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دیباچة مؤلف

:

چندی پیش کتابی با عنوان «پیام موال از بستر شهادت» که حاصهل
سخنرانیهای حضرت آیتاهلل مصباح بود برای ترجمه بهه زبهانههای
غیرفارسی به مؤسسة فرهنگی – هنری آثار سبز پیشنهاد گردید ،که به
دلیل سیاست های مؤسسه در امر ترجمه مبنهی بهر اختصهار متهون و
سادگی محتوا برای بهرهمندی بیشتر مخاطبین عام ،تصمیم گرفته شهد
که با بازنویسی مطالب اثر فوق ،ضمن مراعات سیاستهای تعیین شده
در امر ترجمة آثار ،امکان بهرهمندی از شرح استاد بزرگوار بر واپسین
وصیت امیرالمؤمنین(ع) فراهم آید .لذا این نوشتار از عیهد غهدیر خهم
سالجاری با استمداد از موال آغاز گردیهد و اینه
حسینی به دست طبع و نشر سپرده شد.
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در آسهتانة اربعهین

الزم به توضیح است که در تدوین و نگارش کتها حاضهر ،سهعی
شده تا از جمالت و فرمایشات معظملهه بههرهگیهری شهود ،لهیکن در
برخی موارد که نیاز به افزودن مطالبی برای تشریح روانتر و سلیستر
احساس و ضروری دانسته میشد ،موارد مزبور لحاظ و افزوده گردید.
همچنین در پارهای موارد با حفظ امانت در رعایت محتوا ،فرمایشهات
ایشان در قالب جمالت دیگری جایگزین شده است.
از روح ملکوتی امیرالمؤمنین(ع) استمداد میطلبیم که توفیق نشهر و
ترویج معار نا اهلبیت(ع) نصیبمان گردد و به زودی ترجمة ایهن
اثر به زبانهای دیگر ،با هد بهرهمنهدی سهایر بهرادران و خهواهران
مسلمان ،بلکة همة مشتاقان امام علی(ع) ارائه گردد.
انّه ولّی التّوفیق
دکتر عباس خواجهپیری
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری آثار سبز امروز
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علی(ع) در لحظة عروج
چه لحظات سخت و جانکاهی،
اسطورة تمامی فضایل انسانی ،مشعل فهروزان ههدایت انسهانهها ،و
جانشههین محمههد(ص) فرسههتادة خههدا ،کههه فههرق مبههارکش بههه جُههرم
عدالتجویی و حقگویی ،با ضربت شمشیر زهرآگین جهالت شکافته،
و سیمای نورانیاش به خون سرش رنگین شده است ،بیرمق در بستر
شهادت و عروج ،واپسین ساعات حضور جسمانی خویش را در میان
خاکیان بیوفا سپری میکند ،و در اثر شدّت ضعف ،گاه به حال اغما و
بیهوشی میرود و دوباره بهه ههوش مهیآیهد و دیهده بهر فرزنهدان و
نزدیکانش ،که با چشمانی اشکبار و دلهای اندوهبار بهر گهرد بسهتر
شریفش حلقه زدهاند ،میگشاید.
امیر سخن ،که پس از اجابت ضربت کهین ،بها فریهاد «فُزت بزر
الکعبه» حاجهت روا و رسهتگار شهده اسهت ،لحظهات آخهرین عمهر
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پربرکتش را برای بیان آخرین وصایای خویش مغتنم میشهمرد ،و در
جمالتی نه چندان طوالنی ،پندهایی مهم و مانهدگار ،در ظهاهر بهه دو
دلبندش (امام حسن وامام حسین(ع)) ،امها در واقهع بهرای همگهان تها
قیامت (و من بلغه کتابی) بیان میفرماید.
آنگاه پیشوای پرهیزگاران ،که از دیرگهاه دل از دنیها برکنهده بهود ,
دیدگانش را بر این دنیای فانی میبندد ،و روح ملکوتی و آسمانیاش
به جوار رحمت و قُر الهی پرواز مهیکنهد و انسهانهها را از نعمهت
حضور ظاهریاش محروم میسازد.
گرچه از این لحظات غمبار قرنها میگذرد ،لیکن زمان سنگینی این
مصیبت عظما را از قلو دلدادگان اهلبیت(ع) نکاسته است ؛
امّا:
شیعة امیرالمؤمنین(ع) مشتاق است بداند که امیهر و مهوالیش در آن
لحظات پرهیجان و سرنوشتساز ،او را به چه چیز وصهیّت فرمهوده و
برایش کدام امانت را به جای گزارده است؟
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پیام نخست:
رعایت تقوای الهی
 ...سفارش میکنم شما را به تقوای الهی ...
توصیه و سفارش به تقوا ،به عنوان یکی از مهمترین دستورات دینی،
در قرآن کریم و سفارشات و وصایای پیامبر گرامی اسالم(ص) ،و ائمه
اطهار(ع) همیشه در صدر قرار گرفته است.
در قرآن کریم واژة «تقوا» و مشتقّات آن  220بار مورد اشاره قهرار
گرفته است ،که در ابتدای آن ،این کتا مقهدس بهه عنهوان راهنمهای
پرهیزکاران و عامل سعادت انسان معرفی شده است:

سورة بقره آیة 2
تعابیری که در قرآن کریم نسبت به تقوا و آثار آن بیان شهده اسهت،
در مورد هیچ واژة دیگری نمیتوان یافت.
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برخی از آثاری که در قرآن کریم نسبت به رعایت تقهوا ذکهر شهده
است ،عبارتند از:
 موجب حفظ و نگهداری از کیدهای شیطان است. سهههبب یهههاری و تأییهههد خداونهههد در تمهههامی امهههور اسهههت.؛ سورة بقره -آیه )534

(

 سبب رستگاری و رزق حالل است،از راهی که خود شخص گماننمیکند.
(
سورة طالق -آیة )2
 -موجههب پهها شههدن عمههل بنههده از نقههص و عیههب مههیشههود.

...؛ سورة احزا -آیة )30
 سهههبب محبّهههت خداونهههد نسهههبت بهههه بنهههدگان مهههیشهههود.(

سورة توبه -آیة )4
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 عامههههههل پههههههذیرفتن و قبههههههولی اعمههههههال اسههههههت.سورة مائده  -آیة )23

(

 سهههبب زیهههادت عهههزّت نهههزد پروردگهههار عهههالم اسهههت؛سورة حجرات -آیة )59

(

 موجههههب تههههابش نههههور معرفههههت و علههههم اسههههت.(
سورة حدید -آیة )26
 سبب بشارت دادن مالئکة الهی است( .سورة یونس -آیة )89 سبب خالصی از عذا الهی است( .سورة زمر -آیة )85از رایجترین واژههای نهجالبالغه ،کلمة «تقوا» و مهمترین تأکید بهر
عنصر تقواست ،چنان که میتوان گفت که تقریباً نیمهی از ایهن کتها
شریف ،موعظة انسانها به رعایت تقوای الهی اختصاص یافته اسهت و
به هیچ معنا و مفهومی این گونه عنایت نشده است .نهجالبالغه تقهوا را
به عنوان ی

نیروی معنوی و روحهی دانسهته کهه بهر اثهر تمهرین و
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ممارست پدید میآید ،و به نوبة خود آثار و لوازم و نتایجی دارد ،کهه
تسهیل در پرهیز از گناه و معصیت از جملة آنهاست.
امیرالمؤمنین(ع) در یکی از خطبههای خویش میفرماید:

«همانا درستی گفتار خویش را ضهمانت مهیکهنم ،و عههدة
خود را در گروی گفتار خویش قرار میدهم ،اگر عبهرتههای
گذشته برای ی

شخص آئینه قرار گیرد ،تقوا جلهوی او را از

فرو رفتن در کارهای شهبههنها مهیگیهرد .همانها خطاهها و
گناهان و زمام خود را در اختیار هوای نفس قرار دادن ،ماننهد
اسبهای سرکش و چموشی است که لجهام از سهرآنها بیهرون
آورده و عاقبت اسبها سوارهای خود را در آتش افکندنهد ،و
مَثَل تقوا ،مَثَل مرکهبههای راههوار و مطیهع و رام اسهت کهه
مهارشان در دست سهوار اسهت ،و آن مرکهبهها بها آرامهش
سوارهای خود را به بهشت میبرند».
(نهجالبالغه ،خطبة )58
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تقوا از نظر نهجالبالغه نیرویی است روحانی ،مقدّس و متعهالی ،کهه
منشأ کششها و گریزهاست .کشش بهه سهوی ارزشههای متعهالی و
آرمانی ،و گریز از امیال پست و حیوانی.
به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) تقوا به مثابة پناهگاهی محکم و بلند اسهت
که دشمن توان نفوذ در آن را ندارد ،و انسان در این پناهگاه در حفهظ
وحراست است ،نه در زندان و محدودّیت.
مروری بر تعبیرات زیبا و عجیبی که امیرالمهؤمنین(ع) دربهارة تقهوا
بیان فرموده ،بیانگر اهمیّت تقوا در زندگی و حیات انسهان اسهت ،کهه
تأکید ایشان بر نگههداری تقهوا و محافظهت خویشهتن بهه وسهیلة آن
(
تقوا کم

) ،یا توصیه به اینکه :از خدا برای رسیدن به
بخواهید و از تقوا بهرای رسهیدن بهه خهدا کمه

بگیریهد.
از اینگونهه

تعبیرات است،که نشان میدهد تقهوای الههی غیهر از تهرس و غیهر از
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اجتنا از معاصی است ،بلکه اجتنا از معصیت و ترس از خهدا ،دو
اثر و نتیجة تقوا دانسته شده است.
در تعبیر قرآن کریم ،تقوا سبب روشنبینی ،بصهیرت و برخهورداری
سورة

انسان از بینش نافذ میگردد

انفال -آیة  )23و موجب میشود که آدمی بر نفهس و قهوای نفسهانی
خویش غالب و قاهر گردد ،و ارادة او در برابر خواهشهای نفسانی و
حیوانی نیرومند شود .در این صورت انسان بر وجود خویش حهاکم و
مسلّط خواهد بود.
آنچه به اختصار دربارة اهمیّت تقوا و آثار آن بیان شد ،مقدمهای بود
تا مشخص شود چرا امیرالمؤمنین(ع) آخرین کالم خویش را با وصیّت
به تقوای الهی آغاز میکند و فرزندان و کسان خویش را به رعایت آن
توصیه مینماید ،واالّ بحث تقوا چنان گسترده و وسیع است که در این
مختصر نمیگنجد.
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جالب است که توصیة به تقوا در آخرین وصیّت موال(ع) در ابتدا در
فراز نخست وصیّت ،که خطا به دو فرزند گرامی ایشان (امام حسهن
و امام حسین(ع)) بیان گردیده ،ذکر شده است ،و سپس در آن قسهمت
از وصیّت که عالوه بر دو فرزند گرامیشان ،سایر فرزندان و خویشان
و حتی کسانی را که تا ابد این نوشته و وصیّت به آنها میرسد و از آن
مطلع میگردند ،نیز مجدداً رعایت تقوا مورد تأکید قرار گرفته است:
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پیام دوم:
وارستگی از دنیا

فرزندان عزیزم ،به دنبال دنیا نروید ،هرچند دنیا به سراغ شما بیاید،
و بر چیزی از دنیا که از شما گرفته شده است ،اندوهنا نشوید...
امیرالمؤمنین(ع) در آخرین کالم خویش ،بالفاصله پهس از سهفارش
به تقوا ،اولین توصیة ایشان بهه دو امهام معصهوم(ع) و سهروران اههل
بهشت ،پرهیز از دنیادوستی و دنیاطلبی است.
به راستی در چنین شرایطی ،اگر موعظهای باالتر از تحهذیر از دنیها
بههود ،آیهها امیرالمههؤمنین(ع) فرزنههدان گرامههیاش را بههه آن توصههیه
نمیفرمود؟
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البته روشن است که مخاطب واقعی این کالم همة انسانها هسهتند و
گرنه امام حسن(ع) و امام حسین(ع) به عنوان دو امام معصهوم از ههر
لغزشی ،حتی تر اولی ،مبرّا و به دور هستند ،و در واقع خطا قهرار
دادن ایشان در چنین شرایطی ،حکایت از اهمیّهت ویهةة ایهن وصهیت
دارد.
باید توجه داشت که ریشة همة انحرافهات ،پسهتیهها ،جنایهتهها،
خباثت و انحطاطها چیزی جز حبّ دنیا نبوده و نیست.
در مورد دنیا دو دسته روایت داریم :یکی روایاتی که به طهور کلّهی
دنیا را امری مذموم و مبغوض میداند ،و گروهی دیگر کهامالً عکهس
این مطلب را بیان میکند.
در برخی روایات از دنیا با عناوینی همچون ملعون و مبغوض درگاه
الهی تعبیر شده است که خداوند هیچ عنایتی به آن ندارد( .بحاراالنوار،
جلد  ،33صفحه  ،62روایت  ،9با  )4و در پارهای روایهات نهه تنهها
انسانها از لعن و مذمّت دنیا نهی شده است ،بلکه دنیها مهورد تمجیهد
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قرار گرفته و از آن به عنوان مرکب خو (بحاراالنوار ،جلهد  ،33ص
 ،560با  ،)3دارالمتّقین ،محل تجارت دوستان خدا (متجر اولیهاااهلل)
تعبیر گردیده است( .نهجالبالغه ،شرح و ترجمه فیض االسالم ،کلمهات
قصار ،کلمه )528
اکنون سؤال این است که بین این دو دسته روایات چگونه مهیتهوان
جمع کرد؟
پاسخ صحیح وجه جمعی است که در خود روایات ،از جملهه کهالم
موال(ع) در وصف دنیا آمده است:

«آن کسی که با آن نگریسهت ،او را بینها کهرد ،و آن
کسههی کههه بههه آن نگریسههت ،او را کههور گردانههد».
(نهجالبالغه ،شرح فیض االسالم ،خطبة )65
باید توجه داشت که وجود مرتبهای از حهبّ دنیها در انسهان امهری
فطری و غریزی است و نمیتوان بر آن اشکال گرفت .و حتّی اخالقهاً
آن را مذموم دانست.
18

انسان طبیعتهاً و فطرتهاً طهوری آفریهده شهده کهه از زیبهاییهها و
خوبیهای دنیا لذّت میبرد و آنها را دوست دارد.
اصوالً این مقدار گرایش و عالقة به دنیا مقوّم انسانیّت انسان است و
نمیتوان تصوّر کرد کسی انسان باشد و از لذایذ دنیوی متنفّر باشد.
عالوه بر تأکید آیاتی از قرآن کریم در بهرهمندی و تمتّع انسانهها از
سهورة اعهرا  ،آیهة ،)95

مواهب دنیوی

روایات بسیاری وجود دارد که تأیید میکند ،اصل گهرایش بهه دنیها و
لذایذ و مشتهیات دنیوی امهری طبیعهی و بالاشهکال اسهت و مالمتهی

ندارد .از جمله اینکه( :مردم فرزندان دنیا هستند و آدمی به سبب
عالقه به مادرش سرزنش نمیشود؛ بحاراالنوار ،جلد  ،39روایهت
 ،591با )22
آنچه از اینگونه روایات به دست میآید ،این است که دنیا به خودی
خود بد و مذموم نیست ،این خشت و گِل ،گُل و گیاه ،ماه و ستارگان،
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زمین و آسمان ،ملعون نیستند ،بلکه اگر لعنتی هست ،بر برخورد ما بها
دنیاست.
اگهر انسهان از ایهن آ و ههوا ،و بهاغ و بسهتان ،و خهوردنیههها و
آشامیدنیها برای اطاعت خداوند استفاده کند ،دنیا وسهیلة تقهرّ بهه
خدا و کسب سعادت میشود .اما اگر مظاهر دنیوی هد آدمی شهوند
و نگاه انسان به آنها استقاللی و در تزاحم با آخهرت باشهد ،دنیها بهر
آخرت ترجیح داده شود ،آنجاست که دنیا مذمّت پیدا میکند .زیرا دلی
که شیفته و عاشق دنیا شد ،دیگر موعظه در آن اثر نمیکند ،حتی اگهر
پیامبر خدا او را نصیحت کند.
فرعونیان با آنکه آیات الهی را به چشم خود دیدند ،بهاز ههم آن را
انکار کردند ،زیرا میدیدند که اگر ایمان بیاورنهد ،بایهد از امتیهازات و
التذاذات دنیایی خود دست بردارند ،و فرعون میدید اگر بخواههد بهه
حضرت موسی و خدای او ایمهان بیهاورد ،بایهد از مله
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و سهلطنت

خویش استعفا دهد و مانند سایر مردم عادی زندگی کند( .قرآن کریم،
سورة نحل  -آیه )54
مهم این است که انسان دلبسهتة دنیها نشهود ،و دنیها کعبهة آمهال و
آرزوهایش نگردد ،و از مواهب و نعمتهایی که از جانب خداونهد بهه
او میرسد ،استفاده و بهرهگیری کند ،و شکر نعمهت را نیهز بهه جهای
آورد ،و چنانکه امام صادق(ع) در تفسیر آیة شریفة
(سورة حدید  -آیة  )29فرمهودهانهد،
این مقام و ویةگی انسان زاهد است ،که از دست رفتن مهال دنیها او را
اندوهگین نمیکند و در دسترس بودن مواهب دنیوی نیز او را دلبسهته
نمیسازد.
از این رو امیرالمؤمنین(ع) در وصیّت خویش ،پس از هشدار نسهبت
به دنبالهروی و دلبستگی به دنیا ،کالم خویش را این گونه پی میگیرد:
«
بهر چیزی از دنیا که از شما گرفته شده ،اندوهنا نشوید...
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آنگاه که انسان مواهب دنیوی را امانت الهی نزد خهویش بدانهد ،بهه
داشتن آن طمع نمیورزد ،و از فقدان آن اندوهگین و ملول نمیشود.
مشکلی که همة انسانها کم و بیش به آن مبتال هستند ،آن است کهه
چگونه از دلبستن به دنیا رهایی یابند.
برای عالج و درمان شیفتگی به دنیا ،راههای مختلفی در روایهات و
کالم معصومین(ع) دیده میشود ،که یکی از آنها عبارت است از تفکهر
دربارة عیو دنیا و توجه به آنها .این روشی است که امیرالمؤمنین(ع)
در فرمایشات خویش مکرّر از آن استفاده نموده است.
آن حضرت با بیانات مختلف ،پسهتی و حقهارت دنیها را در مقابهل
عظمت انسان ،بیان فرمودهاند .از جمله ارزش دنیا را از عطسة ی

بهز

کمتر دانستهاند( .نهجالبالغه ،شرح فیضاالسالم ،خطبة )9
و در کالمی دیگر ،دنیا را پستتر از استخوان خوکی کهه در دسهت
شخصی گرفتار مرض جذام ،بیان کردهاند( .همان منبع ،کلمات قصهار،
حکمت )226
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این دسته از بیانات ،دنیا را تحقیر میکند و تالش دارد با بیان پستی
و بیارزشی دنیا ،مردم را از دل بستن به آن باز بدارد ،گرچه دل کنهدن
از محبّت دنیا کار سادهای نیست ،زیرا از ابتدای تولد بها ایهن محبّهت
انس گرفتهایم و نخستین لذّتی که در این دنیا چشیدهایم ،لذّت مادی و
دنیوی بوده است.
گام دیگر برای رهایی از دلبستگی به دنیا آن است که توجهه کنهیم،
همة این لذّتهایی که در این دنیا هست ،شبیه آن ولی بهتر و بادوامتر
از آنها در سهرای دیگهر وجهود دارد ،و شهرط برخهورداری از آن در
سرای دیگر ،چشمپوشی از این لذّت زودگذر و ناپایدار دنیاست.
قرآن کریم در ایهن خصهوص اشهاره دارد:
؛ سورة اعلی ،آیات 58و)53
یعنی :بلکه برمیگزینند زندگانی دنیا را ،حال آنکهه آخهرت بهتهر و
پایدارتر است.

23

باید توجه داشت که یکی از اسبا تضعیف ایمان به خدا و آخهرت،
محبّت دنیاست ،چنان که امیرالمؤمنین(ع) در فرمایشی بدین مهم اشاره
داشتهاند :محبّت دنیا سبب فساد در دین و سهلب یقهین اسهت.
(غررالحکم و دررالکلم ،حدیث )2534
پس برای تضعیف دلبستگی به دنیا ،ما باید ایمان به خهدا را هرچهه
میتوانیم در خود تقویت کنیم ،زیرا اگر یقین به آخرت باشد ،آنگاه دل
کندن از دنیا آسان میشود ،و انسان بشارتهای الهی را از عمق جهان
خویش پذیرا میگردد( .سورة بقره  /آیة )21
اما برای کسانی که همّتشان عالیتر و معرفتشان بیشهتر باشهد ،و
اندکی مزة انس با خدا و مناجات با او را چشیده باشند ،راهی بهاالتر
نیز وجود دارد .اگر کسی لذّت عبادت را در کند و شیرینی انس بها
حضرت دوست را تجربه کرده باشد ،میداند که از تمام لذتهای دنیها
باالتر و عالیتر است ،لذا به تعبیر قرآن کریم ،زندگی دنیا را سرگرمی
و بازیچه میداند( .سورة عنکبوت  -آیة )84
24

کسانی که به چنین بلوغ و رشدی رسیدهاند ،و نور محبّت الههی بهر
دلهایشان تابیده است ،دیگر با محبّت دنیا مشهکلی ندارنهد و بیهرون
کردن آن از دل برایشان بسیار سهل و ساده است ،چون دریافتهاند کهه
هرچه زودتر باید ریشة ایهن شهجرة خبیثهه را در خهود بخشهکانند و
شجرة طیبه محبّت خدا را به جای آن در دل خویش بکارند و بهارور
سازند.
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پیام سوم:
حقگرایی در گفتار
عبارت فوق در برخی از نسخههای نهجالبالغه« ،قهوال الحهق» نیهز
ذکر گردیده است.
اگر عبارت «قوال الحق» صحیح باشد ،معنا ایهن مهیشهود کهه( :در
گفتارتان حر حق بزنید).
در این صورت اگر تکیه کالم بر روی واژة «قوال» باشد ،مفههوم آن
این است کهه( :حهق را آنجها کهه بیابیهد ،بیهان کنیهد و آن را کتمهان
ننمایید).لیکن اگر تأکید بر «الحق» باشهد ،مفههوم آن ایهن اسهت کهه:
(سعی کنید آنچه میگویید ،حق باشد ،نه باطل).
در صورتی که بنا به قول مشهور ،عبهارت «قهوال بهاالحق» صهحیح
باشد ،اگر قول را به معنای «اعتقاد» بگیریم .سخن گفتن مفههوم کهالم
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این خواهد بود که ( :معتقد به حق باشید) شهاید منظهور حضهرت آن
باشد که :سخنی بگویید که سزاوار است گفته شهود ،بهرعکس سهخن
باطلی که سزاوار نیست و ممکن است مثالً سبب ریختن آبهروی یه
انسان شود ،را مطرح نکنید.
اگر موضوعی به نظر انسان حق باشد ،باید در جایی که مهیبایسهت
بیان شود ،بیان کرد و آن را مکتوم نگه نداشت ،مگر این که کتمان حق
بنا به مصلحت خاصی باشد (مانند نقل بهدگویی اشهخاص نسهبت بهه
یکدیگر).
آنگاه که زباندانها حق را پنهان و مکتوم داشتند و باطل را آشهکار
ساختند ،یا باطل را به جای حق نشاندند ،اگر حقبینهان و حهقدانهان
حق را بگویند ،حق مظلوم نمیشود و به غربت نمیافتد ،و اهل باطهل
در نابود کردن حق طمع نمیورزند.
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تجربه نشان داده است آنگاه که سخن حق با منطهق و آرایهش الزم
خودش به میدان میآیهد ،ههیچ سهخنی در مقابهل آن تها مقاومهت
نخواهد داشت.
خداوند به سخن حق برکت داده است ،چنان که قرآن کریم فرمهوده
است:

سورة ابراهیم  -آیات  24و )21
ریشة حق در زمین است ،لیکن شاخه و برگهای آن تمهام فضها را
پر کرده است.
در تعالیم اسالم این ویةگی خاص وجود ،که نه تنها بیان کردن حهق
مجاز است ،بلکه در مواقعی عدم بیان را ممنوع و حرام دانسته اسهت.
آنجا که کتمان حقیقت علیه مصالح نظام اسالمی است یها علیهه رشهد
فکری جامعه است ،بیان حق واجب شهرعی اسهت و کتمهان حقیقهت
حرام است.
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آیات فراوانی در قرآن کریم مشاهده میشود که به این مههم اشهاره
میکند ،از جمله آیات بیان و تبیین و کتمان .به عنوان مثال آیة شریفة

سورة آلعمران  -آیة 563
اگر انسان مالحظه کرد که حکومت در راه انحرا قهدم برمهیدارد،
برای حفظ مصالح جامعة اسالمی واجب است که حهقگهویی کنهد ،و
دیگران را از این انحرا آگاه سازد.
همچنین چنانچه انسان در مقابل سلطان ستمگر و ظالم قرار بگیهرد،
وظیفهمند است تا به بیان حق بپهردازد ،چنهان کهه پیهامبر اکهرم(ص)
فرمودهاند ،چنین اقدامی برترین جهاد بهرای یه

مسهلمان محسهو

میشود( .کنزالعمّال ،جلد  ،51صفحه )329
عالوه بر تأکید قرآن کریم به حقگویی
سورة نساا  -آیه  ،)591در فرمایشات بزرگهان دیهن نیهز بهه مسهألة
حقگویی اهمیّت خاصی داده شده است.
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پیامبر گرامی اسالم(ص) بیان حق را ،حتی به قیمت زیان بیان کننده،
 ،همچنهین

الزم میداند.

پرهیزکارترین مردم را آن کس معرفی کرده است که در آنچه به سود و
زیان اوست ،حق را بگوید( .بحاراالنوار ،جلد  ،86صفحة  ،266بها
 ،18حدیث )51
باید توجه داشت که حقگویی ،چراغ دین را میان مردم روشن نگهه
میدارد ،تکالیف و وظایف الهی را به مردم میرساند ،یاران شهیطان را
ضعیف و ناتوان میکند ،به یاران خدا اضافه مینماید و به آنان قهدرت
و نیرو میبخشد.
گاه به نظر میرسد که عدم بیهان حهق ،موجهب نجهات و خالصهی
انسانها میشود ،اما در واقع و باطن امر توسّل به باطل در مقابل حق،
نتیجهای جز هال و سقوط نخواهد بود .چنهان کهه در کهالم رسهول
گرامی اسالم(ص) آمده است:

تحفالعقول ،صفحه)406
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بنابر این نباید در بیان حق به نتیجة ظاهری آن توجهه کهرد ،بلکهه
نتیجة واقعی حقگهویی نجهات انسهان و بیهان باطهل و دروغ ،نهایتهاً
موجب هالکت انسان خواهد بود.
البته گاه بیان حقیقت فتنهانگیز است ،در ایهن صهورت مصهلحت آن
است که حق بیان نشود ،زیرا سخنی که موجهب بهروز فتنهه و شهقاق
میشود ،در واقع سخن حق نیست ،بلکه ممکهن اسهت در ایهن مواقهع
دروغ مصلحتآمیز ،سخن برحق باشد .مانند آنچه در اصالح ذاتالبین
و رفع خصومت و دشمنی بین مسلمانان بیان میشود .بدیهی است اگر
با بیان حقیقت ،هد های مهمتری به خطر بیفتد ،برای دفع آن خطر ،از
با ضرورت توسّل به دروغ جایز است .مانند لزوم اغفال دشهمن در
میدان جنگ یا مواقعی که تقّیه و دفع شرّ ظالمان ضرورت مییابد.
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پیام چهارم
هدفمندی در عمل
 ...و اعمال لألجر

 ...؛ برای اجر و پاداش عمل کنید

در مقام مقایسه این فرمایش امیرالمؤمنین(ع) با عبارت دیگر ایشهان
که عبادت برای اجر را عبادت مزدوران یا بازرگانان معرفی فرمودهاند،
به ظاهر ناسازگاری و تناقض به نظر میرسد ،و جای این سؤال بهاقی
میماند که این دو عبارت چگونه با هم قابل جمع است؟
پاسخ این سؤال با مقداری دقت و تأمّل روشن میشود.
امیرالمؤمنین(ع) در این وصیت در مقام آن نیسهت کهه توجیهه کنهد
برای اجر و مزد خدا را اطاعت و عبادت کنید ،بلکه مقصهود حضهرت
این است که انسان باید کارهای خهویش را هدفمنهد سهازد ،و کهاری
انجام دهد که در سعادت و تعهالی او تهأثیر مثبهت داشهته باشهد ،و از
ارتکا کارهای لغو و بیفایده پرهیهز نمایهد ،و عمهر گرانمایههاش را
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بیآنکه چیزی به دست آورد ،از کف ندهد و هدر ننماید ،چنانکه قرآن
کریم اعراض از لغو و بیهوده را از صفات مؤمنان رستگار برمیشمارد:
سهورة

(
مؤمنون -آیات  5و)9

اصوالً یکی از گرفتاریهای نسل معاصر در همة دنیا ،کارهای لغو و
بیفایدهای است که اشخاص مرتکب میشوند.
اسالم به بشر میفهماند که هر لحظة عمر او بینهایت ارزش و قیمت
دارد ،و نباید آن را به بطالت و بیهودگی سپری کرد.
لحظه از عمرش و در اثر توجهه

آدمی میتواند با بهرهگیری از ی

قلبی ،با ذکر ربانی و با عمل کم وکوچ  ،سعادت و نعمت جاویهد را
برای خود بخرد که با هیچ مقدار طال و الماسی قابل خریهد و معاملهه
نیست.
توصیه امیرالمؤمنین(ع) ناظر به همین مطلهب اسهت کهه رفتارهها و
کارهایی انجام ندهید که عمرتان را ضایع و بهیثمهر سهازد ،و نتیجهه
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برایتان به دنبال نداشته باشد ،و این باالتر از توصیه به تر گناه است.
زیرا انسان با اعمال لغهو و بیههوده ،سهرمایة هنگفهت عمهر و حیهات
خویش را از دست میدهد ،بی آن که چیزی عایدش گهردد ،چنانکهه
قرآن کریم در توصیف چنین انسانهایی فرموده اسهت:
سهورة عصهر -
آیات 2و)9
یعنی :محققاً انسان در خسران و زیانکاری است ،مگر کسانی که بهه
خداوند ایمان آورند و کارهای صالح و نیکو مرتکب گردند...
حقیقت آن است که رضایت خداوند متعال از بندهاش ،امری است که
با هیچ نعمت و بهشتی قابل مقایسه نیست ،از این رو اولیهای الههی در
اعمال خویش ،جز رضای خداوند متعال چیز دیگری را نمهیجوینهد.
چنانکه قرآن کریم از بندگانی خبر میدههد کهه در انفهاقهها و سهایر
اعمال نی

خویش به دنبهال بهاغ و بهشهت و حهورالعین نیسهتند ،و

34

بزرگترین پاداش و جزا برای آنها رضایت پروردگارشان است( .سورة
لیل  -آیات  20-56و سورة انسان  -آیات )3-3
باالترین مرتبة اجرها و پاداشهای اُخروی ،رضوان الهی اسهت کهه
احرار و انسانهای کمال یافته ،از طاعهات و عبهادت خهویش ،آن را
طلب میکنند و میجویند .منجمله شهدای راه خداونهد کهه بهه فهیض
«النظر الی وجهاهلل» نایل میشوند.
انسان عاقل آن است که از ابتدای تکلیهف ،در همهة کارهها و امهور
خویش خداوند را قصد و نیّت نماید و از لحظات عمر خهویش کمهال
استفاده و بهرهبرداری را بنماید و هیچگاه کاری را بهرای اجهر و مهزد
دنیوی آن انجام ندهد .آدمی اگر بزرگترین پاداشها و اجور دنیوی را
هم دریافت کند ،باز هم ضرر کرده است ،زیرا قیمهت عُمهر انسهان بها
آنچه از متاع دنیا کسب کرده ،قابل مقایسه و جبهران نیسهت و بهاهیچ
قیمتی نمیتوان عمر از دست رفته را برگرداند.

35

پیام پنجم  :ظلمستیتی،راه ورسم
مسلمانی
...

 ، ...دشمن ستمکار باشید ...

این فراز از فرمایش موال(ع) در واقع بیان کنندة بُعدی از اسالم و به
طور کلی ادیان آسمانی است که بسیاری از اوقات مورد غفلهت قهرار
گرفته و میگیرد.
برخی از مسلمانان تصوّر میکنند آنان تنهها مسهوول دیهن و اعمهال
خودشان هستند و اعمال و رفتار دیگهران و مسهائل اجتمهاعی ههیچ
ارتباطی با آنان پیدا نمیکند و هیچ مسوولیتی در قبال آن ندارند.
این تصوّر ،که نتیجه قصور فهم و کاستی قهدرت تحلیهل ایهن افهراد
است ،تصوری کامالً انحرافی و باطل است و واقعیت هیچ ی

از ادیان

الهی چنین نبوده است و این یکی از انحرافات مهمی است کهه دربهارة
ادیان آسمانی پدید آمده و اسالم نیز از آن مصون نمانده است.
36

گرایشهای صهوفیانه ،عُزلهت نشهینی ،فردگرایهی و مهردمگریهزی،
انحرافی جدّی و خطرنا است ،که اسالم از همان نخستین سالههای
پیدایش تا به امروز با آن دست به گریبان بوده است.
عدهای که میخواستند بندة خو خدا باشند ،تووریشان این شد که
از مردم و جامعه بُریدند و به خلوت خود خزیدند ،و کارشان این شهد
که عبایشان را بر سر بکشند و برای نماز به مسهجد برونهد ،بهه خانهه
بازگردند و مشغول قرآن خواندن و ذکر و وِرد گفتن شوند ،و بها ایهن
روش توصیة اسالم به دوری از دنیا و عهدم گهرایش بهه آن را جامهة
عمل بپوشانند.
اندکی دقت و تأمل در معار و آموزههای اسالم ،بطالن این تفکر و
رویّه را روشن میسازد ،و تردیدی باقی نمیگذارد که اسالم هرگز این
رفتار را توصیه و تأیید نمیکند.
سورة عصر در قرآن کهریم ،در عهین کوتهاهی ،تصهویری جهامع از
حقیقت اسالم و مسلمانی ارائه میدهد
37

منطق اسالم این است که مسلمان غیر از آنکه خودش عمهل صهالح
انجام میدهد ،دیگران را نیز به عمل براساس حق ،و نیز اسهتقامت در
راه تحقّق اهدا اسالمی توصیه میکند.
باید توجه داشت ،ی

رکن مههم و اساسهی اسهالم ،ظلهمسهتیزی و

حساسیّت در برابر ظلم است .بر این اساس اگر انسان قدرت مقابله بها
ظلم و ظالم را داشته باشد ،نباید بیتفاوت باشد ،بلکه باید با سهتمگر
ستیز و مقابله کند و دفع ظلم نماید.
عدم دخالت در مسائل اجتماعی و بیتفاوتی در قبال ظلم بها داعیهة
دوری از دنیا ،از القائات شهیطان اسهت ،و مشهابه پاسهخی اسهت کهه
شیطان پس از بیش از شش هزار سهال عبهادت (نههجالبالغهه ،شهرح
فیضاالسالم ،خطبة  )299که به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) معلوم نیست از
سالهای دنیوی باشد یا سالهای آخرتی (بحاراالنوار ،جلد  ،2صفحه
 ،282روایت  ،1با ،)92در قبال امر الهی برای سجده در قبهال آدم،
به خداوند عرض داشت و گفت :من فقط بر تو سجده میکنم.
38

متأسفانه دستورات اجتماعی اسالم ،و از جمله دستور مبارزه با ظلم
و ستمکار ،از ابتدا به درستی مورد توجه قرار نگرفهت و بهه آن عمهل
نشد ،لذا مسلمانان به وضعیتی که شاهد آن هستیم ،دچار گردیدند.
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پیام ششم :
اعانت مظلوم
؛ یار ستمدیده باشید...
چنانکه پیشتر اشاره شد ،زندگی انسانها به یکدیگر مربوط است،
و یکی از ابعاد مهم اسهالم و همهه ادیهان آسهمانی ،بُعهد اجتمهاعی و
مسوولیتی است که انسان در این رابطه برعهده دارد:

یعنی :همه شما نگاهبانید ،و همگی از نگاهبانی خهود مهورد سهؤال
واقع خواهید شد( .بحاراالنوار ،جلد  ،31صفحه  ،16روایت  ،98بها
)91
براساس دستورات اسالم ،اگر شما مالحظه کنید کسهی بهه دیگهری
ظلم میکند ،حق ندارید سرتان را پائین بیاندازید و بهیتفهاوت عبهور
کنید و کاری به این ماجرا نداشته باشید.
41

واجبات دین منحصر به نماز خواندن و روزه گهرفتن نیسهت ،بلکهه
مسألة «اعانت مظلوم» هم یکی از واجبات مسلّم اسالم است.
اگر مسلمان بتواند ظلمی را از مظلومی دفع کند ،بر او واجهب اسهت
که این اقدام را انجام دهد.
یکی از ارکان مهم و اساسی اسالم ،حساسیت در برابر ظلمهی اسهت
که نسبت به دیگران میشود.
در اهمیت اعانت مظلوم ،روایات بسیاری از معصومین(ع) وارد شده
است ،که در برخی از آنها فضیلت آن نسبت بهه عبهادات بهه روشهنی
مالحظه می شود ،چنان که از حضرت صادق(ع) نقل شهده اسهت کهه

فرمهود« :هیچ مؤمنی مظلومی را یاری نکند ،مگهر اینکهه بهتهر
است از روزة ی

آن در مسهجدالحرام»؛ (کتها

ماه و اعتکا

مکیال المکارم)5583 ،
در آموزههای دینی همانگونه که از ظلم و ستمگری به دیگران اعالم
انزجار و تنفر شده است ،و از تن دادن به ظلم و سهتمگری نیهز نههی
41

گردیده است ،عالوه برآن دفاع از ستمدیدگان و مظلومان و اعانت بهه
آنان ،به عنوان ی

وظیفة شرعی قلمداد شده است.

در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که بهه نهوعی بهر دفهاع از
مظلوم و حمایت از ستمدیدگان تأکید میورزد ،از آن جمله این دستور
الهی اسهت کهه:
سورة انفال  -آیة )32
یعنی :اگر گروهی به خاطر حفظ دین و آئینشان از شما یاری طلب
کنند ،بر شما الزم است که به یاری آنان بشتابید.
در آیة دیگری ،قهرآن کهریم کسهانی کهه در یهاری سهتمدیدگان و
اشخاص تحت ظلم ،سکوت و بیتفهاوتی را برگزیهدهانهد و از یهاری
ایشان برای رفع ستم خودداری ورزیدهاند ،سرزنش و مالمت مینماید
و مورد سؤال قرار میدهد.

سورة نساا -آیة )31

42

یعنی( :و چیست شما را که پیکار نمیکنید در راه خدا و ناتوانهان از
مردان و زنان و کودکان .)...
از این آیه استفاده میشود کهه قیهام و جههاد در راه خداونهد بهرای
نجات و رهاساختن مستضعفان از چنگال سهتمگران ،امهری واجهب و
تکلیف شرعی مسلمانان است.
در روایتی پیامبر گرامی اسالم(ص) کسی را که داد ستمدیدهای را از
ستمگری بستاند ،همنشین و یار خویش در بهشت دانستهاند.
امیرالمؤمنین(ع) نیز در فرمایشی از پیمهانی کهه از علمها و بزرگهان
جامعه در عدم سکوت برابر شکمپارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان
اخذ شده است ،سخن گفته است:

یعنی :آگاه باشید ،به خدا سوگند ،خهدایی کهه دانهه را شهکافت و
انسان را آفرید ،اگر نه این بود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته،
43

و به یاریام قیام کردهاند ،و از این جهت محبّت تمام شده است ،و اگر
نبود عهد و مسوولیتی که خداوند از علما و دانشهمندان گرفتهه کهه در
برابر شکمخوارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سهکوت نکننهد،
من مهار شتر خالفت را رها میساختم ،و از آن صرفنظر مهینمهودم و
آخر آنرا با جام آغازش سیرا میکردم.)...
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پیام هفتم :
نظم،عنصرحیاتی جامعة اسالمی
 ...اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغهه کتهابی
بتقوی اهلل و نظم

امرکم ...

شما و تمامی فرزندان و کسانم ،و ههر کهس کهه نوشهتة مهن بهه او
میرسد را سفارش میکنم به تقوای الهی و نظم کارتان...
پس از سفارش به تقهوا کهه ارزش مطلهق و روح همهة ارزشههای
اسالمی است ،نظم در امور مورد تأکید واقع شده است.
طبیعتاً امیرالمؤمنین(ع) در این شهرایط ویهةه و حسهاس ،مطالهب را
اولویت بندی میفرماید و آنچه را کهه از اولویهت و اهمیهت بیشهتری
برخوردار است ،مورد تأکید و سفارش قرار میدهد.

45

به راستی حضرت چه خطری برای جامعة اسالمی احساس میکنهد
که با توصیة به رعایت نظم در امور ،میخواهد جلوی آن را بگیرد؟
آیهها چشههمان حقیقههت بههین و اندیشههه و نگههاه دوراندیشههانة
امیرالمؤمنین(ع) مطلب و سفارشی مهمتر از این برای جامعهه اسهالمی
سراغ نداشت که بالفاصله پس از تقوا بایهد بحهث نظهم و تأکیهد بهر
رعایت نظم مطرح شود؟
حقیقت این است که ما خود بر ارزش و اهمیّت مسألة نظهم و نقهش
آن در زندگی فردی و اجتماعی واقفیم ،از مسائل و امور سهادة فهردی
گرفته تا مسائل و قضایای پیچیدة اجتمهاعی ،مهیتهوان نقهش نظهم و
انضباط را به روشنی مشاهده کرد.
کوچکترین و سادهترین مسأله تا مسائل بهزرگ و بغهرنج ،نیهاز بهه
طرح و تدبیر دارد ،و بدون نظم و برنامه پیش نمیرود و در فقدان نظم
و برنامهریزی همه چیز بر هم میریزد و بسیاری از اوقهات انسهان از
رسیدن به هد و مطلو خویش بازمیماند.
46

ضرورت و اهمیّت نظم در زندگی امری نیست که بر کسهی پوشهیده
باشد،ولی آیا مطلبی کهه امیرالمهؤمنین(ع)،در واپسهین سهاعات عمهر
شریفش ،و در چنان شرایط بحرانی به مردم سفارش مهیکنهد ،همهین
است؟!
در آیات متعدد قرآن کریم« ،امر» به مفهوم مسائل مربوط به جامعة
اسالمی و ادارة آن آمده است( .سورة آلعمران  -آیة  )514و احتمال
این است که غرض حضرت از تأکید بر نظم در امر ،این باشد که :اگهر
بخواهید امر جامعة اسالمی سامان بپذیرد ،همهة شهما بایهد احسهاس
مسوولیت کنید که کارها منظم و روی قانون و قاعده باشد ،اگر نظم بر
جامعة اسالمی حکمفرما نباشد ،مصالح جامعه به خطر میافتد و عزّت
و سالمت مسلمانان بر باد میرود.
احتمال دیگر آن است که مهراد از «امهر» مفههومی عهام باشهد ،کهه
مراتب و مصادیق مختلفی را شامل میشهود،و درصهدر آنهها مصهالح
مربوط به جامعة اسالمی است ،و امور دیگری را نیز دربر میگیرد.
47

به طور کلی ،ایجاد و حفظ نظم و نظهام امهور اجتمهاعی از تکهالیف
واجبی است که گرچه در رسالههای عملیه به آن پرداخته نشده اسهت،
لیکن اهمیت آن به قدری است که امیرالمؤمنین(ع) در لحظات پایهانی
عمر شریف خویش ،و قبل از سفارش به نماز و روزه و امثال آنها ،بهر
آن تأکید میورزند.
حائز توجه است که از نظر مفهومی ،نظم بر وجهود همهاهنگی بهین
اجزای مختلف ی

پدیده داللت دارد ،و به بیان دقیقتر ،وجود نظهم:

اوالً مبتنی است بر این که چند چیز ،چند جزا یا چند عنصهر وجهود
داشته باشد .ثانیاً چینش و ارتباط خاصی مابین آنها برقرار شود.
در این میان آنچه برای پیدایش نظم ،مهمتر و اساسیتر است ،همهان
چینش و ارتباط خاص بین اجزاست ،که ترتیهب چیهنش اجهزا بایهد
متناسب با هد باشد،به عبارت دیگهر وجهود ههد و نیهز تناسهب
چینش اجزا با تحقق آن هد است که رکن اساسی در وجود و اطالق
نظم محسو میشود.
48

بنابر این تحقق نظم در ی

مجموعه ،چه مجموعهة انسهانی و چهه

مجموعههای دیگر ،بدین معناست که عناصر و اجزای آن را به طوری
سامان دهیم که ما را به هد مورد نظرمان برساند ،برای ایهن منظهور
ابتدا نیاز به «طرح» داریم ،سپس برای تحقق آن طرح بایهد«برنامهه»
داشته باشیم ،و در مرحلة سوم« ،کنترل و نظارت» مستمر الزم اسهت
تا برنامه به طور صحیح اجرا گردد و طرح مورد نظر محقق شود.
براین اساس ،جامعه اسالمی هدفی کلهی دارد کهه تحقهق آن ههد
منوط به وجود و رعایت نظم در سطح کالن اجتماعی اسهت و بهدون
نظم،از رسیدن به هد اعال و نهایی خود بازخواهد ماند.
چنانکه تحقق روحیة خداپرستی و توحید ،به عنوان هد نههایی و
غایت متعالی جامعة اسالمی به روشنی در آیة شریفة قرآن کهریم ایهن
گونه آمده است:

سورة نور  -آیة )11
49

یعنی( :خداوند آنان را از شما که کردار شایسته کردند ،وعده داد تها
جانشین گرداند ایشان را در زمین ،چنان که آنان را که پیش از ایشهان
بودند جانشین قرار داد ،و هر آینه فرمانروا گرداند ایشان و دینشهان را
که برایشان پسهندید ،و آنهان را پهس از ترسشهان آسهایش و امنیهت
بخشید ،تا خدا را بپرستند و شر نورزند چیزی را.)..
البته اهدا متوسطی نیز وجود دارد که با تغییر شهرایط و براسهاس
اولویت ما قابل تغییر و بازنگری و حتی چشمپوشی است .بدیهی است
برای تحقق توصیة امیرالمؤمنین(ع) به وجود نظم در امور ،اولین گهام،
تهیه طرح مطلو و ایدهآل از جامعه اسالمی ،که مهیبایسهت توسهط
علما و اسالمشناسان و متخصصین آشنا با مبانی و معار اسالمی تهیه
و ارائه گردد ،و طبیعتاً تحقهق آن طهرح نیازمنهد داشهتن برنامههههای
بلندمدت و کوتاهمدت متعدد در زمینههای مختلف فرهنگی ،سیاسهی،
اقتصادی ،اجتماعی و نظامی است که در میان آنها بُعد فرهنگی مهمتهر
از سایر ابعاد است ،زیرا توجه به سایر ابعاد همهه بهرای آن اسهت کهه
51

فرهنگ جامعه و مردم رنگ و صبغة اسالمی و دینی به خهود بگیهرد،
وگرنه پیشرفت و توسهعة صهر  ،و ارتقها در زمینههههای اقتصهادی،
سیاسی ،نظامی و علمی بدون پیشهرفت و ارتقهای فرهنهگ اسهالمی،
چندان ارزش و اهمیتی نهدارد و افهراد جامعهه را بهه تعهالی و کمهال
نمیرساند.
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پیام هشتم:
اصالح ذا البین ،برتر از نماز و روزه
...

یعنی( :و شما را سفارش میکنم به اصالح رابطة بین برادران ایمانی،
همانا من از جدّتان پیامبر خدا(ص) شنیدم که میفرمود :اصالح رابطة
بین برادران ایمانی از هر نماز و روزهای برتر است .)..
اصالح ذات البین ،ترکیبی اصطالح گونه است که اگر بخواهیم آن را
با تعبیرهای رایج امروزی بیان کنیم و معادل نسبتاً مناسبی از فارسهی
برای آن قرار دهیم،برگردان و ترجمة آن به این صورت میشهود کهه:
(روابطتان را خو کنید).
تعبیر اصالح ذاتالبین معموالً جایی به کار میرود که بین دو فرد یا
دو گروه از مسلمانان کدورتی پیش آید و درصهدد رفهع آن کهدورت
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برآییم ،نتیجهای کهه از اصهالح ذاتالبهین حاصهل مهیشهود ،صهالح
ذاتالبین است.
حائز توجه است که فرازهای بعدی وصیّت موال(ع) جمالت مستقلی
است ،اما «نظم امرکم» و «صالح ذات بینکم» با واو عاطفه به یکدیگر
عطف شدهاند ،فعل امر تکرار نشده است ،که این میتواند شاهدی بهر
نوعی اشترا بین این دو مسأله باشد ،و مهیتهوان حهدس زد کهه آن
وجه مشتر  ،بُعد اجتماعی داشتن آنهاست.
به طور کلی مسأله روابط بین مسلمانان از نظر اسالم بسهیار مههم و
مورد توجه است.
متأسفانه ما بیشتر به جنبهها و دستورات فردی اسالم توجه داریم و
از نظر اشخاص ،مسلمانان خیلی خو ما نوعاً کسانی هسهتند کهه در
عمل به احکام فردی اسالم بسیار کوشا هستند ،حال آن که بسیاری از
بیانات پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) ناظر بهه مسهائل اجتمهاعی و
روابط افراد با یکدیگر است.
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جامعه و مصالح اجتماعی در نظر اسالم به قهدری اهمیهت دارد کهه
میتوان گفت از مجموع معار و آموزههای اسالمی این قاعهده کلهی
به دست میآید که :اگر مصالح فردی با مصالح جامعه تزاحم پیدا کند،
اسالم جانب جامعه را میگیرد و مصالح اجتماعی را مقدم مهیدارد .از
این رو به این معنا میتوان گفت در نظام حقهوقی اسهالم ،اصهالت بها
جامعه است.
البته مصلحت از دیدگاه اسالمی اعهم از مصهالح دنیهوی و اخهروی
است ولی مقصود از تقدم مصلحت جامعه به مصلحت فرد ،این نیسهت
که مصالح اخروی فرد هم فدای مصالح مادّی جامعه مهیشهود ،بلکهه
مراد آن است که اگر در اصل مصلحت تساوی بود ،مصلحت جامعه بر
مصلحت فرد رجحان داده میشود.
نگاه اسالم به گونهای است که مصالح فرد در سهایة مصهالح جامعهه
تأمین میگردد.
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اسالم احکام وجوبی و استحبابی متعددی در زمینة روابط اجتمهاعی
بین افراد و تحکیم آنها دارد ،و باید توجه داشت که عبادت و اطاعهت
خداوند منحصر در بُعد فردی نیست ،بلکه حیطة روابط اجتماعی را نیز
شامل میشهود و عبهادت فقهط نمهاز و روزه نیسهت ،بلکهه رعایهت
دستورات اجتماعی اسالم نیز عبادت محسو میشود.
جالب این است که در قرائت سورة حمد نیز فعل جمع به کهار رفتهه
است ،نهه ضهمیر فهردی ،و بهه جهای «مهن» سهخن از «مها» اسهت.

یعنی در همین عبهادت فهردی نیهز روح جمعهی و اجتمهاعی دیهده
میشود .سیره و عمل تربیت شده راستین مکتب اسالم این گونه اسهت
که هنگام خلوت با خداوند خویش ،که از او چیزی میخواههد ،ابتهدا
برای دیگران دعا میکند و در آخر اگر فرصتی شد ،چیزی ههم بهرای
خودش مسألت میکند.
یکی از اسرار مهم اینگونه نگاه و توجه انسان در اسهالم ،مهیتوانهد
این باشد که زندگی هر انسان ،چنان با سایر انسانها پیوند خورده کهه
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هم منافع مادی آنها و محفوظ ماندنشان از گزند حوادث و خطرهها و
هم مصالح و کماالت معنوی آنها درهم تنیهده و وابسهته بهه یکهدیگر
است ،و بدون اجتماع انسانها ،حتی برای تهیه جرعههای آ  ،دههها و
صدها مشکل برای انسان خواهد بود و انسان بدون کم

بهه دیگهران

قادر به رفع بسیاری از خطرها و بالیای طبیعی از جان خود نیست.
عالوه بر بُعد مادی ،در امور معنوی نیز آشنایی بها دیهن و ایمهان و
خدا و پیامبر و سایر مسائل معنوی حاصل تلقینها و آموزشهای پدر
و مادر و معلم و مطالعة کتا  ،و به طور کلی زندگی اجتماعی اسهت.
آنچه هر ی

از ما از دین و اعتقادات و مسائل معنوی میدانهیم ،همهه

را در سایة زنهدگی اجتمهاعی و بها بههرهمنهدی از امکانهات مختلهف
(همچون اسهتاد ،کهالس ،مسهجد و کتها ) فراگرفتههایهم ،و آنچهه از
انسانیت انسان به ثمر میرسد ،چه در بُعد مادی و چه در بُعد معنهوی،
همه به برکت جامعه در زندگی اجتماعی است.
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با این وصف ،آیا معقول است که خداوند رهبانیت و اعتزال و زندگی
انفرادی و در انزوا را توصیه و تجویز کند؟
در تکامل انسان البته هد اصلی ،کماالت معنوی است ،اما بسیاری
از کماالت معنوی با ابزارهای مادی حاصل مهیشهود .از تأکیهدات و
تشویقهای اسالم این است که پیوندهای اجتماعی قهویتهر و روابهط
افراد نزدیکتر شود و ترغیب به حضور در اجتماعات و انجهام برخهی
عبادات جمعی (مانند حج ،نمهاز جمعهه و نمازههای جماعهت) بهرای
تحقق این مهم است.
البته در روابط اجتماعی دستور اسالم این است کهه در برخهورد بها
معاندان و کسانی که با دین خدا و راه حق کینهورزی مهیکننهد ،بایهد
ابراهیموار ایستاد و با شدت تمام ،آنها را از خود راند ،ولی با کسهانی
که اهل عناد نیستند و قابل هدایتند ،باید با محبّت و مالطفت برخهورد
کرد ،و سعی در جذ و هدایت آنها نمود.
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از نظر دستورات اسالم،ما باید بها بهرادران ایمهانی خهویش نهایهت
ارتباط را داشته باشیم ،و اجازه ندهیم این آ زالل ذرهای آلوده شود،
و تیرگههی و کههدورتی درآن بههه هههم برسههد( .
سورة حجرات  -آیة  )50و در این ارتبهاط،
مال و معیار اصلی «ایمان» است ،نه قومیت و نةاد و وابستگیههای
دیگر.
از اصول جهانبینی و انسهان شهناختی اسهالم ایهن اسهت کهه همهة
انسانهایی که از لحاظ فکر و عقیده و ایمان همهاهنگی دارنهد ،بهرادر
محسو میشوند و مسلمانان موظفند ایهن بهرادری را هرچهه بیشهتر
تقویت کنند و کمال مراقبت را از آنان به عمل آورند تا خدشههای بهه
آن وارد نشود.
در عین حال اختال سلیقه و نظر ،حتی بین نزدی ترین خویشهان
طبیعی است ،همانگونه که دو انسان کامالً مشابه از نظهر خصوصهیات
فیزیکی ،بدنی و جسمانی نداریم ،در سلیقهها نیز هیچ دو انسانی صهد
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در صد سالیق و عالیق یکسان نخواهنهد داشهت ،و ایهن اخهتال در
سلیقهها موجب پیش آمد کدورتها و برخی ناراحتیها میشهود کهه
در چنین مواقعی ،انسهانههای بسهیار پختهه و متعهالی و برجسهتهای
میخواهد کهه همهة ایهن اختالفهات را بهه سهادگی حهل کننهد و بهه
دلخوریها و کدورتها پایان دهد ،چرا که شهیطان در کمهین نشسهته
است تا از این رهگذر ،بذر اختال و کینه و دشهمنی را بهین مؤمنهان
بپراکند ،چنان که قرآن کریم میفرماید
 ...سورة مائده  -آیة )35
یعنی( :جز این نیست که شیطان میخواهد میان شما دشمنی و کینهه
بیفکند).
اختال حقیقتاً خانمانسوز و دودمان برانداز است .بهر ایهن اسهاس،
اصالح ذاتالبین یکی از بزرگترین واجبات اسالمی است و در مقابهل،
قطع رابطه و قهر کردن دو مؤمن با هم بیش از سه روز جایز نیست ،و
اگر بیش از سهه روز طهول بکشهد ،در روز چههارم نمهاز آنهها قبهول
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نمیشود .و هر ی

زودتر برای خاتمه دادن اختال و ایجهاد ارتبهاط

اقدام کند و برای آشتی پیشقدم شود ،چندین برابر اجر خواهد داشت.
همچنین در مدت قهر اگر کسی بتواند بهین آن دو مهؤمن را اصهالح
دهد ،واجب است به این کار اقدام کند ،حتی اگر بها توسهل بهه دروغ
باشد ،گرچه میدانیم که دروغ یکی از بزرگترین گناهان کبیره است ،و
برحسب روایات ،کلید بسیاری از گناهان دیگهر اسهت( ،بحهاراالنوار،
جلد ،32صفحه  ،289روایت  ،84با  .)554اما اصالح بین دو مؤمن
و رفع کدورت بین آنها به قدری اهمیت دارد ،که بهه خهاطر آن دروغ
گفتن نه تنها جایز میگردد ،بلکه مطلو و مستحب مهیشهود و ایهن
دروغ ثوابش از هر راستگویی بیشتر است ،چرا که باعث میگهردد دو
نفر مؤمن آشتی کنند و کدورت و نقار میان آنها از بین برود.
مؤمن همانگونه که وظیفه دارد مراقب نمازش باشد ،باید نسهبت بهه
اصالح ذاتالبین هم احساس وظیفه و تکلیف کند ،زیرا مادام کهه بهین
دو مسلمان کدورت باشد ،راه نفوذی برای شهیطان در ههر دوی آنهها
وجود دارد ،که قطعاً مرضی خداوند متعال نیست.
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پیام نهم :
رسیدگی به ایتام
...

یعنی :خدا را ،خدا را ،در مورد یتیمان در نظهر داشهته باشهید ،پهس
برای دهانهایشان نوبت قرار ندهید و در نزد شما تباه نشوند...
امیرالمؤمنین(ع) در ادامة وصایای آخرین خویش ،با بیهانی خهاص
(اهلل ،اهلل) تأکید ویةهای بر مراعات ایتام فرموده است.
این تأکید مانند واژة «ایا » از نظر ادبی نوعاً در موارد تحهذیر بهه
کار برده میشود ،و مفهوم آن ایهن اسهت کهه :در ایهن مهورد از خهدا
بترسید.
چنانکه قبالً اشاره شد ،زنهدگی اجتمهاعی بهرای انسهان و رشهد و
تکامل مادی و معنوی او بسیار حهائز ا همیهت و تأثیرگهذار اسهت ،و
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تقویت ارتباطات اجتماعی از اصول سیاسی تعلیمات اسالمی محسو
میشود ،و این تقویت در درجة اول ناظر به کسانی اسهت کهه بالفعهل
برای یکدیگر مفیدند و نیازی از هم برطر میکنند ،و بخشهی دیگهر
مربوط به دو گروه ایتام و همسایگان است.
باید توجه داشت که اصوالً اساس زندگی اجتماعی ،عدالت اسهت و
اگر عدالت در زندگی اجتماعی حاکم باشد ،روابط انسانها با یکدیگر
محفوظ میماند.
لذا غالب قوانین اجتماعی اسالم براساس اصل عدالت و تأمین منافع
متقابل انسانها در جامعه تنظیم و تشریع گردیده است.
اصل عدالت میگوید :هر کس به جامعه نفع مهیرسهاند ،بهه او نفهع
برسانید .میزان این نفع هم متناسب با نفع و بهرهای است کهه فهرد بهه
جامعه میرساند.
اما آیا اصل عدالت به تنهایی برای تأمین و تضمین زندگی اجتماعی
کافی است؟
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دیدگاه ماتریالیستی با تکیة صر بر اصل نفع متقابل ،برای افهرادی
که به دلیل کهولت ،مرض صعبالعالج ،نقص عضو و امثهال آن امکهان
نفعرسانی به جامعه را ندارند ،حق ادامة حیات قائل نیست .امها نگهاه
اسالم به این مسأله اینگونه نیست.
اسالم در کنار «عدالت» ،ارزش «احسان» را مطرح مهیسهازد:
سورة نحل  -آیة )30
یعنی( :خداوند متعال انسانها را به عدل و احسان فرمان میدهد).
این ارزش طبق محاسبات مادی قابل تبیین نیست و نه تنهها وظیفهة
اشخاص است که به این گونه افراد رسیدگی کنند ،بلکه دولت اسالمی
نیز باید با استفاده از اموال عمومی به این مهم بپردازد.
با مراجعه به معار اسالمی و آیات و روایات آشکار میشهود کهه
اسالم محدودة اصل احسان را توسعه داده و افراد مختلفی را در دایهرة
احسان قرار داده است ،که از جملة آنها میتوان به پدر و مهادر اشهاره
کرد ،و فرزند باید به پدر و مادر خویش خدمت کند ،هرچند آنها هیچ
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خدمتی به او نکنند ،زیرا جایگاه پدر و مادر در مبحث عدالت و منافع
متقابل نیست ،بلکه از مقولة احسان اسهت ،و اجهر و مهزد آن ههم بها
خداست .لذا مالحظه میکنیم که قرآن کریم ،پس از سفارش به توحید
و یگانگی خداوند ،بالفاصله در مهورد احسهان بهه والهدین سهفارش
میکند:
سهورة
اسراا  -آیه )29
یعنی( :و حکم کرد پروردگارت که پرستش نکنید جز او را و به پدر
و مادر نیکی کنید.)..
همچنین احسان نسبت به ایتام و نیز رفع نیازههای مهادی و معنهوی
آنان در اسالم به عنوان ی

تکلیف مهورد تأکیهد بسهیار قهرار گرفتهه

است.
باید توجه داشت که رفع نیاز یتیم منحصر به تأمین نیازهای مادّی او
نیست ،بلکه یتیم نیازهای بسیار مهمتری دارد که از جمله این نیازهها،
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نیاز عاطفی و محبّت و نوازش اوست،که میبایست در سهرحدّ امکهان
تأمین گردد.
به عالوه مسألة تعلیم و تربیت ،فراگیری عقاید صحیح و آموزهههای
دینی ،راه و رسم زندگی ،رشد عقلی و آشنایی با برخی کار و کسبها
و مهارت عملی ،از جمله نیازهایی هستند که در مورد ایتام باید به آنها
اهتمام ورزید.
تأکید امیرالمؤمنین(ع) در مورد رفع نیازهای مادی ایتام آن است کهه
رسیدگی به او باید مرتب و با قاعده باشد ،و طوری عمل نشود که گاه
نیاز آنان برطر شود ،و گاهی در مضیقه و سهختی باشهند .بلکهه بهه
گونهای رسیدگی شود که تغذیة ایتام تأمین گردد و از این بابت نگرانی
و دغدغه نداشته باشند.
اما همانگونه که اشاره کردیم ،رفع نیاز مادی به تنهایی کافی نیسهت،
بلکه غیر از آن که باید شکمشان سیر باشد و غذایشهان تهأمین شهود،
باید رسیدگیهای دیگر هم باشد تا ضایع نشوند ،و این بدان معناسهت
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که نیازهای معنوی و عاطفی هم تهأمین گهردد تها در آینهدة زنهدگی،
افرادی عاطل و باطل نباشند و بتوانند روی پهای خهویش بایسهتند و
زندگی آبرومندانه و شرافتمندانهای داشته باشهند ،چنانکهه در برخهی
روایات از این معنا به «استغنا» تعبیرشده است:

یعنی( :هرکس یتیمی را سرپرستی کند تا آنگاه که بینیاز و خودکفها
شود ،خداوند در مقابل این کهار ،بهشهت را بهر او واجهب مهیکنهد).
(بحاراالنوار ،جلد  ،42صفحه  ،246روایت  ،15با )523
بدیهی است این استغنا حاصل نمیشود ،مگر با رفع همهة نیازههای
مالی ،عاطفی ،تعلیم و تربیت و مانند آن.
در روایتی دیگر آمده است کهه پیهامبر اکهرم(ص) در حهالی کهه دو
انگشت خویش را در کنار هم قرار داده بودند ،فرمودند:
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یعنی( :من و آن کس که یتیمهی را سرپرسهتی کنهد ،ماننهد ایهن دو
انگشت من در بهشت در جهوارهم هسهتیم)( .بحهاراالنوار ،جلهد ،91
صفحه  ،553روایت  ،16با )9
و این فضیلت و ضمانت مقام و منزلت ،اهمیت رسیدگی بهه حهال و
امور یتیم از نظر اسالم را مشخص و آشکار میسازد.
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پیام دهم :
مراعا همسایه
...

یعنی خدا را ،خدا را ،در مورد همسایگانتان در نظهر داشهته باشهید.
همانا همسایگان سفارش پیامبر(ص) شما هستند .پیامبر(ص) پیوسهته
ما را نسبت به آنها سفارش میفرمود ،تا آنجا که گمان بردیم به زودی
آنها را وارث اموال و داراییهایمان قرار خواهد داد...
ایههن فههراز از وصههیت امیرالمههؤمنین(ع) در توصههیه و سههفارش بههه
همسایگان مبتنی بر این آیة شریفه قرآن کریم است که در آن پهس از
تأکید به احسان به پدر و مادر و ایتهام ،دربهارة احسهان بهه همسهایه
سفارش شده است( :
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سورة نساا  -آیة )98
یعنی( :و خدا را بپرستید ،و چیزی را با او شری

نگردانید ،و به پدر

و مادر احسان کنید ،و دربهارة خویشهاوندان و مسهتمندان و همسهایة
نزدی

و همسایة دور از غیر خویشاوندان ،نیکی کنید.)..

البته همان طور که در آیة شریفه هم اشاره شهده اسهت ،همسهایگان
یکسان نیستند ،ممکن است همسایهای خویشاوند ههم باشهد ،ممکهن
است همسایهای غیر خویشاوند اما مؤمن و مسلمان باشد ،ممکن است
همسایهای کافر باشد .همسایه حتی اگر کافر هم باشد ،بی حق نیست.
فقط تفاوتش با دیگر همسهایگان در ایهن اسهت کهه آنهها عهالوه بهر
همسایگی ،حقوق دیگری (از نظر خویشاوندی و اخوت ایمهانی) نیهز
دارند ،اما همسایة کافر فقط حق همسایگی دارد.
در روایات اسالمی ،آثار و برکهات مختلفهی بهرای رعایهت حقهوق
همسایه و حسنالجوار ذکر شده است .از جمله این آثار مهیتهوان بهه
طوالنی شدن عمر ،زاید شدن مال (بحاراالنوار ،جلد  ،34صهفحه ،33
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روایت  ،92با  ،)9افزایش روزی (همان منبع ،صفحه  ،519روایهت
 ،54با  )3و آباد شدن خانهها (همان منبع ،صفحه  ،520روایت ،62
با  )9اشاره کرد.
در روایات ا سالمی همچنین حقوق مختلفی برای همسایه ذکر شهده
است ،از جملة این حقوق آن اسهت :اگهر همسهایه بیمهار باشهد ،از او
عیادت کنید .حق دیگر این است که اگر مشهکلی دارد از عههدة شهما
برمیآید ،آن را حل کنید .بخصوص در روایات آمهده اسهت کهه اگهر
همسایه نیاز به «ماعون» دارد ،از او مضایقه نکنید .منظور از «ماعون»
اسبا و وسایل زندگی ،نظیر کاسه ،بشقا  ،دیگ و ظرو مختلف و
مانند آنهاست.
از سوی دیگر ،سواالجوار و بدهمسایگی نیز عواقهب بهدی در پهی
دارد که در عمل و تجربه هم بهه اثبهات رسهیده اسهت .آزار و اذیهت
همسایه ،عمر را کوتاه ،روزی را کم و زندگی را بر انسان تلخ میکنهد،
و برکت زندگی را از بین میبرد.
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در مورد مراعات همسایه تا به آنجا تأکید و سفارش شده است کهه
فرمودهاند :انسان نباید دیوار خانهاش را به اندازهای باال ببرد که مزاحم
آفتا و نور و هوای خانة همسایه باشد.
البته امروزه با وضع زندگی و خانهسازیهای کنهونی ،ممکهن اسهت
این مسأله کمتر رعایت شود ،اما به هرحال اسهالم تها بهدین حهد بهه
همسایه اهمیت داده است.
البته حسنالجوار تنها به این نیست که شما همسایه را اذیهت نکنیهد،
بلکه باید اگر هم آزار و اذیتی داشت ،آن را تحمل کنید.
بدیهی است هرگاه دو همسایه و همه همسایهها به این توصیه عمهل
کنند و رابطة عاطفی توأم با گذشت و مهربانی نسبت به یکدیگر داشته
باشند ،زندگی برای همة آنان شهیرین خواههد شهد و برکهات دنیهایی
فراوانی برای آنان به همراه خواهد داشت ،ضمن آن که اجر اُخروی آن
نیز در جای خود محفوظ و جاری خواهد بود.

71

پیام یازدهم :
عمل به قرآن
 ...واهلل ،اهلل ،فی القرآن ،الیسبقکم باالعمل به

غیرکم....

یعنی :و خدا را  ،خدا را در مورد قرآن در نظر داشهته باشهید ،پهس
دیگران در عمل به آن بر شما پیشی نگیرند...
امیرالمؤمنین(ع) در ادامة وصیت خویش ،دربارة عمهل بهه قهرآن و
سبقت گرفتن از دیگران در عمل به آن تأکید فرموده است.
از این قسمت به بعد از وصیت حضرت ،برخال موارد پهیش گفتهه
(از قبیل نظم در امور ،اصالح ذات البین ،مراعات ایتهام و همسهایگان)
که عقل به تنهایی نیزآنها را در و تصدیق میکند ،و نیهاز بهه حکهم
جداگانه از ناحیه شارع مقدس نیست ،مواردی است کهه تقریباتمهامی
آنهانیاز به تعبدو حکم شرعی دارد و دلیل اصهلی تصهدیق و پهذیرش
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آنها ،دلیل نقلی و تعبّدی است ،که به اینگونه احکام اصطالحاً «احکام
مولوی» میگویند.
حضرت(ع) ابتدا از خود قرآن ،که مبنا و منبهع اولهی و اصهلی همهة
احکام تعبّدی و ادلة نقلی است ،شروع میکنند ،و توجه به قرآن وعمل
به آن را سفارش مینمایند.
قرآن کریم بزرگترین هدیة الهی برای کل بشهریت اسهت و از آغهاز
خلقت تا اتمام این جهان و برپایی قیامت ،هدیهای ارزندهتهر از قهرآن
کریم ،از جانب خدای متعال به بشر ارزانی نشده است.
بیان در تشریح عظمت قرآن قاصر است ،حق مطالب را ادا نخواههد
کرد ،لیکن عموماً توفیق بهرهبرداری مناسب از نعمهت عظهیم قهرآن را
ندارند ،در حالی که ما در زمینة این نعمت از هر جههت در فراوانهی و
یُسر هستیم و مهتن قهرآن و ترجمهه و مفهاهیم آن در دسهترس همهة
ماست.
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یکی از زمینههای مهم علوم اهل بیت(ع) روایاتی است که در زمینهة
تفسیر قهران از آن بزرگهواران رسهیده ،گنجینههای غنهی ،ارزشهمند و
بینظیر از این روایات اکنون در اختیار ما قرار دارد ،ولی صد افسهوس
علیرغم دسترسی کامل و آسان ما به ایهن کتها مقهدس و ترجمهه و
تفاسیر ،ما به دلیل بیتفاوتی و اهمیت ندادن کافی ،از آن بیبهرهایم و
دستمان از منافع بیشمار آن خالی است.
قرآن اقیانوسی بیکران از معار گوناگون است ،بخشهی از معهار
مربوط به کشف حقایقی است که برای انسانهای عهادی و از راهههای
متعار نیل به آنها میسّر نیست.
حقایق مربوط به ماورای این عهالم و امهور غیبهی ،از صهفات ذات
اقدس حق گرفته ،تا عوالم ملکوت و روحی و نبهوت و مقامهاتی کهه
اولیای خدا دارند تا برسد به عالم پهس از مهرگ و بهرز و عهوالم و
مواقفی که در قیامت وجود دارد ،از این معار هستند ،کهه بهه تعبیهر
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قرآن کریم
..؛ سورة نساا -آیة )559
یعنی :خداوند کتها و حکمهت را بهر تهو نهازل کهرد ،و آنچهه را
نمیدانستی به تو آموخت.
بخشی از معار قرآن ،معارفی است که بشر اگر خهود بهه درسهتی
تأمل کند ،آنها را درمییابد ،ولی چون مجال فکر کردن نمییابد و یها
بهتر بگوییم ،به سبب فهرو رفهتن در مادیّهات عمومهاً از آنهها غفلهت
میورزد ،توجهش به آنها جلب نمیشود.
بنابر این تنها راه دستیابی به این معار  ،رجوع به قهرآن نیسهت ،از
این رو امکان دارد که کسانی بدون آن که مسلمان و پیرو قرآن باشند،
با عمل کردن به ایهن سهنخ از معهار  ،از فوایهد و آثهار مطلهو آن
برخوردار گردند ،و حال آن که مسلمانان با وجود اینکه ایهن معهار
در قرآن برایشان بیان گردیده ،در اثر عمل نکهردن بهه آنهها از قافلهه
عقب افتاده و غیر مسلمانان در این زمینه گوی سبقت را از مسهلمانان
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بربایند .همچنین بخشی از معار قرآنی که مهیتوانهد موضهوع ایهن
فرمایش امیرالمؤمنین(ع) قرار گیرد ،عبارت است از احکامی که گرچه
عقل بشر مصالح آنها را در نمیکند ،اما عمل به آنها احتیاج به قصد
قربت هم ندارد ،یعنی نیاز نیست انسان معتقد به خدا باشد ،و فقهط بها
نیت اطاعت فرمان الهی بتواند از مصالح و منافع این احکام برخهوردار
شود ،بلکه صر عمل به آنها مها را بهه مصهالح و فوایهد آن احکهام
میرساند.
این احکام را در اصطالح «توصلیّات» مینامند ،در مقابل «عبادات»
که در انجام آنها قصد قربهت شهرط اسهت و احکهام ارث ،معهامالت،
ازدواج ،رهن ،قرض و مانند آنها که در قرآن بهرای مطلهو سهاختن
سامان زندگی دنیایی و اجتماعی انسانها بیان شده است ،از این قبیهل
است و افراد و جوامع غیرمسلمان نیز میتوانند از قرآن و فقهه اسهالم
اینگونه مطالب را بگیرند و به آن عمل کنند و از آثار و نتایج مثبت آن
نیز برخوردار گردند.
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امیرالمؤمنین(ع) با چشم تیزبین و آیندهنگر خویش ،روزی را میدید
که تقیّد غیرمسلمانان در عمل به برخهی احکهام اسهالم ،از مسهلمانان
بیشتر خواهد بود و آنان در عمل به قرآن از ما سبقت و پیشی خواهند
گرفت ،در حالی که بسیاری از ارزشهای اسالمی که با هزاران خهون
دل در جوامع ما ترویج شده ،و ائمة اطهار(ع) و علمای دین برای نشر
و تحکیم آنها زحمات زیادی متحمل شدهاند ،امروز در جوامع اسالمی
مترو واقع شده ،ولی غیر مسلمانان و غیر شیعیان در رعایت آنهها از
مسلمانان و شیعیان جلوترند.
متأسفانه مقولههایی از جمله :رعایت اد  ،نزاکت ،مدیریت ،نظم در
کارها ،تقسیم امور و بسیاری موارد دیگر که از رئهوس تعهالیم قهرآن
ماسهت ،در بسههیاری از کشههورهای غیراسههالمی بهتههر از مهها بههه ایههن
دستورات عمل میشود ،و پیشرفتهای چشمگیری نیز از ناحیة عمهل
به آنها عایدشان شده است.
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لذا باید فریاد امیرالمؤمنین(ع)در خصوص توجه به قرآن و عمل بهه
آن را در صدر کارها و برنامههای خویش قرار دهیم ،و از این گنجینة
گرانبها غفلت نورزیم ،تا به عزت و سربلندی درمقابل کفهار ،سهعادت
دنیا و آخرت و آرامش روح و جان دست یابیم.
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پیام دوازدهم نماز ،ستون دین
...
یعنی :و خدا را ،خدا را در مورد نماز در نظر داشهته باشهید ،کهه آن
ستون دین شماست.
پس از آن که در مرحلة قبل توجه به خود قرآن جلب شد و بنا شد
به قرآن عمل کنیم ،امیرالمؤمنین(ع) میفرماید :مهمترین دسهتور قهرآن
که باید آن را در صدر برنامههایتان قرار دهید و بیش از هر چیز به آن
اهتمام داشته باشید ،نماز است.
در قرآن کریم بارها و بارها بر نماز و اهمیهت و جایگهاه آن تأکیهد
شده است .اگر ما اهمیت نماز را در کنیم و انجام آن براساس تعبهد
محض نباشد ،آنگاه هم به رعایت وقت آن بیشتر اهمیت مهیدههیم ،و
هم سعی میکنیم با حضور قلب بیشتر در نمهاز از انهوار و معهار آن
بهره ببریم و آن را شفای دردهای روحی خهود قهرار دههیم .چنانکهه
روایات متعددی نماز را همچون چشمهای دانستهاند که انسهان در ههر
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شبانه روز پنج بار روح خود را در آن شستشو میدهد و آلودگیههای
قلب و روح را میزداید.
نماز موجب تعالی روح انسان است و او را از پستی به اوج حرکهت
میدهد و انسان مضطر و نگران را به آرامش میرساند.
نماز سبب رفعت عقل انسان تا جوار قر الهی است:

در آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) دههها خاصهیت و اثهر
برای نماز ذکر شده است ،ولی متأسفانه برای اکثر مسلمانان به صورت
ی

سنّت اجتمهاعی درآمهده و از حقیقهت و روح متعهالی آن غافهل

ماندهایم و به اهمیت فوقالعاده آن توجهی نداریم.
به راستی چهه رازی در نمهاز نهفتهه اسهت کهه امیرالمهؤمنین(ع) در
لحظات و ساعات آخرین عمر شریفش ،با تأکید هرچه تمامتر ،نسبت
به آن سفارش میکند؟ و یها امهام صهادق(ع) در بسهتر وفهات ،تمهام
بستگان دور و نزدی

خهویش را فرامهیخوانهد و خطها بهه آنهان
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میفرماید که بدانید و به دیگران نیز برسانید« :

یعنی( :همانا شفاعت ما هرگز نصیب کسی که نماز را سب

بشمارد،

نخواهد شد)( .بحاراالنوار ،جلد  ،62صفحه  ،291روایت  ،89با )5
قرآن کریم در وصف برخهی مجرمهان در روز قیامهت مهیفرمایهد:
هنگامی که از آنان سؤال میشود که چه چیهز شهما را جهنمهی کهرد؟
پاسخ میدهند :ما از نمازگزاران نبودیم( .
 .سورة مدثر  -آیات 42و)49
همچنین نتیجة دوری از نماز ،محرومیت و عدم استحقاق بهرهمنهدی
انسان از شفاعت است( .سورة مدثر  -آیة )46
باید توجه داشت ،اسالم انسان را اینگونه معرفی میکنهد کهه بهرای
ترقی و تکامل و رسیدن به مقامی به نام «قر الهی» یا جوار خداوند
آفریده شده است( .قرآن کریم ،سورة قمر -آیة  )11و چه چیز بهیش
از نماز میتواند انسان را به خدا نزدی
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کند؟

نماز عبادتی است که ابعاد ،اذکار و افعال مختلفی در آن دیده شده و
اظهار بندگی و عبودیتی که در آن وجود دارد ،در هیچ عبهادتی دیگهر
دیده نمیشود.
نماز از چنان شأن و مرتبهای برخهوردار اسهت کهه در همهین عهالم
ممکن است برای نمازگزار حالی دست دهد که خود را در مقهام قهر
الهی بیابد.
نماز پیامبر(ص) و امامان بزرگوار(ع) همین گونه بوده و آثهار آن در
اعمال و احوال آنان ظاهر میشد.
اهمیت جایگاه نماز به عنوان ستون خیمة دین اسهالم ،در فرمهایش
دیگری از امیرالمؤمنین(ع) چنین بیان شده اسهت( :

یعنی( :اولین چیزی که بندگان نسبت به آن مورد محاسبه و ارزیابی
قرار میگیرند ،نماز است .پس اگر نماز مورد قبول حهق واقهع شهود،

82

سایر اعمال بنده نیز قبول میگردد .اما اگر نماز او قبول نشهود ،سهایر
اعمال او نیز پذیرفته نخواهد شد).
(بحاراالنوار ،جلد  ،62صفحه  ،928روایت  ،98با )5
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پیام سیتدهم:
عنایت خاص خداوند به حج و خانة
کعبه
...

یعنی :و خدا را ،خدا را در مورد خانة پروردگارتان در نظهر داشهته
باشید ،و تا زنده هستید آن را خالی مگذارید ،که اگر رها شود ،مهلهت
داده نمیشوید...
امیرالمؤمنین(ع) پس از سفارش به نماز ،به مسألة حج و اهمیهت آن
اشاره میکند ،گویا پس از نماز بهترین عبادت در عهالم اسهالم ،حهج
است ،که موال(ع) با این تأکید به آن سفارش نموده است.
اگر به منافعی که در حج وجود دارد توجه کنیم ،سهرّ ایهن تأکیهد و
سفارش امیرالمؤمنین(ع) تا حدودی روشن خواهد شد.
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حج ،منافع گستردهای برای مسلمانان و جامعهة اسهالمی بهه همهراه
دارد .گستردگی این منافع به حدّی است کهه ابعهاد مختلفهی همچهون:
منافع اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،عبهادی و حتهی نظهامی را شهامل
میشود.
قهرآن کهریم دربهارة حهج تعهابیر عمیهق و بلنهدی دارد .در جهایی
 ...سورة

میفرماید( :
مائده  -آیه )33

یعنی( :خداوند کعبه – بیتالحرام – را وسیلهای برای سامان یهافتن
کار مردم قرار داده است).
در جایی دیگر ،فلسهفة حهج را برگهزاری یه

گردهمهایی بهزرگ

اسالمی معرفی میکند:
 ...سورة بقره  -آیة )521

(

یعنی( :و خانة کعبه را برای مردم محل اجتماع و امن قرار دادیم).
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خداوند این خانه را به نام خویش بنا کرده و آن را مأمن قهرار داده
است که هرکس به آن پناه ببرد و در آن مأوا گزیند ،در امهان اسهت و
کسی حق تعرّض به او را ندارد ،حتی حیوانات و گیاهان در آن مکهان
درامانند و کسی حق ندارد به آنها تعرّض کند.
خداوند چنین خانة امنی را پدید آورده و قرنها بهه وسهیلة انبیهای
متعدد الهی دربارة آن تبلیغ شده است ،و اکنون بزرگتهرین و بهاالترین
اهانت به مقام ربوبیت الهی این است که مردم به این خانه پشت کنند و
آن را تنها و مترو رها سازند.
اگر چنین اتفاقی بیفتد ،خداوند دیگر بر مردم رحم نخواههد کهرد و
عذا استیصال برآنان نازل خواهد شد.
حقیقت این است که پس از قرآن کریم ،که ههدایت همگهانی بهرای
همة انسانها تا روز قیامت است ،یکی از پربرکت تهرین نعمهتههای
خداوند ،همین خانة کعبه در مکهة معظمهه اسهت ،و یکهی از بهتهرین
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تکالیفی که انسانها موظف به آن هستند ،همین عمل و عبادت شریف
حج است.
عبادتی که خدای متعال مقرر فرموده ،گرچه ظاهرش امر و تکلیهف
است و سختی دارد ،امّا اگر کسی چشم بصیرت داشته باشد و درسهت
بیاندیشد ،خواهد دید که اینها از بزرگترین نعمتهای الهی هستند.
نماز و روزه و حج و مانند اینها ،ظاهرشان این است که تکلیفهی بهر
ما تحمیل میشود ،اما باطن و حقیقتشان هدیهها و نعمتههای بهزرگ
الهی است که بر ما ارزانی داشته شده است.
دشمنان اسالم نیز با در اهمیّت و جایگاه حج و آثار آن در جامعة
اسالمی ،از همان ابتدا از کعبه و حج هراس داشتند و به انحای مختلف
درصدد مبارزه با آن برآمدهاند.
از همان ابتدا و صدر اسالم که بین مسلمانان اختال افتاد و کسهانی
به مخالفت با ائمه اطهار(ع) برخاستند و انگیزههایی بهرای دنیها داری
وریاست در سرآنها پیدا شد و جنگهایی بر سَر این مسأله بهه وقهوع
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پیوست ،عدهای به این فکر افتادند که بساط حج را برهم بزنند .قبل از
همه ،بنیامیه به این فکر افتادند و تالش کردند به بهانههایی گونهاگون
مردم را از رفتن به حج بازدارند و هر گروهی را به صورتی به چیهزی
مشغول کنند.
در برخی از روایات ،حج به عنوان پرچم ا سالم معرفی شده ،که تها
وقتی این پرچم افراشته باشد و مردم به حج بروند ،اسالم زنده است ،و
اگر حج ضعیف شود و این پرچم خدای نهاکرده بیفتهد ،اسهالم نهابود
میشود.
اگر کسی ادعا کند که اگر حج نبود ،مهن و شهما امهروز مسهلمان و
شیعه نبودیم ،سخنی به گزا نگفته است.
اگر حج نبود ،خون سیدالشهدا(ع) پایمال شده بود .در اجتماع عظیم
حج که مسلمانان همه ساله از اطرا و اکنا دنیا گهردهم مهیآینهد،
بسیاری از مطالب بهازگو مهیشهود و مهردم اطهالع پیهدا مهیکننهد و
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ناگفتههای مکتوم بسیاری با تبلیغاتی که صورت میگیرد ،بهرای امهت
اسالم در آن اجتماع علنی میشود.
روایت شده است که امام باقر(ع) وصیت فرمود که بعد از وفاتشهان
تا ده سال در منا برای ایشان مراسم عزاداری برپا شود.
ایشان این نکته را میدید که در آن اجتماع همگهانی و بهزرگ ،کهه
هرساله در منا برپا میشود ،ذکر نام امام باقر(ع) باعث زنهده شهدن و
ترویج تشیّع میشود و مکتب والیت ترویج و مشعل ههدایت فهروزان
خواهد ماند.
اگر بخواهیم حرکتی را در جهان اسالم یا در کل جهان ایجاد کنهیم،
ابتدا باید بسترهای مناسهب فکهری و فرهنگهی آن را فهراهم آوریهم،
بهترین ساز و کاری که در عالم اسالم میتواند ایهن منظهور را تهأمین
نماید ،مسألة حج است.
حج از نظر زمانی در ماهی قرار داده شده ،که امنیت برقرار اسهت و
هیچ مسلمانی طبق قانون اسالم حق ندارد به جنگ اقدام کند .از لحاظ
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مکانی نیز اسالم حج را در مکانی قرار داده است که نه تنها مسلمانان،
بلکه غیرمسلمانان نیز اگر در آن مکهان وارد شهوند ،از امنیهت جهانی
برخوردارند وکسی حق تعرّض به آنان را ندارد .عمومیت این قانون به
گونهای است که حتی افراد مجرم و جانی را نیز شامل میشود.
شاید به ظاهر به نظر آید که با وضع ایهن قهانون بهرای مجرمهان و
جانیان پناهگاه امنی ایجاد شده است ،لیکن در حقیقت با وسعت نظهر
و همهجانبه مصالحی در این قانون وجود دارد که ضهررهای احتمهالی
آن را میپوشاند و با مصالحی که دربر دارد ،اصالً قابل مقایسه نیست.

تعبیر قرآن کریم این است که خانة کعبه (قیاماً

للناس) اسهت نهه

فقط قیاماً للمسلمین ،و مفهوم آن این است که این خانهه مایهة برکهت
برای همة جهانیان و تمامی بشریت است و دقیقاً به همین دلیل نقش و
اهمیت حیاتی حج است کهه دشهمنان اسهالم در طهول تهاریخ همهوار
کوشیده اند تا به راهها و وسایل مختلف ،این حرکت را تضعیف کننهد،
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از جمله القای شبهات فکری کهه بهرای کمرنهگ کهردن حهج مطهرح
میشود.
ائمه اطهار(ع) به انحای مختلف مردم را برای رفتن به حج تشویق و
ترغیب میکردند ،چنانکه از امام صادق(ع) منقول است که فرمود :من
دوست دارم شیعیان ما امسال که از حج بازمیگردند ،به فکر حج سال
بعد و در تدار سفر حج بعد باشهند و ایهن بیهانگر مصهالح و فوایهد
بیشماری است که در حج نهفته است و نیز مقابلهه بها ترفنهدهایی کهه
خلفای بنیامیه و بنیعباس در کمرنگ کردن اشتیاق مسلمانان به حج
به کار میبستند ،تا از ثمرات حج و روشنگریها و تحوالت فکری که
این فریضة الهی در مسلمانان ایجاد مینمود ،جلوگیری نمایند.
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پیام چهاردهم:
جهاد در سه عرصه
...
یعنی :و خدا را ،خدا را در مورد جهاد در راه خهدا بها دارایهیهها و
جانها و زبانهایتان در نظر داشته باشید...
امیرالمؤمنین(ع) در این وصیت شریف پس از سفارش به مسألة حج
و توجه به خانة کعبه ،بر موضوع جهاد تأکید فرموده است.
باید توجه داشت که معنای «جههاد» مسهاوی بها «جنهگ نظهامی»
نیست .قرآن کریم در این زمینه دو تعبیهر را بهه کهار مهیبهرد :یکهی
«جهاد» است و دیگری «قتال».
قتال منحصراً بر برخورد نظامی داللت میکند و جایی به کار میرود
که دو یا چند نفر به قصد کشتن یکدیگر به مصا و رویارویی با ههم
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بپردازند .به عبارت دیگر ،قتهال عبهارت اسهت از مهیها شهدن بهرای
رویارویی نظامی و کشتن و کشته شدن ،اعم از این که در نتیجهة ایهن
امر واقعاً هم کسی کشته شود ،یا نشود.
در آیات متعددی از قرآن کریم شاهد استفاده از این تعبیر هستیم ،از
جمله آیة شریفه:

سورة نساا  -آیة )38
یعنی :کسانی که ایمان آوردهاند ،در راه خدا پیکار میکنند و کسهانی
که کافر شدهاند ،در راه طاغوت مهیجنگنهد .پهس بها یهاران شهیطان
بجنگید که نیرنگ شیطان ضعیف است).
کسانی که آشنایی درستی با لغهت عهر و فرهنهگ قهرآن ندارنهد،
تصوّر میکنند جهاد نیز همیشه با معنای قتال و جنگ و کارزار نظامی
و کشتن و کشته شدن است ،امها حقیقهت ایهن اسهت کهه واژة جههاد،
مفهومی وسیعتر از قتال دارد و مصداق آن منحصر در مبهارزة نظهامی
نیست.
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جهاد میتواند با جان باشد یا با مال و یا امهور دیگهر ،چنانکهه در
قرآن کریم مکرر هم تعبیر جهاد با جان (نفس) و هم تعبیر جهاد با مال
به کار رفته است( :

یعنی( :کسانی که ایمان آوردهاند و هجرت کرده و در راه خدا با مال
و جانشان به جهاد پرداختهاند ،نزد خدا مقامی هرچه واالتهر دارنهد و
ایشان همان رستگارانند).
«جهاد» از ریشة «جهد» گرفته شده ،که به معنای کوشهش اسهت و
«اجتهاد» نیز از همین ماده است .با این تفاوت که جهاد نظیر قتهال از
با مفاعله است و آن در جایی به کار میرود کهه انسهانی در مقابهل
انسانی دیگر ،یا گروهی در مقابل گروه دیگر تالش میکنند .امها اگهر
انسان به تنهایی و بدون آن که به دیگران کاری داشته باشد ،تالش کند
و صر نیرو نماید ،چه در راه علم و چه در راه عمهل ،نهام ایهن کهار
اجتهاد است .مجاهده نیز عبارت است از این که دو نفر یا دو گروه در
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مقابل یکدیگر قرار بگیرند و نیروهایشان را بر ضهد یکهدیگر صهر
کنند ،و هر ی

قصد مغلو کردن دیگری را دارد.

این مجاهده ممکن است در میدان نظامی باشهد و ممکهن اسهت در
میدانهای دیگر ،نظیر اقتصاد یا فرهنگ صورت پذیرد .چنهان کهه در
قرآن کریم مجاهدة نظامی در کنار مجاهدة اقتصادی مطرح شده است:

یعنی( :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،آیا شما را بر تجارتی راهنمایی
کنم که شما را از عذابی دردنها مهیرهانهد؟ بهه خهدا و فرسهتادة او
بگروید ،و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید .این اگر بدانید برای
شما بهتر است).
نکتة تفسیری قابل توجه آن است که در تمامی مواردی که کلمهاتی
از ریشة جهاد در قرآن کریم به کار رفته و بحث جهاد با مهال و جهان
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در کنار هم ذکر شده ،جهاد با مال مقدم بر جهاد با جان (نفهس) آورده
شده است.
در ی

تعبیر جامع و کلی ،میتهوانیم مسهألة جههاد بها مهال را بهه

پشتیبانی جنگ و تهیة تجهیزات و امکانات تفسیر کنیم ،ولهی احتمهال
دارد معنای جهاد با مال در عر و اصطالح قرآن کهریم و روایهات از
این نیز وسیعتر باشد ،بخصوص با توجه به اوضاع و شهرایطی کهه در
زمانهایی نظیر عصر ما وجود دارد.
امروزه جنگ با ی

کشور ،فقط در شکل نظامی خالصه نمیشهود،

بلکه راهها و اشکال دیگری نیز وجود دارد ،مانند سالح اقتصاد که در
اعمال تحریم و محاصرة اقتصادی در بسیاری مهوارد بسهیار کهاراتر و
برندهتر از سالح نظامی است ،و موجب به زانهو درآوردن ملهتهها و
دولتها میشود.
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امروزه مسألة جنگ اقتصادی ،مانند جنگ نفت ،به عنهوان یه
اساسی و مستقل و در حدّ ی

راه

راهبهرد و اسهتراتةی بهرای غلبهه بهر

ملتها طراحی و اجرا میشود.
در چنین موقعیتی که طبقات آسیب پذیر جامعه تحهت فشهار قهرار
میگیرند و درآمدشان تکافوی هزینههایشان را نمهیکنهد ،ثروتمنهدان
باید به وظیفه «جهاد مالی» قیام کنند و توطوه دشمنان را نقش بهرآ
نمایند ،این فقرا نیز باید صبر پیشه کنند.
در زمینة جهاد در آیات قرآن کریم ،دو بحث جهاد با اموال و جههاد
با انفس مطرح شده ،اما در این فقره از وصیت شریف امیرالمؤمنین(ع)
عالوه بر جهاد با مال و جان ،به جهاد با زبان نیز اشاره شده است.
یکی از مصادیق جههاد بها زبهان ،تشهویق افهراد بهرای حضهور در
جبهههای نظامی است ،لیکن در عرصة تهاجم و جنهگ فرهنگهی کهه
امروزه حتهی از تههاجم و جنهگ اقتصهادی نیهز بیشهتر کهاربرد دارد
درجنگ تبلیغاتی و فکری و فرهنگی برای مقابلهه بها تهرویج و نشهر
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شبهات ،تضعیف ایمان ،تخریب افکار و القای وسوسه و انهواع شهایعه
میبایست با تکیه بر ایمان ،ارزشها ،یقهین و باورهها ،از ابهزار جههاد
زبانی بهره گرفت .چنان که با بازکردن با شبهات برنامة روشنفکری
و آزاداندیشی و نظایر آنها ،اقدام به القای انواع شهبهات در اعتقهادات
مردم گردیده و توجیه حضور در جبهههای مختلف مقابله بها دشهمنان
سست میگردد.
باید توجه داشت که بزرگترین ضربهای که دشمن میتواند به ما وارد
کند ،دزدیدن ایمهان و دیهن اسهت کهه بها تهرویج نظریهاتی همچهون
قرائتهای مختلف از دین ،که اسهاس باورهها و اعتقهادات را متزلهزل
میسازد ،صورت میگیرد.
لذا جهاد فرهنگی و مبهارزة فکهری بها دشهمنان اسهالم و القائهات
انحرافی فکری آنان ،و اشاعه و بیان افکار صحیح نیز مصداق مهمی از
جهاد با زبان محسو میشود ،در جبهه فرهنگی همه وظیفه دارند تها
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از حریم دین ،ارزشها و اعتقادات و باورهای دینی دفاع و پاسهداری
نمایند.
واپسههین نکتههه آن کههه ترتیههب ذکههر سههه نههوع جهههاد در کههالم
امیرالمؤمنین(ع) قابل تأمل است ،که ابتدا جهاد با مال ،سپس جهاد بها
جان و در نهایت جهاد با زبان آمده است و شاید وجه این ترتیب ایهن
باشد که اگر فقط با بذل مال ،خطر دشمن دفع شود ،جانتان را به خطر
نیاندازید ،اما اگر مبارزه با مال کارساز نشود ،آنگاه باید سالح بردارید
و آمادة جانفشانی شوید و به جهاد با جان اقدام کنید ،و آنجا که جهاد
با مال و جان کارآیی الزم را نداشته و ضروری باشد بها زبهان و قلهم
وارد عرصه شوید ،چنان که در فرمایش ائمهه اطههار(ع) قلهم و مهداد
علماا و دانشمندان از خون شهدا برتر دانسته شده است.
(بحاراالنوار ،جلد دوم ،صفحة  ،54روایت  ،28با )6
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پیام پانتدهم  :تحکیم پیوندهای
اجتماعی
 ...وعلههیکم باالتواصههل ،و التبههاذل ،وایّههاکم والتههدابر،
والتقاطع ...
یعنی :بر شما باد به ارتباط و رسهیدگی بهه ههم ،و بهذل و بخشهش
نسبت به یکدیگر ،دوری گزیدن از جدایی و پشت کردن به یکدیگر و
قطع رابطه با هم...
چنانکه در وصیت شریف امیرالمؤمنین(ع) به مسألة اصالح ذاتالبین
اشاره شد ،مناسبات و روابط اجتماعی از دیدگاه اسالم اهمیّت خاصی
دارد.
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اصل مههم و اساسهی را مهورد

در زمینة روابط اجتماعی ،اسالم ی

تأکید قرار داده است ،که انسانهایی که بالفعل و یها بهالقوه بهرای ههم
مفید هستند ،با یکدیگر ارتباط داشته باشند.
ارتباط انسانها بستگی به درجة ایمان و آشنایی با معار اسهالمی
دارد .براین اساس ،افراد هرچه به حقیقت ایمان نزدی تر و با معهار
اسالمی آشناتر باشند ،پیوندی نزدی تر و محکمتر دارند و مسألة قطع
ارتباط فقط نسبت به کسانی مطرح است که از روی عناد و یا علهم و
عمد با حق و حقیقت مبارزه میکنند.
قاعدة کلی در این زمینه همان اسهت کهه قهرآن کهریم مهیفرمایهد:
(

)...؛ سورة فتح  -آیة 23
یعنی( :بر کافران سخت گیرند ،با یکدیگر مهربانند.)..
آنچه از سیره و سنّت پیامبر اکرم(ص) و ائمهة طهاهرین(ع) اسهتفاده

میشود ،اهمیت توجه به اموری است که موجب انس و تألیف قلهو
انسانها میگردد .چرا که مأنوس بودن انسهانهها بها یکهدیگر سهبب
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احیای تعمیق محبّت در دلهای آنها میشود و نتیجة الفت آنها ،همدلی
و همکاری و همراهی انسانهاست.
پیامبر گرامی اسالم(ص) دربا اهمیّهت تهودّد و دوسهتی بها مهردم
»

میفرماید« :

یعنی( :ریشه و رأس عقل پس از ایمهان ،دوسهتی بها مهردم اسهت).
(بحاراالنوار ،جلد  ،5صفحه )595
بنابر این ایمان و نوعدوستی مال سنجش عقل انسانهاست ،و اگر
کسی اهل ایمان نباشد ،و یا در نوعدوستی و ارتباط با مردم ضهعیف و
سست باشد ،در عقل او بایست تشکی

کرد .زیرا بهه طهور طبیعهی و

فطری عقل انسان او را به ایمان و نوعدوستی فرمان میدهد.
یکی از عوامل مؤثر در حفظ و صیانت از پیوندهای انسانهامسهألة
حمایت و تعاون در امور مالی افراد است.
دستور صریح قهرآن کهریم بهه مسهلمانان ،تعهاون و همیهاری بهین
آنهاست.
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(...
سورة مائده -آیة 2
یعنی( :و کم

کنید یکدیگر را بر نیکوکاری و پرهیزکاری و کمه

نکنید بر گناه و ستم.)..
پیامبر گرامی اسالم(ص) در بیان مسوولیت مشتر مردم و ضرورت
ایفای نقش اجتمهاعی همهة انسهانهها در رابطهة آن بها ایمهان افهراد
میفرماید:

(کسی که شب سهیر بخوابهد و همسهایة وی گرسهنه باشهد،
ایمان به خداومعاد ندارد.بحاراالنوار ،جلد  ،34صفحه )539
این فرمایش در واقع همان مفهوم تباذل است که انسانها میبایسهت
در جامعه درجهت رفع حوائج هم بکوشند و نسبت به یکدیگر بخشنده
باشند.
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در تعالیم اسالمی ،آزار ،ظلم ،غیبت و افترا ،و همة بداخالقیهایی که
موجب تضعیف پیوندهای اجتماعی و دور شدن افراد جامعه و یا قطهع
ارتباط بین آنان میگردد ،را تحریم و ممنوع ساخته است.
بررسی ابعاد مختلف آموزههای دینی ،ما را به این حقیقت میرسهاند
که اسالم حتی در عبادات نیز تالش دارد تا هر عبادتی حتهیاالمکهان
رنگ اجتماعی داشته باشد .نماز به عنوان نماد رابطه با خداوند ،هم به
لحاظ وحدتِ قبله و زمان مشخص آن و تأکیهد بهر برگهزاری آن بهه
صورت جماعت از نمونههای بارز وحهدت و گهرایش بهرای تحکهیم
پیوندهای اجتماعی بشمار میرود.
در بخش اقتصادی احکام اسالمی ،زکات و به طهور کلهی واجبهات
مالی مسلمانان ،و حتی صدقات ،در جهت رفع مشکل جامعة اسهالمی
و رفع نیاز مستمندان و تعدیل طبقات اجتماعی و همبستگی بیشتر بین
افراد جامعه نیز از تدابیر مهم در جهت تثبیت و تحکهیم ارتبهاط بهین
آحاد جامعه است.
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در عرصة اخالقی نیز ،ایجاد حسّ مشتر و گسترده در انسانها ،از
طریق ارائة رهنمودهای اخالقی و آموزههای ارزشمند و مهم در تعالیم
اسالمی ،فرمایشات بزرگان دین ،تأثیر بسهزایی در نزدیه تهر شهدن
انسانها به یکدیگر و تقویت ارتباطات آنان میباشد ،و وجود احکهام
خاص در جهت بهبود و حسهن معاشهرت و توسهعة اخهالق حسهنه،
استحکام پیوندهای اجتماعی را به دنبال دارد.
با توجه به مراتب فوق میتوان به روشنی مالحظه کرد که آموزههای
اسالمی درجهت عمق بخشیدن به احسهاس مهدنیّت و اسهتحکام ایهن
اساس طراحی شده است ،و بر این اساس انسانها باید از عمهق جهان
به این در و فهم اعتقاد داشته باشند که حضور اجتماعی همة آحهاد
جامعه و تحکیم روابط بین آنها ،میتواند سهبب سهازندگی اجتمهاع و
تعیین جهت حرکت در جامعه باشد ،چنانکه قرآن کهریم مهیفرمایهد:
 .سورة رعهد -

(
آیة )55
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یعنی( :همانا خداوند دگرگون نکند آنچه را بهه گروههی اسهت ،تها
دگرگون نسازند خودشان آنچه را که در خود آنان است).
همچنین پشت کردن انسانها به یکدیگر و تفرقه ،عهاملی اسهت کهه
میتواند موجب ظهور فساد و تباهی در جامعه گهردد ،چنانکهه قهرآن
کریم این گونه به این عامل اشاره فرموده است:
سهورة روم
 آیة 45یعنی( :پدیدار شهد تبهاهی در دشهت و دریها ،بدانچهه فهراهم کهرد
دستهای مردم.)..
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پیام شانتدهم :
امر به معروف و نهی از منکر ،ضامن
سعاد و سالمت جامعه
 ...ال تترکو االمر بالمعرو و النهی عن المنکر ،فیوّلی
علیکم شرارکم ،ثم تدعون فال یستجا

لکم...

یعنی :امر به معرو و نهی از منکر را تر نکنید ،که بدهای شما بر
شما مسلط میشوند ،سپس دعا میکنید اما به اجابت نمیرسد...
در روایات متعددی امر به معرو و نهی از منکر به عنوان بزرگترین
فریضهای که سبب برپایی و احیای سایر فرائض میشود ،معرفی شهده
است ،که به نمونهای از این روایات اشاره میکنیم:
(
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.تهذیب االحکام ،جلهد ،8
صفحة  ،560کتا الجهاد ،روایت )25
یعنی( :همانا امر به معهرو و نههی از منکهر ،راه پیهامبران و روش
صالحان است .آن واجبی است بس بزرگ ،که به وسیلة آن واجبات به
پا داشته میشود ،و راههها ایمهن مهیگهردد و کسهب و کارهها حهالل
میشود ،و مظلمهها و حقوقِ مالی به صاحبانشان بازمیگردد ،و زمهین
آباد میشود).
بنابر این اصالً شأن امر به معهرو و نههی از منکهر ،شهأن احیهای
واجبات دیگر و ازاله وریشهکن کهردن محرّمهات اسهت ،و ایهن شهأن
مختصّ این دو واجب است.
هیچ واجب دیگری چنین خصوصهیّت و نقشهی نهدارد ،و بهرخال
فرائضی همچون نماز ،روزه ،حج و جههاد ،کهه بهه طهور غیرمسهتقیم
موجب رغبت بیشتر به انجام واجبهات و تهر محرّمهات مهیشهوند،
فریضة امر به معرو و نهی از منکر مستقیماً به انجام واجبات دیگر و
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تر محرّمات مربوط میشود ،و میتوان گفهت کهه ایهن دو واجهب،
پشتوانة انجام سایر تکالیف هستند.
آثار مترتّبه بر انجام این فریضه در مجموع و در طول تاریخ اسهالم،
در حدی است که امیرالمؤمنین(ع) در تعبیهری عجیهب و قابهل تأمهل
فرموده است:

(همة اعمال نی

و جهاد در راه خدا ،در مقایسه بها امهر بهه

معرو و نهی از منکر ،نیست مگر مانند آ دهانی در دریهای
پهناور .نهجالبالغه ،شرح فیضاالسالم ،کلمات قصار)988 ،
در روایتی از پیامبر اکرم(ص) بیان عجیبی آمده اسهت کهه خداونهد
دشمن میدارد مؤمن ضعیفی را که دین ندارد.
از آن حضرت سؤال شد :مؤمن ضعیفی که دین ندارد کیست؟ رسول
خدا(ص) فرمودند :آن کس که نهی از منکر نمیکند.
(بحاراالنوار ،جلد  ،32صفحه  ،226روایت  ،4با )552
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مسألة بیتفاوتی در مقابل گناه و شکسهتن حرمهت الههی در تعهالیم
اسالم از اهمیت خاصی برخوردار اسهت و در روایهات بسهیاری ایهن
رفتار مساوی دشمنی با خداوند معرفی شده است.

یعنی( :اگر کسی مسهلمانی ،منکهری را ببینهد و آن را رد نکنهد ،در
حالی که به این کار قدرت دارد ،همانا دوست داشته که معصهیت خهدا
انجام گیرد ،و کسی که دوست بدارد تا معصیت خدا انجام شود ،محققاً
به دشمنی با خدا برخاسته است.بحاراالنوار ،جلهد  ،30صهفحه ،909
روایت  ،51با )13
دین اسالم خواستار آن است کهه افهراد احسهاس مسهوولیت داشهته
باشند و در مقابل انجام گناه آرام و بیتفاوت ننشینند.
البته آنچه در بحث امر به معهرو و نههی از منکهر اهمیهت داردآن
است که شخص آمر و یا ناهی میبایست احکام و تکهالیف شهرعی و
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الهی را به درستی بشناسد تا احیاناً نقض غرض نشهود ،و کسهانی بهه
انگیزة انجام تکلیف ،امر به منکر و نهی از معرو نکنند.
همچنین در امر به معرو و نهی از منکر ،میبایست تفاوت جوامع،
محیطها ،آدا و رسوم ،افراد و موقعیت و شرایط آنهها ،و مهواردی از
این قبیل میبایست مدّنظر قرار گیرد ،چنانکه ممکهن اسهت بهه جهای
استفاده از حالت آمرانه و استعال ،ادای فرایض فوق با احترام و حالهت
مؤدبانه ،چه بسا اثر بیشتر و نتیجهبخش تر داشته باشد.
در هر صورت در امر به معرو و نهی از منکر نکتههههایی وجهود
دارد که باید آنها را در نظر گرفت و بها مالحظهه آنهها بهه انجهام ایهن
فریضه اقدام کرد و از هت

حیثیت و آبروریهزی اشهخاص بهه بهانهة

اجرای این فریضه خودداری نمود و از توهین و ناسزاگویی ،که موجب
بدبینی نسبت به اسالم و جدا شدن اشخاص از دین میشود ،میبایست
احتراز نمود.
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باید توجه داشت که ما در بحث امر به معرو و نهی از منکر ،با دو
حدّ افراط و تفریط مواجه هستیم .از ی

سو برخی مقدّسین را داریهم

که معرفت عمیق به مسائل اسهالمی ندارنهد و بسهیار خشه

و غیهر

انعطافند ،و برای اجرای این فریضه رفتارهایی را مرتکب میشوند ،که
خال موازین شرعی و خارج از چارچو اسالمی است ،و از سهوی
دیگر با فرهنگ غر و کسانی مواجه هستیم که تحت فشار فرهنهگ
لیبرالیسم ،کوچکترین اظهارنظر دربارة زندگی و اعمال و رفتار دیگران
را توهین و دخالت بیجا و فضولی تلقی میکنند ،حهال آن کهه تهذکر
دادن بهه دیگهران در مهورد رفتارههای ناشایسهت و کارههای خهال
شرعشان ،توهین و دخالت یا فضولی نیست .لذا میبایست بها ههر دو
تفکر افراطی و تفریطی فوق مقابله کنیم و آنها را بشکنیم.
امیرالمؤمنین(ع) در خطبة قاصعه نسبت به تر این فریضهة مههم و
بزرگ الهی هشدار میدهد و آن را سبب لعن و دور شهدن امهتههای
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پیشین از رحمت خدا معرفی میکند( .نهجالبالغه ،شرح فیضاالسهالم،
خطبة )929
دین اسالم این منطق که زندگی هرکس به خهود او مربهوط اسهت و
دیگران حق دخالت در آن را ندارند ،را صهحیح و معقهول نمهیدانهد،
زیرا:
اوالً -جامعه به منزلة پیکری واحد است و افراد آن به مثابة اعضای
این پیکر واحدند که با یکدیگر رابطة تأثیر و تهأثّر دارنهد ،و فسهاد و
مشکل ی

عضو میتواند برای سایر اعضا مشکلساز شود.

ثانیاً -به فرض این که مشکل و فساد ی

عضهو بهه سهایر اعضهاا

سرایت نکند ،ما نباید در قبال فسهاد و انحهرا افهراد دیگهر جامعهه
بیتفاوت باشیم.
البته عدم جواز تجسّس در مسائل و زندگی خصوصی دیگران بحث
دیگری است و مسأله امر به معرو و نهی از منکر مربوط به گناهانی
است که علنی و در مالاعام انجام میشود و یا گناهی که ضرر آن تنها
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متوجه مرتکب آن نیست ،بلکه مصالح مادی و یا معنوی دیگران را نیز
به مخاطره میافکند.
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