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مقدمه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المومنین الذین
یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیر ا
«سوره إسراء آیه »9
در یک هــزار و چهــار صــد وچهــل و هشــتمین ســال نــزول
قــرآن کریــم و در ادامــه طرح هــای موفــق قرآنــی 1441
تــا  ،1447و در ســال « 1393ســال اقتصــاد و فرهنــگ بــا
عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی» طــرح بــزرگ قرآنــی 1448
بــا رویکــرد حفــظ موضوعــی آیــات مقــدس قــرآن کریــم
می کوشــد تــا ضمــن آمــوزش مفاهیــم آیــات مرتبــط تالشــی
در جهــت لبیــک بــه مطالبــه مقــام معظــم رهبــری در
تربیــت ده میلیــون حافــظ قــرآن کریــم باشــد.
ایــن طــرح طــی یــک بــازه زمانــی  88روزه از  22خردادمــاه
مصــادف بــا شــب والدت حضــرت ولــی عصــر ؟جع؟ تــا 16
شــهریور مقــارن بــا میــاد حضــرت علــی بــن موســی الرضــا
علیــه آالف التحیــه و الثنــاء ادامــه خواهــد داشــت.
محــور آیــات انتخابــی در ایــن مجموعــه بــر اســاس
موضــوع «ســبک زندگــی اســامی» و در دو بخــش «باورهــا»
و «رفتارهــا» اختصــاص دارد.خدابــاوری ،الگوشناســی،
قــرآن بــاوری ،شــناخت فلســفه ســختی هــا و مشــکالت،
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معــاد بــاوری و دشــمن شناســی در حــوزه «باورهــا» و
رفتارهــای فــردی مطلــوب و نامطلــوب ،رفتارهــای
اجتماعــی مطلــوب و نامطلــوب ،الگوهــای رفتارهــای
خانــواده و رفتارهــای اقتصــادی در حــوزه «رفتارهــا»
اســاس محتــوای طــرح ملــی  1448را شــامل مــی شــود.
امیـ ـ ـ ــد اسـ ـ ــت تح ــت توجه ـ ـ ـــات خاص ـ ـ ـ ـ ــه حض ـ ـ ـ ــرت
ولی عصــر؟جع؟ و بــه برکــت نظــام واالی والیــت ،شــاهد
تربیــت خیــل مشــتاقی از حافظــان کالم الهــی و ارتقــای
ســطح «فرهنــگ زندگــی» و «زندگــی فرهنگــی» حــول
محــور قــرآن و معــارف اهــل بیــت؟مهع؟ باشــیم.

ستاد طرح بزرگ قرآنی 1448
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قال رسول اهلل ؟ص؟:

َ َ َّ َ َّ َ ً
َ ْ َْ ُ ُ ْ َ
أحدا
تاب ِه فظن ان
«من اعطاه الله ِحفظ ِك ِ
َّ
َّ
ُ
ّ ُ
ََ
ْ َ
ا ْع ِط َی أفض َل ِم َما ا ْع ِط َی فق ْد َعظ َم َما َحق َر
َّ
َّ
ال َُّلهَ ،و َحق َر َما َعظ َم الَّله؛
پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ فرمود :هر كس كه
خداوند حفظ كتابش را به او عطا کرده ،ولی
گمان کند به كسی چيزی بهتر از او داده شده
ً
است ،قطعا چیزی را بزرگ شمرده که خدا
آن را کوچک دانسته است و چیزی را کوچک
شمرده که خدا آن را بزرگ دانسته است».
(کافی :ج2ص604ح)5
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يكــى از چيزهائــى كــه می توانــد تدبــر در قــرآن را بــه
مــا ارزانــى بــدارد ،حفــظ قــرآن اســت .مــا حافــظ قــرآن
ً
كــم داريــم .مــن قبــا گفتــم كــه در كشــور مــا حداقــل
بايــد يــك ميليــون نفــر حافــظ قــرآن باشــند  -حــاال يــك
ميليــون كــه عــدد كمــى اســت نســبت بــه ايــن جمعيتــى
كــه مــا داريــم  -امــا حــاال چــون دوســتان الحمــدهَّلل
يــك مقدماتــى فراهــم كردهانــد ،كارهائــى را مشــغول
شــدهاند و دارنــد برنامههائــى را فراهــم میكننــد بــراى
اينكــه انشــاءاهَّلل حفــظ راه بيفتــد ،مــا هــم اميدمــان
بيشــتر شــده و بــه جــاى يــك ميليــون ،میگوئيــم
انشــاءاهَّلل مــا بايــد ده ميليــون نفــر حافــظ قــرآن داشــته
باشــيم.
بیانــات مقــام معظــم رهبــری در جمــع قاریــان و حافظــان و
اســاتید قرآنــی کشــور ()1390/5/11
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بخش اول :باورها
فصل اول :خـــــدابـاوری

13

طرح بزرگ قرآین 1448

1
باور به وجود خدا

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

اى مـردم! نعمـت خـدا را بـر خـود بـه یـاد آوریـد! آیـا
آفریننـدهاى جـز خـدا هسـت كـه بـه شـما از آسـمان و زمیـن
روزى دهـد؟! هیـچ معبـودى جـز او نیسـت .بـا ایـن حـال،
چگونه به سـوى راه باطل منحرف مىشـوید؟! (فاطر)3،
توضیــح :مهم تریــن عامل در شــکل گیری ســبک زندگی و
شــاکله ی هــر کــس ،جهان بینــی اوســت .جهان بینــی به
معنای نوع تفکر و نگرش فرد به جهان هستی و رابطه ی
آن بــا خــود اســت .دانشــمندان و متفکــران بســیاری در
طول تاریخ ،به این پرســش اساســی بشر پاســخ داده و در
ایــن زمینــه اظهــار نظــر کرده اند .ایــن امر ســبب پیدایش
مکاتب دیدگاه های گوناگون فکری گشــته است .اعتقاد
بــه هر یــک از این مکاتــب و دیدگاه ها تأثیر مســتقیمی در
نــوع رفتار و ســبک زندگی هــر فرد خواهد داشــت .به طور
کلی ،می توان انواع مکاتب و ادیان بشــری را به دو دســته
تقســیم کرد :ادیان و مکاتب مادی و ادیان الهی .مقصود
14
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از ادیــان و مکاتــب مــادی ،آن دســته از مکاتبی اســت که
نقــش خــدا را در خلقــت یــا تدبیر جهــان نادیــده می گیرد.
مهم تریــن ایــن مکاتــب یــا ایدئولوژی هــا ،انســان گرایی،
عقل گرایی ،علم گرایی ،اصالت تجربه و  ...است.
در طــرف مقابــل ،جهان بینــی الهــی و ادیان آســمانی قرار
دارند که معتقدند نقشــه ی راه و شــیوه ی درســت زیستن
را باید از خدا و فرستادگانش فرا گرفت.
مالک درســت برای انتخاب جهان بینی ،مراجعه به عقل
و فطــرت حق جــو اســت .به همیــن جهت ،آیــات فراوانی
از قــرآن ،انســان ها را به مطالعه پیرامون جهان هســتی و
برگزیدن اعتقاد صحیح دعوت کرده اســت .در بسیاری از
آیــات قرآن بــه برهان نظم به عنوان یکــی از دالیل وجود
خدا اشاره شده اســت .این برهان ،از دیرباز متداول ترین
دلیل اثبات خداوند بوده است.
آیات متناسب :زمر /38،روم/30،فصلت.53،
ُ ُّ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ ّ
لود یولد على ال ِفطر ِة حتی
حدیــث :پیامبــر ا کــرم « :كل مو ٍ
َ
َ
َ
أ َب َو ُاه ُی َه ِّو َدا ِن ِه أ ْو ُی َن ِ ّص َرا ِن ِه أ ْو ُی َم ِ ّج َسا ِن ِ َه؛ هــر نوزادی بر فطرت
اسالم متولد میشود تا اینکه پدر و مادرش او را یهودی یا
شرح األخبار:ج1ص.190
مسیحی یا آتشپرست میگردانند».
برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
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2
باور به علم و آ گاهی خدا از اعمال

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

همانـا انسـان را آفریدیـم و همـواره آنچـه را كـه باطنـش بـه
یشـود ،میدانیـم ،و مـا بـه او از رگ گـردن
او وسوسـه م 
نزدیكتریـم[ )16(.یـاد كـن] دو فرشـتهای كـه همـواره
از طـرف راسـت (خوبی هـا) و از طـرف چـپ (بدی هـا)،
همـراه انسـان هسـتند و اعمالـش را ثبـت و ضبط میكنند.
( )17هیـچ سـخنی را بـه زبـان نمیگویـد؛ جـز این كـه نـزد
آن نگهبانـی آمـاده اسـت( )18(.سـوره ق)
توضیـح :شـناخت و توجـه بـه هـر یـک از اوصـاف الهـی،
آثـار تربیتـی فراوانـی را بـا خـود بـه همـراه دارد .از جملـه ی
ایـن اوصـاف ،علـم خداونـد و احاطـه ی دقیـق پـروردگار
بـه اعمـال بنـدگان اسـت .توجـه بـه ایـن حقیقـت ،سـبب
می گـردد تـا انسـان همواره خـود را در محضر خالق خویش
ببیند و از عملی که موجب ناخشـنودی وی گردد ،دوری
کنـد .انسـانی کـه خـود را در محضـر الهـی می بینـد ،نه تنها
16

طرح بزرگ قرآین 1448

یشـود؛ بلکـه اندیشـه و فکـر گنـاه را نیـز
مرتکـب گنـاه نم 
در ذهـن خـود نمی پرورانـد .اولیـای الهـی ،عالـم را محضـر
خداونـد می داننـد و در محضـر خـدا از معصیـت و گنـاه
دوری می کننـد.
خداونـد حتـی از خطـورات قلبـى بنـدگان و وسوسـههاى
زودگـذر افـکار آنـان آ گاه اسـت .در آیـه ی فـوق ،خداونـد
بـرای ترسـیم ایـن علـم و احاطـه ،تأ کیـد نمـوده اسـت کـه
از رگ گـردن بـه بندگانـش نزدیک تـر اسـت .ایـن تعبیـر
هـم نشـان از عمـق نزدیکـی خالـق بـا مخلـوق دارد و هـم
زمینـه ی دوری بیشـتر انسـان از محرمـات و نافرمانـی خدا
را فراهـم می نمایـد .ایـن در حالـی اسـت کـه فرشـتگان
مخصوصـی نیـز همـراه انسـان گمـارده شـده اند تـا تمـام
اعمـال وی را ثبـت و ضبـط نماینـد.
آیات متناسب :انعام /59،علق/14،انعام.3،
حدیــث :پیامبــر ا کــرم « :یا أباذر! ْاع ُبد ال ََّله َك َأ َّن َك َت َر ُاه َفإنْ
ِ
ِ
َ َ ُ َ َ َّ
ل ْم تك ْن ت َر ُاه ف ِإن ُه َی َراك؛ ای ابــوذر! خــدا را آن چنان عبادت
كــن كــه گویى او را مىبینى و اگر تو او را نمىبینى ،او تو را
بحاراألنوار :ج 74ص74
به خوبى مىبیند».
یار نزدیکتر از من به من است
وین عجب ن
بی که من از وی دورم

17
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3
باور به رحمت و مهرورزی خدا

ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿ
و هـر گاه كسـانى كـه بـه آیـات مـا ایمـان دارنـد نـزد تـو
می آینـد ،بـه آن هـا بگـو« :سلام بـر شـما! پروردگارتـان
رحمـت را بـر خـود واجـب كـرده اسـت؛ هـر كـس از شـما كار
بـدى از روى نادانـى كنـد ،سـپس توبـه و اصلاح نمایـد،
(مشـمول رحمـت خـدا مىشـود؛ زیـرا) او آمرزنـده مهربـان
اسـت( ».انعـام)54،
توضیــح :یکی از مهم تریــن باورهای اعتقادی ما که تأثیر
فراوانــی در ایجــاد امید در بندگان دارد ،بــاور به مهرورزی
و رحمــت خداســت .ایــن بــاور ســبب می شــود تــا بندگان
همــواره خــود را چــون کودکــی در دامــان مهــر و محبــت
خداونــد ببیننــد و بدیــن ترتیــب ،ارتبــاط آنــان بــا خالــق،
نزدیک تر و ملموس شود.
18
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گفتنی است خداوند دو گونه رحمت دارد -1 :رحمت عام
كــه شــامل همه ی مخلوقــات عالم اعــم از مؤمــن و كافر،
نیكــوكار و بــدكار می باشــد .صفــت «رحمان» بــه این نوع
رحمــت خداوند اشــاره دارد -2 .رحمت خــاص و ویژه که
تنهــا بــه مؤمنان و نیکــوکاران اختصــاص می یابد .صفت
«رحیم» به این نوع رحمت اشــاره دارد .مقصود از رحمت
عــام ،همــان مواهــب گونا گــون و گســترده ی پــروردگار بر
بنــدگان اســت کــه ادامــه ی حیــات را بــرای آنــان ممکــن
می سازد؛ نعمت هایی نظیر وجود ،رزق و روزی و پاسخ به
نیازهای مادی و روحی بشر .مقصود از رحمت خاصه هم
فضل و احسان ویژه  ی خدا می باشد که مختص مؤمنان
و اولیای الهی است .از جلوه های بارز این رحمت می توان
بــه توفیــق عبــادت و بندگی بیشــتر ،والیــت اهل بیت ،
بهره مندی از پاداش اخروی و  ...اشاره نمود.
آیات متناسب :زمر /53،اعراف/156،حجر.56،
حدیــث :پيامبرا کــرم ؟ص؟ :خداونــد بــه داوود وحــی کرد:
«ای داوود! همان گونه که خورشــيد نور خود را از کســانی
کــه زير آن نشســته اند ،دريــغ نمی کند ،رحمــت من نيز هر
نورالثقلين ،ج،2
کســی را کــه در آن داخل شــود ،در بر می گيــرد».
ص78

تو مگو ما را بر آن شه بار نیست
با کر میان کارها دشوار نیست

19
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4
باور به انتقام خدا از ظالمان

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ
پـس گمـان مبـر كـه خـدا وعـدهاى را كـه بـه پیامبرانـش
ّ
داده ،تخلـف كنـد! چـرا كـه خداونـد قـادر و انتقـام گیرنـده
اسـت( .ابراهیـم)47،
توضیح :در کنار مطالبی که پیرامون رحمت خداوند و مهر
او بــه بنــدگان گفته شــد ،از ایــن نکته نیز نباید غافل شــد
کــه خداونــد هیــچ گاه از اعمال زشــت کافران غافل نشــده
و آنــان را مشــمول عذابی بــه مراتب دردناک تــر از بالیای
دنیایی می گرداند .این نکته اگرچه به ظاهر مطلبی ساده
و ابتدایی به نظر می رســد ،ولی هم در دل مؤمنان ایجاد
امید و انگیزه می کند و هم پاســخ گوی بسیاری از شبهات
پیرامــون تحقــق عدل الهــی در جهان می باشــد؛ یعنی به
همــگان تأ کید می کند کــه عدالت پــروردگار در این دنیا و
جهان آخرت به صورت کامل تحقق می یابد و این چنین
نیســت کــه کافــران از زندگــی بهتــر و نعمــت خوشــتر بهره
ببرند ،ولی مؤمنان در سختی و رنج باشند.
بــاور بــه انتقام گرفتــن خــدا از ظالمــان ،زمانــی اهمیــت
20
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دوچنــدان می یابــد کــه بدانیــم بســیاری از انتقام هــای
خداونــد جنبــه ی اجتماعی دارد؛ یعنی بــه نابودی کلی یا
ســلب نعمــت از تمام اجتمــاع می انجامد .سراســر قرآن پر
از حکایت سرگذشــت اقوام و اشــخاصی است که از فرمان
خدا ســرپیچی کــرده و به عــذاب نابودکننــده ی او گرفتار
شدند.
بنابرایــن بایــد پذیرفــت و بــاور کرد کــه خداوند عهــده دار
حفــظ دیــن خود بــوده و نســبت بــه نافرمانــی متکبران و
سرکشان بی تفاوت نخواهد بود.
آیات متناسب :ابراهیم /42،زخرف/41،بروج.12،
حدیــث :امــام صــادق « :بــه خداونــد امیــدوار بــاش،
امیــدی کــه تــو را بر انجــام معصیتــش جرات نبخشــد و از
خداوند بیم داشــته باش بیمی که تو را از رحمتش ناامید
وسایل الشیعه:ج15ص218
نگرداند».
از خدنگ انتقام آه مظلومان بترس

ای ستمگر تکیه بر زور کمان خود مکن
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5
باور به قدرت خدا و توکل بر او

 ...ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ...
ّ
 ...و هـر كـس بـر خـدا تـوكل كنـد ،كفایـت امـرش را مىكند
خداونـد فرمـان خـود را بـه انجـام مىرسـاند( ...طالق)3،
توضیح :باور به قدرت بی نهایت خداوند و توکل بر او ،آثار
و برکات ظاهری و باطنی فراوانی در زندگی انســان دارد و
عالوه بر ایجاد امید و شوق به زندگی در او ،عزت و کرامت
او را نیز در برابر سایر مخلوقات حفظ می کند.
بــه همین منظــور ،آیات فراوانی از قــرآن به فضیلت توکل
و اتصــاف مؤمنــان بــه آن اختصــاص دارد .تــوکل بــه آن
معناســت کــه انســان در همهی امــور زندگی ،بــه خداوند
تکیه کرده و او را وکیل خویش قرار دهد و به همین دلیل،
از واالترین مقامات اولیای الهی است.
ناگفته پیداســت که توکل به این معنا نیســت که انســان
بــرای تحصیل معاش ،اســباب عادی و علــل طبیعی را وا
نهــاده و هیچ تالشــی نکند تــا خداوند وی را یــاری نماید؛
بلکــه تــوکل به معنای اطمینــان به یاری خداوند اســت و
نشــانهی آن ،رضایــت بــه مقــدرات الهــی در کامیابیها و
ناکامیهاست.
توکل در حقیقت ،نتیجهی عملی اعتقاد به توحید افعالی
22
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است .توحید افعالی بدان معناست که تنها مؤثر در عالم،
خداوند اســت و هیچ یار و یاوری نداشته و نیز هیچکس را
یارای مقابله با وی نیســت .مرگ و زندگی ،عزت و ذلت،
پیــروزی و شکســت و بــه طــور کلــی هر رخــداد و اثــری كه
در جهان هســتی اســت ،از اراده و مشــیت خدا سرچشــمه
ً
میگیــرد و هیچ موجــودی نمی تواند مســتقال و بدون اتکا
بــه اراده ی او کاری انجــام دهد .مضمــون این حقیقت را
ُ َ َّ
َ َ
«لاحول و لاق ّوة إلا ِبالله»
مــا بارها بــه هنگام ذکــر مبــارك
زمزمــه می کنیــم .ایــن آیــات زیبــا و خواندنــی نیــز بیان گر
همین مطالب است:

ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

بگـو :خدایـا! ای مالـك همـه ی موجـودات! بـه هـر كـه
خواهـی حكومـت میدهـی و از هـر كـه خواهـی حكومـت را
می گیـری ،و هـر كـه را خواهـی عـزت میبخشـی و هـر كـه
را خواهـی خـوار و بیمقـدار میكنـی ،هـر خیـری بـه دسـت
ً
توسـت ،یقینـا تـو بـر هـر كاری توانایـی( .آل عمـران)26 ،
آیات متناسب :طالق /3،زمر /38،زمر.36،
َّ
ََ ٌ ُ
َّ ُ
غال َو ُسل ٌم
حدیــث :امــام جــواد ِ :
«الثقة ِب ِ
الّله ثمن ِلک ِ ّل ٍ
ُ
عال؛ اعتماد [و توکل] بر خداوند متعال ،بهای هر چیز
ِلک ِ ّل ٍ
بحاراألنوار :ج78
گــران و نردبان رســیدن به هر بلنــدی اســت».

ص.364

حق ّ
غین است ،برو پیش غین /نزد خملوق ،گداىی بس كن
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6
باور به یاری و نصرت خداوند

ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞ
اى كسـانى كـه ایمـان آوردهایـد! ا گـر (آییـن) خـدا را
یـارى كنیـد ،شـما را یـارى مىكنـد و گام هایتـان را اسـتوار
مـىدارد( .محمـد)7،
توضیــح :خداوند کریم در قرآن بارها بــه مؤمنان و پرهیزکاران
وعــده داده اســت کــه بــر دیــن او پایــداری و اســتقامت کــرده
وحجت هــای او (پیامبــر ،امامــان و جانشــینان آن هــا) را
یــاری نماینــد ،او نیــز بــه یــاری مؤمنان خواهــد آمد و آنــان را در
تندبادهای ســخت زندگی تنها نخواهد گذاشت .نکته ی قابل
توجــه آن اســت کــه در ایــن آیــه اســتقامت و پایــداری در دین،
نتیجه ی یاری کردن خدا عنوان شده است؛ یعنی گام برداشتن
در راه تحقــق دیــن و آرمان هــای ناب اســام ســبب اســتواری و
ثبــات بیشــتر در ایــن راه می شــود .بنابرایــن حتــی مؤمنانی که
نســبت به پیروزی نهایی خود بر کفار ناامید یا متزلزل هســتند،
می توانند با قدم برداشــتن در این مســیر ،خود را دارای ثبات و
اطمینان بیشتر بسازند.
بــه هــر حال ،خداوند متعال در این آیــه و ایات دیگر به مؤمنان
وعــده ی پیــروزی بــر کفــار را داده اســت .ایــن وعــده در طــول
تاریــخ بارها محقق شــده اســت ،ولــی تحقق نهایــی و کامل آن
در آخرالزمــان خواهــد بود؛ زمانی که حکومت صالحان در زمین
جهانــی شــود و کافران و ظالمان خوار و ذلیــل گردند .اعتقاد به
24
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ظهور منجی ،اعتقادی امیدآفرین و ّ
محرک اســت که خط ســیر
زندگــی مؤمنــان را ترســیم می نمایــد .آیــات فراوانــی از قــرآن به
تشکیل حکومت جهانی دینی در آخرالزمان اشاره می کند .یکی
از این آیات ،این است:

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔ
خدا به كسـانی از شـما كه ایمان آورده و كارهای شایسـته انجام
ً
دادهانـد ،وعـده داده اسـت كـه حتمـا آنـان را در زمیـن جانشـین
ً
كنـد ،همـان گونـه كـه پیشـینیان آنـان را جانشـین كـرد ،و قطعـا
ً
دینشـان را كه برای آنان پسـندیده اسـت ،اسـتوار نماید ،و یقینا
ترسشـان را بـه امنیـت تبدیـل كنـد[ ،تـا جایـی كـه] فقـط مـرا
بپرسـتند [و] هیـچ چیـزی را شـریك مـن نگیرنـد .و آنـان كـه پـس
از ایـن نعمـت هـای ویـژه ناسپاسـی ورزنـد [در حقیقـت] بـدكار و

نافرماناند.نور)55،
ّ
بنــا بر روایات مســلم شــیعه و ســنی ،تحقق ایــن وعده ی
نیکو ،به دست حضرت مهدی صورت خواهد گرفت.

آیات متناســب :توبه /14،آل عمران/160،حج 15،و .40
انبیاء /5،قصص5،
َ
حدیــث :پیامبــر ا کــرم «َ :ل ْو َل ْم َی ْب َق ِم َن ُّالد ْن َیا إ ّلا َی ْومٌ
ِ
َ ََ ُ َ َ ْ
ْ
َ
َّ ْ
یه َول ِدی ال َم ْه ِدی؛ حتــی
ل َط ّول الَّله ذ ِلك ال َی ْو َم َحتى َیخ ُر َج ِف ِ
ا گــر از دنیــا یک روز بیشــتر نمانده باشــد ،خداوند آن روز را
آن قــدر طوالنــی خواهــد کرد تا پســرم مهدی ظهــور کند».
اعالم الوری:ص391
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7
باور به قدرت خدا در ریشه  کن کردن دشمنان
ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ
بـه نـام خداونـد بخشـنده ی مهربـان؛ آیـا ندیـدى
پـروردگارت بـا اصحـاب فیـل (لشـگر ابرهـه كـه بـه قصـد
نابـودى كعبـه آمـده بودنـد) چـه كـرد؟! ( )1آیـا نقشـه ی
آن هـا را در ضاللـت و تباهـى قـرار نـداد؟( )2و بـر سـر آن هـا
پرندگانـى را گـروه گـروه فرسـتاد )3(.كـه بـا سـنگ هاى
كوچكـى آن هـا را هـدف قـرار مىدادنـد )4(.در نتیجـه
آن هـا را هم چـون كاه خـورده شـده قـرار داد( )5(.فیـل)
توضیــح :همان گونــه که پیشــتر نیــز گفته شــد ،اعتقاد به
قــدرت بی نهایــت خداونــد در کنــار توحیــد افعالــی (یعنی
همــه کاره بــودن) ،زنجیــره ای از باورهــا و رفتارهــا را در
وجود انســان تشــکیل می دهد کــه هر کــدام از آن ها تأثیر
فراوانی در موفقیت و سعادت او دارد .یکی از این باورها،
بــاور به تحقق وعده های پروردگار اســت که در آیات قبل
بــه چنــد مــورد از آن ها اشــاره شــد .یکــی از ایــن وعده ها،
26
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حمایــت خداونــد از دین خود و ریش ـه  کن کردن دشــمنان
دین اســت کــه آیات زیــادی از قرآن را به خــود اختصاص
داده است.
داســتان اصحــاب فیــل ،نمونــه ی بــارز و آشــکار تحقــق
این وعده اســت .ابرهه -پادشــاه یمــن -به قصد تخریب
و نابــودی کعبــه ،بــا تجهیــزات جنگــی ُمـ ِـدرن آن زمــان،
ســپاهی قدرت منــد تشــکیل داد و بــه ســمت مکــه بــه راه
افتاد .ساکنان مکه با دیدن سپاه نیرومند ابرهه گریختند
و بــزرگ مکــه -عبدالمطلــب -حفاظــت و نگاهبانــی از
خانــه ی کعبــه را بــه خــود خداونــد کــه صاحــب آن بــود،
ســپرد .خداونــد نیز ســپاهی را به ســوی ابرهه و لشــکرش
اعزام کرد؛ ســپاهی که لشکریانش جثه ی کوچک داشته
و تجهیزاتش به اندازه ی یک ریگ بیابان بود؛ اما چنان
نیرومنــد بود که حتــی فیل های غول پیکر آنــان را هم تار
و مــار کرد .ایــن نمونه ی بزرگ و روشــنی از چیرگی قدرت
پروردگار بر قدرت های پوشالی ظالمان و طاغیان است.
آیات متناسب :عنکبوت /40،فصلت /16،روم.47،
حدیــث :پیامبــر ا کــرم «َ :م ْن َص َب َر َو ْ
اح َت َس َب َل ْم َی ْخ ُرجْ
َ ُّ ْ َ َ َّ ُ َّ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َُ
ِمن الدنیا حتى ی ِقر الَّله له عینه ِفی أع اد ِئ ِه مع ما ید ِخر له
ْ
آخ َر ِة؛ هــر کــس صبــر کنــد و مــزدش را از خــدا بطلبــد،
ِفی ال ِ
نمی میــرد تــا این که خداوند چشــم او را در دنیا با انتقام از
دشــمنانش شــادمان می کند؛ عالوه بر ثوابی که در آخرت
کافی:ج2ص89ح.3
برایش ذخیره کرده است».
میان قهر خدا و عدو مشو حایل
به انتقام اهلی گذار دمشن را
27
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فصل دوم:

الگـوشنـــــاسی
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8
الگو بودن پیامبران

ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥ
(آرى) بــراى شــما در زندگــى آنهــا اســوه حســنه (و سرمشــق
نیكویــى) اســت ،بــراى كســانى كــه امیــد بــه خــدا و روز
قیامــت دارنــد و هــر كــس ســرپیچى كنــد بــه خویشــتن
ضــرر زده اســت ،زیــرا خداونــد بىنیــاز و شایســته ســتایش
اســت! (ممتحنــه)6،
توضیح :بدون تردید ،هر انسانی برای انتخاب و پیمودن
بهتر ســبک ،شــیوه و مســیر زندگی ،نیاز به نقشه و برنامه
و نیــز الگو و راهنمــا دارد .به همین جهت ،خداوند متعال
فرســتادگانی را از میــان مــردم برانگیختــه اســت تــا هــم
نقشــه ی راه و برنامــه ی مشــخص را از ســوی او بــرای
بندگان تبیین نمایند و هم خود به مثابه ی الگوی عینی
و ملموس آیین بندگی را به اجرا درآورند .به همین جهت
اســت کــه خداونــد کریــم در چند جای قــرآن تأ کیــد کرده
اســت که پیامبران از میان بشــر برگزیده شــده و هم چون
شما در زمین راه رفته و غذا می خورند.
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آیــات فراوانــی از قــرآن ،پیامبــران را الگــوی زندگــی مردم
معرفــی کــرده و مؤمنــان را به پیــروی از اخالق و ســیره ی
زندگی آنان فرا خوانده است.
برجســته ترین ویژگی های پیامبران در قرآن عبارت است
از-1 :بندگــی تــام و اطاعــت بی چــون و چــرا از دســتورات
دین -2 .صبر و استقامت در برابر مشکالت-3 .مبارزه ی
عملــی و تمام عیــار بــا فســادهای رایــج در هــر زمــان.
-4کوشــش خســتگی ناپذیر در راه تبلیــغ و ترویج احکام و
معارف دین.
شــایان ذکر است که دستور به پیروی مطلق از پیامبران،
بــه معنــای عصمت آنــان از هرگونــه خطا و گناه هســت و
این موافق اعتقاد مسلمانان نیز هست.
در پایان آیه نیز بر این نکته تأ کید شده است که مخالفت
با سیره ی عملی پیامبران ،تنها به زیان خود افراد خواهد
بود؛ نه خداوند متعال.
آیات متناسب :انعام /90،نساء/165،فرقان.20،
َّ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ ْ ُ َّ
َ
حدیــث :امام صادق «ِ :إنما بعث الرسل ِلیدعوا الناس
َ ْ
ِإلى ال ِإ َیم ِان ِبال َِّله؛ خداوند پیامبران را مبعوث نمود تا مردم
را بــه ایمــان بــه خــدا [در اعتقــاد و عمــل] دعــوت کنند».
علل الشرایع:ج5ص121

یپ نیکمردان بباید شتافت
که هر کاین سعادت طلب کرد یافت
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9
الگو بودن پیامبر ا کرم

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ً
یقینا برای شما در [روش و رفتار] پیامبر خدا الگوی
نیكویی است برای كسی كه همواره به خدا و روز قیامت
امید دارد و خدا را بسیار یاد میكند( .احزاب)21،
توضیــح :همان گونــه کــه اشــاره شــد ،مهم تریــن هــدف
رســالت پیامبــران ،هدایــت انســان ها از تاریکی هــای
جهــل و ناآ گاهی به ســوی نــور و کمال اســت .آنان عالوه
بــر شــکوفایی دو نور هدایــت درونی بنــدگان -یعنی عقل
و فطــرت -خــود نیــز دســت بنــدگان را گرفته و آنــان را به
ســوی خیــر و صــاح ابــدی راهنمایــی می کننــد .در ایــن
میان ،وجــود پیامبر خاتم -حضرت محمد مصطفی -
وجودی سراسر خیر و رحمت و مملو از آثار و برکات فراوان
برای انسان ها بوده است.
قــرآن کریــم ،بعثــت آن حضــرت را نعمتــی بســیار بــزرگ
برای مؤمنان دانســته اســت و در چند جا -از جمله آیه ی
فــوق -آن حضرت را الگوی تمام نمای حق ،معرفی کرده
و مؤمنــان را بــه تماشــای ســیره ی ملکوتــی وی و اقتدای
کامل به وی فرا می خواند.
32
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پیامبر در هم ـهى زمینهها ،بهترین الگو براى مؤمنان
اســت .عبادت و بندگی خداوند ،اخالص و توجه به خدا،
اســتقامت و شــكیبایى در برابــر مشــکالت ،حســن خلــق و
رابطــه ی نیکــو بــا همــگان ،مدیریــت و رهبــری صحیــح
جامعــه و دیگــر شــئون فــردی و اجتماعــی آن حضرت هر
كــدام مىتوانــد الگــو و سرمشــقى بــراى همه ی مســلمین
باشــد .تقــوا معیــار فضیلت اشــخاص نزد خداوند اســت و
نبایــد نســبت بــه انســانها از منظــر ویژگیهای جســمی،
اقتصادی ،علمی و  ...قضاوت نمود.
آیات متناسب :آل عمران /164،سبأ/28،نجم.3،
حدیــث :امــام علــی « :او [پیامبــر ] بـخشنده ت ــرین،
دلیرترین ،راســت گوترین ،خوش عهدترین و نرم خوترین
مــردم بــود و رفتارش از همه بزرگوارانه تر بود .نظیر او را در
مکارم األخالق:ج1ص51ح.20
گذشته و حال ندیده ام ».
قدم در راه مردی نه که راه و گاه و جاهش را
نباشد تا ابد مقطع ،نبودست از ازل مبدأ
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10
سجایای اخالقی پیامبر
ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟ

بـه نـام خداونـد بخشـنده مهربـان* سـوگند بـه قلـم و
آنچـه مینویسـند )1(،كـه بـه سـبب رحمـت پـروردگارت
تـو مجنـون نیسـتی؛( )2و بیتردیـد بـرای تـو پاداشـی
ً
همیشـگی اسـت؛( )3و یقینـا تـو بـر بلنـدای سـجایای
اخلاق عظیمـی قـرار داری( )4(.قلـم)
توضیــح :ســجایای اخالقــی پیامبــر ا کــرم  ،بــه قــدری
رفیــع و بلند اســت که خداونــد متعال در قــرآن کریم بارها
به تمجید و ســتایش از آن پرداخته اســت .در پرتو همین
ســیرت نیکــو بــود کــه وی توانســت دل هــای خفتــه ی
بســیاری را بیــدار ســاخته و بــه آییــن خــود فراخوانــد .آن
حضرت از چنان اخالق نیکویی برخوردار بود که دشمنان
و مخالفــان سرســخت وی نیــز به آن اعتراف داشــتند .در
آیه ی فوق ،به پایداری و رســوخ ملکات اخالقی در وجود
پیامبر اکرم اشاره شده است.
در میان ســجایای گوناگون اخالقی پیامبر اکرم  ،قرآن
34
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بر عبادت و بندگی بســیار آن حضرت در پیشگاه خداوند،
نرم خویــی و تواضع نســبت به مؤمنان ،اشــتیاق شــدید و
کوشش خستگی ناپذیر در هدایت مردم و صبر و استقامت
در برابر دشمنان تأ کید بیشتری دارد.
ُُ
در برخــی روایــات ،مــراد از «خلـ ٍـق َعظیــم» در آیــه ،همان
آیین اســام دانسته شده است که سراسر احکام و معارف
آن خوبی و نیکی است.
آیــات متناســب :احــزاب 45،و  /46آل عمــران/159،
انبیاء.107،
َّ َ َ َّ َ َ َّ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ َّ
حدیــث :امــام صــادق «ِ :إن الَّله عز و جل أدب ن ِبیه فلما
َ ْ َ َْ
َ َ َّ َ
ُُ
أك َم َل ل ُه الأ َد َب قال ِ«إن َك ل َعلى خل ٍق َع ِظیم»؛ خداونــد
پیامبــرش را بــه نیکوتریــن اخالق ها تأدیب نمــود .زمانی
ً
کــه این ادب را تمام و کامل کرد ،به او فرمود« :یقینا تو بر
کافی ،ج ،1ص266
اخالق بزرگی قرار داری».
نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئلهآموز صد مدرس شد

35

طرح بزرگ قرآین 1448

11
لزوم پیروی از پیامبر

 ...ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ

و [از اموال و احكام و معارف دینی] آنچه را پیامبر به شما
عطــا كــرد بگیرید و از آنچه شــما را نهی كرد ،باز ایســتید و
از خدا پروا كنید؛ زیرا خدا سخت كیفر است (حشر)7 ،
توضیــح :خداونــد متعــال ،بــه مــوازات تمجیــد از اخــاق
نیکــوی پیامبر و بیان عصمــت آن حضرت ،مؤمنان را به
پیروی مطلق و بی چون و چرا از کردار و گفتار فرستاده ی
خویــش فرمــان می دهــد تا جایی کــه اطاعــت و پیروی از
پیامبــر را عیــن اطاعــت از خــود خوانــده و نافرمانــی و
معصیــت از دســتور رســولش را ســرپیچی از فرمــان خــود
می خواند.
آیه ی فوق به روشــنی بر این مطلب گواهی می دهد؛ زیرا
در ذیل آیه همگان را به تقوای از خدا سفارش و مخالفان
با دســتور پیامبر را به عذاب شدید تهدید نموده است.
گفتنی اســت این آیه نیز یکی از آیاتی اســت که بر عصمت
پیامبــر اســام دال لــت دارد؛ زیــرا پیــروی مطلــق تنها از
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کســی معقــول و مشــروع اســت کــه مصــون از خطــا و گناه
باشد .از این رو ،پذیرش والیت پیامبر در طول اطاعت
از خدا و والیت پذیری از پروردگار است.
در چند جای دیگر قرآن آمده اســت که خواست و اراده ی
وجــود مبــارک پیامبــر اســام؟ص؟ در همــه ی موضوعــات
فــردی و اجتماعــی بــر خواســت مؤمنــان اولویــت دارد.
بی گمــان پذیرش چنیــن والیتی به معنــای ترجیح منافع
شــخصی فــردی بــر دیگــران نیســت؛ بلکــه از آن جهــت
اســت کــه پیامبــر اعظــم؟ص؟ دارای مقــام عصمــت بــوده
و جــز بــه مصلحــت مؤمنــان نمی اندیشــد .مصادیــق بارز
والیت پذیــری از پیامبــر؟ص؟ پذیــرش حکومــت دینــی،
مرجعیت علمی و اطاعت در احکام قضایی و  ...می باشد.
آیات متناسب :احزاب /36،نساء /80،انفال.20،
َّ َ َ َّ َ َ َّ َ َّ َ َ
حدیــث :امــام باقــر ِ ِ« :إن الَّله عز و جل فوض ِإلى
َ َْ
ُ َ َ
َ
ن ِب ِّی ِه؟ص؟ أ ْم َر خل ِق ِه ِل َی ْنظ َر ك ْیف َط َاع ُت ُهم ؛ بــه درســتی کــه
خداوند متعال كار خلقش را به پیغمبرش واگذارد تا ببیند
کافی:ج1ص266ح.3
فرمان برى آنها چگونه است؟»
ا گر تو حمکت آموزی به دیوان ّ
حممد رو
که بوجهل آن بود کو خود به دانش بواحلکم گردد
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12
پیروی از پیامبر؛ سبب زنده شدن دل ها

ﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰ
ای اهـل ایمـان! هنگامـی كـه خـدا و پیامبـرش شـما را بـه
حقایقـی كـه بـه شـما [حیـات معنـوی و] زندگـی [واقعـی]
میبخشـد ،دعـوت میكننـد اجابـت كنیـد ،و بدانیـد كـه
یشـود [تـا حـق را باطـل
خـدا میـان آدمـی و دلـش حایـل م 
ً
و باطـل را حـق مپنـدارد] و مسـلما همـۀ شـما بـه سـوی او
محشـور خواهیـد شـد(.انفال)24 ،
توضیح :همان گونه که گفته شــد ،خداوند متعال اطاعت
و پیــروی مطلــق از کــردار و گفتــار پیامبــر ا کــرم را بــر
همــه ی مؤمنان واجب نموده اســت .این اطاعت پذیری
نــه تنهــا موجب رشــد و کمــال معنــوی بنــدگان می گردد؛
بلکه به آنان حیات واقعی بخشیده و دل هایشان را بیدار
می سازد.
از آیه ی فوق چند نکته فهمیده می شود:
 -1هــدف اصلــی از ادیــان آســمانی ،بخشــیدن حیــات
همه جانبه به انسان هاست.
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 -2حیــات واقعــی از منظــر قــرآن ،رشــد عقلــی و بیــداری
دل هاســت ؛ نــه رشــد و نمــو جســمانی .بــه همیــن دلیل،
قــرآن کســانی را کــه نــدای خداجویــی و خداپرســتی را در
درون خویــش خامــوش ســاخته و در غفلــت و گمراهــی
مطلق به سر می برند ،مرده می داند( .نمل)80،
 -3حیات واقعی و پاکیزه تنها در بندگی خداوند و اطاعت
از انبیاء تحقق می یابد.
ً
 -4محتــوای دعــوت پیامبــر عینــا بــا دعــوت خداونــد
َ ُ
«دعاکم» به صورت مفرد آمده
مطابقت می نماید( .لفــظ
است).
آیات متناسب :نحل /97،آل عمران /31،انعام.122،
حدیث :امام علی -در وصف پیامبر «َ :-ط ٌ
بیب َد ّو ٌار

به؛ او طبیبی اســت که به دنبال بیماران گشــته تا آنان
ِبط ِ
نهج البالغة ،خ108
را درمان نماید».
هست دین مصطىف دین حیات

ش ــرع او تفسیـ ـ ـ ـ ــر آییـــ ــن حیات
گ ـ ـ ــر زمی ــىن آمس ـ ـ ـ ــان س ــازد تو را

آنه حق مى خواند آن سازد تو را
چ
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13
الگو بودن امامان معصوم ؟مهع؟

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ
ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ
ای اهل ایمان! از خدا اطاعت كنید و [نیز] از پیامبر و
صاحبان امر خودتان [كه امامان از اهل بیتاند و چون
پیامبر دارای مقام عصمت میباشند] اطاعت كنید .و ا گر
به خدا و روز قیامت ایمان دارید ،چیزی را که اختالف
دارید ،به خدا و پیامبر ارجاع دهید؛ این کار برای شما
بهتر واز نظر عاقبت نیكوتر است(.نساء)59،
توضیــح :بنــا بر اعتقاد شــیعیان ،لطــف و حکمت خداوند
متعــال اقتضــا می نمایــد تــا در هــر زمانــی فــردی را بــرای
هدایــت بنــدگان برگزینــد؛ زیــرا بزرگ ترین منشــأ گمراهی
هــر امتی ،نبود رهبــر صالح و پیروی از افراد ناشایســت در
امــور دینی اســت .بنابراین ،خداوند پــس از حیات مبارک
پیامبــر گرامــی اســام نیــز باید افــرادی آ گاه و شایســته
را بــرای رهبــری مؤمنــان معرفی نماید .این کار به دســت
مبــارک پیامبــر بارها صــورت گرفت .در قــرآن نیز آیات
زیادی جانشینان بر حق پیامبر را مشخص کرده اند.
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آیــه ی «اولواألمر» یکــی از مهم ترین آیات در اثبات امامت
و عصمت امامان می باشد .بنا بر این آیه ،خداوند اطاعت
از «اولواألمر» را در کنار اطاعت از خود و رســولش قرار داده
و از مؤمنــان می خواهــد در تمــام امــور زندگی خــود از آنان
اطاعــت کننــد .روایــات متعــددى در منابــع شــیعه و اهل
ســنت نقــل شــده كه همگــى گواهــى مىدهند كــه منظور
از «اولواألمــر» ائمــه ی معصومیــن مىباشــند و حتى در
ً
بیشتر آن ها نام امامان صریحا ذكر شده است.
گفتنــی اســت از آیــات قــرآن فهمیــده می شــود کــه در روز
قیامت هر فرد به همراه پیشــوای خود محشــور می شــود.
ایــن بــه معنــای اهمیــت نقــش رهبــری در سرنوشــت
انسان هاســت .بــا ایــن وجــود ،بایــد بــه انتخــاب برترین
و کامل تریــن پیشــوای دینــی پرداخــت تــا از گزنــد لغزش
و گمراهی هــای احتمالــی در امــان باشــیم .ایــن مطلــب
دلیــل روشــنی بر ضرورت نیــاز به امامان معصــوم و نیز
جانشینان عام آنان در عصر غیبت (والیت فقیه) است.
آیات متناسب :رعد /7،اسراء/71،مائده.55،
ََ
ُ َ ْ ْ َ ُ ََ َ
ْ
حدیــث :امــام باقــر « :ب ِنی ال ِإسلام على خم ٍس على
ْ َ
َ
ْ
َّ َ َ َّ َ َ َّ
َ
الص ْو ِم َو ال َح ِ ّج َو ال َول َای ِة َو ل ْم ُی َن َاد ِبش ْی ٍء
الصل ِاة و الزك ِاة و
ْ َ
َ ُ
ود َی ِبال َول َای ِة.؛ اســام بر پنج رکن اســتوار شــده است:
ك َما ن ِ
نمــاز و زکات و روزه و حــج و والیــت .و بــه هیــچ یــک بــه
کافی :ج2ص18ح.2
اندازه ی والیت سفارش نشده است».
سعدی ا گر عاشیق کین و جواین
حممد بس است و آل ّ
عشق ّ
حممد
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فصل سوم:

قـــــرآن بــــاوری
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14
شناخت عظمت قرآن

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

خدا نیكوترین سخن را نازل كرد ،كتابی كه [آیاتش در نظم،
زیبایی ،فصاحت ،بالغت و عمق محتوا] شبیه یكدیگر
است ،مشتمل بر داستانهای پندآموز است؛ از شنیدن
آیاتش پوست كسانی كه از پروردگارشان میهراسند به هم
جمع میشود ،آن گاه پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم
میگردد و آرامش مییابد .این هدایت خداست كه هر كه را
بخواهد به آن راهنمایی میكند؛ و هر كه را خدا گمراه كند ،او
را هیچ هدایتكنندهای نخواهد بود( .زمر)23 ،
توضیــح :قــرآن کتــاب هدایت گــر انســان ها ،شــفابخش
ســینه ی دردمندان و نور شکافنده ی تاریکی هاست .چه
بســیار انســان های فرزانه ای که بر ســر خوان گســترده ی
ایــن «مأدبــة اهلل» نشســتند و از گنجینــه ی پایان ناپذیــر
علــوم و معارف آن توشــه برداشــتند .زالل جــاری قرآن نه
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فقــط مــردم عصــر نــزول آن؛ بلکه ســیل تشــنگان معرفت
و نــور را تــا ابد ســیراب خواهد کرد .این معجــزه ی جاوید
پیامبــر اســام؟ص؟ بــود کــه نــدای تحـ ّـدی آن هنــوز هــم
صدای مخالفان و عنادورزان را در گلو خفه کرده و حجت
تمامی است بر حقانیت دین اسالم .قرآن کریم نیکوترین
ســخنان اســت .آیاتــش هم دیگر را تصدیــق می نماید؛ در
آن هیــچ نشــانی از تضاد و مخالفت نیســت؛ از فصاحت و
شیوایی بی نظیری برخوردار است .آیات عذابش مؤمنان
را بــه خــوف و هــراس افکنــده و آیــات دل نشــین ثوابش،
آنان را به فضل الهی امیدوار می کند.
آیات متناسب :حشر /21،واقعه 75،تا /80اسراء.88،
ْ ََ
ََ
َ ْ ُْ
ام
حدیــث :پیامبــر ا کــرم « :فض ُل الق ْر ِآن على َسا ِئ ِر الكل ِ
َ َْ
ََ ْ
كفض ِل ال َِّله َعلى خل ِقه؛ برتری قرآن بر دیگر سخنان ،چون
بحار ،ج ،89ص19
برتی خداوند بر مخلوقاتش است».
نقش قرآن تا درین عامل نشست
نقش هاى پاپ و کاهن را شکست
آنه در دل مضمر است
فاش گومی چ
این کتاىب نیست چیزى دیگر است
چون به جان در رفت جان دیگر شود
جان چو دیگر شد جهان دیگر شود.
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15
اوصاف و ویژ گی های قرآن

 ...ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹ
 ...و ایـن كتـاب را بـر تـو نـازل كردیـم كـه بیانگـر هر چیزی
مشـدگان [بـه
و هدایـت و رحمـت ومـژدهای بـرای تسلی 
فرمانهـای خـدا] سـت(.نحل)89،
توضیـح :قـرآن ،پنـدى اسـت كـه ژرفـاى ضمیـر را تـكان
مىدهـد؛ داروى شـفا دهنـدهاى اسـت كـه سـینهها را
از آلودگی هـای گنـاه و پلیدی هـای شـرک پـاك مىكنـد؛
چـراغ فروزانـی اسـت کـه تاریکی هـای جهـل و خرافـه را
می شـکافد؛ مایـه ی رحمـت بـرای مؤمنـان و زمینه سـاز
دوری بیشـتر کافـران و کـوردالن اسـت.
آری! هـر کـس بـه آیـات قـرآن عمـل کـرده و مفاهیـم آن
را در قلـب و جانـش بـاور کنـد ،رحمـت خـدا بـر او نـازل
شـده و آالم روحـی و جسـمی اش تسـکین می یابـد و در
مقابـل ،کسـی کـه از این خوان گسـترده ی نعمت بهره ای
نبـرده و نسـبت بـه احـکام و معـارف آن بی اعتنـا باشـد ،بـر
گمراهـی اش افـزوده می گـردد؛ چـرا کـه حجـت بـر او تمـام
شـده و نعمـت را تبدیـل بـه نقمـت کـرده اسـت.
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در ایـن آیـه بیان شـده اسـت که قرآن کریـم از هیچ مطلبی
کـه در راه رشـد و کمـال آدمـی نیـاز باشـد ،فروگـذار نکـرده
اسـت .بـه عبـارت روشـن تر ،هیـچ موضوعـی نیسـت که در
قـرآن بـرای آن راه کار دینـی ارائـه نشـده باشـد؛ اگرچـه ایـن
راه کار بـه صـورت بیانـی کلـی و فراگیـر باشـد .آیـا ابلهانـه
نیسـت کـه چنیـن سـرمایه ی عظیمـی از علـم و دانـش را
وانهـاده و بـه دنبـال علـوم ناقـص و پـر از اشـتباه بشـری
برویـم؟!
آیات متناسب :اسراء /82،نساء/174،یونس.57،
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
حدیـث :امـام صـادق «ِ :إن الَّله تبارك و تعالى أنزل ِفی
ْال ُق ْرآن ت ْب َی َ
ان ُك ّل َش ْی ٍء َح َّتى َو ال َِّله َما َت َر َك ال َُّله َش ْی ًئا َی ْح َت ُ
اج
ِ ِ
ِ
ُ
َ ْ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ٌ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ِإلی ِه ال ِعباد حتى لا یست ِطیع عبد یقول لو كان ه اذ أن ِزل
ُْ
َّ َ ْ َ ْ َ ُ
یه؛ بـه درسـتی کـه خداونـد
ِفی الق ْر ِآنِ -إلا َو قد أن َزل ُه الَّله ِف ِ
متعـال در قـرآن بـرای هـر چیـز در قـرآن بیـان روشـنی قـرار
داد تـا جایـی کـه بـه خدا سـوگند! چیـزی را باقی نگذاشـت
کـه بنـدگان بـه آن احتیـاج داشـته باشـند؛ به گونـه ای کـه
مطلبـی نیسـت کـه بنـده ای بتوانـد عذرتراشـی کـرده و
بگویـد :ا گـر ایـن مطلـب در قرآن نازل شـده بـود [من به آن
کافـی ،ج ،1ص59
عمـل می کـردم»].
ن
زیست
گـر تو میخـواهی مسلمان
نیست ممكن جـزبـه قـرآن زیستن
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16
شناخت راه قرآن

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯ
بیتردیــد ایــن قــرآن بــه اســتوارترین آییــن هدایــت
میكنــد ،و بــه مؤمنانــی كــه كارهــای شایســته انجــام
میدهنــد ،مــژده میدهــد كــه بــرای آنــان پاداشــی بــزرگ
است(.ا ســراء)9،
توضیح :پیشــتر نیز اشــاره شــد که قرآن کریم نقشــه ی راه
زندگی انســان ها را ترســیم می نماید .این کتاب آسمانی،
تبیین کننده ی «صراط مستقیم» است؛ یعنی به راهی كه
مســتقیمترین و صاف تریــن و پابرجاتریــن راه ها در کمال
انســان اســت ،دعــوت مىكنــد .بــه همین جهت ،ســخن
باطــل در آن راه نــدارد و از هر گونه انحراف و کجی نیز به
دور اســت .ایــن خــود یکی از وجوه اعجاز قرآن نیز هســت
که -با وجود نزول در طول بیســت و ســه سال -مطالبش
هماهنگ و به دور از تضاد درونی است.
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کســی کــه شــیوه و آیین زندگی خــود را بر محور دســتورات
قــرآن قرار دهد ،بی تردید به موفقیت و رســتگاری دســت
خواهــد یافــت؛ زیرا راهی را برگزیده اســت که نقشــه ی آن
را موجــودی حکیم و آ گاه ترســیم کرده اســت .به عبارت
دیگــر ،امتیــاز راه قــرآن بر ســایر مکاتــب و ایدئولوژی های
بشــری ایــن اســت کــه طــراح آن آ گاه تریــن و خبره تریــن
فــرد به انســان ،نیازهای او و موانــع و خطرات پیش روی
اوســت .از این رو ،پیام آن با نیاز انســان هم خوانی دارد.
گفتنی اســت در برخی روایات ،راهی که قرآن به سوی آن
هدایت می کند ،راه والیت اهل بیت عنوان شده است.
این مطلب از هم آهنگی قرآن و عترت حکایت می کند.
آیات متناسب :فصلت /42،کهف/1،بقره.2،
َ َ َْ َ َ ْ ََْ ُ ُ ْ َ ُ َ
َ
حدیث :امام علی « :ف ِإذا التبست علیكم ال ِفتن ك ِقط ِع
َ َ ُ
ُْ
َّ ْ ْ
الل ْی ِل ال ُمظ ِل ِم ف َعل ْیك ْم ِبالق ْر ِآن؛ هنگامــی کــه فتنه هــای
زمــان شــما چــون قطعه هــای شــب تاریــک شــما را در بــر
کافی:ج2ص599ح.2
گرفت ،به نور هدایت قرآن چنگ زنید».
تكی ــه بر ش ـ ــرع ّ
حممــد كن و بر قــرآن كــن
زان كجا عروهی وثقای تو جز قرآننیست
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17
ضرورت انس با قرآن و تدبر در آن

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺﭻ

این كتاب پربركتی است كه آن را بر تو نازل كردهایم تا
ّ
آیاتش را ّ
تدبر كنند و خردمندان متذكر شوند (ص)29،
توضیـح :انسـان هیـچ گاه از انـس بـا قـرآن بی نیـاز نخواهـد
بـود؛ چـه این کـه محتـوای غنـی آن پاسـخی بـه مهم ترین
نیازهـای زندگـی اوسـت .بـه همیـن جهـت ،قـرآن کریـم از
مؤمنـان خواسـته اسـت تـا قـرآن را در حـد توانشـان تلاوت
نمـوده و در انـس بـا ایـن کتـاب مقـدس کوتاهـی نکننـد.
در ایـن آیـه هـدف از نـزول قرآن ،تدبر در آیاتش بیان شـده
اسـت .تدبـر در قـرآن بـه معنـای اندیشـیدن در اهـداف
و مقاصـدی اسـت کـه آیـات قـرآن بـه آن اشـاره دارد.
تالوتـی کـه بـا تدبـر در آیـات همـراه نشـود ،کم ثمـر اسـت
و ماننـد ایـن می مانـد کـه شـخصی بـه گنجینـه ای از طلا
و جواهـر گران بهـا دسـت یابـد ،ولـی تنهـا بـه مشـاهده و
شـمارش مقـدار آن بسـنده کنـد و اندوختـه ای بـر نـدارد.
متأسـفانه برخـی از مسـلمانان بـه آداب مقدماتـی چـون
تجویـد ،زیبایـی صـوت و  ...بیشـتر از ادب نهایی و غایی
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تلاوت اهمیـت می دهنـد و بـه تعبیـری ،با وجـود فراگیری
مقدمـات بایسـته ی تلاوت ،خـود را در آن مرحلـه متوقـف
نموده انـد.
پیشـوایان دینـی مـا ،مسـلمانان و عالقه منـدان بـه قـرآن
را از تلاوت سرسـری و زیـاد خوانـدن بـدون توجـه بـه معنـا
برحـذر داشـته و بـا وجـود تأ کیـد بـر تلاوت زیـاد قـرآن،
تأ کیـد نموده انـد کـه تلاوت انـدك همـراه بـا ترتیـل و تدبـر،
از زیـاد خوانـدن همـراه بـا تندخوانـى بهتـر و بـا هـدف قـرآن
سـازگارتر اسـت .قـرآن کریـم در آیـه ی  24سـوره ی محمد،
عـدم تدبـر در آیـات را نشـانه ی قفل شـدن قلب ها و غفلت
دانسـته اسـت.
گفتنـی اسـت در روایـات اسلامی ،تأ کیـد فراوانـی بـر
انـس کـودکان و نوجوانـان بـا قـرآن شـده اسـت تـا آیـات
دل نشـینش در قلب صاف و پاکشـان نشسـته و با گوشـت
و خونشـان در هـم آمیـزد .برتریـن راه انـس بـا قـرآن ،حفظ
آن اسـت کـه مـورد سـفارش بسـیار بـزرگان نیـز قـرار گرفتـه
اسـت.
آیات متناسب :نساء /82،قمر/17،مزمل.20،
َ َ ُ
َ َ
حدیث :امام علی « :لا خ ْی َر ِفی ِق َر َاء ٍة لا ت َد ّب َر ِف َیها؛ قرائتی
مشکاةاألنوار:ص138
که تدبر در آن نباشـد خیری در آن نیسـت».
نگنجد فهم اسرارش به افكار
كه یب پايــان بود در يـ ــای قرآن
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18
جاودانگی و فراعصری بودن قرآن
ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝ
بـه نـام خداونـد بخشـنده مهربـان؛ همیشـه سـودمند و بـا
بركـت اسـت آن كـه فرقـان را [كـه جـدا كننـدۀ حـق از باطل
اسـت] بـه تدریـج بـر بندهاش نـازل كـرد ،تا بـرای جهانیان
بیـم دهنـده باشـد(.فرقان)1،
توضیــح :قــرآن ،کتــاب مقـ ّـدس مســلمانان ،تنهــا کتــاب
آســمانی اســت که دست بشــر در آن راه نبرده است و کالم
الهی را بدون هیچ گونه تغییر و کم و کاستی در خود جمع
کــرده و در اختیــار بشــر قرار داده اســت .بــه همین جهت،
کتابــی جاودانــه ،فراعصــری و جهان شــمول اســت .پیام
قــرآن مبتنی بر فطرت و عقل انسان هاســت و از آن جا که
فطریات انسان ها در طول اعصار و قرون ثابت و غیرقابل
تغییــر اســت ،پیــام قرآن نیــز جاودانــه خواهد بــود .آیه ی
فــوق بــر فراعصــری بــودن و جاودانگــی قــرآن نیــز داللت
می کند.
محتــوای غنی و ژرف این معجزه ی جاوید ،دانشــمندان
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علمــی جهــان را متعجــب و شــگفت زده کــرده و روز بــه
روز روزنــه ی جدیــدی از علــم و معرفــت را بــر روی آنــان
می گشاید .این در حالی است که طراوت در سخن و بیان
تأثیرگذار آن نیز اجازه نمی دهد تا حالوت تالوت آن از بین
رود.
گفتنی است در آیه ی باال از قرآن کریم با نام «فرقان» یاد
شــده اســت .فرقان به معنــای جدا کننده ی حــق و باطل
اســت .این بدان معناســت که قرآن با تبیین ویژگی های
حقیقــت و توصیــف اهــل آن ،حجــت را بــر همــگان تمام
ساخته است.
آیات متناسب :انعام /19،حجر/9،مائده.48،
«إن ال ََّله َل ْم ُی ْنزلْ ُه ل َز َمان ُدونَ
حدیــث :امــام صــادق َّ :
ِ ِ ٍ
َ
ُ َ َ َ
ُ
ُ
ون ن ٍاس ف ُه َو ِفی ك ِ ّل َز َم ٍان َج ِد ٌید َو ِع ْن َد ك ِ ّل
َز َم ٍان َو لا ِل َن ٍاس د
ْ
َ َ ٌّ َ
ق ْو ٍم غض ِإلى َی ْو ِم ال ِق َی َام ِة.؛ خداونــد قــرآن را بــرای زمان یا
مــردم خاصی نــازل نکرد .از این رو ،در هر عصری جدید و
عیون
تــازه و برای هر قومی ،باطراوت اســت تــا روز قیامت».

اخبارالرضا:ج2ص87ح.32

حق تعایل نقش هر دعوا شكست
تـا ابـد اسـالم را شـیـرازه بـسـت
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19
مهجوریت قرآن

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡ
پیامبر [درقیامت] میگوید :ای پروردگار من همانا قوم
من این قرآن را متروك گذاشتند!(فرقان)30 ،
توضیـح :فـرض کنیـد فقیـری را می شناسـید کـه نیـاز
شـدیدی به کمک دارد و شـما برای برطرف شـدن نیازش
بـه او کمـک قابـل توجهـی کردیـد؛ به قـدری کـه دیگـر نیـاز
بـه گدایـی و درخواسـت کمـک از دیگـران نـدارد .بـا ایـن
حـال ،فـردا صبـح دوبـاره او را می بینیـد کـه در گوشـه ی
خیابـان نشسـته و دسـت گدایـی بـه سـوی دیگـران دراز
می کنـد .چـه واکنشـی نشـان می دهیـد؟ آیـا از ایـن کار
او متنفـر نمی شـوید؟ آیـا افسـوس نمی خوریـد کـه چـرا بـا
وجـود آن همـه امـوال و ثـروت ،دوبـاره این گونـه خـود را
ً
کوچـک و حقیـر کـرده اسـت؟ مسـلما ایـن کار او را بسـیار
ناپسـند و غیرعاقالنـه می دانیـد.
چنیـن کاری از سـوی مسـلمانان نسـبت بـه رسـول گرامـی
اسلام و امانـت گران بهـای او صـورت پذیرفتـه اسـت.
آن حضـرت بارهـا امتـش را بـه تمسـک بـه قـرآن سـفارش
نمـود ،ولـی بـا نهایـت تأسـف جوامـع اسلامی ایـن رکـن
مهـم هدایـت را وانهـاده و بـه احـکام و معـارف آن عمـل
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نمی کننـد .قـرآن هـم در تلاوت ،هـم در حفـظ ،هـم در
تفسـیر ،هـم در تدبـر ،هـم در عمـل و هـم در برپـا شـدن
احـکام آن در جامعـه و خالصـه در همـه ی ابعاد آن مهجور
واقع شـده اسـت .متأسـفانه کم نیستند کسـانی که روزها،
ماه هـا و حتـی سـال ها از عمرشـان می گـذرد ،ولـی آیه ای از
قـرآن را تلاوت نکرده انـد.
آیـه ی فـوق از شـکایت پیامبـر نسـبت بـه گروهـی
از مسـلمانان حکایـت می کنـد کـه قـرآن را بـه انـزوا
کشـانده اند .نکتـه ی قابـل توجـه آن کـه در آیـه ی مذکـور،
پیامبـر ا کـرم نفرمـوده اسـت :امـت مـن قـرآن را رهـا
کردنـد؛ بلکـه می فرمایـد :امتـم آن را در اختیـار گرفته ،ولی
بـه مهجوریـت کشـانده اند؛ یعنـی گرچـه در ظاهـر بـه قرآن
می پردازنـد ،ولـی دسـتورات آن را بـر زمیـن نهاده انـد.
آیات متناسب :قمر/17،محمد /24،حشر.21،
ََ ٌَ َْ ُ َ
ون إ َلى ال َِّله َع َّز وَ
حدیــث :امــام صـ َـادق « :ثل َاثة یشك ِ
ُ
ّ
َ
ٌ َ
َ
یه أ ْهل ُه َو َعا ِل ٌم َب ْی َن ُج ّه ٍال َو
َج ّل َم ْس ِجد خ َر ٌاب لا ُی َص ِلى ِف ِ
ُ ْ َ ٌ ُ َ َّ ٌ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ
مصحف معلق قد َوقع عل ْی ِه الغ َب ُار لا یق َرأ ِفیه؛ ســه چیــز

اســت كــه [در قیامــت] بــه درگاه خدا شــكایت می كند-1 :
مســجد ویرانى كه اهلش در آن نماز نخوانند -2 ،عالمى
كــه میــان نادان ها باشــد و قرآنــى كه غبار بر آن نشســته و
کافی:ج2ص 613ح.3
خوانده نشود».
ای چـو شبـنـم بر زمیـن افتنـدهای
در ب ـغـل داری كـتــاب زنــدهای
خــوار از مهجــوری قـرآن شــدی
شـكوه سنـج گـردش دوران شـدی
55

طرح بزرگ قرآین 1448

56

طرح بزرگ قرآین 1448

فصل چهارم:

شناخت حکمت و فلسفه ی
سختی ها
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20
سنت امتحان و آزمایش الهی

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ
آیـا مـردم گمـان كردهانـد ،همیـن كـه بگوینـد :ایمـان
یشـوند و [بـه وسـیله جـان ،مـال ،اوالد و
آوردیـم ،رهـا م 
حـوادث] مـورد آزمایـش قـرار نمیگیرنـد؟( )2در حالـی كـه
ً
یقینـا كسـانی كـه پیـش از آنـان بودنـد ،آزمایـش كردهایـم
ً
یشـوند] ،و مسـلما
[پـس اینـان هـم بیتردیـد آزمایـش م 
خـدا كسـانی را كـه [در ادعـای ایمـان] راسـت گفتهانـد
ً
میشناسـد ،و قطعـا دروغگویـان را نیـز میشناسـد)3(.
(عنكبـوت)
توضیــح :یکــی از مهم تریــن اصــول اعتقــادی شــیعیان،
باور به عدالت خداوند اســت .این باور زمینه ی بســیاری
از شــبهات و برداشــت های نادرســت در زندگــی را از بیــن
می بــرد .یکــی از این شــبهات -کــه تأثیر زیــادی در ضعف
ایمان نیز خواهد داشــت -این اســت که چرا شــرور ،بالها
و ناعدالتی هــا در جهــان وجــود دارد؟ چــرا خــدا بــه برخی
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بنــدگان نعمــت فــراوان داده و برخی را در انواع مشــکالت
و بالهــا غوطــه ور ســاخته اســت؟!» در ایــن فصــل ،بــه
پاســخ ایــن پرســش و تبیین رابطــه ی عدل الهــی با بالها
می پردازیم .نخســت باید توجه داشــت که ســنت حتمی
و حکیمانــه ی پــروردگار ،ایــن اســت کــه بندگانــش را بــا
انــواع امتحانــات و بالها آزمایش کند تا میــزان عبودیت و
اطاعت آنان معلوم گردد.
البته روشــن است که خداوند خود از میزان صدق و کذب
بندگانــش آ گاه اســت و هــدف از امتحــان آنــان ،اتمــام
حجت بر خودشان و دیگران است .بنابراین ،اصلی ترین
حکمــت بســیاری از بالهــا و مصائــب ،امتحــان و آزمایش
بنــدگان اســت؛ چه این که رفاه و آســایش برخــی دیگر نیز
امتحان الهی است.
آیات متناسب :محمد /31،آل عمران/154،انبیاء.35،
َ َّ
َ
َ
ْ
حدیــث :امــام علــی «:ل ْی َس أ َح ٌد ِإلا َو ُه َو ُمش َت ِم ٌل َعلى
ِف ْت َنة :هیــچ کــس نیســت کــه مبتال بــه فتنه و آزمایشــی از
نهج البالغه:حکمت.93
سوی خدا نباشد».
ز گاهواره تسلمی کن سفینه خویش
میان حبر بال در کنار مادر باش
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21
حکمت دشواری های زندگی
 .1خیر و مصلحت بندگان

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ

جنگ بر شما ّ
مقرر شده ،و حال آن كه برایتان ناخوشایند
اسـت .و بسـا چیـزی را خـوش نداریـد و آن بـرای شـما خیـر
اسـت ،وبسـا چیـزی را دوسـت داریـد و آن بـرای شـما زیـان
دارد؛ وخدا [مصلحت شـما را در همه امور] میداند و شـما
نمیدانیـد( .بقره)216،
توضیـح :روشـن اسـت کـه علـم و آ گاهـی انسـان نسـبت بـه
اسـرار و رمـوز پدیده هـای عالـم و تأثیـر آن در سرنوشـت
خـودش بسـیار ناچیـز اسـت .از ایـن رو ،چـه بسـا ممکـن
اسـت واقعـه ای را بلا و مصیبـت در حق خـودش بداند ،در
حالی کـه نتیجـه ی آن واقعـه بـه مصلحـت وی باشـد .بـه
عبـارت دیگـر ،همان گونه که ممکن اسـت داروی پزشـک
بـرای کـودک نا گـوار و تلـخ باشـد ،ولـی نبایـد از مصـرف آن
خـودداری کـرد ،بسـیاری از بالهـا و مصیبت هـای ناگـوار
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زندگـی نیـز ،سـرانجامی خـوش دارد کـه خداونـد از آن آ گاه
بـوده و بنـدگان -بـه دلیـل محدودیت علم و دانش خود-
آن را تلـخ و نا گـوار می داننـد.
آری! پـروردگار عالـم بـه احـوال بنـدگان و ظرفیت هـای
متفـاوت آنـان در شـرایط مختلـف زندگـی آ گاه اسـت و
بـه طـور مثـال ،می دانـد کـه ا گـر برخـی مؤمنـان را از وفـور
نعمـت بهره منـد سـازد ،بـه وظایـف دینـی خـود توجـه
نکـرده و راه تکبـر و گردن کشـی را بـر می گزیننـد.
آیـه ی فـوق بـر این حقیقت بسـیار مهم و اثرگـذار در زندگی
تأ کیـد می نمایـد .چـه نیکوسـت کـه بنـده ،امـور خـود را
بـه خـدای حکیـم و خبیـر وا گـذار کـرده و از شـتاب زدگی و
قضـاوت عجوالنـه نسـبت بـه پیش آمدها خـودداری کند.
آیات متناسب :شوری /27،مؤمنون/75،اعراف.188،
َ َ َ َ
يص َعلى أ ْم ٍر ق ْد ش ِق َي ِب ِه
حدیث :امام سجاد؟ع؟«ُ :ر َّب َح ِر ٍ 
َ ََ َ َ َ َ
َ ََ
ين أت ُاه َو ل ُر َّب ك ِار ٍه ِلأ ْم ٍر ق ْد َس ِع َد ِب ِه ِحين أتاه؛ چـه بسـیار
ِح
کسـانی هسـتند کـه بـه چیـزی عالقهمنـد و مشـتاقند ،ولـی
وقتـی بـه آن میرسـند ،بدبخـت میشـوند و چـه بسـیار
کسـانی هسـتند کـه نسـبت بـه چیـزی بیرغبـت هسـتند،
ولـی وقتـی بـه آن میرسـند ،بـه خوشـبختی میرسـند».
کافـی:ج2ص133ح.16

بخ ور هرچه آید ز دست حبیب

نه بیــمار دانـاترست از طبیب
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22
حکمت دشواریهای زندگی
 .2رشد مؤمنان

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

و بیتردیـد شـما را بـه چیـزی انـدك از تـرس و گرسـنگی و
كاهـش بخشـی از امـوال ،جان هـا و محصـوالت آزمایـش
میكنیـم .و صبركننـدگان را بشـارت ده )155(.كسـانی
كـه چـون مصیبتـی سـخت بـه آنـان رسـد میگویند«:مـا
ً
مملـوك خداییـم و یقینـا بـه سـوی او بازمیگردیـم»()156
آناننـد كـه درودهـا و رحمتـی از پروردگارشـان بـر آنان اسـت
و آناننـد كـه هدایـت یافتهاند()157(.بقـره)
توضیـح :همان گونـه کـه گفتـه شـد ،خداونـد متعـال
بنـدگان خویـش را بـه انـواع بالهـا و تلخی هـای زندگـی
دچـار می سـازد تـا میـزان تسـلیم و اطاعـت آنـان بـر همگان
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معلـوم و زمینـه ی پـاداش و مجـازات آنـان ایجـاد شـود.
بـا ایـن توضیـح ،روشـن می گـردد کـه انبیـاء و اولیـای
الهـی نیـز از سـنت امتحـان خداونـد مسـتثنی نبـوده و
بـه سـختی های گونا گـون دچـار می شـوند ،ولـی ایـن
مشـکالت و بالهـا زمینـه ی خضـوع و بندگـی بیشـتر را
فراهـم سـاخته و موجـب باالرفتـن درجاتشـان می گـردد.
بنابرایـن ،نتیجـه ی بلا بـرای مؤمـن ،رشـد و تعالـی او در
مسـیر بندگـی خداونـد می باشـد.
در آیـه ی فـوق ،خداونـد درود و رحمـت ویـژه و بـزرگ خـود
را بـر کسـانی قـرار داده اسـت کـه بـه هنگام مشـکالت ،خدا
را بـه یـاد آورده و صبـر پیشـه می کننـد.
از امـام باقـر روایـت شـده اسـت کـه ا گـر مؤمـن میدانسـت
كـه خداونـد در مقابـل ایـن بالهـا چـه اجری بـه او میدهد،
هـر آینـه آرزو میكـرد گوشـتهای بدنـش را قیچـی
میكردنـد تـا بـه آن اجـر برسـد.
آیات متناسب :بقره /249،زمر/10،ص.44،
َ َ ْ َْ
َّ َ َ َّ َّ
حدیـث :امـام صـادق «ِ :إن أشد
الن ِاس بل ًاء الأن ِب َی ُاء
ُ َّ
ُ َ ُ َْ َ َ َْ َ
ث َّم ال ِذ َین َیلون ُه ْم ث َّم الأ ْمث ُل فالأ ْمث ُل؛ شـدیدترین بالهـا در
رتبـه ی اول بـرای پیامبـران ،سـپس بـرای اوصیـای آنـان
و پـس از آن ،بـرای هـر كسـی اسـت كـه بـه آنـان شـباهت
کافـی:ج2ص252ح.1
بیشـتری دارد».
هر که در این بزم مقرب تر است
جام بال بیشترش میدهند
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23
حکمت دشواری های زندگی
 .3بروز استعدادها

ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
بیتردیـد بـا دشـواری آسـانی اسـت[ )5(.آری] بیتردیـد با
دشواری آسـانی است()6(.انشراح)
توضیـح :یکـی دیگـر از فوایـد تربیتـی بالهـا و مشـکالت
زندگـی ،ایجـاد زمینـه بـرای بـروز توانایـی و اسـتعدادهای
بنـدگان اسـت .در سـایه ی مواجهـه بـا مشـکالت اسـت کـه
آدمـی بـه تلاش و تکاپـو بـرای رفـع نیـاز خویـش افتـاده و
تلاش می کنـد تـا از تمـام ظرفیت هـای بالقـوه ی خـود
اسـتفاده کـرده و مشـکالت را حـل نمایـد .در طـول تاریـخ،
نمونه هـای فراوانـی بـرای صحـت ایـن مدعـا وجـود دارد؛
اغلـب دانشـمندان و مخترعـان در دامـن محرومیت هـا
و مشـکالت پـرورش یافتـه و بـر توانایـی خویـش تکیـه
کرده انـد .در زمینه هـای اجتماعـی نیـز این گونـه اسـت.
بیشـتر کشـورهایی کـه پیشـرفت چشـمگیر اقتصـادی یـا
علمـی داشـته اند ،خـود زمانـی دچـار فقـر و محرومیـت
بوده انـد؛ امـا بـر تـوان داخلـی خـود تکیـه کـرده و بـر زانـوی
خـود ایسـتاده اند.
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آری! رفـاه و آسـانی در دامـان سـختی و مشـقت نهفتـه
اسـت و بـدون تحمـل رنـج و مشـقت ،دسـتیابی بـه آن
غیرممکـن خواهـد بـود .ایـن نیـز از سـنت های حتمـی
خداونـد اسـت کـه قـرآن مـا را بـه آن رهنمـون می سـازد.
بـر ایـن اسـاس ،مؤمنـان و خداپرسـتان بایـد بداننـد کـه
محرومیـت و سـختی اگرچـه زندگـی آنـان را بـرای مدتـی
سـخت و طاقت فرسـا می سـازد ،ولـی تـوان بالقـوه ی آنـان
را بـه فعلیـت کشـانده و در دراز مـدت بـه سـود آنـان خواهد
شـد.
آیات متناسب :بلد /4،فتح/1،ضحی.6،
ْ َ ْ َ َّ َّ
َ
الن ْص َر َم َع ّ
حدیـث :پیامبـر ا کـرم « :اعلم أن
الص ْبر َو
ْ َ
ََ َْ
أ ّن الف َر َج َم َع الك ْرب؛ بـدان پیـروزی بـر مشـکالت بـا صبـر
حاصـل شـده و گشـایش در زندگـی بـا بال ممکن می شـود».
مـن ال یحضـره الفقیـه:ج4ص413ح.5900

خدا گر ز حمکت ببندد دری
ز رمحت گشاید در دیگری
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24
حکمت دشواری های زندگی
 .4جزای اعمال خود بندگان

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇ
هر آسیبی به شما رسد به سبب اعمالی است كه مرتكب
شدهاید ،و از بسیاری [از همان اعمال هم] درمیگذرد.
(شوری)30،
توضیح :الزمه ی مختاربودن انسـان ،این اسـت که برخی
بنـدگان بـر دیگـران ظلـم کـرده و بـر آنـان مصیبت هـای
نا گـواری چـون قتـل و خونریـزی و فقـر و نـداری و ...
وارد سـازند .بـر ایـن اسـاس ،عامـل بسـیاری از حـوادث
نا گـوار ،شـیوع فسـاد و جنایـات بشـری اسـت .ایـن فسـاد
و گناه پیشـگی هـم بـه طور مسـتقیم سـبب نـزول مصیبت
و واقعه هـای نا گـواری چـون جنـگ و کشـتار و فقـر و ...
می شـود و هـم بـه عنـوان مجـازات و کیفـر گناهـان از
سـوی خداونـد؛ یعنـی پـروردگار عالـم عـذاب خـود را بـر سـر
جوامعـی کـه گنـاه در آن شـیوع پیـدا کـرده ،می فرسـتد.
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آری! اگر پادشـاهان و خونخواران عالم دسـت از جنایات
فجیـع خـود برداشـته و ثروت منـدان و زورگویـان ،حقـوق
اقتصـادی دیگـران را پایمـال نمی کردنـد و بـه وظایـف
شـرعی خـود در قبـال ضعیفـان عمـل می کردنـد ،شـاهد
ایـن همـه جنـگ ،بی خانمانـی ،فقـر ،محرومیـت و ...
نبودیـم.
خداونـد متعـال در آیـه ی فـوق ضمـن تأ کیـد بـر ایـن
مطلـب ،خاطرنشـان می سـازد کـه رحمـت خداونـد موجـب
شـده تـا از کیفـر بسـیاری از گناهـان نیـز درگـذرد.
آیات متناسب :روم /41،آل عمران/182،شوری.34،
َ
عودَ ،و لا َن َ
كب ِة
دش ٍ
حدیــث :پیامبــر ا کــرم « :ما ِمن خ ِ
ََ ّ َ
نب ؛ هر خراشــى كه از چوبى بر تن انســان وارد
قد ِم إلا ِبذ ٍ
مىشود ،و هر لغزش قدمى ،بر اثر گناهى است كه از او سر
مجمع البیان:ج9ص.47
زده است».
به هر چه آری از نیك و از بد به جای
خویشت ن
ن
بی و نیك از خدای
بد از
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25
حکمت دشواری های زندگی
 .5تضر ع و زاری و یاد خدا

ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧ ﯨ
و بیتردید ما به سوی امتهایی كه پیش از تو بودند
[پیامبرانی] فرستادیم؛ پس آنان را [چون با پیامبران به
مخالفت و دشمنی برخاستند] به تهیدستی و سختی و
رنج و بیماری دچار كردیم ،تا [در پیشگاه ما] فروتنی و
زاری كنند (انعام)42،
توضیــح :بهره منــدی از انــواع نعمت هــا و غوطه ورشــدن
در لذایــذ دنیــوی موجــب غرور و تکبــر بســیاری از بندگان
گردیــده و آنــان را از یــاد خــدا غافل می ســازد .حــال آن که
در ســختی و ناگواری هــا ،آدمی به عجــز و ناتوانی خویش
اعتــراف کــرده و از قــدرت الیــزال الهــی یــاری می طلبد .از
ایــن رو ،خداونــد برخــی بنــدگان را به بــا و مصیبت دچار
می سازد تا زمینه ی بازگشت آنان به خود را فراهم نموده
باشــد .ایــن حقیقــت ،در بســیاری ازآیــات قــرآن تبییــن
گردیــده اســت .عکس این مطلب نیز صادق اســت؛ یعنی
خداونــد بــه برخــی از بندگانش نعمــت فــراوان نمی دهد؛
چــون می دانــد کــه ا گــر به رفــاه برســند ،یــاد او را فراموش
کرده و دچار طغیان و سرکشی می شوند.
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از ایــن آیــه دو مطلــب ضمنــی هــم فهمیــده می شــود:
 -1تضــر ع و زاری در پیشــگاه خداونــد دارای آثــار و فوایــد
تربیتی بســیار اســت که یکی از آن ها اســتجابت دعاست؛
زیرا اگر قرار بود ،فایده ی دعا اجابت آن باشــد ،نیازی به
این نبود که خداوند بندگان را گرفتار سازد و سپس دعای
آنــان را اجابــت کنــد -2 .انســان در هنــگام فقــر و نــداری
بیشــتر بــه یــاد خــدا می افتــد .خداونــد متعال ایــن ویژگی
انسان ها را بارها مورد نکوهش قرار داده است.
آیات متناسب :انعام /59،علق/14،انعام.3،
ُ
َ َ ْ َ َّ َّ
ْ
َ
الن َاس ِح َ
حدیـث :امـام علـی « :و لو أن
ین تن ِزل ِب ِه ُم
ّ
الن َق ُم َفز ُعوا إ َلى َر ّبه ْم ب ِص ْدق ِم ْن ِن َّیا ِته ْم َو َولَ ٍه ِم ْن ُق ُلوبهمْ
ِ
ٍ
ِ ِ ِِ ِ
ِِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ
َ َ َّ َ َ ْ ْ ُ َّ َ
لرد علی ِهم كل ش ِار ٍد و أصلح لهم كل ف ِاس ٍد؛ ا گـر مـردم
هنگامـی کـه بلا بـه آنـان می رسـد ،نـزد خداونـد زاری و
تضـر ع می کردنـد ،خداونـد هـر چیـز گرفته شـده ای را بـه
آنـان برمی گردانـد و هـر چیـز خراب شـده ای را اصلاح
نهج البالغـه :خطبـه.178
می نمـود».
ݣمسیحا دݣ ݥم است و ݣ ݣ ݣ ݒ ݣ ݦ
ݣطٮ ݫ ݭݔىب ݣ ݣ ݒ ݦ ݦ
ݣمس ݧ ݐڡق ،لیک
ݣعسق ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ
ݣݣݣ ݓݪ
چو درد در تو ݧں ݫ ݓݐٮ ݫ ݫىݔند ،که را دوا بکند
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26
اهمیت دعا

ﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼ

ً
هنگامـی كـه بندگانـم از تو دربارۀ من بپرسـند[ ،بگو]:یقینا
مـن نزدیكـم ،دعـای دعـا كننـده را زمانـی كـه مـرا بخوانـد
اجابـت میكنـم؛ پـس بایـد دعوتـم را بپذیرنـد و بـه مـن
ایمـان آورنـد ،تـا [بـه ح ّـق و حقیقـت]راه یابنـد [و به مقصد
اعلـی برسـند] (بقـره)186 ،
توضیــح :دعــا و نیایش -بــه جهت تأثیر فراوان در رشــد و
تعالــی انســان -مورد توجــه تمام ادیــان الهی قرار داشــته
اســت .برقــراری ارتبــاط بــا خــدا نــه تنهــا ارتبــاط خالــق و
مخلــوق را دوســویه و زمین ـهی فیــض و رحمت پــروردگار
را فراهــم میســازد؛ بلکــه موجــب تقویت باورهــای دینی
یگــردد .دعــا
و تســکین رنجهــای روحــی بنــدگان نیــز م 
در حقیقــت ،نوعــی عبــادت و خشــوع در برابــر پــروردگار و
اعتراف به ضعف و ناتوانی انسان است.
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وعــدهی اجابــت حتمــی پــروردگار در آیــات متعــددی از
قرآن آمده اســت .اســتجابت دعا به معنی برآوردن شــدن
حاجت بندگان نیســت؛ بلکه بــه معنای پذیرفتن حاجت
و جواب نیکو به آن اســت .از این رو ،اگر دعایی به ظاهر
مســتجاب نشــد ،نباید گفت اســتجابت نشــده است؛ زیرا
ممکــن اســت آن حاجــت بــه صــاح بنــده نبــوده و پاســخ
خداونــد بــه آن ،به گونــه ای شایســته تر و نیکوتــر باشــد.
هم چنین اســتجابت دعاها فوری اســت ،ولــی تحقق آن
به جهت برخی مصالح -ممکن است سال ها زمان برد.در آی ـهی فــوق ،خداوند بــا لطیفتریــن تعابیــر از نزدیکی
خود به بندگان سخن به میان آورده و آنان را به مناجات
و نیایش با خود فرا خوانده است .مهمترین فایدهی دعا
یعنی رشــد و تکامل معنوی بنــدگان -نیز در انتهای آیهبیان شده است.
آیات متناسب :غافر /60،فرقان/77،نمل.62،
ُّ
ُّ
«الد ُ
حدیـث :پیامبـر ا کـرم :
عاء ُمخ العبادة؛ دعـا مغـز و
روح عبـادت اسـت».

عدةالداعـی:ص.29

بیدیل در مهه احوال خدا با او بود
او منیدیدش و از دور خدایا میکرد
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فصل پنجم:

معــــادبـــاوری
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27
شناخت دنیا و آخرت

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭟ
ﭠ ﭡﭢ

و ایـن زندگـی دنیـا جـز سـرگرمی و بـازی نیسـت و بیتردیـد
سـرای آخـرت ،همـان زندگـی [واقعـی و ابـدی] اسـت؛ ا گـر
اینـان معرفـت داشـتند [دنیـا را بـه قیمـت از دسـت دادن
آخـرت برنمیگزیدنـد( ].عنكبـوت)64 ،
توضیــح :یکی دیگــر از مهم ترین ارکان هر مکتب و آیین،
دیــدگاه آن نســبت بــه دنیــا و جهــان پــس از مرگ اســت.
بــاور بــه معــاد یا عــدم باور بــه آن نقــش بســیار فراوانی در
جهان بینی و سبک زندگی هر فرد خواهد داشت.
قرآن کریم در آیات متعددی به روشنگری پیرامون دنیا و
ظواهر فریبنده ی آن پرداخته است .در نظرگاه این کتاب
مقــدس ،دنیــا کاالیــی فریبنــده و زودگــذر و چیزی شــبیه
بازیچــه اســت کــه در برابر زندگــی واقعی و ابــدی چند روز
کوتــاه؛ بلکه یــک صبح یا عصر زودگذر اســت .دنیا چیزی
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جز «لهو» و «لعب» نیست .لهو به معنای چیزی است که
انســان را به خود مشــغول می ســازد؛ بی آنکــه نفع خاصی
داشــته باشد و لعب به معنای بازی است که نفعی خیالی
و کودکانه دارد.
قرآن مرگ را انتقال از این ســرا به ســرای دیگر می داند؛ با
ایــن تفاوت که زندگى در دنیا ،نحوه ی زیســتن در آخرت
را مشــخص می کند .در این آیه سرای آخرت ،سرای زنده
و دارای حیات معرفی شده است.
پر واضح اســت که انســان حکیم و عاقــل زندگی موقت و
زودگذر دنیا را بر حیات ابدی و جاودانه مقدم نمی دارد.
آیات متناسب :انعام /32،توبه/38،رعد.26،
ْ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َّ َ ْ ُ َّ
حدیث :امام ســجاد « :اعلموا أن الَّله عز و جل لم ی ِحب
َ
َ َ َ
َ ْ َ ُّ ْ َ َ
اجل َها ِلأ َح ٍد ِم ْن أ ْو ِل َیا ِئ ِه؛ ای بنــدگان خــدا!
زه َرة الدنیا و ع ِ
بدانید خداوند زینت زودگذر دنیا را برای اولیائش دوست
کافی:ج8ص75ح.29
ندارد».
به قدر بودن دنیا ،به فکر دنیا باش

کیس مهیشه در این خا کدان منی ماند
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28
ویژ گی های دنیا

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒ
بدانیـد كـه زندگـی دنیـا [یـی كـه دارنـدهاش از ایمـان و
عمـل صالـح تهـی اسـت ]،فقـط بـازی و سـرگرمی و آرایـش و
فخرفروشـیتان بـه یكدیگـر ،و افـزون خواهـی در امـوال و اوالد
اسـت[ ،چنیـن دنیایـی] ماننـد بارانـی اسـت كه محصول [سـبز و
خوش منظرهاش] كشـاورزان را به شـگفتی آورد ،سـپس پژمرده
شـود و آن را زرد بینـی ،آنـگاه ریـز ریـز و خاشـاك شـود!! [كـه برای
دنیاپرسـتان بیایمـان] در آخـرت عـذاب سـختی اسـت و [بـرای
مؤمنـان كـه دنیـای خـود را در راه اطاعـت حـق و خدمـت بـه
خلـق بـه كار گرفتنـد] از سـوی خـدا آمرزش و خشـنودی اسـت ،و
زندگـی دنیـا جـز كاالی فریبنـده نیسـت (حدیـد)20 ،

توضیـح :یکـی از شـیواترین راههـای مذمـت دنیـا،
مثالهایـی اسـت کـه خداونـد بـرای ناپایـداری دنیـا به کار
بـرده اسـت .در آیـه ی فـوق یکـی از ایـن مثال هـا ذکـر شـده
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اسـت .برخـی مفسـران آیـهی فـوق را بـه مراحـل مختلـف
زندگـی تقسـیم نموده انـد؛ بدین گونـه کـه بارزتریـن
جلـوهی دنیـا در کودکـی هـر فـرد ،بـازی کـردن اسـت .بـه
همیـن دلیـل ،در ابتـدا دنیـا بـه وصـف «لعـب» معرفـی
شـده اسـت .سـپس در نوجوانـی ،انسـان بـه سـرگرمیهای
بیهـوده روی مـی آورد کـه قـرآن از آن بـه «لهـو» تعبیـر کرده
اسـت .در دوران جوانـی ،ایـن جلوه نمایـی دنیـا بـر محـور
زیبایـی و جمـال انسـان دور می زنـد؛ به گونـه ای کـه او
همـواره در صـدد خودنمایـی بـرای دیگـران اسـت .از ایـن
رو ،قـرآن کریـم دنیـا را «زینـت» می خوانـد .در میانسـالی،
دیگـر انسـان بـه زیبایـی هـم نمی اندیشـد؛ بلکـه ایـن
فخرفروشـی در مـال و مقـام اسـت کـه او را از آخـرت بـاز
مـی دارد .قـرآن دنیـا را در ایـن مرحلـه بـه «تفاخـر» متصـف
می کنـد و باألخـره در کهنسـالی ،دنیـا «تکاثـر» اسـت؛
زیـرا زیـادی فرزنـدان و نـوادگان مـورد عالقـه ی انسـان
می باشـد .ایـن فریفتگـی هم چنـان ادامـه داشـته و از
مرحلـه ای بـه مرحلـه ی دیگـر تبدیـل و دگرگـون می شـود
تـا این کـه عمـر انسـان بـه تباهـی رفتـه و پـا در سـرای ابدی
می گـذارد.
آیات متناسب :یونس /24،کهف /45،انعام.3،
ُ
َ َ
ُ َّ
ّ
خار ِف الدنیا
حدیــث :امــام علــی «َ :ردع الن ِ
فس عن ز ِ
َث َم َر ُة َ
العقل؛ دورى از ّ
تجمــات دنیــا میوهی عقل اســت».
ِ

غررالحکم:،ج4ص88ح4879

زاد فردای خود امروز از اینجا بردار
این نه راهیست که هر روز توان آمد و رفت
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29
بی ارزشی دنیا

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅﰆﰇﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥ
و ا گـر [بهرهمنـدی كفـار از انـواع نعمـت هـای مـادی و
معیشـت معمولـی بسـیاری از مؤمنـان سـبب] ایـن نبـود
كـه همـۀ مـردم [بـه خاطـر ضعـف ایمـان و نـاآ گاه بـودن
بـه حقایـق] بـر محـور كفـر امتـی واحـد شـوند ،مـا بـرای
خانههـای كافـران بـه [خـدای] رحمـان سـقفهایی از
نقـره قـرار میدادیـم و نردبانهایـی كـه بـا آن بـر بـاالی
خانههـا برآینـد( )33و بـرای خانههایشـان [نیـز] درهـا
و تختهایـی [از نقـره میسـاختیم] كـه بـر آن تكیـه
زننـد( )34و [بـرای خانههـا و زندگـی آنـان] زر و زیـور [قـرار
میدادیـم] ،ولـی همـۀ اینهـا جـز كاالی انـدك زندگـی دنیا
[و امـور از دسـت رفتنـی] نیسـت ،و آخـرت نـزد پـروردگارت
بـرای پرهیـزكاران اسـت()35(.زخرف)
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توضیـح :تلاوت و تدبـر در آیـه ی فـوق ،آثار تربیتـی فراوانی
بـرای مؤمنـان دارد .نکتـه ی مهمـی کـه از آیـه فهمیـده
ً
می شـود ،ایـن اسـت کـه قـرآن اساسـا لـذات وخوشـی های
دنیـا را بـه قـدری پسـت و ناچیـز می دانـد کـه شایسـته ی
مؤمنـان نبـوده و لیاقـت ایـن را نـدارد کـه پـاداش اعمـال
شایسـته ی آنـان باشـد .بنابرایـن ،نبایـد بـا نعمت هـای
عظیـم اخـروی بـرای آنـان مقایسـه شـود .بـه عبـارت
دیگـر ،قـرآن بـه مؤمنـان می گویـد شـوکت و رفـاه ظاهـری
کافـران در دنیـا در مقابـل رفـاه و برخورداری شـما در آخرت
قابـل قیـاس نیسـت .از ایـن رو ،بایـد از لـذات دنیـوی
چشم پوشـی نماینـد تـا پـاداش وصف ناشـدنی بهشـت را
دریابنـد.
روشـن اسـت کـه مذمـت دنیـا در ایـن آیـات ،بـه معنـای
اعتـزال و گوشـه گیری از آن نیسـت؛ بلکـه دل بسـتن و
تعلـق خاطـر بـه جلوه هـای دنیـوی مـورد نکوهـش دیـن
اسلام اسـت.
آیات متناسب :طه /131،آل عمران/136،حجر.88،
حدیـث :امـام صـادق « :خداونـد می گویـد :ا گـر در
بنـده ی مؤمنـم شـک و تردید راه نمی یافت ،سـر کافران را
آهـن می گذاشـتم تـا هیـچ گاه سـردرد نگیرنـد[ .یعنـی تمـام
کافی:ج2ص257ح.24
آسـایش دنیـا را برایشـان فراهم می کـردم»].
جهان و كار جهان مجله هیچ در هیچ است
هزار بار من این نكته كرده ام حتقیق
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30
شناخت اوصاف روز قیامت
روز پشیمانی

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝ
و آنان را از روز حسرت "آن گاه كه كار از كار بگذرد"
بترسان ،كه اینان در بیخبری هستند و ایمان نمیآورند.
(مریم)39/
توضیـح :حـال کـه مختصـری بـا اوصـاف دنیـا و آخـرت
آشـنا شـدیم ،خـوب اسـت کمـی بـا اوصـاف روز قیامـت
بـه عنـوان روزی بسـیار مهـم و تعیین کننـده در زندگـیابـدی خـود -آشـنا شـویم .روز قیامـت اوصـاف مختلفی در
قـرآن دارد .هـر یـک از ایـن اوصـاف ،بـه یکـی از جلوه هـای
نمایـان آن روز اشـاره دارد.
یکی از اوصاف روز قیامت ،روز حسـرت و پشـیمانی اسـت.
ایـن نـام ،گویاتریـن عنـوان بـرای پشـیمانی و ندامـت
بسـیاری از انسـان ها در روز قیامـت اسـت .کافـران از کفـر
و گمراهـی خـود پشـیمان هسـتند؛ مؤمنـان گنـاه کار از
این کـه گاه و بیـگاه معصیـت می کردنـد ،انگشـت حسـرت
بـه دنـدان می گزنـد و حتـی برخـی مؤمنـان صالـح حسـرت
می خورنـد کـه چـرا بـه همیـن میـزان از تلاش و بندگـی
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بسـنده کردنـد و مراتـب بهتـر را نپیمودنـد .آیـه ی فـوق بـه
زیباتریـن سـخن ،خبـر از حسـرت کافـران و غافلان در آن
روز داده اسـت.
آری! روز قیامـت روزی اسـت کـه دیگـر کار از کار گذشـته و
فرصـت جبـران وجـود نـدارد .کافـران آرزو می کننـد کـه ای
کاش هرگـز بـه دنیـا نیامـده بودنـد؛ مجرمـان آرزو می کننـد
کاش یکـی از نزدیکانشـان بـه جـای آنـان عـذاب شـود و
خالصـه هـر کـس بـه فکـر خـود و اعمالـش اسـت.
بی گمـان ،آنـان کـه بـه روز قیامـت می اندیشـند و از آن
هراسـان هسـتند ،رفتـار و کـردار خـود را متناسـب بـا رضـای
خـدا قـرار می دهنـد.
آیـــــات متنـــــاسب :تغ ـ ــابن /9،مع ــارج 11،ت ــا /14
آل عم ــران.30 ،
َ َ ً ُ َُ
َ َ َ َّ
حدیــث :پیامبــر ا کــرم « :علیك ِبالسرا ِئ ِر إحذر یوما تنشر
َ
َّ ُ
َ
فیه
فیه الفضا ِئ ُح؛ بــر تــو باد به رازها [و
الصحا ِئف َو ُیفض ُح ِ

اعمال پنهانی] بترس از روزی که پرونده ها گشــوده شــده
مکارم األخالق:ص.457
و رسوایی ها آشکار گردد».
مـكن كاری كه بر پــا سنگت آيـد
جهان با اين فراخی تنگت آيد

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند
تو را از نامه خواندن ننگت آيد
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31
شناخت اوصاف روز قیامت
روز عزت مؤمنان
ﭑﭒﭓ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖﮗ
بـه نـام خداونـد بخشـنده مهربـان* هنگامـی كـه واقعـه
[بسـیار عظیـم قیامـت] واقع شـود )1(،كه در واقع شـدنش
دروغـی [در كار] نیسـت )2(،پسـت كننـدۀ [كافـران] و
رفعـت دهنـدۀ [مؤمنـان] اسـت( )3(.واقعـه)
توضیـح :قیامـت روزی اسـت کـه مقام هـا و برتری هـای
ظاهـری دنیـا بـه پایـان رسـیده و هـر کسـی شـأن و جایـگاه
واقعـی خـود را مشـاهده می کنـد .مؤمنـان -کـه در دنیـا
تحقیـر می شـدند -عزیـز و محتـرم شـده و کفـار -کـه دارای
شـوکت ظاهـری و جـاه بودند -از سـریر کبـر و غرور خود به
زیـر کشـیده شـده و جایـگاه واقعـی خـود را درک می کننـد.
بـه طـور کلـی ،پـول و ثـروت ،مقـام و شـهرت ،نسـبت ها
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و افتخـارات قبیلـه ای و هـر چـه در دنیـا مایـه ی مباهـات
و فخرفروشـی مسـتکبران می باشـد ،در آخـرت کارسـاز
نخواهـد شـد .آیـات تکان دهنـده و تأثیرگـذاری در قـرآن
وجـود دارد کـه بـر ایـن حقیقـت تأ کیـد می کنـد .در چند آیه
آمـده اسـت کـه کفـار -کـه در دنیـا بـا حـرص و طمـع زیاد به
دنبـال افزایـش سـرمایه ی خـود بودنـد و آن را از جانشـان
بیشـتر دوسـت داشـتند -در روز قیامـت ،آرزو می کننـد
کاش تمـام دنیـا را می دادنـد و در عـوض ،خداونـد آنـان را
اندکـی از عـذاب برهانـد .ایـن تعبیر ،هر انسـان خفته ای را
بیـدار می سـازد تـا بـه مـال دنیـا دل خـوش نکنـد و بـه فکـر
زاد و توشـه ی پایـداری بـرای خـود باشـد.
آیات متناسب :مائده /36،زمر/47،رعد.18،
ََ َ
حدیـث :امـام سـجاد « :خفض ْت یوم القیامة َو ال َِّله
َ
َ
َ ْ َ
ب َأ ْع َد ِاء الَّله إ َلى َّ
الن ِار و َرف َع ْت َو ال َِّله أ ْو ِل َی َاء ال َِّله ِإلى ال َج ّنة؛
ِ
ِ ِ
روز قیامـت دشـمنان خـدا را بـه سـمت دوزخ پاییـن
می کشـد و دوسـتان خدا را به سـمت بهشـت باال می برد».
خصـال:ص64ح.95
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32
باور به حسابرسی دقیق اعمال

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
كتـاب [اعمـال] هـر كسـی [در برابـر دیدگانـش] نهـاده
یشـود ،پـس مجرمـان را میبینـی كـه از آنچـه در آن
م 
اسـت هراسـانند و میگوینـد :وای بـر مـا ،ایـن چـه كتابـی
اسـت كـه هیـچ عمـل كوچـك و بزرگـی را فـرو نگذاشـته
اسـت؛ مگـر آن كـه آن را بـه حسـاب آورده؟! و هـر عملـی
را انجـام دادهانـد حاضـر مییابنـد ،و پـروردگارت بـه هیـچ
كـس سـتم نخواهدكـرد (كهـف)49 ،
توضیح :در این مجال ،به موضوع بسیار مهم حساب رسی
اعمــال بنــدگان اشــاره می شــود .در روز قیامــت ترازوهای
عدالت نهاده می شــود تا با نهایت دقت و دادگری اعمال
بنــدگان ســنجیده و محاســبه شــود .در آن روز بــه هیــچ
کــس ظلم و ســتم نمی شــود و اعمــال آدمی -حتــی اگر به
اندازه ی خردل (تخم ســیاه دانه) کوچک و ناچیز باشــد،
محاسبه می شود.
یکــی از مظاهر حساب رســی در روز قیامــت ،دادن نامه ی
84

طرح بزرگ قرآین 1448

اعمــال هــر کــس بــه خــودش اســت .در آن روز ،نامــه ی
اعمــال مؤمنــان بــه دســت راستشــان و نامــه ی اعمــال
مجرمــان از پشــت ســر بــه دســت چپشــان داده خواهــد
شــد .ایــن خــود کرامتــی بــرای مؤمنــان و تحقیــری برای
کافــران اســت .مجرمان هنگامی که نامه ی اعمالشــان را
می بیننــد ،با شــگفتی می گوینــد که این چه کتابی اســت
که ریز و درشت رفتارشان را ثبت نموده است .اعمال آنان
در مقابل دیدگانشــان حاضر می شود و توانایی کتمان آن
را ندارند.
از ویژگی های دادگاه قیامت آن است که محکوم و شاهد
و قاضــی یــک نفــر هســتند .شــاهد ،اعضــای بدن انســان
هســتند کــه علیه خــودش گواهی می دهنــد (فصلت)20،
و قاضــی نیــز خودش هســت که بــه تعبیر قرآن ،بــا دیدن
نامــه ی عملــش ،خــودش بــه فرجامــش آ گاه اســت.
(اسراء)14،
آیات متناسب :زلزال 7،و  /8انبیاء/47،جاثیه.28،
حدیــث :امــام صــادق « :انســان ،اعمال خویــش را در
پرونــدهى خــود چنــان واضــح مىبینــد كــه گویــى همان
تفسیرعیاشی:ج2ص328ح.35
ساعت آن را مرتكب شده است».
بـد و نیـک مـن و تـو مـی سنـجـنـد
گـر کـه کـوهـی و گر پر کاهی است
حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد
زمانه را سند و دفتر ی و دیواین اسـت
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فصل ششم:

دشمن شناسی
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33
شیطان؛ دشمن آشکار انسان

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪ
ای فرزنـدان آدم! شـیطان ،شـما را نفریبـد چنـان كـه
پـدر و مادرتـان را [بـا فریبكاریـش] از بهشـت بیـرون كـرد،
لباسشـان را از اندامشـان بـر میكشـید تـا شرمگاهشـان
را بـه آنـان بنمایانـد ،او و دار و دسـتهاش شـما را از آنجـا
كـه شـما آنـان را نمیبینیـد میبیننـد ،مـا شـیاطین را
سرپرسـت و یـاران كسـانی قـرار دادیـم كه ایمـان نمیآورند
(اعـراف)27،
توضیــح :خداونــد در قــرآن بیــش از هر چیز دیگــری ما را از
شــیطان و حیله های او بر حذر داشــته و بارها او را دشمن
دیرین و آشکار انسان ها دانسته است.
دشمنی ابلیس با ما به همان ابتدای خلقتمان برمی گردد
که خداوند به فرشتگان دستور داد تا بر آدم سجده کنند.
او از این کار خودداری کرد و خود را مخلوقی برتر دانست.
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خداوند او را از بهشت بیرون کرد و او سوگند خورد تا نسل
آدم را تــا روزی کــه زنــده اســت ،گمــراه ســاخته و در آتش
وارد سازد .شرح این واقعه در چند جای قرآن آمده است.
ابلیــس نقاط قوت بســیاری دارد .از آن جمله ،این اســت
ً
کــه به طــور نامحســوس و کامــا مخفیانه در انســان نفوذ
می کند .منطقی نیست که با داشتن چنین دشمن آشکار،
کاربلد و سوگندخورده ای که ذره ای رحم و عطوفت ندارد
و با ســپاهیان بســیارش در کمین ماســت ،بی محابا پا به
میدان کارزار بگذاریم و خود را از تیرهای نامرئی و کاری او
در امان بدانیم .بنابراین ،باید دشمن حقیقی خودمان را
خوب بشناســیم؛ نقاط قوت او و کمینگاهش را شناسایی
و راه کارهای غلبه بر او را بررسی کنیم.
در پایــان ایــن آیــه ،تأ کید شــده اســت که شــیطان تنها بر
کســانی والیت و تســلط دارد که خویشــتن را از والیت خدا
بیرون برده و به پروردگارشان ایمان نیاورده اند.
آیــات متناســب :فاطــر /6،نســاء 118،تــا /120اعــراف11،
تا.18
حدیــث :هشــام بــن حکــم می گویــد« :از امــام کاظــم
پرســیدم :پیــکار بــا کــدام دشــمن واجب تــر اســت؟» امام
پاســخ داد« :نزدیک تریــن و دشــمن ترین و پرضررتریــن
و بزرگ تریــن و مخفی تریــن آنــان بــه تــو  ...و آن ابلیــس
مکاتیب األئمه:ج4ص.499
است» .
فرق رحمی و رجمی نیست
یک نقطه بیشِ ،

از نقطــه ای بتــرس که شیطـاینات کنند.
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34
کمینگاه های شیطان

ﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣ
از آنـان هـر كـه را توانسـتی بـا آوازت [بـه سـوی باطـل]
برانگیـز ،و [بـرای راندنشـان بـه سـوی طغیـان و گنـاه] بـا
سـوارهها و پیادههایـت بـر آنـان بانـگ زن ،و با آنـان [از راه
سـوق دادنشـان بـه حـرام] در امـوال و [از طریـق وسوسـه
كردنشـان بـه زنـا] در اوالد شـریك شـو ،و بـه آنـان وعـدۀ
[دروغ] بـده [كـه ا گـر از مـن اطاعـت كنیـد و دسـت از دیـن
برداریـد بـه زندگـی دلخـواه میرسـید] و شـیطان آنـان را جز
از روی باطـل و دروغ وعـده نمیدهد(.اسـراء)64،
َ
َ
جلب» به
فزز» به معنای «تحریک کــن»؛ «أ ِ
توضیح« :اســت ِ
َ
معنای «فریاد بزن یا جلب کن»؛ «خیل» به معنای «لشکر
سواره» و َ«ر ِجل» به معنای «لشکر پیاده» است.
در ایــن آیــه مهم تریــن راه هــای نفــوذ شــیطان بیــان
شــده اســت -1 :هجــوم تبلیغاتــی و فرهنگــی :بســیاری از
مفســران ،بخــش اول آیــه را بــه نغمه هــای هوس انگیــز
موســیقی و دنیــای گســترده ی تبلیغاتــی مســموم تطبیق
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داده انــد .این ها ابزارهای کارا و مؤثر شــیطان برای فریب
بســیاری از انسان هاســت -2 .بخــش دوم آیــه به هجوم
نظامــی اختصــاص دارد کــه شــیطان بــا تحریــک ایــادی
انس و ّ
جن خود به آن دســت زده و قصد غلبه بر مؤمنان
را دارد-3 .هجــوم اقتصــادی از راه ترویــج حرام خــواری و
کســب مال از راه های نامشــروع .اثر این حربــه نیز کمتر از
دو حربــه ی قبلــی نمی باشــد -4 .هجــوم فکــری :یکی از
مهم ترین شیوه های نفوذ شیطان ،ایجاد آرزوهای واهی
و پــوچ در انســان ها و وعده هــای فریبنده به آنان اســت.
هر یک از این چهار شــیوه ،رواج بســیاری در عصر امروزی
دارد.
آیات متناسب :مائده /91،اسراء/53،بقره.168،
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
حدیــث :امــام علــی « :أیها الناس ِإن أخوف ما أخاف
َ ُ َ َّ
ْ
ْ
ّ
ُ ْ َ َََ ّ
َعل ْیكم خل َتان: ِات َب ُاع ال َه َوى َو ُطول الأ َم ِل فأ ّما ِات َب ُاع ال َه َوى
ْ
َ ُّ َ ْ ّ َ َ
ُ َْ َ ْ
آخ َرة؛ بیشترین
ف َی ُصد ع ِن ال َح ِق َو أ ّما ُطول الأ َم َل ف ُین ِسی ال ِ
چیــزی کــه در شــما از آن بیــم دارم ،دو خصلــت اســت:
پیروی از هوای نفس و آرزوهای طوالنی .پیروی از هوای
نفــس از حقیقت جلوگیری می کند و آرزوی طوالنی آخرت
سفینة البحار ،ج  ،2ص 373
را از یاد خواهد برد».
سراب ،تشنهلبان را کند بیابانمرگ
خوشا دیل که به دنبال آرزو نرود
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35
راه کار دوری از شیطان

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕ
و ا گـر [وسوسـهای از سـوی] شـیطان ،تـو را [بـه خشـم بـر
ـرك مهربانـی و مالطفـت] تحریـك كنـد ،بـه خـدا
مـردم و ت ِ
ً
پناه جوی؛ زیرا خدا شـنوا و داناسـت )200(.مسلما كسانی
كـه [نسـبت بـه گناهـان ،و آلودگیهـای ظاهـری وباطنـی]
تقـوا ورزیدهانـد ،هـرگاه وسوسـههایی از سـوی شـیطان بـه
آنـان رسـد [خـدا و قیامـت را] یـاد كنند ،پـس بیدرنگ بینا
شـوند [از دام وسوسـههایش نجـات یابند](()201اعـراف)
توضیح :در درس های گذشــته با آشــکارترین دشمن خود
و برخی نقاط قوت او آشــنا شــدیم .بایــد اعتراف کنیم که
جنگ ما با شــیطان ،جنگی نابرابر و محکوم به شکســت
اســت؛ زیــرا نقــاط قوت او ،همــان نقاط ضعف ماســت :او
راه مســتقیم را به خوبی می شناســد و شیوه های مختلف
و متنوعی را برای انحراف انســان از آن در پیش می گیرد؛
او بــه تدریــج و آهســته آهســته انســان را منحــرف می کند
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و از جایــی نفــوذ می کنــد کــه گمانــش را هــم نمی کنیــم؛
او دشــمنان دیگــر مــا را علیــه مــا تحریک می کنــد و جز به
سقوط و تباهی مطلق ما بسنده نمی کند.
وضعیــت مــا در برابــر شــیطان بــه فــردی می مانــد کــه در
خانــه ای محاصره شــده و کســی را نمی بینــد؛ در حالی که
دشــمنش از روزنه ای مخفــی او را می بیند و مورد اصابت
قــرار می دهــد .در ایــن حالت ،تنهــا راه چاره آن اســت که
به ســمت پناه گاهی امن و مطمئن فرار کرده و به نیرویی
تکیــه کنیــم که قــدرت و تســلطش بســیار فراتر از دشــمن
ماســت .آن پناهــگاه یــاد خــدا و آن نیــرو ،خداونــد متعال
اســت .ایــن آیه راهــکار مقابله با شــیطان را پنــاه بردن به
خدا و یادآوری قدرت او دانسته است.
آیات متناسب :فلق /ناس /حجر.42،
حدیــث :امــام صادق « :مــراد از آیــه ی  201اعراف ،آن
بنده ای است که گناه می کند؛ سپس متذکر شده و از گناه
دست می کشد .این معنای آیه ی شریفه است که فرمود:
الکافی:ج4ص230ح.7
«پس بی درنگ بینا می شوند».
دام سخت است مگر یار شود لطف خدا
ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجمی
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36
شناخت دشمنان خارجی و ویژ گی های آنان

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮜﮝﮞﮟ
ای اهـل ایمـان! از غیـر خودتـان بـرای خـود محـرم راز
نگیریـد؛ آنـان از هیـچ توطئـه و فسـادی دربـارۀ شـما
كوتاهـی نمیكننـد؛ شـدت گرفتـاری و رنـج و زیـان شـما را
ً
دوسـت دارنـد؛ تحقیقـا دشـمنی [بـا اسلام و مسـلمانان] از
البلای سخنانشـان پدیـدار اسـت و آنچه سینههایشـان [از
گتـر اسـت .مـا نشـانهها
كینـه و نفـرت] پنهـان مـیدارد بزر 
[ی دشـمنی و كینـه آنـان] را ا گـر میاندیشـید بـرای شـما
روشـن سـاختیم(.آل عمران)118،
توضیــح :شــیطان را نبایــد تنها موجــودی از طایفه ی جن
دانســت کــه دیــده نمی شــود؛ بلکــه شــیطان در اصطــاح
قرآن به هر فردی گفته می شود که دیگران را از راه حق و
جاده ی مستقیم بندگی باز بدارد .بر این اساس ،بسیاری
از متکبران و زورگویان عالم ،ذاتی شــیطانی و پلید دارند.
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بــه همیــن جهت ،قرآن کریــم مخالفان انبیاء یا دوســتان
ناباب را شیطان نامیده است.
شــناخت دشــمنان بیرونــی و شــیطان های انســان نما نیز
چون شــناخت ابلیــس و راه های نفوذش ضروری اســت.
مؤمنــان بایــد بداننــد کــه دشــمنانی سرســخت و لجــوج
دارنــد کــه به هیچ وجه ،اجازه ی برپایی دین و احکام آن
را نخواهنــد داد .پیــکار میــان ایمان و کفــر در طول تاریخ
بوده و خواهد بود.
متأســفانه برخــی گمــان می کنند بــا ایجاد صلح و آشــتی و
در نظر گرفتن منافع مشــترک ،می توان میان کفر و ایمان
صلــح برقــرار کــرد .این باور غلط اســت که موجب شــده تا
قــرآن کریــم بارها و بارهــا مســلمانان را از هرگونه اعتماد و
حسن ظن نسبت به کافران نهی کرده است.
آیات متناسب :بقره /120،آل عمران/119،نساء.89،
َ َ
ََ
َ
حدیــث :امــام رضــا َ :
«م ْن َوالى أ ْع َد َاء ال َِّله فق ْد َعادى
َ
َ
َ
َ
أ ْو ِل َی َاء ال َِّله َو َم ْن َع َادى أ ْو ِل َی َاء ال َِّله فق ْد َع َادى الَّله؛ کسی که با
دشــمنان خدا طرح دوستی بریزد ،با دوستان خدا دشمن
شــده اســت و چنین کســی نیز ،در حقیقت با خدا دشــمن
بحار:ج72ص.391
شده است.»
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37
نفاق و ویژ گی های منافقان

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
منافقـان همـواره بـا خـدا نیرنـگ میكننـد ،و حـال آن كـه
خـدا كیفـر دهنـدۀ نیرنـگ آنـان اسـت .و هنگامی كـه به نماز
میایسـتند ،بـا كسـالت میایسـتند ،و همـواره در برابـر مـردم
ریـاكاری میكننـد؛ و خـدا را جـز بـه مقـدار كمی یـاد نمیكنند.
( )142منافقـان میـان كفـر و ایمـان متحیـر و سـرگردانند ،نـه
[بـا تمـام وجـود] بـا مؤمناننـد و نـه بـا كافـران .و هـر كـه را خـدا
[بـه كیفـر اعمال زشـتش] گمراه كنـد ،هرگز بـرای او راهی [به
سـوی هدایـت] نخواهـی یافـت( )143(.نسـاء)
توضیح :تاکنون با دو دســته ی کلی از دشــمنان خود آشنا
شــدیم :شــیطان و کافــران .دســته ی ســوم از دشــمنان،
منافقــان هســتند .بــرای شــناخت ایــن گــروه و بررســی
اوصاف و ویژگی هایشان باید به آیات قرآن مراجعه کرد.
بر خالف تصور بسیاری از مردم ،شکل گیری نفاق در اسالم
از همــان بدو دعــوت پیامبر صورت گرفــت ،ولی نمود
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آشــکار آن را می تــوان پــس از تشــکیل حکومــت در مدینه
مشــاهده کــرد .در آن هنــگام ،مردم مدینه به ســه دســته
تقســیم شده بودند -1 :مسلمانان و مدافعان پیامبر؟ص؟.
 -2یهودیــان و هم پیمانــان آن هــا -3 .منافقــان کــه در
ظاهر ادعای اســام و پیروی از پیامبر داشتند ،ولی در
باطــن به آن اعتقاد نداشــتند .خداونــد کریم ،پیامبر و
مؤمنــان را از خطــر ایــن منافقان بــر حذر داشــته و با نزول
آیــات روشــنگری ،اوصاف برجســته ی آنــان را بیان کرده
است .مهم ترین این اوصاف از این قرار است -1 :سستی
در عبــادت خدا (نســاء -2 )142،مرزبندی نامشــخص با
دشــمنان و حرکت در مســیر میانه ی اســام و دشــمنانش
(نساء -3 )143،زبان بازی و غرور بیش از حد (بقره204،
تــا  -4 )206منفعت طلبــی در هــر شــرایطی (نســاء)72،
 -5ســوگند بســیار در همراهــی بــا مؤمنــان (منافقــون)1،
 -6ترویــج منکــرات و تضعیــف شــعائر دینــی (توبــه)67،
 -7اســتفاده ی ابــزاری از دیــن (توبــه -8 )107،ادعــای
اندیشــمندی و اصالح طلبــی (بقــره 11،و  -9 )13تــرس
شــدید از مؤمنــان (حشــر -10)13،تــاش بــرای تضعیــف
زندگی مؤمنان (منافقون)7،
آیات متناسب :بقره 9،و  /14نساء/141،نساء.145،
َ
ََ
َّ َ َ َُ
النف ِاق قساوة
ات ِ
حدیــث :امام صــادق « :أ ْر َب ٌع ِم ْن عل َام ِ
ْ
َ
َْ ْ َ ُ ُ ُ ْ
ْ
َ َّ ْ
القل ِب و جم
ود ال َع ْی ِن َو ال ِإ ْص َر ُار َعلى الذن ِب َو ال ِح ْر ُص َعلى
ُْ َ
ّالدن َیا؛ چهار چیز از نشــانه های نفاق اســت :قساوت قلب؛
خشــک شدن اشک چشــم ،اصرار بر گناه و حرص و طمع
اختصاص:ص.228
زیاد بر مال دنیا».
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38
عدم اعتماد به دشمنان

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ
و بـه كسـانی كـه [بـه آیـات خـدا و پیامبـر و مـردم مؤمـن]
سـتم كردهانـد ،تمایـل نداشـته و تكیـه مكنیـد كـه آتـش
[دوزخ] بـه شـما خواهـد رسـید ودر آن حـال شـما را در برابـر
خـدا هیـچ سرپرسـتی نیسـت ،سـپس یـاری نمیشـوید.
(هـود)113 ،
توضیــح :در گذشــته اشــاره شــد کــه قــرآن کریــم ،بیان گــر
همه ی نیازهای بشــر و نقشه ی راه زندگی ماست .بر این
اســاس ،دولت هــای اســامی و عمــوم مســلمانان باید به
توصیه های این کتاب عزیز در روابط با دشــمنان خویش
توجــه کنند .اگر بخواهیم اصول سیاســت خارجی اســام
را از زبــان قــرآن ،بشــنویم ،بایــد بیش از هر چیــز بر رعایت
عــزت و اقتــدار در روابــط با کشــورهای دیگر تکیــه کنیم.
دســت کم ده ها آیه از قرآن بر این اصل پافشــاری و تأ کید
کرده اســت؛ به گونه ای که مسامحه و غفلت از آن ،نوعی
سرپیچی آشکار از دستورات دینی به شمار می رود.
در برخــی از ایــن آیــات تأ کیــد شــده اســت کــه دوســتی
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صمیمانــه و خوش بینــی مطلــق بــه کفــار نتیجــه ای جــز
خســارت و زیــان بــه بــار نمــی آورد .در پــاره ای از آیــات به
عادت پیمان شــکنی کفار اشــاره شــده و در قسمتی دیگر،
بر دشمنی و عداوت کینه توزانه ی آنان تأ کید شده است.
پرواضح اســت که آن چه قرآن بر آن پافشاری می کند ،به
معنــای نفــی رابطــه و معامله با کشــورهای دیگر نیســت؛
بلکــه به معنای حفظ ارتباط معقول و حکیمانه با رعایت
عزت مســلمانان اســت .در کتب فقهی آمده اســت که هر
گونــه معامله و قرارداد که ســبب برتری کافــر یا کافرانی بر
مســلمانان شــود ،از اســاس باطــل و غیرقانونی اســت .به
این حکم ،قاعده «نفی ســبیل»گفته می شود که از آیه ی
 141نساء برداشت شده است.
آیات متناسب :ممتحنه 1،و  /9مائده/51،توبه.10،
حدیــث :امــام صــادق بــرای اصحابشــان نوشــتند:
«خداونــد اهــل حــق را نهــی کــرده اســت از این کــه بــا
دشــمنانش دوســتی کننــد و از آنــان یــاری بطلبنــد؛ پــس
چیزی شــما را به هراس نیندازد و از یاری حق باز ندارد».

کافی:ج8ص12ح.1
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بخش دوم :رفتارها
فصل هفتم:

رفتارهای مطلوب فردی
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39
اصالح و خودسازی (تهذیب نفس)

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭨﭩﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭹﭺﭻﭼ
ای اهل ایمان! از خدا پروا كنید و هر كسی باید با تأمل بنگرد
كه برای فردای خود چه چیزی پیش فرستاده است ،و از خدا
ً
پروا كنید؛ یقینا خدا به آنچه انجام میدهید آ گاه است)18(.
و مانند كسانی مباشید كه خدا را فراموش كردند ،پس خدا هم
آنان را دچار خودفراموشی كرد؛ اینان بدكار و نافرماناند)19(.

(حشر)

توضیح :انسان از دو بعد مادی و روحانی برخوردار است.
چنان چه بعد روحانی یا عقالنی وی بر قوای جسمی یا حیوانی
وی غلبه کرده و آن رابه تسخیر خود در آورد ،به اوج انسانیت
تعالی یافته و به جوار قرب پروردگار رشد می یابد ،ولی اگر قوای
جسمانی یا مادی وی بر قوای روحانی و معنویش غلبه کند،
به حضیض حیوانیت تنزل می یابد .از این رو ،توجه به نفس
به عنوان مرکز تنازع قوای حیوانی و روحانی -بسیار ضروریو مورد توجه اکید قرآن کریم و پیشوایان دینی است.
توجه به نفس -که از آن در علم اخالق به «محاسبه و مراقبه»
یاد میشود -به این معناست که انسان در همهی لحظات
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زندگی ،از نفس خویش مراقبت و حساب کشی نماید تا به
اعمال نیک روی آورده و دچار لغزش نگردد؛ سپس اعمال
نیک و بد خویش را به شماره آورده و برای اعمال نیک،
شکرگزاری و برای گناهان استغفار نماید .آنگاه اعمال هر روز
را با روز گذشته مقایسه و میزان پیشرفت اخالقی خویش را
بسنجد .این همان معنای حدیث مشهور امیر مؤمنان حضرت
علی؟ع؟ است که می فرماید« :زیان دیده و ورشکسته کسی
است که دو روزش با هم مساوی باشد[ .یعنی هیچ پیشرفت
اخالقی نداشته باشد »].آن حضرت هم چنین در خطبه86
نهج البالغه می فرماید« :به نفس های خود مجال ندهید؛ زیرا
در آن صورت ،شما را به راه ستم کاران می برند و درباره ی نفس
سستی و غفلت نورزید که این سستی شما را به معصیت و گناه
می کشاند».
از پیوستگی دو آیه معلوم می شود که آن هایی که به تزکیه ی
نفس خود نمی پردازند ،در حقیقت ،خدا را فراموش کرده اند.
عاقبت فراموشی خدا نیز آن است که پروردگار آنان را دچار
خودفراموشی می کند.

آیات متناسب :مائده/105،نازعات /40،شمس 7،تا .10
َْ ُ ُ َ َ
روایت متناســب :پیامبر اکرم َ « :ح ِاس ُبوا أنف َسك ْم ق ْب َل أ ْن
ُ
ت َح َاس ُبوا؛ [از خویشــتن] حسابرســی نمایید؛ پیش از آنکه به
حساب شما رسیدگی شود».

کافی:ج8ص143ح.108

کنون کرد باید عمل را حساب

نه وقیت که منشور گردد کتاب
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40
انجام تکالیف عبادی
(ارتباط با خدا با محوریت نماز)

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
آنچـه را از ایـن كتـاب بـه تـو وحـی شـده اسـت ،بخـوان و
ً
نمـاز را برپـا دار ،یقینـا نمـاز از گناهـان آشـكار ،و كارهـای
ناپسـند بـاز مـیدارد؛ و همانـا ذكر خدا بزرگتر اسـت ،و خدا
آنچـه را انجـام میدهیـد میدانـد( .عنكبـوت)45،
توضیـح :هنگامـی کـه سـخن از رفتارهـای مطلـوب بـه
میـان می آیـد ،در ابتـدا بایـد بـه سـراغ بایدهـا و نبایدهـا
در سـبک زندگـی اسلامی رفـت .غفلـت از همیـن نکتـه ی
سـاده و ابتدایی ،سـبب رشـد اخالقی نامتوازن در بسـیاری
از افـراد شـده اسـت؛ به گونـه ای کـه پرداختـن بـه برخـی
مسـتحبات را از انجـام واجـب مهم تـر دانسـته و معیـار
پا کـی نفـس دانسـته اند.
در میـان فرایـض الهـی ،نمـاز جایـگاه ویـژه ای دارد .نمـاز
بزرگ تریـن فریضـه ی الهـی در تمـام ادیـان آسـمانی بـوده
اسـت؛ زیـرا وسـیله ی محكـم و كارسـاز ارتبـاط بـا خـدا و غـرق
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نشـدن در گنـاه و منجالبهـای فسـاد اسـت .نمـاز ،نشـانه ی
آشـکار بندگـی و فرمـان بـرداری خداونـد اسـت .در قـرآن
ً
کریـم بیـش از  90مرتبـه مسـتقیما بـه نمـاز اشـاره شـده اسـت.
ایـن همـه تأ کیـد بـر ادای ایـن فریضـه ،بیانگـر ارزش خـاص
و جایـگاه رفیـع ایـن عبـادت در پیشـگاه خداونـد اسـت.
قـرآن تنهـا ادای نمـاز را وظیفـه ی مسـلمانان نمی دانـد؛
بلکـه اقامـه ی نمـاز را از آنـان طلـب می کنـد .اقامـه ی نمـاز
بـه معنـای ادای درسـت نمـاز بـا حـدود و شـرایط ،تـداوم در
برپایـی آن و تلاش بـرای مطـرح كـردن و گسـترش آن در
جامعـه اسـت.
نمـاز دارای حکمت هـا و فوایـد بسـیاری اسـت .یـاد خـدا،
دوری از گنـاه و فحشـاء ،پاکـی روح ،تقویـت اراده ،از بیـن
رفتـن تکبـر و غـرور و  ...از علت هـای تشـریع نمـاز اسـت.
مهم تریـن ایـن حکمت هـا ،یـاد مـداوم خداونـد اسـت و چون
یـاد خداونـد مایـه ی آرامـش دل هـا و بیـداری بنـدگان اسـت،
نمـاز نیـز وسـیله ی آرامـش و بیـداری از خـواب غفلـت اسـت.

آیات متناسب :انعام /59،علق/14،انعام.3،
حدیـث :پیامبـر ا کـرم « :نمازهـاى پنج گانـه بـراى امتـم
هماننـد رود زال لـى اسـت كـه از مقابـل خانـه ی آنـان مـى
گـذرد ،ا گـر كسـى روزانـه پنـج بـار در ایـن نهـر شستشـو كند،
آیـا بـه گمـان شـما بـاز هـم بـر بـدن او آلودگـى و پلیـدى
تهذیب األحـکام:ج2ص237ح.938
خواهـد مانـد؟»
قابل درگاه حی یب نیاز
هیچ طاعت نیست هبتر از مناز
این عبادت مایه قرب خداست
مونس شب های تار انبیاست
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41
صبر و استقامت

ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤ
بیتردید كســانی كه گفتند :پروردگار ما خداســت؛ ســپس
[در میــدان عمــل بــر ایــن حقیقــت] اســتقامت ورزیدنــد،
یشــوند [و میگویند ]:مترســید و
فرشــتگان بر آنان نازل م 
اندوهگین نباشــید شما را به بهشــتی كه وعده میدادند،
بشارت باد(.فصلت)30،
توضیــح :رســوخ ملــکات نفســانی در وجود آدمــی ،نیاز به
مداومــت و پایــداری در باور و عمل بــه آن دارد .از این رو،
پایــداری در مســیر ایمــان و صبر در راه خدا ،شــرط کلیدی
موفقیت در سیر و سلوک بندگان خواهد داشت .با نگاهی
بــه زندگانــی انبیــاء و اولیــای الهــی در قــرآن ،در می یابیم
کــه رمز موفقیــت آنان ،پایداری بر اعتقاد و متزلزل نشــدن
در هنــگام مواجهه با موانع و مشــکالت بوده اســت .برای
نمونــه می تــوان بــه نمونه هــای بــارزی چــون اصحــاب
کهف ،یوســف پیامبر و آســیه -همســر فرعون -اشاره کرد
که هیچ یک باورهای دینی خود را در سختی ها و مصائب
زندگی از دست ندادند.
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در ســخنان پیشــوایان مــا ،از صبــر بــه عنــوان ریشــه و
اســاس ایمان و نیز کلید گشــایش و فرج یاد شــده اســت.
(کافــی:ج2ص )87خداونــد در قــرآن بارهــا بــر همراهــی
خویــش بــا صابــران تأ کیــد نموده و صبــر را کلیــد نجات و
پیروزی در برابر مشــکالت دانســته است .در سایهی صبر
و بردباری ،اعتقاد و باور توحیدی در وجود انســان رســوخ
یافتــه و روح وی تکامــل مییابــد .گفتنــی اســت صبــر در
اندیش ـهی دینی ،فراتر از معنای عرفــی آن -یعنی تحمل
بال و مشــکالت -اســت .توضیح آن که صبر در متون دینی
دارای اقســامی چــون صبــر در عبــادت ،صبــر در اجتنــاب
از معصیــت و صبــر در برابر مصائب و بالهاســت که ســبب
میگردد معنا و کاربرد اخالقی آن نیز وسیع گردد.
آیات متناسب :آل عمران /200،بقره /153،زمر.100،
َ ُّ
حدیــث :امام صــادق ّ :
الحدید
أشد ِمن ُز َب ِر
«إن المؤمن
ِ
ُ
خل ّ
النار َت ّ
َ
الحدید إذا َد َ
المؤمن لو ق ِت َل
غی َر و ّإن
ّإن ُز َبر
ِ
ُ
ُ
ُث ّم ُن ِش َر ث ّم ق ِت َل لم َی ّ
تغی ْر ُ
قلب ُه؛ مؤمــن از پاره هــاى آهــن
محكم تــر اســت؛ پاره هاى آهــن اگر در آتش نهاده شــود،
تغییر مى كند؛ اما مؤمن اگر بارها كشته و زنده شود ،دلش
صفات الشیعه:ص32ح.47
تغییر نمى كند».
دال در عاشیق ثابت قدم باش

که در این ره نباشد کار یب اجر
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42
علم آموزی

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀ

[آیــا چنیــن انســان كفرانكننــدهای بهتــر اســت] یــا
كســی كــه در ســاعات شــب بــه ســجده و قیــام و عبادتــی
خالصانــه مشــغول اســت ،از آخــرت میترســد و بــه رحمــت
پــروردگارش امیــد دارد؟ بگــو :آیــا كســانی كــه معرفــت
دارنــد و كســانی كــه بیبهــره از معرفتانــد ،یكســانند؟
ّ
فقــط خردمنــدان متذكــر میشــوند (زمــر)9،
توضیــح :دیــن مبیــن اســام از همــان ابتــدا بر کســب علم
و دانشآموختگــی تأ کیــد نمــوده اســت .یکــی از عوامــل
انحــراف امتهــای گذشــته ،جهالــت و ســفاهت آنــان
بــوده اســت؛ بهگون ـهای کــه از تقلیــد کورکورانــه ابایــی
نداشــتند .از ایــن رو ،اســام بر کســب علــم و دانش تأ کید
نموده و آن را فضیلت بزرگی دانســتهاســت.پیامبر گرامی
اســام مســلمانان را بــه علم آمــوزی و فتــح قله هــای
دانــش تشــویق می کردنــد .امــام علــی در حدیثی مشــهور
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فرمودند« :به دنبال علم بروید؛ حتی اگر در چین باشــد».
(مصباح الشریعه:ص)13
بــرای فهــم نظر اســام پیرامــون علــم و دانــش ،توجه به
دو نکتــه بســیار ضــروری اســت -1 :در میــان زمینه هــای
مختلــف علــم و دانــش ،اســام اهمیــت ویــژه و بســزایی
بــرای تحصیــل علــوم اســامی و فهــم در دین قائل شــده
اســت.آیه ی  122توبه بر این مطلب تصریح دارد .پیامبر
ا کــرم؟ص؟ در حدیث مهمی فرمودند« :علم تنها ســه گونه
اســت :نشــانه ی محکم و اســتوار؛ حکم و قانون عادالنه؛
اخالق نیکو و پابرجا» (کافی:ج1ص32ح )1علمای اســام
این ســه دســته علم را بر سه شاخه ی اصلی علوم اسالمی
یعنی عقائد ،احکام و اخالق -تطبیق کرده اند -2 .علمبــه تنهایی نمی تواند انســان را به ســعادت برســاند و باید
همــراه بــا عمــل و تــرس از پــروردگار باشــد .ایــن مطلب از
ابتدای آیه ی مذکور نیز فهمیده می شود.
آیات متناسب :مجادله /11،فاطر /28،توبه.122،
َ َ ُ ْ ْ َ َ ٌ ََ
حدیــث :پیامبــر ا کــرم « :طلب ال ِعل ِم ف ِر یضة على
ُ
َ َّ
َ
ُ
الع ِلم؛ طلــب
ك ِ ّل ُم ْس ِل ٍم َو ُم ْس ِل َمة ألا ِإن الّل َه ُی ِح ّب ُبغاة ِ
دانــش بر هر مســلمانى واجب اســت .آ گاه باشــید خداوند
کافی:ج1ص30ح.1
جویندگان دانش را دوست دارد».
با علم ا گر عمل نکین شاخ یببری
علم آدمیتست و جوامنردی و ادب
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43
رضا به خواستهی الهی

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
هیچ آسیبی در زمین [چون زلزله ،سیل ،توفان و قحطی]
و در وجود خودتان [چون بیماری ،رنج ،تعب و از دست
رفتن مال و ثروت ]،روی نمیدهد مگر پیش از آن كه
آن را به وجود آوریم در كتابی [چون لوح محفوظ] ثبت
است ،بیتردید این [تقدیر حوادث و فرمان قطعی به پدید
آمدنش] بر خدا آسان است )22(.تا [با یقین به این كه هر
آسیبی و هر عطا و منعی فقط به ارادۀ خداست و شما را در
آن اختیاری نیست] بر آنچه از دست شما رفت ،تأسف
نخورید ،و بر آنچه به شما عطا كرده است شادمان نشوید،
و خدا هیچ گردنكش خودستا را [كه به نعمت ها مغرور
شده است] دوست ندارد()23( .حدید)
توضیــح :رضــا از باالترین مقامات اولیای خداوند اســت و
ارتبــاط نزدیکــی با دو فضیلت شــکر و تــوکل دارد .اهمیت
ایــن صفــت نیکــو به قدری اســت کــه امام علــی آن را
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نتیجه ی یقین می داند.
نشــانه ی رضایــت بــه خواســت خــدا ،اعتــراض نکــردن و
خشــمگین نشــدن در پیشامدهاســت .کســی كه بــه مقام
رضــا رســیده باشــد ،تفاوتــی میــان فقــر و ثــروت ،راحتی و
ســختی ،مریضــی و ســامتی ،و  ...نمی بینــد و هــر آن
چــه از دوســت رســد را نیکــو می شــمارد .در روایتــی از امام
صادق؟ع؟ آمده اســت که رســول خدا هرگــز درباره ی
چیزی که اتفاق افتاده بود ،نمی گفت که ای کاش غیر از
این اتفاق افتاده بود.
در آیــات بــاال ،خداونــد متعــال ابتــدا یــادآوری می کنــد که
هــر حادثــه و اتفاق کــه در جهان رخ می دهد ،با خواســت
و اراده ی او می باشــد .ســپس از بنــدگان می خواهــد کــه
برای آن چه از دست داده اند ،افسوس نخورند و به خاطر
آن چه به آن ها داده شده ،شادمان و سرخوش نباشند.
بایــد خلیل بود و به یار اعتماد کرد /گاهی بهشــت در دل
آتش میسر است!
آیات متناسب :مائده /119،توبه /59،آل عمران.153،
حدیــث :پیامبر اکرم « :در شــب معــراج از خداوند عز و
جــل پرســیدم :کدامیــن عمل از ســایر اعمال بهتر اســت؟
َّ ُّ
َ
َ
َْ َ
خداونــد پاســخ داد«« :ل ْی َس ش ٌئ ِع ْندى افض َل ِم َن
الت َوك ِل
َ
َََ ّ
والرضى ِبما ق َس ْم ُت؛ هیــچ چیــز نــزد مــن از تــوكل بــر
عل ّى ِ
مــن و رضایت به آنچه من قســمت كردهام برتر نیســت».

بحاراألنوار:ج77ص.21

سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست
از هبـر ایـن معـاملـه غمگیـن مبـاش و شـاد
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44
شکر نعمت های خداوند

ﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
و [نیز یاد كنید] هنگامی كه پروردگارتان اعالم كرد:
ً
[نعمت] خود را بر شما
اگر سپاس گزاری كنید ،قطعا
ِ
میافزایم ،و اگر ناسپاسی كنید ،بیتردید عذابم سخت
است )7(.و موسی [به بنیاسرائیل] گفت :اگر شما و همۀ
مردم روی زمین كافر شوید [زیانی به خدا نمیرسد]؛ زیرا
خدا بینیاز و ستوده است()8(.ابراهیم)
توضیـح :یکـی از ایـن فضایـل ،شـکرگزاری در برابـر خداونـد
اسـت .تأثیـر ایـن فضیلـت اخالقـی در پـرورش روح انسـان
بسـیار زیـاد اسـت؛ زیـرا از سـویی عظمـت پـروردگار را در
یـاد او تقویـت می کنـد و از سـوی دیگـر ،او را بـه بهرهگیـری
صحیـح از نعمتهـای پـروردگارش فرامیخوانـد .نکته ی
مهـم ایـن اسـت کـه شـکر در حقیقـت ،آمیختـهای از
سـتایش بـا زبـان و عمـل اسـت؛ یعنـی شـکر حقیقـی آن
اسـت کـه بنـده نـه تنهـا در زبـان؛ بلکـه در عمـل نیـز قـدر
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نعمـت خـدا را بدانـد و آن را در راه مطلـوب اسـتفاده کنـد.
ایـن دو آیـه از مهم تریـن آیـات در بیـان آثـار شـکر اسـت.
در آیـه ی اول خداونـد بـا تأ کیـد فـراوان بـه بندگان گوشـزد
می کند که سـنت حتمی او این اسـت که بندگان شـکرگزار
را از نعمتهـای بیشـتری در دنیـا برخـوردار سـازد و در
سـوی مقابـل ،نعمـت خـود را از آنـان کـه بنـدگان ناسـپاس
سـلب بازپـش بگیـرد .نمونه هـای فراوانی در قـرآن از اقوام
و جوامـع گذشـته ذکـر شـده اسـت کـه بـه جـای شـکرگزاری
در برابـر پـرودگار ،بـه نعمت هـای خـدادادی مغـرور و
فریفتـه شـده و سـرانجامی جـز سـلب نعمـت و مجـازات
پـروردگار نداشـتند .داسـتان قـوم سـبأ -کـه در آیـات  15تـا
 17سـوره سـبأ بیـان شـده -از آن مـوارد اسـت.
آیـهی بعـد نیـز ،بیانگـر ایـن حقیقـت اسـت کـه فایـدهی
شـکر تنهـا بـه خـود بنـدگان رسـیده و خـدا نیـازی بـه آن
نـدارد.
آیات متناسب :ضحی /11،نساء /147،ابراهیم.34،
ُ ُُّ َ ََُ
َ
حار ِم
حدیــث :امــام علــی « :شکر ک ِل ِنعم ٍة الو رع عن م ِ
ال َِّله؛ شــکر هــر نعمتــى پرهیــز کــردن از حرامهــاى خداونــد
مشکاة األنوار:ص.35
است».
خردمند طبعان منت شناس
بدوزند نعمت به میخ سپاس
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فصل هشتم:

رفتارهای نامطلوب فردی
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45
دنیادوستی

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯﮱﯓﯔ
ﯕﯗﯘﯙﯚﯛ

محبت و عشـق به خواسـتنیها [كه عبارت اسـت] از زنان
و فرزنـدان و امـوال فـراوان از طلا و نقـره و اسـبان نشـاندار
و چهارپایـان و كشـت و زراعت ،بـرای مردم زیباجلوه داده
ـذر] دنیاسـت؛ و خداسـت
شـده؛ اینهـا كاالی زندگـی [زودگ ِ
كـه بازگشـت نیكـو نزد اوسـت(.آل عمـران)14 ،
توضیـح :از آیـات و روایـات فـراوان اسـتفاده میشـود،
اصلیتریـن عامـل سـقوط و تباهـی معنـوی انسـان،
دنیا دوسـتی اسـت .شـیطان و نفـس امـاره ،حـب دنیـا را
در وجـود انسـان زینـت بخشـیده و او را از آخـرت غافـل
میسـازند .خداونـد متعـال بارهـا دنیـا را متاعـی فریبنـده و
زودگـذر معرفـی کـرده تا بندگان از دلبسـتگی به آن دوری
کننـد.
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فخرفروشـی نسـبت بـه مظاهـر دنیـوی چـون مـال ،فرزند،
ماشـین ،شـأن اجتماعـی ،پسـت و مقـام و  ...از جلوه های
دنیادوسـتی اسـت کـه در آیـه ی بـاال نیـز بـه ان اشـاره شـده
اسـت .بسـیاری از ما بندگان اسـیر عشـق و محبت بیش از
حـد بـه ایـن جلوه هـای فریبنـده و زودگذر گشـته ایم.
ذکـر ایـن نکتـه نیـز ضـروری اسـت کـه در اسلام ،اعتـزال
و دنیاگریـزی بـه شـدت نکوهـش شـده اسـت .بـر ایـن
اسـاس ،بهـرهی مبـاح از لـذات دنیـوی -چـون همسـر،
فرزنـدان و مـال و ثـروت -مـورد تأییـد قـرآن و بلکـه
پسـندیده نیـز هسـت؛ امـا بایـد از تعلـق خاطـر و دلبسـتگی
مطلـق بـه آن دوری شـود؛ زیـرا بـه تدریـج انسـان را از یـاد
خـدا و آخـرت بـاز دارد.
آیات متناسب :بقره /212،قلم 8،تا  /14تکاثر.
ُ ُْ
ْ ُ َ َ
حدیــث :امــام صــادق «َ :رأ ُس ك ِ ّل خطیئ ٍة ُح ّب ّالدنیا؛
حــب دنیــا سرچشــمهی هــر خطــا و اشــتباهى اســت».

كافى:ج2ص315ح.1

جمو درسیت عهد از جهان سستهناد

که این عجوزه عروس هزار داماد است
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46
هواپرستی (پیروی از شهوات)

ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ
ﭨ ﭩﭪ
آیـا دیـدى كسـى را كـه معبـود خـود را هـواى نفـس خویـش
قـرار داده و خداونـد او را بـا آ گاهـى (بـر اینكـه شایسـته
هدایـت نیسـت) گمـراه سـاخته و بـر گـوش و قلبـش ُمهـر
زده و بـر چشـمش پـردهاى افكنـده اسـت؟! بـا ایـن حـال
چـه كسـى مىتوانـد غیـر از خـدا او را هدایـت كنـد؟! آیـا
ّ
متذكـر نمىشـوید؟! (جاثیـه)23،
توضیــح :در آیــه ی گذشــته بــه برخــی نمونه هــای آشــکار
حــب دنیــا اشــاره شــد .اکنــون بــه نتیجــه ی حــب دنیــا
اشــاره می کنیــم .محبت بیــش از حد و شــیفتگی به لذایذ
دنیوی ســبب می شود تا انســان به تدریج ،اسیر شهوت و
هــوای نفــس خود گردد .برای روشــن شــدن این مطلب،
کافــی اســت به این نکتــه توجه کنیــد که نفــس در تعابیر
قــرآن ،اقســام متعــددی دارد .یکــی از آن اقســام« ،نفــس
ّامــاره» اســت .مقصــود از نفس ّاماره ،نفســی اســت که به
بدی هــا و زشــتی ها امر می کنــد؛ یعنی عنــان اختیار آدمی
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را بــه کلــی در دســت گرفتــه و او را تــا پــای جان ســرخوش
غفلت و غرور می ســازد .نفس امــاره در ابتدا چنین قدرتی
نــدارد؛ بلکه به تدریج و گام به گام وجود انســان را تحت
کنتــرل خــود درمــی آورد .ایــن امــر زمانــی اســت کــه دیگــر
نــدای فطــرت و وجــدان (یــا بــه تعبیر قــرآن ،نفــس لوامه
و ســرزنش گر) بــه کلــی خامــوش شــود .بنابرایــن نباید به
راحتی به خواســته های نفسانی توجه کرد؛ زیرا به تدریج
افسار آدمی را به کلی در اختیار گرفته و او را جز در ورطه ی
هالکت و نابودی رها نمی سازد.
در آیه ی باال خداوند با شگفتی بسیار از کسانی یاد می کند
که هوای نفس را معبود خود قرار داده و بر عقل و قلبشان
مهر غفلت و خاموشی نهاده شده است.
آیات متناسب :فرقان /43،مریم /59،یوسف.53،
ّ َّ
أم َار ٌة ُّ
فس َل ّ
الن َ
حدیــث :امــام علــی « :إن
بالس ِوء و
َ
َ
َ
َ
نام َإلیها َأه َلكته؛ُ
خان ُ
حشاء َفمن َ
َ
است َ
ته و م ِن
ائت َم َنها
الف
ِ ِ
ْ
نفس همواره به بدى و زشت كارى فرمان مى دهد .پس
ْ
ْ
هركــه به نفس خویش اعتماد كند نفس به او خیانت مى
ْ
ورزد و هركــه بــه آن دل خــوش كند نفــس او را به هالكت
غررالحکم:ج2ص521ح.3491
مى افكند».
مبر طاعت نفس شهوت پرست
که هر ساعتش قبله ی دیگرست [سعدی]
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47
تکبر و خودبینی

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
متكبرانـه روی از مـردم برمگـردان ،و در زمین با ناز و غرور
راه مـرو ،همانـا خـدا هیـچ خودپسـند فخرفـروش را دوسـت
ندارد(.لقمان)18،
توضیــح :فخرفروشــی و تکبــر از گناهــان بزرگ اســت که با
خــود گناهــان دیگــری چــون تمســخر و تحقیر دیگــران یا
لجاجت و عناد در برابر حق را به همراه دارد.
خداونــد متعــال در آیــه ی  56ســوره ی غافــر اصلیتریــن
عامــل عنــاد در برابر حــق و نافرمانی خداونــد ،وجود تکبر
در قلب کافران اســت .نمونه ی بارز آن ،ابلیس اســت که
بــه دلیــل خودبرتربینــی و اســتکبارش ،از درگاه حق رانده
شــد( .بقــره )34،فرعون نیز از همین رو ،خــود را پروردگار
مصریــان خوانــد( .قصــص )4،باالتر آن کــه ،در آیه ی 75
ســوره ی اعــراف ،خداونــد از جبههبنــدی دو گــروه ح ّــق و
باطل ،به تقابل مســتکبران و مســتضعفان یاد کرده است
تــا به بندگان گوشــزد شــود که ریش ـهی گمراهــی کافران،
تکبر و خودبینی آنان است.
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گفتنــی اســت زمینه هــای ایجــاد تکبــر در انســان بســیار
زیــاد اســت .گمان بســیاری از مردم این اســت کــه تکبر و
خودبینــی تنها مخصوص آنان اســت کــه از ثروت یا مقام
ویــژه ای برخوردارنــد؛ درحالی کــه ریشــه های ایــن صفت
نکوهیــده ،در همــه وجــود دارد و چــه بســا کســی در نهــاد
کوچــک خانــواده نیــز چــون فرعــون خدایــی کنــد و خــود
را عقــل کل بدانــد .بــه همین جهت اســت که قــرآن حتی
از کوچکتریــن جلوه هــای تکبــر نیــز به شــدت نهی کرده
اســت .در آیه ی باال کســانی که از مــردم روبرگردانده یا در
راه رفتن متکبرانه قدم برمیدارند ،نکوهش شده اند.
آیات متناسب :غافر /56،فاطر /43،فرقان.21،
ْ َ ْ ْ َ َّ َ ْ ُ ُّ ْ
یان
حدیــث :امــام علــی « :إحذ ِر ال ِكب َر فإنه رأس الطغ ِ
َو َم ْعص َی ُة َّ
الر ْحمن؛ از تكبــر بپرهیزیــد كــه ســرآغاز
ِ
طغیانهــا و معصیــت و نافرمانى خداوند رحمان اســت».
غررالحکم:ج2ص279ح.2609

تواضع سر رفعت افرازدت
تکبر به خا ک اندر اندازدت[سعدی]
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48
بخل و حرص

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
كسـانی كـه خـدا بـه آنچـه از فضلـش بـه آنـان داده بخـل
میورزنـد ،گمـان نكننـد كـه آن بخـل بـه سـود آنان اسـت،
بلكـه آن بخـل بـه زیانشـان خواهـد بـود .بـه زودی آنچـه
بـه آن بخـل ورزیدنـد در روز قیامـت گردنبنـد گردنشـان
یشـود .و میـراث آسـمانها و زمیـن فقـط در سـیطرۀ
م 
مالكیـت خداسـت ،و خـدا بـه آنچـه انجـام میدهیـد آ گاه
اسـت (آل عمـران)180،
ت و انفـاق
توضیـح :اسلام ،بـه همـان میـزان کـه بـر سـخاو 
بـه عنـوان یـک فضیلـت متعالـی تأ کیـد کـرده ،از بخـل و
تنگچشـمی نیـز نهی نموده اسـت .مهمتریـن زمینههای
ایجـاد بخـل در انسـان دو چیـز اسـت -1 :فریفتـه شـدن
بـه داراییهـای دنیـوی :حـب دنیـا و مال دوسـتی سـبب
می شـود تـا فـرد بخیـل نتوانـد بـه راحتـی از مـال خـود
گذشـت کرده و آن را به دیگران ببخشـد -2 .باورنداشـتن
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بـه قـدرت خـدا :گاه نیـز فـرد بخیل از ترس فقـر و نداری در
آینـده از انفـاق خـودداری می کنـد .خداونـد کریـم بـه ایـن
عامـل در آیـه ی  268بقـره اشـاره کـرده و فرمـوده اسـت:
«شـیطان ،شـما را (بـه هنـگام انفـاق) بـه فقـر و تهیدسـتى
وعـده مىدهـد و بـه فحشـا (و زشـتی ها) امـر مىكنـد؛ ولـى
خداونـد وعـده ی آمـرزش گناهـان و فزونـى امـوال بـه شـما
مىدهـد و خداونـد ،قدرتـش وسـیع اسـت و بـه هـر چیـز
داناسـت».
در آیـهی مذکـور ،تأ کید شـده که انسـانهای بخیل گمان
نکننـد کـه بخـل و امسـاک آنـان موجـب سـود بیشـتر آنـان
خواهـد شـد؛ بلکـه در دنیـا و آخـرت بـه زیـان آنـان تمـام
خواهـد شـد.
گفتنـی اسـت در قـرآن كریـم بـرای مفهـوم بخـل ،از
ُ
واژههـای دیگـری چون «ش ّـح :تنگچشـمی» نیز اسـتفاده
شـده اسـت.
آیات متناسب :حشر /59،محمد /47،نساء.37،
ََ ُ
حدیــث :امــام علــی «َ :عج ُ
بت ِل َلبخیل ...فیعیش ِفی
ِ
َ ْ
ُّالدنیا َع ْی َش َة ْال ُف َقراء َو ُی َ
َ
الآخر ِة ِحساب الأغ ِنیاء؛
حاس ُب ِفی ِ
از انســان بخیــل تعجــب می کنــم؛ چون در دنیــا مثل فقرا
زندگــی میكنــد و در آخــرت ،مثــل اغنیــاء و توان گــران
نهج البالغة:حکمت.126
حسابرسی میشود».
بخ
طمع و حرص و ل و شهوت و خشم
حسـد و كبر و حقد به پیوند

هـفـت در دوزخـنــد در تــن تـو
در هر هفت حمكم اندر بند!
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49
عجب و خودپسندی

 ...ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡ

 ...پـس خودسـتایی نكنیـد .او بـه كسـی كـه پرهیـزكاری
پیشـه كـرده اسـت آ گا هتـر اسـت( .نجـم)32،
توضیــحُ :عجــب و خودپســندی آفتــی اســت کــه گریبــان
بســیاری از مؤمنــان را گرفتــه و خشــکاندن ریشــه ی آن،
نیاز به مجاهدت و پیکار فراوان دارد .بسیاری از مؤمنان
بــه ایــن گنــاه مبتــا نیســتند؛ چــون خویشــتن را گنــاه کار
می داننــد ،ولــی آنان که طاعــات و عبــادات قابل توجهی
انجــام داده باشــند ،اســیر آن می شــوند .در از روایــات و
دعاهای بســیاری برداشت می شود که یکی از بزرگ ترین
گناهان این اســت که انســان گناهان خویش را کوچک و
ناچیز بداند و طاعات و عباداتش را بزرگ در نظر بگیرد.
نشــانه ی عجب و خودپســندی آن است که فرد از مدح و
تمجید دیگران خشنود شده و گفتار آنان را درباره ی خود
باور کند .چنین انســانی مرز حماقت و نادانی را نیز پشــت
ســر گذاشته است؛ چرا که ســخنی را باور کرده که خود به
بطالن آن آ گاه است.
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در آیــه ی فــوق ،خداونــد از چنیــن انســان هایی اظهــار
شگفتی کرده و تصریح می کند که تنها اوست که می داند
چه کسی از نظر تقوا و بندگی باالتر از دیگران است.
آیات متناسب :آل عمران /188،نور /21،نساء.49،
ْ ْ َ
ْ
حدیث :امام علی « :ال ُع ْج ُب َرأ ُس ال َح َماقة؛ خودپسندی
غررالحکم:ج1ص95ح.348
اساس همه ی حماقت هاست»
خود ستوده است هر که اهل بود
خودستــایی نشـ ـ ـ ــان جهـ ــل بود
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50
حسد و کینه توزی

ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼ
بلكـه آنـان بـه مـردم [كـه در حقیق ْـت پیامبـر و اهـل بیـت
اوینـد] بـه خاطـر آنچـه خـدا از فضلـش بـه آنـان عطـا كـرده
ً
حسـد میورزنـد .تحقیقـا مـا بـه خانـدان ابراهیـم كتـاب و
حكمـت دادیـم ،و بـه آنـان فرمانروایـی بزرگـی بخشـیدیم
(نسـاء)54،
توضیـح :اگرچـه واژهی «حسـد» تنهـا پنجبـار در قـرآن بـه
کار رفتـه اسـت ،ولـی مفهـوم آن در بسـیاری از آیـات قـرآن
بهویـژه در برخـی اسـتعماالت واژهی َ«ب ْغـی» -تکـرارشـده اسـت .قرآن ریشـهی بسـیاری از گناهان را حسـادت
میدانـد .نمونه هایـی آشـکار از سـرانجام حسـودان را
می توان در داسـتان ابلیس نسـبت به آدم یا قابیل نسـبت
بـه هابیـل و یـا برادران یوسـف نسـبت به او مشـاهده کرد.
در ایـن آیـه نیـز حسـادت را عامـل دشـمنی برخـی از اهـل
کتـاب بـا پیامبـر دانسـته اسـت .حسـادت ،نمونههـای
دیگـری از نقـش ایـن گنـاه در گمراهـی افـراد اسـت.
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مهمتریـن ریشـههای بـروز حسـادت در انسـان سـه چیـز
اسـت -1 :دشـمنی و کینهتـوزی؛  -2احسـاس حقـارت و
ضعـف درونـی  -3ضعـف ایمـان .نشـانه ی حسـود هـم آن
اسـت کـه بـه هنـگام تعریـف و تمجیـد از دیگـران ،قصـد
تخریـب آنـان یـا توجیه ضعف خـود را دارد .از آیهی پایانی
یشـود کـه حسـود بـه
سـورهی مبارکـهی فلـق ،فهمیـده م 
قـدری منشـأ شـرارت و بـدی اسـت کـه تنهـا راه نجـات از
وی  ،پنـاه بـردن بـه خداسـت.
گفتنـی اسـت میـان حسـد -یعنـی آرزوی زوال نعمـت از
دیگـری -و غبطـه -یعنـی آرزوی دسـتیابی بـه همـان
نعمـت بـدون زوال نعمـت دیگـران -تفـاوت وجـود دارد و
غبطـه در امـور معنـوی صفتـی پسـندیده اسـت.
آیات متناسب :بقره 109،و  /90فلق /5،آل عمران.19،
َ َ
َّ
َ ُ
«إن َ
الإیمان كما
الح َس َد ل َیأك ُل
حدیــث :امــام باقــر :
َ ُ ُ ّ ْ
الن ُار ال َح َط َب؛ حســد ایمان را مىخورد؛ همانگونه
تأكل
كه آتش ،هیزم را از بین مىبرد».

کافی:ج2ص306ح.1

اال تا خنواهی بال بر حسود
که آن بخ ت برگشته خود در بالست
چه حاجت که با او کین دمشین
که او را ن
چنی دمشین در قفاست
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فصل نهم:

رفتارهای مطلوب اجتماعی
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51
احسان و نیکی به مردم

ﮊﮋﮌﮍﮎﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜ

نیكـی و بـدی یكسـان نیسـت[ .بـدی را] بـا بهتریـن شـیوه
دفـع كـن؛ [بـا ایـن برخـورد متیـن و نیـك] نـاگاه كسـی
كـه میـان تـو و او دشـمنی اسـت [چنـان شـود] كـه گویـی
دوسـتی نزدیـك و صمیمـی اسـت( .فصلـت)34،
توضیـح :یکـی از اساسـیترین دسـتورات دینـی در حـوزهی
اخلاق اجتماعـی ،احسـان و نیکـوکاری اسـت .از ایـن رو،
آیـات فراوانـی از قـرآن بـه فضیلـت احسـان و نیکـی بـه
دیگـران اختصـاص دارد .در برخـی از ایـن آیـات بـر اصـل
احسـان بـه همـهی مردم -حتـی کافران -تأ کید شـده ،در
برخی دیگر ،به آداب و شـروط احسـان پرداخته شـده و در
پارهای از آیات ،مقام و منزلت و پاداش نیکوکاران ترسیم
شـده اسـت .از اسـتعماالت متعدد واژهی احسان در متون
دینـی در مییابیـم کـه مفهـوم آن ،فراتـر از احسـان مالـی
اسـت و شـامل هـر گونـه خیررسـانی بـه دیگـران میشـود؛
یتـوان مقـام احسـان را از واالتریـن فضایـل
تـا جایـی کـه م 
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متقیـن و مؤمنـان دانسـت.
آیهی فوق میزان اهمیت احسـان و فایدهی آن را ترسـیم
مینمایـد؛ زیـرا توصیـه مینمایـد حتـی در مقابـل بـدی
دیگـران نیـز -بـه جـای مقابلـه بـه مثـل -تلاش شـود تـا
بـه بهتریـن صـورت ،بـا وی برخـورد شـود .ایـن کار سـبب
رفـع کینـه از قلـب وی گشـته و دشـمنیها را بـه دوسـتی
تبدیـل مینمایـد .بی گمـان عمـل بـه ایـن آیـه بسـیاری
از اختالفـات اجتماعـی و کینـه و کدورت هـای بی مـورد
را برطـرف خواهـد سـاخت .سـیره ی تبلیغـی پیشـوایان
دینـی نیـز ،پـر از مـواردی اسـت کـه بـه جهـت حلـم و مـدارا
بـا دشـمن خـود ،قلـب او را تسـخیر کـرده و شـیفته ی خـود
نموده انـد.
آیات متناسب :نساء /36،رحمن /60،هود.115،
َ
َ
ساء َل ْیه َف َقدْ
حدیــث :امــام علــی «َ :م ْن ا ْح َس َن اِ لی َم ْن ا َ اِ ِ
َ ََ
َْ ْ
وام ِع الفض ِل؛ هــر کــس بــه آن کس کــه به او بدی
اخذ ِب َج ِ
کرده ،احسان کند ،همهی فضائل اخالقی را در خود جمع
غرر الحكم:ج5ص394ح.8905
کرده است».
کرم کن که فردا که دیوان هنند
منازل مبقدار احسان دهند
بدی را بدی سهل باشد جزا
ا گر مردی احسن ایل من اساء
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52
نیکی به والدین

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟ
و پـروردگارت فرمـان قاطـع داده اسـت كـه جـز او را
نپرسـتید ،و بـه پـدر و مـادر نیكـی كنیـد؛ هرگاه یكـی از آنان
یـا دو نفرشـان در كنـارت بـه پیری رسـند [چنانچـه تو را به
ُ
سـتوه آورنـد] بـه آنـان اف مگـوی و بـر آنان پرخـاش مكن،
و بـه آنـان سـخنی نـرم و شایسـته [و بزرگوارانـه] بگو)23(.
و بـرای هـر دو از روی مهـر و محبـت ،بـال فروتنـی فـرود
آر و بگـو :ای پـروردگار مـن آنـان را بـه پـاس آن كـه مـرا در
كودكـی تربیـت كردنـد ،مورد رحمـت قرار ده()24(.اسـراء)
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توضیـح :در آیـات متعـددی ،فرمـان به نیکـی به پدر و مادر
پـس از امـر بـه توحیـد و پرسـتش خداونـد ذکـر شـده اسـت.
ایـن نشـان از اهمیـت فـراوان ایـن فضیلـت دارد .خداونـد
متعـال بنـدگان خویـش را از کمتریـن توهیـن نسـبت بـه
پـدر و مـادر بـر حـذر داشـته و تأ کیـد نمـوده کـه فرزنـدان
بایـد در همـهی احـوال -و بهویـژه در زمـان سـالخوردگی
والدیـن -بـا کمـال فروتنـی و تواضـع بـا آنـان رفتـار نماینـد.
بسـیاری از مـردم از نقـش رضایـت پـدر و مـادر در موفقیـت
خـود غافـل هسـتند .پیامبـر ا کـرم می فرمایـد« :رضایـت
خـدا در سـایه ی رضایـت والدیـن و خشـم خـدا در سـایه ی
خشـم آنـان اسـت« ».آن دو (یعنـی پـدر و مـادر) بهشـت و
جهنم هر کس هسـتند ».با این وجود ،اشـتباه نیسـت ا گر
نقـش رضایـت پـدر و مـادر در موفقیـت هـر فـرد را بـه قطـار
سریع السـیری تشـبیه کنیم که بسـیار سـریع تر و راحت تر از
ماشـین های معمولـی ،آدمـی را بـه مقصـد می رسـاند.
آیات متناسب :احقاف /15،لقمان14،و /15نساء.36،
ُّ َ َ َ َ
یضة؛ نیكــی
حدیــث :امــام علــی «ِ :بر الوا ِلد ِین أ
كب ُر فر ٍ
كــردن بــه پدر و مــادر ،بزرگترین تكلیف الهی اســت».

الحكم:ج3ص259ح.4423

با مادر خویش مهربان باش
آماده ی خدمتش به جان باش
با چشــم ادب نگر پـ ــدر را
از گفته ی او مپیچ سر را
چون این دو شوند از تو خرسند
خرسند شود از تو خداوند
133
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53
صله ارحام

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈ
ا گـر [از خـدا و پیامبـر] روی گـردان شـوید آیـا از شـما جـز این
انتظـار مـیرود كـه در زمیـن فسـاد كنیـد و [بـر سـر مـال و
منـال دنیـا] قطـع رحـم نماییـد؟ (محمـد)22 ،
توضیــح :احادیــث و روایاتی کــه در فضیلت صلهی رحم و
آثــار بینظیــر آن وارد شــده اســت ،به قدری شــگفتانگیز
اســت کــه هــر مؤمنــی را بــه دقــت بیشــتر در ارتبــاط بــا
خویشاوندان وامیدارد.
بسـیاری از روان شناسـان مطـرح غربـی نیـز بـه نقـش
بی بدیـل ارتبـاط بـا خویشـاوندان در ارتقـای سـطح امیـد
بـه زندگـی و طوالنـی شـدن عمـر اعتـراف کرده انـد؛ زیـرا
موجـب افزایـش عواطـف انسـانی ،دسـتیابی بـه منبـع
حمایـت اجتماعـی ،رشـد معنوی ،باال رفتـن مقاومت افراد
در مقابـل فشـارهای روانـی و كاهـش بیماری هـا می گردد.
سـیره ی پیشـوایان دینـی مـا بـر ایـن مطلـب گواه اسـت که
ایشـان حتـی بـا خویشـاوندانی کـه خصومـت می ورزیدنـد،
نیزارتبـاط خـود را قطـع نکردنـد.
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در طــرف مقابــل ،کاهــش عمــر ،دوری از رحمــت خــدا،
نابــودی ســریعتر امت هــا ،انقطــاع نســل ،قحطــی و
خشک ســالی ،فقــر و تنهایــی ،حــزن و اندوه و بســیاری از
ابتالئــات دیگر ،تنها پارهای از پیامدهای شــوم قطع رحم
اســت که در روایات به آنها اشــاره شــده است .به همین
دلیل اســت که در احادیث آمده است هیچ چیزی موجب
یشــود؛ حتی کفــر یا فســق خویشــاوندان و
قطــع رحــم نم 
حتی قطع ارتباط از سوی آنان .در آیهی فوق ،صله رحم
از مهمترین نشــانههای رویگردانی از خدا دانســته شــده
اســت .گفتنــی اســت مقصــود از رحــم ،کســی اســت که با
انســان نســبت خویشــاوندی نسبی داشته باشــد؛ هر چند
این نسبت دور باشد.
آیات متناسب :رعد /21،نساء /1،بقره.27،
َّ َ َ َ
ُ
َ
الخیر َثوابا ِصلة ّ
حدیث :پیامبر اکرم « :إن أعجل
الر ِح ِم؛
ِ
ثــواب صلــه ی رحــم زودتــر از ثــواب هــر كار خیــر دیگــرى
کافی:ج2ص152ح.15
مى رسد».
گر عمر زیاد خواهی و با برکت

بنمـای به دیـدار عز یزان حـرکت
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54
عفو و گذشت

ﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭩﭪﭫﭬ
آنان كه در گشایش و تنگ دستی انفاق میكنند ،و خشم
خود را فرو میبرند ،و از [خطاهای] مردم در میگذرند؛ و
خدا نیكوكاران را دوست دارد(آل عمران)134،
توضیـح :یکـی از واالتریـن مـکارم اخالقـی ،فـرو بـردن
خشـم در هنـگام غضـب و گذشـت از لغزشهـا و خطاهـای
دیگـران اسـت .آیـات و روایـات فراوانـی کـه مؤمنـان را
بـه ایـن فضیلـت اخالقـی توصیـه مینمایـد ،بـه روشـنی
گـواه اهمیـت ایـن صفـت کریمانـه هسـتند .قـرآن میـان
انتقامجویـی و چشمپوشـی کریمانـه ،دومـی را نزدیکتـر
بـه تقـوا دانسـته و آن را از صفـات نیـکان برمیشـمرد.
(بقره )237،در آیه ی  22نور نیز آمده اسـت که اگر کسـی
دوسـت دارد خداونـد از خطاهایـش چشم پوشـی کـرده و
گناهـش را ببخشـد ،بایـد خـودش هـم از اشـتباه دیگـران
چشم پوشـی کنـد.
بـا نگاهـی بـه شـیوهی زندگانـی رهبـران دینـی نیـز
درمییابیـم کـه ایـن خـوی پسـندیده ،زمینهسـاز اقبـال
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عمومـی بسـیاری از مـردم بـه آن آنـان بـوده اسـت .بـرای
نمونـه بـه ایـن حدیـث پیرامـون آیـه ی فـوق دقـت کنیـد:
روزی یکـی از خدمتـکاران امـام سـجاد ظـرف آبـی را
بـرای وضـوی حضـرت آوردنـد .ظـرف از دسـت خدمتـکار
افتـاد و بـر سـر امـام خـورد .سـر امـام شکسـت .خدمتـکار
ْ
َ َْ َ
كاظ
مین الغ ْیظ» امـام فرمـود:
بالفاصلـه گفـت«َ :و ال ِ
«خشـم خـود را فـرو بـردم!» خدمتـکار ادامـه داد«َ :و
َّ
ْال َ
عافین َع ِن
الن ِاس» امـام فرمـود« :تـو را بخشـیدم!»
ُ
خدمتـکار ادامـه آیـه را تلاوت کـرد و گفـت«َ :و ال َُّله ُی ِح ّب
ْال ُم ْح ِس َ
نین» ایـن بـار امـام بـا تبسـمی بـه او گفـت« :تـو را
آزاد کـردم!»
آیات متناسب :شوری37،و /43اعراف /199،نور.22،
َ َ ُ َ ُ
عف الّل ُه َع ُ
نه و َمن
حدیـث :پیامبـر ا کـرم « :من یعف ی
ََ َ َ
الغ َیظ َی ُ
أجر ُه الله؛ هـر كـس گذشـت كنـد ،خدا نیز از او
کظم
گذشـت كنـد و هـر کـس خشـم خـود را فـرو بـرد ،خداونـد به
تفسـیر قمـی:ج1ص.291
او پـاداش می دهـد».
حاصل نشود رضاى سلطان
تا خاطر بندگان جنوىی
خواهى كه خداى بر تو بخ شد
با خلق خداى كن نكوىی
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55
تعاون و همکاری

ﯭﯮﯯﯰ ﯲﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯸ ﯹﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ
و یكدیگـر را بـر انجـام كارهـای خیـر و پرهیـزكاری یـاری
نماییـد ،و یكدیگـر را بـر گنـاه و تجـاوز یـاری ندهیـد؛ و از
خـدا پـروا كنیـد كـه خـدا سـخت كیفـر اسـت(.مائده)2،
توضیـح :بـه طـور کـه می دانیم انسـان موجـودی اجتماعی
اسـت کـه در روابـط خـود بـا دیگـران محتـاج همـکاری بـا
انـان اسـت .از ایـن رو ،تعـاون و هم بسـتگی در انجـام امور
از عناصـر ذاتـی پیشـرفت یـک جامعـه محسـوب می شـود.
اسلام نیـز بـه ایـن اصـل مهـم توجـه داشـته و در آیـات و
روایـات متعـددی مؤمنـان را بـه همـکاری و هم افزایـی در
امـور دعـوت کـرده اسـت.
بسـیاری از امور اجتماعی جز با تعاون و هم بسـتگی مردم
تحقـق نمی یابـد .بـه همیـن جهـت ،مسـئولیت پذیری هـر
فـرد نسـبت بـه جامعـه ،تأثیـر مسـتقیمی در ارتقـاء کارکـرد
مـادی و معنـوی آن جامعـه خواهد داشـت .توجه به اصل
تعـاون در امـور اقتصـادی ،فرهنگـی و علمـی و  ...نگـرش
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صحیحـی از ارتبـاط دولـت بـا مـردم و نیـز مـردم بـا یکدیگـر
ارائـه می دهـد و تأثیـر شـگرفی در پیشـرفت همه جانبـه ی
جامعـه خواهد داشـت.
در کنـار ایـن اصـل ،بایـد توجـه داشـت کـه مفاهیمـی چون
هم بسـتگی ،اتحاد و مانند آن تنها زمانی ارزش حقیقی و
دینـی دارد کـه در جهـت تقوا و نیکوکاری باشـد؛ نه این که
در مسـیر گنـاه و سـتم بـه دیگـران قـرار گیـرد .بنابرایـن،
مؤمنـان بایـد یکدیگـر را در خوبی هـا کمـک کـرده و از
اشـاعه ی بـدی و فحشـا دور سـازند .نمونـه ی بـارز ایـن دو
مهـم ،در فریضـه ی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر تحقـق
می یابـد.
آیات متناسب :آل عمران /104،نور /71،نور.19،
َ ُ
َ
زال ّ
الن ُاس ِبخ ٍیر ما َأم ُر وا
حدیـث :پیامبـر ا کـرم «:لای
ُ َ َ َُ ََ
ّ َ َّ
ََ َ
ب َ
الم ُ
الب ِر والتقوی؛
عر ِ
وف و نهوا ع ِن المنك ِر و تعاونوا علی ِ
ِ
مـردم تـا وقتـی كـه امـر بـه معـروف و نهـی از منكـر میكننـد
و در نیكـی و پرهیـزكاری یكدیگـر را یـاری میرسـانند ،در
تهذیب األحـکام:ج6ص181ح.373
خوبـی هسـتند».
بین آدم اعضای یکدیگرند
که در آفر ینش ز یک گوهرند
چو عوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را مناند قرار
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56
ایثار و از خودگذشتگی

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄﰅﰆ

و [نیز برای] كسـانی [از انصار اسـت] كه پیش از مهاجران
در سـرای هجـرت و ایمـان [یعنـی مدینـه] جـای گرفتنـد،
[و]كسـانی را كـه بـه سـوی آنـان هجـرت كردهانـد دوسـت
دارنـد ،و در سـینههای خـود نیـاز و چشمداشـتی بـه آنچـه
بـه مهاجـران داده شـده اسـت نمییابنـد ،و آنـان را بـر خود
ترجیـح میدهنـد ،گرچـه خودشـان را نیـاز شـدیدی [بـه
مـال و متـاع] باشـد .و كسـانی را كـه از بخـل و حرصشـان
بازداشـتهاند[،بر همـه موانـع و مشـكالت دنیـا و آخـرت]
پیروزنـد (حشـر)9،
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توضیـح :اهمیـت ایثـار و از خـود گذشـتگی در آموزه هـای
دینـی روشـن اسـت .گذشـتن از مـال ،فرزنـد و جـان و
مجاهـدت در راه خـدا و مبـارزه با نفس و هواهای نفسـانی
همـه از جلوه هـای ایثـار اسـت .نمونه هـای ایثـار در قـرآن
فـراوان اسـت .از گذشـتن از جـان و شـهادت در راه خـدا
گرفتـه تـا گذشـتن از مـال و آبـرو .اوج ایثـار را نیـز می تـوان
در ماجـرای خوابیـدن حضـرت علـی در بسـتر پیامبـر
ا کـرم؟ص؟ هنـگام مهاجرتشـان بـه مدینـه دیـد کـه آیـه ی
 207بقـره بـه آن اشـاره دارد.
آیـه ی بـاال در سـتایش گـروه انصـار نـازل شـده کـه بـا ایثـار
و از خودگذشـتگی و بـا وجـود تنگدسـتی ،خانـه و دارایـی
خـود را بـا مهاجـران تقسـیم کردنـد .از انتهـای آیـه فهمیده
می شـود کـه رسـتگاری در پنـاه ایثـار و از خودگذشـتگی
ُ
اسـت .نقطـه ی مقابـل ایثـار در آیـه« ،ش ّـح» اسـت کـه بـه
معنـای بخـل همـراه بـا حـرص و طمـع اسـت.
آیات متناسب :انفال /74،انسان /8،بقره.207،
َ َ َ
ََ
ُ
َ
فس ِه بالغ ِفی الم ُر وء ِة؛
حدیــث :امام علــی «َ :من آث َر على ن ِ
كســى كــه ایثــار كنــد ،در مـ ّ
ـروت بــه اوج رســیده اســت».

غررالحکم:ج5ص255ح.8225

ن
گذشت از مهه چيز
ای خوشا در
ً
یب نشـ ـ ــان خالص ــا لوجـ ـ ـ ـهاهلل
آن ک ـ ــه یب نام میکنـ ـ ـ ــد ايثار

هست نزديکتـ ـ ـ ــر به قرب اله
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57
وفای به عهد

ﯚﯛ
ﯝﯞﯟ ﯠﯡ
 ...و بـه عهـد (خـود) وفـا كنیـد ،كـه از [وفـای بـه] عهـد
سـؤال مىشـود! (اسـراء)34،
توضیـح :اسلام بـه جهـت تقویـت اعتمـاد و تحکیـم روابـط
اجتماعـی ،مسـلمانان را بـه رعایـت برخـی اصـول اخالقـی
شایسـته فراخوانـده اسـت .یکـی از ایـن اصـول ،وفـای بـه
عهـد اسـت کـه تـرک آن موجـب سـلب اعتمـاد و ایجـاد
ناامنـی و هـرج و مـرج در اجتمـاع می شـود.
اسلام وفـای بـه عهـد و پیمـان را حتـی در مـورد دشـمن
الزم می شـمرد؛ مگـر آن کـه پیمان شـکنی از سـوی آنـان
باشـد .در اهمیـت ایـن صفـت پسـندیده همیـن بـس کـه
در روایات ،شـرط دینداری و نشـانهی مسـلمانی دانسـته
شـده اسـت .یکـی از نشـانه های منافقـان نیـز بدقولـی و
پیمان شـکنی دانسـته شـده اسـت .شـاید به خاطر اهمیت
فـوق العـاده ای كـه وفـای بـه عهـد دارد ،در سـخنان
پیشـوایان دینـی آمـده اسـت کـه هـر كـس می خواهـد بـه
دیگـری وعـده ای بدهـد ،بایـد در ابتـدا تـوان و قدرت خود
142

طرح بزرگ قرآین 1448

را ارزیابـی كنـد و سـپس بـا او قـول و قـرار بگـذارد .امـام
علـی می فرمایـد« :چیـزی را كـه از وفـا كـردن بـه آن ناتـوان
هسـتی ،وعـده مكـن».
در آیـه ی فـوق خداونـد بـه مؤمنـان فرمـان داده اسـت
کـه بایـد بـه عهـد و پیمـان خـود پایبنـد باشـند؛ زیـرا از آن
بازخواسـت می شـود .بایـد توجـه داشـت کـه دامنـهی
مفهومـی وفـای بـه عهـد ،وسـیع تر از قـول و قـرار بـا مـردم
اسـت؛ بلکـه شـامل پایبنـدی بـه پیمـان فطـری بندگـی
یگـردد.
خداونـد و اطاعـت از پیامبـران نیـز م 
آیات متناسب :مائده /1،مؤمنون /8،بقره.177،
دین ل َمن لا َع َ
هد له؛ کسـی کـه
حدیـث :پیامبـر ا کـرم « :لا َ ِ
بحاراالنـوار:ج:٧٥ص.٩٦
بـه عهـدش وفا نمیکنـد ،دین نـدارد».
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فصل دهم:

رفتارهای نامطلوب
اجتماعی
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58
بی تفاوتی نسبت به انحراف دیگران
(ترک نهی از منکر)

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥ

و باید از شما گروهی باشند كه [همه مردم را] به سوی
خیر دعوت نمایند ،و به كار شایسته وادارند ،و از كار
ً
ناپسند بازدارند؛ یقینا اینان رستگارند (آل عمران)104،
توضیــح :اســاس نظــام ارزشــى حا كــم بــر دیــن اســام ،به
هدایــت عمومــی جامعــه بــه ســوی نیکی هــا می انجامد.
بی گمــان بــا کم رنگ شــدن غیرت دینی و شکسته شــدن
حریــم فحشــاء و منکــرات در جامعــه ،بســیاری از مؤمنان
سســت ایمان نیــز دچار لغزش شــده و گمــراه می گردند .از
ایــن رو ،خداونــد با وجــوب امر به معروف و نهــی از منکر،
از مؤمنان خواســته با مظاهر فســاد در جامعه مقابله کرده
و چهــره ی دینــی اجتمــاع را حفــظ نماینــد .جامعه ای که
مؤمنانش نســبت به انحرافات دیگران بی اعتنا باشــند و
بــه رشــد و تعالــی همدیگر در معــارف دینی کمــک نکنند،
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جامعــه ای خمــوده و بــه دور از پویایــی اســت .چنیــن
اجتماعــی به راحتی اســیر دشــمنان درونــی و بیرونی خود
شــده و تــوان مقابله بــا تهاجم آنان را نخواهد داشــت .به
همیــن جهت ،یکــی از مهم ترین عوامل فســاد امت های
گذشــته ،بی تفاوتــی مؤمنــان نســبت بــه گنــاه دیگــران
می باشد.
ترک این دو فریضه آثار مخرب و زیانباری برای جامعه ی
اســامی دارد کــه دامن آن حتی مؤمنــان را خواهد گرفت؛
زیــرا بــه تکلیف دینی خود در آ گاه ســازی و ارشــاد دیگران
بی اعتنا بودند.
گفتنی است که امر به معروف و نهی از منکر دارای شروط،
آداب و مراتبــی اســت که رعایــت آن ضروری اســت .بنابر
آیــه ی فــوق ،یکــی از وظایف حکومت اســامی ،تشــکیل
گروه های ســازمان یافته ،منســجم و آ گاه بــرای مقابله با
منکرات عمومی و آشکار جامعه است.
آیات متناسب :آل عمران /110،انفال /25،هود.116،
َ َ
َ
حدیــث :پیامبر ا کــرم «َ :ل َت ُأم ُر َّن ب َ
وف و ل َت ُنه ّن ع ِن
المعر ِ
ِ
ُ َ َ َ َّ ُ َ
الّله؛ یــا امــر بــه معــروف و نهى از
المنك ِر أو ل َی ُع ّمنكم عذ ُاب ِ
منكــر مىكنید ،یا عذاب خدا همه ی شــما را فرا مى گیرد».

میزان الحکمة:ج:7ص.332
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59
تمسخر و تحقیر دیگران

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ
ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ
ای اهـل ایمـان! نباید گروهی گروه دیگر را مسـخره كنند،
شـاید مسـخره شـدهها از مسـخره كننـدگان بهتـر باشـند،
ونبایـد زنانـی زنـان دیگـر را [مسـخره كننـد] شـاید مسـخره
شـدهها از مسـخره كننـدگان بهتـر باشـند ،و از یكدیگـر
عیبجویـی نكنیـد و یكدیگـر را بـا لقـب هـای ناپسـند صدا
نزنیـد؛ بـد نشـانه و عالمتـی اسـت اینكـه انسـانی را پـس
تگـذاری كننـد.
از ایمـان آوردنـش بـه لقـب زشـت عالم 
و كسـانی كـه [از ایـن امـور ناهنجـار و زشـت] توبـه نكننـد
سـتمكارند (حجـرات)11،
توضیـح :یکـی از ناپسـندترین صفـات اخالقـی ،تمسـخر
و طعنـه زدن بـه دیگـران اسـت کـه ریشـه در تکبـر و
خودبزرگبینـی دارد .از نظـر اسلام ،ملاک برتـری
انسـان ها بـر یکدیگـر ،تقواسـت و کسـی جـز خـدا از میـزان
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تقـوای اشـخاص آ گاه نیسـت .بنابرایـن احـدی نمی تواند
خـود را برتـر از دیگـران دانسـته و آنـان را تحقیـر یـا مسـخره
کنـد .در آیـهی مذکـور به همین دلیل برای نهی از تمسـخر
دیگـران اشـاره شـده اسـت.
قرآن در آیه ی  67بقره تمسخر را صفت جاهالن میداند؛
زیرا تنها کسی افراد فرودست خود را مورد طعنه و استهزاء
قــرار میدهــد که فضــل و مراتــب انســانها را از دریچهی
امتیازات موهوم و نابخردانه در دنیا بداند.
شایان توجه است که در این آیه چند گونه ی جزئی برای
مســخره کــردن مطرح شــده نشــاندهندهی رواج بیشــتر
این نوع تمسخرها در میان مردم است -1 :مسخره کردن
اقــوام دیگــر؛ ماننــد تمســخر نــژاد ،قبیلــه ،گویش یا شــهر
دیگران -2 .مســخره کردن زنان نسبت به هم -3 .صدا
زدن افراد با لقب های ناپسند و خردکننده.
آیات متناسب :همزه /1،بقره /67،مطففین29،و.30
َ َ َّ ُ ً َ َّ
ؤمنا أذله الّله؛ كســى
حدیــث :پیامبــر ا کــرم « :م ْن أذل م ِ

كه مؤمنى را خوار شمارد ،خدا او را ذلیل خواهد كرد».

طوسی:ص182ح.306

تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است

میزند بر هم جهان را ،هر که یک دل بشکند
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60
دروغ و فریبکاری

ﭰﭱﭲﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ

فقط كسانی [به خدا و پیامبر] دروغ میبندند كه به
آیات خدا ایمان ندارند ،و اینانند كه دروغ گوی واقعیاند
(نحل)105،
توضیـح :دروغ ،ریشـهی بسـیاری از رذایـل اخالقـی و کلیـد
گناهـان نامیـده شـده اسـت و بـه تعبیـر روایـات ،کلیـد ورود
بـه خانـهی گناهـان و رذایـل اخالقـی اسـت .در بزرگـی و
شـدت ایـن عمـل نکوهیـده همیـن بس کـه مطابـق برخی
روایـات ،تنهـا گناهـی اسـت کـه بـه هیچوجـه از مؤمـن سـر
نمیزنـد( .بحاراالنـوار ،ج ،72ص )172ایـن بـدان جهـت اسـت کـه
دروغ ،از نفـاق ،تـرس ،منفعتطلبـی و عـدم بـاور بـه علـم
و عدالـت خـدا نشـأت می گیـرد و بـا انجـام آن ،پیکـرهی
اعتقـادات دینـی یـک فـرد بـه کلـی متزلـزل میگـردد.
در آیـه ی بـاال نیـز بـر ایـن مطلـب تصریـح شـده اسـت کـه
کسـانی کـه دروغ می گوینـد ،بـه خـدا ایمـان ندارنـد .از آثـار
شـوم دروغ میتـوان بـه از بیـن رفتـن اعتمـاد عمومـی،
ایجـاد نفـاق و دوریـی و سستشـدن باورهـای مذهبـی
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اشـاره کـرد .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در متـون دینـی ،از
دروغ بـه شـوخی نیـز نهـی شـده اسـت؛ زیـرا ممکـن اسـت
تبدیـل بـه عـادت شـود و یـا اعتماد دیگـران را از بیـن ببرد.
دروغ را نبایـد تنهـا در گفتـار افـراد جسـتجو کـرد؛ بلکـه
ممکـن اسـت در رفتـار او نیـز کاری خلاف واقـع دیـده شـود
کـه مـا بـه آن «فریبـکاری» می گوییـم .فریبـکاری گناهـی
اسـت کـه متأسـفانه دامـان بسـیاری از مـردم را گرفتـه
اسـت؛ بـدون آن کـه توجهـی بـه عواقـب شـوم آن داشـته
باشـند .راه مقابلـه بـا ایـن گنـاه ،احسـاس مسـئولیت
نسـبت بـه جامعـه و افـراد و نیـز بـاور قلبی به علـم و آ گاهی
خداسـت .آری! اگر کسـی خدا را بر اعمال خویش حاضر و
ناظـر ببینـد ،نخواهد توانسـت بـا فریب دیگـران در معامله
یـا کار و  ...تنهـا بـه سـود انـدک و موقتـی خـود فکـر کنـد.
آیات متناسب :زمر /3،یونس /69 ،نحل.116،
ْ
َ ّ
حدیــث :امــام علــی َ :
الإیمان حتى
«لای ِج ُد ال َع ْب ُد َط ْع َم
ِ
َ
ْ ْ
َ
ْ
َیت ُر َک ال ِکذ َب َه ْزله َو ِج ّده؛ بنــده هی ـچگاه طعــم ایمــان را
نکــه دروغ را تــرک کنــد؛ چــه شــوخى و چه
نمىچشــد تــا آ 
کافی:ج2ص340ح.11
جدى».
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61
غیبت و بدگویی

...ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

 ...و از یكدیگـر غیبـت ننماییـد ،آیـا احـدی از شـما دوسـت
دارد كـه گوشـت بـرادر مـردهاش را بخـورد؟ بیتردیـد [از
ایـن كار]نفـرت داریـد ،از خـدا پـروا كنیـد كـه خـدا بسـیار
توبهپذیـر و مهربـان اسـت (حجـرات)12،
توضیــح :دیــن مبین اســام ،اهمیت فراوانی بــرای آبروی
مؤمنان قائل شده است و به هیچ کس اجازه نداده است
تا آبرو و حیثیت دیگران را به خطر اندازد .به همین دلیل،
در اســام از غیبــت و بدگویــی در نبــود دیگران نهی شــده
اســت .این در حالی اســت کــه مترقیتریــن جوامع حافظ
حقوق انسان ،هنوز به چنین حق بزرگی پی نبرده اند.
قــرآن غیبــت را بــه مثابهی آن میداند که کســی گوشــت
بــرادر مــردهاش را بخورد .این تشــبیه بیانگر این مطالب
اســت که آبروی هر فرد چون گوشــت تن او اســت و تجاوز
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بــه آبروی بــرادر دینی ،مانند خوردن گوشــت تن او -و در
نتیجــه ،از بیــن رفتــن وی -میباشــد؛ بهویــژه آنکــه این
تجــاوز در غیــاب وی باشــد کــه قدرت دفــاع از خــود را نیز
نــدارد .تعبیر گوشــت مــرده نیز از این جهت اســت .از این
رو ،همانگونه که نکوهیدهترین اعمال ،خوردن گوشــت
همنوعان -بهویژه برادر انسان -است و حتی حیوانات از
انجام چنین عملی ابا دارند ،غیبت نیز زشــت و تنفرانگیز
است.
آنچــه ایــن عمــل زشــت را از بســیاری از گناهــان متمایــز
میســازد ،بیتوجهــی بــه قبــح آن و بهانهتراشــی برخــی
مؤمنــان برای انجام آن اســت .بدین منظور باید مضرات
غیبــت ،بــه خوبــی تبییــن گــردد تــا جامعــه از پیامدهای
شــومی چــون بیاعتمــادی و تفرقــه در امــان مانــد .البته
باید توجه داشت که غیبت در مواردی جایز؛ بلکه واجب
اســت .مــوارد اســتثناء غیبــت را می تــوان از کتــب اخالقی
جستجو نمود.
آیات متناسب :نساء 148،و  /149همزه /1،نور.19،
ُ َ ْ َ َ َّ
ُ
لاب
حدیث :امام سجاد « :إیاکم و ال ِغیبة فإنها إدام ِک ِ
ّ
النار؛ از غیبــت پرهیز کنید ،زیرا غیبت خورش س ـگهای
جهنم است».

امالی صدوق:ص239ج.9

هر كه عیب دگران پیش تو آورد و مشرد
ىب گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد
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62
تهمت و سوء ظن

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
و هر كس مرتكب خطا یا گناهی شود ،سپس آن را به
پاكدامن بیگناهی نسبت دهد ،بیتردید بهتان و گناهی
آشكار بر دوش گرفته است (نساء)112،
توضیــح :تهمــت از آشــکارترین مصادیــق هتــک آبــروی
دیگــران و از جمل ـهی بزرگتریــن گناهــان کبیــره اســت؛
زیــرا در خود ،گناهان دیگری چون دروغ و ســخن از روی
نادانــی و  ...را نیــز در بر دارد .این گناه مهمترین حربهی
مقابلهی دشــمنان با صالحان در طول تاریخ بوده اســت؛
چه این که آنان همواره انبیاء را به سفاهت ،جنون یا شعر
و  ...متهــم می کردند .این خود به تنهایی برای زشــتی و
ناپسندی این عمل کفایت میکند.
مهم تریــن عوامــل تهمــت زدن ،حســادت ،ضعــف و
حقــارت درونــی و نیــز جهالــت و نابخردی اســت .مطابق
آیــات و روایــات ،خداونــد مجــازات بســیار ســنگینی برای
تهمتزنندگان در دنیا و آخرت قرار داده است.
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پیامدهــای شــوم ایــن رذیل ـهی اخالقــی بســیار اســت .از
یتــوان بــه زوال ایمــان ،برهم خــوردن روابط
آن جملــه م 
انســانی ،خواری و رســوایی در دنیا اشــاره کــرد .به همین
دلیــل ،خداوند به مؤمنان فرمان داده اســت تا فعل برادر
دینی خود را حمل بر صحت نموده و از تهمت و ســوءظن
نســبت بــه وی پرهیــز نماینــد؛ زیــرا حرمــت او از حرمــت
خانه ی خدا نیز باالتر است.
امــروزه بــا پیشــرفت و گســتردگی وســایل ارتبــاط جمعی،
گنــاه تهمــت زدن اشــکال تازه تــری نیــز بــه خــود گرفتــه
اســت .نمونه هــای آن را بــه راحتــی می تــوان هــر روز در
جراید و مطبوعات و در ابعاد مختلف سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و ورزشی مشاهده نمود.
آیات متناسب :نور /17-15،اسراء /36،احزاب.58،
َ
«الب ْه ُ
تان َع َلی َ
أثق ُل ِمنَ
حدیــث :امــام علــی ُ :
یء
الب ِر ِ
الراسیات؛ [بزرگــی گنــاه] تهمت بــه بی گناهان ،از
بال
ِ
الج ِ
ِ
خصال:ص348ح.21
کوه های استوارسنگین تر است».
مر یز آبروی برادر به کوی

که دهرت نر یزد به شهر آبروی
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63
مکر و حیله

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ...ﯻ
ایـن نفـرت بـه سـبب گردنكشـی و ّ
تكبـر آنـان در زمیـن و
نیرنـگ زشتشـان بـود؛ و نیرنگ زشـت جز اهلـش را احاطه
نمیكند(.فاطـر)43،
توضیــح :مکــر به معنای زیرکی و فطانتی اســت که ســبب
می شــود تــا فــرد از راه ســریع تر و مخفی تــر بــه هــدف خود
برســد .بــر ایــن اســاس ،مکــر بــه خــودی خــود نکوهیــده
نیســت و به خداوند نیز نســبت داده شده است ،ولی مکر
بــد -یعنــی مکری که برای اهداف ناپســند صورت گیرد-
از زشــت ترین رذایــل اخالقــی اســت و نشــانه ی حقارت و
زبونی عامل آن می باشد.
قرآن ضمن نکوهش شدید منافقان برای مکر و خدعه ی
در دیــن ،تأ کیــد می نمایــد کــه عاقبــت مکــر و حیلــه بــه
خــود شــخص برمی گــردد .ایــن ســنت الهــی بــه قــدری
مــورد مشــاهده ی مــردم در طــول تاریــخ بــوده اســت کــه
ضرب المثل هــای مختلفی نیز از آن ســاخته شــده اســت.
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بــرای نمونــه به این مثل ها می توان اشــاره کــرد« :هر چه
كنــى بــه خود كنى /گر همــه نیك و بد كنــى» «از مكافات
عمل غافل مشو /گندم از گندم بروید جو زجو»
مکــر در زمــره ی گناهــان کبیــره اســت و اشــکال و مراتــب
ً
مختلفــی دارد؛ مثــا تقلــب کــردن ،دورویــی ،غــش در
معامله و  ...از موارد پیش پا افتاده و ســطحی آن اســت.
بارزتریــن مراتــب مکــر ،مکــر و خدعه ی منافقــان با خدا و
مؤمنان اســت و بیشــتر مــواردی که در قرآن به مســأله ی
مکر پرداخته شده نیز ،در این زمینه است.
آیات متناسب :رعد /42،نحل /26،آل عمران.54،
َ
سبحانهُ
بالناس َر َّد ُ
كر ّ
حدیــث :امــام علــی «َ :من َم َ
الّله
ِ
َم َ
كر ُه فی ُع ُن ِق ِه؛ هــر كــه بــه مــردم نیرنــگ بزنــد ،خداونــد
ســبحان نیرنــگ او را گریبــان گیــر خــودش مــى كنــد».
غررالحکم:ج5ص377ح.8832

سهپر تیغ مکافات بر کف استاده است
چه الزم است که ما فکر انتقام کنمی؟
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فصل یازدهم:

رفتارهای
مطلوب درخانواده
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64
تشویق به ازدواج و پا کدامنی

ﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ...

[مردان و زنان] بیهمسر و غالمان و كنیزان شایستۀ
خود را همسر دهید؛ اگر تهیدستاند ،خدا آنان را از
فزونبخشی خود بینیاز میكند؛ و خدا بسیار عطا كننده
و داناست )32(.و كسانی كه [وسیلۀ] ازدواجی نمییابند
باید پاكدامنی پیشه كنند تا خدا آنان را از فزون بخشی
خود توانگر سازد()33(...نور)
توضیــح :اســام به عنــوان جامع تریــن برنامه ی ســعادت
بشــر ،بــه قــوای غریــزی انســان توجــه نمــوده و در صــدد
تعدیــل و بهره ی مناســب از آن برآمده اســت .یکی از این
غرایــز ،میــل جنســی و شــهوت اســت کــه ارضــاء آن از راه
ازدواج مشــروع اســت .ازدواج ســبب ایجاد الفت و آرامش
در انســان ها ،تولید نســل ،حفظ جامعه از فســاد اخالقی،
افزایــش امیــد و نشــاط در زندگــی و بســیاری فوایــد دیگــر
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می گــردد .بــه همین جهت ،اســام جوانان را بــه ازدواج و
پیروی از سنت رسول خدا فراخوانده است .افزون بر آن،
مؤمنان دیگر را به ترغیب جوانان برای ازدواج و تســهیل
شــرایط برای آنان دعوت نموده است .خداوند هم چنین
در آیــه ی بــاال ،بــرای جلوگیــری از هــر عــذر و بهانــه ا ی،
تضمیــن نمــوده اســت کــه خــود او زوج هــای جــوان را از
فضــل و رحمتــش بهرهمند ســازد .بدین ترتیب کســی که
بی جهــت و بــا بهانه هــای غیرمعقولــی چــون بی پولــی یا
تــرس از آینــده و  ...از ازدواج پرهیــز می نماید ،در حقیقت
وعده ی نیکوی پروردگارش را باور ندارد.
در آیــه ی بعــد ،بــه کســانی کــه فرصت یــا امکانــات اولیه
برای ازدواج را ندارند ،توصیه شــده تا عفت پیشــه کنند و
از نزدیک شدن به زمینه های گناه خودداری کنند.
آیات متناسب :روم /21،نحل /72،اعراف.189،
َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ
دینه
ن تز وج فقد
حدیــث :پیامبر ا كرم « :م 
أح َر ز ِن ْصف ِ
َ ّ
ّ
صف الباقی؛ هــر کــس ازدواج کنــد ،نیمی
ف َلیت ِق الله فی ِ
الن ِ
از دینش را حفظ کرده است؛ پس در نیم دیگر از خدا پروا
امالی طوسی:ص518ح.1137
کند».

161

طرح بزرگ قرآین 1448

65
محبت میان همسران (همسردوستی)

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮖﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮗ
ﮕ
ﮝﮞ
و از نشــانههای [قــدرت و ربوبیــت]او ایــن اســت كــه بــرای
شــما از جنــس خودتــان همســرانی آفریــد تــا در كنارشــان
آرامــش یابیــد و در میــان شــما دوســتی و مهربانــی قــرار داد؛
ً
یقینــا در ایــن [كار شــگفتانگیز] نشــانههایی اســت بــرای
مردمــی كــه میاندیشــند(،روم )21،
توضیـح :بـر خلاف برخـی ادیـان ،از منظـر اسلام ،ازدواج
عامـل قـرب بـه پـروردگار و زمینه سـاز دوری از شـیطان و
هوای نفس اسـت .خداوند کریم ازدواج را مایه ی آرامش
و مهربانـی دانسـته و الفـت و مـودت میـان همسـران ،را
نشـانه ی لطـف و قـدرت خـود می دانـد .طبـق ایـن آیـه،
وجود محبت میان زن و شـوهر نه تنها نکوهیده نیسـت،
ً
بلکـه امـری کاملا پسـندیده و از آیـات الهـی میباشـد.
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نکتـه ی قابـل توجـه ایـن اسـت کـه خداونـد بـه واسـطه ی
ازدواج نـه تنهـا مـودت و دوسـتی میـان همسـران را بـه
وجـود مـی آورد؛ بلکـه رحمـت و عنایـت خاصـش را نیـز بـر
آنـان سـرازیر می کنـد.
از نظـر دیـن مبیـن اسلام ،محبـت کـردن زن و مـرد بـه
یکدیگـر و حفـظ احتـرام متقابـل ،امیـد و نشـاط زندگـی و
بندگی را در آنان حفظ کرده و سـبب رشـد و تعالی معنوی
خانـواده می شـود .بنابرایـن ،زن و شـوهر بایـد سـعی کننـد
میـزان صفـا و صمیمیـت و دوسـتی میـان خـود را افزایـش
دهنـد و از بـروز هرگونـه عاملـی کـه دوسـتی میـان آنـان را
بـه هـم بزنـد جلوگیـری کننـد .البتـه بایـد توجـه داشـت
کـه در منطـق قـرآن ،هـدف اصلـی از ازدواج ،رسـیدن بـه
آرامـش روحـی و ایجـاد زمینـه بـرای بندگی بهتر خداسـت.
بنابرایـن ،محبـت میـان همسـران نیـز نبایـد از ایـن مسـیر
الهـی خـارج نشـود.
آیات متناسب :اعراف /189،بقره /187،نساء.19،
حدیــث :امــام ســجاد ّ :
«حق زن این اســت كــه بدانى
خداونــد متعــال او را مایــه ی آرامــش و انــس تو قــرار داده
است و بدانى كه این نعمتى است كه خداوند به تو داده؛
من ال یحضره
پــس او را گرامــى دارى و بــا وى نرمخــو باشــى».

الفقیه:ج2ص621ح.3214
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66
خوش رفتاری با همسر

 ...ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰ
 ...و بــا آنــان بــه صورتــی پســندیده رفتــار كنیــد .و ا گــر از آنــان
نفــرت داشــتید [بــاز هــم بــا آنــان پســندیده رفتــار كنیــد] چــه
بســا چیــزی خوشــایند شــما نیســت و خــدا در آن خیــر فراوانــی
قــرار میدهــد (نســاء)19 ،
توضیح :از دیگر مشخصههای اصلی سبک زندگی قرآنی،
خوشرفتــاری زن و شــوهر بــا یکدیگر اســت .ایــن توصیه
بهویــژه بــه مــردان شــده اســت؛ زیــرا قــرآن ،مرد را ســنگ
زیرین آسیای زندگی میداند و همانگونه که وی را مدیر
اجرایــی خانواده میداند ،هرگونه اســتعالء و برتریجویی
را نیز در مورد وی محکوم کرده است.
در ایــن آیــه ،خداونــد به مــردان فرمان می دهد تــا با زنان
رفتار شایســته و نیکو داشــته باشند و در نامالیمات زندگی
زناشــویی خویشــتندار باشــند؛ زیرا مصلحت خانــواده در
حفــظ صلــح و آرامــش میــان همســران اســت .در نظــرگاه
164

طرح بزرگ قرآین 1448

قــرآن ،زن و مرد هم چون لباســی بــرای یکدیگر ،عیوب و
زشــتی هم را می پوشــانند .این تشــبیه بلیغ و رسا ،گویای
نکات فروانی در حوزهی علوم تربیتی و آداب همسرداری
اســت که در کتب تفســیر به آن اشــاره شده اســت .پیامبر
ا كــرم می فرماید« :بهترین شــما كســى اســت كه براى
خانواده اش بهتر باشد و من از همهی شما براى خانوادهام
بهترم( ».من ال یحضر الفقیه:ج3ص555ح)4908
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اگرچــه خطــاب آیه با
مردان اســت ،ولی روشن اســت که این دستور ،یکسویه
نیست و تنها به این دلیل خطاب به مردان آمده که حق
طــاق بــا آنــان اســت و زمینهی بــروز رفتــار مســتبدانه در
ایشان بیشتر است.
آیات متناسب :بقره /187،نساء /128،نساء.35،
َ
ُّ َ َ َ
ُ
حس ِن الص
حبة لها ِل َیصف َو
حدیـث :امـام علـی « :أ ِ
ُ
َعیش َك؛ بـا همسـرت خـوش رفتـار بـاش تـا زندگـى ات بـا
مـن ال یحضـره الفقیـه:ج3ص556ح.4911
صفـا گـردد».
ُ ّ
اق خداست
مهرباین صفت بارز عش ِ
یادمان باشد از این کار ِابـایی نکنمی
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67
مسئولیت در برابر هدایت خانواده

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱ

ای مؤمنـان! خـود و خانـواده خـود را از آتشـی كـه هیـزم آن
انسـان هـا و سـنگ هـا اسـت حفظ كنیـد .بر آن فرشـتگانی
خشـن و سـختگیر گمـارده شـدهاند كـه از آنچـه خـدا بـه
آنـان دسـتور داده ،سـرپیچی نمیكننـد ،و آنچـه را بـه آن
مأمورنـد ،همـواره انجـام میدهنـد (تحریـم)6،
توضیح :در ســبک زندگی اســامی ،همه چیز تحت الشعاع
بندگی خدا و پیشــرفت معنوی بنــدگان خالصه قرار دارد.
از ایــن رو ،مهمترین بایســتهی اخالقــی خانواده  ی دینی
نیــز کمــک و همراهــی اعضــای آن در امــور معنــوی بــه
یکدیگر دانســت .بر این اســاس ،خانواده ،کوچکترین و
اساسیترین واحد تربیت دینی را تشکیل می دهد.
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از منظــر قــرآن ،هــر یــک از اعضــای خانــواده -و بــه ویــژه
مــردان به عنــوان مدیر اجرایــی خانواده -بایــد یکدیگر را
در رشــد و تکامــل معنوی یــاری کرده و از ســقوط و تباهی
برهانند .با نگاهی به ســیرهی انبیاء در قرآن ،درمییابیم
کــه آنــان توجه ویژهای بــه هدایت همســر و فرزندان خود
نمــوده و حتــی پیــش از والدت فرزنــدان خــود ،از خداوند
طلب هدایت و پاکی آنان را نمودهاند.
امــام صادق می فرماید« :هنگامی که آیه ی فوق نازل
شد ،مردی از مسلمانان نشست و شروع به گریستن کرد و
گفت« :من خودم را نمی توانم حفظ کنم؛ حال مسئولیت
خانــواده ام نیــز بــه مــن ســپرده شــد .رســول خــدا؟ص؟ بــه
او فرمــود« :بــرای تــو همیــن کافــی اســت کــه آن چــه بــه
خــودت فرمــان می دهــی ،بــه آنــان نیــز فرمان دهــی و هر
چــه خــودت را از آن منــع می کنــی ،آنان را نیــز منع کنی».
(کافی:ج5ص62ح).1
آیات متناسب :طه /132،لقمان /13،مریم.55،
حدیث :پیامبر اکرم « :حق زن بر شــوهرش این اســت
كــه او را ســیر كنــد ،لبــاس بپوشــاند ،نمــاز و روزه و زكات را
ا گــر در مالش حق زكاتی اســت -بــه او یاد دهد ،و زن نیزمستدرک الوسائل:ج:14ص .243
در این كارها با او مخالفت نکند».

167

طرح بزرگ قرآین 1448

68
وظایف هر یک از همسران

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ  ...ﭽ
تدبیركنندگان [زندگی] زنانند ،به
مردان ،كارگزاران و
ِ
خاطر آن كه خدا مردان را [از جهت توان جسمی و تحمل
مشكالت و قدرت روحی و فكری] بر زنان برتری داده ،و
به خاطر آن كه [مردان] از اموالشان هزینۀ زندگی زنان
ّ
را [به عنوان حقی واجب] میپردازند؛ پس زنان شایسته
و درست كار [با رعایت قوانین حق] فرمانبردار [و مطیع
شوهر]ند [و] در برابر حقوقی كه خدا [به نفع آنان برعهدۀ
شوهرانشان] نهاده است ،در غیاب شوهر [حقوق و اسرار
و اموال او را] حفظ میكنند( ...نساء)34،
توضیـح :از نظـر دیـن مبیـن اسلام،هر یـک از زن و شـوهر
حقـوق و وظایـف متقابلـی دارنـد کـه عمـل بـه آن ضامـن
خوشـبختی و موفقیـت آنـان می گـردد .بـر ایـن اسـاس،
شـاید بتـوان اساسـی ترین شـرط موفقیـت هـر زندگـی را
وظیفه مـداری و احسـاس مسـئولیت همسـران نسـبت بـه
وظایـف ذاتی شـان دانسـت.
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آیه ی فوق از آیات راهگشـا و بسـیار کلیدی قرآن می باشـد
کـه متأسـفانه نسـبت بـه مفاهیـم حکیمانـه و مترقـی آن
کم لطفـی صـورت گرفتـه اسـت .ایـن آیه به خوبـی وظایف
زن و شـوهر را در اداره ی زندگـی ترسـیم می نمایـد .مـردان
بـه جهـت توانایی هـای جسـمی و قـدرت روحـی-وظیفـه ی تدبیـر زندگـی و درآمدزایـی دارنـد و زنـان -بـه
جهـت قـدرت روحـی و عاطفـی -نـگاه داری امـور منـزل را
بـر عهـده دارنـد .هـر کـدام از ایـن امـور ،بـه جای خـود مهم
و حیاتـی اسـت و دو بـال موفقیـت در زندگـی را تضمیـن
می نمایـد .بنابـر مفـاد ایـن آیـه ،مدیریـت و تدبیـر کلـی امور
خانـواده بـا مـرد اسـت؛ زیـرا او از سـاختار جسـمی و روحـی
قوی تـری در برابـر مشـکالت برخـوردار اسـت .هم چنیـن
ویژگـی زنـان شایسـته آن اسـت کـه در برابـر شـوهر خـود،
مطیـع و فروتـن و رازدار باشـد .روشـن اسـت کـه حکم فوق
زمینه ی سـوء اسـتفاده ی مـردان را فراهم نمـی آورد؛ بلکه
مسـئولیت آنـان را نسـبت بـه پیشـبرد و هدایـت مـادی و
معنـوی خانـواده بیشـتر می کنـد.
آیات متناسب :نساء /128،نساء /35،بقره.228،
ُ ُ َّ َ ُّ
حدیـث :امـام کاظـم « :ج ُ
هاد َ
رأة حسن التبع ِل؛
الم ِ
ِ
کافـی:ج5ص507ح.4
جهـاد زن ،خوب شـوهردارى كردن اسـت».
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69
تشویق به تولید و تربیت نسل پا ک و صالح

 ...ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭟﭠﭡﭢ

 ...ای پروردگار من! مرا از سوی خود فرزندی نیكو عطا
ً
كن ،یقینا تو شنوای دعایی (آل عمران)38 ،
توضیــح :اســام تولیــد نســل صالــح را امــری بســیار نیکو و
شایســته می دانــد .ایــن مطلــب از چنــد دعــای انبیــاء در
قــرآن فهمیده می شــود .یکی از این دعاهــا دعای زکریای
پیامبــر؟ص؟ اســت .آن حضــرت در کهنســالی و در حالــی
کــه همســر او پیــر ،عقیــم ونــازا بــود ،از درگاه الهــی نومیــد
نشــده و از خداونــد طلــب فرزنــد کــرد تا نــام نیــک او را که
بــه یادگار بگذارد .از این دعا چند نکته فهمیده می شــود:
 -1برخــورداری از فرزنــد و نســلی کــه ادامه دهنــده ی یــاد
و خاطــره ی آدمــی باشــد ،امــری نیکــو و پســندیده اســت
تــا جایــی که زکریــا در کهنســالی نیــز آن را از خداوند طلب
می کنــد -2 .در منطــق دینی ،پیــش از همه چیز ،هدایت
و پاکی نســل و فرزندان مهم اســت .از این رو ،اولیای خدا
حتی هنگام دعای برای فرزنددار شــدن ،اول درخواســت
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می کردند که آن فرزند صالح و پاکیزه باشد.
آری! اســام مهم ترین حقوق والدین بر فرزندان را تربیت
دینــی و به ویــژه آمــوزش نمــاز و قــرآن بــه آنــان دانســته و
بــه همیــن جهــت ،مؤمنان بــه تربیــت دینی فرزندانشــان
عنایت خاصی داشــتند .نامه ی حکیمانه ی امام علی به
فرزندش و پند و اندرزهای حکیمانه ی لقمان به فرزندش
نمونه های برجســته ی این مدعا هســتند -3 .از این دعا
هم چنیــن فهمیــده می شــود کــه نباید به جهــت ناممکن
بــودن امــری در نظــر خــود ،از دعــا صرف نظــر نمــود .چــه
بســایی خدایــی که یک عمر بــه زکریا و همســر عقی و
نازایــش فرزند نداد ،به یک باره به او فرزند نیکویی چون
یحیی عطا کند که نامش در تاریخ جاودانه بماند.
آیــات متناســب :لقمــان 13،تــا  /19ابراهیــم 35،و /40
احقاف.15،
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
حدیــث :امــام علــی َ :
«ح ّق ال َول ِد َعلى ال َوا ِل ِد أ ْن ُی َح ِّس َن
ْ َ ُ َ ُ َ ّ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ّ َ ُ ْ ُْ
اسمه و یح ِسن أدبه و یع ِلمه القرآن؛ حق پسر بر پدرش این
اســت کــه نام نیــک و واال برایش برگزینــد و او را به خوبی
نهج البالغه :حکمت .399
تربیت کند و به او قرآن بیاموزد».
چو خواهی که نامت مباند به جای
پسر را خردمندی آموز و رای
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فصل دوازدهم:

رفتارهای مطلوب اقتصادی
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70
تالش برای به دست آوردن روزی حالل

ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

او كسى است كه زمین را براى شما رام كرد ،بر شانههاى
آن راه برویـد و از روزی هـاى خداونـد بخوریـد و بازگشـت و
اجتماع همه به سـوى اوسـت! (ملک)15،
توضیح :قرآن کریم کتابی است که از تمام نیازهای مادی
و معنوی انســان فروگذار نکرده اســت .احکام اجتماعی و
اقتصــادی اســام نیز بخــش قابل توجهی از آیــات قرآن را
به خود اختصاص داده است .این احکام چون سایر اوامر
الهــی از ســوی خالــق یکتا و آ گاه بــه مصالح انســان صادر
شده و باید به آن ایمان داشت و به آن عمل نمود.
کســب حــال در اســام از بزرگ تریــن عبــادات و هــم وزن
جهاد در راه خدا دانســته شــد .در منطق این دین مبین،
کار نوعــی عبــادت اســت و کارآفرینــی از برتریــن مصادیق
خدمت به خلق به شــمار می رود .در تاریخ آمده اســت که
پیامبر اســام دســت کارگری که برای خانــواده اش روزی
می آورد را بوسید و فرمود« :این دستی است که هرگز آتش
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جهنم به آن نمی رســد ».این نشــان از ارزش کار در اســام
دارد .البته کار نیز -مانند هر عبادت دیگر -تنها اگر برای
رضای خدا و به هدف الهی باشد ،مورد تحسین و تشویق
اسالم است.
خداونــد متعــال در آیــه ی فــوق ،از این نعمت بــزرگ خود
یــادآوری نمــوده اســت کــه زمین را برای انســان مســخر و
راهــوار نمــود تا در آن راه رفتــه و از روزی های آن بخورند.
ایــن تعبیــر کنایــه از ایــن اســت کــه بــرای برخــورداری از
روزی هــای روی زمیــن ،باید تالش کــرد و به دنبال آن به
راه افتاد.
ذکــر ایــن نکتــه نیــز بســیار ضــروری اســت کــه اســام بــه
عمــوم کــردم توصیــه ی اکیــد نمــوده اســت تــا فراگیــری
احــکام اقتصادی ،خــود را از قرار گرفتــن در معرض اموال
حــرام و نامشــروع برهانند؛ زیرا اثر ســوئی در زندگی آنان و
فرزندانشان خواهد داشت.
آیات متناسب :بقره /275،نساء /29،اسراء.35،
َ ُّ
الف ْق َه ُث َّم َ
الم ْت َج َر،
حدیــث :امام علــی « :یا َمعشر الت ّج ِار! ِ
الف ْق َه ُث ّم َ ْ
الف ْق َه ُث ّم َ
الم ْت َج َر؛ اى جماعــت تاجــران!
المت َج َرِ ،
ِ
نخســت احــكام [داد و ســتد را بیاموزیــد] ســپس تجارت،
نخســت احكام ،ســپس تجارت ،نخســت احكام ،سپس
کافی:ج5ص150ح.1
تجارت».
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71
پرهیز از معامالت نامشروع اقتصادی (چون ربا)

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦ
ای اهـل ایمـان! از خـدا پـروا كنیـد ،و ا گـر مؤمـن هسـتید
آنچـه را از ربـا [بـر عهـدۀ مردم]باقـی مانـده رهـا كنیـد.
( )278وا گـر چنیـن نكردیـد [و بـه رباخـواری اصـرار
ورزیدیـد] بـه جنگـی بـزرگ از سـوی خـدا و رسـولش [بر ضد
خود]یقیـن كنیـد؛ و ا گـر توبـه كردیـد ،اصـل سـرمایههای
شـما بـرای خـود شماسـت كـه در ایـن صـورت نـه سـتم
میكنیـد و نـه مـورد سـتم قـرار میگیرید()279(.بقـره)
ً
توضیح :قبال گفته شــد که اســام با تولید ثروت از هر راه و
به هر صورتی موافق نیســت و بر این اســاس ،مســلمانان
را بــه رعایــت موازیــن شــرعی در امــور اقتصــادی دعــوت
کرده اســت .یکی از اصول اقتصاد اســامی ،دوری از ربا و
بهره اســت .در اســام ،ســرمایه داری هدف نیســت؛ بلكه
سودرســانی بــه مــردم هــدف اســت .بنابرایــن معامــات
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ً
عمومــا ارزش تولیــدی دارد .در چنیــن فضایی ربا ،ســبب
جمــع شــدن بهره های تصاعدی و غیــر واقعی پول در نزد
گــروه خــاص و کاهش روند تولید کار و ســرمایه در اقتصاد
و نیــز افزایــش فاصلــه ی طبقاتــی می شــود .ایــن همــه در
حالی است که بیع و دیگر معامالت عقالئی ،سبب تعدیل
ســرمایه و نقدینگــی جامعــه و گســترش رونــد کار و تولیــد
می شود.
قــرآن گاه -چــون آیــه ی  275بقــره -رباخــواران را بــه
دیوانگانی تشبیه کرده که تعادل جسمی و روحی ندارند.
گاه نیــز -چــون آیه ی فــوق -رباخواری را جنگی آشــکار با
خدا و رسولش دانسته است .از برخی آیات قرآن همچون
آیه  161نساء استفاده میشود که ربا در امتهای پیشین
نیــز حرام بوده اســت .این بــه معنای مبــارزه ی تمامعیار
دین با این پدیده ی شوم میباشد .در این آیه ،رباخواران
را درحال جنگ آشــکارا با خدا و رســولش دانســته اســت.
مشــابه ایــن تعبیــر دربــاره ی هیــچ یــک از گناهــان کبیره
گفته نشده است.
آیات متناسب :آل عمران 130،و  /161بقره 275،و .276
ّ َ
حدیــث :پیامبــر ا کــرم ّ :
«إن الّله َ ّ
آك َل
عز و
جل ل َع َن ِ
َ
ُ
ّ
شاه َد ِیه؛ خداونــد متعــال ربا خــوار و
الر با و ُم ِوكل ُه و كا ِت َبه و ِ
ِ
ربا دهنــده و كاتــب و گواهــان بر آن را لعنت كرده اســت».
امالی صدوق:ص425ح.1
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72
قناعت و ساده زیستی

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯ

دیدگانــت را بــه آنچــه برخــی از اصنــاف آنــان را بهرهمنــد
كردیــم مــدوز[ ،آنچــه بــه آنــان دادهایــم] شــكوفۀ [بیمیــوه
و زیــور و زینــت] دنیاســت تــا آنــان را در آن بیازماییــم ،و
رزق پــروردگارت بهتــر و پایدارتــر اســت(.طه)131،
توضیـح :دسـتور اخالقـی ایـن آیـه ،پرهیـز از چشـم دوختـن
بـه امـوال مـردم و پرورش روحیـه ی قناعت در مؤمنان نیز
اسـت .قناعـت بـه معنـای راضـی شـدن بـه انـدازه ی نیـاز
اسـت و نقطه ی مقابل حرص و طمع می باشـد .آراسـتگی
بـه ایـن صفـت ،آثـار فـراوان و پربرکتـی را نصیـب انسـان
می کنـد .امـام علـی ،حیـات ّ
طیـب و نیکـو راَ ک ُـه در آیـه ی
ً
َ َ َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
صالـا ِم ْـن ذ ك ٍـر أو أنثى و ه َـو
 97نحـل -
«م ْـن ع ِمـل ِ
ُ ْ ٌ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ً َ ّ َ ً
مؤ ِمـن فلنح ِیینـه حیـاة ط ِیبـة» -آمـده اسـت ،به قناعت
تفسـیر فرمـود .آن حضـرت هم چنیـن در عبارتـی بسـیار
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حکیمانه ،قناعت را باالترین گنج برای انسـان دانسـتند.
قناعـت نوعـی نگـرش خـاص دربـار ه ی دنیـا بـه انسـان
می دهـد کـه بـه دنبـال خـود ،ساده زیسـتی و دوری از
تجملات را نیـز بـه همـراه مـی آورد .عـزت نفـس و آرامـش
خاطـر نیـز از دیگـر میوه هـای شـیرین ایـن درخـت پربـار
می با شـند.
قناعـت در بعـد اجتماعـی و سیاسـی نیـز می توانـد سـبب
اقتـدار درونـی و خودکفایـی اقتصـادی گـردد .مردمـی
کـه همـواره چشـم بـه پیشـرفت دیگـران دوختـه و دسـت
گدایـی بـه سـوی آنـان دراز می کننـد ،هیـچ گاه بـه توانایـی
ذاتـی خـود ایمـان نمی آورنـد و خـود را بـاور نخواهنـد کـرد.
آیات متناسب :حج /36،توبه /59،حجر.88،
َ
َ
ََ
حدیــث :امــام صــادق «َ :م ْن ق ِن َع ِب َما َر زق ُه ال َُّله ف ُه َو ِم ْن
َ ْ َ َّ
أ غ نى
الناس؛ کسی که به آن چه خدا به او عطا کرده ،قانع
کافی:ج:2ص139ح.9
و راضی باشد ،بی نیازترین مردم است».
قناعت کن ای نفس بر اندکی
که سلطان و درویش بیین یکی
خدا را ندانست و طاعت نکرد
که بر بخ ت و روزی قناعت نکرد
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73
دوری از اسراف و تجمل گرایی

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂﰃ
حق خویشاوندان و ّ
و ّ
حق تهیدست و از راه مانده را
بپرداز ،و به هیچ صورت اسراف مكن )26(.بیتردید
آنان كه مال خود را به صورتی گسترده بناحق هزینه
میكنند برادران شیاطیناند ،و شیطان همواره نسبت به
پروردگارش بسیار ناسپاس است()27(.اسراء)
بیــان :یکــی از گناهــان کبیــره -کــه نقــش بســیاری در
فروپاشــی نظــام اخالقــی فــرد و جامعــه دارد -اســراف و
زیادهروی اســت .یکی از مهمترین ریش ـههای این صفت
زشــت ،لجامگســیختگی نفس میباشــد .بــه همین دلیل
در آی ـهی فوق ،اســرافکنندگان بــرادران شــیطان نامیده
شــدهاند؛ زیــرا نفــس انســان در کنــار شــیطان ،دو نیــروی
اغواکننــدهی مؤمنــان میباشــند کــه چنانچه افســار آن
مهار نشــده و به کنترل انســان در نیاید ،چهــرهی او را نیز
شیطانی میسازند.
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پیشــتر گذشــت کــه شــکر حقیقــی نعمت هــای خداونــد،
اســتفاده ی بهینــه و درســت از آن اســت .از ســویی،
اسراف کنندگان کسانی هستند که بدترین شکل استفاده
از نعمت خدا را برگزیده اند .بنابراین آنان شبیه ترین افراد
به شــیطان هستند و شیطان نیز ناسپاس ترین مخلوقات
نسبت به خداست.
اســراف نیز چون بســیاریاز گناهان ،ممکن اســت جنبه ی
اجتماعــی بــه خــود بگیــرد .هنگامــی کــه اولویت هــای
اقتصادی یک جامعه فراموش شده و ریخت و پاش های
بیهوده و کم اثر رایج شــود ،شــاهد ســلب نعمت و برکت از
اجتماع نیز خواهیم بود.
گفتنــی اســت تفاوت میــان اســراف و تبذیر ،آن اســت که
اســراف بــه هرگونــه زیــادهروی در اعمال اطالق میشــود؛
مانند اسراف در کالم ،اسراف در غذا و  ،...ولی تبذیر تنها
به زیادهروی در مال و ریخت و پاش بیحســاب آن گفته
میشود.
آیات متناسب :اعراف /31،طه /81،انعام.141،
المسر ِف  ،ما َ
أبع َدهُ
روایــت متناســب :امــام علــی «َ :و َیح ُ
ِ
عن َص ِ
أمر ِه؛ بیچــاره اســرافكار!
واست ِ
نفس ِه ِ
لاح ِ
دراك ِ
چقــدر از اصــاح نفــس و جبــران كارش دور اســت».
غررالحکم:ج6ص228ح.10092

مال چون باز میبرند از پس
صد کجا میبری؟ ز صد یک بس
روی در گفتهی خدای آور
حق «ال تسرفوا» بج ای آور
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74
همت و تالش

ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉﰊﰋﰌﰍ
ﰎﰏﰐﰑﰒ
و این كـه بـرای انسـان جـز آنچـه تالش كـرده [هیچ نصیب
و بهرهای]نیسـت )39(،و این كـه تلاش او بـه زودی
دیـده خواهـد شـد؛( )40سـپس بـه تالشـش پـاداش كامـل
خواهنـد داد()41(.نجـم)
توضیــح :بی گمــان الزمــه ی موفقیــت در هر راهــی ،همت
و تــاش در آن راه اســت .همــت بــه معنــای جــزم و عــزم
راســخ بــر انجــام کار با وجــود موانع و مشــکالت موجود در
راه اســت .عدم همت و تالش یا به تعبیر دیگر ،تن آسایی
و تنبلــی را می تــوان مهم تریــن عامــل سســتی و شکســت
بســیاری از جوامع اســامی تلقی کرد؛ زیــرا فضل و رحمت
خــدا زمانی به انســان رو می آورد که آدمــی بر هدف خود،
پایــدار ،کوشــا و بلندهمت باشــد .نمونه هــای بارز همت و
تــاش ،پیامبران و امامان؟مهع؟ هســتند کــه در راه احیای
دین ذره ای خستگی به خود راه ندادند.
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در بعــد اجتماعــی و اقتصــادی نیــز همــت و تــاش رمــز
موفقیت و بالندگی هر کشــور اســت .بدون تالش مستمر و
خستگی ناپذیر نمی توان قله های پیشرفت را فتح نموده
و به توسعه ی پایدار رسید .به همین جهت است که امام
علــی؟ع؟ در یکــی از جمالت حکیمانــه و تأثیرگذار خویش
فرمودند« :ارزش هر کس به قدر همت اوست».
در آیــه ی فــوق به روشــنی تصریح شــده اســت که انســان
هیــچ بهــره ای جــز آن چــه برایــش تــاش کــرده ،نخواهد
داشت و به زودی تالشش را مشاهده خواهد کرد.
آیات متناسب :انسان /22،اسراء /19،لیل.4،
َ َ
َ
ُ َ َ
اله َم ِم إذا طلبت؛
حدیــث :امــام علــی « :كن بعید ِ
هــرگاه در طلــب چیــزى بــر مى آیــى ،بلنــد ّ
همــت بــاش!»
غررالحکم:ج4ص605ح.7161

مـزدور خفتــه را نـدهد مـزد هیچـکس

میـدان هـمت اسـت جـهان خوابگاه نیست
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75
رعایت انصاف در معامالت اقتصادی

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯧ

و هنگامـی كـه [جنسـی را] پیمانـه میكنیـد ،پیمانـه را
كامـل بدهیـد ،و [اجنـاس قابـل وزن را] بـا تـرازوی صحیـح
وزن كنیـد ،ایـن بـرای شـما بهتر و فرجامش نیكوتر اسـت.
(اسـراء)35،
توضیــح :تجــارت در اســام ،احکام ،آداب و شــروطی دراد
کــه رعایت ان ســبب پاکی مال و افزایــش روزی می گردد.
پیشــوایان بزرگ اســام همواره بازاریان را بــا این احکام و
آداب آشنا ساخته و آنان را به رعایت آن توصیه می کردند.
یکــی از احــکام تجارت ،رعایــت انصاف در انجــام معامله
و پرهیــز از گران فروشــی یــا فریــب دیگــران اســت .آیــات
ابتدایی ســوره ی مطففین در کنار آیــات متعدد دیگری از
قــرآن ،بــه ایــن مطلب اشــاره دارد .توجه به ایــن آیات هر
وجدان خفته ای را بیدار خواهد ساخت.
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متأســفانه ایــن گناهــان رواج زیــادی در اجتماع داشــته و
آثــار مخــرب و زیان بــار فرهنگــی و اقتصــادی آن نادیــده
گرفته شــده اســت .با نگاهی به سرگذشت قوم شعیب
 ،درمی یابیــم کــه مهم تریــن عامــل انحطــاط و فروپاشــی
اخالقــی این قوم ،گران فروشــی و عدم رعایــت انصاف در
معامله اســت .بنابراین ،جامعه ی اســامی نیز باید از این
واقعــه ی تلــخ تاریخــی عبــرت گرفتــه و در برابــر این آفت
بزرگ اقتصادی هوشیار باشند.
آیــه ی فــوق بــه حقیقتــی مهــم و تأثیرگــذار در ایــن زمینه
اشــاره و بیــان می کند که انجــام نیکوی معاملــه و رعایت
آداب و احــکام آن ،بــرای فرد و اجتماع ســودمندتر اســت؛
زیــرا اعتمــاد را بــه بــازار ســرمایه و تجــارت بازگردانــده و
موجب رونق خرید و فروش شده و زمینه ی بهتری برای
استقرار عدالت اقتصادی ایجاد می کند.
َ
َ َ ُّ
حدیــث :امام علــی « :یا معشر
الت ّج ِار! ...جا ِنبوا الك ِذ َب
َ َ
ُّ ْ
ْ
َ
المظلومین؛ اى جماعــت
عن الظل ِم  ،و أن ِصفوا
ِ
و تجافوا ِ
تاجــران!  ...از دروغ گفتــن دورى كنیــد؛ از ســتم كردن
فاصلــه بگیریــد؛ و بــا مظلومان بــه انصاف و عدالــت رفتار
کافی:ج5ص151ح.3
كنید».
هیچ میزاین درین بازار چون انصاف نیست
گوهر خود را منیسنجی به این میزان چرا
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76
انفاق و کمک به نیازمندان

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮔﮕﮖﮗ

َ
َمثل آنان كه اموالشان را در راه خدا انفاق میكنند ،مانند
دانـهای اسـت كـه هفت خوشـه برویاند ،در هر خوشـه صد
دانـه باشـد؛ و خـدا بـرای هـر كـه بخواهـد چند برابـر میكند
و خدا بسـیار عطا كننده و داناسـت (بقره)261،
توضیـح :دسـتگیری از مسـتمندان و انفـاق بـه نیازمنـدان
از زیباتریـن خصلتهـای نیکـوی مؤمنـان اسـت و بـه
همیـن دلیـل ،مـورد توجـه فـراوان در متـون دینـی واقـع
یتـوان آن را در کنـار نمـاز،
شـده اسـت؛ بهگونـهای کـه م 
برجسـتهترین عبـادت مـورد تأ کیـد قـرآن دانسـت.
مهمتریـن آثـار فـردی انفـاق عبـارت اسـت از :برکـت و
افزونـی مـال ،دوری از بلا ،تزکیـه و طهـارت نفس ،آمرزش
گناهان و  . ...برجسـتهترین آثار اجتماعی آن هم عبارت
186

طرح بزرگ قرآین 1448

اسـت از :رفـع فقـر از چهـرهی جامعـهی اسلامی و اسـتقرار
عدالـت اقتصـادی و اجتماعـی ،پیشـرفت و پویایـی نظـام
اقتصـادی ،صیانـت جامعـه از تباهـی و گسـترش فسـاد و
. ...
یکـی از بهانههـای تـرک انفـاق ،تـرس از فقـر و نـداری در
آینـده اسـت و بـه تعبیـر قرآن در آیهی  268سـوره ی بقره،
شـیطان ایـن خـوف و هـراس را در اشـخاص برمیانگیـزد
تـا آنـان را از فضیلـت واالی انفـاق محـروم سـازد .در
نقطـهی مقابـل ،خداونـد متعـال در آیـات متعـددی از
قـرآن ،بـه انفاقکننـدگان وعـده داده اسـت کـه نـه تنهـا
مـال بخشیدهشـده را بـه آنـان برمیگردانـد؛ بلکـه چندیـن
برابـر مـال بخشیدهشـده را بـه آنـان برمیگردانـد .تأ کیـد بـر
ایـن مطلـب در آیـات و روایـات بـه حـدی اسـت کـه حتـی
افـراد فقیـر و تنگدسـت را بـه انفـاق توصیـه نمودهانـد تـا
خداونـد بـه مـال آنـان برکت داده و آنـان را از فضل خویش
بهرهمنـد سـازد.
آیات متناسب :حدید /7،معارج/25،بقره  271تا .274
َ َ ٌ
مال من َ
صد ٍقه ّقط
حدیــث :پیامبــر ا کــرم « :ما نقص
ِ
َ
َف ُأ ُ
عطوا َو لا ت َج ُب ُنوا؛ هی ـچگاه مــال انســان بــا صدقــه كــم
بحار:ج 96ص 131ح.62
نخواهد شد ،پس بدهید و نترسید».
نقد عمر مکن صرف کیمیا
بهیوده ِ
مال فاین خود از زکات کن
پایندهِ ،
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