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word باشد. حتي المقدور  چكيده مقاله به زبان ديگري 
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  اهل بيت )عليهم 
السالم( جا مع کتاب 

تکوين و تدوين

اين مقاله به مناسبت بزرگداشت عزاداری بر ساالر شهيدان دراسفند 
تحرير  رشته  به  آملي   اهلل  جوادي  آيه  توسط  آمل  درشهر   1376

درآمده است.

مقدمه
بن  علي  حضرت  همچون  كامل،  انسان 
اين  كه  است  حكيم  قرآن  ابي طالب)عليه السالم(همتاي 
كتاِب سترگ، گذشته از تصديِق صحايِف آسماني انبياي 
َسلَْف، بر همه آن ها هيمنه و َسْيَطره دارد و چون اوِج مقام 
َمنيِع هر پيام  آوري، همانا صحيفه آسماني اوست و قرآن 
كريم بر همه آن كتاب ها ُمَهْيِمْن است، انسان كامل نيز كه 
طبق حديِث متواتر: »إنّي تارٌك فيكم الثقلين؛ كتاَب اهلل 
وعْتَرتي أهل بيتي… لَْن يفترقا َحّتي َيِردا َعلي الحوض«،  
ُكْفو قرآن مجيد است و در هيچ مرحله وجودي از او جدا 
مگر  است؛  كامل  انسان هاي  همه  سرآمد  بود،  نخواهد 
آن كه براي همه آن ذوات نوراني نََبوي و َولَوي، َوْحَدِت 
ويژه اي در نشأه فراطبيعي قايل شد كه با ارتفاع كثرت، 

سخن از َهْيَمَنه و مانند آن مطرح نخواهد شد.
تشريعي  و  تكويني  خصايص  تبيين  ضرورت 
السالم( بيت)عليهم  اهل  اهل بيت)عليهم السالم( 

و  حقيقي  نشئه  شامل  و  تدوين  و  تكوين  كتاب  جامع 
بيت)عليهم السالم(  اهل  علمي  و  عيني  اعتباريجامعيت 
هماهنگي آيات قرآن با يكديگرهماهنگي سيرت و سنت 
پيروز  با يكديگرقرآن و عترت،  بيت)عليهم السالم(  اهل 
هميشگي ميدان تحدي و مسابقه همتايي انسان كامل و 
قرآن در عدم قياس با غير خودتعادل، تعامل و تالزم قرآن 
با عترت جاودانگي قرآن و عترت همساني كتاب آسماني با 
آورنده آن يا جانشينان اوبرابري درجه وجودي هر پيامبر با 

كتاب آسماني خود محكم بودن قرآن و انسان هاي كامل 
تطبيق محكمات به امامان معصوم)عليهم السالم(در روايات 
وجود همه اوصاف كمالي قرآن در انسان كامل ضرورت 
تبيين خصايص تكويني و تشريعي اهل بيت)عليهم السالم( 
اهل بيت عصمت و طهارت )عليهم السالم( از آن جهت 
داراي  اند،  الهي  اعظم  اسم  مظهر  و  كامل  انسان  كه 
مزاياي وجودي ويژه اند كه مستلزم يك سلسله حقوق و 
استحقاقهاي خاص خواهد بود. براي اينكه وظايف ديگران 
نسبت به آن ذوات مقّدس روشن گردد، الزم است طي 
چند فصل به خصايص تكويني و تشريعي آنان اشاره شود 
تا بعد از آشكار شدن آن مزاياي الهي، تكليف ديگران كه 
در حقيقت تشريف آنهاست، در پيشگاه ذوات نوري خاندان 
وحي و َوْعي و صاحبان بيوت طاهر و رفيع معلوم گردد؛ تا 
از گزند انحراف و تفريط از هسته مركزي واليت مصون 
شوند و از آسيب انحراف و افراط از آن سالم بمانند؛ چونان 
قرآن كريم كه شناخت ناب آن، جهت صيانت از تفريط 
توّهم تحريِف متن آن و افراط فتوا به قديم بودن لفظ آن، 

الزم خواهد بود.

 

يادداشت سردبير
سپاس بی حد خدا را كه توفيق داد در پيش شماره 
كسب  جهت  در  گامی  پويا  انديشه  فصلنامه  سوم 
وادی  ودر  راهيم  اول  در  گرچه  برداريم  الهی  معارف 
علم ودانش تجربه همچنان عصای دستمان  است.
اين فصلنامه برآن است كه عالوه بر انديشه های بزرگان 
علم وفضيلت از مقاالت دوستان طلبه كه  آشنايی آنان 
با قلم، عميق وديرينه نيست استفاده كند؛ وتمام توان 
خود را مصروف اين می كند كه خودرا به استاندارد های 
يك فصلنامه علمی- فرهنگی - آموزشی نزديك كند.
در هر شماره سعی بر آن است كه مناسبتهای پيش 
رو را در نظر گرفته ودر مورد آن سخنی گفته باشد. 
انديشه پويا در مسير رشد وتعالی همچنان چشم براه 
نقطه نظرات خوانندگان عزيز و قلم توانای آنان در نشر 

معارف اهل  بيت عليهم السالم می باشد. 
                                                                                                          
واليه المصير
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به  پردازيم؛  ُعباب مي  از  ُحبابي  و  َيْم  از  نَمي  به  اكنون 
اميد آنكه با اغتراف از بحر وال و اعتراف به قصور، تقصيِر 

اقتراِف خطا و تجّري اعتساِف هوا بخشوده شود.

اهل بيت)عليهم السالم(جامع کتاب تکوين و 
تدوين و شامل نشئه حقيقي و اعتباري

كالم  جامع  وحي)عليهم السالم(  بيت  اهل  يكم.  فصل 
تكوين و تدوين و واجدكتاب حقيقت و شريعت و شامل 
نشئه حقيقي و اعتباري اند. چنين جامعّيتي، نه در خود نظام 
سه گانه كيان )عالم عقل، عالم مثال، عالم طبيعت( است 
و نه در ُوسع منظومه شمسي قرآن؛ زيرا اّولي، چون تكوين 
صرف است، غير از بود و نبود، چيزي در آن نيست و دومي 
چون تدوين محض است، غير از بايد و نبايد، چيزي در آن 
راه ندارد؛ زيرا اِخبارهاي آن نيز نظير اِنشاهاي آن، از حوزه 
البّته  نيست.  بيروني  حكايتهاي حصولي  و  مفهوم  لفظ، 
مراحل برين قرآن كه به كتاب مبين و أُّم الكتاب منتهي 
مي گردد، چنان كه از آن مقام منيع تنّزل يافت، موجود 
عيني است؛ نه اعتباري و كتاب تكويني است؛ نه تدويني.

و  عصمت  اُْسَره  آن  اعالي  َمَثل  كه  كامل  انسان  اّما 
فراگير  حوزه  از  گذشته  است،  طهارت)عليهم السالم( 
تكوين، از منطقه گسترده اعتبار نيز برخوردار است؛ زيرا 
انسان، موجود متفّكر و مختاري است كه صرف نظر از 
قوانين كيان هستي، از مقّررات اعتباري پيروي مي نمايد؛ 
قوانين  آن  همانا  اعتباري،  مقّررات  اين  پشتوانه  گرچه 
تكوين خواهد بود و اصول آن نظام عيني، سايه فكن فروع 
اين منظومه اعتباري است. از اين جهت، هيچ موجودي به 
جامعّيت انسان كامل نخواهد بود و همانا اوست كه مي 

تواند، َكْوِن جامع باشد.

جامعيت عيني و علمي اهل بيت)عليهم السالم(
فصل دوم. جامعّيت عيني و علمي اهل بيت نبّوت و امامت 
را  اين معناست كه هر كمال ممكن  به  )عليهم السالم( 
بدون نقص، واجد و هر چه را كه دارا مي باشند، مصون از 
عيب است و هر چه در مرحله حدوث واجد بودند، در مرحله 

از جهات چهارگانه مزبور  يعني  بود؛  دارا خواهند  نيز  بقا 
كامل اند؛ زيرا نه فاقد كمالي هستند تا در حوزه تكامل 
آنان نقص راه يابد، و نه آنچه دارند آفت زده است تا در 
قلمرو تعالي آنها َعْيب رخنه نمايد و نه در مرحله حدوث، 
فاقد فضل و فيض ويژه بوده اند كه مسبوق به نقص باشند 
و نه در نشئه بقا فاقد فوز و فيض مي شوند تا ترّقي آنان 

ملحوق به نقص يا عيب گردد.
اين مقام جمع الجمعي مربّع را مي توان از عديل بودن 
آنان با كتاب بي بديل الهي، يعني قرآن استنباط كرد؛ زيرا 
رسول اكرم )صلّي اهلل عليه وآله وسلّم( طبق نقل محّدثان 
تارٌك  »إنّي  اند:  فرموده  سّني  و  شيعه  از  اعّم  اسالمي، 
ْكُتم به لن تَِضلُّوا بعدي؛ أحُدهما أعظُم  فيكم ما إْن تََمسَّ
من اآلخر: كتاَب اهلل، حبٌل ممدوٌد من السماء إلي األرض 
وعترتي أهَل بيتي، و لن َيْفَتِرقا حّتي َيِردا َعليَّ الحوَض؛ 
َفانُْظُروا كيف تَْخُلُفوني فيهما«1. مخاطبان اين پيام، وارثان 
تمّدن غني و قوي اسالم در پهنه زمان و در گستره زمين 
اند؛ يعني نه نسل هيچ عصر و زماني از آن توصيه سعادت 
آفرين مستثناست و نه مردم هيچ مصر و دياري از آن، جدا 

خواهند بود.
چنين وصّيت فراگيري، نشان از هماهنگي كامل كمال 
تكوين انساني و تدوين الهي است؛ به طوري كه تمام مردم 
روي زمين تا بامداد معاد، دربخش علم وعمل، نيازمند به 
رهنمود و رهبري قرآن وعترت اند و هيچ مكتبي تا شامگاه 
تاريخ بشري پديد نمي آيد، مگر آنكه عرضه جهان بيني 
و جهان آرايي آن بر قرآن و عترت)عليهم السالم( الزم 
خواهد بود و پاسخ نفي يا اثبات آن را نيز مي توان از ثََقلين 

استنباط كرد.
چنين كاري عزم جامعه انساني و جزم اّمت اسالمي را 
طلب مي كند تا توان استنطاق از آن دو وزنه وزين را در 
هاضمه فكري خويش احيا نمايند اواًل و گوِش هوش را 
آماده  وزين  وزنه  دو  آن  آواي حيات بخش  اِصغاي  براي 
كنند ثانياً و نقدهاي صاحب نظران و نيز تحليلهاي سودمند 
صاحب بََصران را بعد از جمع بندي براي تنفيذ نهايي به 
بارگاه ثََقلين، معروض دارند ثالثاً؛ تا از اين صعود و هبوط 

و از آن سؤال و جواب، كام فكر بشر شيرين و گام عمل 
انسان استوار گردد.

اگر در تعبيرهاي روايي از قرآن به عنواِن ثََقل اكبر ياد شده، 
براي آن است كه حفظ حريم قرآن در محورهاي تبيين 
و تفسير اواًل و تعليل و تنقيح ثانياً و حمايت و دفاع ثالثاً و 
احياي حدود و اجراي ساير احكام آن رابعاً، به عهده عترت 
طاهرين)عليهم السالم( و پيروان راستين آنان خواهد بود و 
در اين راه موّظف اند كه از بَْذل نَْفِس نفيس دريغ نكنند و 
در ايثار و نثار و جهاد و اجتهاد، منافسه و مسابقه و مسارعه 
نمايند؛ وگرنه از لحاظ جامعّيت كمال و جمال و جالل، 
هرگز انسان كامل كه نمونه ممتاز آن اهل بيت عصمت 
و طهارت)عليهم السالم( هستند، از قرآن كريم، قاصر و 
ناقص نخواهد بود؛ وگرنه به همان مقدار قصور و نقص، 
بين ثََقلين، افتراق پديد مي آيد در حالي كه اطالق نصوص 

متواتر اين مبحث، طارد آن تفرقه است.

هماهنگي آيات قرآن با يکديگر
چيز  هر  تِْبيان  كريم  قرآن  كه  گونه  همان  سوم.  فصل 
ابهام  از هرگونه  بوده و مصون  بّين  بايد  لذا خود  است، 
باشد و هر آيه اي با آيه هم پيام خويش هماهنگ است 
و هيچ آيه اي با آيه ديگر اختالف، مخالفت و محاربت 
نداشته و نخواهد داشت و با كمك برخي از آيات، اسرار 
نهفته بعض ديگر آيات مسانخ، روشن مي گردد و از اين 
ُر بعُضه بعضاً«؛2  رهگذار گفته مي شود كه »القرآن ُيَفسِّ
زيرا اميرالمؤمنين)عليه السالم( فرموده است: »إّن الكتاب 
ق بَْعُضُه بعضاً و إنّه ال اختالَف فيه فقال سبحانه: )و  ُيَصدِّ
لو كان من عنِد َغْيِر اهلل لََوَجُدوا فيه اختالفاً كثيراً( 3 وإّن 
تَْفني عجائبه وال  أنيٌق و باطَنه عميق اٌل  القرآن ظاَهره 
تنقضي غرائبه وال ُتْكَشُف الظلماُت إاّل به... «؛4»َوَيْنِطُق 
بعضه ببعٍض و َيْشَهُد بَْعُضه علي بعٍض و ال يختلف في اهلل 

وال ُيخالُِف بصاحبه عن اهلل«.5

هماهنگي سيرت و سنت اهل بيت )عليهم السالم(  
با يکديگر

اهل بيت وحي)عليهم السالم( نيز ُمَبيِّن همه احكام و ِحَكم 
ر راستيِن آيات خداوندند و بي نياز از تعليم  الهي بوده و ُمَفسِّ
بشري مي باشند؛ زيرا همه آنان در محضر ربوبي از فوز 
لذا، سيرت و سّنت  اند؛  تعليم اسماي ُحسنا متنّعم شده 
آن ذوات نوراني، نه تنها با همديگر اختالف، مخالفت و 
محاربت نداشته و نخواهد داشت، بلكه هماره هماهنگ و 
ر و ناطق و شاهد گوياي يك ديگر بوده و هستند. از  ُمَفسِّ
اين جهت، هم صاحبان فقه اكبر در تبيين اصوِل اعتقادي 
و اخالقي از متون روايي، كالم هر كدام از سخنگوياِن 
معصوم يا تقرير و امضاي آنان را ُمفّسر كالم يا سكوت 
ديگري مي دانند و هم صاحبان فقه اصغر در تحرير احكام 
فقهي و حقوقي، چنين َمْنهج و روشي را پيش رو دارند؛ 
چنان كه صاحب جواهر الكالم في شرح شرائع االسالم 
جميعًا  كالمهم)عليهم السالم(  »اِّن  فرمايد:  مي  چنين 

ُر بَْعُضه بَْعضاً«.6 بمنزلِة كالٍم واحٍد، ُيَفسِّ
لذا هم مي توان كالمي كه صدور آن مسلّم است و جهت 
صدور آن نيز منّزه مي باشد، به طوري كه تاريخ صدور آن 
سهمي نداشته باشد، به هر كدام از معصومين)عليهم السالم( 
اسناد داد و هم سخن هر يك از آنان را به كمك سخن 
ديگري شرح كرد؛ چنان كه خود آن ذوات مقّدس چنين 
بوده اند؛ البّته گاهي ممكن است حديثي را كه در ظرف 
زماني خاص يا وعاي مكاني مخصوْص صادر شده است، 
نتوان آن را به غير گوينده اش نسبت داد؛ چنان كه فتواي 

تقّيه اي گاهي از همين قبيل است.

قرآن و عترت، پيروز هميشگي ميدان تحدي و 
مسابقه

و  قرآن  جانبه  همه  همتايي  چهارم.  فصل 
همراه  به  را  فراواني  تشابه  وجوه  عترت)عليهم السالم( 
در  دو  اين  از  كدام  هر  پيروزي  آنها  از  يكي  كه  دارد 
ميدان تحّدي و صحنه مصاف كتابهاي تكويني با هم و 
كالمهاي تدويني با يك ديگر است؛ يعني همان طور كه 
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قرآن كريم در ساهره مسابقه و ميدان سباق، گوي سبقت 
را از آِن خود مي نمايد و هماره سابِق غيِر مسبوق است، 
عترت طاهرين)عليهم السالم( نيز در منافسه هاي فرهنگي 
و نيز در مسابقه هاي عدل و احسان، همواره اِمام و اَمام 
ديگران بوده و هرگز مأموم و َخلْف كسي قرار نمي گرفتند 

و نمي گيرند. 
زيرا هر كدام از آن ذوات مقّدس به نوبه خود، قرآن ممّثل 
اند و حقيقت قرآن، هميشه حاكِم غير محكوم و غالِب 
غير مغلوب خواهد بود؛ زيرا گرچه سراسر نظام آفرينش 
سپاه الهي اند، ليكن پيام آوران كالم و كتاب خدا چونان 
وحي الهي، سپاه ويژه پروردگارند كه حكم قطعي پيروزي 
آنها امضا شده است؛ چون خداوند در عين آنكه فرمود: 
)...و ما  )...هلل جنوُد السموات واألرض... (7 و نيز فرمود: 
َيْعلَُم جنود ربّك إاّل هو... (، 8 ليكن درباره سلسله انبيا و 
مرسلين و امامان معصوم )عليهم السالم(، كه جانشينان 
آن ذوات طاهر مي باشند، چنين فرموده است: )َكَتَب اهلُل 
ألْغلَِبنَّ أنا و ُرُسلي... ( 9 و نيز فرموده است: )و اِّن ُجْنَدنا 
لهم الغالبون(.10آنچه در اين باره از قرآن مجيد استعانت 
شد، مي توان مضمون آن را از سخناِن ِعْدل قرآن، يعني 
عترت طاهرين)عليهم السالم( استمداد نمود كه به عنوان 
شاهد، كالم اّولين امام همام، يعني حضرت علي بن ابي 
يعني  معصوم،  امام  آخرين  سخن  و  طالب)عليه السالم( 
حضرت مهدي منتظر، ولي عصر )ارواحنا فداه( ياد مي شود 
كه هر دو بزرگوار چنين فرموده اند: »...و لوال ما نََهي اهلُل 
ًة، تَْعِرُفها  عنه من تزكيِة المرء نَْفَسه، لََذَكَر ذاكٌر فضائَل َجمَّ
ها آذاُن السامعين؛ َفَدْع عنك َمن  قلوُب المؤمنين وال تَُمجُّ
مالَْت به الَرمّيُة؛ فإنّا صنائُع َربِّنا و الناُس بعُد صنائٌع لنا... «.11
زيرا امتياز صنيع و ساخته و پرداخته بدون واسطه خداوند با 
ساير مصنوعها كه توّسط مجاري فيْض ساخته مي شوند و 
به وسيله يا وسائل متوّسط پرداخته مي گردند، امري است 
مسلّم؛ لذا، چيزي در مصاف دانش و صحنه ارزش، همتاي 

آن نخواهد بود. 
اكرم )صلّي اهلل عليه  از رسول  اين جهت، سخني كه  از 
بن  علي  حضرت  است،  رسيده  ارث  به  وسلّم(  وآله 

ميراث  ديگر،  عبارت  به  را  آن  طالب)عليه السالم(  ابي 
ُيقاُس  »ال  اند:  فرموده  چنين  و  داده  قرار  خود  آيندگان 
بآل محّمٍد)صلّي اهلل عليه وآله وسلّم( من هذه األمة أحٌد 
وال ُيَسّوي بهم َمن َجَرْت نِْعَمُتُهم عليه أبداً. هم أساُس 
ُيلَْحُق  بهم  و  الغالي  َيفي ُء  إليهم  اليقين؛  وعماُد  الدين 
التالي و لهم خصائُص الوالية و فيهم الوصّيُة و الوراثُة« 
12؛ يعني هرگز هيچ فرد عادي با اُْسَره و دوده عصمت و 

طهارت)عليهم السالم( سنجيده نمي شود.
زيرا انسانهاي كامل و خلفاي واقعي الهي را با يك ديگر 
مقايسه مي كنند؛ نه با افراد عادي؛ از آن جهت كه اينان، 
اهل بيت وحي)عليهم السالم( مجاري نعمت و ولي اِنعام 
اند و هيچ گاه ُمَتنعِّم را با مجراي نعمت و واسطه اِنعام، 
مظهر  نوراني  ذوات  اين  اينكه  براي  كنند؛  نمي  قياس 
اسماي ُحسناي خداوندند و ذات اقدس الهي با هيچ فردي 
مقايسه نمي شود؛ چنان كه اميرالمؤمنين)عليه السالم( در 
اين باره فرموده است: ». ..و ال ُيْدَرُك بالحواس و ال ُيقاُس 

بالناس... «.13

همتايي انسان کامل و قرآن در عدم قياس با 
غير خود

بالّتبع  ثابت است،  براي خداوند  بالذات  و  باالصاله  آنچه 
بلكه بالعرض براي مظاهر اسماي او ثابت خواهد بود؛ از 
اين جهت، انسان كامْل همتاي قرآن كريم خواهد بود كه 
آن نيز كالمي است كه با كالم هيچ گوينده ديگر مقايسه 
نمي شود و سخن هيچ گوينده ديگر برابر او نخواهد بود؛ 
يعني مقايسه و تسويه كالمي كه متكلّم آن خداست و نيز 
سنجش و برابري انساني كه بدون واسطه صنيع خداوند 
است، با كالم ديگران و نيز با مصنوعهاي با واسطه خداوند 

روا نيست.
آنچه در اين باره گفته شد، شرح كوتاهي از يك جمله رسول 
گرامي )صلّي اهلل عليه وآله وسلّم( است كه فرمود: »نحن 
أهُل بيٍت ال ُيقاُس بنا أحٌد«14، هنگامي كه برجستگان 
صحابه پيامبر اكرم )صلّي اهلل عليه وآله وسلّم( صالحيت 
قياس با معصومين)عليهم السالم( را ندارند و همتاي آنان 

نيستند، حتماً افراد ديگر، فاقد چنين صالحيت خواهند بود، 
به عنوان نمونه مي توان به روايات ذيل توجه كرد:

صادق،  امام  حضرت  به  گويد:  مي  ُصَهيب،  بن  َعّباد 
جعفر بن محّمد)عليهماالسالم( عرض كردم: مرا از حال 
اهل  شما  يا  است  افضل  او  آيا  كه  كنيد  خبر  با  ابي ذر 
اي  فرمود:  امام صادق)عليه السالم(  بيت)عليهم السالم(؟ 
دوازده  گفتم:  است؟  ماههاي سال چقدر  ُصَهيب!  فرزند 
تا. فرمود: چند ماه، جنگ و خونريزي در آن حرام است؟ 
گفتم: چهار ماه. فرمود: ماه مبارك رمضان از آن چهار ماه 
است؟ گفتم: نه. فرمود: ماه مبارك رمضان افضل است يا 
ماههاي حرام؟ گفتم: ماه مبارك رمضان. فرمود: همچنين 

ما اهل البيت)عليهم السالم( اََحدي با ما قياس نمي شود.
عليه  اهلل  اكرم )صلّي  رسول  اصحاب  از  گروهي  در  اباذر 
وآله وسلّم( حضور داشت كه آنان درباره فضايل اين اّمت 
اسالمي مذاكره مي كردند. ابوذر گفت: افضل اين اّمت 
تقسيم  اوست  و  است  )عليه السالم(  ابي طالب  بن  علي 
كننده بهشت و دوزخ و اوست ِصّديق اين اّمت و فاروق 
آن و حّجت خدا بر اين اّمت؛ در اين حال، همگان از او رو 
برگرداندند و گفتار او را انكار و تكذيب كردند؛ سپس ابو 
امامه باهلي از بين آنان به سوي رسول گرامي )صلّي اهلل 
عليه وآله وسلّم( رفت و آن حضرت )صلّي اهلل عليه وآله 
وسلّم( را از مذاكره آگاه نمود. رسول اكرم )صلّي اهلل عليه 
الَغْبراُء  أَقلِّت  الَخْضراُء و ال  أَظلَِّت  وآله وسلّم( فرمود:»َما 
)يعني منكم يا امامه( من ذي لهجٍة أصدُق من أبي ذٍر«؛15 
يعني آسمان سبزرنگ بر راستگوتر از ابي ذر سايه نينداخت 
و زمين خاكستري رنگ، راستگوتر از ابي ذر را به دوش 

نكشيد و آن را حمل نكرد.
البّته منظور همانا سنجش ابي ذر با افراد عادي ديگر است؛ 
وگرنه اهل بيت عصمت و طهارت)عليهم السالم( كه به 
مثابه ليله قدر از لحاظ زمان و به منزله كعبه از جهت مكان 

اند، با هيچ فرد ديگر قياس نمي شوند.

تعادل، تعامل و تالزم قرآن با عترت
تا كنون روشن شد كه هر كدام از قرآن و عترت در عين 

حال كه معادل يك ديگرند، مالزم هم نيز هستند؛ چون 
و  تعادل  از  گذشته  ثََقلين،  متواتر  و  معروف  پيام حديث 
تعامل آنها با هم، تالزم و تصاحب آنها را نيز به همراه 
دارد و آنچه در باره عدم انفكاك اين دو از يك ديگر وارد 
شده، به مثابه شرح همان اصل عدم افتراقي است كه از 
حديث ثََقلين استنباط مي شود، از حضرت اميرالمؤمنين 
و  تبارك  اهللَ  »اِّن  كه:  است  رسيده  )عليه السالم(  علي 
َته في  َرنا وَعَصَمنا وَجَعلَنا شهداَء علي خلقه وُحجَّ تعالي َطهَّ
أرضه وَجَعلنا مع القرآن وَجَعَل القرآن َمَعنا ال نُفاِرُقه وال 

ُيفارُِقنا«.16
فصل پنجم. زندگي و مرگ هر چيزي، مناسب با هستي 
همان شي ء است؛ هر چيزي كه از گزند علل و عوامل 
مرگ مصون است، از چشمه سار ابدّيت سهمي خواهد 
داشت؛ چنان كه چيزي كه در معرض آفت و بيماري است، 
از گزند زوال در امان نخواهد بود. بيماري يا مرِگ حكمت 
نظري، از مغالطه، جهل، اشتباه و خطا رخ مي دهد؛ چنان 
كه مرض يا موِت حكمت عملي از ظلم، جهالت، استئثار، 
طغيان و مانند آن پديد مي آيد، اگر كتابي آخرين پيام 

حكمت نظري را با عصمت از سهو، نسيان، خطا، جهل، 

جاودانگي قرآن و عترت
مغالطه و نظاير آن ارائه كند و آخرين پيام حكمت عملي را 
با طهارت از لوث عصيان، ظلم، جهالت، استكبار، استعمار، 
استعباد، استثمار و مانند آن تبيين نمايد و اين عصمِت 
ِحكمَتْين، همچنان ُمستدام باشد، چنين كتابي مصون از 
بيماري و مرگ خواهد بود؛ لذا، سهمي از جاودانگي دارد و 
اگر انسان كامل، معادل چنين كتاب شد، مقام منيع واليي 
آن  مانند  و  زوال  بيماري،  عوامل  و  علل  دسترس  از  او 

مصون خواهد بود. 
خداوند، قرآن كريم را به عنوان كتابي كه به هيچ وجه 
بطالِن علمي و عملي )ِحكمَتين( در او راه ندارد، معّرفي 
كرد و در اين باره چنين فرمود: )...وإنّه لَكتاٌب عزيٌز* ال 
يأتيه الباطُل من بين يديه و ال من خلفه تنزيٌل من حكيٍم 

حميٍد(. 17
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با گذشت روزگاران و پديدآمدن تحّولهاي عميق مباني 
حكمت نظري ومبادي حكمت عملي، هيچ گونه خللي در 
اركان بنيادين علمي و عملي قرآن رخنه نمي كند؛ وگرنه 
در معرض بطالن واقع مي شد؛ در حالي كه خداوند نزاهت 
آن را از تطّرق بطالن و راهيابي گزاف و فساد و مانند آن 
خبر داد؛ پس چنين كتابي حتماً مظهر اسم »هو الباقي« 
خواهد بود و اگر انسانهاي كامْل چونان اهل بيت عصمت 
و طهارت )عليهم السالم( معادل چنين كتابي شده اند، آنان 

نيز مظهر بقاي الهي خواهند بود. 
رمز چنين مظهرّيتي، همانا عصمت آنان از خطا، سهو، 
همين  از  و  باشد  مي  عصيان  از  آنان  نزاهت  و  نسيان، 
رهگذر، معصوم بودن آن ذوات نوري از جهت علم و عمل 
يا جوامِع طاهر  افراد  از  تثبيت مي گردد؛ چنان كه غير 
از لَْوث عصيان و َرْوث طغيان و َفْرث تطاول، كسي به 
شناخت آنان دسترسي ندارد و مقام منيع آنان را ادراك 
نمي كند و از فيض آنها فايز نمي گردد و از كوثر آنان 
َرّيان نمي شود؛ زيرا اين ذوات نوراني همتاي قرآن كريم 
اند كه خداوند در باره آن فرموده است: )إنّه لَقراٌن كريٌم* 

رون(.18 ه إاّل الُمَطهَّ في كتاٍب مكنوٍن* الَيَمسُّ
بدْن  با طهارت ظاهري  بايد  كريم  قرآن  با ظاهر  يعني 
باطن  با  و  گرفت  تماس  تيّمم  يا  غسل  يا  وضو  توّسط 
قرآن مجيد كه همان معارف الهي و حكمتهاي خداوندي 
هستند، بايد با طهارت باطني )دل( توّسط تزكيه و تهذيب 
ارتباط برقرار نمود و اگر در اين مطلب ياد شده بين قرآن 
آنهاست كه  بين  افتراق  و عترت تفكيك شود، مستلزم 
چنين جدايي طبق حديث متواتر و مقبول ثََقلين، مطلبي 
است باطل و ناشدني؛ پس عترت همانند قرآن معصوم اند 
اواًل و نيل به والي آنان بدون طهارت روح ميسور نيست 
ثانياً و شريعت آنها در ِكنان واليت آنان مستور است ثالثاً؛ 
چنان كه ظاهر قرآن كريم در ِكنان كتاِب مكنون، محجوب 
است؛ لذا، براي والي آنان مراتب طولي است كه برخي از 
آنها باطن بعض ديگر محسوب مي گردد رابعاً؛ چنان كه 

قرآن نيز داراي بطون طولي مي باشد.

همساني کتاب آسماني با آورنده آن يا جانشينان 
او

فصل ششم. هماهنگي كتاب آسماني با آورنده آن يا با 
جانشينان معصوم پيام آوران كتاب، اختصاصي به قرآن و 
عترت ندارد؛ بلكه هر انسان كاملي كه توفيق وحي يابي 
بهره او شد، چنين عبد صالحي با كتاب آسماني خاص خوْد 
قرين و همتاي آن بوده و از او جدا نخواهد شد و حقانّيت و 

قداست هر دوي آنها براي هميشه محفوظ است. 
گرچه برخي از احكام مربوط به ِمنهاج و شريعت آن به 
وسيله ِمنهاج و شريعت پيام آور خاتم، منسوخ مي گردد، 
ليكن خطوط كلّي دين كه همان اسالم مي باشد، و نيز 
فقه، همچنان  و  اخالق، حقوق  به  راجع  اصلي  راههاي 
مصون مي باشد؛ لذا، معناي تصديق قرآن نسبت به ره 
به  اعتراف  تنها  نه  پيشين)عليهم السالم(  پيامبران  آورد 
صدق و حق بودن آنها در ظرف نزول خود آنها و عصر 
حّجيت و اعتبار آنهاست، بلكه اذعان به صدق و حق بودن 
آنها براي هميشه تا شامگاه تاريخ سنجش و اعتبار خواهد 
و  ِمنهاج  به  راجع  جزيي  احكام  از  برخي  فقط  زيرا  بود؛ 
شريعت سابق نسخ شده است: )...لكٍل َجَعلْنا منكم ِشْرَعًة 
وِمْنهاجاً( 19؛ پس هماره محورهاي اصلي كتابهاي آسماني 

َسلَف، سالم از نَسْخ و َمسخ و َرْسخ و َفْسخ خواهد بود.
مقام واليي انسانهاي كامل نيز، كه هماهنگ با حق و 
صدق بودن آن صحايف زّرين متافيزيكي است، مصون 
از تغّير و دگرگوني مي باشد؛ لذا، هر مسلماني به حقانّيت 
آنان در طول تاريخ ايمان داشته و نيز به ساحت قدس آنان 
در تمام مراحل نيايش و ستايش تكريم شده و آن ذوات 
نوري به عنوان مجاري فيض الهي دائماً در ندا و نجوا، 
َمدار وراثت اهل  اند؛ چنان كه در  توسل و تبّرك مطرح 
معرفت نيز هر سالكي، ميراث بَِر شأني از شئون آنان است 
كه البّته همه آنان زير مجموعه خاتمشان حضور و ظهور 

خواهند داشت:
نام احمد نام جمله انبياست         چون كه صد آيد نود هم 

پيش ماست20
و جريان جاويِد »العلماُء ورثُة األنبياء«21، در هر عصري 

جلوه خاص دارد.
اكنون كه ثابت شده تمام كتابهاي آسماني اصيل و غير 
محرَّف، حق بوده و هستند و خواهند بود و تمام پيامبران 
)به  بود  خواهند  و  هستند  و  بوده  و صادق  ُمِحّق  الهي، 
استثناي آنچه به احكام منسوخ از لحاظ شريعت و ِمْنهاج 
ُق بين أحٍد من ُرُسله... (22  بر مي گردد(، معناي )...ال نَُفرِّ
آشكار خواهد شد؛ ليكن الزم است پيرامون دو آيه ديگر كه 
ناظر به تفاضل درجات انبيا و مرسلين است: يكي آيه )تلك 
لْنا بعَضهم علي بعٍض منهم من كلّم اهلُل...(23 و  الُرُسُل فضَّ
لْنا بعَض النبّيين علي بعٍض و آتينا  ديگري آيه )و لقد َفضَّ
داوَد زبوراً( 24 تأّمل شود كه معيار فضيلت چيست و مدار 
تفاضل، كدام يك از كمالهاي وجودي خواهد بود و راه 

اثبات آن بعد از فراغ از اصل ثبوت چيست؟

کتاب  با  پيامبر  هر  وجودي  درجۀ  برابري 
آسماني خود

يكي از راههاي اثبات افضل بودن انسان كامل نسبت به 
انسان متكامل ديگر، آن است كه ثابت شود كتاب آسماني 
يكي بر صحيفه سماوي ديگري رجحان دارد؛ چون اگر 
سنجش  معيار  گردد،  روشن  ها  صحيفه  ارزيابي  ميزان 
صاحبان آن صحايف و حامالن آن كتابها نيز معلوم مي 
گردد؛ زيرا قباًل بيان شد كه هر پيام آوري اّمت خود را به 
سطح معّين و ويژه كتاِب مخصوص خود دعوت مي كند؛ 
نه باالتر از آن و خود نيز همتاي ژرفا يا ارتفاِع همان كتاب 
خواهد بود؛ نه عميق تر از آن و يا مرتفع تر از آن؛ پس 
درجه وجودي هر انسان كاملي معادل درجه كمالي كتاب 

خاص همان انسان كامل مي باشد.
لما  قاً  چون طبق آيه )و أنزلنا إليك الكتاَب بالحّق مصدِّ
كريْم  قرآن   25) عليه...  ُمَهْيِمناً  و  الكتاب  من  يديه  بين 
ُمَهْيِمن و ناظر و ُمشِرف و ُمَسْيِطر بر صحايف َسلَف است، 
رسول اكرم )صلّي اهلل عليه وآله وسلّم( نيز كه همتاي قرآن 
كريم است، ُمَهْيِمْن بر انبياي گذشته است كه با صحايف 
آسماني خويش همتايند؛ زيرا مقّدمه خارجي در اين قياس 
مساوات كه صدق قياس مزبور در گرو صدق آن مقّدمه 

خارجي است، صادق است؛ پس به شهادت آيه 48 سوره 
»مائده« مي توان مصداق بارز دو آيه قبلي را كه حكايت از 
تفاضل اجمالي برخي از مرسلين و نيز بعضي از انبيا نسبت 

به مرسلين و انبياي ديگر داشتند، استنباط نمود.
مي  معصومين)عليهم السالم(  ائّمه  به  نوبت  اين،  از  بعد 
اكرم )صلّي اهلل عليه  با رسول  نوري  اين ذوات  رسد كه 
بوده  واحد  نور  مراحل وجودي،  از  برخي  در  وسلّم(  وآله 
و هستند و از سوي ديگر، همه آنان همتاي قرآن كريم 
اند و در هيچ مرحله از مراحل كماِل وجودي از آن جدا 
نخواهند بود؛ زيرا افتراق آنها از قرآن در بعض مراتب، با 
اطالق نفي جدايي آنها از يك ديگر كه مضمون روشن 
حديث شريف ثََقلين است، منافات دارد؛ چنان كه اگر اهل 
بيت عصمت)عليهم السالم( فقط همتاي مراحل متوّسط 
مرحله  و همتاي  آن  اوج  قرين  نه  باشند،  قرآن  نازل  يا 
ابي  بن  علي  اميرالمؤمنين  حضرت  سخن  با  آن،  بَرين 
منازل  بأْحسن  فرمود: »أنِْزلُوهم  )عليه السالم( كه  طالب 
القرآن«26، مناسب نخواهد بود. ممكن است در اين باره 

بعداً مطلبي بازگو شود.
البّته نيل به چنان مقام منيع، مخصوص اهل بيت طهارت 
ادراك  و  باطني  زيرا مساس  بود؛  )عليهم السالم( خواهد 
خداست،  كتاب  با  قلبي  تماّس  همان  كه  قرآن  حقيقي 
مشروط به طهارت ُكبراست؛ چنان كه محتواي آيه )ال 
رون(27 همين است و صاحبان طهارت  ه إاّل الُمطهَّ َيَمسُّ
كبرا غير از معصومين )عليهم السالم( كسي نخواهند بود؛ 
الّرجَس  عنكم  لُِيْذِهَب  اهلُل  ُيريُد  )إنّما  آيه  پيام  چنان كه 
ركم تطهيراً(28، همين است؛ يعني از  البيت و ُيَطهِّ أهَل 
مجموع اين دو َحْصِر حاِصر، همتايي اهل بيت طهارت 
)عليهم السالم( با قرآن كريم و نيز ُمَهْيِمن بودن آنان بر 
انسانهاي كامل ديگر، طبق آيات گذشته، استظهار خواهد 
شد و چنين جمع بندي يكي از مصاديق امتثال دستور 
حضرت علي بن ابي طالب )عليه السالم( است كه فرمود: 
اهل بيت رسول گرامي )صلّي اهلل عليه وآله وسلّم( را به 

بهترين جايگاههاي قرآن مجيد جا دهيد.

13
90

ن 
ستا

تاب
 _

وم
 س

ره
ما

 ش
ش

 پي
ا_

وي
ه پ

ش
دي

ه ان
نام

ل 
ص

 ف
13

90
ن 

ستا
تاب

 _
وم

 س
ره

ما
 ش

ش
 پي

ا_
وي

ه پ
ش

دي
ه ان

نام
ل 

ص
 ف

13
90

ن 
ستا

تاب
 _

وم
 س

ره
ما

 ش
ش

 پي
ا_

وي
ه پ

ش
دي

ه ان
نام

ل 
ص

 ف



1011

محکم بودن قرآن و انسان هاي کامل
فصل هفتم. هم آوايي قرآن و عترت، جلوه هاي گونه 
قرآن  است كه  اين  آنها  از  يكي  دارد كه  و  داشته  گون 
مجيد در عين اشتمال بر محكم و متشابه، صحيفه اي 
ِق از اِْحكام و تشابه. نيز  است محكم؛ نه متشابه و نه ُملفَّ
اهل بيت طهارت )عليهم السالم( در عين اشتمال سّنت و 
سيرت آن ذوات نوري بر محكم و متشابه، انسانهاي كامِل 

محكم اند؛ نه متشابه و نه ُملفَّق از اِحكام و تشابه. 
زيرا همان طور كه قرآن كريم داراي اصول بَيِّن و فروع 
ُمبيَّن بوده و در عقايد و اخالق و حقوق و احكام، محكمات 
كافي ارائه نموده كه به عنواِن اُّم الكتاب شناخته مي شود 
به محكم، تشابه زدايي مي  ارجاع  با  از هر متشابهي  و 
شود و شبهه دروغين آن زايل و به شبيه شدن واقعي بار 
مي يابد، گفتار و رفتار و كردار اهل بيت)عليهم السالم( نيز 
گاهي به عنوان تقّيه در فتوا و زماني به صورت فتواي به 
تقّيه در عمل و وقتي به عنوان اِجمال و اِبهام در كالم يا 
سكوت ظهور داشته كه موجب تشابه در سّنت معصومين 
)عليهم السالم( مي شده است؛ ليكن با ارائه اصول كلّي 
بَيِّن و تعليم فروع فراوان ُمبيَّن، غبار هر گونه شبهه باطل 
را از رخسار متشابه زدوده و آن را همچون محكم، شبيه 
ديگر محكمات نموده و سراسر سّنت و سيرت، متشابه 
يعني شبيه هم و َمثاني يك ديگر، متبلور مي گردد؛ زيرا 
از انسان كامل كه خود از محكمات آيات تكويني خداوند 

است، ِسيرت متشابه، نشأت نمي گيرد.
از اين جهت از اهل بيت عصمت )عليهم السالم( رسيده 
آسماني  كتاب  آيات  همانند  جامعه،  يك  افراد  كه  است 
اند؛ به طوري كه برخي از آنها محكم اند و بعض ديگر 
متشابه و افراد متشابه با آداب و ُسَنن و عقايد و اخالق 
افراد محكم جامعه، تبيين مي شوند و مهم ترين محكمات 
جامعه اسالمي، همانا امامان معصوم )عليهم السالم( اند 
كه هر گونه افراد متشابه، متظاهر به حق، با َعْرَضه بر 
انسانهاي معصوم و ُمِحق شناخته مي شوند و گروه مبتال 
به زيِغ دل و بيماري قلب، بدون ارجاع متشابهان جامعه به 
محكمات آنها و بدون َعْرضه تشابه به اِحكام، از متشابهان 

براي دسترسي به ُحطام دنيا پيروي مي كنند.
بيت  اهل  بودن  محكمات  سند  نقل  از  قبل  است  الزم 
طهارت )عليهم السالم( شّمه اي از مقام منيع علمي آن 
ذوات نوري بازگو شود: از حضرت رسول اكرم )صلّي اهلل 

عليه وآله وسلّم(
رسيده است كه خداوند )به عنوان حديث قدسي( فرموده 
است: »هم )أهَل البيت)عليهم السالم(( ُخّزاني علي علمي 
من بعدك«29 و از حضرت امام محمد باقر )عليه السالم( 
رسيده است: »واهللِ إنّا لَُخّزاُن اهلل في سمائه و أرضه، ال 
علي ذهٍب و ال علي فّضٍة إاّل علي علمه«30؛  »نحن ُخّزاُن 

علم اهلل و نحن تراجمُة وحي اهلل«.31
آنچه از اين نصوص قدسي و غير قدسي و نيز از احاديث 
ديگر كه در همين باب )مخزن علم خدابودن( و در باب 
ابواب  در  آن  مانند  و  بودن  خدا  علم  )صندوق(  »َعْيبه« 
اين  گونه گون وارد شده استنباط مي گردد، آن است كه 
ذوات نوري، مظهر اسم مبارك »العليم« مي باشند؛ لذا، 
از  آنچه در جهان آفرينش ظهور يافته يا مي يابد، اعم 
طاري و نو يا تَلِيد و كهن، از غابر و قاِدم و از سالِف و آنِف، 
همگي به اذن و تعليم الهي، معلوم آن ذوات مقّدس بوده 

و خواهد بود. 
»َسُلوني  كرسي  صاحب  البيت)عليهم السالم(  اهل  تمام 
َقْبَل أْن تَْفِقُدوني«32 هستند و حيات دانش در ظّل زندگي 
آنان تأمين مي شود: »هم عيُش العلم و موُت الجهل«33 و 
از حضرت امام صادق )عليه السالم( رسيده است كه خداوند 
ما را برگزيد و به ما چيزي داد كه به هيچ فردي از جهانها 

و جهانيان آن را نداد.34

تطبيق محکمات به امامان 
معصوم)عليهم السالم( در روايات

از آن امام ُهمام، طبق نقل ثقة اإلسالم كليني رسيده است 
كه در تطبيِق محكمات كه اُّم الكتاب است، چنين فرموده 
اند: »أميرالمؤمنين و األئّمة« )عليهم السالم( و در تطبيق 
متشابهات فرموده است: »فالٌن و فالٌن، فأّما الذين في 
انسان  البّته  واليتهم«.35  أهُل  و  أصحابُهم  َزيٌغ  قلوبهم 

كامل كه به آيات محكم تدويني محيط است و آيات ديگر 
را با ارجاع به آنها از تشابه خارج مي كند و محكم مي سازد 
و حقيقت او قرآن ناطق است، يقيناً از محكمات جامعه 

انساني خواهد بود.
فصل هشتم. انتظاِم هر كدام از فعل، صفت و ذات، در اين 
است كه فعل، مسبوق و ُمْسَتنِد به وصف باشد و صفت 
مسبوق و ُمْسَتنِد به گوهر ذاِت فاعل باشد تا چنين فعلي به 
طور منّظم و متناسب از راه وصف خاص و صفت ويژه به 
ذاِت فاعل استناد يابد تا آيِت گوهر ذات او باشد و در زماِن 
الزم از او صادر گردد؛ نه نابهنگام و نيز در مكاِن معّين 
واقع شود نه بي جا و نيز متناسب با ساير شرايط فردي و 

اجتماعي باشد؛ نه متنافي با همه يا بعض آنها. 
اگر رابطه فعل با وصف چنين نبود و نيز پيوند صفت با 
گوهر ذاِت فاعل و موصوف چنين نبود، نمي توان چنان 
فعل يا وصفي را شاكله ذات فاعل يا موصوف دانست؛ زيرا 
در اين حال، آن فاعل، مصدر واقعي فعل نخواهد بود؛ بلكه 
مورد فعل است و به منفعْل شبيه تر است تا فاعل؛ وگرنه 
زمام فعل در اختيار وصف او مي بود و قيادت آن صفت را 
گوهر ذات فاعِل موصوف به عهده مي داشت. البّته كسي 
كه رابطه فعل و صفت او منتظم نيست و پيوند وصف 
و ذاتش نيز هماهنگ نمي باشد، چنين شخصي شاكله 
خاص خود را خواهد داشت و در صورت آشنايي به تلّون 
فعل و تطّور وصف او، مي توان به تشّكلهاي متوالي و 

متناوب و ناموزوِن شاكله هستي او پي برد.
چون فعل هر كسي در پرتو وصف اوست و صفت هر 
مرتبه  لذا  شود،  مي  متحّقق  او  ذات  ظّل  در  موصوفي 
وجودي هر وصفي باالتر از مقام فعل، وابسته به او بوده 
از مقام وصف  و مرتبه وجودي ذات هر موصوفي، برتر 
اوست؛ زيرا اقتضاي ترتّب سلسله علل و معاليل، همين 
است؛ لذا، حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب در اين 
باره فرموده اند: »فاعُل الخير خيٌر منه و فاعُل الشّر شرٌّ 

منه«.36
سّر آنكه فاعل كار نيك، از آن كار نيك بهتر است، همان 
است كه فاعل، مؤثّر است و كار، اثر اوست و درجه وجودي 

هر مؤثّري از رتبه وجودي اثر او كامل تر خواهد بود و اين 
تحليل عقلي در باره ذاِت موصوف و صفت او نيز جاري 
است؛ در صورتي كه صفْت برخاسته از گوهر ذاِت موصوف 

باشد؛ نه تحميلي برآن.
اكنون كه نظام طبيعي مثلّث ِفعل، صفت و ذات مشّخص 
شد، معلوم مي شود هماره گوهر ذاِت موصوف، سلطاِن 
وصِف خاِص خود خواهد بود و از راه سلطنِت بر وصف، 
ُمَهْيمن بر فعل خويش است؛ هرگز فعل او، صفت وي را 
سبقت نمي گيرد و هيچ گاه صفِت او ذات وي را مسبوق 
نمي كند؛ بلكه دائماً فعل او تابع وصف او و صفت او پيرو 

گوهر ذات وي خواهد بود. 
كوتاه  سخن  بلند  معناي  عقلي،  تحليل  اين  اتّضاح  با 
حضرت اميرالمؤمنين)عليه السالم( كه فرمود: »إنّا أُلمراُء 
لَْت ُغُصونُه«؛37  َبْت ُعُروُقه َو َعلَينا تََهدَّ الكالم و فينا تََنشَّ
»ما اميران و فرمانروايان سخن هستيم و ريشه هاي آن 
در ميان ما رشد نموده و دوانيده شده و شاخه هاي آن بر 
ما بالنده و سايه افكن شده ست«، واضح خواهد شد؛ زيرا 
از اين كلمه حكمت آموز و معرفت آميز، چندين مطلب 

استنباط مي شود:
از  اُْسَره و دوده طاها و ياسين و هر يك  از  1.هر كدام 
بوده،  اريب  اديِب  )عليهم السالم(،  نبّوت  و  وحي  خاندان 
مسلّط بر ضوابط ادبي و قواعد عربي و مانند آن خواهد بود.
2. شئون گونه گون ادب و فصاحت و بالغت، مقدور و 

معلوم آنهاست.
آنان كه  تعليم  3. آشنايي ديگران به نظام ادب در گرو 
اميران ادبّيات اند، خواهد بود. تأسيس قواعد نحو و تقسيم 

كلمه به اسم و فعل و حرف، نشانه آن است.
4. ايراد خطبه و انشاي خطابه براي آنان چنان سهل است 
كه تحريك مأمور براي امير و تهييج فرمانبر براي فرمانروا.
نيست  گفتن  كالم، خصوص سخن  از  منظور  چون   .5
)گرچه صدر خطبه 233 راجع به زبان و هنر لسان بوده 
است(، كتابت نيز با همه ُشَعب و شئون خويش، َرْهِن مقام 

ادب پروري آنان است.
6. چون اصل سخن گفتن يا نوشتن و كيفّيت و كمّيت آنها 
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در اختيار اميران ادب، يعني دوده رسالت و امامت است، 
آنجا كه الزم باشد سخن مي گويند و آنجا كه الزم نباشد 
يا سخن نگفتن و يا چيزي ننوشتن اَْولي و سزاوارتر باشد، 
قدرت بر ضبط زبان و قلم داشته، نه چيزي مي گويند و نه 

مطلبي مي نويسند. 
ُپر  )عليه السالم( در زمان حيات  چنان كه حضرت علي 
بركت پيامبر اسالم )صلّي اهلل عليه وآله وسلّم( براي حفظ 
حرمت رسول گرامي )صلّي اهلل عليه وآله وسلّم( كمال ادب 
را نگه داشت و سخني نمي گفت؛ مگر در حّد ضرورت و 
چيزي نمي نگاشت؛ مگر در حّد لزوم و آنچه به عنوان 
ميراث گرانبهاي علوي مانند نهج البالغه، ُغَرر الِحَكم و 
ُدَرر الَكلِم و... از آن جناب به جا مانده است، همگي بعد 
از ارتحال حضرت رسول اكرم )صلّي اهلل عليه وآله وسلّم( 

است.
اثبات، متكلّم در تحت پوشش كالم  7. گرچه در مقام 
تحَت  َمْخُبوٌء  »ألْمرُء  است:  مستور  و  َمْخُبوء  خويش 
لسانه«38 و از اين جهت، فرقي بين معصومين و ديگران 
نيست، ليكن در مقام ثبوت، كالِم َمْخُبوء، تحت اراده آمرانه 
ذوات مقّدس اهل بيت طهارت )عليهم السالم( است؛ زيرا 

هر اسيري تحت ادارت امير خود به سر مي برد.
8. چون كالِم طّيب همانند شجره طوباست كه اصل آن 
و همواره  آسمان سر مي كشد  اوج  به  آن  فرع  و  ثابت 
اَعراق آن، فروع  ميوه مي دهد، الزم است كه عروق و 
و اَغصان آن، اوراق و اَثمار آن همگي در مدار واليت آن 
ذوات نوري، بالنده و ثمر بخش شوند؛ لذا، حضرت علي 
ب و ريشه دواندِن درخِت َسْرِو سخن و  )عليه السالم( تَنشُّ
ل و سايه افكن شدن شاخه درخت سخنوري را در  تََهدُّ

محور عصمت و طهارت قرار داده است.
نكته برين در اين فصل، آن است كه با شناخت گوهر 
ذات انسان كامل، چونان علي و آل او )عليهم السالم( مي 
توان چنين استنباط كرد كه آنچه آن حضرت )عليه السالم( 
درباره كالم فرموده اند، به عنوان تمثيل است؛ نه تعيين؛ 
يعني نه تنها كالم و كتاب، تكلّم و كتابت، اسير آنان بوده 
و رهين اراده آنهاست، بلكه بر اساس تحليل عقلي كه در 

صدر اين فصل به عمل آمد، تمام افعال آنها مسبوق به 
اوصاف آنان است و تمام صفات آنها در رهن گوهر ذاتشان 
خواهد بود و هيچ صفتي از صفات آنها طغيان نمي كند كه 
از هسته مركزي اعتدال به سمت افراط ُمْنَهِرف گردد يا به 

سوي تفريط ُمْنَحِرف شود.
بنابراين، پيام نهايي جمله »إنّا أُلَمراُء الَكالم«، منحصر در 
شئون ادبي مصطلح نخواهد بود؛ بلكه رسالت آن جمله 
نوراني اين است: »إنّا أُلمراء األفعال و األوصاف«؛ يعني 
زمام تمام كارهاي ما به دست اوصاف نفساني ماست، و 
قيادت تمام صفات نفساني ما به دست گوهر ذات ماست. 
هرگز كاري بدون منشأ وصف نفساني پديد نمي آيد و 
ظهور نمي كند و هيچ گاه وصف نفساني، بدون رهبري 
گوهر ذات ما زهور نمي يابد؛ لذا، هماره افعال و اوصاف 
آنان كوثر خواهد بود و هرگز تكاثر يا تفاخر در آنها راه 

ندارد.
البّته راز اصلي مسئله، آن است كه اين ذوات نوري، قافله 
دروني خويش را به امامت قافله ساالر، به خوبي ساختند 
و پرداختند؛ يعني تمام نيروهاي ادراكي آنان، اعم از حّس، 
خيال و وهم، به امامت عقل نظري آنهامي فهمند، مي 
انديشند، مي يابند و نيز تمام نيروهاي تحريكي آنان، اعّم 
از شهوت و غضب، اراده، نّيت، عزم، تصميم و مانند آن 
به رهبري عقل عملي: »ماُعبَِد به الرحمُن َو اْكُتِسَب به 
الِجناُن«39 كوشش مي كنند و سير و سلوك عملي دارند؛ 
با توّجه به اينكه در اثر هماهنگي كامل جناح عقل نظري 
و عقل عملي و اتّحاد الزم بين آنها سرانجام به وحدت 
مرحله عالي نفس، منتهي مي گردد كه آنجا علم، عين 

قدرت و نََظر، عين عمل خواهد بود. 
طهارت  و  عصمت  بيت  اهل  بهره  بَِرين،  كمال  چنين 
)عليه السالم(  صادق  امام  آنچه  و  است  )عليهم السالم( 
در باره آنان فرموده است كه »َجَعلَُهم اهلُل حياًة لألنام و 
مصابيَح للُظالم و مفاتيَح للكالم«40 مي تواند بعد از تحليل 
عقلي ياد شده، دليلي بر استيالي آن ذوات نوري بر تمام 

افعال نيك و صفات پسنديده خود باشد.
فصل نهم. براي شناخت ُكْنه انسان كامل، چاره اي جز 

انسان كامل شدن نيست كه در آن حال، معناي اسم اعظم 
مشهود مي شود و واقعّيت »كتاب ُمبين« ُمَبيَّن مي گردد 
و حقيقِت اُّم الكتاب آشكار مي شود و ِعدل قرآن كريم 
بودن واضح مي شود و شرط حصن بودن توحيد احراز مي 
گردد و همه آنچه در باره خليفةااهلل شدن و متعلّم بدون 
واسطه خدا قرار گرفتن و معلّم فرشتگان شدن به طور 
علم حضوري يافت مي شود؛ نه آنكه به طور علم حصولي 

فهميده شود.
اكنون كه دسترسي به آن مقام عزيزالمنال ميسور نيست، 
چاره جز ترسيم مفهومي از آن َمنزلت كبرا و تصوير ذهني 
از آن مظهرّيِت اتّم نخواهد بود و براي غير آن ذوات نوري، 
نه  و  آنان مقدور است  ُكْنِه  نه شناخت عارفانه شهودي 
معرفت حكيمانه حصولي عمق يا اوج آنان ميسور؛ زيرا 

اينان دوده طاها و ياسين و اُْسره رسالت و امامت اند. 
لذا، حضرت علي بن ابي طالب )عليه السالم(، به عنوان 
نمونه از شخص خود ياد مي كند تا معلوم گردد كه منزلت 
رفيع انسان كه مبدأ نزول فيض وافر دانش بوده و سيْل 
گونه معارف علمي و فضايل عملي از آن مي جوشد و مي 
ريزد: »َيْنَحِدُر َعّني السيُل«41، طاير حضور و شهود عارف 
و پرنده حصول و ادراك ذهني حكيم به آن بارگاه منيع راه 
ندارد؛ زيرا انسانهاي كامل كه حضرت علي )عليه السالم( 
نمونه بارز آنهاست، مظهر خداوند سبحان اند كه درباره 
ذات اقدس او گفته شده: »ال ُيْدِركُه بُْعُد الِهَمم و ال َينالُُه 

َغْوُص الِفَطن«.42
مقدور  كامْل  انسان  مقام  اكتناِه  شد  روشن  كه  اكنون 
غير او نيست، نوبت به وظيفه ديگران در باره آنان مي 
رسد كه قسمت دوم ِرسالت اين رساله كوتاه پيرامون آن 
خالصه مي شود. در اين باره، رهنمود جامعي از حضرت 
امير المؤمنين )عليه السالم( رسيده كه هم مقام منيع آن 
ذوات نوري را گوشزد مي كند و هم وظيفه پيروان آنها 
را نسبت به ساحت قدسشان و آن دستور جامع اين است: 
»وبينكم عترُة نبّيكم و هم أزّمُة الحق و أعالُم الدين و 
ألْسنُة الصدق؛ َفَأنِْزلُوهم بأْحسِن َمناِزل القرآن َوِرُدُوهم وروَد 

الِهيم الِعطاش«.43

عصاره معناي اين رهنمود چند مطلب است:
1.گرچه حقِّ محض نامتناهي بالذات و باالصاله، خداوند 
سبحان است، چنان كه نداي قرآن كريم در اين باره چنين 
است: )ذلك بأّن اهللَ هو الحقُّ و أّن ما َيْدُعون من دونه 
الباطُل و أَّن اهللَ هو العلي الكبيُر(،44 ليكن حِق بالتبع و 
بالعرض كه ناشي از آن حقِّ باالصاله و بالذات مي باشد، 
از ناحيه خداوند است؛ نه عين ذات اوست و نه با او؛ زيرا 
چيزي غير خداوند، نه عين ذات اوست و نه با اوست و پيام 
قرآن در اين باره آن است كه )الحقُّ من ربّك فال تَُكْن 

من الُمْمَتِرين(.45
در اين مرحله از بحث، مطلبي طرح مي شود كه آيا اين 
حق دوم كه از ناحيه خداوند است، با انسان كامل و همتاي 
اوست؟ يا اينكه بعد از وي و پيرو وي است، به طوري كه 
در مقام اثبات، بايد تحّقق حق را تابع تحّقق انسان كامل 
و پيرو علم و عمل او دانست و به تعبير ديگر، معناي جمله 
معروِف »عليٌّ مع الحّق والحقُّ مع عليٍّ يدور معه حيث 
ما دار«46 چيست؟ آيا حق در محور كمال وجودي علي 
)عليه السالم( دور مي زند يا آنكه علي )عليه السالم( در مدار 
حق مي گردد؟ ليكن آنچه از رسول اكرم )صلّي اهلل عليه 
وآله وسلّم( در ذيل حديث ياد شده، مأثور است اين است: 
»اللّهم أِدِر الحقَّ معه حيث دار«47؛ يعني خداوندا! حق را 
علي مدار قرار ده. علي )عليه السالم( را محور َدَوران حق 
نما كه ديگران حق را در مسير و مأواي علي جست وجو 
كنند؛ نه آنكه علي )عليه السالم( را حق مدار قرار دهي، 
تا علي )عليه السالم( محتاج تشخيص حق باشد و بعد از 

آگاهي به آن در مدار آن حركت نمايد.
آنچه به كمك ذيل حديِث مشهور و مزبور استنباط شد، از 
بيان نوراني حضرت علي )عليه السالم( به خوبي استظهار 
مي شود كه انسانهاي كامل، زمامداران حق و سخنگويان 
صدق اند؛ يعني زمام حق به دست علي)عليه السالم( است؛ 
نه آنكه زمام علي)عليه السالم( به دست حق باشد؛ زيرا 
حِق در مقام فعل، از مرتبه وجودي انسان كامل كه آن 
نيز به نوبه خود، حقِّ در مقام فعل خداست )نه ذات خدا( 

نازل تر است. 
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اول(، همان  يا ظاهر  اول  )صادر  فعلي  اّولين حّق  چون 
حقيقت انسان كامل است و حقوق ديگر، متأّخر از اويند 
و به عبارت ديگر، حقوق ياد شده، جزء شئوِن نازل همان 
صدر برتر و برين خواهند بود وچون َصْدر، زمامدار ساقه 
اين جهت،  از  زند،  دور مي  مدار صدر  در  و ساقه  است 
 : حديث  همان  ذيل  كمك  به  شده  ياد  جمله  معناي 
»اللّهم أِدِرالحقَّ معه حيث دار« و به اِعانت سخن حضرت 
علي)عليه السالم(: »أزّمة الحق« اين خواهد بود كه اّولين 
مرحله حقِّ فعلي در نظام آفرينش، همانا انسان كامل است 

و ساير حقوق، جزء مراحل بعدي آن محسوب مي شود.

انسان  در  قرآن  کمالي  اوصاف  همه  وجود 
کامل

الكتاب، علي حكيم،  اُّم  از  در قوس صعود  قرآن كه   .2
كتاب ُمبين و مانند آن تجلّي كرده و در نهايِت نزول به 
صورِت، عربي ُمبين در آمده است: )حم* و الكتاِب الُمبين 
* إنّا َجَعلْناه قراناً عربّياً لعلّكم تعقلون * و إنّه في أُّم الكتاب 
بايد  و  است  متعّددي  منازل  داراي  لَعلي حكيٌم(48  لدينا 
مقام اهل بيت طهارت )عليهم السالم( را همتاي اَْحسن 
و اَْعلي و افضل مراتب قرآن كريم دانست كه البّته ساير 
منازل را واجد خواهند بود؛ پس هيچ وصف كمالي براي 
قرآن كريم متصّور نيست كه آن صفت كمالي براي انسان 
كامل نباشد؛ چنان كه در فصول گذشته به گوشه اي از 

آن اشارت رفت.
عصمت  بيت  اهل  ساحت  در  انساني  جامعه  وظيفه   .3
عقل،  در  را  آنان  حّقانّيت  كه  است  اين  )عليهم السالم( 
محّبت آنها را در دل، نام و ياد آنها را در جسم و جان احيا 
نمايند؛ چونان عطشاني كه به كوثر زالل مي رسد وجگر 
تفتيده خود را تبريد و ديده پژمرده خويش را تقرير و روشن 
و قواي فرسوده خود را تنشيط و شاداب و دهان خشكيده 
خويش را كامياب مي نمايد. شرح وظايف جامعه اسالمي 
بن  علي  هادي،  نوراني حضرت  از سخنان  توان  مي  را 
محّمد )عليه السالم( امام دهم در زيارت جامعه جست وجو 
الفائزون بواليتكم؛  فاز  بنوركم و  كرد: »أْشَرقِت األرُض 

بُكم ُيْسلَُك إلي الرضوان و علي مْن َجَحَد واليتكم غضُب 
الرحمن«.49

فصل دهم. چون انسان كامل، كه خليفه خداست، مظهر 
تاّم بسيطالحقيقه است، چنان كه آيت كبراي )ليس كمثله 
شي ٌء(50 مي باشد، لذا در هر عصري بيش از يك خليفه 
مطلق يافت نمي شود و آن يك نفر نيز جامع همه شئون 
كمالي است؛ چون مظهر بسيطالحقيقه است و هم فاقد 

ِمثل و نظير؛ چون آيت )ليس كمثله شي ٌء( مي باشد.
امام  وصف  در  )عليه السالم(  رضا  امام  حضرت  لذا 
معصوم)عليه السالم( فرموده است: »اإلماُم واحُد دهره، ال 
ُيدانيه أحٌد و ال ُيعادله عالٌم و ال ُيوَجُد منه بدٌل و ال له 
مثٌل و ال نظيٌر«.51 شناخت انسان كامل به تمام شئون او، 
همانا معرفت آن ذات نوري است به نورانّيت، كه در زبان 
صاحب دالن، معرفت امام معصوم)عليه السالم( به نورانّيت، 
همراه با معرفت خداوند بوده و چنين معرفتي همان دين 
خالص خواهد بود كه اعتقادهاي صائب و اخالق فاضل و 
اعمال صالح را داراست؛ و ليكن چنين معرفتي َصعب و 

ُمستصعب است.
البّته معرفت انسان كامل به برخي از شئون علمي و عملي 

او با حفظ ُرتبت وجودي هر مؤمني، مقدور او خواهد بود.

پی نوشت:
1 ـ سنن ترمذي، ج 5، ص 434، ح 3813.

2 ـ بحار االنوار، ج 57، ص 218.
3 ـ سوره نساء، آيه 82.

4ـ نهج البالغه، خطبه 18.
5 ـ همان، خطبه 133.

6ـ جواهر الكالم، ج 26، ص 67.
7 ـ سوره فتح، آيه 4.

8 ـ سوره مّدثّر، آيه 31.
9 ـ سوره مجادله، آيه 21.

10ـ سوره صافات، آيه 173.
11ـ  نهج البالغه، نامه 28 )اميرالمؤمنين)عليه السالم( به معاويه(

12ـ  نهج البالغه، خطبه 2.
13ـ همان، خطبه 182.

14ـ فرائد السبطين، ج 1، ص 45؛ ذخائر العقبي، ص 17.
15ـ علل الشرائع، ص 177، ح 2.

16ـ كافي، ج 1، ص 191، ح 5؛ كمال الدين، ص 240، ح 63.
17 ـ سوره فّصلت، آيات 41 ـ 42.

18ـ سوره واقعه، آيات 77 ـ 79.
19ـ سوره مائده، آيه 48.

20ـ  مثنوي معنوي، دفتر اول، بيت 1106.
21 ـ بحار األنوار، ج2، ص92.

22 ـ سوره بقره، آيه 285.
23ـ سوره بقره، آيه 253.
24 ـ سوره اِسراء، آيه 55.
25ـ سوره مائده، آيه 48.

26ـ نهج البالغه، خطبه 87.
27 ـ سوره واقعه، آيه 79.

28 ـ سوره احزاب، آيه 33.
29 ـ كافي، ج 1، ص 193، ح 4.

30ـ همان، ص 192، ح 2.
31ـ همان، ح 3.

32ـ نهج البالغه، خطبه 189.
33ـ همان، خطبه 239.

34 ـ بحار األنوار، ج 26، ص 158.
35 ـ كافي، ج 1، ص 415، ح 14.

36ـ  نهج البالغه، حكمت 32.

37ـ  نهج البالغه، خطبه 233.
38ـ نهج البالغه، حكمت 148.
39 ـ كافي، ج 1، ص11، ح 3.

40 ـ همان، ص 204، ح 2.
41ـ نهج البالغه، خطبه 3.

42ـ همان، خطبه 1.
43ـ نهج البالغه، خطبه 87.

44ـ سوره لقمان، آيه 30.
45 ـ سوره آل عمران، آيه 60.

46ـ بحار االنوار، ج 28، ص 368.
47 ـ همان، ج 38، ص 35.

48 -سوره زخرف، آيات 1 ـ 4.
49ـ  زيارت جامعه كبيره.
50ـ سوره شوري، آيه 11.

51 ـ كافي، ج 1، ص 201، ج 1؛ تحف العقول، ص 349.

 راز نياز به امام 
معصوم    

تشيع؛  دركنفرانس  شده  يزدی/ارائه  مصباح  تقی  محمد  اهلل  آيت 
فيالدلفيا درجوالي 1993

بسم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمه
مسلمانان علي رغم اتفاق نظری كه در كليات دين مانند 
اصول و عقايد و اخالق و احكام )اعّم از مناسك عبادی و 
احكام مدنی و حقوقی و قوانين قضائی و جزائی و سياسی 
جزئی  عقايد  از  پاره ای  در  دارند  اسالم(  شئون  ساير  و 
آنان را  و تفاصيل احكام و قوانين، اختالفاتی دارند كه 
درآورده  فرقه های مختلف  و  مذاهب  پيروان  به  صورت 
است. برای اين اختالفات می توان دو محور عمده را در 
نظر گرفت: يكی محور عقايد كه مربوط به علم كالم 
می شود، و ديگری محور احكام )به معنای عام( كه مربوط 
به علم فقه می گردد. نمونة بارز اختالف پيرامون محور 
اول، اختالف اشعری و معتزلی در مسائل كالمی؛ و نمونة 
مذاهب چهارگانه  اختالف  دوم،  پيرامون محور  اختالف 

چهارگانة اهل سّنت در مسائل فقهی است.
اختالف  اسالم،  مذاهب  بين  معروف  اختالفات  از  يكی 
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شيعه و سّنی در مسأله مسألة امامت است كه شيعيان 
)امامّيه( بعد از رحلت پيامبر اكرم،)صل اهلل عليه و آله( 
آن  امام و جانشين  را  السالم(  ابی طالب)عليه  بن  علی 
حضرت می دانند برخالف اهل سّنت كه آن حضرت را 
خليفه خليفة چهارم می شمارند. و در واقع، مشّخصة اصلی 
مذهب امامّيه، اعتقاد به امامت امامان دوازده گانه با سه 
ويژگی )عصمت، علم خدادادی و نصب از طرف خدای 

متعال( است.
اين  اصل  آيا  كه  می شود  مطرح  سؤال  اين  اينجا  در 
و  است  كالم  و  عقايد  حوزة  حوزه  به  مربوط  اختالف، 
اختالفات فقهِی مربوط به آن، جنبة فرعی دارد يا اين كه 
اين اختالف صرفاً يك اختالف فقهی است1 و يا اختالفی 
سياسی درست شبيه اختالفی كه بين دو حزب سياسی بر 

سر انتخاب كانديدای رياست وجود دارد؟ 

پاسخ
ديدگاه  از  )دست كم  مسأله  اين  كه  است  اين  حقيقت 
شيعه( يك مسألة اعتقادی و كالمي است و ابعاد فقهی 
نظام  ديگر سخن:  به  دارد.  فرعی  جنبة  آن،  سياسی  و 
اعتقادی شيعه دارای حلقات مترتب و هماهنگی است كه 
مسأله امامت يكی از حلقات آن را تشكيل می دهد و با 
حذف آن، سلسله سلسلة مزبور، انسجام و تمامّيت خود 
بايد  اين مطلب  برای روشن شدن  از دست می دهد.  را 
نگاهی اجمالی به نظام اعتقادی شيعه بيافكنيم تا جايگاه 
امامت در اين نظام متسلسل، آشكار شود و وجه اهتمام 

شيعه به اين مسأله، و دليل ضرورت آن، معلوم گردد:
نخستين حلقه در نظام اعتقادی اسالم اعتقاد به وجود 
خدای يگانه و سپس اعتقاد به صفات ذاتّيه و فعلّيه است. 
و  خالق  كه  همانگونه  متعال  اسالمی، خدای  بينش  در 
آفرينندة تمام پديده های هستی است، رّب و اداره كنندة 
آنها نيز هست و هيچ موجودی از قلمرو خالقّيت و ربوبّيت 
او خارج نيست. خدای متعال هيچ چيزي را گزاف و بيهوده 
نيافريده است بلكه همگی برطبق نظام حكيمانه آفريده 
شده اند و مجموع آنها كه در سلسله های طولي و عْرضی 

فرا  را  ابد  بسوی  ازل  از  شده  آغاز  گسترة  و  دارند  قرار 
می گيرند نظام واحد و هماهنگی را تشكيل می دهند كه 
به مقتضای حكمت الهی به وسيله وسيلة قوانين علّيت 

اداره می شوند.
با  كه  است  انسان  الهی،  بي شمار  مخلوقات  جمله  از 
شناخته  اختيار  و  اراده  و  آگاهي  و  شعور  ويژگي های 
می شود و در نتيجه، مسيری دوسويه )به سوی سعادت يا 
شقاوت جاودانی( خواهد داشت و به همين جهت، مشمول 
ربوبّيت ويژه ای )عالوه بر ربوبّيتی كه شامل پديده های 
بی اختيار می شود( به نام ربوبّيت تشريعی خواهد بود. يعني 
مقتضای ربوبّيت جامع الهی نسبت به انسان اين است 
كه اسباب و مقّدمات حركت اختياری و از جمله شناختن 
هدف و شناختن راه رسيدن به آن را در دسترس او قرار 
دهد تا انتخاب آگاهانه برای او ميّسر شود و در اين راستا 
مقتضای حكمت الهی اين است كه نارسايی شناخت های 
حّسی و عقالنی او را به وسيله معارف وحيانی جبران كند.
روشن  نبّوت،  و  وحی  دستگاه  ضرورت  ترتيب،  بدين 
خود  حال  به  را  انسان  متعال  خدای  اگر  زيرا  می شود 
را  ابدی  به سعادت  راه صحيح رسيدن  و  بود  واگذاشته 
ميزبانی  مانند  بود  نياموخته  او  به  انبيا  وسيلة  وسيله  به 
می بود كه ميهمانی را برای پذيرايی دعوت كند اما آدرس 

مهمانسرا را به او ندهد!
تعاليم انبيا با گذشت زمان و تحت تأثير عوامل مختلف، 
دچار تغييرات و تحريفات عمدی و غير عمدی می گرديد 
روشنگری  و  هدايت  خاصيت  كه  می رسيد  حّدی  به  و 
خود را از دست می داد و از اين روی نياز به بعثت پيامبر 
ديگری پديد می آمد كه تعاليم گذشته را احيا كند و در 
صورت لزوم، تعاليم ديگری بر آنها بيفزايد يا جايگزين 

تعاليم سابق نمايد.
در اينجا سؤالی مطرح می شود كه آيا اين روند تا ابد ادامه 
خواهد يافت يا ممكن است شريعتي كامل باشد و از آفت 
تحريف نيز مصون بماند و ديگر نيازی به آمدن پيامبر 
همة  و  است  دوم  گزينة  اسالم،  پاسخ  نباشد؟  ديگری 
مسلمانان اتفاق دارند كه اسالم، آخرين شريعت آسمانی، 

و پيامبر اسالم خاتم پيامبران الهی است و قرآن كريم به 
عنوان منبع اصلی اين شريعت، سالم و بدون تحريف به 

دست ما رسيده و همچنان باقی خواهد ماند.
اما قرآن كريم همه همة تعاليم مورد نياز بشر را تفصياًل 
بيان نكرده و بيان تفصيلی را به عهدة پيامبر اكرم صلي اهلل 
أَنَْزلْنا  »َو  می فرمايد:  چنان كه  است  گذاشته  آله  و  عليه 
َل إِلَْيِهْم«2 و بدين ترتيب  ْكَر لُِتَبيَِّن لِلنَّاِس ما نُزِّ إِلَْيَك الذِّ
منبع دوم برای شناخت اسالم )سّنت( ثابت می شود، ولی 
اين منبع مصونّيتی مانند مصونّيت قرآن ندارد، چنان كه 
شواهد قطعی تاريخی گواهی می دهند و خود پيامبر اكرم 
صلي اهلل عليه و آله نيز پيش بينی كرده بود كه كسانی 
نسبت های دروغی به او خواهند داد و سخنان نادرستی از 
قول او نقل خواهند كرد. از اين روی سؤال ديگری طرح 
می شود كه ربوبّيت الهی چه طرحی را برای تأمين اين 
نيازمندی بعد از رحلت پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و آله در 
نظر گرفته است؟ و درست در اين نقطه است كه در نظام 
فكری و عقيدتی اهل سّنت جاي حلقه حلقة مفقوده ای 
اين  در  شيعه  اعتقادی  نظام  در  اّما  می شود  مالحظه 
نقطه، حلقة روشنی می درخشد و آن حلقة امامت است، 
يعنی تبيين احكام و قوانين اسالم و تفسير مجمالت و 
متشابهات قرآن كريم بعد از پيامبر اكرم)صل اهلل عليه و 
آله( به عهده كسانی گذاشته شده كه دارای علم خدادادی 
و ملكة عصمت بوده اند و به جز مقام نبّوت و رسالت از 
ساير مقامات و مزايای پيامبر اكرم )صل اهلل عليه و آله(، 
از جمله مقام واليت و حكومت بهره مند بوده اند. به ديگر 
سخن: ربوبّيت تكويني الهی، اقتضای وجود چنين كسانی 
را در اين امت داشته، و ربوبّيت تشريعی الهي مقتضی 

ايجاب اطاعت از ايشان بوده است.
پس دستگاه امامت، در واقع، دنباله دنبالة دستگاه رسالت 
ادامه  آله(  و  عليه  اهلل  )صل  اكرم  پيامبر  عترت  و  است 
مقام  داشتن  بدون  كه  بودند  آن حضرت  وظيفة  دهندة 
نبّوت، ميراث آن حضرت را برای نسل های آينده حفظ 
و تبيين كردند و ضمناً از طرف خدای متعال برای ادارة 
جامعة اسالمی و تصّدی مقام حكومت و واليت بر اّمت، 

مّدت  در  تنها  آن  اجراي  كه  هرچند  بودند  شده  تعيين 
كوتاهی ميّسر گرديد چنان كه در مورد انبيا هم تنها برای 

بعضی از ايشان و در دوران محدودی ميّسر گرديده بود.
بدين ترتيب روشن شد كه مسأله امامت در اصل، يك 
مسأله كالمی است كه بايد به عنوان يك امر اعتقادی 
مورد بحث واقع شود، نه اينكه همانند يك فرع فقهی يا 

يك قضية سياسی و تاريخی، مورد مطالعه قرار گيرد.

پی نوشت:
1. ر.ك: شرح المقاصد، ج 2، ص 271.

2. سوره نحل، آيه 44.

بيشتر بدانيم
به كمال حقيقی  رسيدن  برای  راهكارهای عملی 
انجام به موقع عبادت، و به ويژه  از: 1.  عبارت اند 
اخالص  و  قلب  با حضور  همراه  واجب،  نمازهای 
كامل؛ 2. اختصاص مقداری از وقت روزانه به امر 
تفكر در باب صفات و آيات الهی، و نيز تفكر درباره 
تشخيص راه صحيح، و طوالنی بودن مسير، و كم 
بودن فرصت و نيرو، و كثرت موانع، و بی ارزشی 
اهداف دنيوی و...؛ 3. برنامه روزانه برای قرائت قرآن 
همراه با تأمل و نيز مطالعه دقيق روايات و مواعظ، 
دستورات  و  فقهی  احكام  آميز،  حكمت  كلمات 

اخالقی و... .
از: 1.  برنامه عبارت اند  اين  مهم ترين مواد منفی 
التذاذات مادی؛ 2. كنترل  در  زياده روی  از  پرهيز 
قوای حسی و خيالی، به ويژه چشم و گوش؛ 3. حفظ 

انديشه از لغزشگاه های فكری.

منبع:كتاب خودشناسی برای خودسازی آيه اهلل مصباح يزدی
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  صلوات بر محمد و آل 
محمد علیهم السالم

عالمه عسگری

مقدمه
از شخصيتهای  يكی  اهلل عالمه عسكری  آيت  حضرت 
نادرجامعه اسالمی تشيع است كه مباحث دينی را از جايگاه 
برخوردهای سطحی به عمق تحقيق علمی كشاند و به دور 
از تعصبات مذهبی و با ادله مورد قبول دو مكتب اهل بيت 
عليهم السالم ومكتب خلفا به دفاع از مذهب تشيع پرداخت. 
اين نوشتار در قالب كتاب به فضيلت و كيفيت صلوات بر 

رسول خدا از ديدگاه اهل سنت پرداخته است. 

صلوات بر محمد و آل محمد
فضيلت صلوات بر پيامبر و آل او صلی اهلل عليه و آله

پيامبر خدا روايت كند كه  از  از حسن  العمال  1. در كنز 
فرمود:»أْکثُروا الصالَة علََی َفإنَّ صالتَُکم علََی مْغفَرٌة 
لُذنُوبُِکم«؛  صلوات بر من را بسيار كنيد، زيرا، صلوات شما 

بر من مايه آمرزش گناهانتان است.  1  
2. نيز، از ابودرداء از رسول خدا صلی اهلل عليه و آله است 
كه فرمود:»مْن صلّی علََی حيَن يصبُِح عْشراً وحيَن يمسی 
َعْشراً أدرَكْته َشفاعتی؛ كسی كه در هر صبح و شام ده بار بر 

من صلوات فرستد، شفاعت من او را فرا گيرد. 2
3. از سهل بن سعد آورده است:

َقدم رسوُل اهلّل صلی اهلل عليه و آله َفإذا بِأبی َطلْحة، َفقام 
إلَيه َفَتلَّقاه َفقال : بِأبی اَنْت و اُمی يا رسوَل اهلّل إنّی أَلری 
السُروَرفی َوجِهَك قاَل صلی اهلل عليه و آله »أتانی جبرئيُل 
ًة َكَتَب اهلّل بِها  آنفاً َفقال : يا محمد! َمْن َصلّی علَيَك َمرَّ
عْشَر َحَسنات ٍوَمحی َعْنه َعْشَر سيئاٍت ورَفع لَه بِها عْشَر 
درجاٍت«: رسول خدا صلی اهلل عليه و آله وارد شدكه ابو 

طلحه به سوی او شتافت و از او استقبال كرد و گفت پدر 
و مادرم فدايت ای رسول خد ا! چهره شما را مسرور می 
بينم فرمود »جبرئيل به تازگی نزد من آمد و گفت: ای 
محمد ! هر كس يك بار بر تو صلوات فرستد، خداوند، ده 
حسنه پاداشش داده،ده سيئه و بدی را از اوزدوده و ده درجه 

بااليش می برد.«3
4. در صحيح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد 

و غير آن از ابو هريره آمده است 4 كه : رسول خدا
صلی اهلل عليه و آله فرمود: َمْن َصلّی َعلَََی واِحداً َصلَّی اهلّل 
َعلََيه َعْشراً؛ هر كس يك صلوات بر من فرستد، خداوند ده 

بار بر او صلوات فرستد. 5  
5. در كنز العمال از عمار ياسر از رسول خدا صلی اهلل عليه و 

آله روايت كند كه فرمود:
إنَّ اهللَّ أعطی َملََكاً ِمَن الَْمالئكة أسماَع الَخلْق، َفهو قائم 
اََحٌدَصالًة إاّل  الِقيامة ال يَصلَّی َعلََی  َعلی َقبری إلی َيوِم 
َسماُه بِاسِمِه واسِم أَبيه و قاَل: يا ُمَحَمد َصلّی َعلَيك ُفالُن 
بن ُفالن. َو َقد َضِمَن لِی َربی  تَبارك و تَعالی  اِنُّه أرُدَعلَيه 

بُِكلِّ َصالٍة عْشرا؛
خداوند فرشته ای از فرشتگان را به اندازه همه مردم شنوائی 
داده و او تا روز قيامت بر قبر من ايستاده است.  هيچ كس 
برمن صلواتی نمی فرستد مگر آنكه او را به نام و نام پدر 
معرفی كرده و گويد: ای محمد! فالنی پسر فالن بر تو 
صلوات فرستاد. پروردگار واالی من ضمانت كرده كه هر 

صلواتش را ده بار به او باز گردانم. 6
و  احمد  مسند  و  نسائی  و  ترمذی  و  ابوداود  در سنن   .6

مستدرك از فضالة بن عبيد آورده اند كه گفت: 7
َسِمَع َرسوُل اهلّل صلی اهلل عليه و آله َرُجاًل َيدُعو ِفی الَصالِة 
و لَم َيْذُكُر اهلّل َعزَّ َوَجلَّ َو لَم ُيَصلِّ َعلَی النَّبی َفقاَل َرُسوُل 
اهلّل صلی اهلل عليه و آله » َعَجَل هذا « ُثم َدعاُه َو قاَل لَه 
َولَغيِره : إذا َصلّی اََحدُكم َفلَْيبدأ بَِتحميِد اهلّل و الثَّناِء َعلَيه 
ُثم لُِيَصلِّ َعلَی النَّبی صلی اهلل عليه و آله ُثَم لَِيدُع بَعَد ما َشاء؛ 
رسول خدا صلی اهلل عليه و آله شنيدند مردی در نماز دعا می 
كند، ولی نه خدا را يادكرد و نه صلوات بر پيامبر خدا صلی 
اهلل عليه و آله فرستاد رسول اهلّل صلی اهلل عليه و آله فرمودند». 

او شتاب كرد«  سپس وی را فرا خواند و به 
او و ديگران فرمود »هر گاه يكی از شما نماز 
خواند، ابتدا حمد و ثنای الهی كند، سپس بر 
پيامبر خدا صلی اهلل عليه و آله صلوات فرستد، 

پس از آن هر چه خواست، از خدا بخواهد.8
7. از سعد ساعدی از رسول خدا صلی اهلل 
عليه و آله آورده اند كه فرمود:ال َصالَة لَِمْن 
ال ُيَصلّی َعلَی النَّبی صلی اهلل عليه و آله؛ نماز 
كسی كه بر پيامبر صلی اهلل عليه و آله صلوات 

نفرستد، نماز نيست. 9
آله  و  عليه  اهلل  از رسول خدا صلی  جابر  از   .8

روايت كرده اند كه فرمود:
َفَقدَشقی؛  علَََی  ُيَصلِّ  َفلَم  ِعْنده  ُذكْرُت  َمْن 
كسی كه نام من نزد او برده شود و بر من 

صلوات نفرستد يقينا ستم كرده است. 10
9. از امام حسين بن علی عليهماالسالم از 
رسول خدا صلی اهلل عليه و آله روايت كرده اند 

كه فرمود:
َمْن ُذكْرُت ِعْنده َفَخَطئ الَصالَة َعلَی َخَطئ َطريَق الجنَّة؛ 
كسی كه نام من نزد او برده شود و صلوات بر مرا نديده 

انگارد،راه بهشت را نديده انگاشته است. 11
10. در مسند احمد و سنن ترمذی و غير آن، از حسين بن 
علی عليهماالسالم از رسول خدا صلی اهلل عليه و آله روايت 
كرده اندكه فرمود:»ألَبخيُل َمْن ُذِكرُت ِعَندُه َفلَم ُيَصلِّ َعلََی 
بخيل كسی است كه نام من نزد او برده شود و بر من 

صلوات نفرستد.12

چگونه بر پيامبر صلی اهلل عليه و آله صلوات 
بفرستيم؟

1. در كنز العمال از امام علی بن ابی طالب عليه السالم 
روايت كند كه فرمود:

قالُوا يا َرسوَل اهلّل ! و َكيَف نُصلّی َعلَيك؟ قال : ُقولُوا: أللّهم 
َصلِّ َعلی ُمَحَمٍدو آِل ُمَحَمٍد َكما َصلَّيَت علی إبراهيم َو آِل 
إبراهيم إنََّك َحميدٌ َمجيٌد، َو باِرك َعلی ٌمَحَمٍدو آِل ُمَحمٍد 

َكما باَرْكَت َعلی إبراهيَم َو َعلی آِل إبراهيَم إنََّك َحميٌدَمجيٌد
)اصحاب( گفتند: ای رسول خد ا! چگونه بر شما صلوات 
فرستيم؟فرمود:بگوئيد: خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات 
فرست، همان گونه كه بر ابراهيم و آل ابراهيم صلوات 
فرستادی، راستی را كه تو ستوده و واالئی.  و بر محمد و آل 
محمدفزونی بخش، همان گونه كه بر ابراهيم و آل ابراهيم 

فزونی دادی، راستی را كه تو پسنديده و عظمائی. 13
2. در صحيح مسلم، سنن ابو داود، ترمذی، نسائی، موطأ 
مالك، مسند احمد و سنن دارمی، از ابو مسعود انصاری 
روايت كنند كه گفت:رسول خدا صلی اهلل عليه و آله آمد 
و با ما در مجلس سعد بن عباده نشست. بشير بن سعد  
-ابونعمان بن بشير-  به او گفت :ای رسول خد ا! خداوند 
ما را فرمان داده تا بر شما صلوات فرستيم، چگونه بر شما 
صلوات فرستيم؟ راوی گويد : رسول خدا: صلی اهلل عليه و 
آله)به گونه ای( ساكت شد كه ما آرزو كرديم ای كاش 
او چنين سؤالی نكرده بود. سپس فرمود : بگوئيد خدوندا 
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بر محمد و آل محمد صلوات فرست، همان گونه كه بر 
ابراهيم صلوات فرستادی، و بر محمد و آل محمد فزونی 
بخش، همان گونه كه بر ابراهيم در جهانيان فزونی دادی.  
راستی را كه تو ستوده و واالئی. سالم نيز همان گونه است 

كه دانستيد14
3. در صحيح بخاری، سنن نسائی و ابن ماجه و مسند احمد 

از ابو سعيد خدری روايت كنند كه گفت:
ُقلُْت: يا رسوَل اهلّل ! هَذا 
الَسالم َعلَيك َقد َعَرْفناُه 
 : قال  الَصالة؟  َفََكيف 
َعلَی  َصلِّ  أللُّهَم  ُقولُوا: 
ُمَحَمٍد َعبِدَك َو َرُسولَِك 
إبراهيم،  َعلی  َكماَصلَّيَت 
َو باِرك َعلی ُمَحَمٍدَو آِل 
ََعلی  باَرْكت  َكما  ُمَحَمٍد 
إبراهيم؛ گفتم ای رسول 
خدا! اين سالم بر شمابود، 
صلوات  دانستيم،  را  آن 
)بر شما ( چگونه است؟ 
خداوندا  بگوئيد:   : فرمود 
رسول  و  بنده  محمد  بر 

خودت صلوات فرست،همان گونه كه بر ابراهيم صلوات 
فرستادی و بر محمد و آل محمد بركت و فزو نی بخش، 

همان گونه كه بر ابراهيمبركت و فزونی دادی. 15
4. در تفسير طبری و سيوطی از ابن عباس آورده اند:َفُقلْنا 
أو قالوا : يا رسوَل اهلّل ! َقدَعلِمنا الَسالم علَيك َفَكيف الَصالة 
علَيك؟ فقال أللّهم صلِّ علی محمد وآِل محمدَكما صلَّيت 
علی إبراهيم و آل ابراهيم إنّك حميد مجيد، وباِرك علی 
محمدو علی آِل محمدَكما بارْكت علی إبراهيم و آِل ابراهيم 
إنّك حميد مجيد؛ پس گفتيم  يا گفتند : ای رسول خدا! 
سالم بر شما را دانستيم، صلوات بر شما چگونه است؟فرمود 
:خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست، همان گونه 
تو  ابراهيم صلوات فرستادی، همانا  آل  و  ابراهيم  بر  كه 
ستوده و واالئی، و بر محمد و آل محمد بركت و فزونی 

بخش، همان گونه كه بر ابراهيم و آل ابراهيم بركت و 
فزونی دادی، راستی را كه تو پسنديده و واالئی16

5. در سنن نسائی از زيد بن خارجه از رسول خدا صلی اهلل 
عليه و آله روايت كند كه فرمود:

َعلی  أللُّهَم َصلِّ  ُقولُوا:  الُدعاَءو  ِفی  َاجَتهُدوا  َو  َعلََی  َصلُّوا 
ُمَحَمٍدَو َعلی آِل ُمَحَمٍدَو باِرك َعلی ُمَحَمٍدوآِل ُمَحَمٍد َكما 
بارْكَت َعلی إبراهيم َو َعلی آِل إبراهيَم إنََّك َحميٌدمجيٌد؛بر 
من صلوات فرستيد و در 
 : بگوئيد  و  بكوشيد  دعا 
آل  و  محمد  بر  خداوندا 
محمد صلوات فرست، و بر 
محمد و آل محمدفزونی 
كه  گونه  همان  بخش. 
ابراهيم  آل  و  ابراهيم  بر 
فزونی دادی. راستی را كه 

تو ستوده و واالئی.17 
و  نسائی  سنن  در   .6
ابوطلحه  از  احمد  مسند 
روايت كنند كه گفت:ُقلنا: 
ياَرسول اهلّل ! َكيف الَصالة 
َعليَك؟ قال : قولوا: أللُّهَم 
َصلِّ علی ُمَحمٍدَو آِل ُمَحَمٍد َكما َصلَّيَت َعلی إبراهيم و آل 
ابراهيم إنََّك َحميٌدَمجيد، َو باِرك َعلی ُمَحَمٍدَوآِل ُمَحَمِد َكما 
باَر ْكَت َعلی إبراهيَم َو آِل ابراهيم إنَّك َحميٌدَمجيٌد؛ گفتيم: 
ای رسول خد ا! صلوات بر شما چگونه است؟فرمود:بگوييد: 
خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست، همانگونه 
كه بر ابراهيم و آل ابراهيم صلوات فرستادی، راستی را 
كه تو ستوده و واالئی و بر محمد و آل محمد بركت و 
ابراهيم  آل  و  ابراهيم  بر  كه  گونه  همان  بخش،  فزونی 
بركت و فزونی دادی، راستی را كه تو پسنديده و عظمائی.
در روايت ديگری چنين است:مردی نزد رسول خدا صلی 
اهلل عليه و آله آمد و گفت : ای رسول خدا! چگونه بر شما 
آل  و  محمد  خداوندابر  بگوئيد:  فرمود:  فرستيم؟  صلوات 
محمد صلوات فرست.  همان گونه كه بر ابراهيم صلوات 

فرستادی، راستی را كه تو ستوده و واالئی و برمحمد و آل 
محمد بركت و فزونی بخش، همان گونه كه بر ابراهيم 
بركت و فزونی دادی، راستی را كه تو پسنديده وعظمائی.18
7. در كنز العمال از طلحه روايت كنند كه گفت:ُقلنا: يا ر 
سول اهلّل ! َقد علمنا َكيَف الَسالم َعلَيك، َفَكيف ََالَصالة 
أللُّهَم َصلِّ َعلی ُمَحَمٍد َو َعلی آِل  َعلَيَك؟ قال : ُقولُوا : 
ُمَحَمٍدَو باِرك َعلی ُمَحَمِدَو آِل ُمَحَمٍدَكما َصلَّيَت َو باَرْكَت 
َعلی إبراهيَم َو َعلی آِل ابراهيم إنَّك َحميٌد َمجيٌد؛ گفتيم: 
ای رسول خد ا! چگونگی سالم بر شما را دانستيم، صلوات 
بر شما چگونه است؟ فرمود:بگوئيد: خداوندا بر محمد و آل 
محمد صلوات فرست و بر محمد و آل محمد بركت و 
فزونی بخش، همان گونه كه بر ابراهيم و بر آل ابراهيم 
صلوات فرستادیو بركت و فزونی بخشيدی، راستی را كه 

تو ستوده و واالئی19
ابو داود و دارمی و  8..در صحيح بخاری و مسلم، سنن 
نسائی و ترمذی و ابن ماجه، مسند احمد، تفسير طبری و 
سيوطی ازكعب ابن عجزه روايت كنند كه گفت: ُكْنت جالَسًا 
ِعنَد النبی صلی اهلل عليه و آله إْذ جاَءرجل فقال : َقد َعلِمنا 
َكيَف نَُسلِّم َعلَيَك يا َرُسوَل اهلّل َفََكيَف نَُصلّی َعلَيَك؟قاَل: 
قولوا: أللُّهَم َصلِّ َعلی ُمَحَمِدو ََعلی آِل ُمَحَمٍدَكما َصلَّيَت 
علی إبراهيم َو َعلی آِل ابراهيم إنَّك ََحميٌد َمجيٌد َوباِرك 
َعلی ُمَحَمدَو َعلی آِل ُمَحَمٍد َكما بارْكت َعلی إبراهيَم َو 
َعلی آِل ابراهيَم إنّكَ َحميٌدَمجيٌد؛ نزد پيامبر خداصلی اهلل عليه 
و آله نشسته بودم كه مردی آمد و گفت : ای رسول خدا! 
ما چگونه سالم كردن بر شما را دانستيم، چگونه برشما 
صلوات فرستيم؟ فرمود : بگوئيد: خداوندا بر محمد و آل 
محمد صلوات فرست همان گونه كه بر ابراهيم و آل ابر 
اهيم صلوات فرستادی، راستی را كه تو پسنديده و واالئی.  
خداوندا بر محمد و آل محمد بركت و فزونی بخش، همان 
گونه كه بر ابراهيم و آل ابراهيم بركت و فزونی دادی، 

راستی را كه تو ستوده و عظمائی. 20
از  برده خزاعی  از  درالمنثور سيوطی  و  احمد  9.در مسند 

رسول خدا صلی اهلل عليه و آله روايت كنند كه فرمود:
ُقولُوا: أللُّهَم جَعْل َصلَواُتَك َوَرحَمتَك َوبََركاتَك َعلی ُمَحَمٍدَو 

َعلی آِل ُمَحَمٍدَكما َجَعلَْتها َعلی إبراهيم إنََّك َحميٌد
َمجيٌد؛ بگوئيد : خداوندا صلوات و رحمت و بركاتت را بر 
محمد و آل محمد ارزانی بخش، همان گونه كه آنها را بر 

ابراهيم ارزانی داشتی، راستی را كه تو ستوده و واالئی. 21
10. در كنزالعمال از محمدبن عبداهلّل بن زيد از رسول خد 
صلی اهلل عليه و آله روايت كند كه فرمود: ُقولُوا: أللُّهَم َصلِّ 
َعلی ُمَحَمِدَو َعلی آِل ُمَحَمٍدَكما َصلَّيَت َعلی إبراهيَم َو باِرك 
َعلی ُمَحَمٍدَو َعلی آِل ُمَحَمد َكما بارْكَت َعلی إبراهيم فی 
الْعالمين إنََّك َحميٌد َمجيٌد، و الَسالُم َكما َعلِمُتم؛ بگوئيد: 
خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست،همان گونه كه 
بر ابراهيم صلوات فرستادی، و بر محمد و آل محمد بركت 
و فزونی بخش،  همان گونه كه بر ابراهيم درجهانيان بركت 
و فزونی دادی، راستی را كه تو ستوده و واالئی. سالم نيز 

همان گونه است كه دانستيد. 22
11.طبری و سيوطی از ابراهيم در ذيل آيه شريفه آورده اند 

كه: »... ان اهلّل و مالئكته « : 
قالُوا يا رسوَل اهلّل ! هَذا الَسالم َقد َعَرْفناه، َفَكيَف الَصالة 
َعلََيَك؟ َفقال : ُقولُوا: أللُّهَم َصلِّ َعلی ُمَحَمٍدعبدكَ َوَرسولَك 
وأهِل بَيتَِه َكما َصلَّيَت َعلی إبراهيم إنََّك َحميٌد َمجيٌد؛ گفتند: 
ای رسول خدا! اين سالم را دانستيم، صلوات بر شما چگونه 
است؟ فرمود : بگوئيد: خداوندا بر محمد بنده و رسولت 
و اهل بيت او صلوات فرست، همان گونه كه بر ابراهيم 

صلوات فرستادی، راستی را كه تو ستوده و واالئی. 23
12. در كنز العمال از ام المؤمنين عايشه روايت كند كه 
گفت: قاَل اَصحاُب النَّبی َصلی اهلل عليه و آله: يا َرُسول اهلّل 
أُِمرنا أْن نَكثر الصالَة علَيك فی اللَّيلَِة الغراء و اليوم األزهِر 
و أحب ما صلّينا علَيك َكما ُتحب، قال ُقولُوا: أللّهم صّل 
علی محمد و علی آِل محمدَكما صلَّيت علی إبراهيم و 
آَل إبراهيم، و ارحم محمداً وآَل محمد َكما رحمت إبراهيم 
و آَل إبراهيم، و باِرك علی محمد و آِل محمد َكما بارْكت 
علی إبراهيم وآِل إبراهيم إنَّك حميدمجيد، و أَما الَسالم 
َفَقد عرفتم َكيف ُهَو؛ صحابه پيامبر گفتد: ای رسول خدا! 
فرموده شديم تا درشب تار و روز روشن، صلوات بر شما را 
بسيار كنيم. )چه زيباست كه( محبوب ترين صلوات ما بر 
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شما به گونه ای باشدكه دوست می داريد، فرمود : بگوئيد: 
خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست، همان گونه 
كه بر ابراهيم و آل ابراهيم صلوات فرستادی، و محمد و آل 
محمد را ببخشای، همان گونه كه ابراهيم و آل ابراهيم ر ا 
بخشودی، و بر محمد و آل محمد بركت و فزونی بخش، 
ابراهيم بركت و فزونی  ابراهيم و آل  همان گونه كه بر 
دادی، راستی را كه تو ستوده وواالئی. اما كيفيت سالم را 

كه خود دانستيد. 24

پی نوشت:
1. كنز العمال، ج 1، ص 436

2. همان، ص 439
3. همان، ج 1، ص 436،447 و ج 2، ص 179،  كنز العمال، ج 1 ». ص 

440،449 و ج 2، ص 181
اين روايت از سعيد بن عمر انصاری و ابو بردة بن نيار و انس نيز آمده 

است. كنز، العمال، ج 1، ص 438
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 ماهيت، عوامل و آثار قساوت 

قلب از ديدگاه قرآن
طيبه دهقان پور؛كارشناس ارشداخالق اسالمی ومدرس حوزه علميه 

حضرت ولی عصرعج(

چکيده 
اين مقاله به بررسی ماهيت، عوامل و آثار قساوت قلب 
از ديدگاه قرآن و سنت می پردازد. هدف از اين بررسی، 
آگاهی و شناخت علت های قساوت قلب و يافتن راه های 
مناسب برای درمان اين رذيله اخالقی و اصالح و تغيير 
درست رفتار مبتنی بر اصالح و تغيير حالت های قلبی است. 
قلب به عنوان حقيقت انسان كه درك كننده، دانا و آگاه 
است، فرمانده وجودی و كنترل كننده اعضاء و جوارح و 
همچنين اعمال و رفتار آدمی و مركز هدايت، رشد، كمال 
و سالمت اوست. بنابراين، با حفظ شئون فطری و ذاتی 
و درستی بينش ها و گرايش ها، زمينه برای نفوذ و بروز 
رذايل اخالقی، از جمله قساوت قلب مسدود و در صورت 
بروز هر گونه آفت در قلب، با آگاهی و شناخت و برگزيدن 

راه درست، درمان خواهد شد.

واژه های کليدی: قلب و قساوت قلب

مقدمه
 يكی از اموری كه در مسئله هدايت و نيز تعليم و تربيت 
انسانی نقش دارد، »معرفت، ادراك، حالت ها، احساس ها و 
عواطف« است. قلب، به عنوان مركز هدايت، رشد و كمال 
انسان، زمانی كه »ادراك و احساس ها« از آن گرفته شود، 
راه ورود فضايل و خصلت های نيكو بسته، زمينه انحراف 
و پديداری رذايل آماده و در يك نتيجه گيری كلی، باعث 
عدم رشد و هدايت در انسان می شود و اين همان چيزی 
است كه در اصطالح قرآن، به »قساوت قلب« تعبير شده 
است. بنابراين، بررسی و شناخت نسبت به حقيقت قلب و 
اينكه ماهيت قساوت قلب و علت ها و آثار آن از ديدگاه 
قرآن و روايات چه می تواند باشد كه در نتيجه آن، گزينش 
راه صالح و تغيير در حالت های قلبی برای اصالح رفتار 
حاصل شود، ضرورت و اهميت بسزايی دارد. در اين راستا، 
كتب اخالقی و عرفانی، ميراث ارزشمندی در كنار آيات 
و روايات معصومين –عليهم السالم- در شناسايی اين راه 

هستند.
البته گاهی در طول روز، تمايل ها، اراده ها و انگيزه ها بر 
اثر عوامل متعدد تغييرهای كلی پيدا می كنند، مثال شركت 
در عزای امام حسين –عليه السالم- و احساس صفای 
باطنی در خود و مانند اينها. چنين مشاهده هايی باعث 
ايجاد اين سؤال در ذهن است كه عامل اصلی تغيير رفتار 
انسان چيست؟ اين فرضيه كه بايد چيزی در درون انسان 
بر سرتاسر وجودش حاكم باشد كه اگر آن چيز تغيير نمايد، 
انسان و همه اعمال و رفتارش تغيير خواهد كرد، تقويت 

می شود.
آيات متعددی از قرآن مجيد و نيز روايات معصومين –
عليهم السالم- نشان دهنده اين است كه »قلب« مركز 
تغيير و تحول انسان می باشد؛ بنابراين، هر گونه اصالح 

و تغيير در رفتار مشروط به اصالح و تغيير در قلب است.
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ج 1، ص 305،  حديث 66؛  سنن
؛ ابو داود، ج 1، ص 257،  حديث 976؛  سنن دارمی، ج 1، ص 309؛  

سنن نسائی، ج 3، ص 47  48
سنن ترمذی، ج 2، ص 268؛  سنن ابن ماجه، حديث 904.  مسند احمد، 

ج 4، ص 241  244؛  تفسير
طبری، ج 22،  ص 31؛  تفسير قرطبی، ج 14،  ص 334؛  تفسير در 

المنثور، ج 5، ص 215  216؛  كنز
. العمال، ج 2، ص 180؛  تفسير ابن كثير، ج 3، ص 507

218؛   5، ص  المنثور، ج  در  تفسير  353؛   5، ص  احمد، ج  21.. مسند 
كنزالعمال، ج 1، ص 442. 

22.  كنزالعمال، ج 1، ص 442
23. تفسير طبری، ج 2، ص 32؛  تفسير در المنثور، ج 5، ص 216

24.  كنزالعمال، ج 2، ص 182 و ج 1، ص 43
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)ابن  است  فؤاد  از  أخص  استعمال  در  قلب  دارد.  داللت 
منظور، 1408ق، ص145؛ طريحی، 1403ق، ص147(.

راه شناخت حقيقت قلب در قرآن
استاد مصباح يزدی، تنها راهی را كه برای شناختن معنای 
قلب در قرآن بيان می دارد، اين است: »در قرآن جستجو 
كرده تا ببينيم چه كارهايی به قلب نسبت داده شده و چه 
آثاری دارد تا از راه مطالعه آثارش قلب را بشناسيم« )مصباح 
يزدی، 1383، ص247(. هنگامی كه ما با چنين ديدی به 
موارد كاربرد واژه قلب در قرآن می پردازيم، در می يابيم كه 
حالت های گوناگون و صفت های مختلفی به قلب و فؤاد 

نسبت داده شده است كه مهم ترين آنها عبارت است از: 
1. يكی از آثاری كه به قلب نسبت داده شده، »ادراك«، 
اعم از ادراك حصولی و حضوری است كه با تعابير مختلف 
در قرآن مجيد آمده است، از جمله عقل )حج، 46(، فهم و 
تدبر )محمد، 24( فهميدن و درك كردن از شئون قلب و به 

تعبير ديگری، »فؤاد« است.
َن الِجنِّ َواالنِس لَُهم ُقُلوٌب ال  »َو لََقد َذَرأنا لَِجَهنََّم َكثيراً مِّ
َيفَقهوَن بِها. ..؛ به تحقيق آفريديم برای جهنم بسياری از 
جن و انس را كه دل داشتند، ولی با آن نمی فهميدند...« 
)اعراف، 179(. در اين آيه، كه باز هم قلب در رديف چشم 
و گوش، به عنوان يكی از آالت و ادوات ادراك قرار داده 

شذه است.
همچنين نوع ديگری از ادراك، به نام وحی داريم كه ماهيت 
آن برای ما شناخته شده نيست و تلقی وحی، يعنی همين 
ادراك پيچيده و مرموز نيز در قرآن كريم به قلب نسبت داده 
شده است. در اين مورد هم آمده كه خدای متعال، قرآن 
كريم را بر قلب پيامبر نازل كرده است، با تعبيری مانند: 
»نََزَل بِِه الرُّوُح األميُن * َعلی َقلبَِك لَِتُكوَن ِمَن الُمنذرين؛ 
روح االمين آن را بر قلب تو نازل كرد تا از انذاركنندگان 
باشی« )شعراء، 193-194(؛ بنابراين، تلقی وحی نيز كار 

قلب است كه در مورد پيامبران مصداق می يابد.
در مجموع، اينكه هم ادراك حصولی كار قلب است كه 
به وسيله تعقل، تفقه و تدبر انجام می گيرد و هم ادراك 

حضوری و به عبارتی، رؤيت حضوری و هم تلقی وحی نيز 
كاری است كه به قلب مربوط می شود. خالصه اينكه، 
ادراك به مفهوم گسترده آن، اعم از حصولی و حضوری 
و عادی و غير عادی، كاری مربوط به قلب است و صفتی 
می باشد كه با تعابير مختلف به قلب نسبت داده می شود 

)مصباح يزدی، 1383، ص253(.
2. قلب غليظ می شود و سخت تر از سنگ می گردد: »...َو 
وا ِمن َحولَِك...« )آل عمران،  لَو ُكنَت َفّظاً َغليَظ الَقلِب اَلنَفضُّ
159( و نيز: »ُثمَّ َقَست ُقُلوبُُكم مِّن بَعِد َذلَِك َفِهَی َكالِحجارِه 

أو أَشدُّ َقسوه...« )بقره، 74(.
3. قلب مريض می شود، نه فقط از لحاظ طبيعی، بلكه از 
لحاظ عدم استقرار ايمان و بودن هواهای شيطانی در آن: 

»...َفَيطَمَع الَِّذی ِفی َقلبِِه َمَرض...« )احزاب، 32(.
4. قلب در اثر اعمال بد زنگ می زند و تيره می شود: »كاًل 

ا كانُوا َيكِسُبون« )مطففين، 14(. بَل َراَن َعلی ُقُلوبِهم مَّ
5. قلب مهر زده می شود و چيزی نمی فهمد: »...َخَتَم اهلُل 

َعلی ُقُلوبِِهم...« )بقره، 7(.
6. قلب محل ترس و خوف است: »َسُنلِقی فی ُقُلوِب الَّذيَن 

َكَفروا الرُّعب...« )آل عمران، 151(.
7. قلب گناهكار می شود: »...َوَمن َيكُتمَها َفإنَُّه َءاثٌِم َقلُبُه...« 

)بقره، 283(.
است:  اطمينان و سكينه  رأفت، رحمت،  قلب مخزن   .8
»...َوَجَعلنا فی ُقُلوِب الَّذيَن اتََّبُعوُه َرأَفًه َوَرحَمًه...« )حديد، 
27(، »إاِّل َمن أتی اهللَ بَِقلٍب َسليم« )شعراء، 89( و »َولِكن 

َِّيطَمئِنَّ َقلبی« )بقره، 260(. ل
9. آياتی كه در رابطه با »صدر« بيان شده است: »ألَم نَشَرح 
لََك َصدَرك« )انشراح، 1(، ظاهرا منظور قلب است و به 
اعتبار آنكه قلب در سينه است، به مالحظه حال و محل، 

صدر آمده است )قرشی، بی تا، ص25و26(.
10. از جمله چيزهايی كه به قلب نسبت داده می شود و 
در رديف آثار قلب به شمار می رود، حالت های انفعالی و 
به تعبير ديگر، احساس های باطنی است. قرآن با تعابير 
مختلف، اين حالت ها را به قلب نسبت داده است كه در 

ادامه به آن اشاره می شود: 

اضطراب  151(؛  عمران،  )آل  رعب  2(؛  )انفال،  ترس 
)نازعات, 8(؛ حسرت )آل عمران، 156(؛ قساوت و غلظت 
)زمر، 22(؛ لينت و نرم خويی )آل عمران، 159(؛ خشوع، 
لينت، رأفت، رحمت و اخبات )حج، 54(؛ غفلت )كهف، 28(؛ 
ذكر، توبه، انابه، قصد و عمد )بقره، 225(؛ اطمينان، سكينه 
و تثبيت )بقره، 260(؛ ايمان و تقوی )احزاب، 32(؛ طمع 
)احزاب، 32(؛ زيغ )توبه، 117(؛ اشمئزاز )زمر، 45(؛ صغو و 
لهو)تحريم، 4(؛ اباء، انكار، كذب و نفاق )نجم، 11(؛ حميت 
)فتح، 26(؛ فزع )سبأ، 23(؛ طهارت و امتحان )حجرات، 3(؛ 
سالمت و مرض )بقره، 10(؛ شوق و تمايل )ابراهيم، 37(؛ 

الفت و انس )انفال، 63(.
با توجه به صفات و امور متنوع كه در قرآن به قلب نسبت 
داده شده است، می توان نتيجه گرفت كه اصطالح قلب 
در قرآن با قلب مادی كامال متفاوت است و قلب در هيچ 
است  نرفته  كار  به  آن  معنای جسمانی  به  قرآن  كجای 
)مصباح يزدی، 1383، ص263(؛ چرا كه اصوال هيچ يك 
از اين كارها را نمی توان به اندام بدنی نسبت داد؛ بنابراين، 
»قلب به اصطالح قرآن«، موجودی است كه اين گونه 
كارها را انجام می دهد: درك می كند، می انديشد، تصميم 

می گيرد و مانند اينها.
بنابراين، منظور از قلب، همان روح و نفس انسانی است 
كه می تواند منشأ همه صفات عالی و ويژگی های انسانی 
باشد، چنان كه می تواند منشأ سقوط انسان و رذايل انسانی 
باشد و شايد بتوان اين حقيقت را ادعا كرد كه  هيچ بعدی از 
ابعاد نفس انسانی و صفتی از صفات و يا كاری از كارهای 
روح انسانی را نمی توان يافت كه قابل استناد به قلب نباشد. 
البته اين درست است كه می توان گفت: روح منشأ حيات 
است و موجود به وسيله روح، زنده می شود؛ ولی نمی توان 
گفت كه قلب منشأ حيات است؛ اما اگر حيات را به معنای 
حيات انسانی در نظر بگيريم؛ در اين صورت می توانيم 
آن را به قلب هم نسبت بدهيم؛ چرا كه حيات انسانی در 
حقيقت جز همين صفات عاليه و ويژگی ها و برجستگی 
آنها قلب است، چيز  هايی كه سرچشمه و جايگاه همه 
ديگری نخواهد بود، مگر اينكه بگوييم انسان يك روح 

معنای لغوی قلب
قلب به معنای دگرگونی و چيزی را از رويی به روی ديگر 
كردن )راغب اصفهانی، بی تا، ص426؛ فراهيدی، 1410ق، 
ص171؛ ابن منظور، 1408ق، ص144( و تحول مطلق در 
امور مادی يا معنوی، زمانی يا مكانی در حالت صفت و 
در موضوع را گويند )مصطفوی، 1368، ص303( و از آن 
جهت بر قلب انسان اطالق می شود كه تقلب و دگرگونی 
آن بسيار است )راغب اصفهانی، بی تا، ص426( و هيچ 
يك از اعضای بدن در دگرگونی باالصاله شبيه آن نيستند 
)مصطفوی، 1368، ص304(. حضرت رسول اكرم – صلی 
اهلل عليه و آله و سلم- می فرمايد: »انما مثل القلب مثل 
الريح ظهر  تقلبها  اصل شجره  فی  تعلقت  بالفاله  ريشه 
البطن؛ حكايت دل، حكايت پری است كه در يك دشت 
به بيخ درختی آويخته شده و باد آن را زير و رو می كند« 
)احسان بخش، 1377، ص103(. در حقيقت، قلب را از اين 
جهت قلب ناميده اند كه منقلب و دگرگون می شود. وجه 
خالص شیء را نيز قلب می گويند )فراهيدی، 1410ق، 

ص171؛ طريحی، 1403ق، ص148(.
در واقع، قلب بر دو معنا اطالق می شود: يكی، آن عضو 
صنوبری شكل كه در جانب چپ سينه قرار دارد و خون 
از آن به همه اعضای بدن فرستاده شده، سپس به سوی 
آن باز می گردد و با آن جريان، حركت و حيات در موجود 
حاصل می شود و در واقع، رياست مملكت بدن را بر عهده 
دارد و روح به آن متعلق است و با توقف آن، زندگی متوقف 
می شود. پس قلب مادی ظاهری اين عضو بدنی است كه 
منبع حيات و حركت است )مصطفوی، 1368، ص304( و 
در معنای دوم، لطيفه ای روحانی و ربانی است )طريحی، 
1403ق، ص148(. اين قلب روحانی باطنی، روح مجردی 
است كه به اين قلب جسمانی متعلق است و اين روح، 
همان نفس ناطقه ادراك كننده است كه حقيقت آدمی به 
شمار می رود و تمامی قوا و صفات از آن نشأت می گيرد، 
همان گونه كه حيات اعضای بدن از قلب جسمانی قوام می 

گيرد )مصطفوی، 1368، ص304(. 
در عرف قرآن، گاه قلب بر روح )نفس( صدر و نيز عقل 
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انجام خواهد داد. معرفتی كه انسان نسبت به خدای متعال 
پيدا می كند، به تناسب عمق و كمال خود معرفت و مقدار 
توجهی كه انسان نسبت به معرفت خويش پيدا می كند، 
حالت های خاصی در انسان به وجود می آورد كه به لحاظ 
مقدماتش اختياری است و می تواند مورد امر و نهی اخالقی 
قرار بگيرد و دارای ارزش اخالقی باشد و اين حالت ها نيز 
منشأ رفتارهای ويژه ای در انسان خواهند شد. در واقع، 
به  دارد كه  انسان وجود  روح  در  سرچشمه های فطری 
صورت احساس ها، عواطف و كيفيات نفسانی تبلور می 
يابد. به طور كلی، اين حالت ها و احساس ها جنبه ادراكی 
دارد؛ يعنی حقيقت آنها، يك حقيقت ادراكی است و نيز 
متأثر و معلول علم معرفت انسان است؛ به عبارت دقيق تر، 
علم مايه های فطری را فعليت و جهت می دهد و فطرت 

انسان و ابعاد فطری او را برمی انگيزد.
آيات و روايات نيز احياناً در مواردی تأثير معرفت در ايجاد 
رابطه  بيانگر  كه  داده،  قرار  توجه  مورد  را  ها  حالت  اين 
محكمی ميان معرفت از يك سو و حالت های نفسانی از 

سوی ديگر است.
در همين جا توجه به اين نكته نيز الزم است كه تأثير 
معرفت در پيدايش حالت های بيان شده، نامبرده به صورت 
علت تامه نيست؛ چرا كه ممكن است معرفت به معنای 
تصديق ذهن و درك يقينی و قطعی و عقل بدون احتمال 
اين حالت  برانگيختن  باشد؛ ولی در  خالف وجود داشته 
ها و به دنبالش در تنظيم رفتار انسان اثری نداشته باشد، 
يعنی تأثير آن به وجود شرايط ديگر در كنار وجود علم و 
معرفت، مشروط و مربوط می شود؛ بنابراين، تأثير معرفت 
در حد تأثير علت جزئی خواهد بود. اين حالت های قلبی 
كه به طور كلی به احساس و عواطف و گاهی به اسم های 
ديگری معروف است، به قلب از آن جهت نسبت داده می 

شود كه مركز احساس ها و عواطف است. 
روح  قلب، همان  كه  بيان شد  قلب  به  مربوط  بحث  در 
و  حصولی  شناخت  قوه  كه  جهت  آن  از  است،  انسانی 
حضوری و احساس ها و عواطف خاصی دارد. بايد توجه 
داشت كه گاهی وجود يك معرفت و ادراك، قلب را چنان 

برمی انگيزاند كه حالتی متناسب با آن معرفت پيدا می كند؛ 
ولی گاهی چنين آمادگی وجود نداشته و با وجود همان علم 
و معرفت، آن حالت و احساس خاص را پيدا نمی كند. در 
چنين وضعی، آن قلب را »قسی« و اين انحرافی را كه در 
آن به وجود آمده، »قساوت« می نامند، چنان كه انحراف در 

بعد شناختی قلب را »زيغ« گويند )همان، ص343(.

قساوت
واژه »قسوت« و مشتقاتش در شش آيه از قرآن و بسياری 

از احاديث، روايات و ادعيه به چشم می خورد.
معنای قسوه در لغت

1. در كتاب العين آمده است: »قسو: القسوه: الصالبه فی 
كل شیء...« )فراهيدی، 1410، ص189(.

2. در لسان العرب آمده است: »قسوه، به معنی صالبت 
هر چيزی است. حجر قاس: به معنی سنگ سخت است. 
قساوت: به معنی زمينی كه چيزی از خود نمی روياند«. در 
نظر برخی از اهل سنت: »به معنی غلظت است و قساوت 
در قلب به معنی رفتن نرمی، رحمت و خشوع از دل است« 

)ابن منظور، 1408ق، ص181(.
3. در تفسير الميزان آمده است: »وقتی قسوه در خصوص 
قلب استعمال می شود، معنی صالبت و سختی را می دهد 
و به منزله صالبت سنگ است« )طباطبايی، 1417ق، ج1، 

ص203(.
4. طبرسی نوشته است: »...َوَجَعلنا ُقُلوبَُهم َقاِسَيه...«، قاسی 
بودن دل های آنان؛ يعنی پست و فاسد بودن آن، مثل 
درهم های قلب]تقلبی[. اين معنی بازگشت به خشكی، 
عدم نرمی و لطافت دل ها می كند. آنچه بيان شد، برگزيده 
ای از خالصه گفتار اهل لغت و مفسران در خصوص معنای 

لغوی واژه قساوت بود.

قساوت در اصطالح
قساوت، به دل هايی كه در برابر نور حق و هدايت، انعطافی 
از خود نشان نمی دهند و نرم و تسليم نمی گردند و نور 
هدايت در آن نفوذ نمی كند، گفته می شود و همچنين 

به دل هايی كه از مشاهده مناظر رقت آور و از شنيدن 
سخنانی كه معموال شنونده را متأثر می كند، متأثر نمی 
شود.  می  گفته  قساوتمند«  يا  قاسيه  های  »قلب  شود، 
در فارسی از آن به سنگدلی تعبير می شود )همان، ج7، 
ص91؛ مكارم شيرازی، 1373، ص425( كه در مقابل آن 
نرم دلی و شرح صدر است، دليل اينكه شرح صدر در مقابل 
قساوت قلب است، آن است كه فردی كه شرح صدر دارد، 
حق را قبول می كند؛ ولی فردی كه قساوت دارد، حق را 

قبول نمی كند.

مراتب قساوت
در تفسير تسنيم، ذيل مطلب »مراتب مختوم شدن دل« 
آمده است: »واژگونی ]قساوت[ دل از آلودگی به مكروه 
ها آغاز می شود و به گناهان صغيره و سپس به كبيره می 
رسد و از اكبر كبائر كه كفر به خداست سر بر می آورد. عيار 
سنجش اين بيماری در قلب نيز مقدار بی توجهی انسان به 
فهم آيات الهی يا انزجار از آنهاست« )جوادی آملی، 1379، 

ص234(.
كه  يابيم  می  در  آدميان  احوال  در  عميق  نگرشی  با 
»انسان ها در پذيرش حق و درك مطالب و خودجوشی 
يكسان نيستند، بعضی با يك اشاره لطيف يا يك كالم 
كوتاه حقيقت را به خوبی درك می كنند، يك تذكر آنها 
را بيدار می سازد و يك موعظه و نصيحت در روح آنها 
طوفانی به پا می كند؛ در حالی كه بعضی ديگر شديدترين 
خطابه ها و گوياترين داليل و نيرومندترين اندرز و مواعظ 
در وجودشان كمترين اثری نمی گذارد« )مكارم شيرازی، 

1373، ص426(.
بنابراين، به هر ميزان كه دل آدمی به زنگار گناه آلوده گردد، 
قساوت گرفته است و به همان اندازه هم از فهم آيات الهی 
محروم می شود. مراتب قساوت بر اساس آيات و قرآن، 

عبارت است از: 
لذت نبردن از مناجات، سنگينی عبادت، بی تفاوتی در برابر 

گناه، تكذيب آيات خدا.

بيشتر ندارد كه هم منشأ زندگی نباتی، هم منشأ زندگی 
حيوانی و هم منشأ زندگی انسانی وی می باشد.

بنابراين، انسان يك روح كامل دارد كه عالوه بر اينكه منشأ 
حيات و زندگی حيوانی و نباتی است، منشأ خصوصيت ها، 
ويژگی هاه و خصلت های انسانی هم می شود كه اگر 
چنين باشد، ناگزير قلب تنها يكی از ابعاد روح انسان خواهد 
بود كه آن مرحله از روح انسانی است كه منشأ صفات، 
ويژگی ها و خصلت های انسانی است. در اين صورت می 
توان گفت: روح منشأ حيات و زندگی حيوانی و نباتی است؛ 
ولی به »قلب« به اصطالح قرآنی آن چنين نسبتی نمی 

توان داد )همان، ص264(.
با توجه به مطالب گفته شده، می توان در يك نتيجه گيری 
كلی، خصوصيت های قلب را بر سه دسته كلی تقسيم كرد: 
يك دسته به صورت نفی يا اثباتی يه انواع مختلف شناخت 
مربوط می شود. دسته دوم كه به بعد گرايش مربوط می 
شود و ميل های متنوع و گوناگون را بيان می كند و دسته 
سوم آن، خصوصيت هايی است كه به قصد، اراده و نيت 

ارتباط دارد )همان، ص266(.
بيان  و  آن  راه شناخت  و  قلب  با مفهوم  آشنايی  از  پس 
خصوصيت ها و حالت های گوناگونش، اين سؤال مطرح 
می شود كه تأثير اين حالت ها در بروز افعال و رفتارهای 
مختلف انسان به چه صورت است؟ به عبارت ديگر، تأثير 
حالت های گوناگون قلب در امر تربيت )يا حكمت عملی( 
چگونه خواهد بود؟ قبل از پاسخ به اين پرسش، بيان مقدمه 

ای برای ورود به بحث الزم است.

تأثير معرفت در افعال آدمی 
افعالی كه انسان در ارتباط با خدای متعال انجام می دهد 
و نيز حالت هايی كه در همين رابطه در روان انسان پديد 
می آيد، از معرفتی است كه نسبت به خدای متعال دارد؛ 
يعنی به دنبال خداشناسی، حالت ها، توجه ها و كيفيات 
نفسانی خاصی در انسان پديد می آيد كه به ضرورت اين 
حالت های مخصوص و توجه هايی كه نسبت به صفات 
الهی می يابد، در چهارچوب شرايط خاص خارجی، افعالی را 
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موجبات قساوت قلب از نگاه آيات و روايات
در جهان بينی الهی، جهان يك واژه زنده و باشعور است؛ 
اعمال و افعال بشر حساب و عكس العمل دارد؛ خوب و بد 
در مقياس جهان بی تفاوت نيست؛ اعمال خوب و بد بشر با 
عكس العمل هايی از جهان رو به رو می شود كه احيانا در 

دوره زندگی و حيات خود فرد به او می رسد.
به طور كلی، گناه و طاعت، توبه و پرده دری، عدل و ظلم، 
نيكوكاری و بدكاری، دعا و نفرين و امثال اينها از اموری 
است كه در سرنوشت بشر از نظر عمر، سالمت و روزی 
فرمود:  می  السالم-  –عليه  امام صادق  باشد.  می  مؤثر 
»من يموت بالذنوب اكثر ممن يموت باالجال و من يعيش 
باالحسان اكثر ممن يعيش باالعمار؛ عدد كسانی كه به 
سبب نيكوكاری زندگی طوالنی می كنند، از كسانی كه با 
عمر اصلی خود زندگی می كنند افزون است« )مجلسی، 

1403ق، ج5، ص140(.
بنابراين، اگر اموری حرام بوده و گناه شمرده شود، چنين 
حرمتی به اسباب و عواملی كه مقدمه و علت تقويت آن 
است، نيز سرايت می كند. پس بر هر انسان عاقلی الزم  
است كه مقدمات و علل گناهان و مهلكات را بشناسد و با 
دوری از آنها از افتادن در دامشان رهايی يابد. يكی از اين 
گناهان، قساوت قلب است كه برای فرار از دام آن بايد علل 
و عوامل مؤثر بر آن را شناخت كه اين عوامل بسيار است و 

در اينجا به عواملی چند اشاره می شود: 
موضع گيری در برابر انبياء، جدايی و دوری از مكتب وحی، 
پيمان شكنی با خدا، نفاق، غفلت از ياد خدا، اصرار بر گناه، 
طول امل )آرزو(، زيادی مال و ثروت فراوان، شقاوت، زياده 
گويی، غنا و موسيقی، پرخوری و شكمبارگی، پرخوابی، 
حرص دنيا، اميد به زندگی جاودانه، عدم شركت در نماز 
جمعه )سه نوبت(، شكار، بيهوده شنوی، آمد و شد به درگاه 
سالطين، كفر، زياد هم نفسی با زنان )شايد بتوان گفت كه 
منظور روايت، متصف شدن به خوی زنانگی و يا صرف بهره 
گيری شهوانی از ايشان باشد(، خونخواری، گوشتخواری، 
شرابخواری، هم دنيا، خاك بر قبر خويشاوندان ريختن، نگاه 

كردن به بخيل، اهل عجب و ريا و غيره.

آثار قساوت قلب
افعال انسانی، چه قلبی باشد )مثل ايمان و كفر(، چه نفسی 
باشد )مثل اخالق حميده و رذيله( و چه جوارحی باشد )مثل 
افعال و اعمال(، هر كدام تأثيرهايی دارد، خوبش تأثير خوب 
و بدش آثار بد و با تحقق فعل اثر می بخشد )طيب، 1378، 
ص78(. قساوت نيز همچون ساير اعمال، آثاری از خود به 
جا می گذارد كه در بيشتر مسائل غير قابل جبران است و 
باطن آدمی را به نابودی و فساد می كشاند و برونش را به 
انسانی جنايت پيشه تبديل می كند. در اين بخش سعی 

شده است كه به برخی از آثار آن اشاره شود:
فراموشی عظمت پروردگار و عبرت نگرفتن، خالی شدن 
قلب از محبت اولياءاهلل، بی باكی از خدا، تزيين معاصی 
توسط شيطان، تضرع نكردن به درگاه خدا هنگام ابتال، 
تحريف دين، لذت نبردن از عبادت، دوری از خدا، دوری از 
پيامبر، دوری از مردم، مستجاب نشدن دعا، خشك شدن 

اشك ها و غيره.

کيفيت درمان قساوت قلب
شهيد آيت اهلل دستغيب در درمان قساوت قلب اين چنين 
بيان می دارد: »اول بايد سعی كند در ترك اموری [موجبات 
قساوت قلب[ كه از روايات ذكر گرديد و بعد عمل كند، به 

آنچه در روايات برای درمان قساوت ذكر شده است«.
اگر در ترك اين امور، به اثر خوب و بد ترك آنها توجه كند و 
تالش كند، می تواند به آسانی آنها را ترك كند، جز حجاب 
آرزوهای نفسانی كه نجات از آنها بسيار دشوار است و اما در 
انجام اموری كه در روايات به طور خاص به عنوان درمان 
قساوت و دستيابی به لطافت و نرم دلی و رقت قلب بيان 

شده است، می توان به اين موارد اشاره نمود:
پرهيز از غفلت و ذكر پروردگار، محبت به اوليای الهی، 
قرائت قرآن، حكمت، ياد مرگ، اقرار به گناه، حج، يتيم 
نوازی، اطعام و مهربانی با مساكين، خوردن حبوبات و ميوه 
هايی كه باعث نرمی دل گرديده )از جمله عدس، انجير، 
نان جو، انگور سياه، سركه، زيتون، انار و غيره( و پرهيز از 
خوردن برخی خوراكی ها )از جمله زياد خوردن گوشت(، 

عبادت مريض تشييع جنازه، كفن برای مردگان خريدن، 
پرداخت بدهی مسلمانان وغيره.

نتيجه گيری
آنچه كه حاصل و يافته اين تحقيق است، به اين شرح 

می باشد:
قلب به عنوان حقيقت انسان كه درك كننده، دانا و آگاه 
است، فرمانده وجودی و كنترل كننده اعضاء و جوارح و 
بالطبع اعمال و رفتار آدمی و مركز هدايت، رشد، كمال 

و سالمت اوست؛ بنابراين، با حفظ شئون فطری و ذاتی و 
درستی بينش ها و گرايش ها زمينه برای نفوذ و بروز رذايل 
اخالقی، از جمله قساوت قلب مسدود و در صورت بروز هر 
گونه آفت در قلب، با آگاهی، شناخت و برگزيدن راه درست، 
درمان خواهد شد. همچنين قساوت قلب در آخر الزمان به 
دليل وجود فاصله زمانی ميان مردم و امام عصر )عج( يكی 
از مسائل مهمی است كه حتما بايد مورد شناخت و معالجه 

قرار گيرد.

زهرا سادات ناجی طلبه پايه سوم حوزه علميه 
حضرت وليعصر )عج(

مقدمه
آينده انسان، يكی از دغدغه های بشر 
فاقد  از مردم  اين كه بسياری  با  است. 
آينده  گويی  پيش  و  بينی  پيش  قدرت 
كوتاه خود هستند، آينده پس از مرگ، 
هراس انگيزتر می نمايد. اين ناشناخته 
ماندن آينده، آدمی را چنان به هراس می 
افكند كه به هر چيزی برای شناخت آن 

چنگ می زند.
البته هراس ازآينده از جهت تيرگی و تاريكی آن نيست، 
بلكه از آن جهت هراس انگيز است كه اطالعات و دانش 
كمی از آن دارد. در حقيقت ابهام آينده است كه هراس دارد.
انسان ها در طول تاريخ كوشيده اند تا به هر شكلی شده 
از آينده خود به ويژه آينده پس از مرگ اطالعاتی به دست 
آورند. با توجه به مستند نبودن نقل قولها در اين زمينه، 
از  استناد به آيات و روايات تنها راه شناخت جهان پس 

مرگ می باشد.
عالمی كه ما در آن زندگی می كنيم، عالم ماده و طبع است. 
يعنی موجودات اين عالم دارای طبايع مختلف. و الزمه عالم 
ماده، زمان و مكان است. يعنی هيچ ماده ای كه خارج از 
زمان و مكان باشد وجود ندارد. يك عالم ديگر داريم كه در 
آن ماده نيست، و طبايع وجود ندارند. آن عالم، عالم مثال 
و برزخ است كه در آنجا حقيقت و ملكوت موجودات بسيار 

برزخ
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قوی تر و عجيب تر و شريف تر و عالِم تر و قادرتر است؛ 
و آن جهان بطور كلی از تمام جهات از اين جهان بسيار 

قوی تر است. 
در اين مقاله سعی شده است كه با استنادبه آيات و روايات 
موجود چيستی عالم برزخ و زندگی پس از مرگ و حاالت 

انسانها در آن مورد بررسی قرار گيرد.

واژه شناسی
برزخ حايل ميان دو چيز است، به گونه ای كه برخی از 
خصوصيات هر دو چيز را با خود دارد، در حالی كه تفاوت 

های روشنی نيز با آن دو چيز دارد.

معنای اصطالحی
عالم برزخ حائل بين دو شی ء يعنی مابين دنيا و آخرت از 
هنگام مرگ تا روز بعثت است پس كسی كه می ميرد، 
داخل برزخ می شود كه واسطه و حائل بين دنيا و آخرت 

است.1
برزخ در اصطالح قرآن، روايات و مجموعه تعاليم اسالمی 
به معنای عالم پس از مرگ و حد فاصل بين دنيا و آخرت 
است. شايد بتوان ادعا كرد كه برزخ بدين معنا نخستين بار، 
در تعاليم اسالمی و در قرآن استعمال گرديده است. واژه 
برزخ به معنای مذكور تنها يك بار در قرآن آمده و در آن، 
حاِل انسانهای تبهكار و مجرم، هنگام فرا رسيدن مرگ و 
درخواست غير قابل قبول آنان مبنی بر بازگشت به دنيا و 
پاسخ آنان به اينكه فرا روی ايشان برزخی است تا روزی كه 
برانگيخته شوند گزارش شده است: »َحّتی اِذا جاَء اََحَدُهُم 
ا فيما تََركُت  ـً الَموُت قاَل َرِبّ ارِجعون * لََعلّی اَعَمُل صــلِح
َكاّل اِنَّها َكلَِمٌة ُهَو قائُِلها و ِمن ورائِِهم بَرَزٌخ اِلی َيوِم ُيبَعثون«.  

)مؤمنون/23، 99ـ  100(

برزخ در آيات و احاديث معصومين عليهم السالم
كلمه برزخ در احاديث معتبر از پيامبر و ائمه عليهم السالم در 

توضيح عالم برزخ چنين وارد شده است: 
»البرزخ هو امر بين امرين و هو الثواب و العقاب بين الدنيا و 
اآلخرة و هو قول الصادق عليه السالم و اهلل ما اخاف عليكم 
اال البرزخ «2 »برزخ همان امر بين دو امر ثواب و عقاب 

بين دنيا و آخرت است و آن قول امام صادق عليه السالم 
است كه می فرمايد: »به خدا سوگند من بر شما )شيعيان( 

نمی ترسم جز از مرحله برزخ بين دنيا و آخرت «. 
در مورد آيه »و من ورائهم برزخ..« امام صادق عليه السالم 
فرمود: »هو القبر و ان لهم فيه لمعيشة ضنكا و اهلل ان القبر 

لروضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار«. 
»مراد از برزخ همان قبر می باشد و البته برای كافران هر 
آينه زندگی سختی در آنجا می باشد به خدا سوگند كه قبر 
هر آينه باغی از باغهای بهشتی )برای مؤمنين( و ياحفره ای 

از حفره های آتش جهنم )برای كافران و..(. می باشد.3 
از اينرو امام صادق عليه السالم خطاب به شيعيان آن زمان 
می فرمايد: »واهلل اتخوف عليكم فی البرزخ. قلت ما البرزخ؟ 

فقال: القبر منذ حين موته الی يوم القيامة «. 
من بر شما )شيعيان( در عالم برزخ می ترسم، راوی می گويد: 
من به امام صادق عليه السالم گفتم كه عالم برزخ كجا 
است؟ فرمود: قبر است، زندگی در آن از زمان مرگ تا روز 

رستاخيز ادامه دارد«. 
امام صادق عليه السالم به جمعی از شيعيان خود فرمود: به 
خدا قسم كه تنها خطری كه من بر شما احساس می كنم، 
برزخ است و چون قيامت شود و كار به دست ما برسد، ما بر 

كار شما از خودمان اولويت داريم4. 
فرمود:  كه  است  روايت شده  السالم  عليه  اميرالمؤمنين  از 
»ارواح مؤمنان عالم در برزخ به كنار چشمه ای از بهشت به 

نام »سلمی « زندگی می كنند 5. 
»ابوبصير« می گويد: از امام صادق عليه السالم پرسيدم ارواح 
مؤمنين پس از مرگ در چه وضعند؟ فرمود: »در برزخ در ميان 
غرفه هايی از بهشت بسر می برند، از خوراك بهشتی می خورند 
و از آب آن می نوشند و منتظر انجام وعده پروردگار خود 

هستند«.6 
زندگی برزخی به گونه ای است كه می توان آن را زندگی مه 
آلود ناميد. در اين زندگی، بخشی از خصوصيات مادی دنيا به 
شكل رقيق تر و لطيف تر وجود دارد، و از سويی ديگر، همانند 

عالم ارواح و مجردات می باشد. 
انسان  تنها زمانی وارد عالم برزخ می شود كه مرگ، او را 

در برگيرد و جان را به جان آفرين تسليم نمايد. از اين رو 
خداوند آغاز زندگی برزخی انسان را پس از مرگ او می داند. 
انسان هنگامی كه وارد عالم برزخ می شود تا روز رستاخيز 
در آن عالم باقی می ماند و در آن روز است كه برانگيخته 
شده و زندگی ديگری با شكل و صورتی ديگر را آغاز می 

كند. 7

ويژگی های عالم برزخ
عالم برزخ همانند عالم دنيا، دارای شب و روز است. )غافر، 
آيات 45 و 46( هم چنين عالم برزخ همانند عالم دنيا، دارای 
شرايط زيست بشر می باشد و انسان  در آن جا می خورد و 
می آشامد و با ديگران گفت وگو می كند.  البته از آن جايی 
كه عالم برزخ، دروازه ای به عالم قيامت است، با زندگی 
زمينی اين تفاوت را دارد كه انسان براساس نوع زندگی 

خود در زمين، از امكانات آن جا بهره می برد. 
به عبارتی ديگر، در عالم دنيا، بر پايه رحمت رحمانی همه 
روزی  از  خود  اعمال  و  اعتقادات  به  توجه  بی  ها  انسان 
وضعيت  از  گاه  كافران  حتی  و  برند  می  بهره  خداوندی 
بهتری برخوردار هستند؛ در حالی كه زندگی در عالم برزخ 
با توجه به اعتقادات و اعمالی است كه انسان در دنيا داشته 
است. به اين معنا می توان گفت كه عالم برزخ خود همانند 
عالم قيامت است و هر كسی نتيجه ای از اعتقادات و اعمال 

خويش را می بيند. 
براين اساس، زندگی انسان  در عالم برزخ با توجه به كفر و 
ايمان و عمل صالح،  خوب و بد خواهد بود. از اين رو برای 
عالم برزخ همانند عالم آخرت، بهشت و جهنمی برزخی 
است. بنابراين كسانی كه دارای ايمان و عمل صالح در 
زندگی دنيا بودند، در عالم برزخ، در بهشت برزخی وارد شده 
و از عطايا و نعمت های بهشت برزخی بهره مند خواهند 
شد. 8برخورداری شهيدان از آسودگی خاطر در پرتو عنايت 
الهی در عالم برزخ و بهشت برزخی9از جمله مطالبی است 

كه در آياتی چند در قرآن مورد تاكيد قرار گرفته است. 
از آن جايی كه عالم برزخ همانند عالم آخرت است، حيات 
برزخی كه پس از مرگ دنيوی اتفاق می افتد10 هر چند 

كه برای انسان هايی كه در دنيا زندگی می كنند، غيرقابل 
احساس و درك است11 حياتی واقعی است و اين گونه 
نيست كه اين عالم يك خواب طوالنی باشد. از اين رو 
جواب  و  سؤال  و  پاسخ  و  پرسش  مساله  برزخ،  عالم  در 
از  و  وارد شده  انسان  بر  فرشته  دو  و  مطرح می شود12 
او درباره پروردگار، دين و پيامبر و امامانش پرسش می 
و  رشد  ها  انسان  برای  برزخ،  عالم  در  كنند.13همچنين 
تكامل هم چنان ادامه خواهد يافت و شخص آثار صالح 
و طالح خويش در دوره زندگی در عالم برزخ را می بيند. 
خداوند در آيات 4 و 5 سوره محمد از اصالح و رشد معنوی 
و قلبی شهيدان در عالم برزخ سخن به ميان می آورد كه 
اين معنا خود بيانگر آن است كه عالم برزخ نمی تواند عالمی 

همانند عالم خواب و رويا باشد. 
به سخن ديگر، اين كه شهيدان، در عالم برزخ، پس از 
شهادت از هدايت های خاص الهی برخوردار می شوند و 
قلب و »بال« ايشان14 اصالح می شود، الزمه اين اصالح 
اين است كه در عالم برزخ شهيدان به رشد و تكامل معنوی 

خود ادامه می دهند.15 
هم چنين ديگر انسان ها در عالم برزخ باتوجه به اعتقادات و 
اعمال خويش به ويژه آن هايی را كه به عنوان سنت خوب 
و بد يا باقيات صالح و طالح به جا گذاشته اند، بهره مند می 
شوند و آثار و پيامدهای آن در عالم برزخ موجب افزايش 

رشد كمالی و يا هبوط و سقوط بيش تر آنان می شود. 
به هر حال، از ويژگی های عالم برزخ، رشد و تكامل بشر 
است كه همانند دنيا ادامه می يابد. با اين تفاوت كه در عالم 
برزخ نوعی حسابرسی ابتدايی انجام می شود و اشخاص 
باتوجه به ايمان و كفر و عمل نيك و بد خود، از امكانات 
بهشتی و يا دوزخی عالم برزخ بهره مند خواهند شد. تكامل 
برزخی از منظر روايات امری مسلم است؛ مانند ثواب بردن 
شخصی كه از دنيا رفته از صدقات جاريه ای كه پس از 
مرگ وی نيز برای ديگران سودمند است؛ نظير ساختن 
مسجد و باقی گذاردن علم مفيد يا سود بردن از كارهای 
نيكی كه ديگران انجام داده و ثوابش را به او هديه می كنند، 
ازاين رو تكامل برزخی بايد به گونه ای تبيين شود كه با 
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مبانی عقلی ناسازگاری نداشته باشد.

عذابهای برزخی
خداوند در آياتی از قرآن از جمله در آيه 93 سوره انعام از 
عذاب برزخی ظالمان و ستمكاران در عالم برزخ سخن به 
ميان می آورد )روح المعانی، ج 5، جزء 7، ص 325( و در 
آيات 92 و 93 سوره واقعه عذاب هايی را كه برای كافران و 
اصحاب شمال در نظر گرفته، برمی شمارد. از جمله عذاب 
های دوزخ برزخی می توان به آب داغ )واقعه، آيات 92 و 
93 و نيز تفسير نورالثقلين، ج 5، ص 230( و آتش برزخی 

نحل، )آيات 25 و 26 و غافر، آيات 45 و 46( اشاره كرد. 
اين عذاب های دوزخ برزخی، بسيار اهانت آميز و خفت بار 
)انعام، آيه 93( و بد و ناخوشايند )غافر، آيات 45 و 46( است. 
البته برای برخی تا روز قيامت ادامه می يابد و برای برخی 
زمان مند خواهد بود. خداوند در آيات پيش می فرمايد كه 
عرضه عذاب به صورت هميشگی در بامدادان و شامگاهان 

برای فرعون و فرعونيان رقم خورده است. 
علت اين عذاب های اخروی، اموری چون استكبار و ظلم 
)انعام، آيه 93(، افترا به خدا،  پيروی از رهبران )نوح، آيات 
21 و 25(، تكذيب )واقعه، آيات 92 و 93(، گمراهی )همان 
و نيز الميزان، ج 14، ص 226 و البرهان، چ 3، ص 786(، 
عصيان و لغزش و گناه )نوح، آيات 21 و 25( و غفلت از ياد 

خدا )طه، آيه 124( می باشد. 
خداوند درباره كافران گزارش می كند كه آنها در قيامت 
وقتی به حقيقت قيامت آگاه می شوند، زندگی خود را در 
دنيا و عالم برزخ كوتاه می پندارند.)احقاف، آيات 34 و 35( 
به هر حال، زندگی در عالم برزخ همانند زندگی در عالم 
دنيا نسبت به عالم قيامت كه زندگی جاودانه است، بسيار 
كوتاه است. هم چنين زندگی در عالم برزخ، همانند زندگی 
دنيوی، در نهايت پايانی دارد كه از آن به مرگ ياد می شود. 
از اين رو كافران با دو مرگ و دو زندگی مواجه می شوند. 
البته از كاربرد واژه احياء و اماته اين معنا به دست می آيد 
كه كافران در اعتراف خود به زندگی ابتدايی توجهی ندارند؛ 
از اين رو از زنده كردن و ميراندن سخن به ميان می آورند 

كه عبارت است از اماته و ميراندنی كه پای آدمی را به عالم 
برزخ باز می كند و سپس احيا و زنده كردنی كه در عالم 
برزخ اتفاق می افتد و سپس ميراندنی كه دروازه به سوی 
آخرت است و در نهايت احيا و زنده كردنی كه در قيامت 
اتفاق می افتد. اين همان چهار ميراندن و زنده كردنی است 
كه كافران به آن اشاره می كنند. )بقره، آيه 28 و الميزان، 
ج1، ص 109 و 110 و نيز همان ج17، ص 313( برخی 
بر اين باورند كه آيات 30 و 33 سوره مريم نيز از زندگی 
حضرت عيسی)ع( در عالم برزخ سخن می گويد كه در 

امنيت و سالمت در آن عالم می باشد. 
از ديگر ويژگی هايی كه برای عالم برزخ می توان برشمرد، 
مسئله گفت وگوهايی است كه ميان برزخيان صورت می 
گيرد. در اين گفت وگوها می توان اين معنا را به دست آورد 
كه ايشان به نوعی آگاهی شهودی دست می يابند. از اين 
رو گفته اند كه عالم برزخ همانند عالم قيامت، عالم شهود 
و دانش حضوری است و آن چه انسان در آن عالم درك 
می كند، از قبيل علوم حصولی و آگاهی اكتسابی نيست. 
البته اين گونه نيست كه كسانی كه در عالم برزخ وارد می 
شوند نسبت به همه چيز علم و آگاهی شهودی تمام و 
كمال يابند. به عنوان نمونه با اين كه كافران، فرشتگان 
را می بينند و با آنها گفت وگو می كنند )فرقان، آيه 22( 
ولی ايشان نسبت به مدت ماندن خود در عالم برزخ آگاهی 
و دانشی ندارند )طه، آيه 102 تا 104 و نيز روم، آيات 55 
و 56( چنان كه گفته شد، عالم برزخ نيز همانند عالم دنيا، 
عالم كوتاهی است و در نهايت، زندگی در آن پايان می يابد 
و انسان در عالم برزخ دوباره مرگ را تجربه كرده و ميرانده 
شده و دوباره در رستاخيز احيا و زنده می شود. )غافر، آيه 
11و نيز مجمع البيان، ج7 و 8، ص 814 و تفسير الصافی، 

ج6، ص 295 و الميزان، ج17، ص 313( 
امكان  كه  است  اين  برزخ  عالم  های  ويژگی  ديگر  از 
بازگشت انسان به دنيا در آن وجود دارد. از اين جاست كه 
مسئله رجعت معنا می يابد. در قرآن بارها اين معنا بيان شده 
است كه كسانی كه مرده بودند، از عالم برزخ به عالم دنيا 
بازگردانيده شدند. از جمله می توان به امت حزقيل اشاره 

كرد كه پس از مرگ دسته جمعی به سبب ترك جهاد 
به طاعون و بيماری كه خداوند بر ايشان حاكم می كند، 
دوباره زنده می شوند يا داستان زنده شدن مرغان حضرت 
ابراهيم)ع( يا زنده شدن عزير و االغش و يا زنده شدن افراد 

ديگر كه در قرآن گزارش شده است. 
بنابراين، عالم برزخ برخالف عالم قيامت، از اين ظرفيت 
برخوردار است كه شخصی كه به آن عالم وارد شده به 
عالم دنيا بازگردد. همين احتمال و امكان بازگشت و رجعت 
از عالم برزخ به دنيا مشركان را وسوسه نموده تا از خداوند 
بخواهند به ايشان امكان رجعت داده شود تا به دنيا بازگشته 
و كارهای نيك كرده و ايمان واقعی را بروز دهند. )مومنون، 

آيات 92 تا 100( 

آرامش مؤمنان در برزخ
عالم برزخ به همان اندازه كه برای كافران و منافقان و 
مشركان سخت است، برای مؤمنان و نفوس مطمئن، عالم 
با  برزخ  رفاه است. مؤمنان در عالم  و  آرامش  و  آسايش 
آرامش كامل به پرسش های فرشتگان پاسخ می دهند 
)ابراهيم، آيه 27( و از امكانات بهشت برزخی بهره مند می 
شوند )فجر، آيات 27 و 30 و مجمع البيان، ج9 و 10، ص 
742( و از آسايش و آرامش و راحتی سود می برند. )واقعه، 

آيه 89( 
پايان عالم برزخی با برپايی قيامت آغاز می شود. )مومنون، 
آيه 100 و نيز روم، آيات 55 و 56( به اين معنا كه انسان 
ها در عالم برزخ می مانند تا زمانی كه جهان دنيا فرو پاشد 
و پس از آن قيامت برپا گردد. در آن هنگام عالم برزخ از 
هم می پاشد و نظام ديگری جايگزين نظام دنيا و نظام 

برزخ می شود. 
به سخن ديگر، نظام دوگانه دنيا و برزخ، تا زمانی است كه 
قيامت برپا نشده است. هنگامی كه نظام آخرت برپا می 
شود ديگر نظام دوگانه كنونی يعنی دنيا و برزخ نخواهد 
بود، بلكه تنها نظام قيامتی است كه همه هستی را در برمی 

گيرد. 
از  برخی  كه  است  جهانی  برزخ،  جهان  حال،  هر  به 

خصوصيات دنيا و آخرت را در خود جمع كرده است. با 
اين همه عالم برزخ، بخشی از جهان پيش از قيامت است و 
پس از قيامت، ديگر عالمی به نام عالم برزخ وجود نخواهد 
داشت.  از اين رو برخی گفته اند كه عالم برزخ بخشی از 
عالم دنياو يا همان نشئه اولی است و با فروپاشی اين نظام 
مادی دنيا و برپايی نشئه آخرت و جهان رستاخيز، ديگر 
چيزی به عنوان عالم برزخ نخواهد بود. بنابراين، عالم برزخ 
همانند عالم دنيا، بخشی از نشئه نخست است و تكراری 

نخواهد داشت. 

عموميت برزخ
مقدار  و  آن  عموميت  برزخ،  به  مربوط  مباحث  از  يكی 
برزخ مرحله ای قهری  برزخ است. عالم  انسان در  مكث 
برای همه ضروری  آن  از  عبور  و  است  وجود  مراتب  از 
است؛ ولی كسانی كه در دنيا در سعادت يا شقاوت كامل 
شده و كماالت عقالنی و فضايل يا رذايل كسب كرده اند 
برزخشان كوتاه بوده و زودتر از افراد متوسط وارد بهشت 
يا جهنم اخروی می شوند، ازاين رو براساس برخی روايات، 
برزخ اوليای الهی بيش از سه روز نيست كه آن هم به سبب 
عالقه طبيعی و تعلّق جبلّی آنان است برخی نيز از رواياتی 
استفاده كرده اند كه نفوس كامله مانند پيامبر و ائمه)عليهم 
السالم( برزخ نداشته، بدون مكث در عالم برزخ، وارد آخرت 
از  تنها  برزخ  در  ديگری  روايات  براساس  ولی  می شوند؛ 
محض ايمان و محض كفر پرسش می شود و انسانهای 
متوسط رها می شوند در توضيح اين روايات ـ به گونه ای 
كه با آنچه گذشت منافات نداشته باشدـ  شايد بتوان گفت 
مقصود آن است كه از انسانهای كامل در ايمان يا كفر، 
پرسش می شود تا به سرعت آنان را از برزخ عبور داده، وارد 
آخرت كنند و انسانهای متوسط در برزخ رها می شوند. برخی 
گفته اند: در عالم برزخ فقط از مسائلی كه انسان بايد به آنها 
اعتقاد و ايمان داشته باشد سؤال می شود و رسيدگی به ساير 

مسائل، به قيامت موكول می گردد.
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ويژگيهای برزخ
1. شباهت به عالم رؤيا:

در برخی آيات، حالت پس از مرگ به حالت خواب رفتن 
انسانها تشبيه شده است: »اهلَلُّ َيَتَوفَّی ااَلنُفَس حيَن َموتِها 
والَّتی لَم تَُمت فی َمناِمها َفُيمِسُك الَّتی َقضی َعلَيَها الَموَت 
ی اِنَّ فی ذلَِك اَليـت لَِقوم  وُيرِسُل ااُلخری اِلی اََجل ُمَسمًّ
رون«.  )زمر/39،42( در برخی روايات نيز آمده است  َيَتَفكَّ
كه خواب برادر مرگ است. برخی گفته اند: بعيد نيست روح 
در  زيرا  باز گردد،  مثالی  به جسم  به هنگام خواب  انسان 

روايات، برزخ به حالت خواب تشبيه شده است.
2. سنخيت با دنيا:

در قيامت سؤال می شود كه به شمار سالها چه مدت در 
زمين درنگ كرديد؟ در پاسخ گفته می شود: روزی )يك 
َعَدَد  ااَلرِض  ِفی  لَبِثُتم  َكم  روز: »قـَل  از  پاره ای  يا  روز( 
ا اَو بَعَض َيوم«.  )مؤمنون/23، 112  ـً ِسنين * قالوا لَبِثنا َيوم
ـ 113( از اين پرسش و پاسخ چنين برداشت شده كه مكث 
در برزخ از نظر قرآن مكث در زمين به شمار آمده است. 
برخی از محققان برای اثبات اين مدعا به آيه »ولَُكم ِفی 
)اعراف/7،24( تمسك  اِلی حين«  وَمتـٌع  ُمسَتَقرٌّ  ااَلرِض 
كرده و گفته اند: چون »حين« در روايات به روز قيامت معنا 
شده می توان فهميد كه مدت بقا در برزخ هم بقای در زمين 
دانسته شده است، چنان كه »اَْرض« در آيه »ُثمَّ اِذا َدعاُكم 
َدعَوًة ِمَن ااَلرض« )روم/30،25( به قبر تفسير شده و برخی 
از جنت برزخی به جنت دنيا تعبير كرده اند. در روايات نيز اين 
مضمون مكرر آمده كه برزخ همان قبر است. البته بايد توجه 
داشت كه مراد از قبر ياد شده محل دفن بدن انسان نيست، 
بلكه حقيقت ديگری است كه متفكران اسالمی آن را به 
شيوه های گوناگون تبيين كرده اند، با اين حال از مضامين 
روايات به روشنی برمی آيد كه قبر به معنای محل دفن، 
ارتباط مستقيم و غير قابل انكاری با عالم قبر به معنای 
برزخ دارد كه گونه هايی از اين ارتباط را در همين متون 
می توان يافت؛ همچنين در برخی روايات ارتباط خاصی 
بين برخی از مكانهای معين در زمين با جايگاه ارواح پس 

از مرگ مطرح گرديده است. در اين احاديث گفته شده كه 
روح هر مؤمن متوفا در شرق و غرب عالم به وادی السالم 
می آيد و در برخی روايات ديگر نيز جايگاه ارواح كافران 

وادی برهوت در حضرموت دانسته شده است. 
3. كوتاه بودن برزخ در قياس با آخرت:

از منظر آيات قرآن، مجموع حيات دنيوی و برزخی درنگاه 
كسی كه از جايگاهی برتر )آخرت( به آن می نگرد بسيار 
كوتاه است: »قـَل اِن لَبِثُتم ااِّل َقلياًل لَو اَنَُّكم ُكنُتم تَعلَمون«.  
احقاف/46،35؛  روم/30،55 ؛  نيز  و  )مؤمنون/23،114 
در  مضمون  همين  نظير  نازعات/79،46(  يونس/10،45؛ 
آيات 103ـ  104 طه/20 نيز آمده است. البته برخی توضيح 
داده اند كه كوتاه بودن برزخ و دنيا از آن جهت است كه 
آنها متناهی هستند، برخالف حيات اخروی كه اين گونه 
به  مربوط  را  روم/30  آيه 55  مفسران  از  بعضی  نيست. 
برزخ دانسته اند و برخی آيه »و تَُظّنوَن اِن لَبِثُتم ااِّل َقليال« 
)اسراء/17،52( را در مورد بهشتيان دانسته و گفته اند: ايشان 
بر اثر تنعم فراوان در بهشت برزخی توقف در آن را كوتاه 
گمان می كنند، به هر حال از ديدگاه قرآن مسلم است كه 
مجموع حيات دنيا و برزخ، بخش بسيار ناچيزی از مجموعه 

حيات انسان را تشكيل می دهد.
از ديگر ويژگيهای برزخ بروز و ظهور عقايد و اعمال و 
خلقيات دنيوی در آن، سؤال قبر )ابراهيم/14،27(، فشار 
قبر و نيز ارتباط اهل برزخ با يكديگر و با عالم دنياست كه 

روايات فراوانی موارد ياد شده را به تفصيل بيان كرده اند. 
آياتی را می توان يافت كه به نوعی بر حقايق برزخی داللت 
داشته و برای اثبات عالم پس از مرگ )قبل از قيامت( قابل 

بهره برداری است.
در اين آيات به موضوعات ذيل پرداخته شده است: ادامه 
170؛   ،169 )آل عمران/3،  مرگ  از  پس  شهيدان  حيات 
بقره/2،154؛ يس/36،26ـ27(،  احوال ارواح انسانها هنگام 
)نحل/16،32؛  ديگر  سرای  به  دنيوی  زندگی  از  انتقال 
نوح/71،25؛  93؛  انعام/6 ،  50 ؛  انفال/8 ،  نساء/4،97؛ 
واقعه/56 88،ـ89 ؛ فجر /89 ، 27 - 30(، سرگذشت انسانها 
پس از مرگ. به همراه برخی خصوصيات و نحوه حيات 

آنها )مؤمن/40،46؛ مريم/19، 15(، تعدد حيات و مرگ. 
)بقره/ 2، 28؛ مؤمن/ 40، 11 و نيز روم/30، 55 ، 56( آيات 
ديگری نيز مرتبط با بحث است كه داللت آنها بر برزخ 

نيست؛  سابق  آيات  وضوح  21؛ به  سجده/32،  مانند: 
طارق/86 9،؛آل عمران/3،185؛ مريم/19،62 ؛ هود106/11؛ 
تكاثر /102،3ـ4 و نيز فرقان/25، 22ـ  24 البته با توجه به 

آيات 97 نساء/4 و 93 انعام/6 
پی نوشت:

1. بحاراالنوار: ج 6، ص 61 - 82
2.  قاموس نهج البالغه، تاليف محمد علی ترقی، ج 1، ص 137.

 - ابراهيم  بن  علی  تفسير   -  553 ص  ج 3،  نورالثقلين:  تفسير   .3

بحاراالنوار، ج 6، ص 214.
4. بحاراالنوار: ج 6، ص 218.

5. معارف و معاريف، ج 1، ص 378 و 379 تاليف سيد مصطفی دشتی.
6. بحاراالنوار: ج 6، ص 61 و 82.

7.  )مومنون، آيات 99 و 100(
8. آل عمران، آيات 169 و 171

9. محمد، آيات 4 و 5
10.غافر، آيه 11

11. بقره، آيه 154
12.ابراهيم، آيه 27

13.مجمع البيان، ج 5 و 6، ص 482
14.   مجمع البيان، ج 9 و 10، ص 145

15.الميزان فی تفسير القرآن، ج 18، ص 226

زنان حامی واليت
ارشد  كارشناس  علميه،  حوزه  آموخته  فاضلي)دانش  الحسين  خادم 

الهيات و معارف اسالمي(

حضرت زينب)عليها السالم(; شخصيت و نقش 
ايشان در نهضت کربال 

چکيده
اش  جّده  اوصاف  داراي  السالم(  زينب)عليها  حضرت 
حضرت خديجه)عليها السالم( بود. اين بانوي با عظمت 
افزون بر ويژگيهايي مانند عّفت، صبر، عقيله بني هاشم، 
عالمه غيرمعلَّمه و شريكةالحسين بودن، نقش سرنوشت 
قيام عظيم داشت.  اين  سازي در نهضت كربال و حفظ 
السالم(، عامل  در تكّون شخصيت حضرت زينب)عليها 
وراثت، تربيت و محيط نقش بنيادين داشتند. بدين لحاظ، 
در پي حادثه كربال، حضرت زينب)عليها السالم(مسئوليت 
السالم(  حسين)عليه  امام  گرديد.  دار  عهده  سنگيني 
خواهرش  آن  دهنده  ادامه  ولي  بود،  نهضت  پديدآورنده 

حضرت زينب)عليها السالم( گرديد. اين بانو پس از شهادت 
امام حسين)عليه السالم( و ياران ايشان در كربال، در كوفه 
و شام، رسالت خويش را به خوبي انجام داد و با استفاده از 
فرصتها، ضربه هاي كاري بر دشمن وارد ساخت. حضرت 
زينب)عليها السالم( با خطبه هاي آتشين خويش، تبليغات 
دروغين بني امّيه را خنثی نمود. ايشان مردم كوفه را به 
خاطر پيمان شكني شان، از خواب غفلت بيدار ساخت و نيز 
هياهوي تبليغات دروغين يزيد در ميان مردم شام را برمال 
ساخت و زمينه انقالب را در كوفه و شام فراهم نمود، به 
گونه اي كه يزيد با دستپاچگي از كار خود اظهار ندامت نمود 
و اهلبيت پيامبر)عليهم السالم( را با قافله ساالر آن، حضرت 
زينب)عليها السالم(، با احترام فراوان به مدينه بازگرداند. 
هدف نوشتار حاضر بررسي شخصيت حضرت زينب)عليها 
السالم(، جايگاه رسالت ايشان و به انجام رسانيدن آن است.
السالم(، عبادت، عّفت، صبر،  كليدواژهگان: زينب)عليها 

شجاعت، فصاحت، رسالت.
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مقّدمه
نهضت خونين و جاودانه كربال از مهمترين حوادث تاريخ 
زواياي  از  حسيني،  انقالب  ابعاد  ميرود.  شمار  به  اسالم 
گوناگون قابل بررسي است. اين نهضت حق را از باطل جدا 
نموده و از يكسو، تأثيري ژرف بر بيداري مسلمانان گذارد 
و از سوي ديگر، تبليغات سوء چندين ساله امويان را نقش 

بر آب ساخت.
در طول تاريخ، انقالبهاي فراواني به وقوع پيوسته و افراد 
بسياري از خودگذشتگي و فداكاري كردهاند; اما با گذشت 
زمان، از يادها فاصله گرفتهاند. ولي نهضت عاشورا با مرور 

زمان، پيوسته در دلهاي مسلمانان، ماندگار شده است.
بدون شك، عقيله بني هاشم، زينب كبري)عليها السالم(، از 
جمله شخصيتهاي تأثيرگذار اين نهضت عظيم است كه در 
ماندگاري و جاوداني آن نقشي بيبديل داشته; همان بانويي 
ُپرمهر  دامان  در  و  است  اسالم  تاريخ  بانوان  نوادر  از  كه 
فاطمه زهرا)عليها السالم(و موالي متقيان تربيت يافته و 

درس زندگي آموخته است.

تاكنون دهها  بانوي قهرمان،  اين  درباره حيات درخشان 
كتاب و مقاله نگارش يافته و تاريخ نگاران شيعه و سّني 
هر كدام از ديدگاه خويش، به زندگاني و قهرماني اين بانوي 
بزرگ نگريسته و آن را مورد تحليل و تجليل قرار دادهاند. 
نوشتار حاضر به گوشه هايي از ويژگيهاي اين بانوي گرامي، 
و نيز نقش شكوهمند ايشان در نهضت كربال پرداخته است، 
راه، روش و معنويت حضرت زينب)عليها  اميد كه  بدان 

السالم(همواره چراغ راه زندگي مان باشد.

ميالد و نامگذاري حضرت زينب)عليها السالم(

االولي  جمادي  پنجم  در  السالم(  زينب)عليها  حضرت 
در سال پنجم يا ششم هجرت، در مدينه ديده به جهان 
گشود. در بين خاندان نبّوت، رسم بر اين بود كه نامگذاري 
نوزادشان را به بزرگ خانواده واگذار مي كردند.1 پس از 
بزرگوارش  مادر  السالم(،  زينب)عليها  حضرت  والدت 
حضرت فاطمه زهرا)عليها السالم( نوزاد را به دست حضرت 
علي)عليه السالم(داد و فرمود: نام اين كودك را برگزين. 
نامگذاري  در  خدا  پيامبر  از  من  السالم(فرمود:  امام)عليه 

دخترم، سبقت نمي گيرم.2
در آن هنگام، پيامبر اكرم)صلي اهلل عليه وآله( در سفر بود. 
چون بازگشت، زمان تشّرف به خانه فاطمه)عليها السالم(، 
اميرمؤمنان)عليه السالم(نام نوزاد را از آن حضرت پرسيد. 
از خدايم در  رسول خدا)صلي اهلل عليه وآله( فرمود: من 
نامگذاري او پيشي نمي گيرم. آنگاه از جانب خداوند جبرئيل 
فرود آمد و گفت: خداوند نام اين نوزاد را »زينب« برگزيده3 

و آن را در لوح محفوظ نگاشته است.4
نامگذاري حضرت زينب)عليها السالم(، از سوي پروردگار 
بيانگر  السالم(  امام حسين)عليهما  و  امام حسن  همانند 
آنگاه  دارد.  ويژهاي  مقام  و  جايگاه  ايشان  كه  است  آن 
جبرئيل)عليه السالم(پيامبر را از مصيبت هايي كه بر زينب 
ُرخ مي نمايند، باخبر ساخت. رسول خدا)صلي اهلل عليه وآله(
گريست و فرمود:هر كس بر اندوه و مصيبت اين دختر گريه 
كند )پاداش او( مانند كسي است كه بر دو برادرش حسن و 

حسين)عليهما السالم(گريه نمايد.5

هنگامي كه پيامبر گرامي)صلي اهلل عليه وآله( قنداقه آن 
مولود مبارك را طلبيد، ايشان را بوسيد و فرمود:

به حاضران و غايبان اّمتم وصّيت ميكنم كه حرمت اين 
دختر را پاس بدارند. همانا وي مانند خديجه كبري)عليها 
السالم(است.6اين تشبيه معنادار بيانگر آن است كه حضرت 
حضرت  اش  جّده  اوصاف  داراي  السالم(  زينب)عليها 
خديجه)عليها السالم(است همانگونه كه آن بانوي واالمقام، 
حضرت  داشت،  چشمگير  نقش  اسالم،  پيشرفت  براي 
زينب)عليها السالم(نيز نقش بسزايي در حفظ رهاوردهاي 

نهضت عاشورا داشت.

کودکي حضرت زينب)عليها السالم(
از دوران كودكي، نبوغ و دركي فوقالعاده در وجود بانوي 
قهرمان كربال، به ويژه در مسائل اعتقادي، مشاهده ميشد. 
بر  را  ايشان  السالم(  اميرالمؤمنين)عليه  پدرش  بار  يك 
او فرمود: بگو: »احد«; يعني  زانوي خويش نشانيد و به 
سپس  احد.  السالم(گفت:  زينب)عليها  حضرت  يكي! 
حضرت علي)عليه السالم( فرمود: بگو: »اثنين«; يعني دو 
تا! حضرت زينب ساكت شد. موالي متقيان)عليه السالم( 
فرمود: سخن بگو. زينب)عليها السالم(گفت: زباني كه به 
گفتن »احد« گردشكرده، چگونه»اثنين« بگويد؟ امام)عليه 
السالم( از پاسخ عميق زينب)عليها السالم( مسرور شد و 
ايشان را به نشانه محبت و تجليل، به سينه چسبانيد و 

بوسيد.7
السالم( در سن خردسالي  بار ديگر حضرت زينب)عليها 
از پدر پرسيد: پدر جان! آيا ما فرزندانت را دوست داري؟ 
پاره  ما،  فرزندان  آري،  السالم(فرمود:  علي)عليه  حضرت 
هاي جگر ما هستند. حضرت زينب)عليها السالم(عرض 
كرد: اي پدر! دو محبت در دل مؤمن جمع نمي شوند، و 
اگر از اين محبت چاره اي نيست، پس لطف و مهر براي ما 
و محبت مخصوص خداوند! حضرت علي)عليه السالم( به 
خاطر تيزفهمي و درك عالي حضرت زينب)عليها السالم(، 

محبت خود را نسبت به دخترش بيشتر كرد.8
حضرت زينب)عليها السالم( با اين سخن، به توحيد خالص 

اشاره كرد كه همانا دلبستگي حقيقي براي خداست، ولي 
دوستي فرزندان، به معناي مهرباني و پرتويي از محبت 

خداست.

فضايل و مناقب حضرت زينب)عليها السالم(
زينب كبري)عليها السالم( داراي فضايل و مناقب فراوان 
بود. همانگونه كه اشاره شد، اين بانوي با عظمت را عالمه 
غيرمعلَّمه، عقيله بني هاشم، معصومه صغري و... لقب داده 

اند.9
حضرت زينب)عليها السالم( بانويي بلندقامت، نيكو چهره و 
عالي مقام بود، در وقار و شخصيت، مانند جّده اش حضرت 
خديجه)عليها السالم(، در حيا و عّفت، همچون مادرش 
فاطمه زهرا)عليها السالم(، در رسايي و شيوايي بيان، مانند 
پدرش حضرت علي)عليه السالم(، در حلم و بردباري، چون 
امام حسن)عليه السالم(و در شجاعت و قّوت قلب، مانند 
برادرش امام حسين)عليه السالم( بود.10 در ذيل، گوشه 
هايي از فضيلت هاي حضرت زينب)عليها السالم( را پي 

مي گيريم:
1.علم و دانش

حضرت زينب)عليها السالم( مقام بيان روايت و حديث را 
دارا بود; چنانكه محّمدبن عمرو، عطاء بن سائب، فاطمه 
بنت حسين و ديگران از زينب)عليها السالم( نقل حديث 
كرده اند.11حضرت زينب)عليها السالم( »عالمه غيرمعلَّمه« 
بود، چنانكه احتجاجات او در كوفه و شام در برابر دشمن، 
مانند احتجاج مادرش حضرت زهرا)عليها السالم( بود كه 

درباره »فدك« ابراز نمود.
2. پرستش و عبادت

دخت واالگهر حضرت علي)عليه السالم( نهايت عبادت و 
تعظيم را در برابر پروردگار داشت.

حضرت زينب كبري)عليها السالم( شبها به عبادت مي 
پرداخت و در دوران زندگي، هيچگاه تهّجد را ترك نكرد. 
آنچنان به عبادت اشتغال ورزيد كه ملّقب به »عابده آل 
علي« شد.12 شب زنده داري حضرت زينب)عليها السالم(، 
حتي در شب دهم و يازدهم عاشورا، ترك نشد. فاطمه دختر 
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امام حسين)عليه السالم(ميگويد:در شب عاشورا، عّمه ام 
پيوسته در محراب عبادت ايستاده بود، نماز و نيايش داشت 

و پيوسته اشكهايش سرازير ميشد.13
روز عاشورا هنگام  السالم(در  وحضرت سيدالشهداء)عليه 
وداع، به خواهرش فرمود:»يا اختي ال تنسيني في نافلة 

الليل«;14خواهرم! مرا در نمازهاي شب، فراموش نكن.
3. حجاب و عّفت

عقيله بني هاشم در حجاب و عّفت، مانند مادرش فاطمه 
زهرا)عليها السالم( بود و به اين مهم بسيار اهميت ميداد. 
نامحرمي حضرت  اسارت،  ماجراي  و  عاشورا  از  پيش  تا 
زينب)عليها السالم( را نديده بود; چنانكه در تاريخ آمده 
است:هنگامي كه زينب مي خواست به مسجدالنبي كنار 
قبر رسول خدا)صلي اهلل عليه وآله( برود، علي)عليه السالم( 
دستور مي داد شب برود. به حسن و حسين)عليهما السالم( 
ميفرمود: همراه خواهرشان باشند. حسن)عليه السالم(جلوتر 
السالم(پشت سر، زينب در وسط حركت  و حسين)عليه 
كه  بودند  مأمور  متقيان  موالي  سوي  از  آنها  ميكردند. 
حتي چراغ روي مرقد منّور پيامبر را خاموش كنند تا چشم 

نامحرم به قامت زينب نيفتد.15
4. صبر و استقامت

حضرت زينب)عليها السالم( نمونه و تجّسم عالي صبر و 
پايداري است. مقاومت وشكيبايي در راه پاسداري از حريم 
دين و كرامت انسانيت، از ويژگي هاي بارز اين بانوي بزرگ 

است.
5. شجاعت و قهرماني

است;  »شجاعت«  كربال،  بانوي  عظيم  ويژگيهاي  از 
قيام  در  كه  السالم(  علي)عليه  حضرت  بسان  شجاعتي 
كربال سخت مورد نياز بود. بدون شك، اگر ذّره اي ترس از 
حكومت استبدادي يزيد در وجود زينب راه مييافت، در اين 

صورت، نهضت كربال چنين پيروزي به ارمغان نمي آورد.
حضرت زينب)عليها السالم( در اين ويژگي، يكه تاز ميدان 
بود. خطبه هاي آتشين و افشاگرانه ايشان بر ضد دستگاه 
از  دفاع  براي  ها  در فرصت  كوبنده اش  گفتار  و  امويان 
نهضت حسيني، و صالبت بي نظير ايشان در كوفه و شام، 

همه بيانگر قهرماني و شجاعت ايشان است. »زينب به 
عنوان شيرزن كربال و خطيب قهرمان پيام رسان خون 
شهيدان، در پيشاني اسالم تابيد«16 و جهاد و دفاع ايشان از 

اسالم و ديانت به ابديت پيوست.
6. فصاحت و بالغت

بانوي قهرمان كربال، فصاحت و بالغت را از پدر و مادر 
گرامي اش به ارث برده بود. »هنگامي كه سخن ميگفت، 

گويي از زبان پدر، ايراد سخن ميكرد. 

رسالت حضرت زينب)عليها السالم(
در پي واقعه دردناك كربال، حضرت زينب)عليها السالم( 
مسئوليت سنگين را عهده دار گرديد; زيرا امام حسين)عليه 
آن  دهنده  ادامه  ولي  بود،  نهضت  السالم(پديدآورنده 
هاي  اندوه  السالم(بود.  زينب)عليها  حضرت  خواهرش 
ايشان براي  راه  بانوي بزرگ مانعي بر سر  دلخراش آن 
رويارويي با دشواري ها و ايفاي رسالت بزرگش ايجاد نكرد.
نهضت عاشورا با شهادت امام)عليه السالم( به فرجام و 
هدف پاياني نرسيد، بلكه هدايت و رهبري آن به دست 
با كفايت دختر علي)عليه السالم( بود. حضرت زينب)عليها 
امام)عليه  و  يافته  را  وظيفه  اين  برادر  جانب  از  السالم( 

السالم( طي وصاياي خود مسائل را به ايشان فرموده بود.
عصر عاشورا هنگامي كه بانو زينب)عليها السالم( مشاهده 
كرد امام حسين)عليه السالم( روي زمين افتاده و دشمنان 
جنايتكار اطراف پيكر مطّهر وي را با هدف كشتن ايشان 
به عنوان  را  آمد و پسر سعد  بيرون  از خيمه  اند،  گرفته 
سرزنش فرمود:»يابن َسعد! اَُيقَتُل اَبُو عبداهلّل َو انَت تَنُظُر 
اِلَيِه؟«17فرزند سعد! آيا ابوعبداهلّل كشته ميشود و تو تماشا 
ميكني؟!او هيچ جوابي نداد و روي از حضرت زينب)عليها 
السالم(برگرداند، ولي ايشان تالش كرد تا شايد از كشته 
اينرو،  از  نمايد.  السالم(جلوگيري  امام حسين)عليه  شدن 
خطاب به آن مزدوران نمود و گفت: »اَما فيكم ُمسلٌِم؟« آيا 
در بين شما يك نفر مسلمان نيست؟باز هيچ كس پاسخي 
اخاه!  برآورد:»وا  فرياد  السالم(  كبري)عليها  زينب  نداد18 
واسّيداه! وا اهلبيتاه! ليت السماء انطبقت علي االرض و ليت 

الجبال تدكدكت علي السهل«;19 واي برادرم! واي سرورم! 
واي اهلبيت! اي كاش آسمان بر زمين واژگون مي شد! و 
اي كاش كوهها خرد و پراكنده بر هامون ميريخت.حضرت 
زينب)عليها السالم( با اين جمله ها، مرحله دوم نهضت را 
شروع كرد. از اين لحظه، وظيفه طاقت فرسا بر عهده او بود. 
از مردان ديگر كسي نمانده بود، و او بود و كودكان و امام 
بيمار غريب و تنها. ايشان براي انجام رسالت عظماي خود، 
به سوي امام حسين)عليه السالم( رهسپار ميدان شد، بر 
بالين برادر رسيد، پيشاني را به خون برادر رنگين كرد، سپس 
دست خود را به زير پيكر مبارك و خونين سيدالشهداء)عليه 
السالم( گرفت و به آسمان نگاه دوخت و فرمود: »خدايا! 
اين قرباني را از ما بپذير!«20 حضرت زينب)عليها السالم( 
استوار همچون كوه، در كنار امام زين العابدين)عليه السالم( 
و بانوان و كودكان داغديده، و در جوار قتلگاه شهيدان، نظاره 
گر غارت شدن و سوختن خيمه ها بود. ايشان سپس شام 
غريبان شهدا را در بيابان، با زمزمه هاي دلخراش عزاداري، 
با اشك و ناله در سوگ عزيزان و پرستاري از يتيمان، و با 

نماز شب و نيايش با پروردگار به صبح رساند.

حضرت زينب)عليها السالم( در قتلگاه
در روز يازدهم محّرم سال 61 هجري، زنان و خواهران 
امام حسين)عليه السالم(و بازماندگان شهيدان به همراه 
السالم(و  الحسين)عليه  بن  علي  السالم(و  زينب)عليها 
كودكان، آماده حركت به سوي كوفه شدند. هنگام حركت، 
كاروان اسيران را از قتلگاه عبور دادند. وقتي چشم اسيران 
به بدنه اي غرقه به خون روي زمين افتاد، ناله هاي دردناك 

سر دادند.
امام  مقّدس  بدن  كنار  در  السالم(  زينب)عليها  حضرت 
حسين)عليه السالم(، رو به سوي مدينه نمود و ندبه هاي 
دلخراش سر داد:»وا محّمداه! بَناُتَك َسبايا َو ُذّريُتك ُمَقّتله، 
تسفي عليهم ِريُح الّصبا، و هذا ُحسيٌن مجزوُز الَّرأِس ِمَن 
الَقفا، َمسُلوُب العماِمِة و الرِّداء...«;21 اي پيامبر! اينان دختران 
شمايند كه به اسيري مي روند. اينان فرزندان شمايند كه 
با بدنهاي خونين، روي زمين افتاده اند و باد صبا بر پيكر 

آنان مي وزد! اي رسول خدا! اين حسين است كه سرش 
اند.  برده  به غارت  را  اند و عبا و ردايش  بريده  قفا  از  را 
پدرم فداي كسي كه سپاهيان او را غارت كردند، سپس 
خيمه گاهش را سرنگون ساختند! فداي آن مسافري كه 
ديگر اميد بازگشتش نيست!22 فداي آن عزيزي كه با لب 
تشنه شهيد شد و از محاسنش خون مي چكيد، قربان آن 
كسي كه جّدش رسول خداست و او فرزند هدايت است! 
پدرم فداي كسي كه آفتاب براي او باز گشت تا نماز خود 

را بخواند!23
در واقع، انقالب ديگري در ادامه نهضت امام حسين)عليه 
السالم( توسط حضرت زينب)عليها السالم(، از همين جا 
آغاز شد و ايشان در حالي كه حتي دشمنان را منقلب كرد، 
به سخنان خويش، در خطاب به مادرش فاطمه زهرا)عليها 
السالم(چنين ادامه داد:اي مادر داغديده! اي دختر پيامبر! 
به كربال نگاه كن! حسينت را با سر بريده و دخترانت را با 
خيمه هاي غارت شده و سوخته بنگر! مادر! ببين دخترانت 
اين حسين است كه در خون  زنند! مادرم!  را كتك مي 
غلتيده، او را تشنه شهيد كرده و بدنش را با نيزه ها و سم 
اسبان سوراخ سوراخ كرده اند. اينان مورد ظلم حرام زادگان 
وآله(قرار  عليه  اهلل  خدا)صلي  رسول  پدرت  آزادشدگان  و 

گرفته اند.24

حضرت زينب)عليها السالم( در کوفه
پس از آنكه ابن سعد اهلبيت امام حسين)عليه السالم( را از 
كربال به عنوان اسير به سوي كوفه و سپس شام حركت 
داد، فرجام اين نوع رفتار با توجه به ظاهر حادثه، بايد به 
امويان  حكومت  پايدار  پيروزي  و  پيامبر  خاندان  نابودي 
خاتمه مي يافت; نتيجه اي كه شايد در آن روز هر بيننده 
اي به سادگي آن را پيش بيني ميكرد، ولي حضور فّعال 
اسراي اهلبيت در كوفه و شام، به ويژه خطبه هاي پرشور 
حضرت زينب)عليها السالم(، نتيجه را به گونه اي رقم زد 
كه در آخر، يزيد سرشكسته و خجلت زده مجبور گرديد آنان 

را هر چه زودتر و با احترام به مدينه برگرداند.
آنچه سبب اين دگرگوني در دوران اسارت شد، دو برنامه 
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عملي خاندان رسالت بود: يكي ايراد خطبه ها در بين مردم 
و ديگر پرداختن به عزاداري براي شهيدان كربال. خطبه 
ها متناسب با شرايط هر جا، بيان ميگرديد تا كساني را 
كه گرفتار تبليغات سوء امويان شده بودند، بيداري بخشد. 
اكنون حضرت زينب)عليها السالم( و كاروان او، سازمان 
تبليغ امام حسين)عليه السالم( هستند و سرنوشت نهضت 

به دست آنها قرار گرفته است.
اسيران در حالي وارد كوفه شدند كه نيروهاي امنيتي عبيداهلّل 
بن زياد سواره و پياده، راه هاي ورودي و خروجي شهر و 
كوچه هاي آن را تحت مراقبت قرار داده بودند تا هرگونه 
حركت مشكوكي را مهار كنند. از سوي ديگر، جارچيان و 
جاسوسان حكومت ورود اسيران را به شهر اعالم كرده و 

مردم را براي تماشا دعوت نموده بودند.25
عبيداهلّل از سوي يزيد، دستور يافته بود كه اهلبيت)عليهم 
السالم( را در شهر بگرداند تا با تماشاي مردم به آنان، قدرت 
حكومت خود را نمايان سازد. تبليغات بني امّيه اسيران را 
امام  مطّهر  سِر  كه  هنگامي  بود.  كرده  معرفي  خارجي 
حسين)عليه السالم( و ياران ايشان را بر نيزه ها زدند و به 
همراه اسيران، با وضع دلخراشي در شهر كوفه گرداندند، 
قبضه  در  را  و شهر  كردند  ايجاد  امويان فضاي وحشت 
مأموران داشتند. نفسها در سينه ها حبس گرديده بود! چنين 
فضايي تاريك فريادگري قهرمان و شجاع ميخواست تا 

مردم را عليه يزيديان برانگيزاند.

خطبه حضرت زينب)عليها السالم( در کوفه
در كاروان اسيران، حضرت زينب)عليها السالم( در كجاوه 
خويش به دنبال فرصت بود، تا ضربه مناسب را بر دشمن 
وارد كند; زينبي كه روزگاري براي زنان كوفه درس تفسير 
بر عهده داشت.  را  اّمت  قرآن ميگفت و پدرش رهبري 
كوفه قلب عراق بود و پنج سال پايتخت حكومت حضرت 
علي)عليه السالم(. حضرت زينب)عليها السالم( درد دل 
هاي حضرت علي)عليه السالم(را از كوفيان مي دانست و 
سست عهدي آنان را با امام حسن)عليه السالم( ديده بود، 
و نيز نامه هاي پي درپي همين مردم را به امام حسين)عليه 

السالم( و سپس عهدشكني ايشان را به ياد داشت. نوبت 
آن رسيده بود كه خطابه آتشين خود را همچون ُپتك بر 
فرق اين مردم فرود آورد. بُشربن ُخزيم اسدي درباره خطبه 
به  من  روز،  اين  السالم(ميگويد:در  زينب)عليها  حضرت 
زينب دختر علي)عليه السالم( نگريستم. سوگند به خدا! 
كسي را مانند زينب، در سخنوري توانا نديدم; چنانكه گويي 
از زبان اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب)عليه السالم( سخن 
ميگويد. بر مردم نهيب زد: خاموش باشيد! با اين نهيب، نه 
تنها آن جماعت انبوه ساكت شدند، بلكه زنگ شتران نيز 

از صدا افتاد!26
آنگاه زينب)عليها السالم( پس از حمد و ستايش پروردگار و 

درود بر پيامبر و خاندان او، خطاب به آنان فرمود:
از غيرت و  اي جماعت نيرنگ و افسون! و بي بهرگان 
حمّيت! آيا بر ما گريه ميكنيد؟! اشك چشمتان خشك مباد 
و ناله هايتان آرام نگيرد! َمَثل شما َمَثل آن زني است كه 
تار و پود تافته خود را درهم ريزد و رشته هاي آن را از هم 
بگسلد. شما سوگندهايتان را دستاويز فساد و نابودي خود 
قرار داديد. شما همانند سبزه اي هستيد كه در مزبله ها مي 
رويد، و يا چون نقره اي كه روي گورها را بدان زينت كنند; 
داراي ظاهري فريبنده و باطني زشت و پليد. براي آخرت 
خود، بد توشه اي فرستاديد! با خشم خداوند، عذاب ابدي 
وي را به نام خود رقم زديد. آيا شما )پيمان شكنان( براي 
حسين)عليه السالم( گريه ميكنيد؟ بسيار بگرييد و اندك 
بخنديد كه ننگ گريبانگير شماست و لّكه اين ننگ را هرگز 

از دامان خود نتوانيد شست!27
سيد  و  وآله(  عليه  اهلل  خدا)صلي  رسول  جگرگوشه  شما 
جوانان بهشت را كشتيد; همان كسي كه در جنگ پناهگاه 
شما بود و در صلح، مايه آرامش شما; در سختي ها، اميدتان 

به او بود و در ستيزه ها به او روي مي آورديد.
آيا ميدانيد كه چه جگري از پيامبر شكافتيد، و چه پيماني 
گسستيد و چسان پردگيان حرم را از پرده بيرون كشيديد 

و چه حرمتي از آنان دريديد و چه خون هايي را ريختيد؟!
كاري كرديد كه نزديك است از هراس )اين حادثه( آسمانها 

بپاشند! زمينها بشكافند! و كوهها فرو ريزند!

آيا تعجب ميكنيد اگر از جنايت تان آسمان خون ببارد؟! 
هيچ كيفري از كيفر آخرت براي شما خواركننده تر نيست، 
خداوند از شتاب در كارها منّزه است، و از پايمال شدن خون 
)بيگناهي چرا( بهراسد، و او مراقب اعمال ماست و پيوسته 

در كمين ستمگران.28
حضرت زينب)عليها السالم( خطابه را پايان داد. او كه با 
قلب داغدار سخن ميگفت و فجايع كربال را شرح ميداد، 
ايجاد كرد، و وضع روحي مردم  در كوفه  هيجان شديد 
دگرگون شد. راوي ميگويد: پس از خطبه دختر حضرت 
به  را  زده دستها  السالم(، مردم كوفه شگفت  علي)عليه 

دندان مي گزيدند.
اين خطبه،  با  السالم(  به هر روي، حضرت زينب)عليها 
تبليغات دروغين بني امّيه را، كه امام معصوم)عليه السالم( 
را خارجي معرفي كرده بود، خنثی نمود و مردم كوفه را به 
خاطر پيمان شكني، از خواب غفلت بيدار ساخت و براي 
كوفيان از كيفر الهي اعالم خطر كرد و تأثيري را كه ريختن 
خون هاي پاك در نظام هستي مي گذارد، روشن كرد. 
سخنان حضرت زينب)عليها السالم( مانند صيحه آسماني، 
محيط كوفه را فراگرفت و بر آن اثر جانسوز گذارد. ايشان 
فاجعه كربال را، كه با دست همان مردم بي فضيلت انجام 
يافته بود، بي پرده بيان داشت و آنان را سخت نكوهش 
كرد تا ابن زياد نتواند حقايق تلخ عاشورا و ماهيت قيام 

حسين)عليه السالم( را منحرف سازد.
در پايان خطبه، آشوِب شهر و قيام عليه حكومت احساس 
مي شد، بلكه در پي اين خطبه، هيجاني به وجود آمد كه 
ديگر آرام نشد تا سرانجام، مردم گرد مختار آمدند و دست 
به انقالبي زدند كه فرزند زياد و همه شركت كنندگان در 
جنايت كربال را فرا گرفت و آنها را به دست انتقام سپرد.29 
جلوگيري  براي  نظامي  نيروهاي  فرمانده  روي،  بدين 
به  را  پيامبر  خاندان  اسيران  ستمگران،  عليه  انقالب  از 

»داراالماره« مركز حكومت عبيداهلّل بن زياد فرستاد.30
حضرت زينب)عليها السالم( در داراالماره

حضرت زينب)عليها السالم( همراه با خواهر خود، در جمع 
خويش و امام سّجاد)عليه السالم( و ديگران به داراالماره 

وارد شد، در حالي كه پست ترين لباس را به تن داشت، تا او 
را نشناسند. ايشان بدون توجه به هيبت مجلس و عبيداهلّل، 
به صورت زني ناشناس نزديك ديوار نشست و زنان گردش 
نشستند. ابن زياد پرسيد: اين زن كيست؟ كسي جواب او 
را نداد. او سه بار پرسش خود را تكرار كرد. در آخر، يكي از 
كنيزان ايشان پاسخ داد: اين زن زينب فرزند فاطمه)عليها 

السالم(دختر رسول اهلّل است!31
طرز ورود حضرت زينب)عليها السالم(، كه همانند فرمانده 
براي  شد،  مجلس  وارد  زياد  ابن  به  اعتنا  بدون  پيروز، 
عبيداهلّل سخت ناراحت كننده بود. هنگامي كه وي حضرت 
و  را شناخت، خشمش شديدتر شد  السالم(  زينب)عليها 
براي تشّفي قلب ناپاك خويش، به خاندان وحي اهانت 
نمود و گفت: خدا را ستايش ميكنم كه شما را رسوا كرد و 

كشت و دروغ شما را آشكار ساخت.
دختر اميرالمؤمنين)عليه السالم( در برابر ياوه گويي هاي او، 
پاسخي قاطعانه و كوتاه فرمود:»اَلَحمُدهلِلِّ الَِّذي اَكَرَمنا بَِنبِّيِه 
َرنا ِمَن الرِّجِس تَطِهيراً  د)صلي اهلل عليه وآله( َو َطهَّ ُمَحمَّ
اِنَّما َيفَتِضُح الَفاِسُق َو يكِذُب الفاِجُر َو ُهَو َغيُرنا«;32 حمد 
خداوندي كه ما را به خاطر پيغمبرش شرافت بخشيد و از 
پليدي ها پاك گرداند. خداوند فاسق و دروغگو را رسوا ميكند 

و چنين كسي غير خاندان ماست.
ابن زياد، كه خود را سخت در تنگناي سخنان و تحقيرهاي 
ايشان گرفتار ديد، باِب سخن را عوض كرد. او براي تازه 
كردن داغ حضرت زينب)عليها السالم(، با لحن استهزاآميز 
پرسيد: كار خدا را با برادر و اهلبيت خويش چگونه يافتي؟! 
حضرت زينب)عليها السالم( با لحن رضايت مندانه و با 

شجاعت فرمود:
»ما َرأَيُت ااِلَّ َجِميال، هؤالءِ َقوٌم َكَتَب اهلُلُ َعلَيِهُم الَقتل َفَبَرُزوا 
اِلي َمضاِجِعِهم َوَسَيجَمَع اهللُّ بَيَنَك َو بَيَنُهم َو ُتخاِصُموَن 
ِعنَدُه...«;33 از خداي مهربان جز خير و خوبي نديدم. اينان 
اندامشان  بر  شهادت  زيباي  لباس  خداوند  كه  كسانياند 
پوشانيد، باعّزت به سراي باقي شتافتند، و به زودي خداوند 
شما و آنها را در حضور خود جمع ميكند و در محكمه عدل، 
داوري خواهد كرد. اي فرزند مرجانه! در آن روز، چگونه 
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ميتواني به اين گناه عظيم پاسخ دهي؟ مادرت به عزايت 
بنشيند!

اين نهيب كوبنده حضرت زينب)عليها السالم( آنچنان در 
مجلس طنين انداخت كه عبيداهلّل را در برابر سران كوفه 
سخت تحقير نمود. ايشان اجازه نداد كه عبيداهلّل جنايت 

خويش را به خداوند نسبت دهد و فرمود:
اي پسر مرجانه! قسم به جانم! تو پسران ما را كشتي، به 
بانوان ما بياحترامي كردي، شاخه هايم را قطع و ريشه هايم 

را بريدي...34 
بانوي بزرگ كربال تا اينجا و ظيفه بنيادين خويش را در 
پاسداري از نهضت، به خوبي به انجام رساند و با ايراد خطابه 
آتشين در اجتماع مردم و سخنان كوبنده اش در برابر ابن 
زياد، به خوبي توانست مسير قيام خونين كربال را از دستبرد 
حكومت امويان حفظ كند و افكار كوفيان را براي گرفتن 

انتقام از به وجود آورندگان آن حادثه آماده سازد.
سخنان حضرت زينب)عليها السالم( لرزه بر اندام ابن زياد 
و كوفيان افكند و بر مردم آن اثري عميق گذارد و خاندان 
اموي را رسوا ساخت. هنگام نماز ظهر در حالي كه مؤّذن 
اذان ميگفت، عبيداهلّل دستور زندان كردن اهلبيت)عليهم 
السالم( را صادر كرد. خطابه حضرت زينب)عليها السالم( 
و نيز سخنان امام سّجاد)عليه السالم( و اّم كلثوم و فاطمه 
هاي  اعتراض  نيز  و  داراالماره  و  كوفه  در  الحسين  بنت 
عبداهلّل بن عفيف ازدي و زيدبن ارقم به مردم كوفه جرئت 
بخشيد و زمينه قيام برضد حكومت ظلم را فراهم ساخت 
و همانگونه كه حضرت زينب)عليها السالم( در خطبه خود 
براي كوفيان سرنوشت بني امّيه را تباهي دنيا و آخرت وعده 
داده بود، به زودي صورت پذيرفت و در زماني كوتاه، قاتالن 
امام حسين)عليه السالم(از جمله عبيداهلّل بن زياد به قتل 
رسيدند; چراكه عراقي ها پس از سخنان شورانگيز حضرت 
زينب)عليها السالم( سخت پشيمان شدند و در فكر چاره رفع 
ننگ كشتن خاندان پيامبر برآمدند و با جنب وجوش هاي 

تازه عليه امويان سرانجام بر دور مختار گرد آمدند.
حضرت زينب)عليها السالم( در كاخ يزيد

يزيد از قتل امام حسين)عليه السالم( و پيروزي خود سرمست 

بود. از اينرو، مجلسي بي سابقه ترتيب داد، اشراف و سران 
كشوري و لشكري شام در آن شركت نمودند و وي بر باالي 
تخت زرنگار خود نشست و قدرت خويش را نمودار ساخت. 
»در اين هنگام، دستور داد سر مطّهر حسين)عليه السالم( را 
در برابر او حاضر سازند و زنان و فرزندان آن حضرت را وارد 
مجلس كنند.«35 در اينجا، آن ناپاك زاده، كينه هاي موروثي 
خويش را نسبت به خاندان علي)عليهم السالم(آشكار ساخت 
و گستاخي هاي بسيار كرد; اشعار كفرآميز خواند و درباره 
پيروزي خود، ياوه ها گفت و آيات قرآن را به نفع خود تأويل 

كرد.36
يزيد با چوبدستي، كه در دست داشت، نسبت به سر بريده 
فرزند پيامبر)صلي اهلل عليه وآله( اسائه ادب كرد37 و كينه 
شديدي را، كه او و خاندانش در باطن نسبت به پيامبر عالي 
قدر و اسالم در دل داشتند، علني ساخت و اشعاري را خواند 
كه مضمون آنها اين بود:كاش سران قبيله من، كه در بدر 
كشته شدند، مي بودند و ميديدند كه طايفه خرزج چگونه از 
شمشيرهاي ما به ناله آمدند، تا از خوشحالي فرياد ميزدند: 
اي يزيد! دست تو شل مباد! ما بزرگان بني هاشم را كشتيم و 
آن را به حساب جنگ بدر گذاشتيم و اين پيروزي را در برابر 
آن شكست قرار داديم. هاشم با حكومت بازي كرد، وگرنه، 
نه خبري از آسمان داشت و نه وحي بر او نازل شد.38 من از 

نسل »ُخنُدف«39 نيستم اگر از فرزندان احمد انتقام نگيرم.
فرياد حضرت زينب)عليها السالم( در برابر يزيد سخنان 
كفرآميز يزيد، كه در آن معتقدات اسالم را انكار كرد و انتقام 
گرفتن از پيامبر را به ميان آورد و كشتن فرزندان پيامبر را در 
برابر شكست كّفار قريش در جنگ بدر قرار داد، با اينكه در 
مجلس اثري بسياربد بر افكار مجلسيان گذارد، ولي كمترين 

اعتراضي به وي صورت نگرفت.
با سخنان  از گوشه مجلس  السالم(  زينب)عليها  ناگهان 
كفرآور يزيد به مقابله برخاست! ايشان در برابر ياوه گويي 
هاي وي، واكنش شديدي نشان داد و با منطق كوبنده خود، 
آن مرد فرومايه را رسوا نمود. او حقايقي را كه طي دهها سال 
به دست بني امّيه بر مردم شام مخفي گشته بود، نمايان كرد 
تا رسالت تبليغي و الهي خويش را عملي سازد. و با صداي 

رسا، خطبه اي آتشين ايراد كرد و فرمود:
»اَلَحمُدهلِلّ َربِّ الَعالَِمين َو َصلّي اهللُّ َعلي َرُسولِِه و آلِِه اَجَمِعين، 
وأَي  َصَدَق اهللُ، كذلَِك َيُقوُل: )ُثمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن أََساُؤوا السُّ
ِ َوَكانُوا بَِها َيْسَتْهِزُؤون(40 اََظَننَت يا َيزيُد!  بُوا بِآَياِت اهللَّ أَن َكذَّ
َفأصَبحَنا  ماءِ  السَّ َعلَينا أقطاَر ااَلرِض و آفاَق  اََخذَت  َحيُث 
نُساُق كما ُتساُق االساري، اِنَّ بَنا َعلَي اهلِل َهواناً... َحُسبَنا 
اهللُ َو نِعَم الَوِكيل«;41 حمد و ستايش خداي را كه پروردگار 
جهانيان است، و درود بر پيامبر و خاندان او باد! خداوند راست 
گفت، آنجا كه فرمود: سرانجام كار آنها كه بد عمل كردند به 
جايي رسيد كه آيات خداوند را دروغ شمردند و بدانها استهزا 

ميكردند.
اي يزيد! آيا گمان كردهاي از اينكه ما را گرفتار ساختي 
و به صورت اسير در اين شهر و آن شهر گرداندي، اين 
كارها سبب بيمقداري ما و دليل قدرتمندي تو خواهد بود؟ 
و خداوند مدد كار توست؟! و با اين خيال، باد با غرور و 
نخوت، به اطراف خود مينگري و امور دنيا را به كام خود 
ميبيني، در حالي كه حق شايستگان را به ناحق غصب كرده 
و دلباخته امور سطحي شدهاي؟ و گمان داري كه قدرت و 
زندگي برايت خوشي هميشگي خواهد داشت؟! بر مركبي 
كه سوار شدهاي آرامتر حركت كن! مگر فراموش كردي 
كه خداوند فرمود: »كافران نپندارند مهلتي كه به آنان داده 
شده به سودشان خواهد بود، بلكه به آنها فرصت ميدهيم تا 
بر گناه خويش بيفزايند و با رسوايي، به كام عذاب خواركننده 

وارد شوند!«42
اي فرزند آزاد شدگان! بنگر اين از عدالت است كه زنان و 
كنيزان خود را پشت پرده جاي دهي، ولي دختران پيامبر را 
در مقابل نا محرمان به اسارت درآوري و آنها را با دشمنانشان 

در شهرها بگرداني و پرده عصمت ايشان را پاره كني.
و چگونه ميتوان به كسي چشم اميد داشت كه جّدهاش 
جگر مرد بزرگ را با دندان خود پاره كرد و خون او را مكيد 

و گوشتش از خون شهيدان روييده است؟!
اي يزيد! اين جنايت هاي عظيم را انجام دادهاي، آنگاه بدون 
اينكه خود را گناهكار بداني يا جنايت خود را بزرگ بشماري، 
ميگويي: »اي كاش پدران من بودند و فرياد ميكردند: اي 

يزيد! دست تو شل مباد؟« آن وقت چوب خيزران بر لب و 
دندان سيد جوانان اهل بهشت ميكوبي؟

چرا چنين نگويي و اينگونه سرمست و مغرور نباشي؟! آيا 
ميداني چه زخمهايي بر دل ما وارد ساختي؟ چه خونهاي 
مقّدسي را از نسل پيامبر ريختي؟ و چه ستارگاني را از آسمان 

فرزندان عبدالمطلّب خاموش كردي؟
پروردگارا! داد ما را از دشمنان ما بگير، و خشم خود را شامل 
حال كساني بگردان كه خونهاي ما را ريختند و مردان ما را 

سر بريدند.
اي يزيد! با اين جنايت عظيم، جز پوست و گوشت خود را 
پاره نكردي و به زودي بر پيغمبر)صلي اهلل عليه وآله( وارد 
ميشوي. بايد پاسخ خونهاي فرزندان او را بدهي و حرمتي 
او شكستهاي  پاره تن  السالم(و  اهلبيت)عليهم  از  را كه 
پاسخگو باشي. »گمان مكن آنها كه در راه خدا كشته شدند 
مردهاند، بلكه آنها زندهاند و نزد پرودرگار خود، مرزوقند.«43

اي يزيد! براي توكافي است كه حاكم بر تو خدا باشد و 
خصم تو پيامبر با پشتيباني جبرئيل، آنگاه آنهايي كه تو را 
بر گردن مسلمانان سوار كردند، خواهند ديد كه ستمگران 
چه روزگار بدي دارند، و هر يك از شما جايگاهي بدتر از 

ديگري داريد.
اي زاده معاويه! اگرچه روزگار مرا در شرايطي قرار داد كه با 
تو سخن بگويم، هرچند من تو را كوچكتر از آن ميدانم كه 
با او سخن بگويم; زيرا گناهان تو بزرگتر و توبيخ تو شديدتر 
از آن است كه آن را بر شمارم، اما چه كنم؟ چشم من از 
مرگ عزيزانم اشكبار، و دلها در فراق ايشان سوزان و بريان 
است.اي يزيد! حال هر چه در توان داري و هر فريبي كه 
ميتواني انجام بده، و در اين راه كوشش خود را به كار گير! 
به خدا سوگند! تو نميتواني نام و وحي ما را خاموش سازي، 
و از اين راه به آرزوي دلت برسي، اين ننگ و عار را هم 

نميتواني از دامن خود شستوشو دهي.
دوران  و  است  بسيار ضعيف  تو  عقل  و  رأي  باش!  آگاه 
زندگيات به زودي سپري ميگردد و جمعت پراكنده ميشود. 
روزي خواهد آمد كه منادي خدا فرياد كند: لعنت پروردگار 

بر ستمكاران باد!
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اكنون من خداي را حمد ميكنم كه آغاز كار ما را با سعادت 
پايهريزي كرد و فرجام آن را هم با شهادت و رحمت پايان 
بخشيد. از خداوند ميخواهم كه پاداش شهداي در راه ايمان 
و حقيقت را افزون كند و جانشيني ما را از آنها نيكو قرار 
دهد; زيرا او خداوندي بخشنده و پناهگاه ماست و او كارساز 

خوبي است.

پيامد خطبه حضرت زينب)عليها السالم(
يزيد،  سبز  كاخ  در  السالم(  زينب)عليها  حضرت  خطبه 
اعمال  بودن  باطل  السالم(و  حسين)عليه  امام  حّقانيت 
در  السالم(  زينب)عليها  حضرت  ساخت.  آشكار  را  يزيد 
حالي خطبه را ايراد كرد كه قلبش داغدار عزيزانش بود، 
بازوهايش بسته بودند و سر بريده امام حسين)عليه السالم( 
در ميان تشت در برابرش قرار داشت و شخصيت هاي 
كشوري و لشكري يزيد در مجلس حضور داشتند. و شگفت 
انگيز است كه دختر اميرمؤمنان)عليه السالم(آنگونه يزيد 
را توبيخ و تحقير نمود و حتي او را »زاده هند جگرخوار« 
خواند! حضرت زينب)عليها السالم( انگشت روي گناهي 
گذارد كه راه توجيه براي يزيد بست، آنجا كه فرمود: »اي 
فرزند آزادشدگان! آيا اين از عدل توست كه زنان و كنيزان 
خويش را در پرده قرار دهي، اما دختران پيامبر را به عنوان 

اسير در مجلس نامحرمان حاضر سازي؟!«
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 زندگی نامه ی آية اهلل 
محمد علي شاه آبادي 

رحمت اهلل عليه

در سال 1292 ق. در محله حسين آباد اصفهان در خانة 
آية اهلل ميرزا محمد جواد بيدآبادي طفلي پا به عرصة  

وجود نهاد كه او را »محمدعلي« ناميدند. 
آية اهلل بيدآبادي كه خود فقيهي وارسته بود به تربيت 
فرزندانش همت و توّجه فوق العاده اي داشت و به بركت 
همين تالش، فرزندانش هر يك چون ستاره اي تابناك 

بر تارك حوزه هاي علميه درخشيدند. 
آنگاه  و  آموخت  پدر  نزد  را  محمد علي، مقدمات علوم 
در كالس درس برادر بزگترش )شيخ احمد مجتهد( كه 
از اساتيد معروف آن روز اصفهان بود حاضر شد  يكي 
و چون به دهمين بهار عمر قدم نهاد در درس آية اهلل 
ميرزا هاشم خوانساري )نويسنده كتاب مباني االصول( 
آقا ميرزا  نيز  شركت نمود و معلم درس رياضيات وي 

عبدالرزاق سرتيپ بود. 
در سال 1304 ق. ناصرالدين شاه قاجار، آية اهلل بيدآبادي 

بيشتر بدانيم 
رسول خداصلي اهلل عليه و آله و سلم فرمودند: »إّن 
حلقة باب الجّنة من ياقوتٍة حمراء علي صفائح الذهب 
فإذا دّقت الحلقة علي الصفحة، طّنت وقالت: يا علي«. 
را  در  كوبه  مي شوند،  بهشت  وارد  بهشتيان  وقتي 
مي كوبند و به اصطالح دقّ الباب مي كنند، زيرا درزدن 
خود نوعي رعايت ادب براي مهمان است، كسي كه 
به جايي وارد مي شود، گرچه در بسته نباشد، بهتر 
است در بزند. در بهشت باز است، ولي مؤمنان اهل 
بهشت كه وارد مي شوند، در مي زنند. وقتي بهشتي 
كوبه در را مي كوبد، اين صدا شنيده مي شود: ياعلي 

ياعلي! طنين كوبه »ياعلي« است. 

اسراء  الكترونيكی  /مجله  آملی  جوادی  اهلل  آيه  منيع:حضرت 
شماره 17 خرداد 90
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به  را به همراه دو فرزندش محمد علي و علي محمد 
ترهان تبعيد كرد و محمدعلي ميرزا حسن آشتياني - كه 
انصاري  مرتضي  اهلل شيخ  آية  بزرگ  از شاگردان  خود 
بود - شركت نمود و فطرت توحيدي و عشق به شناخت 
ميرزا  بزرگ  فلسفة حكيم  درس  به  را  او  الهي  معارف 

ابوالحسن جلوه مشتاق ساخت. 
سر  پشت  را  بلوغ  سالهاي  نخستين  محمدعلي  ميرزا 
مي گذاشت كه در كالس درس عرفان نشست و آنگاه 
كه وارد هيجدهمين سال عمر خود شد در سال 1310 

ق. به درجه اجتهاد نايل آمد. 
او در سال 1312 ق. اولين و بهترين استاد خود يعني پدر 
مهربانش را از دست داد ولي اين حادثة تلخ نتوانست 
در روح او خللي ايجاد كند و به رغم مشكالت فراوان 
به تحصيل ادامه داد. وي حدود شانزده سال در تهران 
اقامت كرد و در اين مدت عالوه بر تحصيل به تدريس 

اشتغال داشت.1 
در سال 1320 ق. ميرزا محمدعلي به قصد عزيمت به 
نجف اشرف و حضور در درس آية اهلل العظمي محمد 
كاظم خراساني )مشهور به آخوند خراساني( ابتدا راهي 
راهي  آنجا  در  اقامت  سال  دو  از  پس  و  شد  اصفهان 
نجف گرديد. در اين سفر مادر و پدر همسرش نيز او را 

همراهي مي كردند. 
در اين زمان ميرزا محمدعلي با آنكه خود مجتهد بود 
با شور و شوقي وصف ناپذير در درس آخوند خراساني 
حاضر مي شد. اقامت ايشان در نجف هفت سال طول 
كشيد و طي آن توانست در دو دوره كامل درس خارج 
اصول آخوند شركت كند كه نتيجه آن يك دوره شرح 
بر كتاب كفاية االصول است كه به قلم ايشان نگارش 

يافته است. 
فتح  شيخ  اهلل  آية  درس  در  نجف  در  ايشان  همچنين 
اهلل شريعت )شيخ الشريعه( و آية اهلل ميرزا محمد حسن 

خليلي شركت مي جست. 
محمد  ميرزا  آقا  كه   - خراساني  آخوند  رحلت  از  پس 
او  و  بود  قائل  العاده اي  فوق  احترام  ايشان  براي  علي 

سامرا  راهي  ميرزا  جناب   - مي شمرد  مجسم  عقل  را 
شد تا از خرمن علوم آية اهلل العظمي ميرزا محمد تقي 
شيرازي خوشه چيني كند. ايشان پس از درس استاد، در 
جايگاه تدريس مي نشست و بسياري از شاگردان استاد 

در كالس او شركت مي كردند. 
آية اهلل شاه  به  نيز  اين ميان ميرزاي شيرازي خود  در 
آبادي توجه ويژه اي داشت و به همين دليل است كه آية 
اهلل شاه آبادي يكي از شش نفري است كه از ميرزاي 
چنانكه  است.  كرده  دريافت  اجتهاد  گواهي  شيرازي 
اسماعيل  سيد  اصفهاني،  الشريعه  شيخ  عظام  آيات 
صدر، شرياني، ميرزا خليل تهراني هم به عارف كامل 

شاه آبادي گواهي اجتهاد داده بودند.2
آيت حق، شاه آبادي بعد از هشت سال اقامت در عراق 
به رغم ميل باطني خود و به خاطر درخواست مادرش - 
كه دوري از ديگر فرزندان كاسه صبرش را لبريز كرده 
علماي  كه  آنگاه  و  كرد  ايران حركت  به طرف   - بود 
آماده سازي وسايل  در حال  ايشان  دريافتند كه  سامرا 
سفر براي حركت به طرف ايران است با اصرار زياد از 
ايشان خواستند كه در سامرا بماند ولي ايشان رضايت 
مادر را كه رضايت خداوند در آن بود به تدريس و اقامت 

در سامرا ترجيح داده و به طرف اصفهان به راه افتاد. 
چون مردم تهران از ورود آية اهلل شاه آبادي به ايران 
و  برود  تهران  به  كه  خواستند  ايشان  از  شدند  مطلع 
آباد  شاه  خيابان  در  ايشان  منزل  چون  و  پذيرفت  وي 
آبادي  شاه  اهلل  آية  به  بود  كنوني(  اسالمي  )جمهوري 

معروف شد. 
سخنراني  و  جماعت  اقامه  منزل  در  نخست  ايشان 
به مسجد  را  جا سنگر  كمبود  به سبب  بعد  و  مي نمود 

سراج الملك منتقل كرد. 
تهران  در  ق.   1347 تا  ق.   1330 سال  از  بزرگوار  آن 
اقامت داشت. در آن زمان چون تازه رضاخان به قدرت 
رسيده بود يكي از مهمترين اقدامات آية اهلل شاه آبادي 
مبارزه با ظلم ستم شاهي وي بود، چنانكه امام »قدس 

سره« مي فرمايند: 

»مرحوم آية اهلل شاه آبادي عالوه بر آنكه يك فقيه و 
عارف كامل بودند يك مبارز به تمام معنا هم بودند.«3 
در اوج خفقان رضاخاني، آية اهلل شاه آبادي، از علماي 
به  اعتراض  در  كه  خواست  شهرها  ديگر  و  تهران 
در شهر ري  عبدالعظيم  پناه حضرت  در  ستمهاي شاه 
ايشان  نتوانستند  علما  ولي  شوند.  متحّصن  آمده،  گرد 
را  ايشان  نفر  دو  تنها  كه  در حالي  و  كنند  را همراهي 
همراهي مي كردند دست از مبارزه خود برنداشت و چون 
ماه محرم بود همه روزه با سخنرانيهاي كوبنده فجايع 

رژيم را براي مردم بازگو مي نمود. 
آن بزرگوار حدود پانزده ماه به تحصن ادامه داد و آنگاه 
در سال 1347 ق. راهي شهر مقدس قم شد. و به تعليم 

و تربيت طالب علوم ديني همت گمارد.4 
كسب  بزرگ  عالم  اين  محضر  از  كه  افرادي  از  يكي 
شاه  اهلل  آية  نزد  كه  است  )ره(  امت  امام  نمود  فيض 
آبادي كتابهاي عرفاني فصوص الحكم، مفتاح الغيب و 
منازل السائرين را فرا گرفت. امام )ره( چگونگي آشنايي 

خود با آية اهلل شاه آبادي را چنين توضيح مي دهد: 
»من پس از آنكه توسط يكي از منسوبين مرحوم شاه 
با ايشان آشنا شدم، در مدرسه فيضيه ايشان را   آبادي 
مالقات كردم و يك مسأله عرفاني از ايشان پرسيدم. 
شروع كردند به گفتن: فهميدم اهل كار است. به دنبال 
با ايشان يك درس  ايشان آمدم و اصرار مي كردم كه 
داشته باشم و ايشان در ابتدا قبول نمي كردند تا به گذر 
»عابدين« - يكي از محالت قم - رسيديم و باالخره 
قبول  مي خواهم  فلسفه  من  مي كرد  فكر  كه  ايشان 

كردند. 
ايشان گفتم كه فلسفه خوانده ام و عرفان  به  ولي من 
مي خواهم و ايشان دوباره بنا را گذاشتند بر قبول نكردن 
و من باز هم اصرار كردم، تا باالخره ايشان قبول كردند 
مفتاح  و  فصوص  ايشان  نزد  سال  هفت  حدود  من  و 

الغيب خواندم.« 
به  داشت  زيادي  عالقه  امام  به  آبادي  شاه  اهلل  آية 
بدون  كند  صدا  را  او  مي خواست  گاه  هر  كه  گونه اي 

آوردن پسوند يا پيشوندي همان گونه كه پدران فرزندان 
خود را صدا مي كنند مي فرمود: 

روح اهلل! آري، او امام را روح خدا مي دانست. البته عالقه 
آنجا كه هرگاه  تا  بود  زياد  بسيار  استادش  به  امام هم 
له  روحي  مي فرمود:  مي آورد  ميان  به  نامي  ايشان  از 
امام  كتابهاي  در  اين مطلب  باد!  او  فداي  جانم  الفداء، 
)ره( بخصوص در كتابهاي عرفاني ايشان كاماًل مشهود 

است.5
يكي ديگر از افرادي كه در قم از خرمن علم آيت حق، 
شهاب  سيد  العظمي  اهلل  آية  چيد  خوشه ها  آبادي  شاه 

الدين مرعشي نجفي است. 
آية اهلل شاه آبادي هفت سال در قم اقامت گزيد. زماني 
نيز مردم تهران به قم آمده، از ايشان خواستند به تهران 
پي  در  خود،  باطني  ميل  رغم  به  وي  و  كند  مراجعت 
احساس وظيفه در سال 1354 ق. راهي تهران شد. ابتدا 
بازار  در  واقع   - الدوله  امين  مسجد  در  سال  دو  حدود 
چهل تن - به امامت جماعت و ارشاد و هدايت پرداخت 
و آنگاه كه يكي از شبستانهاي مسجد جامع - كه قبل از 
آن تبديل به انبار شده بود - آماده شد، نماز و سخنراني 
را بدانجا منتقل نمود و از آن پس مسجد جامع سنگر 
مبارزه با رضاخان گرديد.6  در موقعيتي كه رضاخان تمام 
مساجد و منابر را تعطيل نموده بود آية اهلل شاه آبادي 
هيچ گاه نماز و سخنراني اش قطع نشد. زماني هم كه 
رضاخان پوشيدن لباس روحانيت را ممنوع كرده بود او 
فرزندانش را به روحاني شدن و پوشيدن لباس مقدس 
روحانيت تشويق كرد و به بركت همين تالش مخلصانه 

هفت تن از فرزندان ايشان روحاني شدند. 
مأموران رضاخان، براي آنكه بتوانند صداي حق طلب 
آية اهلل شاه آبادي را خاموش كنند، منبر او را از مسجد 
جامع دزديدند ولي از آن پس ايستاده سخنراني مي كرد 

و مي گفت: 
»منبر سخن نمي گويد اگر مي خواهيد سخنراني تعطيل 
صبح  اذان  از  قبل  روز  هر  من  و  ببريد  مرا  بايد  شود، 
عرضه  اگر  مي آيم،  مسجد  طرف  به  منزل  از  تنهايي 
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داريد آن وقت بياييد و مرا دستگير كنيد.« 
روباه صفت  عّده اي  روزي  گفتار شجاعانه  اين  پايه  بر 
ور  به مسجد جامع حمله  براي دستگيري شيخ عارف 
چكمه  يزيد  لشكر  همچون  تمام  بي شرمي  با  و  شدند 
نهيبي  حق  آيت  ناگاه  كه  شدند  مسجد  وارد  پوشان 
براي  و  گذاشتند  فرار  به  پا  آنها  همگي  و  زد  آنها  بر 
دستگيري ايشان در بيرون مسجد كمين كردند و آنگاه 
كه آية اهلل شاه آبادي از مسجد خارج شده فرمانده آنها 
رو به شيخ عارف كرد و گفت: »آقاي شاه آبادي! آقاي 

شاه آبادي! تو بايد همراه ما بيايي كالنتري.
آية اهلل شاه آبادي ايستاد و در حالي كه ابروانش به هم 
گره خورده بود گفت: »برو به بزرگترت بگو بياد!« و به 

راه خود ادامه داد. 7
از ديگر اقدامات فرهنگي و ابتكارات آية اهلل شاه آبادي 
برپايي جلسات سخنراني خانگي - دور از چشم مأموران 
رژيم بود - كه نقش مهمي در مبارزات و آگاهي سياسي 
ايفا مي كرد. شيخ عارف كامل از تعليم و تربيت  مردم 
كودكان و نوجوانان نيز غافل نبود و در پي اين مقصود 
نونهاالن  تعليم  و  تدريس  به  را  خود  شخصي  منزل 

اختصاص داده بود. 
او چند مرد صالح و مؤمن انتخاب كرد كه به دانش آموزان 
درس بدهند و خود نيز بر كار مدرسه نظارت داشت و 
هفته اي يك بار سخنراني براي دانش آموزان و اولياي 

آنها، آنها را در حفظ شعاير اسالم راهنمايي مي كرد. 
اهميت  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  براي  آيت حق 
زيادي قائل بود و در انجام اين واجب الهي از مردم و 
آورده اند  چنانكه  مي جست.  استمداد  هم  مسجد  اهالي 
معلم  آوردن  با  بود  ايشان  همسايگي  در  كه  پزشكي 
و  ايشان  ناراحتي  موجبات  آن،  وسايل  و  موسيقي 
همسايگان را فراهم كرده بود و چون حضرت آية اهلل 
شاه آبادي از او خواست كه از اين عمل شيطاني دست 

بردارد قبول نكرد! 
آيت حق در سخنراني شب جمعه فرمود: »خوب است 
از اين پس هر كسي از جلو مطب اين دكتر مي گذرد با 

خوشرويي از او بخواهيد كه از اين عمل دست بردارد..
چند روز گذشت. پزشك هر روز با دهها مراجعه كننده 
مواجه مي شد كه همگي به او تذكر مي دادند كه دست 
از اين عمل بردارد. او چاره اي جز تعطيل كردن كالس 
نديد و آنگاه كه به آية اهلل شاه آبادي مواجه شد گفت: 
را تمام كردي...  با قدرت ملت كار  آبادي!  »آقاي شاه 
من جواب مراجع قضايي و قانوني را مي توانستم بدهم 

ولي هرگز درباره اين روش مردمي نينديشيده بودم.« 
آري، بر اثر تالش خستگي ناپذير ايشان و ديگر مؤمنان 
كليه مراكز فساد در مدت كوتاهي از آن منطقه برچيده 

شد.8 
آن  از  بعد  و  تدريس  ايشان  فرهنگي  اقدام  مهم ترين 

تأليف است. 
تدريس  ده درس  تا  نه  روزي  قم  علميه  در حوزة  وي 
از علما كه  اينكه هر يك  توجه  نكته جالب  مي كرد و 
در درسي از درسهاي ايشان شركت مي كرد، استاد را در 
همان رشته خاص بسيار مي ستود؛ چنانكه امام )ره( كه 
در درسهاي عرفان ايشان حاضر مي شد استادش را در 
عرفان فوق العاده مي ستود و آية اهلل ميرزا هاشم آملي 
)ره( معتقد بود مهارت ايشان در فقه و اصول بيش از 

فلسفه و عرفان است. 
آنچه ايشان تدريس مي نمود عبارت بود از: 

1. فقه و اصول )دورة سطح و خارج(
2. تفسير. 
3. عرفان. 

4. فلسفه و منطق و...
شاگردان :9

1.حضرت امام خميني )ره(
2.آية اهلل حاج شهاب الدين مرعشي نجفي. 

3. آية اهلل حاج ميرزا هاشم آملي. 
4.آية اهلل شيخ محمد رضا طبسي نجفي. 

5.آية اهلل حاج محمد ثقفي تهراني )پدر همسر حضرت 
امام( و... 

آثار 
كه  مانده  برجا  فراواني  كتابهاي  كامل  عارف  شيخ  از 
به چاپ  هنوز  ديگر  بعضي  و  آنها چاپ شده  از  برخي 
نرسيده است. در اين ميان، بعضي از رساله ها و كتابهاي 
چاپ نشده ايشان، پس از رحلت استاد در اختيار حضرت 
امام )ره( قرار داشت كه در سال 1343 ش. در حمله 
ساواك به كتابخانه و منزل امام در قم همراه آثاري از 

امام راحل ربوده شد. 
اينك مروري بر آثار آية اهلل شاه آبادي: 

االسالم  حرام  كتاب  اين  ديگر  نام  المعارف  1.شذرات 
است و در ايران چند بار به چاپ رسيده است. اين كتاب 
در دو جلد جبيبي و دوباره مطالب اخالقي و مبارزه با 

تهاجم فرهنگي است. 
الف:  است:  البحار. عربي و شامل 3 بخش  2.رشحات 
و  االنسان  ج:  الرجعه.  و  االيمان  ب:  العترة.  و  القرآن 

الفطرة. 
3.مفتاح السعاده في احكام العبادة )توضيح المسائل(. 

4.حاشيه نجاة العباد: چنانكه از نام آن بر مي آيد شامل 
حاشيه هايي است كه ايشان بر كتاب نجاة العباد استاد 

بزرگ شيخ محمد حسن صاحب جواهر نوشته است. 
5.منازل السالكين: موضوع اين كتاب اخالق است كه 

در هزار منزل تنظيم شده است. 
6.حاشيه كفاية االصول آخوند خراساني. 

7.حاشيه فصول االصول. 
8.رسالة العقل و الجهل. 

9.تفسيري مشتمل بر توحيد، اخالق و سير و سلوك. 
10. چهار رساله درباره نبوت عامه و خاصه و تعدادي 

كتب و رساله ديگر.10
و سرانجام در ساعت 2 بعد از ظهر روز پنجشنبه سوم 
آذر 1328 ش. )سوم صفر 1369 ق.( پس از هفتاد و 
هفت سال عمر پر بركت روح او به ملكوت اعلي پرواز 
كرد. جنازه پاك او را تشييع هزاران نفر از مردم مؤمن به 
حضرت عبدالعظيم منتقل و در مقبره شيخ ابوالفتح رازي 

)مفسر بزرگ( مدفون گشت. 

پی نوشت:
1. استادزاده، حوزه علميه شهيد شاه آبادي، ص 33 - 35؛ مجله تاريخ و 

فرهنگ معاصر، شماره 5، ص 181. 
2. استادزاده، ص 36، مجله التوحيد، شماره 66، ص 36 - 130؛ مصاحبه 

مؤلف با آيت اهلل محمد شاه آبادي فرزند آيت اهلل العظمي شاه آبادي. 
3. امام در ديدار با خانواده شهيد شاه آبادي - 1363/2/9. 

4. مجله تاريخ و فرهنگ معاصر، شماره 5، ص 186 - 187؛ استادزاده، 
ص 41 - 47؛ مصاحبه با آيت اهلل شاه آبادي. 

5.  استادزاده، ص 48 - 50؛ سيماي فرزانگان، رضا مختاري، ج 3، ص 
87 - 88؛ آيت اهلل سبحاني در درس خارج اصول؛ مصاحبه با آيت اهلل 

محمد شاه آبادي. 
ص  استادزاده،  187؛  ص   ،5 شماره  معاصر،  فرهنگ  و  تاريخ  مجله   .6

 .57 - 56
7. مصاحبه با آيت اهلل محمد شاه آبادي، مجله تاريخ و فرهنگ معاصر، 
شماره 5، ص 188، به نقل از شيخ نوراهلل شاه آبادي؛ استادزاده، ص 57، 

به نقل از شهيد شاه آبادي. 
8. مصاحبه با آيت اهلل محمد شاه آبادي، مجله تاريخ و فرهنگ معاصر، 

شماره 5، ص 186 - 189. 
9. استادزاده، ص 61 - 63؛ مصاحبه با آيت اهلل محمد شاه آبادي. 

باقري  كوشش  به  يزدي،  ريحان  رضا  علي  سيد  دانشوران،  آيينه   .10
بيدهندي، ص 185؛ مجله تاريخ و فرهنگ معاصر، شماره 5، ص 191 - 

192؛ استادزاده، ص 73 - 74.

بيشتر بدانيم
طلبه بايد تمام وقتش را صرف طلبگی كند و به 
تهذيب و تحصيل و تحقيق بپردازد. زمانی كه طلبه 
اهل  وقف  نوشتم:  پيشانيم  روی  انگشت  با  شدم 
بيت)ع( و می دانيد جنس وقفی را در غير از مكان 

وقف نمی شود استفاده كرد.

گزديده ای  از سخنان عالمه مرتضی عسگری
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        آسيب شناسی کتاب 
های هديه های آسمانی
زينب رضايی طلبه پايه سوم مدرسه علميه حضرت ولی عصر)عج(

چکيده:
كودكان  شدن  اجتماعی 
طريق  از  مدارس  در 
،كالس  يها ز همبا دوستان،
در  افراد   وساير  درس،معلم 
گيرد. می  صورت  مدرسه 

توجه  بايدابتدا  اين جهت  به 
خاص به كتابهای درس دينی 
كتب  محتوای  داشت.كه 
درسی به گونه ای تدوين و 
تاليف شود كه سبب تحقق  
نيازمندی  و  آموزش  اهداف 

دانش آموزان مخاطب شود.
اما رفتارهای دانش آموختگان 

نشانگر اين است كه بخش عمده ای از اهداف،  تحقق 
پيدا نكرده است. اهداف و سواالت تحقيق حاضر به شرح 

ذيل است:
- در متن و تصاوير كتاب دينی  توجه به مبانی اخالقی به 

چه ميزان است؟
به  موردنظرتوجه  درسی  كتاب  تصاوير  و  متن  در   -

هنجارهای اجتماعی به چه ميزان است؟
-  در متن و تصاوير كتب درسی دينی مورد توجه به مقوله 

علمی و آموزشی مفاهيم دينی تاچه ميزان است؟

کليد واژه گان:
آموزش، پرورش، تعليم و تربيت،هديه های آسمانی

مقدمه :
هر كاری هدفی نهفته دارد و تدريس يك  كتاب درسی 
نيزاز اين قاعده مستثنی نيست،  تعليم و تربيت اسالمی 
يا تعليمات دينی و قران كه در مقاطع تحصيلی مدارس 
تدريس می شود هدفی مهم را دنبال ميكند و آن تربيت 
انسانهايی با اعتقادات و باور های دينی است كه اين باورها 
و اعتقادات را در تمام مراحل زندگی در جسم و جان خود 
داشته و بر اساس آن عمل كنند و حال اين سوال مطرح 
كه  آموزانی  دانش  آيا  كه  است 
اتمام  به  را  خود  تحصيل  دوران 
می رسانند وكتاب تعليم و تربيت 
دينی را خوانده اند به اين باورها و 

اعتقادات رسيده اند يا نه؟
و اگر رسيده اند چند درصد عامل 

به اين آموزه ها هستند؟ 
رضايت  چندان  جواب  شك  بی 
و  نيست  كننده  قانع  و  بخش 
دليل اين امر نيز ناشی از عوامل 
اين  از  يكی  كه  است  گوناگون 
ی  شيوه  و  درسی  كتب  عوامل، 
درمقاطع  دينی  تعليمات  تدريس 

مختلف تحصيلی است.
اين مقاله شامل بخش های زير ميباشد:

- معنای تربيت دينی
- هدف از تربيت دينی 

-  تشريح كتب دينی
- نقايص

-  تيجه و پيشنهادات

معنای تربيت دينی:
در  و  تعليم1  آموختن،  عمل  معنای  به  لغت  در  آموزش 
اصطالح آموزش به فعاليت هايی گفته می شود كه با هدف 
آسان ساختن يادگيری از سوی آموزگار يا معلم طرح ريزی 
می شود و بين آموزگار و يك يا چند يادگيرنده به صورت 

كنش متقابل جريان می يابد.2
پرورش در لغت به معنای مراعات،  رعايت، تربيت، تعليم، 
تاديب3 رشد پيدا كردن و بزرگ شدن كسی يا چيزی همراه  

با مراقبت و برآورده كردن نيازهايش.4
و  منظم  فرايندی  يا  جريان  به  پرورش  نيز  اصطالح  در 
مستمر گفته می شود كه هدف آن هدايت رشد جسمانی و 
روانی، يا به طور كلی هدايت رشد همه جانبه ی شخصيت 
پرورش يافته گان در جهت كسب و درك معارف بشری 
و هنجارهای مورد پذيرش جامعه و نيز كمك به شكوفا 
شدن استعداد های آنان است. بنا بر اين تعريف، يك نظام 
پرورشی موفق هم فرد را در شكوفا ساختن استعداد های 
ذاتی اش كمك می كند و هم او را به عنوان يك فرد آگاه 
از مسائل جهانی و متعهد به ارزش های جامعه ای كه به 

آن وابسته است پرورش می دهد.5
اسالم به عنوان يك مكتب دارای هدف های مشخص و 
مقررات همه جانبه ای كه دارد نمی تواند فاقديك سيستم 
خاص آموزشی  باشد. يعنی مكتبی كه می خواهد در مردم 
طرح های خاص اخالقی، اقتصادی و سياسی را پياده كند؛ 
اعم از اينكه هدف، فرد باشد يا جامعه.  بديهی است كه 
آموزش و پرورش افراد را ضروری می داند. ناگفته نماندكه 

در اسالم اصالت فرد محفوظ است.6
تربيت عبارت است از پرورش دادن، يعنی استعداد های 
فعليت  به  بالقوه در يك شی موجود است  را كه  درونی 
درآوردن و پروردن. تربيت بايد تابع و پيرو فطرت،  يعنی 
تابع و پيرو طبيعت و سرشت شی باشد. اگر بنا باشد يك 
شی شكوفا بشود بايد كوشش كرد همان استعدادهايی كه 
در آن است بروز و ظهور بكند. و از همين جا معلوم ميشود 
ترس و ارعاب و تهديد، در انسان ها عامل تربيت نيست، 
يعنی استعدادهای هيچ انسانی را از راه ترساندن،  زدن، 

ارعاب و تهديد نميشود پرورش داد. 7
دراينجا الزم است توضيح داده شود :

اساس تربيت در انسان بايد بر شكوفا كردن روح باشد و 
دوره های مختلف عمر از اين نظر فرق می كند،  بعضی 
دوره ها متناسب تر و موقعيت بسيار بهتری برای شكوفا 

شدن استعدادها دارد.
دوره هفت سالگی تا حدود سی سالگی دوره بسيار مناسبی 
است برای شكوفا شدن روح از نظر انواع استعدادها: علمی،  
دينی و اخالقی، و لذا جزء بهترين دوران عمر هركسی 
همان دوران محصل بودن اوست.، چون هم اوان روحش 
يك اوان بسيار مناسب است و هم در اين اوان در يك 
محيطی قرار می گيرد كه روز به روز بر معلومات،  افكار و 

انديشه، ذوقيات و عواطفش افزوده ميشود.8
استعدادهای انسان نيزدو نوع است : استعدادهايی كه با 
استعدادهای  نوع ديگر  و  است   ديگر موجودات  سهيم 

اختصاصی او است. 9

پرورش استعداد عقالنی:
اول  درجه  در  انسان،  مخصوص  استعدادهای  ميان  در 
استعداد عقالنی است. اسالم يك دين طرفدار عقل است 
و به نحو شديدی هم روی اين استعداد تكيه كرده است، و 
تاييد خود را هميشه از عقل ميخواهد.و در روايات شيعی نيز 

به عقل و تعقل اهميت زيادی داده شده است. 
از عوامل تربيت نيز ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:

تقويت اراده،  عبادتَ ، محبت، تقويت حس حقيقت جويی،  
مراقبه و محاسبه، تفكر محبت اوليا، ازدواج، جهاد، كار.10

هدف های کلی تعليم و تربيت اسالمی:
اعتقادی: تقويت ايمان و اعتقاد به مبانی اسالمی و بسط 
بينش الهی بر اساس قران كريم و سنت پيامبر )ص( و ائمه 

معصومين )ع(.
منظور  به  برای خود شناسی  زمينه الزم  ايجاد  اخالقی: 
خداشناسی. شناخت، پرورش و هدايت استعدادهای افراد 

در جهت اعتالی فرد و جامعه. 
علمی و اموزشی: تقويت روحيه حقيقت جويی،  تعقل و 
تفكر،مطالعه و بررسی، تعمق،  تحقيق و نقادی و ابتكاردر 

تمام زمينه های اسالمی و علمی. 
اجتماعی: پرورش روحيه پاسداری از مقدسات و استواری 
اسالمی.  اخالق  و  پايه حقوق  بر  خانواده  روابط  و  بنيان 
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پرورش روحيه تحقق بخشيدن به قسط و عدالت اجتماعی 
و اقتصادی اسالم وپاسداری از آن.11

هدف از تربيت دينی، حضور قران و سيره ی معصومين )ع( 
در متن زندگی دانش آموزان است ما با تعليم مسائل دينی 
و با روش های مطلوب و خاص می توانيم در دانش آموزان 
درك و شعور دينی ايجاد كنيم. اگر تالش همه ی ما بر اين 
باشد كه از طريق روح حاكم بر تمامی برنامه های رسمی 
و غير رسمی تربيت، تزكيه و تاديب صورت گيرد و مفاهيم 
نظری به صورت رفتار دينی درآيد، ميتوانيم ادعا كنيم كه 
تربيت دينی تا حد زيادی تحقق پيدا كرده است آنچه با 
توجه به مقتضيات زمان در تربيت دينی بايد مد نظر قرار 

گيرد، اصالحات در روشهای تربيت دينی است.
مدريت مراكز آموزش و پرورش ما با توجه به تفاوت های 
فردی در دانش آموزان،  اصل زيبا شناسی و ابزار هنر را 
به ويژه در غنی سازی، اوقات فراغت و فوق برنامه را بايد 
لحاظ كنند و در اين مسير عمدتا به مراحل رشد كودكان 
دوره  دبستان،   از  پيش  سنی  گروههای  در  نوجوانان  و 
دبستان و دوره راهنمايی توجه داشته باشند و همچنين بايد 
به اهميت نقش خانواده در ايجاد معنويت و تربيت دينی 
كودكان توجه جدی شود و با ايجاد راهكارهای مختلف در 
خانواده ها زمينه ی رشد معنوی و تربيت دينی كودكان را 

فراهم كرد.12

غايت پرورشی در دوره دبستان:           
گوش  مهارت  كسب  برای  افراد  وتربيت  سازی  آماده 
وپرورش  كردن  گفتن،فكر  كردن،خواندن،نوشتن،سخن 
توانای های عقالنی ازقبيل خود اگاهی، ادراك صحيح از 
مفاهيم و استدالل،  تلطيف عواطف،  پی ريزی مبانی دينی، 
اعتقادی و قواعد اخالقی متناسب با سن، شناخت نقش و 
جايگاه اجتماعی ديگران و كسب روحيه ی همكاری و 

تعاون از طريق عمل و تجربه.13 

تشريح کتب درسی:
اهداف محور اخالقی،  فراوانی بيشتری را در كتاب های 

هديه به خود اختصاص داده است و بعد از آن به ترتيب 
دارند.  قرار  علمی-آموزشی  و  اجتماعی  محور  اهداف 
بيشترين درصد فراوانی اهداف محور اخالقی،  اجتماعی 
و علمی-آموزشی در كتاب هديه های پايه دوم مشاهده 
شده است از بين محورهای سه گانه،درصد فراوانی محور 
اخالقی نسبت به دو محور ديگر يعنی اجتماعی و علمی-

آموزشی در بين پنج پايه تحصيلی بيشتر است. بيشترين 
درصد فراوانی مربوط به محور اخالقی در پايه پنجم است 
و كمترين درصد فراوانی مربوط به محور اجتماعی در پايه 

دوم ابتدايی است.13

نقايص:
نام اين درس در دوره های تحصيلی  -  متفاوت بودن 
) هديه های  ابتدايی  ای كه در مقطع  به گونه  مختلف 
آسمانی( در مقطع راهنمايی ) تعليمات دينی ( و در مقطع 
متوسطه ) دين و زندگی( باعث گرديده است دانش آموزان 
و حتی اوليا چنين تصور كنند كه اين كتابها ربطی به هم 

ندارند.
-  از نحوه نگارش، تصوير گری،  چينش مطالب،. .. دقيقا 
مشخص ميگردد كه اوال در تاليف اين كتب همانند ساير 
كتب درسی مدارس از معلمان مربوطه استفاده خوبی نشده 
ارتباط  گانه  سه  مقاطع  در  درس  اين  مولفان  ثانيا  است 
چندانی با همديگر ندارند و اين موضوع حتی در كتابهای 
هديه آسمان و قران مقطع ابتدايی دقيقا به چشم می خورد.  
به عنوان مثال در كتابهای هديه تصاوير پيامبران و ائمه به 
صورت نيم رخ و يا هاله ای از نور نشان داده شده است 
اما در كتابهای قران همان پايه تصوير حضرت ابراهيم )ع( 
كامال طراحی شده است و طراحی آن هم چندان جالب 

نيست.
با  مجزا  كتابی  ابتدايی  و  راهنمايی  دوره  در  قران  كتاب 
دوره  در  اما  باشد  می  خود  به  مخصوص  درس  ساعت 
متوسطه كتاب قران و كتاب دين و زندگی يك كتاب شده 
اند و اين كار باعث شده در اغلب موارد ساعت قران به 
دليل حجم زياد مطالب دينی فدای آن شود و روخوانی 

اكثر دانش آموزان ضعيف باشد. وجود برخی تصاوير مبهم 
در جلد كتابها يا صفحات اول درسها يا متن درسها، كه اين 
امر در دوره متوسطه بيشتر می باشد هرچند اين تصاوير به 
عقيده تصويرگران آن دارای پيام هايی می باشد ولی دانش 
آموزان و حتی در بيشتر موارد دبيران از درك پيام موجود در 
تصاوير بی بهره اند و چنين به نظر می رسد كه فقط مولفان 
خواسته اند كه صفحات سفيد نباشد.) رجوع شود به كتاب 
هديه اسمان پايه پنجم. ص 103، 102، 72، 41، 40،  39(.
- در كتاب های دينی بحثی از فرهنگ ايرانی و اسالمی 

به ميان نيامده است.
- به سيره عملی پيامبر اكرم )ص( و ائمه توجه چندانی 

نشده است. 
- كتابها بيشترحالت تئوری به خود گرفته اند. لذا بجای 
مصاحبه با افراد موفق و متدين كه تاثير عميقی روی دانش 

آموزان داشته باشد كامال خالی به نظر ميرسد.
-  در بيان مطالب دينی از امثال و حكم و داستانهای جالب 

و. .. استفاده كافی نشده است.
كه درس  اند  تاليف شده  ای  گونه  به  دينی  كتابهای   -
خواندن و حفظ كردن درس جای دل بستن به درس را 

گرفته است
- نبود امكانات آموزشی مرتبط با اين درس از قبيل فيلم،  

كتابهای منبع و اساليد و.... 
- روش ارزشيابی درس دينی درست به نظر نمی رسد چرا 
كه هرگز نبايد درس دينی را با ساير دروس در يك رديف 
قرار داد به عنوان مثال در درس رياضی هدف، آموزش 
يكسری فرمول ها،  اصطالحات تعاريف،  و استفاده از آنها 
در حل مسائل مربوط به آن علم است اما هدف درس دينی 
را در محور اساسی می دانيم محور اول آشنايی دانش آموز 
با يكسری تعاريف و اصطالحات و وقايع مذهبی است.  و 
محور دوم بكار بستن اين تعاريف و اصطالحات در زندگی 
و به عبارت ديگر تبديل آن تعاريف و دانسته ها به اعتقادات 
و باورها در زندگی فردی و اجتماعی روزمره است درس 
دينی در محور اول با ساير علوم مشترك است اما محور 
دوم مختص اين درس است لذا اگر فردی همه تعاريف 

و اصطالحات دينی را بداند ولی اعتقاد و اعتنايی به آنها 
در زندگی روزمره نداشته باشد قطعا يك انسان با تعليم و 

تربيت دينی نخواهد بود.
- در حال حاضر در مدارس،  ارزشيابی دينی فقط از محور 
اول به عمل می آيد و محور دوم كامال ناديده گرفته شده 

است.
پيشنهادات:

ميدانيم مساله تعليم و تربيت بزرگترين مساله جامعه است 
به طوری كه ممالك مترقی،  ترقی و تعالی خود را مرهون 
داشتن آموزش و پرورش مترقی ميدانند و ممالك عقب 
مانده نيز به اين دليل عقب افتاده اند كه فعاليت دستگاه 
تربيتی آنان ضعيف و هماهنگ با ساير دستگاهها نبوده 

است.
معلمان ما بايد از بين برترين دانش آموزان از نظر اخالق و 
علم مشخص شوند، پس از انتخاب بايد ايشان را در مراكز 
ويژه ای زير نظر برجسته ترين استادان تربيت كنيم تربيت 
ايشان بايد شبانه روزی باشد. و در تمام مدت شبانه روز از 
كار ايشان آگاهی داشته باشيم و آگاهی آنان را نسبت به 
انسان پتانسيل عظيمی كه انسان دارد باشد افزايش دهيم 
بايد شرح حال معلمان برجسته،  مخترعان، مكتشفان و 
انديشمندان را به طور مستمر مطالعه نمايد بايد دقيقا شرح 
حال استعمار گران را بخواند و بدانند در طول چند صد سال 
اخير چه مصيبت هايی بر سر اين كشور آمده است، بايد ده 
ها فيلم در اين زمينه ببينند و به تجزيه و تحليل آن بنشينند 

و در رشته تحصيلی خود پيشرفت چشمگير داشته باشد. 
كار تربيت معلم فرايندی نيست كه سرسری شمرده شود، 
بلكه مهمترين فعاليت اجتماعی است،  ملتی كه معلم نداشته 
باشد در حقيقت يتيم و فقير و بيچاره است،  در شان معلمان 
همه صحبت كرده اند و اهميت و عظمت وی را بر شمرده 
اند اما بدبختانه دستگاهی كه اين مقام را پياده نمايد وجود 
ندارد. امام خمينی )ره( فرمودند: اگر مدارس و دانشگاههای 
ما درست نشود، اميد آنكه يك جمهوری اسالمی پيدا كنيم 
از دست خواهيم داد و رهبر انقالب فرمودندكه  : تعليم و 

تربيت مسئله ی اول نظام جمهوری اسالمی ايران است.
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 اما ميبينيم كه معلم كه محور اصلی آموزش و پرورش 
است، وضعيت بسيار رقت باری داشته و دارد.14

نتايج:
وحدت نداشتن در بينش و منش و همچنين وحدت نداشتن 
در هدف و خط مشی،  از عوامل مهم آسيب شناسی تربيت 
دينی در جامعه ما به شمار می آيد. فضا و تربيت دينی بين 
مراكز متولی تربيت دينی مثل رسانه ها، نهاد های فرهنگی 
و هنری در جامعه موجب تضاد تربيت و سرگردانی نسل 
جوان ما در جامعه شده است. اگر يكپارچگی به مفهوم 
تلفيق  رويكرد  با  تشكيالت،   و  ساختار  به  كلمه  واقعی 
فعاليتهای آموزش و پرورش شكل منسجم خود را پيدا 
نكند، قطعا آسيب پذيری نسل جوان ما در آينده بيشتر 
از گذشته خواهد بود. در همين مسير بايد به جاذبه های 
دينی با توجه به استعداد جامعه و جايگاه دين در عرصه بين 
المللی و بحث جهانی شدن توجهی دقيق و زيركانه داشت.
اگر بحث تربيت دينی بر اين مبنا باشد كه دين به مفهوم 
جوهر زندگی تلقی شود آنگاه لزوم آگاهی نسبت به اهميت، 
ضرورت، فوايد و نسبت دين با ديگر حوزه های معرفتی 
مشخص خواهد شد در دنيای كنونی توسعه و ايجاد مدارس 
به مفهوم امروزی،  گسترش سريع فناوری و اطالعات، 
صنعتی شدن جوامع و نيازهای متنوع عصر انفجار دانش،  
دايره ی تاثير گذاری عوامل مختلف را بر افكار و انديشه 
های دانش آموزان گسترده تر از گذشته كرده است بنابراين 
سهم خانواده ها و حتی معلمان در تكوين شخصيت دانش 
آموزان روز به روز كمرنگ تر ميشود.  عوامل محيطی به 
ويژه رسانه ها نقش عمده ای را بر عهده دارند و به صورت 
شبانه روزی در تغيير انديشه ها و افكار كودكان،  نوجوانان و 
حتی بزرگساالن نقش تاثير گذار و مهم خود را ايفا ميكنند.
آنچه مسلم است اينكه هنوز مدارس ما به عنوان اصلی 
ترين كانون های تربيتی مورد توجه و برنامه ريزی دقيق و 

سريع قرار نگرفته اند.
اگر نظام آموزش و پرورش ما بخواهد از مسير اموزش های 
صرف به سمت تربيت دينی، اخالقی و اجتماعی حركت 

كند الزم است بسياری از اهداف و روشها را تغيير دهد. در 
محيطهای آموزشی بايد به دانش آموز به تناسب عالقه و 
استعدادش آموزش داده شود. بحث محوريت كتاب حذف 
شود و به جای تكيه بر محفوظات روش كسب اطالعات 
و يادگيری خالق محور كار باشد در غير اين صورت به 
هدف مطلوب در تربيت دينی دانش آموزان دست نخواهيم 

يافت.15
انسان  عقل  اينكه  بر  عالوه  دين  آموزش  امر  در  وبايد 
درگيرحل وفهم عميق مسائل فلسفی دين شود احساس او 

نيز در گير تعلق و محبت آموزه های دينی گردد.
پی نوشت:

1. لغت نامه دهخدا،  تاليف علی اكبر دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه 
تهران،  جلد اول از دوره جديد، 1372 

2. روانشناسی پرورشی، روانشناسی يادگيری و اموزش ويراست نو، تاليف علی 
اكبر سيف، چاپ اول،  پاييز 89، موسسه انتشارات اگاه

3. همان، جلد چهارم، 1373
4. فرهنگ فشرده سخن،  حسن انوری، كتابخانه ملی ايران، 1382

5. روانشناسی پرورشی، روانشناسی يادگيری و اموزش ويراست نو، تاليف علی 
اكبر سيف، چاپ اول،  پاييز 89، موسسه انتشارات اگاه

6. تعليم و تربيت در اسالم،  مرتضی مطهری، تهران، انتشارات صدرا، 1372، 
ص 16

7. همان،  صص 57-56
8. همان، ص 60

9. همان، صص 266-265
10. همان، صص 274-271

11. روانشناسی پرورشی، روانشناسی يادگيری و اموزش ويراست نو، تاليف علی 
اكبر سيف، چاپ اول،  پاييز 89، موسسه انتشارات اگاه
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2- سيف، علی اكبر، روانشناسی پرورشی موسسه انتشارات اگاه، 1389
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مقدمه
خداوندمتعال ازآفريده خويش مراقبت می نمايدوبه مامی 
آموزدكه آنچه دستاوردشماست،نبايدرهاشودوبايدموردمحا

فظت قرار گيرد.
آيه1سوره نسا:هماناخداوندمراقب شماست.

واسطه  بی  صورتی  به  مراقبت  تنهااين  نه  سپس 
اين  برای  هايی  واسطه  بلكه  شود  می  طرح  ومستقيم 
بگيريم  گماردتامانيزتعليم  می  انسانها  نيزبرای  مراقبت 
كه درشرايطی غيرازخود،ازديگران هم برای اين مراقبت 

ياری وكمك بگيريم.
نمی  سخنی  هيچ  ميفرمايد:آدمی  ق  لذادرآيه15سوره 

گويدمگرآن كه دركناراومراقبی آماده است.
پس ازخداوندوفرشتگان،آدمی،بايدازنفس خويش مراقبت 

كندودائم درحال محاسبه آن باشد.
مراقبت،راهكارهايی  اين  عملی،برای  درزندگی  قطعا 
آن  وبشررابه  بوده  دينی  تعاليم  موردتوجه  وجودداردكه 

سمت،سوق می دهد.

طرح مساله
مساله اين است كه انجام واجبات،مستحبات وبطوركلی 
وظايف، برای انسان لذت بخش است.اما به كمترين بهانه 
چه  كه  كند  می  فراموش  وآدمی  رفته  ازبين  ای،آثارآن 
تداعی  برای  بود.گاهی  نهفته  وظيفه  درآن  ولذتی  بهره 
آورد ولی نفس می داند كه  ادای آن رادرمی  آن لذت، 
اين حالوت، حقيقی نيست. چه بايدكردكه شيرينی ولذت 
حقيقی انجام تكليف وكسب معنويت، دردل وجان انسان 
جايی بازكند وجزوالينفك وجود ماباشدوتنها بصورت يك 

خاطره نباشد؟
صفت  مراقبت،يك  آنجاكه  از  معنوی  مراقبات  اهميت 
الهی است وخداوند،خودرامراقب آفريدگانش می داند،حتما 
درتكامل معنوی انسان، نقش بسزايی ايفامی كندمراقبات 
معنوی،موجب كسب مهارتهايی درزندگی دنيابرای كمال 
آدمی وهمچنين ضمانتی برای آخرت جهت بهره مندی 

ازآثارمعنوی می گردد. 

مراقبت ازامورمعنوی

معصومه ذبيحی، عضوهيات علمی دانشگاه آزاداسالمی واحدشهرری

چکيده
يكی ازمسائلی كه هميشه درزندگی بشر وجودداشته،اين 
است كه چگونه به وظايف خويش عمل كند كه آثاری 

ماندگاربرنفس اوداشته باشد؟
ماندن  باقی  درانسان،همين  جاودانگی  به  ميل  ازتبعات 
آثاراعمال اوست.گاهی انسانی قرنهاست كه ازدنيا رفته 
ولی هنوز نام او،ذكرخير اعمال او،تاثيررفتارش دردنيا باقی 

است.
كه  اند  شده  شناخته  صفتی  ازمعصومين)ع(به  هريك 
صفت  آن  ميشود،  ذكر  حضرت  آن  مبارك  نام  وقتی 
تداعی ميگردد. اين بدان معنانيست كه آن معصوم،صفات 
ديگررانداشته وياكمرنگ بوده است بلكه سيره وسلوك 
گری  ماجلوه  خاص،به  باصفتی  ازحضرات  هريك 
انسان  صفات  ايشان،  وجودمبارك  مينمايدتاازمجموعه 

كامل رادريابيم.
بس  وظايف،كاری  به  كردن  عمل  امروز  دردنيای 
دشواروتوجيه طلب است چه برسدبه آنكه ماندگاروجاودان 

شود.
هميشه به ماگفته اند چنين وچنان كنيدوكمتربه مراقبت 
اغلب  كه  عرفانی  است.مگردركتب  توصيه شده  ازعمل 
موردتوجه عامه مردم نيست.يعنی مردم خودرادرآن مرتبه 

عارفانه نمی بينند كه بخواهند به آنهامراجعه كنند.
دراين مقاله سعی برآن است كه درباره اهميت مراقبت 
ازاعمال وچگونگی وكيفيت آن،نكاتی ارائه شودتا خواننده 
آثارمعنوی  ماندگاری وجاودانی  بيشتر دراين  تامل  به  را 

عمل،ترغيب نمايد. 
كليدواژه:مراقبت،محاسبه،عمل،معنويت
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انسان  به محاسبه ومراقبه دراعمال، نفس  دردنياتوصيه 
راكنترل نموده وموجب تعالی آن ميشود.

علی)ع( ميفرمايد:برخردمنداست كه بديهای دينی وفكری 
رادرسينه  كندوآنها  خودراشمارش  وتربيتی  واخالقی 
آنهابكوشد. آوردودرزدودن  گرد  نوشته  خويش،يابصورت 

)بحاراالنوار،ج78،ص6،ح58(
می  رامحاسبه  خردمندی  حديث،نشانه  دراين  حضرت 
گيرد.حتی  رادربرمی  ابعادوسيعی  محاسبه،  داند.واين 
اعتقادات انسان كه اموری پنهان است ازمحاسبه ومراقبه 

نبايدموردغفلت قرار گيرد.
آدمی  كه  است  ميفرمايد:سزاوار  ديگر  درفرازی  حضرت 
خويش  زبان  ونگهبان  دل  خودومراقب  نفس  نگهبان 

باشد.)غررالحكم،ح5205(
حضرت مراقبت راازدرونی ترين اليه های وجودآغازمی 
ازآن  مصداقی  زبان  وجودكه  بيرونی  فضاهای  كندوبه 
است،می كشاند تااهميتاين مراقبه برمامشخص ومعلوم 

باشد.
اين  خداوندبرای  كه  تابدانجاست  مراقبه  اهميت 
شب  كه  گمارده  بندگانش  رابرای  امرفرشتگانی 
انجام  نوبت  كاررابه  كنندواين  می  مراقبت  وروزازانسان 

ميدهند.)بحاراالنوار،ج59،ص179،ح16(
وآنچه درآيات 10و11سوره انفطارتحت عناوين حافظين 
معصوم)ع(همان  فرموده  به  است  آمده  كاتبين  وكراما 
می  را  انسان  وبديهای  خوبيها  كه  هستند  فرشتگانی 

نويسند.)تفسيرقمی،ج2،ص409(
بانانی  فرمايد:خداوند،ديده  می  باره  علی)ع(نيزدراين 
شماونگهبانان  بدن  ازاعضای  ازوجودشماوجاسوسانی 
شماوشمارنفس  اعمال  كه  است  برشماگماشته  صادقی 
اعمال  شب  سياهی  كنند.نه  می  راثبت  هايتان 
شماراازديدآنها پوشيده می داردونه دروازه محكم وبسته، 

شماراازآنان مخفی می كند.)غررالحكم،ح10947(
وقتی اينگونه است كه انسان درهيچ شرايطی ازمراقبت 
خويش،  ومراقبه  اودرمحاسبه  دورنيست،وظيفه  الهی 

سنگين ترمی 

دربيداری  وچه  درخواب  چه  هرلحظه  گردد.لذاجاداردكه 
مراقب نفس خودباشد.

راههای مراقبه
خاص  مرحله  وجوددارد:يك  مراقبات،دومرحله  درزمينه 
مشترك،زمان  مشتركمراقبات  مراقبات  مرحله  ويك 
آن  به  توجه  احوال  بايددرهمه  بلكه  نميشناسد  ومكان 

داشته باشيم.
مادام  ميدانندكه  خردمندرااين  پيامبر)ص(نشانه 
رابرای  نشده،بايدساعاتی  گرفته  خردازانسان  كه 
باپروردگارش. مناجات  برای  خوددرنظربگيرد:زمانی 

برای  وزمانی  ازخود  كشيدن  حساب  برای  زمانی 
داشته  ارزانی  وی  به  خداوند  كه  درنعمتهايی  انديشيدن 
تامايه  بهره مندساختن نفس خودازحالل.  برای  وزمانی 
آسودگی ورفع خستگی دل باشد.)خصال،ص525،ح13-
كه  است  مشتركی  زمينه  االخبار،ص343(اين  معانی 
بگيرد  ناديده  نبايد  زندگی،  روزمره  درساعات  آدمی 
حسابرسی  كند.چراكه  محاسبه  را  خويش  نفس  وبايد 
است.)مستدرك  انسان  نيكبختی  نفس،مستلزم 

الوسايل،ج12،ص154،ح13761(
وموجب ميشودتا آدمی به عيبهايش آگاه شودوبه گناهانش 
عيبهارابرطرف   كندوهم  راجبران  گناهان  ببردوهم  پی 
)ع(ميفرمايد:حسابرسی  سازد.)غررالحكم،ح8947(علی 
است. ازحسابرسی  پس  وپاداش  است  ازكيفر  پيش 

)همان،ح380(
پس ازمدتی نفس دراختيارانسان قرار می گيرد،مطيع ورام  

می شودوباخواسته های متعالی آدمی،مخالفت نمی كند.
ايام ومكانهای ويژه ای  به  امابرخی مراقبات اختصاص 
ومكان  زمان  درآن  آثارآنچه  دادن  ازدست  دارد.چراكه 
ناپذير  جبران  واندوهی  غبن  ای،   كرده  كسب  خاص 
آمرزش  رمضان  درماه  اگرنتوانی  مثال  دارد.  دنبال  به 
صبركنی  ديگر  رمضانی  تاماه  خدارابگيری،يابايد 
ويادرروزنهم ذی الحجه درصحرای عرفات حاضر شوی 
وبافراهم نمودن شرايط درونی،درآن مكان دوباره سعی 

لفظی  درگيری  يك  رويم.آنجاگرفتار  می  حج  سفر  به 
نبوديم. مراقب  ازقبل  شويم.چون  می  خود  باهمسفری 

كه شيطان درحرم است نه درميخانه.ازحج بازمی گرديم 
تاميخواهيم حالوت آن سفرمعنوی رابه يادآوريم، اول آن 
نقطه تاريك خودراظاهر ميسازد وبرای فراموشی آن، كل 
آن خاطرات راناديده می گيريم وازآن بی بهره می مانيم. .
طبق فرمايش حضرت، عادت به مراقبه، صفت خردمندان 

است.درمراقبات خاص،بيشتربايدازخرد كمك گرفت.
درحال  رمضان  ماه 
هم  است.من  آمدن 
شهراهلل  اين  ميهمان 
چقدرخودراآماده  هستم. 
ميكنم؟چه  مهمانی  اين 
های  دربرنامه  تغييراتی 
تاوقت  ميدهم  خود  روزانه 
تالوت  برای  بيشتری  
قرآن،صله رحم، خدمت به 

مردم و....داشته باشم؟
واردماه شده ايم.آياروزهای 
روزهای  شبيه  آن 
ديگرماههاست؟آياوظايف شبانه مادراين ماه مثل شبهای 

ماههای ديگراست؟
كارسنگين روزانه،همراه باروزه داری،آنچنان فشاری ايجاد 
می كندكه موجب بدخلقی مابه خانواده، همكاران و...می 
شودومهم ترازهمه كودكان وجوانان،روزه داری رافاجعه 
محسوب می كنندونه تنهاترغيبی برای دوران تكليف آنها 

نيستيم كه ايجادزدگی نسبت به اركان دين نموده ايم.
می  عبادت  ايم.بيشتربه  كرده  ريزی  برنامه  ياازقبل 
قرآن  كه  شويم  نمی  موفق  سال  پردازيم.اگردرطی 
تاوقت  است  فرصت  بهترين  وتدبركنيم.اكنون  بخوانيم 
بيشتری برای فهم معانی قرآن وبكارگيری آن درزندگی 
رويم  می  وپند  موعظه  مجالس  باشيم.به  داشته  روزانه 
تااگردرماههای ديگركمترمی توانيم موعظه شويم وبه آن 
عمل كنيم،دراين ماه فرصت بيشتری برای اين كارباشد.

شود.)رمضان،ضيافت  ممكن  ومغفرت  تاآمرزش  كنی 
اهلل،ص21(

رادركتب  خاصی  خاص،دستورات  ايام  برای  بزرگان 
آنها  به  است  الزم  كه  اند  كرده  بيان  خويش  مراقبات 

مراجعه شود.
خاص،مراقبتهای  مراقبات  درانجام  توفيق  كسب  برای 
مشترك نقش عمده ای ايفا می كنند. زيرا نفس راتربيت 

نموده وبرخی صفات راملكه آن می سازند.
اماكن  درزيارت 
مقدسه،آداب ظاهری وجود 
داردكه دركتب زيارتنامه ها 
بدان اشاره شده. رعايت اين 
كه  كند  می  كمك  آداب 
انسان  دردست  مهارنفس 
باشدوبتواندبامزور،ارتباط 
اصل  كند.گرچه  برقرار 
است  ارتباط  زيارت،همين 
ظاهری،زمينه  آداب  اما 
رابرای دل فراهم می كنند. 
درزيارت،همه  مثالوقتی 

توجه  اعضاوجوارح به اين باشدكه چطورجمعيت زوار را 
درهم شكند و خود را به ضريح بچسباند، آنقدر دل گرفتار 
اين رفتار ميشود كه وقت چسبيدن به ضريح، نمی داند 
برای چه آمده. آنجاست كه به مقصود نرسيده، تالش می 

كندكه خود را ازميان آن جمعيت بيرون بكشد.
پرداخت  می  زيارت  به  آرام  ای  درگوشه  اگر  اما 
وخودرامتصل به ايشان می نمود،هرگزآن جمعيت مانع 
زيارت اونشده واصل اتصال وارتباط تحقق پيدا می كرد.

چه  اتصال  ازاين  پس  اينكه  است.اما  ارتباط  ادب  اين 
چيز شايسته طلب است،اينهم نيازبه مراقبت دارد.اغلب 
برای  دانيم  امانمی  رويم  می  زيارتگاهها  به  سختی  با 
چيزی  كنيم؟چه  می  رازيارت  كسی  ايم؟چه  آمده  چه 

بايدازاوطلب كنيم؟و.....
چون ازقبل ظرف وجودخودراآماده نكرده ايم.

13
90

ن 
ستا

تاب
 _

وم
 س

ره
ما

 ش
ش

 پي
ا_

وي
ه پ

ش
دي

ه ان
نام

ل 
ص

 ف
13

90
ن 

ستا
تاب

 _
وم

 س
ره

ما
 ش

ش
 پي

ا_
وي

ه پ
ش

دي
ه ان

نام
ل 

ص
 ف

13
90

ن 
ستا

تاب
 _

وم
 س

ره
ما

 ش
ش

 پي
ا_

وي
ه پ

ش
دي

ه ان
نام

ل 
ص

 ف



5859

ترين وظايف درماه رمضان  ازمهم  درگذشته صله رحم 
بود،پس ازافطار به فاميل سرمی زدندوازآنهادستگيری می 
كردند.اماامروزهجعبه جادويی تلويزيون ساعتهاهمه را به 
خودمشغول می كندتاهيچكس ازديگری خبری نداشته 
باشدوهيچ غصه ای به دلش راه پيدانكندواگرخيلی مقيدبه 
می  خبر  ازهم  ياپيامكی  باتلفن  باشيم  ارتباط  برقراری 
گيريم وازديدارچهره ها محروم می مانيم تانورانيت اين 
ديگرازآن  شودوكسی  حبس  خودمان  درچهره  فقط  ماه 

بهره نگيرد.
به  اگرچيزی  ازماه وشبهای قدر آن خارج شديم  اكنون 
جان  بی  دستمال  بعيداست،يك  كه  ايم  نياورده  دست 
اما معطر، بوی عطرآن رابه  دركناريك صابون بی روح 
خود می گيرد.آدمی،موجودی باروح،ازميان شهراهلل باهمه 
بوی بركت ورحمت ومغفرتش عبور می كند اماازآن معطر 
نمی شود؟!اگرچيزی به دست آورده ايم كه قطعا چنين  
كسب  نوری  نورباشيم.اگرازعبادتی  است،نبايدولخرج 
كرديم،فورا آنرابارفتارمان خرج نكنيم وازبين نبريم.اگرماه 

مبارك نورانيتی برای ماداشته ازآن مراقبت كنيم.
چه بايدكردكه اين آثارحفظ بماند:

1-حفظ وتداعی خاطرات حالوت های معنوی
2-استمراربرتالوت وتدبردرقرآن

3-مداومت براقامه نمازدراول وقت
وتوجه  روزانه  وكارهای  وظايف  كردن  4-يادداشت 

ومراقبت برانجام به موقع آنها
5-توجه به رعايت حق الناس

6-توجه به حالل بودن مال وبخصوص خوراك خود  
7-خوش خلقی وخدمت به مردم

8-دعاوزيارت اماكن مقدسه
آيت اهلل شاه آبادی برای مراقبه شاگردانشان رابه سه چيز 
سفارش می كنند:نمازاول وقت – حالل بودن لقمه – 

محاسبه خمس مال به صورت روزانه ياماهانه.
سفارشاتی  بصری  عنوان  به  درحديثی  صادق)ع(  .امام 

دارندكه درفرازی ازآن می فرمايند:

اشتها  آن  به  كه  رابخوری  نفس:مباداچيزی  دررياضت 
نداری وتاگرسنه نشدی،چيزی نخوری وغذايی كه می 
خوری بانام خداوحالل باشددرحلم وبردباری:اگركسی به 
توگفت كه اگريكی بگويی ده تاميشنوی،به اوبگو:اگرده 
ودانش:چيزی  شنوی.درعلم  نمی  هم  بگويی سخنی  تا 
علم  كه  ودركاری  بپرس  ازعالمان  دانی  نمی  راكه 
نداری،مسيراحتياط رارهانكن وازفتوای بدون علم بپرهيز.

)ترجمه حديث عنوان بصری،ص27-26(

نتيجه
بودتادريای  است.بايدمراقب  جاری  هستی،  معنادرعالم 
معنويت دروجودما خشك نشودوبتوان آرام آرام ازجرعه 

های آن نوشيدوآثار اين سرمستی راحفظ نمود.

منابع:
1-قرآن مجيد

2-بحاراالنوار،محمدباقرمجلسی،بيروت داراالحياالتراث، چاپ سوم،
3-تفسيرقمی،علی بن ابراهيم القمی،قم دارالحجه،چاپ اول،1426قم

4-ترجمه حديث عنوان بصری،انتشارات مسجدجمكران،چاپ دوم،1387ش
5-الخصال،شيخ صدوق،قم النشراالسالمی،چاپ پنجم،1416ق

سادات،چاپ  فرهنگی  ميرزايی،موسسه  اهلل،فاطمه  ضيافت  6-رمضان 
اول،1387

7-غررالحكم ودررالكلم،تميمی آمدی،انتشارات دانشگاه تهران،1360ش
8-معانی االخبار،شيخ صدوق،موسسه نشراسالمی،چاپ سوم،1416ق

9-مستدرك الوسائل،نوری طبرسی،موسسه آل البيت،چاپ اول،1407ق

 دفاع مقدس ازديدگاه 
امام خميني)ره(

مقدمه
هجوم وحشيانه و گسترده رژيم بعث عراق در آخرين روز 
شهريور 1359، حادثه اي بزرگ را در تاريخ انقالب اسالمي 
به ثبت رساند كه سرانجام به خلق حماسه اي جاودان و 
حيرت انگيز در تاريخ سرزمين ايران انجاميد. اين جنگ 
از ديدگاه عرفاني و معنوي حضرت امام، براي ملتي كه 
به تازگي از استبداد رژيم شاهنشاهي رهايي يافته بود، يك 
امتحان الهي قلمداد شد؛ »جنگ هم يك مسأله اي بود كه 
انسان خيال مي كرد بسيار مهم است، لكن معلوم شد كه 
منافعش بيشتر از ضرر هايش بود. آن انسجامي  كه در اثر 
جنگ بين همه قشرهاي مردم پيدا شد و آن معناي روحاني 
و معنوي كه در خود سربازان ارتش و ژاندارمري و سپاه 
پاسداران به نمايش گذاشته شد و آن روح تعاوني كه در 
همه ملت از زن و مرد در سرتاسر كشور تحقق پيدا كرد، 
به دنيا فهماند كه اين مسأله اي كه در ايران هست با همه 

مسائل جداست.«1 

امام)ره( جنگ را براي ملت مقاوم و 
مبارز ايران، عامل آگاهي، حركت و 
خروج از فترت و سستي مي دانست: 
»وقتي يك جنگي شروع شود، ملت 
متحرك  بيشتر  مي شود،  بيدار  ما 

مي شود.«2 
علل تجاوز دشمن از ديدگاه حضرت 

امام)ره(
آغازگر  خود  كه  عراق  بعث  رژيم 
بود  ايران  اسالمي  ميهن  به  تجاوز 
در همان روزهاي شروع جنگ براي 
فريب افكار عمومي جهان و ملتهاي 
مسلمان و اعراب منطقه، علل ذيل را 

براي اين تهاجم برشمرد: 
1. الزام ايران به شناسايي حاكميت عراق بر اروند رود. 

تنب  و  بزرگ  تنب  ابوموسي،  جزيره  سه  2. بازگرداندن 
كوچك به اعراب. 

3. قطع دخالت ايران در امور داخلي عراق.
4. مجبور كردن ايران به پذيرش خودمختاري برخي از 

استانهاي مرزي همچون خوزستان و كردستان.
هر چند مجامع و محافل بين المللي در روزهاي آغاز جنگ 
به گمان پيروزي نظامي عراق، درباره داليل واقعي عراق 
سكوت اختيار كردند، اما هنگامي كه عراق را در نابودي 
انقالب اسالمي ناكام ديدند اعتراف كردند كه رژيم عراق 
به قصد سرنگوني نظام اسالمي ايران و شكست انقالب 
اسالمي و پيشگيري از نفوذ آن به جهان اسالم و خاورميانه 

به ايران حمله كرده است. 
امام خميني)ره( كه از اهداف دشمن و استكبار جهاني در 
رويارويي با انقالب اسالمي شناخت ژرف و عميقي داشت 
در روزهاي آغازين جنگ ريشه و علت تهاجم را در چند 

موضوع مهم مشخص و تبيين نمودند:
1. اسالم خواهي انقالب ايران

اينكه انقالب اسالمي براي تحقق حاكميت ديني به وجود 
آمده و بر مسائلي همچون رهايي از سلطه بيگانگان، قطع 
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رابطه با رژيم اشغالگر قدس، تأكيد بر مشتركات اسالمي و 
وحدت فرقه هاي اسالمي اصرار دارد، واكنش و مخالفت 
افزود.  آنان  دشمني  بر  و  برانگيخت  را  جهاني  استكبار 
حضرت امام)ره( در اين باره مي فرمايند: »اينكه مي بينيد 
عراق به ايران حمله مي كند، علتش گرفتن چهار وجب 
خاك نيست، بلكه علت اصلي آن ترس آنها از حكومت 
اسالمي و اتحاد اسالمي است.«3 »جرم واقعي ما از ديد 
جهان خواران و متجاوزان، دفاع از اسالم و رسميت دادن 
طاغوت  نظام  جاي  به  اسالمي  جمهوري  حكومت  به 

ستمشاهي است.«4 
2.جلوگيري از صدور انقالب اسالمي

حركت توفندة انقالب اسالمي براي رهايي از ظلم بانگ 
بيدار باش را براي خفتگان در چنگال استعمار به صدا درآورد 
و استكبار جهاني كه اين خيزش اسالمي را برنمي تابيد 
]استكبار  »آنها  شد.  متوسل  جنگ  به  آن  مهار  براي 
جهاني[ مي دانند كه مردم كشورهاي اسالمي و همچنين 
مردم كشورهاي غير اسالمي كه متوجه ما هستند؛ مثل 

سياهپوستان در مقابلشان مي ايستند.«5 
3. دشمني شيطان بزرگ

بر  آمريكا  سالة  سي  سلطه  اسالمي  انقالب  پيروزي  با 
پايان  ايران  نيروهاي مسلح  اقتصاد، سياست و  فرهنگ، 
يافت. اخراج مستشاران نظامي آمريكا، قطع رابطه سياسي 
و اقتصادي، تصرف النة جاسوسي و مخالفت جمهوري 
اسالمي ايران با سياست هاي استكباري آمريكا در منطقة 
ايران  بر  را براي سلطة مجدد  خليج فارس خواب آمريكا 
از مخازن  آشفته ساخت. »قدرتهاي بزرگ كه دستشان 
بزرگ ايران كوتاه شده است و سلطه و قدرتشان با همت 
ملت ايران و قواي مسلح آن قطع گرديده اكنون به دست 
و پا افتاده اند تا با جنگ افروزي بين برادران، سلطة خود را 

اعاده كنند و چپاولگري خود را از سر گيرند.«6 
4.تباني اسرائيل و آمريكا

نكتة مهمي كه در تحليل علل تحميل جنگ از نظر حضرت 
امام)ره( مخفي نماند، دشمني رژيم غاصب اسرائيل با اهداف 
و سياست هاي انقالب اسالمي در جهان اسالم است. رژيم 

ستمشاهي از قوي  ترين پشتيبانان و هم پيمانان اسرائيل در 
منطقة خاورميانه محسوب مي شد كه با پيروزي انقالب 
اسالمي نه تنها ضربة سختي به اسرائيل وارد آورد بلكه 
عامل مهمي در بسيج مسلمانان عليه سياست هاي غاصبانه 
اين رژيم گرديد. لذا يكي از راه هاي جلوگيري از وحدت 
مسلمانان، تباني اسرائيل و آمريكا براي تحميل جنگ عليه 
ايران بود. برخي از سردمداران اسرائيل با خوشحالي اعتراف 
كردند كه ما از درگيري ايران و عراق شديداً شادمان هستيم 
زيرا با تحليل رفتن قدرت نظامي عراق و ايران، اسرائيل 
با خطر بزرگي روبرو نيست و فرصت مي يابد تا سياست 
بايد  كه  دهد.7 »قدرت هايي  ادامه  را  خود  طلبانه  توسعه 
صرف برانداختن اسرائيل و نجات بيت المقدس بزرگ شود، 
با تباني بين شياطين بزرگ و صهيونيسم جهاني و بين 
حزب بعث، صرف هجوم بر ضد مخالف سرسخت اسرائيل 

و آمريكا شد و مي شود.«8 
5. توسعه طلبي رژيم عراق

پس از فروپاشي رژيم ستمشاهي ايران كه با حمايت آمريكا 
سال ها ژاندارم منطقه بود، اين منطقه عماًل با خالء قدرت 
سياسي و نظامي مواجه گرديد. از منظر امام)ره( اين حادثه 
حاكمان قدرت طلب عراق را تحريك كرد تا با تهاجم به 
ايران و برتري نظامي خود در منطقه، حاكميت خود را بر 
خليج فارس تحميل كند. همچنين خالء قدرت در رهبري 
اعراب، رژيم عراق و شخص صدام را وسوسه كرد تا شايد 
گيرد.  به دست  را  اعراب  رهبري  بتواند  موقعيت  اين  در 
»صدام در تهاجم خود به اين كشور اسالمي نقشه رهبري 
خود بر اعراب و منطقه و ژاندارمي خليج  فارس را تعقيب 
مي كرد و آمريكا نيز از جهالت و غرور و بلند پروازي صدام 

استفاده كرد و او را به هجوم به ايران واداشت.«9 
6. مساعد بودن شرايط داخلي

شرايط سياسي داخل كشور در اوايل سالهاي انقالب، زمينة 
مناسب سياسي و رواني را براي حمله عراق آماده كرده 
ارتش  نظامي  بنيه  سياسي، ضعف  تنش هاي  وجود  بود. 
به علت اخراج مستشاران نظامي و دستگيري تعدادي از 
افسران نظامي خائن در كودتاي شهيد نوژه، اختالف نظر 

مسئوالن و خيانت بني صدر اولين رئيس جمهوري ايران، 
زمينة مناسب شكل گيري تهاجم بود. »صدام را وادار كردند 
كه به اين كشور اسالمي حمله كند و بعضي از اشخاصي 
كه آن وقت سردمدار بودند به اين كشور خيانت كردند و در 

عين حالي كه اطالع داشتند چيزي نگفتند.«10 
گواه خيانت بني صدر در اوان جنگ، داشتن حالت انفعالي 
در مقابل هجوم دشمن، عدم تحرك جدي براي بيرون 
مردمي  نيروهاي عظيم  نگرفتن  كار  به  و  راندن دشمن 
و  جمهوري  رياست  مدت  طول  در  رزمي  يگان هاي  در 
جانشيني فرماندهي كل قواي اوست كه پس از عزل وي 
اين مشكل جدي بر طرف شد و عمليات هاي مهم پي در 
پي با حضور جوانان پرشور بسيجي انجام گرفت. امام)ره( در 
اين باره مي فرمايند: »البته با خيانت بعضي ها كه آن وقت 
بودند يك جاهايي را به غافلگيري گرفتند لكن آن وقتي 
كه جوان ها در مقابلشان ايستادند ديگر نتوانستند يك قدم 

پيش بيايند.«11 
ماهيت جنگ تحميلي از ديدگاه حضرت امام)ره(

مشروع  دفاع  درباره  شبهاتي  جنگ  آغازين  روزهاي  در 
مطرح مي شد. زمينه بروز اين شبهات، اسالمي بودن كشور 
عراق و مسلمان بودن آنها بود. از اين رو امام خميني)ره( به 
دفع اين شبهات و تبيين ماهيت جنگ و متجاوزان پرداختند 
تا رزمندگان با بصيرت كامل به دفاع مقدس خويش ادامه 
دهند. ماهيت جنگ عراق عليه ايران از ديدگاه امام)ره( 

داراي سه مشخصه بود:
1. جنگ اسالم و كفر

با مروري بر عملكرد حزب بعث عراق از آغاز تسلط بر كشور 
با كودتا انجام پذيرفت تا سقوط آن، مخالفت  عراق كه 
شديد آنان با احكام و قوانين اسالمي به خوبي مشهود است. 
امام)ره( كه به عنوان يك مرجع ديني سال هاي متمادي در 
عراق تبعيد بوده و از نزديك شاهد فعاليت هاي ضد ديني 
را  باره فرمود: »ما حزب بعث عراق  اين  آنان مي بود  در 
مي شناسيم و مي دانيم كه اين ها به اسالم عقيده ندارند و 
دشمن اسالمند و اسالم را خار راه خويش مي دانند و صدام 
حسين اين جنگ را بر ملت مسلمان ايران تحميل كرد. ما 
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كساني را كه از اصول اسالم و قرآن كريم انحراف حاصل 
را مسلمان  به قتل عام مسلمانان مي پردازند  مي كنند و 
نمي دانيم... و شما ـ رزمندگان ـ براي حفظ اسالم داريد 
جنگ مي كنيد و صدام براي نابودي اسالم، اآلن اسالم به 

تمامه در مقابل كفر واقع شده است.«12 
2. جنگ حق و باطل

و  در يك حركت  ملتي  نشان مي دهد  معيارهايي كه  از 
عمل در موضع حق يا باطل قرار دارد، انگيزه هاي درست 
يا نادرستي است كه از انجام آن دارد. رژيم عراق با انگيزه 
ميهن  از  بخش هايي  تصرف  و  اسالمي  انقالب  نابودي 
اسالمي تجاوز به خاك ايران را آغاز كرد و براي تحقق 
آن از هيچ جنايتي فرو گذار نكرد؛ اما رزمندگان اسالم با 
انگيزه دفاع از اسالم و ارزشهاي اسالمي پا به عرصة جنگ 
اعتقاد  جنگ  جنگ،  »اين  مي فرمايد:  امام)ره(  گذاشتند. 
است، جنگ ارزشهاي اعتقادي ـ انقالبي؛ و ما در مقابل 

ظلم ايستاده ايم.«13 
3. جهاد دفاعي

ماهيت جنگ ايران در برابر عراق از ديدگاه حضرت امام)ره(، 
جهاد دفاعي بود: »ايران براي خدا قيام كرده است، براي 
خدا ادامه مي دهد و جز دفاع، جنگ ابتدائي با هيچ كس 

نخواهد كرد.«14 
رژيم عراق همزمان با هجوم گستردة خود به شهرهاي 
غربي و جنوبي، مناطق مسكوني و اقتصادي ديگر شهرها 
را با بمب، توپ و موشك هدف قرار مي داد. امام)ره( پس از 
مشورت با مسئوالن و فرماندهان نظامي، سياست دفاعي 
كشور را بر هجوم پيشگيرانه بنيان نهاده و فرمودند: »وارد 
شديم در عراق براي اينكه نگذاريم هر روز شهرها مورد 
حدي  به  را  حمالت  اين  مي خواهيم  و  شود  واقع  حمله 
برسانيم كه نتوانند كاري بكنند و اين يك دفاعي است كه 
ما داريم.«15 ايشان خطاب به فرماندهان نظامي، سياست 
پيشروي در داخل خاك عراق را اين گونه ترسيم نمودند: 
»تكليف ما اين است كه جلوي اين كار را بگيريم. تكليف ما 
اين است كه تا هر كجا كه جلوگيري از اين امر الزم است، 
پيش برويم و تا هر كجايي كه بايد دفاع كرد، پيشروي 
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بايد كرد.«16 
حضرت امام)ره( ضمن تبيين علت ورود به خاك عراق از 
نظر سياسي و نظامي، از اين اقدام به عنوان اهرمي براي 
فشار به مجامع بين المللي استفاده مي كند و اتمام عمليات 
پذيرش  بر  متوقف  عراق  خاك  در  را  رزمندگان  دفاعي 

خواسته هاي جمهوري اسالمي مي داند.

منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.
پي نوشت ها:

1. صحيفة نور، ج16، ص19.
2. همان، ج13،ص157.

3. همان، ج15، ص5.
4.همان، ج20، ص116.

5. همان، ج18، ص112.
6.همان، ج13، ص119.

7. روزنامه اطالعات59/7/2 به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس.
8. صحيفه نور، ج15، ص158.

9. همان، ج19، ص292.
10.همان، ج16، ص107.

11. همان، ج15، ص423.
12. همان، ج13 و 15، ص197 و 53.

13. همان، ج15، ص229.
14. همان،ج16، ص68.

15. همان، ص223.
16.همان، ص28.

معيارهای مداحی از 
ديدگاه  مقام معظم 
رهبری حضرت آيه اهلل 
خامنه ای مدظله العالی

مقدمه
بحث مداحي اهل بيت)ع( همواره با فطرت ايرانيان بواسطه 
ارتباط قلبي تشيع با اهل بيت عصمت و طهارت)ع( مورد 
توجه و توسل اقشار مختلف مردم بوده است. وجود مناسبت 
هاي گوناگون در تقويم كشور و برگزاري جلسات دعا و 
نيايش و نياز به پرورش ذاكرين و مداحان اهل بيت)ع( 
جهت جلوگيري از انحراف و ايجاد يك جريان معرفتي 
و آموزشي دراين گونه مجالس لزوم بازشناسي محتوايي 
مداحي و ابزار موجود در آن را بويژه در آغاز ماه محرم بيش 
از پيش آشكار مي كند. آنچه مي خوانيد،بخشي از سخنان 

رهبر معظم انقالب است كه از نظر گرامي شما مي گذرد.
السالم در حقيقت  ائمه عليهم  * مداحي و ستايشگري 
ستايشگري نيكي و معنويت و جهاد است؛ ستايشگري 
خورشيد امامت و واليت است؛ خورشيد حقيقتي كه سعي 
شد آن را بپوشانند؛ اما همين زبان هاي گويا نگذاشتند. نه 
فقط مداحان و شعرا نگذاشتند، بلكه همه كساني كه در 
راه معرفت ديني كار كرده اند و همه دل هاي فروزنده از 
محبت اهل بيت عليهم السالم در اين سيزده، چهارده قرن، 
نگذاشتند اين خورشيد پوشيده بماند. روز به روز ابرها را از 
مقابل آن خورشيد، بيشتر كنار زدند تا امروز به اين جا رسيده 
ايم. اين كار بايد ادامه پيدا كند و حقايق اهل بيت عليهم 

السالم روشن شود.1
* ]از سويي[ مداحي ادامه راه ستايشگران برجسته اهل 
بيت در دوران اختناق اموي و عباسي است. قضيه، فقط 
پراكندن  مساله  مساله،  بلكه  نيست؛  شعرخواني  قضيه 

مدايح و فضايل و حقايق در قالبي است كه براي همه 
شنوندگان، قابل فهم و درك و در دل آنها داراي تاثير است. 
لذا شما اطراف كشور اسالمي آن روز- از اقصاي خراسان 
و سيستان تا يمن و مصر و كشورهاي مغرب اسالمي- را 
ببينيد، شيعياني بودند كه راجع به اميرالمومنين و ساير ائمه 
)عليهم السالم( و نيز راجع به فاطمه زهرا)س( حرف مي 
زدند و سخن مي گفتند و براي اين و آن، حقايقي را بيان 

مي كردند. 2
*مداحي يك هنر است. هنري كه بايستي آموخته بشود و 

كامل گردد و افزايش پيدا كند.3
*]لبته[ مداحي رايج در بين ما، يك حرفه دو جانبه است؛ 
هنرمندانه  تركيب  نيست؛  شعرخواني  و  خواني  آواز  فقط 
اي از اين دو مقوله است. البته من نمي دانم اين شيوه 
از  از قبل  از زمان صفويه است،  از چه زماني باب شده؛ 
اوست، از بعد از اوست. به هر حال امروز در جامعه ما رواج 
دارد. صداي خوش، آهنگ مناسب و شعر، سه ركن كار 
است. خود اين شعر هم دو بخش دارد: يك بخش لفظ، 
يك بخش مضمون. اگر چهار پايه اصلي مداحي- يعني 
صداي خوش، آهنگ درست، لفظ خوب و مضمون حقيقي 
متناسب با نياز- كامل باشد، بهترين وسيله تبيين است و 
تاثيرش از منبر و درس فقهي اي كه ما مي گوييم بيشتر 

است. 4
*در كار مداحي چند چشمه هنري وجود دارد: شعرشان 
هنر است؛ صدايشان هنر است؛ آهنگي كه انتخاب مي 
كنند، هنر است؛ اشارات و كارهايي كه انجام مي دهند، هنر 
است. عنصر دوم، عنصر تعقل است؛ چون منطق، استدالل، 
حرف حساب، حرف درست و حرف خوب در البالي اين 
شعرها فراوان وجود دارد و مي تواند ذهن ها را قانع كند. 
البته منطق، شكل هاي مختلفي دارد. گاهي برهاني است، 
گاهي خطابي است، گاهي شعري است؛ مقصود اين است 
كه بتواند اين پيام را به اعماق ذهن مخاطب برساند و او 
را قانع كند. خصوصيت سوم اين است كه مداح حامل پيام 
ديني محسوب مي شود؛ يعني سمت معنوي و روحاني دارد. 
در دنيا خوانندگان خوب زياد هستند و ممكن است شعرهاي 

خوبي هم بخوانند؛ اما آنها از موضع مداح حرف نمي زنند؛ 
ولي مداح از موضع مداح اهل بيت و از موضع معنوي و 
روحاني حرف مي زند. البته خصوصيات ديگري هم وجود 

دارد، اما اين سه خصوصيت در كنار هم مهمتر است.5
*]ببينيد[ امروز مثل خيلي از دورانهاي ديگر تاريخ، ما- 
جريان واليت و دوستداران ائمه عليهم السالم- به تبيين 
احتياج داريم؛ گفتن، بيان كردن، روشن كردن و حقايق را در 
معرض بينايي و دانايي انسانها قرار دادن. اگر اهميت تبيين 
نبود، امام صادق عليه السالم شاعري مثل »كميت« را آن 
گونه مورد عنايت قرار نمي داد؛ يا امام هشتم عليه السالم 
»دعبل« را؛ يا امام چهارم عليه السالم »فرزدق« را. شعراي 
معروفي كه شما اسمهايشان را شنيده ايد- مثل فرزدق، 
كميت و ديگران- اينها سلمان زمان خودشان نبودند؛ اينها 
در مقايسه با اصحاب عالي مقام ائمه، خيلي متوسط بودند. 
نه معرفتشان به قدر معرفت »زراره« و »محمدبن مسلم« 
و امثال اينها بود؛ نه فعاليتشان در محيط اهل بيت زياد بود. 
اما شما مي بينيد امام از اينها تجليلي مي كند كه از خيلي 
از اصحاب بزرگوار خودش نمي كند؛ چرا؟ به خاطر تبيين، 
چون اينها در يك جا حرفي زدند و نكته اي را روشن كردند 
كه مثل خورشيدي بر ذهنها و دلها تابيده و حقيقتي را 
براي مردم روشن كرده است. اين كه فرمودند: »من قال 
فينا شعراً و بكي أو أبكي وجب له الجنه «  -كسي شعري 
درباره ما بگويد و چشمي را بگرياند، بهشت بر او واجب مي 
شود-   معنايش چيست؟ معنايش اين است كه بهشت 
را ارزان كرده اند؟ بهشتي كه اين همه بايد عبادت كرد 
تا به آن رسيد، آيا آن را اين طور دم دستي كرده اند؟ يا 
نه؛ آن كار، آن شعر گفتن و تسخير دل با آن شعر و انتقال 
يك مطلب در آن روز، آن قدر مهم بوده كه به خاطر آن 
اهميت، جا داشته است كه در مقابل يك بيت شعري كه 
اين گونه تأثير مي گذارد، بهشت را به او وعده دهند. هر 
وقت شعر شما اين اثر را داشته باشد، بدون بروبرگرد، همان 
وعده بهشت در مقابلش وجود دارد. اين يك محاسبه كاماًل 

منطقي و روشن است.6
*آن چيزي كه جناب »دعبل خزاعي« در قصيده »مدارس 

بيشتر بدانيم
پژوهش  يعنی  :زندگی  گويد  می  پرفسورحسابی 

وفهميدن چيزجديد.
راه پيشرفت ،ارزش نهادن به علم وتحقيق ، احترام به 
معلمين ،اساتيد ،  دانش آموزان و دانشجويان است .

برگرفته از مقاله آشنايی با ابعاد مختلف زندگی دكتر حسابی  اثر 
زهرا محمدی منفرد دانش آموز پايه اول راهنمايی 
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آيات« بيان كرده، يا آن چيزي كه »كميت بن زيداسدي« 
در قصايد »سبعه هاشميان« بيان نموده، يا آن حرفهايي 
كه سيد حميري )رضوان اهلل عليه( در اشعار خود ذكر كرده 
است، بيش از حرفهايي كه بقيه شيعه مي گفتند و براي هم 
بيان مي كردند، نيست؛ اما چرا در نظر ائمه)عليهم السالم(، 
اين سخنان ارزش بيشتري پيدا مي كند؟ چون شعر است. 
آقايان، به اين نكته توجه كنند. مگر شعر چه خصوصيتي 
دارد؟ چون تأثير شعر در ذهن مخاطب بيشتر است. گاهي 
يك شاعر، يك بيت شعر مي گويد كه از چند ساعت حرف 
زدن يك سخنور توانا گوياتر است. يك بيت يا يك مصرع 
شعر، در ذهنها مي ماند و مردم آن را مي فهمند و تكرار 
مي كنند و نتيجتاً ماندگار مي شود.گاهي مي بينيد كه براي 
حفظ يك بناي اعتقادي يا عاطفي، آن قدر كه يك شعر 
اهميت دارد، چندين كتاب اهميت ندارد. همين دوازده بند 
معروف »محتشم« كه جزو اشعار قديمي مرثيه و مصيبت 
است، با اين كه مطالبي كه در اين كتاب و در اين دوازده 
بند هست، چيزي نيست كه امثال او، شبيه اين مطالب را 
در كتابهاي خود نياورده باشند؛ درعين حال، اشعار او تأثير 

خاصي دارد. غالباً هم چيزهاي ذوقي است.

گر چشم روزگار بر او فاش مي گريست                   
 خون مي گذشت از سر ايوان كربال

آن چنان حادثه كربال را براي مخاطب تصوير مي كند كه 
اين مفاهيم با همه بار اعتقادي و عاطفي و انساني و سياسي 
و فكري، در اعماق جان مستمع نفوذ مي كند. اهميت اين 

اشعار، چنين است.
است                        عالم  خلق  در  كه  است  شورش  چه  اين  باز 

باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است.
ببينيد اصاًل با يك هنر و ذوق و ارايه سخن و به شكل 

خاصي، دل را متوجه مي كند. اهميت شعر، اين است...7
داراي  كه  را  خوب  شعر  يك  بتواند  مداحي  اگر  *حاال 
مضمون و محتواي خوبي باشد، با صداي خوبي بخواند، 
شما ببينيد كه چه قدر خدمت بزرگي است. بسم اهلل. اين 
گوي و اين ميدان. منتها شرط اولش اين است كه شعر 
خوب باشد. اگر شعر خوب نبود، همه اين فضايلي كه ذكر 
كردم، هيچ كدام نخواهد بود. اين نكته را بدانيد. كساني كه 
اين خصوصيات را داشته باشند، اگر يك قصيده را در مكان 
مناسب و با زبان و قالب و محتواي بايسته و حنجره اي 
مساعد بخوانند، شما ببينيد كه چه تأثيري خواهد گذاشت. 

البته اين حنجره، مسأله مستحبي و نافله شعر است؛ فريضه 
اش همان شعر مي باشد. يعني چنانچه شعر با صداي خوش 
همراه شد، تأثيرش مضاعف مي شود؛ اما در استخوان بندي 
اين كار، صداي خوش دخالتي ندارد. اگر صداي خوش بود 
و اين شعر را با آن محتواي خوب و با آن الفاظ زيبا و با 
آن مضموني كه مورد نياز است، همراهي كرد، ارزش آن 
دو برابر مي شود. يقيناً قصيده اي را كه كسي اين گونه 
بخواند، ارزش آن از يك سخنراني يك ساعته يك آدم 

دانشمند بيشتر است.8
* خدا را شكر كه صاحب فكر و صاحب نظر سياسي و 
صاحب انگيزه زياد است و در اشعار و خواندنهاي مداحان 
كه در بعضي از مناسبتها آنها را مي شنويم و مشاهده مي 
كنيم، واقعاً چيزهاي خوبي پيدا مي شود؛ اما بايد نسبت 
به شعر سختگيري كرد. اين جلسه، جلسه مناسبي براي 
اين كه من بنشينم و بگويم كدام بيت، اگر اين طور بود، 
بهتر بود يا چه اشكالي داشت، نيست؛ اما اين كار بايد در 
مجامع ادبي انجام بشود. يعني همين شعري كه خودشان 
سروده اند و ممكن است خوب هم باشد- قضاوت كلي 
نمي كنم- آن را در يك مجمع ادبي، وسط بگذارند و به هر 
كسي كه آن شعر را نقد كند و اشكال بجايي بر اين شعر 
وارد نمايد، جايزه بدهند تا قوي بشود. اما در مورد منابع؛ در 
زبان فارسي، اين قدر شعر خوب و حكمت آميز وجود دارد 
كه اگر كسي بخواهد ده سال تكراري نخواند، مي تواند در 
تمام موضوعات، شعر بيرون بياورد. از شعراي قديم بگيريد، 

تا شعراي امروز و شعرهاي خوب.10
*همان طور كه]قبال[مطرح كردم، يكي از چيزهايي كه 
بايد در اين اشعار باشد، عبارت از مفاهيم بلند اسالمي- مثال 
درباب توحيد يا نبوت- است. بهترين اشعار قدما در باب 
توحيد و نبوت، همين مدايحي است كه شعراي بزرگ ما در 
مقدمه ديوان ها و مثنوي هايشان ذكر كرده اند و گفته اند. 
اين اشعار شعراي برجسته، مضاميني قوي و حقيقتاً روشنگر 
دارد كه انسان مي تواند پيامبر)ص( يا امام)ع( يا فاطمه 
زهرا)سالم اهلل عليها( را با مضمون اين اشعار بشناسد. نمي 
گويم درست بشناسد، چون ما كه نمي توانيم آن بزرگواران 

اما درهمان حدي كه ممكن است،  را درست بشناسيم، 
بايد تالش كنيم. مثال وقتي راجع به اميرالمؤمنين شعري 
خوانده مي شود، بايد همان مقام معنوي علي)ع(- كه ما 
از او خبر كمي داريم و از ذهن و فكر و دل ما آدم هاي 
پايين و متوسط پنهان است- و هم عبادت و مظلوميت و 
حكومت و عدل و ضعيف پروري و دشمن ستيزي و جهاد 

اميرالمؤمنين)ع( را بشناسيم.11
از  اگر  ما  گفت  مي  مداح  برادران  از  يكي  وقت  *يك 
شعرهاي خوب و شعراي بزرگ شعري انتخاب كنيم، مردم 
نمي فهمند، بنابراين مجبوريم از اين شعرها استفاده كنيم. 
اين طوري نيست، من اين را قبول ندارم. وقتي با زبان شعر 
با مردم حرف بزنيد، هرچه شعر پيچيده هم باشد، وقتي 
مداح با هنر مداحي خود توانست اين را كلمه كلمه به مردم 
القاء و مخاطبه كند، در دل مردم اثر مي گذارد. ما غزليات 
زيادي داريم. شما به ديوان صائب نگاه كنيد. من يك وقت 
چند بيت از اين اشعار را تصادفي انتخاب كردم و به بعضي از 
برادرهاي مداح گفتم روي اينها كار كنيد. ديوان صائب غزل 
هاي بسيار خوب و مفيدي دارد كه در دل ها اثر مي گذارد. 
ديگران هم از اين گونه اشعار دارند. شعر را از لحاظ هنري، 
سطح خوب انتخاب كنيد؛ چون اثرگذار است. شعر خوب و 
شعر هنري، همان خاصيت عمومي هنر را دارد. خاصيت 
عمومي هنر اين است كه بدون اين كه خود گوينده حتي 
در خيلي از موارد توجه داشته باشد و غالباً بدون اين كه 
مستمع توجه داشته باشد، اثر مي گذارد، تأثير شعر، نقاشي، 
بقيه انواع هنر، صداي خوش و آهنگ هاي خوب- كه اينها 
همه هنر است- روي ذهن مخاطب، من حيث اليشعر به 
وجود مي آيد؛ يعني بدون اين كه مخاطب متوجه باشد، آن 
اثر را در او مي بخشد، اين بهترين نوع اثر گذاري است. شما 
ببينيد خداي متعال براي بيان عالي ترين معارف، فصيح 
ترين بيان را انتخاب كرد، يعني قرآن. مي شد خداي متعال 
مثل حرف هاي معمولي، قرآن و معارف اسالمي را با بيان 
معمولي بگويد؛ اما نه، خدا اين را در قالب فصيح ترين و 
زيباترين بيان هنري ريخته، كه خود قرآن هم مي گويد 
نمي توانيد مثل لفظ و ساخت هنري آن را بياوريد، معنايش 
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كه معلوم است. به خطبه هاي نهج البالغه نگاه كنيد؛ آيت 
زيبايي است. اميرالمؤمنين مي شد معمولي حرف بزند، اما 
امراء  بيان هنري استفاده مي كند؛ »و بعد فنحن  از  نه، 
الكالم«. خود اين بزرگوارها گفته اند كه ما اميران سخن 
ايم. واقعاً هم امير سخن بوده اند. امير سخن، يعني بيان را 
به بهترين و شيواترين وجه انتخاب كنيد، شعر خوب، شاعر 

خوب- كه الحمداهلل كم هم نداريم- مفاهيم خوب.12
*مضمون درستي نيست كه ما بگوييم چون شيعه و محب 
هستيم، اگر گناه هم كرديم، خداي متعال ما را مجازات 
نمي كند؛ نه، اين طور نيست: »من اطاع اهلل فهو لنا ولي«؛ 
ولي آنها بايد خدا را اطاعت كند؛ چون خود اين بزرگواران 
با اطاعت خدا به اين مقام و رتبه رسيدند. امتحان اينها، 
قبل از وجود و آمدنشان به اين دنيا صورت گرفته است: 
امتحنك  لمن  فوجدك  يخلقك  ان  قبل  اهلل  »امتحنك 
صابره«. دستگاه خدا بي حساب و كتاب نيست. در روايتي 
پيغمبر اكرم به فاطمه زهرا سالم اهلل عليها با اين مقام و 
رتبه فرمود: »يا فاطمه انني لن غني عنك من اهلل شيئا«؛ 
يعني پيش خدا، نسبت با من و ارتباط با من به درد تو نمي 
خورد. مگر درميان فرزندان پيغمبر و ائمه كساني نبودند كه 
با خدا رابطه اي نداشتند و نتوانستند از آن گوهر نوراني و 
ارزش معنوي برخوردار شوند؟ آنچه اولياي دين را بر قله 
شرافت بشري قرار داده، از خود شخص شخيص نبي اكرم 
و اميرالمؤمنين و بقيه اين خاندان پاك گرفته- كه اينها در 
عالم وجود نمونه هاي بي مانندند و شبيه اينها ديگر نيست- 
تا ديگران، اطاعت و عبوديت و بندگي آنها براي خداست. 
لذا وقتي شما مي خواهيد در تشهد نمازتان نام پيغمبر خدا 
را بياوريد و از او تجليل كنيد، مي گوييد »واشهد ان محمداً 
عبده«. اول عبوديت را ذكر مي كنيد، بعد مي گوييد »و 
رسوله«. عبوديت باالتر از رسالت است. اساس و جوهر 
كار، عبوديت است. من و شما هم بايد از همين جاده برويم. 
البته اين قله ها خيلي باالست. اگر چشم ما بتواند اين قله 
هارا ببيند، خيلي بايد خدارا شكرگزار باشيم؛ چه برسد كه به 
آنجاها برسيم، ليكن بايد برويم، راه اين است. اين دامنه ها 
را بايد به قدر قدرت و توانمان طي كنيم، كه اگر اين طور 

شد، به قدر ظرفيتمان بهره خواهيم برد.13
*از برخي تعبيرات درباره ائمه عليهم السالم نبايد استفاده 
كرد، اينها سبك است. براي فاطمه زهرا سالم اهلل عليها- 
آن موجود قدسي واال، آن انسان برتر و آن معلم بشر- از آن 
تعبيري كه هر شاعري- چه شاعر درست و حسابي گوي 
و چه شاعر هرزه گوي- براي محبوب و معشوق خودش 
ذكر مي كند، نبايد استفاده كرد، بايد از تعبيرات متناسبي 
استفاده كرد. اعتقاد من اين است كه اگر شعراي عزيز ما 
لفظ و معنا را براي بيان معرفتي كه امروز جامعه ما نياز دارد 
تا از مكتب فاطمه زهرا سالم اهلل عليها تعليم بگيرد، به كار 
گيرند و آن را مداح با صداي خوش و آهنگ مناسب با اين 
كار عرضه كند، يكي از بهترين انواع تبليغ و ترويج صورت 
گرفته است، يعني همان »دعبل« و »فرزدق« و »كميت« 
تاريخ در اين جا ظهور و تجلي پيداكرده است. ارزش، همان 
ارزش خواهد بود و مي تواند اجرهاي بزرگ الهي را به 

دنبال خود داشته باشد.14
خوانندگان جلسات  از  بعضي  در  بنده  كه  ديگري  *چيز 
مداحي اطالع پيدا كردم، استفاده از مدح ها و تمجيدهاي 

بي معناست، كه گاهي هم مضر است.
اباالفضل )سالم اهلل عليه(  به حضرت  راجع  فرض كنيد 
صحبت مي شود؛ بنا كنند از چشم و ابروي آن بزرگوار 
تعريف كردن؛ مثاًل قربون چشمت بشم! مگر چشم قشنگ 
چشمهاي  به  اباالفضل  ارزش  مگر  است؟  كم  دنيا  در 
قشنگش بوده؟! اصاًل شما مگر اباالفضل را ديده ايد و مي 
دانيد چشمش چگونه بوده؟! اينها سطح معارف ديني ما 
را پايين مي آورد. معارف شيعه در اوج اعتالست. معارف 
شيعي ما معارفي است كه يك فيلسوف در غرب پرورش 
يافته با مفاهيم غربي و بزرگ شده آشناي با معارف فلسفي 
غرب مثل هانري كربن را مي آورد دو زانو جلوي عالمه 
طباطبايي مي نشاند؛ او را خاضع مي كند و مي شود مروج 
شيعه و معارف آن در اروپا. مي شود معارف شيعه را در 
همه سطوح عرضه كرد؛ از سطوح ذهن متوسط و عامي 
بگيريد تا سطوح باالترين فيلسوف ها. ما با اين معارف نبايد 
شوخي كنيم. ارزش اباالفضل العباس به جهاد و فداكاري 

امام زمانش است؛ به صبر و  او به  و اخالص و معرفت 
استقامت اوست؛ به آب نخوردن اوست در عين تشنگي و بر 
لب آب، بدون اين كه شرعاً و عرفاً هيچ مانعي وجود داشته 
باشد. ارزش شهداي كربال به اين است كه از حريم حق 
در سخت ترين شرايطي كه ممكن است انسان تصورش را 
بكند، دفاع كردند. انسان حاضر است در يك جنگ بزرگ و 
مغلوبه برود و احياناً در حرارت جنگ كشته هم بشود- كه 
البته مقام خيلي وااليي است، همه هم حاضر نيستند، شهدا 
و مجاهدان في سبيل اهلل معدودند؛ در زمان ما هم بحمداهلل 
شهداي برجسته يي داشته ايم- اما شهيد شدن اين طوري 
در آن ميدان جنگ، با شهيد شدن در صحنه كربال، با آن 
غربت، با آن فشار، با آن تشنگي، با آن تهديد به اذيت و 
آزار كسان انسان، خيلي تفاوت دارد. انسان خيلي اوقات مي 
گويد من حاضرم در اين ميدان جانم را بدهم؛ اما چه كار 
كنم، بچه ام دارد از گرسنگي يا از بي دارويي مي ميرد؛ 
اين مي شود يك بهانه براي انسان. انسان گاهي مالحظه 
ناموس خودش را بيشتر از جانش مي كند؛ مالحظه بچه 
اين  در  انسان  كند.  مي  جانش  از  بيشتر  را  شيرخوارش 
ميدان برود، بچه شيرخوارش هم باشد، زنش هم باشد، 
اينها هم  مادرش هم باشد، ناموس اش هم باشد، همه 
در معرض خطر قراربگيرند و پايش نلرزد؛ ارزش اباالفضل، 
ارزش حبيب بن مظاهر، ارزش جون در اينهاست، نه در قد 
رشيدش يا بازوي پيچيده اش. قد رشيد كه خيلي در دنيا 
هست؛ ورزشكارهاي زيبايي اندام كه خيلي هستند؛ اينها كه 
در معيار معنوي ارزش نيست. گاهي روي اين تعبيرها تكيه 
هم مي شود! حاال يك وقت شاعري در يك قصيده سي، 
چهل بيتي اشاره هم به جمال حضرت اباالفضل مي كند؛ 
آن يك حرفي است؛ ما نبايد خيلي خشكي به خرج دهيم و 
سختگيري كنيم؛ اما اين كه ما همه اش بياييم روي ابروي 
كماني و بيني قلمي و چشم خمار اين بزرگواران تكيه كنيم، 
اين كه مدح نشد؛ در مواردي ضرر هم دارد؛ در فضاهايي 

اين كار خوب نيست.
نبايد گذاشت منبر ده دقيقه اي يا بيست دقيقه اي از معارف 
خالي بماند... در منبر مداحي حتماً در اول، فصلي اختصاص 

داده شود به نصيحت يا بيان معارف به زبان زيباي شعر. 
اصاًل رسم مداحي از قديم اين طوري بوده است؛ االن يك 
مقدار آن رسم ها كم شده. مداح در اول منبر يك قصيده، 
يك ده بيت شعر- كمتر، بيشتر- فقط در نصيحت و اخالق، 
با الفاظ زيبا خطاب به مردم بيان مي كرد؛ مردم هم مي 
فهميدند و اثر هم مي گذارد. من يك وقت گفتم كه گاهي 
شعر يك مداح از يك منبر يك ساعتي ما اثرش بيشتر 
است. البته هميشگي نيست؛ گاهي است. اگر خوب انتخاب 

و اجرا شود، اين طوري خواهد بود.15
و  زديم  مي  را  حرفها  اين  پيش،  سال  بيست  *حدود 
خيلي، آنها را مي شنيدند؛ ولي نمي فهميدند كه ما چه 
مي گوييم. مي گفتيم فقط درباره خال و خط خيالي چهره 
ائمه )عليهم السالم( شعر نسراييد. شعر گفتن درباره زلف و 
ابروي و چشم و عارض امام كه تعريف نيست. حاال ابروي 
اميرالمؤمنين )صلوات اهلل عليه( كماني باشد يا نباشد، مگر 
در شخصيت او چه قدر است اثر مي گذارد؟! زلف او افشان 
باشد يا نباشد، مگر چه قدر اثر مي گذارد كه حاال بياييم در 
قصيده اي كه مي خواهيم راجع به اميرالمؤمنين بسراييم، از 
زلف اميرالمؤمنين بگوييم! البته، حاال به نظر كم شده است. 
ان شاءاهلل كه االن اين چيزها نباشد. وقتي مي گفتيم چرا 
اينها را مي گوييد، تعجب مي كردند و مي گفتند: پس چه 
بگوييم؟ مي گفتيم از مسايل زندگي و برجستگيهاي عملي 
علي)ع( بگوييد. در آن روز، اين مسائل برايشان روشن نبود؛ 

اما امروز چگونه است؟ امروز، براي همه روشن است.16
*من شنيده ام در مواردي از آهنگ هاي نامناسب استفاده 
مي شود. مثاًل فالن خواننده طاغوتي يا غيرطاغوتي شعر 
عشقي چرندي را با آهنگي خوانده؛ حاال ما بياييم در مجلس 
امام حسين و براي عشاق امام حسين، آيات واالي معرفت 
را در اين آهنگ بريزيم و بنا كنيم آن را خواندن؛ اين خيلي 
بد است. مداحان خودشان آهنگ بسازند. اين همه ذوق 
و اين همه هنر وجود دارد. يقيناً در جمع عالقه مندان به 
اين جريان كساني هستند كه مي توانند آهنگ هاي خوب 
مخصوص مداحي بسازند؛ آهنگ عزا، آهنگ شادي. اين را 
هم عرض بكنم كه آهنگ شادي از آهنگ عزا جداست. 
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االن معمول شده كه براي روزهاي عيد جلساتي تشكيل 
مي دهند. بنده مخالف اين كار نيستم؛ بد هم نيست كه 
دست مي زنند. البته اگر از راديو بشنويم- كه بنده خودم 
گاهي از راديو شنيده ام- و شعر را درست گوش نكنيم، 
خيال مي كنيم دارند سينه مي زنند! هم لحن، سينه زني 
است؛ هم آن دستي كه مي زنند، مثل زدن روي سينه 
است. اين چه شادي اي شد؟! اگر براي روزهاي شادي، 
آهنگ هاي مناسب- نه آهنگ هاي مبتذل، نه آهنگ هاي 
طاغوتي، نه آهنگ هاي حرام- و شيوه هاي خوب انتخاب 
كنند، مؤثرتر و بهتر است. اين طور نباشد كه چون به روضه 
خواني عادت كرده ايم، روز شادي هم كه مي خواهيم حرف 
بزنيم، لحنمان بشود لحن روضه خواني. قديم ها مي گفتند 
فالني هرچه مي خواند، مثنوي درمي آيد؛ هر آهنگي را كه 

شروع كند مثنوي مي شود! اين طور نباشد.17
و  آهنگ  خورد.  نمي  مداح  درد  به  آوازي  و  *هرآهنگ 
آواز خاصي به درد مي خورد؛ آن هم با شيوه بيان خاص 

مداحي.« 18
[*اما درمورد آسيب ها؛ ]امروز خوشبختانه اقبال مردم به 
اين حرفه و هنر چندپهلو و چندجانبه زياد است. جوانان 
در تهران و شهرستانها به جلسات مداحي عالقه و توجه 
دارند. اين، مسئوليت آقايان مداح را مضاعف مي كند. مبادا 
پانصدنفر، هزارنفر، گاهي ده هزارنفر در جلسه اي جمع 
شوند و يك ساعت براي آنها نغمه سرايي شود؛ اما چيزي 
به آنها داده نشود. مداحان در اين يك ساعت مي توانند 
نكات زيادي را با شعر خوب منتقل كنند. البته شعر خوب- 
همان طور كه گفتيم- تنها شعري نيست كه معاني خوبي 
دارد؛ بلكه بايد شعر هنرمندانه باشد و الفاظ خوب و كلمات 

مناسب هم در آن به كار رفته باشد.19
*صداي بعضي از آقايان مداحان خوب است، ولي با خواندن 
آنها انسان چيزي ياد نمي گيرد؛ اما بعضي نه؛ وقتي شعر مي 
خوانند، معرفتي را به ما مي آموزند. آنچه كه مي آموزيم، 
بهترينش آن چيزي است كه ما به آن نياز داريم. گاهي 
السالم پشت سرهم  ائمه عليهم  از  آميزي  كلمات مدح 
مي آوريم كه نه درست مستمع به عمق اين كلمات مي 

رسد، نه با فهميدن آن كلمات چيزي بر معرفت او اضافه 
مي شود. اينها ارزش چنداني ندارد. اما گاهي مداحي كه 
شعر مي خواند، درس فاطمه زهرا سالم اهلل عليها، درس 
اميرالمؤمنين و درس امام حسين عليهماالسالم را به ما 
منتقل مي كند؛ درنتيجه راه ما روشن مي شود. اين بسيار 
ارزش دارد. ما بايد بدانيم كه اگر فاطمه زهرا سالم اهلل عليها 
امروز در بين ما ظاهر مي شدند و يك ساعت، دو ساعت 
و يا يك روز در بين مردم مي آمدند، ما را به چه چيزي 
امر مي كردند؟ انگشت اشاره به كدام راه از راه هايي كه در 
مقابل ما گشوده است، دراز مي كردند و به ما مي گفتند كه 
از اين راه برويد؟ ما بايد آن را دنبال كنيم و در تبيين و تعليم 
و معرفتي كه مي خواهيم به مستمع بدهيم، آن را مالحظه 

كنيم و نياز زمان را پر كنيم.20
*از طرفي مداحان دنبال اين نباشند كه چيزي كه در متن 
تاريخ اثبات شده است، آن را بخوانند؛ چون هيچ چيز نمي 
طاووس  ابن  »لهوف«  در  كه  آنچه  تازه  بخوانند.  توانند 
هست، خبر واحد است ديگر. توجه كنند، چيزي را بخوانند 
كه معقول باشد. البته، نه اين كه انسان هرچه معقول است، 
از خودش بسازد و بخواند! نه، آن را به اصول و واقعيت هايي 
متكي كنند. البته گزاره هر حديثي، وقتي كه هنري باشد، 
با پيرايه هايي همراه خواهد بود. آن پيرايه ها ايرادي ندارد؛ 
منتها به شرط اين كه آن پيرايه ها همه چيز نشود. اصل 
را بايستي از واقعيت هايي كه هست، گرفت؛ منتها آن را 
با بيان هنري پيرايه الزم بخشيد و گفت. حاال شايد مجال 
نباشد كه در اين باره صحبت بكنيم؛ ليكن اينها حرفهايي 

است كه بايد باالخره گفته و شنيده بشود و تكرار گردد.
در دعاها و زيارت هاي ما، تعبيرات عاشقانه و خيلي خوبي 
هست كه حقايقي را نشان مي دهد؛ اينها را محور بايد قرار 
داد. آنچه را كه مثاًل شيخ و ابن طاووس و مفيد و ديگر 
بزرگان در كتابهايشان گفته اند، اينها را بايستي محور قرار 
داد. بعد آنها را در يك ارايه هنري، به شكل زيبا و شايسته 
اي بيان كرد. حاال درآن شكل بيان، هركسي سليقه اي 
دارد؛ آن ايرادي ندارد. نقش مداح، نقش بسيار مهمي است. 
من اصرار دارم كه اين نكته را براي برادران عزيز مداح- 

چه آنهايي كه به صور ت حرفه اي مداح هستند، چه آن 
كساني كه گاهي در كنار كارهايشان اين كار را نجام مي 
دهند- تكرار بكنم كه اين نقش، نقش بسيار مهم و حايز 

اهميت و حساسي است؛ اين را كم نگيريد.
جامعه مداح، آن وقتي كه از زبان خوب- شعر عالي، محكم، 
تاريخي،  اخالقي،  شعر  خوب-  محتواي  و  گويا-  قوي، 
اعتقادي، توحيد، نبوت، واليت- برخوردار باشد، نقش خود 

را ايفا كرده است.21
*جبهه تبليغ، جبهه وسيعي است كه درآن هنر و آموزش و 
علم و دين و دانشگاه و حوزه و وزارت ارشاد و صدا و سيما 
هستند، كه يك قسمت از اين جبهه وسيع، به جماعت 
مداح- اين برادرهايي كه در دوره جنگ و دفاع مقدس در 
جبهه بودند، خوب در ذهن شان حرف بنده را تصوير مي 
كنند- سپرده شده است و آن مانند اين است كه اين بخش 
عظيم را اين لشگر يا اين قرارگاه به عهده دارد و تكه اي 
از آن را به گردن ما سپرده اند؛ ما بايد اين را خوب از عهده 
بربياييم، تا ديگران هم كه در بخشهاي خودشان از عهده 
برآمده اند، مجموعش بشود پيروزي؛ بايد برادران مداح به 
اين موضوع توجه كنند؛ واال ما در نوحه خواني، مصيبت 
خواني و مرثيه خواني، اگر يك مقدار همت و سليقه به 
خرج بدهيم، مي توانيم همه اين مفاهيم عالي را بگنجانيم 
و البته مي شود همه اينها را پوچ و پوك و خالي كرد و 
فقط ظواهري باشد. اين موضوع مي تواند در روضه، در 
نوحه، در سينه زني و در مدح و مصيبت باشد؛ طوري كه 
فقط دلي بسوزد و قطره اشكي بريزد، بدون اين كه اندك 
بهره اي برده شود؛ در روز جشن هم به همين نحو. وظيفه 
و مسئوليت بزرگ جامعه مداح اين است كه مطالبش پرمغز 
و پرمحتوا باشد و به شيوه درست اين را اداره كند؛ هم در 

مصيبت و مدايح و هم در عزا و جشن.22
*ازطرفي مردم محبتي دارند كه بايستي براثر خواندن و 
گفتن مداحان، عميق و ريشه دار و تند و آتشين و برافروخته 
محبت،  خصوصيت  است.  محبت  آيين  تشيع،  بشود. 
خصوصيت تشيع است. كمتر مكتب ومسلك و دين آيين و 
طريقه اي مثل تشيع، با محبت سروكار داشته است. علت 

اين هم كه چنين فكري تا امروز مانده- درحالي كه اين 
همه با آن مخالفت كرده اند- اين است كه ريشه در زالل 
محبت داشت و دين تولي و تبري و آيين دوستي داشتن 
و دشمن داشتن است و عاطفه درآن، با فكر هماهنگ و 
همدوش است. چيزهاي خيلي مهمي است. اصل خيلي 

سحرآميز و عجيبي است.
اگر محبت در تشيع نبود، اين دشمني هاي عجيبي كه با 
شيعه شده، بايد او را از بين مي برد. همين محبت مردم به 
حسين بن علي)عليه السالم(، ضامن حيات و بقاي اسالم 
است. اين كه امام مي فرمود، عاشورا اسالم را نگهداشت، 
معنايش همين است. فاطميه و ميالد و وفات پيامبر)ص( 
و ائمه )عليهم السالم( هم همين طور است. بايد با استفاده 
از اين هنر، اين محبت را در ميان مردم هم عمق ببخشيد، 
هم تر و تازه كنيد و هم برافروخته نماييد. چيز خيلي عجيب 

و عظيمي است.23
*مداحان بايد ببينند ما در زندگي سياسي و اجتماعي مان 
به كدام درس اهل بيت احتياج داريم، آن را از زندگي اين 
بزرگواران استخراج كنند و با زبان شعر بيان كنند؛ اينها الزم 
و مهم است، واال صرف مدح گرفتن- كه الفاظ آن مدح هم 
گاه الفاظ مبهمي است كه نه شنونده درست مي فهمد كه 
محصول اين مدح چه شد و نه گاهي خود گوينده!- كافي 
نيست. ما بايد اظهار ارادت بكنيم و اين اظهار ارادت، كمال 
ماست؛ »مادح خورشيد مداح خود است«؛ اما به اين نبايد 
اكتفا كنيم. ما بايد ببينيم امروز چه درسي از اين بزرگوارها 
مي شود بگيريم. مبلغ هم وظيفه دارد، هنرمند هم وظيفه 
دارد، فيلمساز هم وظيفه دارد، گردانندگان سينماي كشور 
هم وظيفه دارند، گردانندگان تلويزيون كشور هم وظيفه 
دارند، منبري ها هم وظيفه دارند، مداح جماعت هم وظيفه 
دارد؛ من مي خواهم بگويم مداحان وظيفه خودشان را در 
بر دوش همه ي ماست،  اين وظايف سنگيني كه  كنار 
بازيابي كنند؛ اين توصيه من به برادران عزيزم است كه 
با آنها درميان مي  از آنها درخواست مي كنم و  هميشه 

گذارم.24
*يك نكته ديگري هم هست، مداحان و گويندگان فضايل 
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اهل بيت)ع(، بهترين كساني هستند كه مي توانند حلقه 
عمل را به حلقه محبت وصل كنند و يك سلسله و زنجيره 
واقعي به وجود بياورند. تا كسي اهل محبت نباشد، قاعدتًا 
وارد اين وادي مداحي نمي شود. آن كسي كه قدم دراين 
وادي مي گذارد، البد مايه محبت و استعداد و قابليتي در او 
هست. آنچه وظيفه هر انساني است، اين است كه سرمايه 
ها را زياد كند. سعي كنيد اين سرمايه محبت و معرفت زياد 
بشود.هركس در هر سطحي كه هست، بايد خودش را باال 
بكشد؛ واال تمام مي شود. اين سرمايه هاي معنوي هم مثل 
سرمايه هاي مادي است كه گاهي تمام مي شود. اگر به آن 

اضافه نكرديد، تمام خواهد شد.
مولوي تمثيل خوبي دارد. او مي گويد: آبي كه خاليق از 
آن استفاده مي كنند، خودشان را پاك و با طراوت و پاكيزه 
مي كنند و كال به وجود پاكيزگي مي دهد؛ اما خود اين 
آب هم به پاكيزه شدن احتياج دارد. آن كسي كه آن آب 
را پاكيزه مي كند، همان قوه فرونهاده در خلقت الهي است 
كه او را باال مي كشد و به ابر و باران و آب خالص و پاك 
و طاهر تبديلش مي كند و دوباره به پايين برمي گرداند. 
همان آب قبلي است؛ منتها پاك شده. به بركت عروج و 
علو و تبديل شدن و استحاله، يك گردونه تصفيه و تزكيه 
يي در آن هست. مولوي مي گويد: هر اهل معرفتي هم اگر 
اين استحاله و عروج گاهگاهي را نداشته باشد، هرچند كه 
خود، وسيله پاكي و طهارت و نزاهت و زيبايي و آراستگي 
ديگران مي شود؛ اما اين سرمايه ها را خودش بتدريج از 
دست مي دهد.پس، سعي كنيم كه اول اين پااليش دروني 
هيچ وقت متوقف نشود. هركس هم كه هستيم، فرقي نمي 
كند. من كه اين مطالب را مي گويم، به اين پااليش دروني 
از شما محتاجترم. نه اين كه خيال كنيم اين حرف ها تعارف 
است؛ واقعيت است. بناي بر تعارف نيست؛ حقيقت قضيه 
اين است. همه ي ما احتياج داريم و من به اين پااليش، 
بيشتر از شما احتياج دارم. اگر اين پااليش انجام نگيرد، 
اين آبي كه يك روز در آن دست مي زديد، دست تميز 
مي شد؛ صورت را مي شستيد، تر و تازه مي شد؛ همين 
آب، به چيزي تبديل خواهد شد كه ديگر شما حاضر نيستيد 

دستتان را در آن بزنيد. آبي كه دست ها و صورت ها و بدن 
ها از آن با طراوت شده است، اگر تصفيه نشود، پس از 
چندي، طوري خواهد شد كه ديگر انسان رغبت نمي كند 
به آن دست بزند و نزديكش بشود؛ پااليش مي خواهد. ما 

بايد خودمان از درون پااليش بشويم.25
*بايد بتدريج طوري بشود كه اين سمت مداحي- كه واقعًا 
يك منصب است حدود و ثغوري هم پيدا كند. مداحي اهل 
بيت، خيلي باالست. هم مقام باال و هم تأثير زيادي در 
جامعه و ذهن مردم دارد. بايد بدانيد كه چه كسي مداح 
او چيست، چه قدر شعر مي  است، مقدمات كار مداحي 
داند، چه قدر حفظ است و چه قدر مي تواند بخواند؟ اين 
خصوصيات را بايد مركزي عهده دار شود... اين چيزي است 
كه دنيا و نيازهاي جامعه امروز، غير از آن را برنمي تابد و 
قبول نمي كند. بايد اين طور باشد. كساني كه رسماً اين 
منصب را به عهده مي گيرند و لباس مقدس ستايش اهل 
بيت )عليهم السالم( را برتن مي كنند و مردم، آنها را به 
اين عنوان مي شناسند، بايستي خصوصياتي داشته باشند و 
مركزي باشد كه آنها را با اين خصوصيات تشخيص بدهد 

و صحه بگذارد.26
*خدا رحمت كند كساني را كه جريان تشيع را به كشور 
ما آوردند و ما را با اين حقايق آشنا كردند؛ اگر نمي شد، 
خيلي سخت بود. رحمت خدا بر آن شمشيرهاي زبان و 
كه  مختلف  ميدانهاي  شمشيرهاي  و  قلم  شمشيرهاي 
توانستند اين حقايق را براي ما روشن كنند و ما را در اين 
راه بيندازند كه ببينيم و بفهميم، واال اين داليل واضح در 
مقابل خيلي ها هست، اما نمي فهمند و درك نمي كنند؛ 
چون تعصبها نمي گذارد. ما اين اقبال را پيدا كرده ايم و 
بايد خدا را شب و روز بر اقبال آشنايي با واليت اهل بيت 

)عليهم السالم( كه نعمت عجيبي است، شكر كنيم.27
منبع:كيهان

پي نوشت ها:
1. بيانات در ديدار بامداحان 18شهريور 1380

2.بيانات در ديدار بامداحان 28دي 1368
3.بيانات در ديدار بامداحان 17 دي 1369

4. بيانات در ديدار بامداحان 18شهريور 1380
5.بيانات در ديدار بامداحان 19مهر 1377

6.بيانات در ديدار بامداحان 18شهريور 1380
7.بيانات در ديدار بامداحان 28دي 1368

8. همان.
9.بيانات در ديدار بامداحان 17دي 1369

10.بيانات در ديدار بامداحان 28 دي 1368
11.بيانات در ديدار بامداحان 5مرداد 1384

12. بيانات در ديدار بامداحان 28 مرداد 1382
13. بيانات در ديدار بامداحان 18شهريور1380

14. بيانات در ديدار بامداحان 5مرداد 1384
15.بيانات در ديدار بامداحان 28دي 1368

16. بيانات در ديدار بامداحان 5مرداد 1384
17. بيانات در ديدار بامداحان 17دي 1369

18.بيانات در ديدار بامداحان 18شهريور 1380
19.همان

20.بيانات در ديدار بامداحان 17دي 1369
21. بيانات در ديدار بامداحان 17مرداد 1383

22.بيانات در ديدار بامداحان 17دي 1369
23.بيانات در ديدار بامداحان 17مرداد 1383

24.بيانات در ديدار بامداحان 17دي 1369
25. بيانات در ديدار بامداحان 28دي 1368

26.بيانات در ديدار بامداحان 17مرداد 1383

يک آيه وچند نکته
مريم گلچين

نکته ها:
يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال َتْرَفُعوا أَْصواَتُكْم َفْوَق 
َكَجْهِر  بِالَْقْوِل  لَهُ  َتْجَهُروا  ال  َو  َّبِيِّ  الن َصْوِت 
ال  أَْنتُْم  َو  أَْعمالُُكْم  َتْحبََط  أَْن  لِبَْعٍض  بَْعِضُكْم 

َتْشُعُرون  )حجرات/2(
اين آيه، شيوه گفت و گو با پيامبران را بيان می كند و می 

فرمايد احترام پيامبر صلی اهلل عليه و آله را حفظ كنيد.
در آيه 63 سوره نور نيز سفارش شده كه نام پيامبر را مانند 

نام های خودتان نبريد، بلكه با عنوان و مؤدبانه نام ببريد.
حفظ عمل مهم تر از خود عمل است. اعمال ماگاهی از اول 
خراب است، چون با قصد ريا و خودنمايی شروع می شود، 
گاهی در وسط كار به خاطر عجب و غرور از بين می رود و 
گاهی در پايان كار به خاطر بعضی از اعمال حبط می شود. 
به همين خاطر قرآن می فرمايد: هر كسی عمل خود را تا 
قيامت بياورد و  از آفات بيمه كند، ده برابر پاداش داده ميشود؛ 

»َمن جاء بالحسنه...« و نمی فرمايد: هر كس عملی را انجام 
دهد، ده پاداش دارد. زيرا ميان انجام عمل در دنيا و تحويل 

آن در قيامت، فاصله زيادی است.
رسول خدا صلی اهلل عليه و آله فرمودند: برای هر ذكری 
درختی در بهشت كاشته می شود، شخصی گفت: پس 

بهشت ما درختان زيادی دارد!؟ 
حضرت فرمودند: بله، لكن گاهی گناهان و اعمالی از شما 
سر می زند كه آن درختان را می سوزاند. سپس آن حضرت 

آيه فوق را تالوت فرمودند.
قرآن تباهی و حبط اعمال را، يكجا برای كفر و شرك آورده 
و يكجا برای بی ادبی در محضر پيامبر اكرم صلی اهلل عليه و 
آله، پس معلوم می شود گناه بی ادبی در محضر پيامبر، هم 
وزن گناه كفر و شرك است. چون نتيجه هر دو حبط است. 
بعضی از ياران پيامبر اكرم صلی اهلل عليه و آله از روی بی 
توجهی نزد حضرت بلند سخن می گفتند، پيامبر عزيز برای 
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آن كه اين صدای بلند سبب حبط اعمال آنان نشود، بلندتر 
از آنان سخن می گفتند.

يكی از ياران پيامبر كه بلند سخن می گفت، همين كه 
شنيد صدای بلند سبب نابودی تمام كردار او می شود، بسيار 
ناراحت شد. پيامبر صلی اهلل عليه و آله فرمود: صدای بلند 
تو برای خطابه و سخنرانی بوده است و حساب تو از ديگران 

جداست.
فرياد زدن در برابر پيامبر صلی اهلل عليه و آله از افراد مؤمن 
سبب تباهی اعمال است، اما اگر كسانی حضرت را نشناخته 
اند، حساب جداگانه ای دارند. زيرا در توهين، علم و آگاهی و 
قصد اهانت شرط است. اگر ما از روزنامه ای برای كارهای 
ساده ای استفاده كنيم و ندانيم كه در آن آيات مباركه قرآن 
است، چون نمی دانسته ايم و قصد اهانت هم نداشته ايم، 

توهين به حساب نمی آيد.
در جمله »ان تحبط اعمالكم و انتم التشعرون« اعمال شما 
نادانسته نابود می شود، نكته ای است و آن اينكه آفات و 
آثار سوء )و به اصطالح آثار وضعی(، وابسته به دانستن يا 

ندانستن ما نيست.
آری، اگر انسان شرابی بخورد مست می شود، گرچه خيال 
كند آب است. اگر به سيم بدون عايقی دست بزنيم، دچار 
ندارد.  برق  كنيم  خيال  گرچه  شويم،  می  گرفتگی  برق 
گناهانی سبب پيدايش قحطی، زلزله، كوتاه شدن عمر، ذلت 
و خواری می شود، گرچه خود انسان از پيدايش اين آثار 
خبری نداشته باشد. بنابراين بی ادبی نسبت به پيامبر، سبب 
تباهی عمل می شود، گرچه خود انسان آن آثار منفی را نداند.

پيام ها:
1.برای آموزش ادب به مردم، خود ما نيز بايد آنان را مؤدبانه 
صدا بزنيم. )در اين آيه خداوند مردم را با جمله »يا اّيها الّذين 

آمنوا« صدا زده است(
بااليی  معنوی  مزايای  و  حقوق  از  اسالمی  امت  2.رهبر 
برخوردار است كه بايد مردم مراعات نمايند تا آنجا كه اگر در 
حال گفتگو است، صدايی باالتر از صدای حضرت نباشد و اگر 
حضرت ساكت است و ما مشغول سخن گفتن با او هستيم، 

باز هم با صدای بلند حرف نزنيم. »ال تَرفعوا اصواتكم فوق 
َصوِت الّنبی« آری، مقام نبّوت برای ما مسئوليت آور است.

3.سفارش به احترام بزرگان، از زبان ديگری زيبا است. )در 
اين آيه، پيامبر می فرمايد: بلندتر از من سخن نگوييد، اين 
خداوند است كه سفارش می كند كه بلندتر از پيامبر صحبت 

نكنيد( »ال تَرفعوا اصواتكم«
4.مقام و موقعيت افراد در عمل آنان اثر دارد. )جسارت از 
مؤمن نسبت به شخص رسول اهلل، حساب ويژه ای دارد( 

»يا اّيها الذين آمنوا... ان تَحبط اعمالكم«
5.گاهی انسان ندانسته تيشه به ريشه خود می زند. »ان 

تَحبط اعمالكم و انتم ال تشعرون«

نمونه های بی احترامی
الف: پيامبر عزيز اسالم در آستانه رحلت، تقاضای قلم و 
دواتی كرد و فرمود: می خواهم برای شما چيزی بنويسم كه 
بعد از آن هرگز گمراه نشويد! خليفه دوم گفت: بيماری پيامبر 
شديد شده و سخنانش بی ارزش است! شما قرآن داريد و 
نيازی به نوشتن نيست! سر و صدا بلند شد حضرت فرمود: 

برخيزيد و برويد، نزد من فرياد نكشيد!.
مرحوم عالمه سيد شرف الدين )صاحب كتاب المراجعات( 
می فرمايد: گرچه قلم و كاغذ نياورند و چيزی نوشته نشد، 
ولی ما می توانيم خط نانوشته را بخوانيم! زيرا پيامبر صلی 
اهلل عليه و آله فرمود: هدف من نوشتن چيزی است كه هرگز 
گمراه نشويد؛ »لَن تَضلّوا«، با كمی دقت خواهيم ديد كه اين 
كلمه را بارها در جای ديگر درباره قرآن و اهل بيت بيان 
فرموده است كه من از ميان شما می روم و دو چيز گرانبها را 
به جا می گذارم و اگر به آن تمّسك كنيد، هرگز گمراه نشويد 

و آن دو چيز گرانبها قرآن و اهل بيت من هستند.
پس چون بارها كلمه »لَن تَضلّوا« را درباره قرآن و اهل بيت 
عليهم السالم به كار برده اند، در اينجا نيز كه فرمود: برای شما 
چيزی می خواهم بنويسم كه هرگز گمراه نشويد، مراد آن 

حضرت تمّسك به قرآن و اهل بيت است.
ب: همين كه امام حسن مجتبی عليه السالم شهيد شد و 
خواستند او را در كنار قبر جّدش رسول خدا صلی اهلل عليه و 

آله دفن كنند، عايشه جلوگيری كرد و اين امر باعث بلند شدن 
سر و صدای مردم شد. 

امام حسين عليه السالم با تالوت آيه »التَرَفعوا أصواتكم...« 
مردم را ساكت كرد و فرمود: احترام پيامبر اكرم صلی اهلل 
عليه و آله پس از مرگ حضرت نيز همچون زمان حيات او 

الزم است.

منبع: تفسير سوره حجرات محسن قرائتی؛ مركز فرهنگی درس هايی از قرآن

گام های محکم در جهت 
خانواده  بهشتی

 مريم گلچين
از عوامل باز دارنده ی بسيار مهم ازدواج در سنين واقعی 
و درست،  نيازهای تصنعی و غير ضروری مانند لوكس 
گرايی،  تنوع های بيش از اندازه در خوراك و پوشاك و 

توهمات خيالی است. 
البته عوامل باز دارنده ی واقعی نيز وجود دارند كه قابل 
اغماض نيستند،  ولی قابليت رفع و حل را دارا هستند؛  
مانند بحث اشتغال،  منبع درآمد و مسكن. برای از ميان 
برداشتن اين موانع،  افزون بر همت فرد،  تالش بستگان و 
والدين نيز مؤثر و كار سازاست. امروزه اموری چون مسكن،  
وسايل زندگی و حرفه و درآمد در زندگی نقش اساسی دارند 
و عدم يا كمبودآنها می تواند عامل اختالف و ناخشنودی و 

فروپاشی زندگی شود.  

مهارت های  زندگی پايدار
لوازم اصلی يک زندگی پايدار 

لوازم اصلی يك زندگی پايدار را می توان در 4 مورد خالصه 
كرد :

بينانه و  اراده ی راسخ و واقع  : داشتن نيت و  1. توكل 

حساب شده جهت تشكيل زندگی . 
2. تأمين : برآورده ساختن حد اقل نيازهای ارضا كننده كه 

استقالل زوجين را به همراه داشته باشد. 
3. تجهيز : امكانات الزم برای يك زندگی نسبتا ً متعادل 

و حّتی ساده. 
4. تضمين : ضمانت روحی،  روانی و عاطفی و برآورده 
كردن حداقل های معيشتی برای يك زندگی تعاملی و دور 

از مداخله  وابستگی مفرط  به ديگران. 
نبايد فراموش كرد كه ازدواج با تحصيل و طی مدارج عالی 
منافاتی ندارد.  بسياری از افراد موفق و متخصص جامعه 
در سنين جوانی و حتی در آغاز تحصيل به اين مهم روی 
آوردند و با تحمل و تأمل و قناعت و انديشه زندگی ای 
سعاتمندانه بنيان نهادند.  در بسياری موارد زندگی ساده و با 
قناعت سالهای آغازين همراهی دو زوج جوان چنان شيرين 
است كه توانگران بدان رشك   می برند و اين مسئله به ما 

باز می گردد كه :
- چگونه می خواهيم زندگی كنيم ؟

- چه توقعاتی داريم ؟
- چه ويژگی های اخالقی و روانی داريم ؟

- اساس و بنيان زندگی را بر چه چيزهايی می نهيم ؟
يك برنامه خوب برای ازدواج حاوی مطالب مهم است كه 
اساس آن توكل،  همت،  تفاهم  و واقع بينی در زمان 
ازدواج است تا به مرحله ی منزلت متعالی متأهالن برسند. 

داستان بشر بن حريث
در تاريخ چنين نگاشته اند : بشر بن حريث ازدواج نكرده 
بود.  به او گفتند مردم درباره ی تو حرف می زنند و می 
گويند سنت رسول خدا - صلّی اهلل عليه و آله و سلم -را 
ترك كرده ای ! گفت به آنها بگوييد من مستحب را ترك 
كرده،  به واجب مشغولم وعبادت می كنم.  وقتی بُشر در 
گذشت،  او را در خواب ديدند و پرسيدند : خداوند با توچه 
كرد ؟ گفت : منازل من را در بهشت بلند قرار داد و مقامات 
بسيار عالی به من عطا كرد،  ولی هنوز به مقام و منزلت 

متأهالن نرسيده ام. 1 
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 معرفی کتاب
فرشته طالبلو

 : آثار  تحفه  كتاب   
تلخيص و ترجمه بحار 
كوشش  به  االنواركه 
مؤسسه شمس الضحی 
كتاب  توسط  درتهران 
درسال1388  نيستان 
چاپ  جلدبه  هفت  در 

رسيده است.
بيش از سه قرن است 
كه نام مجلسی با بحاراالنوار عجين شده و اعجاب علما 

و انديشمندان را برانگيخته است.   
محققانی در تجديد چاپ آن تالش كردند.  تالش گرانی 

ازدواج به منزله ی فرصت
ازدواج فرصتی است كه فرد بايد در آن به سمت موفقيت 
ها شتاب گيرد؛  زيرا در ازدواج های موفق و با برنامه و 
توكل به خداوند،  زوجی در كنار فرد قرار می گيرد كه زمينه 
های رشد را فراهم می كند.  هرچه سنين ازدواج به جوانی 
نزديكتر باشد،  اين توفيقات فزون تر و سريع تر است.  
علی محمد علی الدخيل می گويد : » هركس كه تاريخ را 

آن را تخليص كرده و فهرست زده اند.
تاليف بحاراالنوار  از  باري است كه پس  اولين  امااين 
آثار«؛ تلخيص و ترجمه اين  كتاب مجموعه »تحفه 
كتاب 110 جلدي براي مخاطب عام را انجام داده است.

مجموعه 7 جلدي »تحفه آثار« تلخيص و ترجمه بحار 
االنوار عالمه مجلسي است كه با ويژگي هاي خاص 
اين  در  است.  تدوين شده  نيستان  انتشارات  از سوي 
مجموعه از آوردن احاديث تكراري پرهيزشده  و يك 
مجموعه كامال شيعي در اختيار مخاطبان خود قرار می 

دهد.
انتشارات نيستان در كتابسازي اين مجموعه كه از سال 
82 آغاز شده و 4 سال براي تلخيص و ترجمه آن زمان 
صرف كرده  است دو ويژه گی را مطرح می نمايد؛  اول 
اينكه به دليل حجم باالي كتاب كاغذي نازك و سبكتر 
از كاغذهاي ديگر براي آن انتخاب شده است كه در 
اصطالح به آن كاغذ قرآني مي گويند؛. با اين كار كمي 

مطالعه كند خواهد ديد كه : ان خلف كل رجل مؤثر امراة «2 
همانا كه پشت هر مرد مؤثر و ماندگار يك زن وجود دارد. 
بر تولت برشت نويسنده ی نامدار و تحليل گر،  توفيقات 
سقراط حكيم در دوران جوانی را مديون همسرش اكسانتيپه 
می داند.3 سخن را با كالم امام صادق - عليه السالم - 
به سر انجام می رسانيم.  آن حضرت می فرمايد : » إن 
ركعتين يصليهما رجل متزوج افضل من رجل يقوم ليلة و 

يصوم نهاره اعزه «4
 دو ركعت نمازی كه انسان ازدواج كرده بخواند بهتر از آن 
است كه انسانی شبهايش با عبادت و روزهايش با روزه 

بگذرد،  اّما ازدواج نكرده باشد.  
پی نوشت:

1. ازدواج وتربيت، سيد مهدی شمس الدين،  ص 25 و 26. 
2. زهير بن القين، علی محمد علی دخيل،  ص 3.  ) مقدمه (

3. نقد و برسی سقراط مجروح،  بر تولت برشت،  ص 18. 
4. بحار االنوار،  ج 103،  ص 217.       

هزينه كتاب بيشتر شده است اما كتاب سبك تر شده 
است.  واز فونتی درشت در بخش عربي، استفاده شده 

است كه خواندش  را راحت كرده است . 
از ويژگي هايی كه مورد قرار گرفته است،  اينكه احاديث 
تكراري حذف شده و كامل ترين حديث با متقن ترين 
سند آورده شده است.  عالمه مجلسي در هر باب بحار 
االنوار تمام احاديث مربوط به موضوع مورد بحث را جمع 
آوري كرده است در حاليكه گروه تحقيق مجموعه تحفه 
آثار به بررسي اين كتاب پرداختند و تالش كردند در 
10 حديث مشابه؛ كامل ترين را؛  از حيث متن و سند 

انتخاب كنند.
ويژگي ديگري كه در تلخيص اين كتاب رعايت شده 
است، حذف سلسله روات ها است. كساني كه بحار االنوار 
را مطالعه كردند، مي دانند براي هر حديث به اندازه نصف 
صفحه سلسله روات آورده  شده است مثال اينكه اين 
حديث از فالني و از فالني روايت شده تا به معصومي 

كه آن را نقل كرده است، مي رسد اما در مجموعه تحفه 
آثار گروه تحقيق اين سلسله ها را برداشتند. با اين كار 

مخاطب كتاب به يك مخاطب عام تر بدل شده است.
مجموعه »تحفه آثار«  يك مجموعه شيعي خالص است 
و سعی شده  در اين مجموعه منابع و مواخذي كه مربوط 
به اهل سنت می باشد،  حذف شود. يكي ديگر از ويژگي 
هاي مجموعه »حذف احاديث تفسيري است به جهت 
اينكه عالمه مجلسي احاديث تفسيري را از كتاب مجمع 
البيان آورده  و آن كتاب هم موجود است؛ اين احاديث 
در تدوين مجموعه تحفه آثار حذف شده است اما نكته 
قابل توجه در تدوين اين كتاب اين است كه با وجود اين 
تغييرات تالش شده كه هيچ بابي از بحاراالنوار در اين 

مجموعه تازه حذف نشود 
تالش عمده گروه ترجمه براين بوده است كه  ترجمه 
اي از اين كتاب ارايه دهد تا مخاطب عام تر نيز آن را 

درك كند. 

هدايت ها وارزش ها
مريم گلچين

عزت بدون تکبّر 
از دعای خويش،   السالم  در قسمتی  امام سجاد عليه 
عزت بدون نخوت و تكّبر را از پروردگار متعال درخواست 

می نمايد. 
در  ای  روحيه  و  حالت  به  لغت  در  عّزت  آفات  از  تكّبر 
می  او  مغلوب شدن  از  مانع  كه  شود  می  گفته  انسان 
: » ال  فرمود  السالم    عليه  1  حضرت صادق  گردد؛ 
ينبغی للمؤمن ان يذل نفسه؛  مومن حق ندارد كه خود 
را خوار نمايد «2  با اين وجود،  می بينيم كه بسياری 
به  باعث عّزت آن ها می شود  آنچه  كه  ازانسانها در 
اشتباه افتاده و به افراد و وسايلی تكيه می كنند كه خود 

ضعيفند و توان عزيز نمودن افرادی كه به آن ها اعتماد 
نموده اند را ندارند؛  تمام مخلوقات و آفريده های آن 
ها نظير طال و جواهر،  پول وثروت و مقام و شهرت 
از اين دسته اند.  انسان عاقل برای عّزت بايد به كسی 
روی آورد كه خود عزيز و غير قابل نفوذ باشد و او تنها 
پروردگار عزيز و بی نياز است.  از اين و در قرآن تأكيد 

شده كه »هلل العزة و لرسوله و للمؤمنين «. 3
نكته ديگری كه در باب عّزت بايد به آن توجه شود،  آن 
است كه نبايد روحيه نفوذ ناپذيری انسان به حدی برسد 
كه خود را بزرگتر از ديگران ببيند و اين همان لغزشی 
است كه حضرت سجاد عليه السالم  ابتال نشدن به آن 
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را از خدا می خواهد زيرا با كمی دقت انسان متكّبر با 
تأثير پذيری از نفس خود،  در واقع عّزت خود را از دست 

داده و به ذلت و خواری گرفتار شده است. 

عبادت بدون عجب 
در اين فرازی ديگر امام سجاد عليه السالم  عبادت را 
به آفت آن،  يعنی عجب و بزرگ  بدون گرفتار شدن 
گرچه  كند.   می  درخواست  درون،   در  عمل  شمردن 
عبادت،  خود راه رسيدن به قرب الهی است،  ولی وقتی 
ثمره آن عجب و خود پسندی درونی شده نه تنها باعث 
فاسد شدن عبادت می شود بلكه آدمی را هالك خواهد 
آله وسلم  و  عليه  اهلل  اسالم صلّی  پيامبر  اينكه  نمود.  
فرموده اند : » ليس عبد عجب بالحسنات ااّل هلك«. 

از  كه  قدر  آن  السالم  عليهم  معصومين  ائمه  در سخنان 
عجب و فريفته شدن به اعمال خوب برحذر نموده اند 
كمتر راجع به موضوعی اين گونه هشدار داده اند.  در 
نقل  السالم  عليه  صادق  امام  از  برانگيز  تأمل  حديثی 
شده كه : دو نفر وارد مسجد شدند كه يكی از آن ها 
عابد و ديگری فاسق و گنهكار بود.  پس از مدتی هر دو 
از مسجد خارج شدند در حالی كه مرد فاسق،  مؤمنی 
راستگو ولی مرد عابد،  فاسق شده بود. و اين بدان علت 
در  عجب  به  شد  مسجد  وارد  عابد  مرد  وقتی  كه  بود 
توجه داشت  به عمل خود  وآنچنان  بود  عبادت گرفتار 

انديشه  در  ولی  است،   نجات  اهل  كرد  می  فكر  كه 
مرد فاسق،  پشيمانی از گناهش بود و از خداوند برای 

گناهانش طلب استغفار می نمود.4

نيکی بدون منت 
كند  می  درخواست  دعا  در  السالم    عليه  سجاد  امام 
اّما  فرما،   جاری  مردم  برای  را  خير  من  دست  به  كه 
بالفاصله به آفت آن،  يعنی منت اشاره نموده و عدم 
نابودی نيكی هايش به خاطر منت نهادن بر مردم طلب 

می كند. 
هم  به  كمك  انسان،   عالی  تمايالت  از  يكی   ٌ اساسا 
عاليم  از  هميشه  دوستی  انسان  و  است  خود  نوعان 

انسانيت انسانها به شمارمی آيد.  
امام علی عليه السالم  در نامه حكيمانه خود به مالك 
اشتر می فرمايد : دلت را مهيا كن تا از روی رحمت و 
محبت و لطف با مردم برخود نمايی و همچون درنده 
ای كه شكار خود را مغتنم می شمارد،  با آن ها رفتار 
نكن،  زيرا آنها دو گروهند،  يا برادر دينی تو هستند يا 

در انسان بودن و خلقت شبيه تو هستند. 5
گردد،   قرين  مّنت  با  كه  هنگامی  مردم  به  خدمت  اّما 
موجب بطالن آن می شود خدای متعال در قرآن می 
فرمايد :» َيا ايَُّها الَّذيَن آَمُنوا اَل ُتبِطُلوا َصَدَقاتُِكم بِالَمنِّ 

َواال َذی «.6 

اخالق عالی بدون فخر فروشی 
با  وكمال،   علو  نهايت  در  خود  كه  عالميان  پروردگار 
ارسال رسوالن،  كسب قله های بلند اخالقی را يكی 
از برنامه های تبليغی مقرر فرمود.  اين خواسته خداوند 
قرار   - السالم   عليه   - سجاد  حضرت  خواست  مورد 
گرفته است.  در روايات ائمه اطهار هم از مكارم اخالق 
و هم از محاسن اخالق سخن به ميان آمده و به هر دو 

توجه شده است.
شايد در تعريف محاسن اخالق بتوان گفت : آن قسم 
خلق و خويی كه در شرع مقدس ممدوح شناخته شده 

است  هماهنگ  نفسانی  تمايالت  و  حيوانی  غرايز  با  و 
يا ال اقل با آنها تضادی ندارد،  حسن خلق است و در 
تعريف مكارم اخالق گفته شود : آن قسم خلقيات عالی 
و رفيعی است كه اگر كسی بخواهد انجام دهد يا بايد 
با هوای نفس خود و كشش غرايز حيوانی خود بجنگد 
و در جهت مخالف آن ها قدم بردارد يا الاقل بايد ندای 
آنها را ناديده انگارد نسبت به آن بی اعتنا باشد و از پی 

صفت انسانی و كمال معنوی خود برود.  
به هر حال كسب صفات عالی اخالقی،  موجب رفعت 
السالم   امام علی - عليه  انسان می شود كه  بلندی  و 
- فرمود : » عليكم بمكارم االخالق فانها رفعة « 8 ،  
است  ويژگی ممكن  دانست كه درست همين  بايد  اّما 
شخصی را دچار يك رذيله اخالقی به نام » فخر روشی 
« به ديگران كند و به همين جهت امام سجاد - عليه 
دعا  بالفاصله  و  فرموده  توجه  نكته  اين  به  السالم  - 
می كند : » و اعصمنی من الفخر « و انسانی كه مبتال 
به فخر فروشی شود،  هم اخالق عالی و هم زندگی و 
كمال انسانی خود را از دست داده و سقوط خواهد نمود 
آنچه در فرازهای دعای امام سجاد  عليه السالم  مورد 
آفاتی است كه ممكن است تمام  به  توجه است توجه 

دارائی های اخالقی انسان را محو كند. 

منبع: مجله ره توشه ی راهيان نور،  جلد 93،  صص 35-32          
پی نوشت:

1.المفردات،  ذيل كلمه عز. 
2. كافی،  جلد 5،  ص 64

3. منافقون،  آيه 8
4. كافی،  ج 2،  ص 314. 
5. نهج البالغه،  نامه 53 . 

6. بقره،  آيه 264. 
7.  شرح مكارم االخالق،  ج 1،  ص 192. 

8. تحف العقول،  ص 215. 
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 کوتاه ولی خواندنی 
مريم گلچين

السالم   عليه  حسين  ازانصارنزدامام  مردی 
السالم  عليه  امام  رابا  آمدوخواست حاجت خويش 
درميان بگذارد، امام عليه السالم فرمود:»ای برادر 
انصار؛  آبروی خود را حفظ كن و حاجتت را در برگه 
ای بنويس،  اگر خدا بخواهد موجبات سرورت را 
فراهم می آورم«.  سپس او نوشت : يا اباعبداهلل ! من 
به فالنی پاصددينارقرض دارم و اواصرار می كند كه 
فوراً  بپردازم.  شما با او سخن بگوييد تا زمان تمّكن 
مالی،  به من مهلت دهد.هنگامی كه امام حسين 
عليه السالم نامه را خواند،به منزلش رفت و كيسه 
ای را كه در آن هزار دينار بود،آوردوبه او فرمود : » 
با پانصد دينار،  قرضت را ادا و ذمه ات را بردارواّما از 
آن پانصد دينار ديگر برای گذران روزگار استفاده كن.  
حاجتت را اظهار نكن،  مگر برای يكی از اين سه نفر 
: متّدين متعهد يا جوانمرد  يا انسان با آبرو و شريف « 

منبع: تحف العقول،  ص 247. 
به نفل ازمجله ره توشه رمضان،  شماره 93، ص 80.  
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 در فضيلت ماه ذی 
الحجه 

ماه »ذی الحّجه« ماه توحيد وتهليل خداوند و ماه حج  كه 
آخرين ماه »سال هجری قمری« است و ماهی است بسيار 
پربركت ؛ بدين منظور تهليالت دهه اول را بسيار توصيه 
نموده اند. بزرگان دين هنگامی كه اين ماه وارد می شد، 
اهّمّيت ويژه ای به عبادت در آن می دادند. مخصوصاً در 
دهه اّول اين ماه. در بعضی از روايات آمده است، شب های 
دهگانه ای كه قرآن در سوره »والفجر و ليال عشر« به آن 
سوگند ياد كرده است، شب های دهه اّول اين ماه شريف 

است،و اين سوگند به خاطر عظمت آن است. 
خداوند در سوره حج )آيه 28( ضمن بيان فريضه بزرگ 
»حج« سخن از »أّيام َمْعُلومات« گفته است كه مؤمنان 
بايد در آن به ياد خدا باشند. يكی از تفسيرهای معروِف 
»أّيام َمْعُلومات« كه در روايات نيز آمده است، ده روز اّول 
ماه ذی الحّجه است. بنابراين، هم شب های آن عزيز است 

و هم روزهای آن. 
در حديثی از رسول خدا)صلی اهلل عليه وآله( می خوانيم كه 
عبادت و كار نيك در هيچ اّيامی به اندازه اين اّيام )ده روز 

اّول ماه ذی الحّجه( فضيلت ندارد. 
افزون بر اينها، هم صدا شدن با زّوار خانه خدا در اين ماه، 
و ياد و خاطره مراسم باشكوه حج و معنوّيت و بركات آن، 
حال و هوای ديگری به انسان می دهد; مخصوصاً برای 
كسانی كه در سلك زّوار سعادتمند خانه خدا قرار گرفته اند، 

يا با ياد و خاطره آنها همراهند. 
وجود دو »عيد« مهّم اسالمی عيد قربان )عيد اضحی( و عيد 
غدير )عيد واليت( و روز »عرفه« و خاطره دعای عجيب 
عرفات،  در  السالم(  امام حسين)عليه  گرانبهای  بسيار  و 
شكوه و عظمت خاّصی به اين ماه بخشيده، و سزاوار است 
همه مؤمنان )مخصوصاً جوانان پاكدل( از فضای آكنده از 
معنوّيت اين ماه غافل نشوند و در خودسازی و تهذيب نفس 

بكوشند كه به پيشرفت های مهّمی نائل می شوند. 

اعمال مشترك دهه اّول 
1. امام صادق)عليه السالم( می فرمايد: پدرم حضرت امام 
باقر)عليه السالم( به من فرمود: پسرم! در دهه نخست از ماه 
ذی الحّجه، هر شب ميان نماز مغرب و عشا اين دو ركعت 

نماز را ترك مكن: 
در هر ركعت سوره حمد و سوره قل هو اهلل را می خوانی، 
پس از آن اين آيه را می خوانی:  » َو واَعْدنا ُموسی ثاَلثيَن 
لَْيلًَة، َو أَْتَمْمناها بََعْشر، َفَتمَّ ميقاُت َربِِّه أَْربَعيَن لَْيلًَة، َو قاَل ُموسی 
اِلَخيِه هاُروَن اْخُلْفنی فی َقْومی، َو أَْصلِـْح َوال تَتَّبِْع َسبيـَل 
الُْمْفِسـديَن. « و ما با موسی سی شب وعده گذاشتيم سپس 
آن را با ده شب ديگر تكميل نموديم به اين ترتيب ميعاد 
پروردگارش )با او( چهل شب تمام شد و موسی به برادرش 
هارون گفت: جانشين من در ميان قومم باش و )آنها را( 

اصالح كن و از روش مفسدان پيروی منما. )142 اعراف(
اگر چنين كنی، در ثواب حاجيان، و اعمال حّج آنها شريك 

می شوی.1
2. روزه گرفتن در نُه روز اّول. در روايتی از امام موسی كاظم 
)عليه السالم( نقل شده است كه هر كس نُه روز اّول ذی 
الحّجه را روزه بدارد، خداوند ثواب روزه تمام عمر را برای 

او می نويسد.2
برای بهره مندی بيشتر از ماه ذی الحجه رچوع به مفاتيح 

الجنان بهترين گزينه است. 

پی نوشت:
1. اقبال، صفحه 317. 

2. زاد المعاد، صفحه 240
http://quran.roshd.ir

يادی از شهيدان
شهيد مجيد باقری حسن آبادی درسال 1348متولد ودر 
سال 1366در شلمچه به شهادت رسيد. او در قسمتی از 
وصيت نامه خويش ضمن سالم بر حضرت ولی عصرعج و 
آرزوی سالمتی  برای رهبر وامام زمان خويش حضرت امام 
خمينی  می گويد خداوند مهربان برای رسيدن به خودش 
راه های فراوانی در اختيار عاشقانش قرار داده ولی فكر می 
كنم جا نيفتادن صحيح آن راه ها در فكر ما باعث شده 
كه نه تنها طرف آن راه ها نرويم بلكه فكر آن را  هم 
نكنيم برای مثال در سوره واقعه  كه خواندن آن تاكيد شده 
است خداوند می فرمايد : كه دو گروهيد كه گروه ها را به 
اصحاب يمين وشمال توصيف كرده است واگر كسی واقعا 
در جستجوی راهی برای رسيدن به او باشد همين كافيست 
كه عاقبت هر دو گروه در اين سوره مباركه بيان شده وای 

كاش با كمك پروردگار بتوانيم اين سوره را جامه عمل 
بپوشانيم وباعث خوشبختی خود بشويم. 

شهيد خطاب به برادران خويش می گويد كه برای مسائل 
دنيوی مادرو پدر مان را ناراحت نبينيد چرا كه آنقدر غصه 
ندارد.  حساب  حدو  كه  است  بيهوده  دنيا  برای  خوردن 

..برادران عزيزم فرزندانتان را خوب تربيت كنيد. 

سپس به خواهران خود می گويد كه سعی كنيد نماز را اول 
وقت وبا متانت وصبر بخوانيد وارزش كامل برای آن قائل 
شويد چراكه سبك شمردن نماز برابرست با خريدن آتش 
دوزخ برای خود وبدانيد كه هميشه آتش جهنم را خودمان 

با اعمالمان فراهم می كنيم. 
او به دوستانش توصيه می كند كه اگر خداوند هر لحظه در 
نظرتان باشد هيچگاه كاری بدور از رضايت او انجام نمی 

دهيدپس خدارا بر اعمالتان و افكارتان ناظر بدانيد. 
65/11/12ساعت 10صبح كرخه

رستوران  ابليس خان
نوشته سكينه بيدارطلبه پايه سوم مدرسه علميه حضرت ولی عصر )عج(

گرسنه بود  و نااميد گرما بود و عطش،گويا به دنبال نشانی 
می گشت غرفه های بسياری در راستای جاده رسالت بود 
اما چه چيز موجب  شد از كنار سفره خانه ها و رستوران 
هايی كه غذای سالم دست خلق ا... را می دهد را ناديده 

بگيرد و بی تفاوت بگذرد ؟
به مسيرش ادامه داد تا به بزرگراه جهان رسيد سمت چپ را 
پيش گرفت و به ميدان محبان دنيا رسيد از رهگذری پرسيد 

به دنبال  نشانی ام. ..
- بار اول است به اينجا می آيی؟

- نه چند باری آمده ام ولی اين بار به گشت و گذار رضايت 
نمی دهم و قصدم جدی است. 

- خوب حاال كه قصدت جدی است مستقيم اين جاده را 
طی كن و بعد كه به چهار راه رسيدی به سمت چپ برو 
مبادا به سمت راست بروی زيرا از مسير خارج می شوی زيرا 
به ميدان توبه كه برسی امكان برگشت مشكل می شود. 

- می دانم آن زمان ها كه گفت و گويی با خالقم داشتم 
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گاه گاه به بن بست سيئه هم می رسيدم اما باز سر از ميدان 
توبه در می آورم ولی ديگر فكر نكنم.

- پس نااميدی، حال كه اينگونه است اين كارت دعوت را 
بگير از مهمانان ويژه رستوران با سابقه ابليس خانی !

- شوری عجيب در او ايجاد شد، لحظه ای پيش صحبت از 
خالق بود و ميدان توبه آن هم بعد از بن بست سيئه حتما نام 
ابليس لعين را شنيد اما دلخوش به سابقه ديرينه اش شد. 
سابقه تاريك را درخشان ديد اگر بگويم نتيجه زين اعمالهم 
است گزافه نيست او تاريكی را زينت می دهد تا ما  ظلمات 

را درخشان انگاريم و مشتری دائمش شويم. 
او به مقصد رسيده بود و چشمش به تابلوی غذا حاضر است 
خورد و به ياد آورد كه مهمان ويژه است. سراسيمه خودرا 
به سالن غذا خوری رساند گام هايش با گام های شيطان 
هم نوا شده بود و خيال خام اينكه آرامش اينجاست. بعد 
از آنهمه غرفه بشارت در جاده رسالت  هيچ گرايشی در او 
ايجاد نشد و انذارها هم تلنگری برای گريز در او ايجاد نكرد 

تا به مقصد سعادت برسد. 
نشست و منتظر ماند پرس های غذا در طبق های گناه 
تزئين شده بود به قدری مجذوب شده بود كه چرك و خون 
ها را نوشابه می ديد و زهر را عسل می انگاشت. ليست 
سفارش را بدستش دادند هر چه می خورد پر اشتها تر می 
شد و ناآرام تر همه در اطرافش مشغول بودند. عده ای از 

خوردن خسته و لی ناله كنان ادامه می دادند. 
به ياد آورد كه هر بار كه به چهار راه می رسيد و راهی 
ميدان توبه می شد ديگر گرسنگی را فراموش می كرد. 
شخصی را ديد غذا را سفارش داد اما از آن نخورد برخاست 

و شتابان  خودش را به او رساند. 
- چرا سريع منصرف شدی ؟كجا می روی ؟

- اينجا مخوف است، در نوجوانی اهل جمعه و جماعت 
بودم پيرمردی مرا به ذكر يا دليل المتحيرين پند داد و گفت 
»هيچگاه نمازت را ترك نكن اگر در منجالب گناه هم قرار 
گرفتی  نااميد نشو هميشه روزنه ای برای نجات وجود دارد. 
- چگونه اين احساس را كردی ؟من از آن غذا ها خوردم، 

تو چه چيز سفارش دادی ؟

- يك پرس اثم به همراه ذنب اما برايم ناخوشايند آمد  و 
بر طبق عادت گفتم يا دليل المتحيرين احساس كردم از 
اثم بخورم ضرر معنوی می كنم هر چند من از معنويت 
فرسنگ ها دورم ولی سلب توفيق توبه هم برای من و امثال 
من ضرر معنوی عظيمی است. خواستم از ذنب بخورم كه 
نگاهم به رشته های دنباله دارش خورد و فهميدم اگر بخورم 
مذنب می شوم و اهل گناه دنباله دار و اصرار برگناه،  من 

می روم تو نمی آيی؟
اين را گفت و دويد همه را پس زد و بلند گفت :نا اميد نشو 
تو هم می توانی برگردی اگر در دامشان اسير شوی ماندگار 

می شوی. 
احساس وحشت كرد در دو راهی سعادت و شقاوت ناگاه 
ديد ماموران آمده اند و همه را دستبند می زنند از ترس 
اينكه گرفتار نشود  از مسيری كه آمده بود راه برگشت را 
سر گرفت زير لب خدا خدا می كرد نرسيده به ميدان توبه  
آن جوان را ديد كه روی زمين افتاده و ناله می زدند ؟پرسيد 

:تورا چه شده زمين خورده ای ؟
با ديدن جوان پر غصه قصه ما خوشحال شد و گفت :چه 
خوب شد برگشتی. راستی چه شد تصميم خود را گرفتی ؟

- نمی دانم  با ديدن ماموران  كه به قصد پلمپ كردن درب 
رستوران آمده اند خيلی ها سراسيمه آنجا را ترك كردند تو 

آنها را نديدی؟
- چرا اصال اگر ماموران الهی نيامده بودند و در رحمت خدا 

افزون نشده بود شايد برگشتمان محال بود. 
- ماموران الهی !نمی فهمم. 

برای  را  برگشت  راه  خدا  و  رمضانيم  آستانه  در  رفيق   -
رو سياه و رو سفيد باز گذاشته و سی روز شعبه های پر 
خطر و به ظاهر زيبای رستوران ايليس خان تعطيل است  
اگر در اين فرصت از صافی گذر كرديم كه در عيد فطر 
عيد بازگشت به فطرت پاك خدا جويی به بندگی  خود 
مفتخريم و اال حكم سوسك و موش كثافت خواری داريم 
كه در آشپزخانه تعطيل هم به خوردن كثافات و ته مانده ها 

رضايت می دهد. 

استفتائات
1- آيا پوشيدن جوراب هاب نازك كه پوست پا را نمايان 
می كند،  حكم پوشش دارند يا خير ؟ و آيا خانم ها مجازند 

اين گونه جوراب ها را در مقابل نامحرم بپوشند يا خير ؟
حضرت امام خمينی ) قدس سره ( :

جوراب های نازك كه پا نمايان باشد،  حكم پوشش ندارند 
و خانم ها بايد از پوشيدن اين گونه جورابها در مقابل نامحرم 

جتناب كنند.  
آيت آهلل فاضل لنكرانی : 

خير پوشش محسوب نمی شود. 
آيت اهلل بهجت :

خير،  شبح بدنی بايد پوشانده شود. 
آيت اهلل سيستانی : 
حكم پوشش ندارد. 

آيت اهلل مكارم شيرازی :
در صورتی كه ساق پا پيدا با شد جايز نيست. 

2- آيا نمايان بودن كف پا،  روی پا،  قوزك پا و يا پاشنه پا 
] در مقابل [ مردان نامحرم شرعاً جايز است ؟ 

حضرت امام خمينی ) قدس سره ( :
جايز نيست.  

آيت آهلل فاضل لنكرانی : 
جايز نيست. 

آيت اهلل بهجت :
خير،  حرام است. 

آيت اهلل سيستانی : 
جايز نيست. 

آيت اهلل مكارم شيرازی :
بهتر آن است كه جورابی بپوشند تا كف و روی پا را كاماًل 

بپوشاند. 

مطالعه ثمربخش
 اكرم صالحی

هدف مطالعه

هدف از مطالعه فراگيری و به خاطر سپاری است از اين رو 
نحوه برخورد با كتابها به تناسب عمق و محتوا و موضوعش 
فرق می كند. برخی از نويسندگان كتابها را به 3 نوع تقسيم 

كرده اند.
1- چشيدنی: اين كتابها را بايد اجمالی و گذرا نگاه كرد و در 

همين حد فهميد كه چيست و درباره چيست.
2- بلعيدنی: اين كتابها نكات مفيد دارد و بايد خوانده شود 
ولی چندان نياز به تعقل و تأمل ندارد و به صرف خواندن 
سريع مقصود حاصل می شود مانند كتابهای تاريخی، قصه، 

مجالت و روزنامه ها 
3- هضم كردنی: اين كتابها نياز به  دقت و تأمل دارد تا 
مطالبش فهميده شود و به خاطر سپرده شود مانند كتابهای 

علمی، تحقيقی، فنی و آموزشی
انسان برای مطالعه كردن در اينكه بايد كدام موضوع را و 
در هر موضوعی كدام كتاب را بخواند بايد قبال نسبت به آن 
فكر كرده باشد و آن را انتخاب كرده باشد. همچنين نسبت 
به موضوعات و كتب بايد اهم و مهم شود و آن موضوع يا 
كتابی را كه بر ديگر موضوعات يا كتب اولويت دارد انتخاب 

نمايد و مطالعه كند.
برنامه و  از روی  مطالعه ای مطلوب و مناسب است كه 
هدف مشخص باشد. اين برنامه ريزی در مورد موضوع، 
كتاب، زمان و مكان مناسب برای مطالعه در نظر گرفته 
شود تا مطالعه دارای كيفيت باشد. زيرا خوب خواندن، خوب 
فهميدن، خوب به خاطر سپردن و خوب به كار بستن بيش 

از بسيار خواندن اهميت دارد.
عالوه بر رعايت موارد فوق به منظور مفيدتر بودن مطالعه 
نكاتی را بايد رعايت كرد كه عبارتند از: 1- تمركز حواس 
2- خالصه نويسی 3- يادداشت برداری 4- طرح سؤال، 
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فكر روی مطالب 5- نكات جنبی مربوط به زمان و مكان 
و شرايط و اصول مطالعه

هنگام  به  برخی  مطالعه،  از  پيش  به  برخی  فوق  نكات 
مطالعه و بعضی هم به پس از مطالعه مربوط می شود. 
يكی از عوامل مهم مفيدتر ساختن مطالعه تمركز فكر در 
هنگام خواندن كتاب يا حضور در جلسه درس است. برای 
ايجاد اين عنصر مهم بايد عواملی كه باعث عدم تمركز 
فكر و حواس پرتی می شود را شناسايی كرد و به رفع 

آنها پرداخت.

عوامل عدم تمرکز بر 2 قسم است:
1- عوامل درونی: آنهايی است كه در داخل فكر 
و دل و حاالت خود مطالعه كننده است مثل غم و 
غصه، فكر و اضطراب و نگرانی، كثرت مشاغل و 
كارهايی كه بايد انجام دهد، عشق ها و محبت هايی 
كه دل را بی قرار می كند. برای رفع اين عوامل بايد 

ذهن را از اين گونه مشغوليت ها پاك كرد.
2- عوامل بيرونی: آنهايی است كه به محيط پيرامون 
و بيرون از خود انسان مربوط می شود مانند سر و 
صدا، رفت و آمد، وجود صحنه های مشغول كننده، 

گرسنگی و تشنگی و... برای رفع اين عوامل بايد محيط 
آرام و بی مزاحمت برای مطالعه انتخاب كرد و تمام عواملی 

كه مانع از تمركز حواس می شود را از بين برد.

آفات مطالعه:
1- نبودن عالقه و انگيزه برای مطالعه

2- زدگی و دلسردی از مطالعه در نتيجه خواندن كتاب 
نامناسب و مطالعه گسسته از عمل و نتيجه خارجی

3- حيرت و سرگردانی: كه در اثر عدم برنامه ريزی در 
مطالعه و هضم نكردن صحيح مطالب، رفع نشدن اشكاالت، 
نتيجه نگرفتن از مطالعه انبوهی از كتابهای موجود درباره 
موضوعی خاص و عدم نظم صحيح در معلومات حاصله از 

مطالعه ناشی می شود.
4- هرزگی: يعنی سر زدن به هر كتابی و خواندن صفحاتی 

از آن ولی به آخر نرساندن آن. اين آفت باعث می شود 
انسان نتواند روی موضوع يا كتاب خاصی تأمل كند. اين 
آفت در اثر وسوسه، بی حوصلگی و يا بی هدفی حاصل 

می شود.
5- مريد در بست: گاهی انسان چنان شيفته يك نويسنده 
و يك كتاب می شود كه مريد در بست می شود و همه 
حرفهايش را به نحو مطلق می پذيرد. اين حالت باعث می 
شود كه استقالل رأی و قدرت تشخيص و ارزيابی از انسان 

گرفته شود، البته در اين مورد استثناء هم وجود دارد.

6- غرور: علم در دلهايی كه تهذيب اخالقی نشده اند غرور 
و تكبر می آورد. كسی كه اهل مطالعه باشد ممكن است 
فكر كند همه دانشها را در خود ذخيره كرده در نتيجه به 
ديگران بی توجهی می شود و ادعاهای بی اساسی می كند 
و معلومات خود را به رخ ديگران می كشد و غرور علمی 
خاصی برای شخص به وجود آيد. برای رفع اين آفت بايد 
انسان راهنمای مطالعه و مربی داشته باشد و از تجارب آنها 

استفاده كند.
ادامه دارد...

 Word 2007 آموزش
   

سيده فاطمه ميری 

 Footnote 1. پاورقی
در جايی از متن كه نياز به پاورقی دارد كليك كرده سپس 
روی تب )References(tab )منابع( آمده و روی گزينه 
Insert Footnote )درج پاورقی( يكبار كليك می كنيم، 
مشاهده می كنيد كه در انتهای صفحه عدد 1 درج شد، 
حال با راست چين كردن آن ميتوان پاورقی مورد نظر را 

تايپ كرد.
برای تنظيمات بعدی مجددا به تب References ميرويم، 
اكنون مشاهده می شود كه در كادر Footnotes چند 

گزينه فعال شده است. 
ابتدا روی پيكان كوچك پايين اين كادر كليك كرده كه 
ظاهر   Footnote and Endnote نام  با  ای  صفحه 
 Footnotes گزينه اول Location می شود، در قسمت
است، كه با تنظيم آن بر روی Bottom of page پاورقی 
در انتهای صفحه و با انتخاب Below text پاورقی زير 

متن درج می گردد. 
 End of است، دارای دو گزينه Endnote گزينه دوم
section كه با انتخاب آن پاورقی در انتهای هر صفحه 
 End of document قرار می گيرد و با انتخاب گزينه
پاورقی در انتهای سند يا پايان مقاله درج می گردد. در 
اين قسمت با انتخاب هر يك از گزينه ها بايد روی دكمه 
convert كليك كرده و سپس ok كنيم تا تنظيمات مورد 
توانيد  در قسمت Format شما می  اعمال گردد.  نظر 
برای شماره گذاری چند پاورقی به جای عدد از عالمت 
يا   Number format در بخش های مشخص شده 
دكمه Symbol استفاده كرده و يا عالمت دلخواه خود 
را در كادر مشخص شده Custom mark تايپ كنيد. 

شيوه حفظ قرآن برای 
مقطع دبستان

 فاطمه حاجی پور)دانش آموز سال اول راهنمايی( 
الف. برای حفظ قرآن الزم است روحيه ی مثبت و اميدواری 

را به خود القا كنيم و تاپايان كار نا اميد نشويم. 
ب. اعتماد به نفس داشته باشيم كه مانيز می توانيم مانند 
به  را  وآن  كرده  حفظ  را  قرآن  قرآن،   وحافظان  قاريان 

صورت دلنشين بخوانيم. 
ج. قرآن را از سوره های كوچكتر شروع كنيم تا با كلمات 

آن بيشتر آشنا شويم. 
د. عالوه بر حفظ آيات، ترجمه ی آن را حفظ كنيم تا آيات 
به خوبی در ذهن ما جابگيرد. برای اينكه راحت تر لغات 

وآيات را حفظ كنيم بايد بارها آن را در ذهن مرور كنيم. 
5. زمانی كه معنی آيات را خوانديم به دستورات آن عمل 

كنيم. 
و. برای اين كه آيات و نكات به خوبی در ذهن ما جا بگيرد،  

آن را برای ديگران شرح دهيم. 
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عمودی يا به صورت افقی در سمت چپ و يا سمت راست 
نيز   Current Position صفحه قرار دهيم. همچنين
امكان درج حالتهای مختلف عدد را برای شماره صفحه 

به وجود آورده است. 
گزينه Format Page Number برای تنظيمات ديگر 
شماره صفحه است، كه شامل عالمتهای مختلف پيش 
 Number Format فرض به جای درج عدد در گزينه
است و همچنين همانطور كه در تنظيمات پاورقی بيان شد 
 Start at می توان شروع اولين شماره صفحه را در قسمت
 Continue from مشخص كرد و يا با انتخاب گزينه
Previous section بگوييم كه شماره صفحات پشت 

سرهم درج گردد.
ادامه دارد... 

معرفی بهترين ها
رتبه های اول تا سوم نيمسال دوم سال تحصيلی 1389-90

   .....پايه اول                معدل         
فاطمه كريمی              19/18  
الهه موسوی مقدم         19/13
زكيه خان محمدی        19/05

   ..پايه دوم                   معدل         
زينب تصور جيرندهی      18/39  

ثريا اروجی                   18/26
مژگان سادات علی آقايی  16/98

آغاز سال تحصيلی 91-1390: روز شنبه مورخ 1390/06/26

 Start همچنين می توان شروع اولين پاورقی را در قسمت
at مشخص كرد مثال اولين پاورقی به جای عدد 1 از عدد 
3 شروع شود. در بخش Numbering نيز می توان با 
انتخاب Continuous مشخص كرد كه اعداد پاورقی 
 Restart های مقاله پشت سر هم ادامه يابد و يا با انتخاب
پاورقی در هر صفحه به صورت  each section اعداد 
مجزا از 1 شروع شود. در انتها روی گزينه Insert كليك 

می كنيم تا تنظيمات صورت گرفته اعمال گردد.
به كادر Footnotes برمی گرديم، قبال گفتيم با انتخاب 
صفحه  انتهای  در  پاورقی   Insert Footnote گزينه 
 Insert Endnote درج می گردد حال با انتخاب گزينه
صورت  به  پاورقی  تنظيمات  كادر  كه  شود  می  مشاهده 
تنظيمات پيش فرض بر روی Endnote باز می شود، 
يعنی با انتخاب آن به صورت خودكار پاورقی به انتهای 
مقاله منتقل شده است. گزينه Next Footnote )پاورقی 
بعدی( برای جستجوی بين پاورقی ها می باشد، با باز كردن 
پيكان آن گزينه های Previous Footnote )پاورقی 
قبلی( و.... مشاهده می گردد. و با كليك بر روی گزينه 
Show Notes می توان بدون مراجعه به پاورقی با باز 
شدن كادری كنار شماره پاورقی عنوان آن را مشاهده كرد.

Page Number 2. شماره گذاری صفحات
تب  روی  ابتدا   Word صفحات  گذاری  شماره  برای 
Insert رفته در كادر Header & Footer روی پيكان 
رو به پايين گزينه Page Number كليك می كنيم. 
صفحه ای با گزينه های Top of Page )باالی صفحه( و 
Bottom of Page )پايين صفحه( باز می شود كه مفهوم 
آن درج شماره در باالی صفحه يا پايين صفحه است كه 
هر يك از آنها نيز پيكانی دارد كه با باز كردن آن موقعيت 
شماره در صفحه مشخص می شود، مثال اين كه شماره 
راست چين، چپ چين و يا وسط چين باشد و يا شماره 
صفحه در قالبهای زيباتری كه به صورت پيش فرض در 
 Page قرار دارد در صفحه پديدار شود. در صفحه Word
Number گزينه Page Margins نيز وجود دارد كه 
اين امكان را به ما می دهد تا شماره صفحه را به صورت 
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