان میگهذارد؛ در
2
حالی که آنها او را نمیشناسند».

کانممدرکجمما ممرآیدوپیممداکممندوممورا 3

وودرمیانجمعیومندروفکمرم  


در حاالت آیتالله سید محمود شاهرودی نقل شده است که در یکی از ماهها برای پرداخهت
شهریه طالآ و دیگر مصارف حوزهها پولی به ایشان نرسیده بود .فرزندش آقا سید علهی ،نگهران
نزد پدر میآید و عر میکند« :پول کافی در اختیار نداریم و به نانوایان و داروخانههها مقهرو
هستیم و اول ماه هم باید شهریه بدهیم» .آیتالله شاهرودی میفرمایهد« :بهه مهن چهه ربطهی
دارد .خود امام زمان باید درست کند .چرا من غصهاش را بخورم » .سهپس اضهافه میکنهد:
«ای کماعتقادها! عجله نکنید» .آیتالله شاهرودی آماده استراحت میشدند که ناگهان پیرمهردی
در منزل را میکوبد .در را که باز میکنند ،پیرمرد با زبان محلی میگوید« :با سهید کهار دارم.»...
سپس وارد میشود و دست آقا را میبوسد و  14هزار دینار تقدیم میکند و میرود .آنگاه آقا رو به
4
فرزندان خود کرده و میگوید« :ای کمعقیدهها! ما تاحب داریم».
پس ابر غیبهت ،از افکهار و
در پرتو چنین معرفتی ،امام غایب همچون خورشیدی است که از ِ
احوال و اعمال ما آگاهی دارد و در چنین حالتی است که احساس حضور دائمی در پیشگاه امهام
 .1محمد بن ابراهیم نعمانی؛ الغیبة؛ ص .200
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،52ص .154
 .3پایگاه اطالعرسانی حوزه؛ «گوهر ناآ»؛  ،1397/02/13کد مطلب..52353 :
https://hawzah.net/fa/goharenab/View/52353

 .4مسعود پورسیدآقایی؛ میر مهر؛ ص  ،397با اندکی تلخی .
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معنا پیدا میکند.

معصوم

 .2نظارت امام بر اعمال

یقین و باور به اینکه هیچ یک از اعمال و نیات ما از امام زمان مخفی نیست ،موجب مراقبهت
دائمی اخالقی خواهد شد .انسان منتظر ،همواره مراقب است تا بر خالف رضهای امهام خهوید
رفتاری انجام ندهد و این امر ،موجب پاالید درونی و تفای باطنی خواهد شد .شخ منتظهر
غایب از نظر را شاهد و ناظر بر اعمال خود میبینهد .در
امام
در روشنای احساس حضورِ ،
حاضر ِ
ِ
زیههارت امههام زمههان در روز جمعههه میخههوانیم« :سههالم بههر تههو ای چشههم خههدا در میههان
آفریدگاند» 1.او ،چشم بینای الهی است که هیچ ریز و درشهتی از وی پنههان نیسهت و بهر همهه
امور آگاهی دارد که خود آن حضرت نیز در بخشی از نامهای که به شی مفید نوشت ،فرمود:
هر چند ما در جایی منزل کردهایم که از محل سکونت ستمگران دور اسهت و ایهن ههم بهه
علتی است که خداوند تالح ما و شیعیان با ایمهان مها را تها زمهانی کهه دولهت دنیها از ِآن
ً
فاسقان است ،در این دیده است؛ ولی در عین حال از اخبار و اوضاع شما کامال آگهاهیم و
چیزی از آن بر ما پوشیده نمیماند.

2

 .3عرضه اعمال بر امام

انسان منتظر ایمان دارد که هر هفته اعمال او بر امام زمان عرضه ،و ایشان از کهردار وی آگهاه
میشود .شی طوسی در تفسیر تبیان میگوید« :در خبر آمده است که همانا اعمال بنهدگان در
هر دوشنبه و پنجشنبه بر پیامبر عرضه میگردد .پس ایشان از آنها آگهاه میشهود و بهه همهین
3
شکل ،اعمال بندگان بر امامان نیز عرضه میشود ،پس آنها از آن [اعمال] آگاه میشوند».
ُ َ
ُ
َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ
ذول ُه َو ْال ُم ْؤم ُن َ
ذون» 4فرمهوده
امام تادق در تفسیر آیه « َو ق ِ ْاع َملوا ف َس َي َری الله عملكم و رس
ِ
است« :مؤمنین در این آیه ،ائمه طاهرین هستند» 5.امام خمینی با توجهه بها ایهن روایهات،
چنین توتیه کردهاند:
توجه داشته باشید که در کارهایتان جهوری نباشهد کهه وقتهی عرضهه شهد بهر امهام زمهان –
 .1علی بن موسی ابنطاووس؛ جمال األسبوع؛ ص .37
 .2سعید بن هبةالله قطبالدین راوندی؛ الخرائج و الجرائح؛ ج  ،2ص .902
 .3محمد بن حسن طوسی؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،5ص .295
 .4توبه.105 :
 .5هاشم بن سلیمان بحرانی؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،2ص .842
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سالماللهعلیه  -خدای نخواسته آزرده بشود و پید مالئکة الله ،یک قدری سرافکنده بشهود
که اینها شیعههای من هستند؛ اینها دوستان مهن هسهتند و بهر خهالف مقاتهد خهدا عمهل
کردند .رئیس یک قوم اگر قومد خالف بکند ،آن رئیس منفعل میشود.

1

حاضهر
امهام
اگر انسان منتظر به این سه مسأله توجه داشته باشد و همهواره خهو ید را در محضهر ِ
ِ
ناظر ببیند و بداند که امام از کارهای او مطلهع اسهت ،حیها میکنهد و از زشهتیها و معاتهی
دوری مینمایههد؛ زی هرا میدانههد مههوالید از اعمههال خههوآ او خوشههحال میشههود و کارهههای
ناشایستد ،دل حضرت را به درد میآورد .چنین انتظاری ،شخ منتظر را به تالش برای جلهب
رضایت ولینعمت خود وا میدارد و منتظر میکوشد که نه تنها به واجبات عمهل ،و از محرمهات
دوری کند؛ بلکه از هر غفلتی نیز پرهیز میکند.
یکی از دانشمندانی که آرزوی زیارت حضرت بقیةاللهه را داشهت ،شهبهای چهارشهنبه بهه
مسجد سهله میرفت و به عبادت میپرداخت .وقتی نتیجهای نگرفت ،بهه علهوم غریبهه متوسهل
شد؛ اما باز هم نتیجهای نگرفت .مناجاتهای سحرگاهان ،تفای باطنی در او ایجاد کهرده بهود.
گاهی نوری بر دلد میتابید و حقایقی را میدید .روزی در یکهی از ایهن حهاالت معنهوی بهه او
گفته شد« :دیدن امام زمان برای تو ممکن نیست ،مگر آنکه به فالن شهر سفر کنی» .در آنجا
نیز چله گرفت .روز سی و هفتم یا سی و هشتم به او گفتند« :اکنون حضرت در بازار آهنگران ،در
مغازه پیرمرد قفلسازی نشستهاند .برخیز و بهه خهدمت حضهرت شهرفیاآ شهو» .وقتهی رسهید،
حضرت را در آنجا دید که نشسته و با پیرمرد گرم گرفته است .سالم کرد ،حضرت پاس فرمهود و
اشاره به سکوت کرد .در این حال ،پیرزنی عصا زنان آمد و بها دسهت لهرزان قفلهی را نشهان داد و
گفت« :اگر ممکن است برای رضای خدا این قفل را به مبلو سه شهاهی بخریهد کهه مهن بهه سهه
شاهی پول نیاز دارم» .پیرمرد قفل را نگاه کرد و دید سالم است .گفت« :این قفهل هشهت شهاهی
ارزش دارد  ...تو مسلمانی ،من هم مسلمانم؛ چرا مهال مسهلمان را ارزان بخهرم و حهق کسهی را
ضایع کنم من اگر بخواهم منفعت ببرم ،هفت شاهی میخرم؛ زیرا در معاملهه هشهت شهاهی،
بید از یک شاهی منفعت بردن ،بیانصافی است» .سپس هفهت شهاهی بهه آن زن داد و قفهل را
خرید .همین که پیرزن رفت ،امام به آن فرد فرمود:
این طور شوید تا ما به سراغ شما بیاییم .چلهنشهینی الزم نیسهت .بهه جفهر متوسهل شهدن،
سودی ندارد .عمل سالم داشته باشید و مسلمان باشید تا من بتوانم با شما همکاری کنم .از
 .1سید روحالله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج  ،12ص .358
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همه این شهر ،من این پیرمرد را انتخهاآ کهردهام؛ زیهرا ایهن مهرد ،دینهدار اسهت و خهدا را
می شناسد ،این هم امتحانی که داد .از اول بازار ،این پیرزن عر

حاجت کرد و چون او را

محتاج و نیازمند دیدند ،همه در مقام آن بودند که ارزان بخرند و هیچ کس حتی سه شهاهی
نیز خریداری نکرد و این پیرمرد به هفت شاهی خرید .هفتهای بر او نمیگذرد ،مگهر آنکهه
من به سراغ او میآیم و از او دلجویی و احوالپرسی میکنم.

1

بنابراین منتظران ظهور به میزان عشق و ارادت خهوید بهه امهام خوبیهها ،تهالش خهود را بهرای
رعایت تقوا و اتالح خود به کار میگیرند که این امر موجب مراقبهت دائمهی معنهوی و اخالقهی
خواهد شد و رفتار فرد منتظر را در راستای اهداف حکومت مهدوی جهت میبخشد.
ج .اصالح جامعه

منتظران راستین ،بیتفاوت نبودن نسبت به رفتار سایر افراد جامعهه را وظیفهه خهود میداننهد و
تالش میکنند دیگران را نیز اتالح کنند؛ زیرا انقالآ عظیمی که در انتظهار آن بهه سهر میبرنهد،
انقالبی در حوزه فردی نیست؛ بلکه انقالبی در سطح جامعه جهانی است کهه در ابعهاد فهردی و
اجتماعی زندگی بشر رخ خواهد داد .از این رو برای آمادگی و زمینهسازی آن انقالآ جهانی ،بهه
یک حرکت جمعی گسترده و هماهنگ نیاز است که تمام عناتر جامعه باید در آن شرکت داشهته
باشند.
در واقع برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشهید والیهت عظمهی ،
باید فرد و جامعه آماده باشند .برای آمادگی اجتماعی نیز از سویی باید ساختار جامعهه بهگونههای
باشد که انتظار واقعی را در جامعه نهادینه کند و آن را به سهوی معنویهت و اخهالق سهوق دههد؛
چنانکه مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در بیانیه گام دوم انقالآ میفرماید:
شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هر چه بیشتر رشد کند ،برکهات بیشهتری بهه بهار
میآورد .این [شور] ،بیگمان محتاج جههاد و تهالش اسهت و ایهن تهالش و جههاد ،بهدون
ً
همراهی حکومتها توفیق چندانی نخواهد یافت[ ... .حکومتها] اوال خود بایهد مهند و
ً
رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند و انیا زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و بهه
نهادهای اجتماعی در اینباره میدان دهند و کمک برسانند .با کانونههای ضهد معنویهت و
اخالق به شیوه معقول بستیزند و خالته اجازه ندهند که جهنمیها مردم را با زور و فریهب
 .1ر.ک :مسعود پورسیدآقایی؛ میر مهر؛ ص .397
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جهنمی کنند.

1

از سوی دیگر انتظار باید به مثابه یک «گفتمان» در جامعه تبدیل شود و افهراد را بهه سهوی دولهت
کریمه مهدوی حرکت دهد .در بحث اتالح جامعه میتوان به مسائلی همچون عدالتخواهی،
ظلمستیزی و پویایی اشاره کرد؛ اما از آنجا که پهرداختن بهه همهه ایهن امهور مجهال وسهیعتری را
میطلبد ،در این نوشتار به یکی از مهمترین مسائل – که شاید به نوعی در بر گیرنده سایر امور نیهز
باشد – میپردازیم.
امر به معروف و نهی از منکر

کسانی که منتظر «مصلح جهانی» هسهتند ،خهود نیهز بایهد «مصهلح» باشهند؛ یعنهی افهزون بهر
خودسازی و اتالح فردی ،باید به دیگرسازی و اتالح جامعه نیز توجه ویهژه داشهته باشهند .در
آیات و روایات اسالمی ،بر لزوم مقابله با مفاسد اخالقی ،سیاسی و اجتماعی تأ کید فراوانی شهده
است که بخشی از آن ،تحت عنوان امر به معروف و نههی از منکهر و بهه عنهوان وظیفهه شهرعی و
ْ َ ُ ْ ْ ُ
همگانی بیان شده است .خداوند درباره این تکلیف شرعی با تأکید میفرمایهدَ « :و لذتكن ِمذنك ْم
ْ ُْ َ َ ُ
ْ
َ 2
ون إ َلی ْال َخ ْير َو َي ْأ ُم ُر َ
ُأ َّم َي ْد ُع َ
ذو َن َ
ون ب ْال َم ْع ُروف َو َي ْن َه ْ
ولئ َذك ُه ُذم ْال ُمف ِل ُحذون».
ذن المنك
ع
ذر و أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امیرالمؤمنین نیز فرموده است« :خداوند تبارک و تعالی راضی نمیشود که در زمین نافرمهانی
3
شود و دوستان او خاموش بنشینند و دم بر نیاورند و امر به معروف و نهی از منکر نکنند».
منتظر بودن در قاموس دینی ،مسئولیت بسیار بزرگی است که اتهالحگرایی ،جهزء جداییناپهذیر
آن به شمار میآید .جامعهای که افرادش نسبت به سرنوشت یکدیگر بیتفهاوت نباشهند و خهود را
موظف بدانند کاستیها را جبران و کجیهها را اتهالح کننهد و نابسهامانیها را سهامان ببخشهند،
همسو با دولت کریمه مهدوی در حرکت است و میتواند زمینهساز حاکمیت امام نور باشد.
علمای اسالم در طول دوران غیبت ،همواره تالش کردهاند تا با شیوههای مختلف ه از جملهه امهر
به معروف و نهی از منکر در سطوح مختلف ه جامعه اسهالمی را از انحهراف حفهظ کننهد .بهرای
مثال در شب  28رمضان  1346قمری که مصادف با تحویل سال بود ،جمعیت بسیار زیادی در
حرم حضرت معصومه گرد آمهده بودنهد و مشهغول دعها و انجهام مراسهم عبهادی بودنهد .در
 .1بیانیه گام دوم انقالآ ،خطاآ به ملت ایران؛ .1397/11/22
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

 .2آلعمران.104 :
 .3نصر بن مزاحم؛ وقعة صفین؛ ص .474
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اتاقهای مشرف بر ضریح ،زن و دختران رضاخان و برخی دیگر از بستگان دربهاری بهه تهورت
بیحجاآ نشسته بودند .مرحوم آیتالله محمدتقی بافقی به آنها پیغام داد« :شما اگر مسهلمان
هستید ،نباید با این وضع در این مکان مقدس حضور یابید و اگر مسلمان نیسهتید ،بهاز ههم حهق
ً
[این رفتار را] ندارید»؛ اما پیام مؤ ر واقع نشد .مرحوم آیتالله بهافقی شخصها بهه حهرم آمهد و
سخت به آنان اعترا نمود و از آنها خواست که یا سر و تورت خهود را بپوشهانند و یها از حهرم
خارج شوند .رضاخان با شنیدن این خبر به حرم رفت و چند نفر طلبه را که در آن حهول و حهوش
بودند ،شالق زد و چند نفری را هم در جوار قبر حضرت معصومه با عصها و لگهد مضهروآ
نمود 1.مرحوم آیتالله العظمی اراکی میگوید« :رضاخان و مأموراند ،حاج شی محمدتقی
را پسگردنی زدند و بیرون آوردنهد و پهای ایهوان آیینهه داخهل تهحن بهه پشهت خوابانیدنهد و او
[رضاخان] با تازیانه با دست منحوساش بنا کرد به زدن حاج شی محمدتقی .حاج شی نیهز از
2
آن زیر [تازیانه] میگفت :یا تاحبالزمان ،یا تاحبالزمان».
درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر ،روایت شده است امیرالمؤمنین در بستر شهادت
به فرزنداند امام حسن و امام حسین فرمود« :شما را بهه پرهیزگهاری و تهرس از خداونهد
سفارش میکنم  ...امر به معروف و نهی از منکر را رها نکنید که در آن تورت ،شریران شهما بهر
شما حکومت خواهند کرد و هر چه دعا کنید ،مستجاآ نخواهد شهد» 3.بهه یقهین سهلطه افهراد
ناتالح بر جامعه ،مانع از زمینهسازی ظهور میشود که نتیجه آن ،تأخیر در فرج است و این امهر
با انتظار منافات دارد.
منتظران مدینه فاضله مهدوی ،به مسئولیت اجتماعی خوید در اتالح جامعهه عمهل میکننهد؛
زیرا باور دارند که امام مهدی نیز مانند جد شهیدش امام حسهین بهرای اتهالح جامعهه و
َّ ُ
َّ َ
عمل به قرآن و سنتهای نبوی قیام خواهد کرد .از امام باقر درباره آیه «ال ِِين ِإ ْن َمكناه ْم ِفذی
َْ
َّ َ َ َ ُ َّ
اأ ْرض َأ ُ
الزكاة»4سؤال شد ،امام فرمود:
قاموا الصالة و آتوا
ِ
 .1خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ «عالمی که شالق خود ،ولی در برابر رضاخان ایستاد»؛  ،1399/05/09کد خبر:
.83885064
https://www.irna.ir/news/83885064

 .2همان.
 .3محمد بن حسن فتال نیشابوری؛ روضة الواعظین؛ ج  ،1ص .136
 .4ح .41 :
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این آیه درباره حضرت مهدی

و اتهحابد وارد شهده اسهت .خداونهد ایشهان را مالهک

مشرق و مغرآ زمین میگرداند و دین خود را ظاهر میسهازد و بهه سهبب او و اتهحابد،
بدعتها را میمیراند؛ چنانکه سفهاء ،حق را میراندهاند تا اینکه در روی زمین ا ری از ظلم
دیده نشود ،مهدی

و اتحابد امر به معروف و نهی از منکر میکنند.

1

بنابراین جامعه منتظر که به دنبال تحقق آرمانهای جامعه مهدوی است ،با اقتدا بهه امهام خهوید
میکوشد جامعه خود و حتی جامعه جهانی را اتالح کند.
فهرست منابع
کتب
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نگاهی به آینده جهان در پرتو قرآن و روایات
*

حجتاالسالموالمسلمیندکترمحمدمهدیلطفی 


مقدمه

از دیرباز آینده و شناخت نسبت به آن ،مورد توجه بوده اسهت و انسهان کوشهیده اسهت از راهههای
گوناگون نسبت به آینده خود اطالعی به دست آورد .آیندهنگری انسان را وا میدارد تا به دنبهال بهه
دست آوردن خبری از آینده جهان و سرنوشت خود باشد .به راستی آینده جامعهه انسهانی چگونهه
خواهد بود آیا جهان به سوی آیندهای روشن حرکت میکند یا باید منتظر دنیهایی تیهره و تاریهک
باشیم در دهه  1960برای شناخت و ترسیم آینده و نیز پاس به سهؤاالتی کهه دربهاره آن وجهود
دارد ،دانشی به نام آیندهپژوهی به وجود آمد کهه بهه سهرعت در عرتهههای مختلهف وارد شهد و
تأ یرات قابهل تهوجهی در رویکردههای گونهاگون جوامهع از خهود بهر جهای گذاشهت .از جملهه
اندیشمندان جوامع ،ادیان و مکاتب فکری مختلف ،با رویکردها و شهیوههای متفهاوت در رابطهه
با فرجام و آینده جهان ،نظریههایی را مطرح کردند و بر اساس باورها و آموزههای خود ،به ترسهیم
و تفسیر آینده همت گماشتند .اندیشمندان اسالمی و بهویژه شهیعی نیهز کوشهیدند بها اسهتفاده از
آیات و روایات ،به ترسیم آرمانشهر موعود بپردازند .قرآن و به تبع آن روایات اسالمی با اشهاره بهه
زوایای گوناگون زندگی بشر ،نگاهی دقیق و عمیق به آینده جهان و انسان دارنهد .اسهالم ،آینهدهای
روشن و سرشار از کامیابی و بهروزی را برای بشریت به تصویر کشیده و بها مهژده ظههور آخهرین
ذخیره الهی که بر اساس اراده حتمی خالق قادر حکیم تورت خواهد گرفت ،نور امیهد را در
قلب و جان باورمندان روشن کرده است .این بشارت ،پویایی جامعهه دینهی را بهه دنبهال خواههد
داشت و آنان را در مسیر ایجاد تمهدن نهوین اسهالمی و آمهادگی بهرای طلهوع خورشهید والیهت
عظمی قرار خواهد داد .در این مقاله برخی از مسائل مطرح شده در آیات و روایات نسبت بهه
* کارشناس ارشد مهدویت ،دکتری مطالعات تطبیقی ادیان.
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آینده جهان بیان میشود.
 .1پيروزی اهل ایمان

اگر چه بنا بر گواهی تاری  ،همواره میان حق و باطل نزاع و ستیز بوده و در هر برههای یکی از آنها
بر دیگری غلبه کرده است؛ اما بنا بر آیندهنگری قرآن ،نظهام اجتمهاعی آینهده بهر اسهاس پیهروزی
َْ َْ ُ ْ َ ََ ْ
نهایی نظام توحیدی بر نظام شرک و طاغوت شکل خواهد گرفت« :ب نق ِِف ِبالحق علی ال ِ
باطذ ِ
ََْ َ ُ ُ َ
َُ
زاهق؛ 1بلکه ما حق را بر سر باطل میکوبیم تها آن را ههالک سهازد و اینگونهه،
فيدمغه ف ِإذا هو ِ
باطل محو و نابود میشود».
هر چند پیامبران الهی از آغاز تاری بشریت در جهت تروی و تثبیهت دیهن حهق مجاههدتهای
بسیاری کردهاند ،ولی همواره با دشمنیهای دینستیزان روبهرو بودهاند؛ 2از این رو هیچگاه شاهد
ََ
غلبه کامل و فراگیر دین و دینداران نبودهایم .از سوی دیگر این وعده حتمی خداوند استَ « :و لق ْد
َ ََ ْ َ َُ
َ ْ ُْ َ َ
ون َو إ َّن ُج ْن َدنا َل ُه ُم ْالغال ُب َ
ور َ
لين إ َّن ُه ْم َل ُه ُم ْال َم ْن ُص ُ
ون؛ 3وعده قطعی مها
ِ
سبقت ك ِلمتنا ِل ِع ِ
ِ
بادنا المرس ِ
برای بندگان فرستاده ما از پید مسلم شده که آنان یاریشدگانند و لشکر ما پیروزند» .خداونهد در
این آیه به یک حکم و قضای قطعی و از پید تعیینشده ،یعنی پیروزی اهل حهق بهر اههل باطهل
اشاره کرده است .وعده حتمی الهی این است که خداوند فرمانبرداران و مجاهدان را هم در دنیا و
هم در آخرت یاری میکند و آنها را بر گروه باطل پیهروز مینمایهد .ایهن یهاری و غلبهه ،حکمهی
اجتماعی است که تنها شامل انبیا و مؤمنین واقعی میشود که لشکر خدا هسهتند 4.زمهان تحقهق
این وعده ،عصر ظهور آخرین وتی آخرین پیهامبر خواههد بهود کهه بها انقهالآ جههانی خهود،
فرجامی خوش برای عالم رقم میزند و طومار لشکر شهیطان را بهرای همیشهه در ههم میپیچهد.
شهید مطهری در این باره مینویسد« :از مجموع آیهات و روایهات اسهتنباط میشهود کهه قیهام
مهدی موعود  ،آخرین حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغهاز جههان
بر پا بوده است .مهدی موعود  ،تحققبخد ایدهآل همه انبیها و اولیها و مهردان مبهارز راه حهق
5
است».
 .1انبیاء.18 :
 .2در این رابطه میتوان به داستان زندگی انبیا

اشاره کرد که به جهت رعایت اختصار ار ذکر آن پرهیز میکنیم.

 .3تافات.171 :
 .4سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،17ص .177
 .5مرتضی مطهری؛ قیام و انقالب مهدی

؛ ص .68
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با پیروزی اهل ایمان و حاکمیت آنان بر جهان ،دین حق نیز بر تمهامی ادیهان غلبهه خواههد کهرد.
ادیان الهی پیوسته با چالد مکتبها و ادیان خودساخته بشری روبهرو بودهانهد؛ یعنهی در مقابهل
دعوت انبیای الهی ،افراد دیگری هم مردم را به سوی خهود دعهوت کهرده و متأسهفانه توانسهتهاند
انسانهای بسیاری را از مسیر حق جدا کنند .سؤال مهم این است که «آینده جوامع بشری چگونه
است آیا این فرهنگها و تمدنها و این جامعهها و ملیتها برای همیشه به وضهع موجهود ادامهه
میدهند یا حرکت انسانیت به سوی تمدن و فرهنگ و جامعه یگانه است» .در پاس به این سؤال
باید گفت که انسان برای رسیدن به کمال مطلوآ و جامعه آرمانی خود ،چارهای جهز حرکهت بهه
سوی اتحاد و یگانگی و دوری از تفرقه و پراکندگی ندارد.
جامعهها ،تمدنها و فرهنگها به سوی یگانه شدن ،متحدالشکل شدن و در نهایت ،ادغام شهدن
در یکدیگر سیر میکنند و آینده جوامع انسانی ،جامعه جهانی واحد تکامل یافته اسهت کهه همهه
ارزشهای امکانی انسانیت در آن به فعلیت رسد و انسان به کمال حقیقی و سعادت واقعی خهود
و در واقع به انسانیت اتیل خود خواهد رسید .از نظر قرآن این مطلب مسلم است که حکومهت
1
نهایی ،حکومت حق و نابود شدن یکسره باطل است و عاقبت از آن تقوا و متقیان است.
َ
َْ
ُ ُ
اگرچه سردمداران باطل میکوشهند« :أ ْن ُي ْط ِفؤا ن َور َّالل ِه ِبأفو ِاه ِه ْم؛ 2نهور خهدا را بها دههان خهود
ْ
ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ
َ
ديذن ال َحذق
خاموش کنند» ،اما اراده الهی چیز دیگری است« :هو الِ أرس رسوله ِبالهذدی و ِ
ْ
ِل ُيظ ِه َر ُه َع َلی الد ِين ُكل ِه؛ 3او کسی است که رسولد را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه
آیینها غالب گرداند» .این وعده در سه آیه 4مطرح شده است که نشان از اراده قطعی خداونهد بهر
پیروزی دین حق دارد .امام باقر درباره زمان محقق شدن این وعده الهی فرموده است« :همانا
تحقق این آیه ،هنگام خروج مهدی از آلمحمد است .پس هیچ کس بهاقی نمیمانهد ،مگهر
اینکه به [نبوت] محمد اقرار میکند» 5.همچنین فرموده است« :و سلطنتاش شرق و غهرآ
عالم را فرا گیرد و خدای تعالی به واسطه او ،دیناش را بر همه ادیان چیره گرداند؛ گر چه مشهرکان
6
را ناخوش آید».
 .1مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،2ص .358
 .2توبه.32 :
 .3توبه.33 :
 .4ر.ک :توبه33 :؛ فتح28 :؛ تف.9 :
 .5هاشم بن سلیمان بحرانی؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،2ص .770
 .6محمد بن علی تدوق؛ کمال الدین و تمام الیعمه؛ ج  ،1ص .331
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 .2حکومت صالحان

قرآن کریم ،ضمن معرفی تالحان به عنوان وار ان و حاکمان آینده جهان ،وعده میدهد که همهه
جهانیان تحت حاکمیت تالحان قرار خواهند گرفت .در این زمینه به دو آیه اشاره میکنیم:
ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ
َ َّ
الصال ُح َ
ْ َْ
َّ ُ
َ ََ ْ ََْ
ون؛ 1در زبور بعهد از
باد
ِ
ور ِمن بع ِد الِك ِر أن اأرض ي ِرثها ِع ِ
الف« .و لقد كتبنا ِفي الزب ِ
ذکر هتورات نوشتیم بندگان شایستهام وارث هحکومت زمین خواهند شد».
خداوند در این آیه اعالم میکند که در کتب پیامبران پیشین نیز گفته است کهه آینهده جههان از
ِآن بندگان تالحاش خواهد بود .عالمه طباطبایی در معنی «ورا ت» میفرماید:
مراد از ورا ت زمین این است که تسلط بر منافع آن ،به تالحان منتقل شود و برکات زندگی

در زمین به ایشان اختصاص خواهد یافت .این برکات یا دنیوی است که بهه حیهات دنیهوی
بر میگردد ،مثل بهرهمندی انسان تالح از امکانات و زیباییهای زمین که در این تهورت
مفاد آیه چنین میشود که به زودی زمین از لوث شرک و گناه پهاک گشهته و جامعهه بشهری
تالح که خدا را بندگی مهیکننهد و نسهبت بهه وی ههیچ شهرکی نمیورزنهد ،در آن سهاکن
میشوند ... .و یا این برکات اخروی است که عبارت است از مقامات قربی کهه در زنهدگی
دنیاییشان کسب کردهاند.

2

آیتالله مکارم شیرازی نیز درباره تالحان میفرماید:
با توجه به اضافه شدن بندگان به خدا ،مسأله ایمان و توحید آنها روشن میشهود و بها توجهه
به کلمه «تالحون» که معنی گسترده و وسیعی دارد ،همهه شایسهتگیها بهه ذههن میآیهد:
شایستگی از نظر عمل و تقوا ،شایستگی از نظر علم و آگاهی ،شایستگی از نظهر قهدرت و
قوت و شایستگی از نظر تهدبیر و نظهم و درک اجتمهاعی .هنگهامی بنهدگان بها ایمهان ایهن
شایستگیها را برای خود فراهم سازند ،خداوند نیز کمهک و یهاری مهیکنهد تها آنهها بینهی
مستکبران را به خاک بمالند ،دستهای آلودهشان را از حکومت زمین کوتهاه کننهد و وارث
میراثهای آنها گردند.

3

َْ
َ َ ْ َ َّ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ
َ
َ ْ َ َ َّ َ
َّ
حات ل َي ْستخ ِلفن ُه ْم ِفي اأ ْر ِض ك َما ا ْستخلف الذِين
ب« .وعد الله الِين آمنوا ِمنكم و ع ِملوا الص ِال ِ
َ
ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم؛ 4خداوند به کسانی از شما که ایمهان آورده و کارههای شایسهته انجهام دادهانهد ،وعهده
 .1انبیاء.105 :
 .2سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،14ص .330
 .3ناتر مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج  ،13ص .517
 .4نور.55 :
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ً
میدهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد؛ همانگونه که به پیشهینیان آنهها خالفهت
روی زمین را بخشید».
1
امام تادق درباره این آیه فرموده است« :ایهن آیهه دربهاره قهائم نهازل شهده اسهت» .عالمهه
ً
طباطبایی در شرح نسبتا مبسوطی از این آیه ،اینگونه نتیجهگیری میکند که هیچ دلیلی وجهود
ندارد مراد از کسانی که ایمان آوردند و عمل تالح انجهام دادنهد ،همهه امهت اسهالمی از زمهان
پیامبر تا قیامت بوده باشد .از طرف دیگر ظاهر آیهه بهر اطهالق آن بهر تمهام ایمانآورنهدگان و
انجامدهندگان عمل تالح داللت دارد ،نه فقط تحابه رسهولخدا و یها اهلبیهت  .ایهن
جامعه پاک با آن اوتاف فضیلتآمیز و قداست ،از هنگام بعثت پیهامبر اسهالم تها بهه امهروز
تحقق نیافته است و اگر بخواهد منطبق گردد ،بر زمان ظهور مهدی منطبق میگهردد و اخبهار
2
متواتر از پیامبر و ائمه اهلبیت در اینباره وارد شده است.
 .3اخالقمداری

مراد از اخالق در این بحث ،فضایل اخالقی مانند تبر ،تداقت ،احسان ،تواضع و اموری شهبیه
به آن است که در دوران ظهور در جامعه جهانی حاکم خواهند شد و روابط انسانی بر اساس آنهها
شکل خواهد گرفت.
یکی از لوازم تشکیل جامعه ایدهآل ،تکامل اخالق و تربیت روحی انسانهاسهت ،امها بها کمهال
تأسف یکی از معضالت در دوره آخرالزمان ،فاتله گرفتن انسهان از اخهالق و جهایگزین شهدن
شبه اخالقیات 3به جای اخالق الهی است.
در قرون متأخر در مقابل تفکرات دینهی ،مکهاتبی ظههور کردهانهد کهه بهرای خهود رسهالتهایی
همچون «برقراری تلح و امنیت»« ،ایجاد آزادیی« ،حاکمیهت قهانون»« ،فهراهم کهردن عهدالت
همگانی»« ،حقوق بشر و ایجاد نظام مردمساالر هدموکراسی » را در نظر گرفتهاند .عصر حاضر،
عصر در هم آمیختن ارزشها با ضد ارزشهاست .دینسهتیزان تمهام تهالش خهود را بهرای جهدا
کردن مردم از دین و ارزشههای دینهی و جهایگزینی فرهنهگ مهادیگرایی و لهذتگرایی بهه کهار
4
گرفتهاند.
 .1محمد بن ابراهیم نعمانی؛ الغیبة؛ ص .240
 .2سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،15ص .150
 .3اموری که در ظاهر اخالقی و زیباست ،ولی در واقع غیراخالقی و مضر است.
 .4محمدمهدی لطفی؛ «نقد موعودباوری در همگرایی ادیان ابراهیمی هپایاننامه »؛ ص .122
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از این رو در ترسیمی که از حکومت مهدوی به عنهوان حکومهت آینهده جههان شهده اسهت،
حاکمیت اخالق از برنامههای بنیادین خواهد بود .امام باقر در این باره فرموده اسهت« :وقتهی
قائم ما قیام کند ،دستد را بر سر بندگان مینهد و عقلهای آنان را به هم پیوند میدههد و اخهالق
آنان را کامل میسازد» 1.حاکمیت عقل ،عامل مهؤ ری در تقلیهل و جلهوگیری از ناهنجاریههای
اخالقی است .امام خمینی درباره فراگیر بودن مفهوم عدالت در زمان ظهور میفرماید:
حضرت مهدی عدالت را در تمام دنیها اجهرا خواههد کهرد ،نهه آن عهدالتی کهه مهردم عهادی
میفهمند که فقط عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد؛ بلکه عدالت در تمام مراتب انسهانیت...
تمام نفوسی که هستند ،انحرافهات در آنهها هسهت؛ حتهی نفهوس اشهخاص کامهل ههم در آنهها
انحرافاتی هست ه ولو خودش نداند ه .در اخالق انحراف هست ،در عقاید انحهراف هسهت ،در
اعمال انحراف هست و در تمام کارهایی که بشر میکند ،انحرافد معلوم است و ایشان مأمورنهد
2
برای اینکه تمام این کجیها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند به اعتدال.
امام حسهین پهس از بیهان دورنمهایی از جامعهه قبهل از ظههور ،دربهاره جامعهه مههدوی
میفرماید« :همه خیرها در آن زمان است که مهدی قیام میکند و همهه ایهن [زشهتیها] را از
میان بر میدارد» 3.امام علی نیز در توتیف آن دوران میفرماید ...« :و چون قائم ما قیام کند،
کینهها از دلها بیرون رود» 4.در این زمان «کسی بر دیگهری برتهری نهدارد و بهزرگ ،بهر کوچهک
5
ترحم میکند و کوچک ،بزرگ را محترم میدارد».
 .4عدالتمحوری

در جهان معاتر برخی از حکومتها ،مثل انقالآ اسالمی ایران و بعضی از انسانها ،بهه دنبهال
اجرای عدالت در جهان هستند؛ اما اخبار و روایات متعددی که از شیعه و سنی نقل شده اسهت،
بیانگر چیرگی بیعدالتی در عصر پیشاظهور و حاکمیت عدالت کامل در حکومت آینهده جههان
است .پیامبر فرمود« :حتی اگر از عمر دنیا به جز یک روز باقی نمانده باشد ،خداونهد مهردی
از اهلبیت من را بر میانگیزد و زمین را پر از عدل و داد میکند ،آنچنانکه از ظلم و جور پر شده
 .1سعید بن هبةالله قطبالدین راوندی؛ الخرائج و الجرائح؛ ج  ،2ص .840
 .2سید روحالله موسوی خمینی؛ صحیفه نور؛ ج  ،12ص .207
 .3محمد بن ابراهیم نعمانی؛ الغیبة؛ ص.205
 .4محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ج  ،2ص .626
 .5محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،52ص .384
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بود» 1.عدالت مهدوی ،فراگیر و به تورت کامل و تمام اجرا میشود؛ به طوری که حتی بهدکاران
را هم در بر میگیرد .امام باقر فرمود« :هنگامی که قهائم مها قیهام کنهد ...در میهان مخلوقهات
خدای رحمان ،چه نیکوکار باشند په بدکار ،عدالت را برقرار میکنهد» 2.در نتیجهه ایهن عهدالت،
رضایت عمومی در جهان به وجود میآید ...« :زمین را از عدل و داد سرشار میکنهد ،همانگونهه
3
که از ستم پر شده بود .به خالفت او اهل زمین و آسمان و مرغان هوا راضی باشند».
یکی از جنبههای مهم عدالت مهدوی ،عدالت اقتصادی است .تحقق جامعه ایهدهآل ،افهزون بهر
سرمایه معنوی به سرمایههای مادی نیز احتیاج دارد .از یک سو در دوران ظهور ،عصر حاکمیهت
ایمان و آشتی بشر با خداست ،طبیعت هم با انسان آشتی میکند و نعمتها و برکهات خهود را در
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ
َ َّ
َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ
ذماء َو
اختیار انسان قرار میدهد« :و لو أن أه القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علي ِهم ب َركات ِمذن الس ِ
َْ
اأ ْرض؛ 4و اگر اهل شهرها و آبایها ایمان میآوردند و تقوا پیشه میکردند ،برکات آسمان و زمهین
را بر آنها میگشودیم».
از سوی دیگر بیتالمال و اموال عمومی به تورت برابر بین همه افهراد جامعهه تقسهیم میشهود.
ابوسعید خدری میگوید :پیامبر فرمود« :بهه شهما مهژده مهیدهم بهه مههدی  ...مهال را
ً
ً
تحاحا تقسیم میکند» .گفتیم :تحاحا یعنی چه فرمود« :بهه طهور مسهاوی بهین مهردم .پهس
5
خداوند قلبهای امت محمد را از بینیازی پر میکند».
نتیجه آن فراوانی نعمت و این تقسهیم عادالنهه هروت ،آن اسهت کهه فقهر از جامعهه انسهانی رخ
برخواهد بست .امام تادق درباره مهدی آلمحمد میفرمایهد« :هنگهامی کهه قهائم قیهام
کند ،به عدل حکم نماید  ...پس کسی از شما شخصی را که به او تدقه بدهد ،نمییابهد؛ چهون
6
غنا و توانگری همه مؤمنان را در بر میگیرد».
 .5برپایی صلح

یکی از اهداف تمامی ادیان الهی ،ایجاد تهلح در تمهامی جوامهع اسهت .اکنهون یهک تشهنگی
 .1علی بن موسی ابنطاووس؛ الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف؛ ج  ،1ص .176
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،51ص .29
 .3علی بن عیسی اربلی؛ کشف الغمة؛ ج  ،2ص .486
 .4اعراف.96 :
 .5علی بن موسی ابنطاووس؛ المالحم و الفتن؛ ص .165
 .6فضل بن حسن طبرسی؛ إعالم الوری بلعالم الهدی؛ ص .462
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عمومی نسبت به تلح ،همه جهان را فرا گرفته است .قرآن همه مؤمنان را به تلح دعهوت کهرده
َّ
ُ
َ ُّ َ َّ َ ُ
ِين َآمنوا ْادخ ُلوا ِفي الس ْل ِم َكافذ ؛ 1ای کسهانی کهه ایمهان آوردهایهد! همگهی در
است« :يا أيها ال
تلح و آشتی درآیید» .این آیه همه افراد با ایمان را به تلح و سالم و تسلیم بودن در برابر فرمهان
خدا دعوت میکند .از دعوت عمومی این آیه که همه مؤمنان را بدون استثنا از ههر زبهان و نهژاد و
منطقه جغرافیایی و قشر اجتماعی به تلح و تفا دعوت میکنهد ،اسهتفاده میشهود کهه در پرتهو
ایمان به خدا ،تشکیل حکومت واحهد جههانی کهه در سهایه آن همهه جها تهلح آشهکار گهردد،
2
امکانپذیر است.
امام مهدی برای برپایی تلح جهانی ،اقهدامات گونهاگونی انجهام میدههد کهه از آن جملهه
میتوان به رفع موانع تلح اشاره کهرد .در عصهر حکومهت مههدوی «خداونهد بهه وسهیله او
فتنههای جانکاه را آرام و ساکن میسازد و زمین امهن میگهردد» 3،اسهتکبار و اسهتعمار ریشههکن
5
میشوند و عامالن آن از بین میروند 4و «کینهها و ناراحتیها از دل بندگان خدا زایل میگردد».
فهرست منابع
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فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

اهمیت انتخاب نام نیک برای فرزندان
*

حسنی صالحان 

مقدمه

بشر همواره کوشیده است با همنوع خود ارتباط داشته باشد و برای این کار از قدرت تکلم و بیهان
بهره برده است .از این رو برای آنکه بتواند مقصود خو ید را بهتر به مخاطب برساند ،از شهیوهای
به نام «نامگذاری» بهره برده و برای هر شیء یا فردی نهامی را انتخهاآ کهرده اسهت .نهام ،واژهای
است کهه بهرای شناسهایی اشهیاء و افهراد مهورد اسهتفاده قهرار میگیهرد .یکهی از حسهاسترین و
هیجانانگیزترین لحظات برای پدر و مهادر ،انتخهاآ نهام فرزنهد اسهت کهه اولهین ،مهمتهرین و
ماندگارترین هدیهای است که در ابتدای تولهد ،از جانهب والهدین بهه او اههدا میشهود و نقشهی
اساسی در آینده فرزندان ایفا میکند .اسالم انتخاآ نام نیکو را از مهمتهرین حقهوق فرزنهدان بهر
والدین بر شمرده است .هر چند انتخاآ نام نیکو علت تامه تربیت نیکو نیست ،اما انتخاآ نهامی
زیبا و با معنا ،به حفظ کرامت فرزندان در جامعه کمک خواهد کرد.
اهميت نامگذاری فرزند در اسالم

یکی از مهمترین حقوقی که دین مبین اسالم برای فرزندان تعریف کرده است ،انتخاآ نهام نیکهو
برای آنهاست که در روایات نیز از آن به «نخستین نیکی به فرزند» یاد شده است 1.امام کهاظم
فرموده است« :فردی خدمت پیامبر رسید و گفت :ای پیامبر خهدا! حهق ایهن فرزنهد بهر مهن
حسِْاسمهِوِأيبهِ،و َضعهِم ِ
ِ
وضعا َِح َسلناِ؛ نهام او و تربیهت او را نیکهو
چیست حضرت فرمود :تُ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ
2
گردانی و او را در جایگاه نیکو یی قرار دهی».
* داندآموخته جامعةالزهرا

و کارشناس روانشناسی.

 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،6ص .18
 .2همان ،ص .48
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اسالم انتخاآ نام نیکو برای فرزند را محدود به این دنیا نکرده است؛ زیرا در روز قیامهت افهراد بها
همان نام مخاطب قرار میگیرند و به آنها میگویند« :ای فالنی فرزند فالنهی! برخیهز و بهه سهوی
نوری که به طرف آن راهنمایی یافتی ،بپیوند» 1.اهمیت نامگذاری بهرای فرزنهد تها آنجاسهت کهه
سفارش شده است پید از تولد فرزندتان ،نامی براو بگذارید و اگر نمیدانید دختر است یا پسهر،
او را به نامهایی که برای هر دو جنس مناسب است ،بنامید؛ زیرا فرزندان سقط شهده شهما در روز
2
قیامت ،از پدر خود مؤاخذه خواهند کرد که چرا بر من نام ننهادی.
تأثير نام نيکو بر شخصيت فردی و اجتماعی فرزند

نام فرزند ،اولین و ماندگاترین هدیه از سوی پدر و مادر است .بنابراین والدین باید در انتخاآ این
هدیه ،نهایت تالش و دقت خود را به کار ببرند تا در آینده موجب سهرافکندگی و خجالهت فرزنهد
خود نشوند .نامی که برای کودک انتخاآ میشود ،تأ یر دائمی و گسهتردهای بهر زنهدگی او دارد و
ممکن اسهت بهه سهبب نامگهذاری نامناسهب یها نامتعهارف ،سهالیان متمهادی موجهب تحقیهر،
سرافکندگی و تمسخر فرزند در محیطهای اجتماعی شهود و بهر فراینهد رشهد و جامعهپهذیری او
3
تأ یرات منفی بگذارد.
روح کودک از آغاز تولد با نامی که بر او نهادهاند ،انس میگیرد و چه بسا اولین الفاظی که بر زبان
میراند و با شنیدن آن ناخودآگاه تورت خود را بر میگرداند ،نام خودش اسهت .از ایهن رو کهم
کم این لفظ با روح او عجین میشود و چه معنای ارزشی و یا بیارزشی داشته باشهد ،در ذههن و
4
روح او تأ یر خواهد داشت.
نامگذاری به دلیل نقشی که ایفها میکنهد ،باعهث تأ یرگهذاری و تأ یرپهذیری عمیقهی در عرتهه
اجتماعی افراد نیز میگردد؛ بهطوری که افر ِاد دارای نامههای خهوآ و زیبها و بها مفهاهیم عهالی و
متناسب با شخصیتهای بزرگ علمی و دینی ،همهواره احسهاس غهرور و افتخهار میکننهد و در
اجتماع با احساس آرامد و اعتماد به نفهس حضهور مییابنهد و بهرعکس ،کسهانی کهه نامههای
نامناسب دارند ،دچار عقده حقارت میشوند و همواره از آن رنه میبرنهد .احسهاس حقهارت و
کمخودبینی ،یکی از حاالت بسیار بدی است که گاهی از دوران کودکی دامنگیر انسان میشود.
 .1محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج 15؛ ص .618
 .2محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،6ص .18
 .3عباس میرشکاری و سید جواد فراهانی؛ «حق کودک بر نام»؛ دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالمی؛ ص .83
 .4محمدتقی فیا بخد؛ کرامات نفس در تربیت کودک؛ ص.120
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بنابراین یکی از مظاهر زیبایی هر انسان ،نام خوآ و زیبایوی است.
انتخاآ نام نیک میتواند تابلو و نمادی برای نشهان دادن خوبیهها و تشهو یق بهه کسهب تهفات
پسندیده باشد .در مقابل ،نام زشت نیز از آ ار منفی غیرقابل انکاری برخوردار است .نهام فرزنهد،
یکی از نشانههایی است که به وسیله آن میتهوان بهه معیارههای ارزشگهذاری و سهطح فرهنهگ
والدین پی برد .استفاده نکردن از نامههای ارزشهی و انتخهاآ نامههایی کهه بها فرهنهگ دینهی مها
سازگاری ندارد و فرهنگ بیگانگان را در ذهن تداعی مینماید ،حکایت از گرایشات درونی چنین
کسانی به فرهنگ بیگانه را دارد 2.وقتی ملتهی نامههایی را بهرای پسهران و دختهران خهود انتخهاآ
میکند ،در حقیقت بر مفاهیمی تکیه کرده است که به واسطه آنها موضع خود را در برابر عدالت،
زیبایی ،آزادی و تدها مؤلفه اخالقی ،اعتقادی و اجتماعی دیگر نشان میدهد .احمد بهن هیهثم
میگو ید« :از امام رضا پرسیدم :چرا عرآ فرزندان خهود را سهگ ،یوزپلنهگ ،ببهر وشهبیه آن
نامگهذاری مینمهود حضهرت در جهواآ فرمهود :اعهراآ ،اههل جنهگ بودنهد و بها اسههمهای
3
فرزندانشان در دل دشمن رعب میانداختند».
بنابراین اگر افراد جامعه برای انتخاآ نام فرزندان خود ،به تبعیت از خواص جامعهه و سهلبریتیها
به نامهای غربی و حتی بیمعنا روی آورنهد ،آن جامعهه بهه تهدری مهورد تههاجم فرهنگهی قهرار
میگیرد و هو یت ملی و دینی خود را تحت تأ یر فرهنگ غرآ از دست میدهد .حجتاالسهالم
قرائتی در خاطرهای درباره نامگذاری فرزندان میگوید:
1

مدتی در زیمباوه آفریقا بودم .علی رغم مسلمانان زیاد در آنجا ،فقط یک زن و شوهر شهیعه
بودند .آدرس گرفتم و آنها را پیدا کردم .به آنها گفتم« :شما یک زن و شهوهر شهیعه در یهک
کشور غریب چه میکنید اسم بچههایتان چیسهت » .گفتنهد« :تهادق ،بهاقر و کهاظم».
گفتم« :بارکالله» .آنها در آفریقا اسم امام را زنده میکنند ،اما متأسفانه بعضی شیعهها اسم
فرزندشان را میلیانی میگذارند ،اسم یک نوع تیو در آفریقا .آنها در آفریقا اسهم ائمهه را
بر فرزندانشان میگذارند ،اینجا نام تیوهای سهرزمین آفریقها را بهرای فرزندشهان انتخهاآ
4
میکنند!

 .1یونس داند و علیاکبر قربانی؛ «بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مو ر بر نامگزینی کودکان توسط خانواده ههای
ایرانی همطالعه موردی استان هرمزگان »؛ دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی؛ ص90
 .2جعفر تالحان؛ سلوك با فرزند؛ ص .87
 .3محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج 21؛ ص .390
 .4وآسایت ریحانههای بهشتی؛ «خاطرهای از حاج آقا قرائتی درباره نامگذاری فرزند»؛ .1394/06/03
https://reihaneha.ir/771
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انتخاآ نامهای نیکو و بامعنا همانند نام ائمه و یاران بزرگوارشان برای فرزندان ،سهبب ایجهاد
رابطهای عمیق و عاطفی میان آنها و تاحب نام میشود و کودک میکوشد بهگونهای با تهاحبان
واقعی نام همذاتپنداری کند و برای نزدیکی به او به الگوبرداری از سبک زنهدگی و شخصهیت
تاحب نام میپردازد .نامهایی که به معنای تفات خهوآ و پسهندیده هسهتند نیهز در هو یهت و
شخصیت کودک مؤ رند؛ همچنانکه حر بن یزید ریاحی همانند نامد ،آزاده بهود .هنگهامی کهه
سیدالشهدا بر بالیند حاضر شد ،نام او را مورد توجه قرار داد و فرمودٍ « :
للکِيلاِحلْ ِ
بخِبخِِ
ُ
تکِح َْاِ؛ 1مبارک باد بر تهو ای
کِایِس وم
تِام
ِواّلل
ا
َ
َنتِحِْكماِس َم َ
يتِفىِالدنياِواَلخْ ه َ
ُ
َ
ِماِاخطئَ َ
ُ
حر! تو در دنیا و آخرت آزادهای ،چنانکه آزاده نامیده شدی و به خدا قسم مادرت اشتباه نکرده کهه
نام تو را حر گذاشت».
ربیع بن عبدالله میگوید :به امام تادق عر کردم :فدایت شوم! ما فرزندان خهود را بهه نهام
شما مینامیم .آیا این عمل برای ما فایدهای دارد امام فرمود« :آری به خدا قسم! مگر دین چیهزی
2
جز مهر ورزیدن و بغض و تنفر است».
از ایههن رو شایسههته اسههت کهه والههدین ،معنههای لغههوی اسههم کههودک را بههه او بفهماننههد ،داسههتان
نامگذاریاش را براید تعریف کنند و به او بگویند که نامد ،یادآور کدام شههید و یها برگرفتهه از
شخصیت کدام انسان بزرگ و معروف است تا به همانندسازی کودک با نامد کمک کنند.
برترین نامها از نگاه اسالم

بنا بر روایات ائمه معصومین بهترین نامها ،نامهایی هستند بر بنهدگی خهدا داللهت دارنهد.
ِ ِ 4
ِ
ِ
يلاء؛
هاِأسلماءِاِلنب ِ
ِاِلسلماء
أصلد ُق
ِأفضلَُ
لهِو َ
امام باقر فرموده استَ « :
العبُوييو َ
لم َ ِ ِب ُ
ِملاِس ِّ
ُ
ُ
راستترین و درستترین نامها آن است که به عبودیهت نامیهده شهود و برتهرین آنهها ،اسهمایای
ِ
پیامبران است» .آن حضرت در بیانی دیگر فرموده استِ « :ا و ِالشو َيطا َ ِِا َذ ِ
لدِ
لاِم َح وم ُ
َ
اِسم َ ُِم َناييلا َِي ُ
ي ِ
ِالْ َصاص؛ 5شیطان هنگامی کهه بشهنود نهدا دهنهدهای نهدا میدههد :ای
اِعَ ُّ ِ َذ َ
َ َ
اِي ُذ ُ
ابِ َك َم َ
وب و
محمد ،ای علی؛ همانگونه که سرآ و قلع آآ میشود ،او نیز آآ میگردد».
3

 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 45؛ ص .14
 .2حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل؛ ج 15؛ ص .128
 .3محمد محمدی ریشهری؛ حكمتنامه کودك؛ ص .99
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج 6؛ ص .18
 .5احمد بن محمد ابنفهد حلی؛ عدهالداعی و نجاح الساعی؛ ص .87

اهمیت انتخاب نام نیک برای فرزندان 273 

رسولخدا در ارزش انتخاآ نام «محمد» برای فرزندان فرموده است« :هیچ خانههای نیسهت
که نام محمد در آن باشد ،مگر آنکه خداوند روزی آنها را بسهیار مهیکنهد .پهس ههر گهاه آنهان را
محمد نامیدید ،آنان را نزنید و دشنام ندهید» 1.امام تادق نیز دربهاره تغییهر برخهی نامهها بهه
وسیله پیامبر فرموده است« :همانا رسولخدا نامهای زشت و ناپسند مردهها و شههرها را
2
تغییر میداد».
یکی از معانی جاریه ،نوعی مار از جنس افعی است .در میان اعراآ مردی به نام جاریهه بهود کهه
بسیار قوی ،تریحاللهجه و باشخصیت بود .او و یاراند ،از حکومت ظالمانهه معاویهه ناراضهی
بودند و در دل نسبت به وی کینه و دشمنی داشتند .معاویه که بدبینی جاریه و یاراند را احسهاس
کرده بود ،تصمیم گرفت روزی در محضر مردم به وی توهین کنهد و نهامد را وسهیله تمسهخر و
تحقیر او قرار دهد .در فرتتی که با او روبهرو شد ،به او گفت« :تو چه مقدار نزد قهوم و قبیلههات
پست و ناچیزی که اسم تو را مار گذاردهاند » .جاریه بدون تأمل گفت« :تو چه مقدار نهزد قهوم و
قبیلهات پست و ناچیزی که اسم تو را معاویه گذاردهاند ،یعنی سگ ماده» .معاویه از ایهن جهواآ
سخت ناراحت شد و گفت« :بیمادر! ساکت باش» .جاریه بالفاتله جواآ داد« :من مادر دارم
که مرا به دنیا آورده است .به خدا قسم دلهایی که بغض تو را در خود میپروراننهد ،در سهینههای
ماست و شمشیرهایی که با آنها با تو نبرد خواهند کرد ،در دستهای ماست .تهو قهادر نیسهتی بهه
ستم ما را هالک کنی و نمیتوانی به زور بر ما حکومت نمهایی .تهو در زمامهداری بهه مها عههد و
پیمان سپردهای ،ما نیز طبق آن پیمان ،عهد اطاعت و شنوایی داریم .اگر تو به پیمانت وفا کنی ،مها
هم به اطاعت وفاداریم و اگر تخلف نمایی ،بدان که پشت سر ما گروه مردان نیرومنهد و نیزهههای
3
برنده است».
َسکونی یکی از یاران امام تادق میگو ید:
روزی در حالی که غمزده و گرفته بودم ،بر امام تادق

وارد شدم .حضرت به من فرمود:

«ای سکونی! ناراحتی تو از چیست » .گفتم« :دختهری بهرایم زاده شهده اسهت» .امهام
فرمود« :ای سکونی! سنگینی آن ،بر زمین است و روزی آن بر خدا .خارج از محدوده عمر
تو زندگی میکند و غیر از روزی تو را میخورد» .سپس فرمود« :او را چه نامیدی » .گفتم:
 .1محمد محمدی ریشهری؛ حكمتنامه کودک؛ ص .99
 .2محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج 21؛ ص.390
 .3محمد تقی فلسفی؛ کودک از نظر وراثت و تربیت؛ ج  ،2ص .216
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«فاطمه» .فرمود« :آه ،آه!» .سپس دست خود را بهر پیشهانیاش گذاشهت و فرمهود« :حهق
فرزند بر پدر این است که اگر پسر است ،مادرش را گرامی دارد و نام نیکو بر او نهد و کتاآ
خدا را به او آموزش دهد و او را پاک گرداند .شنا به او یاد دهد و اگر دختر است ،مادرش را
گرامی دارد و نام نیک بر او نهد و سوره نور را به او آموزش دهد» .سپس فرمود« :هان! چون
او را فاطمه نامیدهای ،مبادا دشنامد دهی و یا نفریند کنی و او را کتک بزنی».1

یکی از یاران امام حسن عسکری که زایمان همسرش نزدیک بود ،به امام نامههای نوشهت و از
ایشان خواست تا از خدا بخواهد همسرش را از درد و رن برهاند ،پسری روزی او کند و نهام او را
مشخ سازد .امام در پاس  ،تالح او را از خدا خواست و فرمود« :خداوند ،پسری تمهام و
کمال روزی تو گرداند و محمد و عبدالرحمان ،نامهای خوبی هستند» .بعهد از مهدتی همسهر او
2
دوقلو زایمان کرد و نام یکی را محمد و دیگری را عبدالرحمان گذاشت.
بدیهی است اگر نام فرزند در شناسنامه ،نامی اتیل و خوآ بت شود ،اما به نام دیگهری کهه بهار
منفی دارد ،خوانده شود؛ از آ ار سوء آن بر روح فرزند کاسهته نمیشهود؛ زیهرا مهالک ا رگهذاری
همان نامی است که هر روز او را با آن تدا میزنند و به دیگران معرفیاش میکنند.
نکات مهم در انتخاب نام فرزند

 .1والدین باید دقت کنند که کودک در سنین مختلف ،از معنای اسم و آهنگ تلفهظ آن خجالهت
نکشد.
 .2تشخی جنسیت کودک از روی نام او بسیار مهم است .گاهی پدر و مادر اسهمی بهر فرزنهد
میگذارند که وقتی کسی آن را میشنود ،ابتدا از جنسیت فرزند سؤال میکند.
 .3والدین باید از نامهایی که طوالنی هستند و تلفظ آنها دشوار است و یا ممکن اسهت بهه چنهد
تورت نوشته یا خوانده شوند ،بپرهیزند.
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 .3وآسایت ریحانههای بهشهتی؛ «خهاطرهای از حهاج آقها قرائتهی دربهاره نامگهذاری فرزنهد»؛
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فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

آسیبشناسی هواداران شخصیتها در مسأله حق و باطل

ا *
محمدعلینی 
ک

مقدمه

پیروی از حق و حقطلبی در آموزههای دینی همواره مورد تأکید قرار گرفته و از شخصهیتگرایی و
فردمحوری نهی شده است .با این حال در طهول تهاری نمونهههای فراوانهی از شخصهیتگرایی
وجود دارد که پیامدهای ناگواری را به همراه داشته است .در بررسی علل و عهواملی کهه موجهب
شده شخصیتگرایی و فردمحوری به جای حقگرایی و حهقطلبی مطهرح شهود ،بهه دو دسهته از
آسیبها میتوان اشاره کرد .برخی آسیبها متعلق به شخصیت است .این دسته از آسهیبها کهه
موجب فسهاد و تخریهب شخصهیت میشهود ،یها ناشهی از منفعهتطلبی و یها بهرای دور کهردن
ضررهای دنیوی و مادی از خود است .چنین کارهایی موجب غرور و تکبر در وجهود شخصهیت
میشود و او را از درون فاسد میکند .دسته دیگر از آسیبهایی که موجب جایگزینی فردمحوری
و شخصههیتمحوری بههه جههای حقمحههوری میشههود ،مربههوط بههه هههواداران و طرفههداران
شخصیتهاست .آسیبهای متعهددی شهامل طرفهداران و ههواداران میشهود کهه مهمتهرین آن
عبارتند از :تملق و چاپلوسی ،لجاجت و تعصب ،ناآگاهی و ک اندیشی.
الف .نکوهش شخصيتگرایی هواداران

اگر چه الگو گرفتن از شخصیتهای مثبت و منطبق با معیارههای حهق ،امهری پسهندیده و مهورد
وفاق عقل و منطق است و میتواند تأ یر بسیاری در موفقیت و سعادت فردی و پیشرفت و توسهعه
جامعه شود ،ولی میتواند موجب وارد شدن تدمات و لطمههای سهنگینی بهه فهرد و جامعهه در
جایگزین شدن شخصیتمحوری به جای حقمحوری شود .یکی از اموری کهه قهرآن بهه عنهوان
* داندآموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری دینپژوهی.
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منشأ خطاها ،لغزشها و اندیشههای باطل و بیریشه معرفی میکند ،پیروی از شخصیتهاسهت
َ ُ
که به عنوان بزرگان و اکابر شناخته میشوند و قرآن با عنوان «کبراء» از آن یاد کرده اسهتَ « :و قالوا
َ َِّ َ َِّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُِّ َ َِّ َ
الس ِذبيال؛ 1ههواداران و پیهروان گوینهد :پروردگهارا ،مها
ربنا ِإنا أطعنا سادتنا وكبراءنذا فأضذلونا
سرکردگان و بزرگانمان را اطاعت کردیم و آنان ما را گمراه کردند» .امام علی نیز فرموده اسهت:
ِ
« َأ ََلِ َفالحذَ رِالحذَ ر ِِمْ َِطاع ِ ِساي ِاتكُمِوِكُب ِ
ِح َسل ِب ِهم َِوِ َت َْف ُوعلواِ َفلو َقِ
اِعلْ َ
لْو َ
لْائكُمِالولذ َ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ َ
يِْ َتكَبو ُ
َن َس ِب ِهمِ؛ 2آگاه باشید و بپرهیزید از اطاعت و سران و سروران خود ،آنان که بهه گهوهر خهود بزرگهی
فروختند و نسب خود را برتر نهادند».
در هر جامعههای ،بعضهی از افهراد نهوعی برجسهتگی خاتهی دارنهد .بعضهی از نظهر سیاسهت
برجستگی پیدا میکنند و قهرمان سیاسی میشوند .برخی قهرمان علمی هستند .گروهی قهرمهان
ورزشی هستند .دستهای قهرمان هنری هستند .این افراد ،قهرمانان اجتمهاعی هسهتند کهه از نظهر
دیگران قهرمان و بزرگ میآیند .گروههای مرجع ،گروههایی هستند که شخ در ارزیابی اعمهال
خود به آنها نگاه میکند و آنان را معیار رفتارش قرار میدهد .شخ بهرای ارزیهابی تواناییهها و
دستاوردهاید ،خود را با گروه مرجع مقایسه میکند .او میتواند بکوشد تها عضهو گهروه مرجهع
3
شود و یا تنها به تقلید رفتارهای اعضای گروه مرجع اکتفا کند.
اگر نخبگان و فرهیختگان بر اساس مهالک حهق و حقیقهت ،الگهوی افهراد قهرار گیرنهد؛ شهاهد
پیشرفت و اعتالی جامعه خواهیم بود ،اما اگر مالکهای ظاهری و تهوری مهد نظهر افهراد قهرار
گیرد و سلبریتیهایی مانند هنرپیشگان ،ورزشکاران ،مداحان ،دالالن و  ...به جهت درآمد بهاال و
یا وضعیت ظاهریشان ،مبنا و معیهار افهراد جامعهه و جوانهان قهرار گیرنهد و پیهروان و ههواداران،
نپرسیده و نسنجیده از آنان تقلید کننهد؛ شهاهد افهول و زوال ارزشههای حقیقهی خهواهیم بهود و
جامعه به سمت ظواهر و در نتیجه انحطاط سوق داده خواهد شد.
آدمی به طور طبیعی از شخصیتهای بزرگ فقهط بهه دلیهل معهروف و نهامآور بودنشهان پیهروی
میکند ،نه به دلیل اینکه گفتار یا رفتارش منطبق بر حق و حقیقت است 4.این در حالی است کهه
 .1احزاآ.67 :
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ خطبه .192
 .3بروس کوئن؛ درآمدی به جامعهشیاسی؛ ص .116
 .4مرتضی مطهری؛ خدا در زندگی انسان؛ ص .74
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پیروی چشم و گوش بسته از افراد در مسائل بزرگ و اساسی ،بدون تحقیق و جستجو درباره حهق
بودن یا نبودن عملکرد آنها ،امری مذموم است .خداوند این دنبالهروی را محکوم کهرده و فرمهوده
َْ
ْ َ َ َِّ َ ُِّ
َ َِّ َ َِّ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َِّ َ ْ
ذت ِب ِه ُذم اأ ْس َذب ُاب؛ 1آنگهاه کهه
استِ « :إذ ت َب َِّرأ ال ِِين ات ِب ُعوا ِمن ال ِِين اتبعوا ورأوا العذِاب وتقطع
پیشوایان از پیروان بیزاری جویند ،در حهالی کهه عهذاآ را میبیننهد و پیونهدهای میانشهان قطهع
َ َ َ َِّ َ
ين َِّات َب ُعوا َل ْ
ذو
میشود» .این پیروان بعد از بیزاری از شخصیتها و پیشوایان ،میگویند« :و قال ال ِِ
َِّ
ََ َ ْ
َ َ
أ َِّن َلنا َك َِّرة فن َت َب َِّرأ ِمن ُه ْم َك َما َت َب َِّر ُءوا ِمنا؛ 2ای کاش برای ما بازگشتی بود تا همانگونه که آنهان از مها
بیزاری جستند ،ما نیز از آنان بیزاری میجستیم».
انسان دارای عقل و منطق ،میتواند عملکرد شخصیتها را با مالک حق و حقیقهت بسهنجد؛ از
این رو هیچ عذر و بهانهای برای پیروان و هواداران ،در پیروی و هواداری از شخصهیتها پذیرفتهه
نیست.
ب .شيوههای شخصيتسازی هواداران

روشها و شیوههایی از جانب هواداران و طرفداران شخصیتها به کار گرفته میشود تا بهه جهای
پیروی از حق و حقیقت ،با دنباله روی از افراد ،شخصیت سازی تورت گیرد .در این بخهد بهه
سه شیوه مهم شخصیتگرایی اشاره میگردد.
 .1تملق و چاپلوسی

لاءِ ِبل َأك َث َِْ
در تعریف آن میفرمایهد« :الثو َن ُ

چاپلوسی و تملق ،نوعی آفت زبانی است .امام علی
ِاَلس ِتح َق ِ
اق َِمََقِ؛ 3تعریف بید از استحقاق ،چاپلوسی است» .تملق یا چاپلوسهی ،خصهلتی
ِم َْ ِِ
ناپسند است که تاحب خود را بهه نهایهت ذلهت و خهواری میکشهاند .ایهن خصهلت ،حهالتی
برخاسته از ضعف نفس و نوعی اسارت روحهی انسهان اسهت کهه در برابهر شخصهیت تهورت
ِ ِ 4
ِ
ِ
لزِة؛
لِْالع و
میگیرد؛ چنانکه امام علی فرموده است« :كَث َْ ُةِال َثناء َِمََق َِيح ُد ُث و
ِالزه َدِوِيُدنىِم َ
بسیار ستاید کردن از افراد و شخصیتها ،چاپلوسی است که موجب تکبر میشود و شهخ را
از عههزت دور میکنههد» .در واقههع چاپلوسههی ،عههزت نفههس فههرد را از او میگیههرد و شههخ
 .1بقره.166 :
 .2بقره.167 :
 .3محمد بن حسین شرییف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ حکمت .347
 .4علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحكم و المواعظ؛ ص .389
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ع

ستایدشونده را به غرور و تکبر واهی گرفتار میکند و به ادامه جرم و گناه دامن میزند.

چاپلوسی و تملهق ،موجهب فخرفروشهی و خهودبین شهدن ستایدشهوندگان ،و تأییهد و تشهویق
حتِ
لد َ
إذاِم َ
ستمکاران و خیانتکاران میشود .از همین روست که پیامبر اکرم فرموده اسهتَ « :
ِِِ
أخاكِف َِو ِ
ِالموسى؛ 1ههر گهاه بهرادرت را پهید رویهد بسهتایی،
رت
جه ِهِفكأنَ
ماِأمْ َ
َ
َ
ِعَىِحَقه ُ
َ
چنان است که تیو در گلوید نهادهای» .امام علی نیز فرموده است« :از من تعریف و تمجید
نکنید ،چون یا دروغ میگویید [که در این تورت مرتکب گناه کبیره شدهاید] یا راست میگوییهد
که من تنها در حد توان و وظیفهام کار انجام دادهام و نیازی به تعریف و تمجید ندارم».
یکی از تفات مذموم و مورد نکوهد در منابع دینی ،مهدح و نها و تعریهف و تمجیهد از افهراد و
شخصیت ها است .در تورتی که این عمل همراه با چاپلوسی و سخنان غلوآمیز همراه باشد ،بهر
قبح و زشتی آن افزوده می گردد .در گفتار و رفتار امام خمینهی مشهاهده مهی کنهیم کهه وی بها
تمجید و تملق برخورد می کهرد .پهس از انتخابهات نخسهتین دورۀ مجلهس شهورای اسهالمی در
خرداد  1359نمایندگان به دیدار امام رفته بودنهد .آقهای فخرالهدین حجهازی ،نماینهده اول مهردم
ْ َ
تهران در این دوره ،سخنرانی خود را با جملۀ «بابی أنت َو امی» آغاز کرد و بقیه محتوای سخنرانی
نیز در تجلیل از مقام واالی امام خمینی بود .نوبت سهخنرانی حضهرت امهام کهه رسهید ،همهان
نخست ،با ِگالیه شدید پاس ایشان را داد .به گونه ای که ناراحتی امام از چهره و تحبت هایشان
نمایان بود .لذا همان بدو سخنان خود ،فرمهود« :مهن خهوف ایهن را دارم کهه مطهالبی کهه آقهای
حجازی فرمودند درباره من ،باورم بیاید .من خوف این را دارم که با این فرمایشات ایشان و امثهال
ایشان برای من یک غرور و انحطاطی پید بیاید .من به خهدای تبهارک و تعهالی پنهاه مهی بهرم از
2.
غرور».
تملق و چاپلوسی به عنوان رذیله اخالقی ،گربیانگیر بسیاری از جوامع انسانی اسهت کهه موجهب
میشود سرنوشت اجتماعی مردم به سوی قهقرا و سهیر انحطهاطی پهید بهرود .در جهوامعی کهه
چاپلوسی و تملق به عنوان هنجار اجتماعی و فرهنگ عمومی جا افتاده باشد ،جهرأت و شههامت
از انسانها گرفته میشود و نفاق و دورویی حاکم میگردد .افراد متملهق و چهاپلوس بهه عپسهت و
مقام میرسند و انسانهای شجاع باید هزینههای گزافی را بپردازند و یا در حاشیه قرار بگیرند.
آسیب تملق و چاپلوسی به شخصیت افراد تا آنجاست که رسولخدا درباره هواداران متملقان
 .1عبدالحمید بن هبةالله ابن ابیالحدید؛ شرح نهجالبالغه؛ ج  ،18ص .256
 .2روح الله خمینی ،صحیفه امام؛ ج  ،12ص .343
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واِف ِِوج ِ
فرموده استَ « :فاحث ِ
وه ِه ُمِِالتُّ َْاب؛ 1به تورت چاپلوسان خهاک بپاشهید» .چاپلوسهی و
ُ
ُ ُ
مدح بیجا به خاطر آسیبی که به دو طرف و بهویژه شخصهیت ستایدشهونده میزنهد و موجهب
سقوط و تباهی وی میشود ،همواره در سخنان پیشوایان دین مورد نکوهد قرار گرفته است.
 .2لجاجت و تعصب

لجاجت در لغت ،به معنای پافشاری در انجام کاری است که مخالف میل طرف مقابهل باشهد.
در اتطالح نیز به اترار ورزیدن در کاری همراه با عناد که از انجهام آن نههی شهده اسهت ،گفتهه
میشود 3.در واقع لجاجت به معنای اترار بر چیزی است؛ بهگونهای که منطق و عقهل را زیهر پها
بگذارد.

2

لجاجممممت شممممکنداندیشمممم هارا  


کنممداز ممی و ممنهممدریشمم هارا 4


لجاجت موجب میشود تا فرد لجوج از حق گریزان ،و دنبالهرو شخصیتی شود کهه دارای کهید
شخصیت است .لجاجت ،از عوامل آسیبزا در جامعه است که بهه جهای حقمهداری ،موجهب
تروی شخصیتسازی میشود .تعصب طرفداری یا دشمنی بیمنطق و بید از حهد نسهبت بهه
شخ  ،گروه یا مسألهای است 5و ریشه آن از عصبیت است .عصبیت ،به معنی سهعی و تهالش
در حمایت خود یها چیهزی کهه بهه خهود نسهبت دارد و شهامل دیهن ،خویشهاوندان ،نزدیکهان و
همشهریها به گفتار و یا کردار میشهود .در واقهع عصهبیت را میتهوان بهه دو نهوع تقسهیم کهرد:
عصبیتی که حمایت آن به حق و بدون خروج از انصاف و بیارتکاآ خالف شرع است که بهه آن
غیرت گفته میشود و ستوده و پسندیده است .همچنین عصبیتی که حمایهت از آن الزم نیسهت و
یا در حمایت از حق و انصاف تجاوز میکند و حمایت از آن باطل است و مرتکب حرام شهرعی
میشود .اینگونه عصبیت ،تعصهب مهذموم و ناپسهند اسهت کهه از رذایهل قهوه غضهب شهمرده
میشود 6.بنابراین متعصب ،کسهی اسهت کهه نهه تنهها راه و اندیشهه خهود را درسهت و بیاشهتباه
میپندارد؛ بلکه از خویشان و خاندان و همگروهان و همحزبان خود ه اگر چه به ناحق ه حمایهت
 .1محمد بن علی تدوق؛ ُ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج  ،4ص .381
 .2حسن مصطفوی؛ التحقیق فی کلمات القرآن الكریم؛ ج ،10ص .167
 .3حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ المفردات فی غریب القرآن؛ ص .736
 .4سلیمان ابوالقاسمی؛ شعر نو؛ دفتر دوم.
 .5حسن انوری؛ فرهیگ فشرده سخن؛ ج  ،1ص .626
 .6احمد نراقی؛ معراج السعاده؛ ص .306
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میکند و از راه و روش آنان ،چون موافقان او هستند ،پشتیبانی میکند و همهواره جانهب بسهتگان
1
خانوادگی یا هممسلکان اجتماعی یا حزبی و مرامی خود را رعایت میکند.

واجنینمیکمار مونآشمامیاسمت 2

سختگیریووعصمی مامیاسمت  




در غالب احادیث و روایات ،عصبیت بر تعصب مذموم اطالق شده است .به همین جهت مهورد
نکوهد قرار گرفته است .از این روست کهه وقتهی از امهام سهجاد دربهاره چیسهتی عصهبیت
ِ
ِ
ِ َ
ِشْ َارِ َقو ِم ِهِ َخيْا ِِمْ ِِخي ِ
ارِ َقلو ٍمِ
پرسیدند ،فرمود« :اَل َع َص ِبيو ُ ِ َالوت َِيأثَ ُم َ
َ
ِعََي َه َ
اِصاحبُ َهاِأ َِي َْىِا وَلْ ُج ُ َ
يْ؛ 3عصبیتی که تاحب آن گنهکار است ،این است که کسی َبدان قوم خود را از نیکان قهوم
ن َخ ِْ َِ
ِ
لْي ٍل ِِملِْ
لهِح َبل ِملِْ َخ َ
دیگری بهتر بداند» .پیامبر اکرم نیز فرموده استَ « :مِْكا َ ِفلىِ َقَ ِب َ
ِاّللِي ِ
ِالقيام ِ ِم َ ِا ِ
ِالجاهَي ِِ؛ 4هر که در دلد به اندازه دانهه خردلهی عصهبیت
َعْاب
ِ،ب َع َث ُه ه َ َ َ
َ
وم َ َ
عصبي َ
َ
باشد ،خدا در روز قیامت او را با اعراآ جاهلی بر خواهد انگیخت»« .تعصب ،غهول بیشهاخ و
عدمی است که میتواند مردم کشوری را قرنها در آتد حماقت بسوزاند و هرگز دیده نشود؛ بهالی
خانمانسوزی است که درخت انسانیت را از ریشه میسوزاند و کسی را یارای اخهم کهردن بهه او
نیست؛ زیرا سینه چاکاند بسیارند و چاکراند فراوان .این غول نامرئی ،چشمها را سحر میکند،
5
عقل را خاموش میکند و دلها را سختتر از سنگ میکند و عمرها را تباه».
ازدرونزنمممگوعصمممی ممم دای  


ا
َ
دراهوامممممل گشممممای 6
ممممر
در ک


تعصب و لجاجت ،الزم و ملزوم یکدیگرند؛ زیرا وابستگی به چیزی انسان را بهه اتهرار بهر آن وا
میدارد؛ چنانکه اقوام انبیا به جهت وابستگی شدید به افکهار و برنامهههای خرافهی و لجاجهت و
اترار بر آنها به پیروی نیاکان و یا هواداری از شخصیتهای خاص ادامه میدادند .مره تعصهب
و لجاجت ،تقلید کورکورانه است که سد راه پیشرفت و تکامهل انسانهاسهت و موجهب دوری از
حق و پیوستن به باطل میگردد .بتپرستان عصر پیامبرانی چهون حضهرت نهوح  ،بهه قهدری
7
لجوج و متعصب بودند که حتهی از شهنیدن تهدای منهادی توحیهد و حهق دوری میجسهتند.
 .1محمدرضا حکیمی و همکاران؛ ترجمه الحیاه؛ ج  ،11ص .784
 .2موالنا؛ مثنوی معنوی.
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ اصول کافی؛ ج  ،2ص .308
 .4محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،73ص .283
 .5رضا بابایی؛ دین و دییداری؛ ص .69
 .6عبدالرحمان بن احمد جامی ،هفت اورنگ؛ بخد .30
 .7نوح.7 :
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لجاجت فرعونیان در برابر معجزات آشکار حضرت موسی نیز بر اساس لجاجهت و تعصهب
آنان بر آیین بتپرستی نیاکانشان بود1.آنان هرگهز از خهود سهؤال نمیکردنهد کهه آیهین حضهرت
موسی حق است یا باطل و امتیازش نسبت به آیین نیاکان و شخصیتهایی که از آنهان پیهروی
میکنند ،چیست
جهل و تعصب موجب میشود انسان به راحتی به حق پشت کند .در تمام طول تاری  ،تعصب و
لجاجت نقد اتلی را در ادامه کفر و توحیدسهتیزی و حهقگریزی داشهته اسهت .عامهل اتهلی
انحراف مشرکان عرآ نیز تعصب و تقلید کورکورانه بود 2.تعصب و لجاجهت ،مهانع رسهیدن بهه
حق است .افراد لجوج و متعصب تن به هر ذلت و حقارتی میدهند ،ولی تسلیم حهق نمیشهوند
3
و به تقلید کورکورانه پناه میبرند.
لمممآراوقلیدشمممان مممر مممادداد  



ایدوصدلعنت رایمنوقلیدشمان ماد 4


 .3ناآگاهی و کجفهمی

فقر شامل دو نوع مالی و فرهنگی است .پیامبر اکرم

درباره فقر فرهنگی فرموده استِ « :ا َنىَِلِ

ِ
ِ
َخاف َ ِ
بيْ؛ من از هجوم فقهر و تنگدسهتی بهر امهت
ِسوءِالتود ِِ
ِعَىِا وُمت َىِال َفق َْ َِوِلكِْا ُ
ا ُ
َخاف َ
ِعََيهم َ
خودم بیمناک نیستم .آنچه از آن بر امتم بیمناکم ،ک اندیشی است» .به تعبیهر اسهتاد مطههری
آسیبی که فقر فکری بر امت رسولخدا وارد میکند ،فقر اقتصادی وارد نمیکند 6.این حدیث
پیامبر  ،ناظر به فقر فرهنگی و کجیاندیشی است که منشأ آن ،نادانی و نفهمی اسهت .بنها بهه
فرماید رسولخدا خطر اتلی ،فقر بینشی و فرهنگهی مهردم اسهت کهه مسهلمانان را دچهار
مشکل کرده است .امام علی نیز فرموده است« :همجِرعا ِاَتبا ِكُ ِّ ِ
ِناع ٍق َِيميَلو َ َِمل َ ِكُل ِّ ِ
ُ
ََ َ
ري ٍِ؛ 7کسی که از نظر بینشی فقیر باشد ،مانند مگسهای کوچکی است که در هوا سرگردان بوده
و با هر باد و تدایی به این طرف و آن طرف میرود».
5

 .1یونس.78 :
 .2بقره.170:
 .3شعراء.74 :
 .4جاللالدین محمد بلخی رومی؛ مثیوی معیوی؛ دفتر دوم ،بخد .15
 .5محمد بن زینالدین ابن ابیجمهور؛ عوالی اللئالی؛ ج  ،4ص .39
 .6مرتضی مطهری؛ جاذبه و دافعه حضرت علی ؛ ص .183
 .7محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ حکمت .147
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اندرسمر  خمارجهالمتقمویاسمت  


مندردجهلرا م چم درممانکمند

1



از آنجا که فقر اقتصادی جنبه مادی دارد ،با تدبیر کارشناسی و بهرهگیهری تهحیح از روتههای
موجود جامعه و توزیع درست ،قابل رفع و رجوع است؛ اما فقر فرهنگی در جوامعی است که بهه
جای داند و آگاهی ،خرافات و خیالپردازی جای آن را پهر کهرده اسهت .فقهر فرهنگهی ،بسهیار
عمیقتر و ریشهدارتر از فقر اقتصادی ،و گاه عامل تشهدید فقهر اقتصهادی اسهت .بهرای مقابلهه و
برطرف کردن فقر فرهنگی و ک اندیشی در جامعه باید بها منشهأ آن کهه جههل و نفهمهی اسهت،
مقابله کرد .برای مقابله با جهل ،باید در کنار علم و داند به مسهأله عقهل و خهرد توجهه اساسهی
شود.




ک مممردرهنممممایو مممرددلگشمممای  



ک ممرددسممتگیممرد م هممردوسممرای 2

درباره موضوع بنیادین تعقل و به کارگیری عقل ،آیات و روایات بسیاری آمده اسهت کهه همهه بهر
رجوع به عقل و استفاده از چشمه جوشان آن و عقالنی ساختن زندگی و نتیجههگیری و بههرهوری
از ِخرد تأکید میکنند و از بیکار گذاشتن عقهل و گهوش نهدادن بهه نهدای آن و پیهروی نکهردن از
ارشادهای ِخرد به شدت بر حذر میدانند 3.بر این اسهاس اسهت کهه پیهامبر فرمهوده اسهت:
4
ِ
العقل ُ َِرسلو ُلِ
امِال َعق ِِ؛ داند ،پیدرو عقل است» .امام علی نیز فرمهوده اسهتَ « :
«العَ ُم ِِإ َم ُ
ق؛ 5عقل ،فرستاده حق است» .تعقلی که آموزههای اسالمی بدان فرا میخواند و استعدادها را
الح ِِّ
َ
برای آن بسی میکند ،تعقلی است که از فطرت انسان برخاسهته و بها تعهالیم الههی شهکل یافتهه
است .پیامبر خدا برای مقابله با فقر فرهنگی ،در جنگ بدر مقهرر داشهت اسهیرانی کهه تهوان
6
پرداخت فدیه را ندارند ،در برابر آموزش خواندن و نوشتن به ده مسلمان آزاد شوند.
در فرهنگ اسالمی ،در کنار علم و داند به مسأله عقل و خرد توجه بسیار شده اسهت .توجهه بهه
ِاللديْ» 7،شهناخت
تعقل و تفکر بهگونهای است که در روایات از کماالت انسانی به «اَلتَ َفق ُوهِفل
َ
 .1جالل الدین محمد مولوی ،مثنوی معنوی.
 .2فردوسی ،شاهنامه.
 .3محمدرضا حکیمی و همکاران؛ ترجمه الحیاه؛ ج  ،1ص .224
 .4حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .27
 .5عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحكم و دررالكلم؛ ص.272
 .6محمد بن اسحاق؛ السیر و المغازی؛ ص .259
 .7محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،78ص .172
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ژرف و عمیق در دین مطرح شده است و یا کتاآ «العقل و الجهل» به طهور مسهتقل و جداگانهه
آمده است .یکی از مشکالت آن روز و امروز جامعه اسالمی این است که افراد به سبب نداشهتن
بیند و بصیرت دینی ،هر چه را بشنوند ،بدون تحقیق درباره راست یا دروغ بودند ،به سرعت آن
را منتشر میکنند .این کار جاهالنه به دنیاداران فرتت میدهد کهه بها حرفههای دروغ و باطهل
بتوانند جایی برای خود باز کنند و به اهداف مادیشان برسند 1.رواج شهایعه ،دروغ ،تهمهت و ...
در جامعه و تبدیل آن به امری رای و عادی ،به جهت فقر فرهنگی و ک اندیشی در جامعه اسهت
که افراد بدون تحقیق و بررسی و به کارگیری فهم و شعور ،به انعکاس شنیدهها بسنده میکنند.

فهرست منابع

 .1ابناسحاق ،محمد؛ السیر و المغازی؛ چال اول ،بیروت :دار الفکر 1398 ،ق.
 .2ابن ابیجمهور ،محمد بن زینالدین؛ عفوالی اللئفالی؛ چهال چههارم ،قهم :سیدالشههدا ،
 1403ق.
 .3ابن شعبهحرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول؛ قم :آل علی 1382،ش.
 .4انوری ،حسن؛ فرهیگ فشرده سخن؛ چال اول ،تهران :نشر سخن 1382 ،ش.
 .5بابایی ،رضا؛ دین و دییداری؛ قم :هجرت 1393 ،ش.
 .6بلخی رومی ،جاللالدین محمد؛ مثیوی معیوی؛ تهران :امیرکبیر 1362 ،ش.
 .7تمیمی آمدی ،عبدالواحد بهن محمهد؛ غفررالحكم و دررالكلفم؛ قهم :دار الکتهاآ اسهالمی،
1410ق.
 .8تهرانی ،مجتبی؛ سلوک عاشورایی :حق و باطل؛ تهران :مصابیح الهدی 1391 ،ش.
 .9جامی ،عبدالرحمن بن احمد؛ مثیوی هفت اورنگ؛ تهران :اهورا 1385 ،ش.
 .10حکیمی ،محمدرضا ،محمد و علی؛ ترجمه الحیاه؛ قم :دلیل ما 1393 ،ش.
 .11خمینی ،روح الله؛ صحیفه امام :مجموعه آ ار امام خمینی ؛ ج12؛ تهران :موسسه تنظیم و
نشر آ ار امام خمینی 1389 ،ش.
 .12راغب اتفهانی ،حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن؛ دمشق ه بیروت :دارالقلهم ه
الدارالشامیه 1416 ،ق.
 .1مجتبی تهرانی؛ سلوک عاشورایی :حق و باطل؛ ص.345
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 .13شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تهبحی تهالح؛ چهال اول ،قهم:
هجرت 1414 ،ق.
ُ
 .14تدوق ،محمد بن علی؛ کتاب من الیحضره الفقیه؛ تصحیح علیاکبر غفاری؛ چهال دوم،
قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 1413 ،ق.
 .15فردوسی ،ابوالقاسم؛ شاهیامه؛ تهران :کتاآ سرای نیک.1388 ،
 .16کلینی ،محمد بن یعقوآ؛ اصول کافی؛ تهران :الوفاء 1382 ،ش.
 .17کوئن ،بروس؛ درآمدی بر جامعهشیاسی؛ ترجمه محسن ال هی؛ تههران :فرهنهگ معاتهر،
 1391ش.
 .18مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ تهران :کتابچی 1386 ،ش.
 .19مصطفوی ،حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الكریم؛ تهران :بنگهاه ترجمهه و نشهر کتهاآ،
 1360ش.
 .20مطهری ،مرتضی؛ جاذبه و دافعه حضرت علی ؛ تهران :حسینیه ارشاد 1391 ،ق.
 .21هههههههههههههههههه؛ خدا در زندگی انسان؛ تهران :تدرا 1393 ،ش.
 .22نراقی ،احمد؛ معراج السعاده؛ قم :هجرت 1371 ،ش.
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آثار فردی و اجتماعی زکات بر اساس آیات و روایات
*

حجتاالسالموالمسلمینعباسکوثری 


مقدمه

از مهمترین فرایض الهی ،زکات است کهه بایهد سهبک تهحیح و شهرایط و حهدود واقعهی آن را
بهدرسههتی شههناخت ،در غیههر ایههن تههورت پرداختکننههدگان ،از فضههایل آن محههروم و در فتنههه
مکتبهای انحرافی گرفتار خواهند شد .زکات از واجبات مالی در دین اسالم است که بر اسهاس
آن ،مسلمانان باید مقدار معینی از  9قلم کاال برای مصرف در زندگی فقرا و سهایر امهور عمهومی
اجتماعی بپردازند .این  9کاال عبارتند از :طال ،نقره ،گاو ،گوسفند ،شتر ،گنهدم ،جهو ،کشهمد و
خرما .مقدار پرداختی هر یک از این کاالها ،متفاوت بوده و در فقه تعیهین شهده اسهت .زکهات از
جمله مهمترین واجبات است که تأکید بسیاری نیز بر آن شده است .زکات از فروع دیهن شهمرده
شده و در منابع دینی در کنار نماز و جهاد قرار گرفته و یکی از پن ستون دین است.
مفهومشناسی زکات

زکات برگرفته از «زکو» و در لغت به معنای رشد و نمو 1،پاکیزه شدن ،تالح و پارسایی 2و مهدح
و ستاید است 3و معنای اتلی آن ،فزونی حاتل از برکهت الههی اسهت کهه در امهور دنیهوی و
پاداش اخروی کاربرد دارد 4.در اتطالح فقهی و شریعت اسالم ،به معنی تدقه و حقهی الههی
است که در اموال با شرایط خاص یا افزون بر آن ،رسیدن به نصاآ مقهرر گردیهده اسهت؛ 5بهرای
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1احمد فیومی؛ المصباح المییر؛ ج  ،2-1ص .254
 .2خلیل ابن احمد فراهیدی؛ العین؛ ج  ،5ص .394
 .3مبارک بنا یر؛ الیهایه فی غریب الحدیث و االثر؛ ج  ،2ص .307
 .4حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص.380
 .5محمدحسن نجفی؛ جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ ج  ،15ص .3
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مثال در وجوآ زکات فطره شرایطی همانند فرارسیدن غروآ شب عید فطهر و در وجهوآ زکهات
گندم ،گوسفند و مالالتجاره ،نصاآ و مقدار مشخ معتبر است .مناسهبت ایهن واژه بها معنهای
لغوی نمو ،از این روست که پرداخت زکات ،موجب فزونهی پهاداش اخهروی و بالنهدگی و رشهد
اموال میگردد و مناسبتاش با معنای طهارت ،به این دلیل است که زکات ،سبب پاکیزگی امهوال
و طهارت روح از رذایل نفسانی همانند بخل و بیتوجهی به فقرا میگردد؛1چنانکه قرآن فرمهوده
ْ َ َ َ َُ ُ ُ ْ َ َُ
ُ ْ ْ َْ
يه ْم ِبها؛ 2از اموال آنها تدقهای ]به عنوان زکهات[
است« :خِ ِمن أمو ِال ِهم صدق تطهرهم و تزك ِ
بگیر تا بدین وسیله آنها را پاک سازی و پرورش دهی».
اهميت زکات

اهمیت زکات تا آنجاست که در قرآن به همراه نماز ذکر شهده اسهت و قبهولی نمهاز ،مشهروط بهه
پرداخت زکات است .امام باقر فرموده است« :خداوند زکات را مقرون به نماز نمود و فرمهود:
َّ َ َ ُ َّ َ
َأق ُ
الزكاة؛ 3پس فردی که نماز را به پا دارد ،اما زکات ندهد؛ گویا نمهاز نخوانهده
يموا الصالة و آتوا
ِ
4
است» .قرآن پرداخت زکات را از موجبات سهعادتمندی و از تهفات مؤمنهان رسهتگار شهمرده
َ َّ َ ُ ْ َّ
فاع ُلون» 5.زکات ،زمینه دستیابی به رحمت پروردگار است؛ چنانکهه
كاة ِ
است« :و الِين هم ِللز ِ
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َّ َ
ون الزكاة َو الذِين
قرآن فرموده است« :و رحمتی و ِسعت ك شیء فسأ كتبها ِللِين يتقون و يؤت
ُه ْم بآياتنا ُي ْؤم ُن َ
ون؛ 6و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است و آن را برای آنها که تقهوا پیشهه کننهد و
ِ ِ
ِ
زکات را بپردازند و آنها که به آیات ما ایمان میآورند ،مقرر خواهم داشت».
زکات در شمار ارکان اسالم است؛ از همین روست که قرآن درباره مشرکان فرموده اسهتَ « :فذإنْ
ِ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ ُ
ُ
تابوا َو َأ ُ
الزكاة ف ِإخوان ُك ْم ِفی الد ِين؛ 7اگر توبه کنند ،نماز را برپا دارند و زکهات
قاموا الصالة و آتوا
را بپردازند ،برادر دینی شما هستند» .امام باقر فرموده است« :اسالم بر پن چیز اسهتوار گشهته
است :نماز ،زکات ،ح  ،روزه و والیت» 8.امیرمؤمنان نیز زکات را موجب نزدیهک شهدن بهه
 .1ر.ک :همان.
 .2توبه.103 :
 .3بقره.43 :
 .4محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج  ،9ص .22
 .5مؤمنون.4 :
 .6اعراف.156 :
 .7توبه.11 :
 .8محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج  ،1ص .13
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خداوند و کفاره گناهان و بازدارنده از آتد دانسته و فرموده است:
بهیقین پرداخت زکات و اقامه نماز ،عامل نزدیک شدن مسلمانان به خداست .پس آن کهس
که زکات را با رضایت خاطر بپهردازد ،کفهاره گناههان او میشهود و بازدارنهده و نگهدارنهده
انسان از آتد جهنم است .پس نباید به آنچه پرداخته است ،با نظر حسرت نگاه کند و برای
پرداخت زکات افسوس خورد؛ زیرا آن کس که زکات را از روی رغبت نپردازد و انتظار بهتهر
از آنچه را پرداخته ،داشته باشد؛ به سنت پیامبر
تباه و همیشه پشیمان خواهد بود.

نادان است و پاداش او اندک و عمهل او

1

آثار زکات

تکالیف الهی ،بر اساس مصالح انسان و دور شدن از مفاسد شکل گرفته است .فرمان زکات نیهز
در همین راستاست و دارای آ ار و برکات فردی و اجتماعی ،اقتصادی ،نظامی برای پرداختکننده
و گیرنده زکات است که به مواردی از آنها اشاره میشود.
الف) آثار فردی
 .1طهارت روح

َ
ُ ْ
َ
میفرماید« :خِ ِم ْن أ ْمو ِال ِه ْم َص َدق ُت َطه ُر ُه ْم َو ُت َزك ِيه ْم ِبها؛ 2از امهوال

قرآن خطاآ به پیامبر
مؤمنان تدقات را دریافت دار که با تدقات نفوس آنها را پاک و پاکیزه میسازی و رشد و برکهت
میدهی» .یکی از رذایل نفسانی ،بخلورزی از انفاق و حرص در مالاندوزی است .قرآن از ایهن
ع
رذیله با تفت «بخل» و «شح» یاد کرده است« .شح» ،به معناه بخل توأم با حرص است کهه بهه
تورت عادت درآید 3.بر اساس برخی روایات« ،شح» از بخهل شهدیدتر اسهت .بخیهل ،کسهی
است که از آنچه دارد منع میکند؛ ولی انسان دارای شح ،به اموال دیگران نیهز بخهل مهیورزد تها
آنجا که هر چه را در دست مردم ببیند ،آرزو میکند آن را بهه دسهت آورد؛ خهواه از طریهق حهالل
باشد یا حرام و هرگز به آنچه خداوند به او روزی داده است ،قانع نیست 4.پرداخت زکات موجهب
میشود انسان از تعلقات مادی ،آزاد و روحد از این رذایل پاکیزه گهردد؛ از ایهن رو قهرآن کهریم
کسانی را که در اموالشان برای تقاضاکننده و محروم ،حهق معلهوم و مشخصهی قائهل هسهتند ،از
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ خطبه .199
 .2توبه.103 :
 .3حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص .446
 .4محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج  ،9ص .38
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انسانهای کمطاقت و حری

استثنا میکند.

1

 .2آمرزش گناه

یکی از آ ار زکات این است که پرداختکنندگان آن ،مورد مغفرت و آمرزش الهی قرار میگیرند و
2
ِ
وب؛
بِاللذُّ نُ َِ
از گناهان و پلیدی پاک میشوند؛ چنانکه پیامبر فرمهوده اسهت « :و
الز َكلا ُةِتُلذه ُ
لبِاللنوف ِسِ ِب َهلاِ َف ِِّن َوهلاِ
زکات گناهان را میبرد» .امیرمؤمنان نیز فرموده استَ « :مِْ َأع َطا َه َ
اِط ِّي َ
تُج َع ُ ِل َُهِ َكف َوارةِ؛ 3آن کس که زکات را با رضایت خاطر بپردازد ،کفاره گناهان او میشود».
 .3قرب الهی

پرداخت زکات مانند مالیاتهایی که از جانب دولتها مقهرر میشهود ،نیسهت؛ بلکهه حقیقتهی
عبادی دارد که از روح ایمانی و اعتقادی سرچشمه میگیهرد و زکاتدهنهده آن را بهرای خشهنودی
خدا و تقرآ الهی انجام میدهد .از همین روست کهه امیرمؤمنهان زکهات را موجهب نزدیهک
4
ِج ِعََتِم َ ِالص ََل ِةِ ُقْبانا ِِِلَه ِ ِ
ِاِلس ََل ِِم».
شدن اهل اسالم به خداوند دانسته استِ « :إ و و
ِالزكَا َة ُ
و
َ
َ

 .4مصونيت از عذاب

ِ
ِ
ِ
لِْ
امیرمؤمنان فرموده استَ « :ف َمِْ َأع َطا َه َ
ولارة َِوِم َ
لاِط ِّي َ
لبِاللنوفسِ ِب َهلاِ َفِّن َوهلاِتُج َعل ُ ِل ُ
َلهِ َكف َ
النو ِ
ارح َجازا َِو ِِو َق َاي ِ؛ 5آن کس که زکات را با رضایت خاطر بپهردازد ،کفهاره گناههان او میشهود و

بازدارنده و نگهدارنده انسان از آتد جهنم است».
 .5آرامش

فرد گرفتار فقر ،دچار اضطراآ و دلههره در تهأمین معهاش اسهت .محرومیهت از نیازههای اولیهه،
ً
معموال آرامد در عبادت و بندگی و رسیدن به وظایف الهی را از او سلب میکند .در این حالهت
زکات با تأمین نیاز مادی آنها ،پریشانی را از آنهان دور و بها رفهع تألمهات روحهی ،زمینهه را بهرای
دستیابی به انجام تکالیف دینی و شکرگزاری فراهم میکند؛ چنانکه قرآن میفرمایهدَ « :ف ْل َي ْع ُب ُ
ذدوا
َ
َ
َ
َ
َر َّب هِا ْال َب ْي ِت َّالِی أ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن ُجوع َو َآمن ُه ْم ِم ْن خ ْوف؛ 6بایهد پروردگهار ایهن خانهه را عبهادت
 .1معارج.25 -19 :
 .2محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .19
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ خطبه .199
 .4همان.
 .5همان.
 .6قرید 3 :و .4
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کنند ،همان کس که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت».
ب .آثار اقتصادی
ّ .1
نمو مال

اگر چه پرداخت زکات در ظاهر نقصان در مهال اسهت ،امها بهر خهالف تصهورات و محاسهبات
َ
َ َ ْ ُ
مادیگرایانه ،موجب فزونی اموال میشود؛ چنانکه قرآن فرموده استَ « :و َما أنفقتم ِّ ِمذن شذيْء
َ
ُ
َ
ف ُه َو ُي ْخ ِلف ُه َو ُه َو خ ْي ُر َّالر ِاز ِق َين؛ 1هر چه را انفاق میکنید [چه کهم و چهه زیهاد] خهدا عوضهی را
جایگزین آن میکند و او بهترین روزیدهندگان است» .حضرت فاطمههس در خطبهای فرموده
ِاّلل ِ
ِالزكَلا َة ِ
لِْال ِكب ِ
ِع ِ
لاية ِِفلىِ
ِالش
ِاِل َيما َ ِتَط ِهيْا ِِم َْ ِّ
لْ َِو و
استَ ِ« :ف َف َْ َ
َ
ِز َي َ
ِالص ََل َةِتَن ِزيهلا َ
ْکِو و
ض هَ ُ
ق؛ 2خداوند ایمان را واجب کرد تا دلها از شرک پاک گردد و نماز را واجب کرد تا مهردم را از
الْز ِِ
ِّ
مر تکبر پاک کند و زکات را واجب کرد تا رزقشان زیاد شود».
شخصی از امام تادق پرسید :اگر خداوند آنچه را انفاق میکنیم ،عو میدهد؛ پهس چهرا
من هر چه انفاق میکنم ،جایگزیند نمیشود امام فرمود« :فکر میکنی خداونهد از وعهده
خود تخلف میکند » .پاس داد :نه .امام فرمود« :پس چرا چنین اسهت » .آن مهرد عهر
کرد« :نمیدانم» .امام فرمود« :اگر کسی از شما مال حاللهی بهه دسهت آورد و در راه حهالل
انفاق کند ،هیچ درهمی را انفاق نمیکند؛ مگر اینکه خدا عوضد را به او میدههد» 3.دلیهل ایهن
فزونی و نمو ،این است که زکات ،شکر بهرهمندی از اموال است و شکر نعمت بهر اسهاس وعهده
4
قرآن ،موجب زیاد شدن نعمت است.
 .2تعدیل ثروت

یکی از اهداف اقتصاد اسالمی ،جریان روت در جامعه و عهدم تمرکهز آن در دسهت روتمنهدان
است .قرآن کریم با تعیین مصارف هشتگانه برای زکات ،نمونهای زیبا از برنامه عملی خوید را
برای توزیع روت متجلی کرده است .این موضوع زمهانی روشهنتر میشهود کهه بهدانیم یکهی از
موارد زکات ،طال و نقره سکهدار است که در اقتصهاد و هروت ،نقشهی تأ یرگهذار ایفها میکنهد و
َّ َ
افزون بر آن ،مستحب بودن زکات در سهرمایه کسهب و کهار اسهت .قهرآن میفرمایهدَ « :و الذِين
 .1سبأ.39 :
ع
 .2محمد بن علی تدوق؛ کتاآ من الیحضره الفقیه؛ ج  ،3ص .568
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .486
 .4إبراهیم.7 :
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َّ

َ

ْ ُ َ

َ

َ

َ َ َ ْ َّ
َي ْكن ُز َ
ض َو ال ُين ِفقونها فی َسبي ِ َّالل ِه ف َبش ْر ُه ْم ِب َعِاب أليم؛ 1کسهانی کهه طهال و
ون الِهب و ال ِف
ِ
نقره را گنجینه ]و ذخیره و پنهان[ میسازند و در راه خدا انفهاق نمیکننهد ،بهه مجهازات دردنهاکی
بشارت ده» .برخی روایات کسانی را که از پرداخت زکات طال و نقره امتنهاع میورزنهد ،مشهمول
این آیه قرار داده است 2.بر این اساس اسالم ضمن محترم شمردن مالکیت خصوتهی ،مقهررات
خود را بهگونهای تنظیم کرده است که جامعه از آسیبهای دو قطبی شدن مصون باشد و با تعیهین
عناوین خاص همانند انفال ،خمس ،خراج ،زکات ،فیئ ،انفهاق و ...از حرکتههای خودسهرانه و
نادرست جلوگیری نموده است.
 .3از بين بردن فقر

در برخی روایات ،هدف از تشریع زکات زدودن فقر اعالم شده است .یحیی بن سعید میگویهد:
عمر بن عبدالعزیز مرا برای دریافت زکات به آفریقا فرستاد .پس از جمعآوری زکات فقیری را کهه
به او زکات پرداخت کنم ،نیافتم؛ از این رو بردگانی را خریدم و آنها را آزاد کردم 3.این نیافتن فقیهر،
نشاندهنده نقد زکات در از بین بردن فقر است .امیرمؤمنان در فرمان خوید به مالک اشهتر
سهم نیازمندان را در بیتالمال یادآور میشود و میفرماید:
خدا را ،خدا را ،در نظر آور در خصوص طبقات پایین و محروم جامعهه کهه ههیچ چهارهای
ندارند ،از زمینگیران ،نیازمندان ،گرفتاران و دردمندان .همانا در این طبقه محروم و گروههی
خویشتنداری میکنند و گروهی به گدایی دست نیاز بر میدارنهد،؛پس بهرای خهدا پاسهدار
حقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است .بخشی از بیتالمهال و بخشهی از
غلههای زمینهای غنیمتی اسالم را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده؛ زیرا بهرای
دورترین مسلمانان همانند نزدیکترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسهئول رعایهت
آن هستی.
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این تدبیر به مسلمانان اختصاص ندارد؛ زیرا یکی از اهداف اقتصهاد اسهالمی ،تهأمین همیشهگی
معیشت نیازمندان حتی کافران ذمی است .امیرمؤمنان بر پیرمردی درمانده که گدایی میکرد،
گذشت .حال او را جویا شد ،گفتند :مردی نصرانی است .امیرمؤمنان فرمود« :تا جهوان بهود،
 .1توبه.34 :
 .2محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج  ،9ص30؛ فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان؛ ج  ،5ص.40
 .3یوسف القرضاوی؛ فقه ّ
الزکاه؛ ج  ،2ص .620
 .4محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ ص.583
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از او کار کشیدید؛ اکنون که پیرمهرد و درمانهده شهده اسهت ،او را طهرد نمودهایهد .هزینهه او را از
بیتالمال بدهیهد» 1.زکهات نیهز در همهین راستاسهت؛ زیهرا فقهرا ،مسهکینان ،در راه مانهدگان و
بدهکاران ناتوان از پرداخت بدهی ،بخشی از مصارف زکات هستند و قرآن آن را برنامه جهاودانی
و همیشگی اعالم کرده است.
 .4جلوگيری از رکود سرمایه

از موارد وجوآ زکات ،طال و نقره سکهدار است که در زمان معصومین

پول رای بوده است.
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ون الِه َب َو
یکی از دالیل آن در کتاآهای فقهی ،کالم الهی است که میفرمایهد« :و ال ِِين يك ِنز
َ
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ض َو ال ُين ِفقونها ِفی َس ِبي ِ ِّالل ِه ف َبش ْر ُه ْم ِب َعِاب أ ِليم؛ 2کسانی کهه طهال و نقهره را گنجینهه ]و
ال ِف
ذخیره و پنهان[ میسازند و در راه خدا انفاق نمیکنند ،به مجازات دردناکی بشارت ده» .خداونهد

در این آیه بر ترک انفاق از طال و نقره ،وعده عذاآ داده است و ایهن تنهها بهر تهرک واجهب ماننهد
3
زکات منطبق است.

ج .آثار نظامی
تقویت بنيه دفاعی

یکی از مصارف زکات با عنوان «فی َس ِبیل اللهه» ذکهر شهده اسهت .در اینکهه جههاد از مصهادیق
روشن «سبیل الله» است ،اختالفی وجود ندارد؛ اگر چه بهه نظهر علمهای شهیعه دربهاره تمهامی
مصالح مسلمانان ،مانند مخارج بنای مساجد و پلهها تعمهیم دارد 4.اهلسهنت «سهبیل اللهه» را
خاص جهاد دانسته و ترف زکات را در مصالح عمومی جایز ندانسهتهاند 5.در ههر حهال زکهات
میتواند در قدرت دفاعی جامعه اسالمی کارساز باشد.
د .آثار اجتماعی
 .1جذب مخالفان
َ
ُ
َ
َّ
ْ
ُ
یکی از مصارف زکات ،کسانی هستند که قرآن کریم از آنها با عنهوان « َو ال ُمؤلفذ قل ُ
ذوب ُه ْم» یهاد
ِ
 .1محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب االحكام؛ ج  ،6ص .293
 .2توبه.24 :
 .3حسن بن یوسف حلی؛ تذکره الفقهفاء؛ ج  ،5ص 118؛ محمدحسهن نجفهی؛ جفواهر الكفالم ففی شفرح شفرائع
اإلسالم؛ ج  ،13ص 312؛ سید ابوالقاسم خویی؛ موسوعة االمام الخویی؛ ج  ،23ص  260و .261
 .4محمد بن حسن طوسی؛ ّ
التبیان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،5ص .245
 .5یوسف القرضاوی؛ فقه ّ
الزکاه؛ ج  ،2ص .656
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نموده است .مقصود از « َو ْال ُمؤ َّلف ق ُل ُ
وب ُه ْم» ،کسهانی هسهتند کهه بها گهرفتن سههمی از زکهات،
ِ
دلهایشان به اسالم متمایل میشود و بهتدری به اسالم در میآیند یها اگهر مسهلمان نمیشهوند،
1
مسلمانان را در دفع دشمن یا انجام مقاتد دینی کمک میکنند.
 .2رفع کينه از ثروتمندان

در جامعه طبقاتی که در کنار افراد مرفه ،عهدهای از نیازههای اولیهه خهود و فرزندانشهان محهروم
باشند ،نمیتوان انتظار تلح و تفا داشت .گاه کینه و حسد در وجود این افهراد ،موجهب نهزاع و
درگیریهای خونین میشود که نمونههای تاریخی فراوانهی دارد .فرمهان زکهات ،عههدهدار تهأمین
نیازمندان اعم از فقیر ،مسکین و بدهکاران و درماندگان در سفر است که به این وسهیله نیازمنهدان
احساس میکنند اغنیا به سرنوشت آنهها بیتوجهه نیسهتند و سههمی از فعالیهت آنهها مربهوط بهه
نیازمندان میشود .بر این اساس قرآن پس از آنکه برای مؤمنان رابطه والیهی را بیهان میکنهد و بها
َْ ُ َ
ض ُه ْم أ ْول ُ
ياء َب ْعض» نهایت همبستگی را اعالم میدارد ،در تفات آنهها میفرمایهدَ « :و
تعبیر «بع
ِ
َ
َ
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الزكاة؛ 2نماز را به پا میدارند و زکات میدهند».
ون الصالة و يؤتون
يقيم
شهید مطهری مینویسد:
نماز ،نمونههای اسهت از رابطهه خلهق و خهالق و زکهات ،نمونههای اسهت از حسهن روابهط
مسلمانان با یکدیگر که در ا ر تعاطف و تراحم اسالمی از یکدیگر حمایت ،و به هم تعاون
و کمک میکنند .این آیه و برخی آیات دیگر که والی ا باتی عام را ذکر میکنند ،تنهها نهاظر
به محبت قلبی نمیباشند ،نوعی تعهد و مسئولیت را برای مسلمین در زمینه حسهن روابهط
مسلمین با یکدیگر ا بات میکنند .پیغمبر اکرم

در حهدیث معهروف و مشههور فرمهود:

داستان اهل ایمان در پیوند مهربانی و در عواطف متبادل میان خودشان ،داستان پیکر زنهده
است که چو عضوی به درد آید ،سایر اعضا با تب و بیخوابی با او همراهی میکنند.
فهرست منابع
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 .1ابنا یر ،مبارک؛ ّ
الیهایه فی غریفب الحفدیث و االثفر؛ قهم :مؤسسهه مطبوعهاتی اسهماعیلیان،
.1367
 .1سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،9ص .311
 .2توبه.71 :
 .3مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،3ص .265

آثار فردی و اجتماعی زکات بر اساس آیات و روایات 295 

 .2حر عاملی ،محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعة؛ قم :مؤسسه آلالبیت  1409 ،ق.
 .3حلی ،حسن بن یوسف؛ تذکره الفقهاء؛ قم :مؤسسه آلالبیت 1414 ،ق.
 .4خویی ،سیدابوالقاسم؛ موسوعة االمام خویی؛ قم :مؤسسة إحیاء آ ار اإلمام الخوئی1418،ق.
 .5راغب اتفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ بیروت :دارالقلم و الهدار الشهامیة،
1416ق.
 .6شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهج البالغة؛ ترجمه محمهد دشهتی؛ قهم :نشهر مشهرقین،
.1379
ُ
 .7تدوق ،محمد بن علی؛ کتاب من الیحضره الفقیه؛ قم :مؤسسة النشر االسالمی1404،ق.
 .8طباطبایی ،سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قهم :منشهورات جماعهة المدرسهین،
 1417ق.
 .9طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت :دار المعرفة1408 ،ق.
 .10طوسی ،محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت :دار احیاء التراث العربی ]بیتا[.
 .11هههههههههههههههههههههههههه؛ تهذیب االحكام؛ تهران :دار الکتب االسالمیه1407 ،ق.
 .12فراهیدی ،احمد بن خلیل؛ العین؛ قم :نشر هجرت 1409 ،ق.
 .13فیومی ،احمد؛ المصباح المییر؛ قم :مؤسسة دار الهجر  1405 ،ق.
 .14قرضاوی ،یوسف؛ فقه ّ
الزکاة؛ بیروت :مؤسسة الرسالة1999 ،م.
 .15کلینی ،محمد بن یعقوآ؛ الكافی؛ تهران :دار الکتب االسالمیه1407 ،ق.
 .16مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار؛ قم :انتشارات تدرا1368 ،ش.
 .17نجفی ،محمدحسن؛ جواهر الكالم فی شفرح شفرائع اإلسفالم؛ بیهروت :دار إحیهاء التهراث
العربی1404 ،ق.

