نشرية علمی  -دينی نوقلم
ویژة حوزههای علمیة استان اصفهان
سال سوم شماره شانزدهم
زیرنظر شورای سردبیری

ویراستار:

مهدی حافظی
همکاران:

علیرضا ناجی ،محمد بهارلو و فاطمه رجبی

تهیه و نشر:
مرکز مطالعات اسالمی اصفهان وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیة قم شعبة اصفهان
مرکز مطالعات اسالمی ،نشریة الکترونیکی نو قلم

سال سوم /شماره شانزدهم
فهرستالکترونیکی:
پست
مطالب
noghalam24@yahoo.co

1

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره شازندهم

فهرست مطالب
صفحه

عنوان
طلبگی و معیشت

سیدعبدالحسین تقوی نژاد لیر5 ...........................................................................................................
ستیز با سرنوشت
مهدی رجائی 29 .................................................................................................................................
نقش ائمه در برخورد با بدعت های امویان در عرصه فرهنگی -عقیدتی
بتول زارع پور ،زهرا عابدی 65 .............................................................................................................
برکات روز قدس در بیداری اسالمی
سید مهدی سلطانی رنانی 88 ................................................................................................................
پرهیز ازمُزدخواهی و ظاهرسازی (تَکَلُّف) در تبلیغ
سیدمحمدحسین مهدوی ُهرستانی 101 ................................................................................................
ّ

2

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره شازندهم

مقدّمه
تبیین و ترویج معارف
ماار
عیمیه

و تعمیا هیمارو و باروف ییدا یف

و مماه هار هها بیا

مه ا تاارین مومهفی ا هاار اهااری راار برر ا
ق بهی ه ا

یهاشهف ماک ه ا

هااارا هیان مومهفیا

ه یاب اه باه مدارب هااارا

یهاشاهفها راه یف باا

رااروفی یرغاااه وتههامد ا

یغااار تبییحاار

ه ا م

ف عیما و معداه

ااه
یار و

اه هار عیمیاه

هاار م ا بااره هفهیااه فوشاامد معاارف

اد ا ه ا ا فه

راب رری برشاد و ه ییگار اه ایر مدا قر اب هار و بااارهر یار باه تعبیار ییگار
رم هر و ف اراه هاری ه ا
معاارف

راه اواس وه اد فه یف م رابا

هی اار امریداا و ریاارا هفهیااه شاا

شکی مدر ب به ی
مرراام ملر عاار

بار ع قاهمدا هو هیان

ته ااد ه ویاارو و مبیحاارو فه یف قر ااب و

مارو بر راد
ه ا م هد ا هرو یف ریشاایده غعر ی ا هاار

ااهیس بااه هاار یو

محهف ریس گ ااه ههامارا ویا ه یهشااه راه هااشارف اشاریه ه کاروایکا «ااهقی » ه
مو جمیه ه
بیکااه یااب رماا غرهدگ ا ه اا

«اااهقی » یااب اشااریة ت صصاا ایا ا

رااه

ضاامن تهجّااه بااه محاااهه و مطاامهو ملر ااب یف فه ااار تبیااین و تاارویج معاارف
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بااه هفتواار تههامداا

ههاا بیاا

و مهاارف

ااا گ و اهیاااد گرو ااهی ایاام

م ا ها یشاا و ااع یهفی اشااریه فه بااه باااار بااره راارفوف

اهقیماارو ااه و

تب ی امری یف هماین فه اار اهشااه هار و ملر اب یفیارغا فه باه ویارهیس محااههی
ااادرفی و اایاااه هداا و و ویااارهیس فه ایاام یف ه ایاارف اهیااااد

و هیباا ماا

م ا گاارهفی تاار باهها ا یف یااب غرهید ا تعاارمی باار ما صصاارو اواار قااه
ااهیس فه یفیرباا و مااایر مهاارف

اهشاااه
ررههمی

هغمهیاا فه یف هیاان میاا هو لیاار و

بر هامیدرو بیشار بدیمری

ب ا تریی ا

طااهف هیاان اشااریه یف غطاار اشااره کاروایب غردااا محاااد بااره

وفوی ا ا گ و غط ا
توهیا

ع قااهمد ا بااه ااه تبییااا مکاااهگ ه ا

و م ا تهها ا یف

بدیااروهاار ر وهشا و ته ااعه و هفتواار مهاارف هاار اهشااارف مااارو ما ر

هغااا هماار رااه یف یفو

ا ااا

تعا هی ه اا گ ااه

عیمیااه هدا هرو یف ااه

هاارمی

و ضااع

هااشاارف «اااهقی » تحواا یرغاااه و بااه طااهف
اشاار و تا وین مور ااه و

ه

«ااهقی » باار طاهف و همرهها هم ماااه و عر مرااة شاامر گرهمیارو شا هاا و
فوشن فه غرهفو

هیس م بید

حسن سراجزاده
رییس مرکز مطالعات اسالمی اصفهان
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طلبگی و معیشت
سیدعبدالحسین تقوی نژاد لیر

*

چکیده
در این مقاله به بررسی وضعیت معیشت طالب پرداخته شده وسعی شده اس ت ب ا توج ه ب ه
بضاعت علمی نویسنده ،تا اندازه ای به این موضوع پرداخته شود .در ای ن نوشتارس عی ش ده
است تا درباره نقش معاش وت دبیر ن در زن د،ی ،اهمی ت ن در زن د،ی ازنگ اه حض را
معصومین

زن د،ی ،تش ته وح ال ،نس یس شناس ی

 ،مقایسه معیشت طالب در س ب

معیشت طالب ،ظرفیتهایی که جامعه اسالمی پیش روی ی

طلب ه ب رای رس ید ب ه ی

معیشت مطلوب فرا هم کرده است و برخی از راهکاره ای بهب ود معیش ت ط الب بح
بررسی شود.
کلید واژه
معیشت ،طالب ،سب

*

زند،ی ،تدبیر معاش ،تبلیغ دین.

 .لیسانس الهیا ،ر ایش علوم قرن حدی و طلبه پایه ششم حوزه علمیه اصفها .
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مقدمه
از زمانی که انسا پا به عرصه این کره خاکی ،تاشته است ،برای ادامه حی اتش  ،ش روع ب ه
تالش وکوشش کرد ه است وتالش کرده است تا ازامکاتا ونعمتهایی که خداوند س رراهش
قرار داده است  ،بهترین استفاده را ببرد؛ به همین علت است که مقوله معیشت در زند،ی انسا
همیشه یکی از ارکا مهم زند،ی او بشمار می رفته است  .دین اسالم نیز جایگ اه وی ژه ای
به معیشت داشته است وبه ن بسیار دقیق و عمیق نگاه کرده است که این خود بیانگر اهمی ت
جامعه اسالمی است .از جمله افراد این جامع ه ک ه نق ش روش نگری

مسئله معیشت در ی

وتبلیغ دین را بر عهده دارند  ،طالب عزیز می باشند که همیشه ،در س ایه رهنموده ا وتبلی غ
ننها ،درخت دین روز بروز پربارتر وتنومندتر شده است .اینجا باید ،فت معیشت این ،روه از
افراد جامعه که از ارکا مهم ی

جامعه اندنقش مهمی در پیش برد اه داد دین ی ن جامع ه

دارد.
نقش معیشت در زندگی از نگاه روايات
درباره معیشت در زند،ی ،روایا زیادی از حضرا معصومین

نقل شده اس ت ک ه ای ن

امر نشا از اهمیت معیشت در زند،ی انسانها دارد .در اینجا چندنمونه از ای ن روای ا بی ا
میشود :
 -1عن َأبِي جع َف ٍر َقا َل الْکَمالُ ک ُ ُّل الْکَم ِ
ال الت َّ َفق ُُّه ِفي الد ِ
یش ِة
ین و الصبر علی النائِب ِة و تق ِد
یر الْ َم ِع َ
َْ
َ ْ
َ
َ
ِّ َ َّ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ
(مجلسی ،بحار اال نوار  ،ج  ، 78ص ،172حدی ) 3
امام باقر

فرمودند « :کمال ،تمام کمال ،به تفقه در دین و صبر بر مصیبت و برنامهریزي در

معیشت است» .
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داد ْ َ ِ
قیمة ِفی ِع ِ
 :من َاکَل ِمن کَ ِّد ی ِد ِه یکو یوم الْ ِ
واب
االنْبیاء َو یَ ُ
َ ْ َ ْ
أخ ُت ثَ َ
َْ َ
َ

 -2قال رسول ه ّال
االنْ ِ
بیاء( نوری محدث ،مستدرك الوسائل ،ج  ،13ص ) 24
َْ
رسول خدا

فرمود « :کسی که از دسترنج مشروع خود زند،ی کند در قیامت ب ا پی امبرا

محشور و مانند ننا ثواب می برد».
 -3قال رسول ه ّال

بیل ه ِ
ِِ ِ
ِِ
ال( .ن وری مح دث  ،مس تدرك
َ :الْ ُّ
کاد َعلی َعیاله کَالْ ُمجاهد فی َس ِ ّ

الوسائل ،ج ،13ص ) 55
رسول خدا

فرمود « :اجر کسی که برای زند،ی خود و عائله اش زحمت م ی کش د،

مانند اجر مجاهدی است که در راه خدا جهاد می کند».

مقايسه معیشت طالب درگذشته و حال
ا،ر به وضعیت زند،ی علما وروحانیو  ،قبل از انقالب شکوهمند اسالمی نگ اهی کن یم ،پ ی
خواهیم برد که ننها از خیلی جها در فشار و سختی بودندو نهادی ک ه نا ارتی مس قیم ب ر
عملکرد ننها داشته باشد وجود نداشت؛ به همین علت ،برخی از ننها در نهایت فقر زند،ی می
کردند و ،اه می شد که ننها تا چند روز به غتا دسترسی نداشتند؛ اما ،به لطف خداو ب ه برک ت
انقالب اسالمی ،از ی

طرد زمینه ی مناسبی برای تبلیغ بهتر دین توسط طالب فراهم ش د و

از طرد دیگر معیشت ننها وضعیت مطلوبتری نسبت به ،تشته پیداکرد  .بااین وجود ،باز ه م
هنوز تا رسید به نتیجه ی مطلوب معیشت طالب ،نیاز به برنامه ریزی وجود دارد  .در اینج ا
برای روشن شد بح به مقایسه معیشت طالب در ،تشته وحال پرداخته می شود :
 -1وضعیت معیشت طالب در ،تشته به صور های مختلف بود:
الف ) اشتغال به همراه تحصیل  :برخی طالب ،در،ت شته ،به ی

ش غل و حرف ه مش غول

بودند؛ مثل شیخ بهایی که هر چند از نار علمی س رنمد ب ود ،ب ه فعالیته ای فن ی و هن ری و
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مهندسی نیز میپرداخت .وی در عر د مردم ایرا به مهار در ریاضی و معماری و مهندس ی
معرود بوده و هنوز هم به همین صفت معرود است؛ چنانکه معماری مسجد ام ام اص فها و
مهندسی حصار نجف را به او نسبت می دهند.
ب) تأمین اقتصادی از طریق خانواده  :برخی دیگر از طریق خانواده تامین می شدندو در
کنار ن درس هم می خواندند .یکی از کسانی که از طریق پدرخود از تامین می شد مالص درا
بوده است )1( .
ج) معیشت برخی دیگر براساس ریاضت  ،زهد وقناعت بوده است :وضعیت برخی طالب
در ،ت شته  ،به نحوی بود ک ه  ،اهی ت ا چن د روز غ تا بدس ت نم ی نوردن د و از ف ر
،رسنگی حالت غش به ننها دست می داد  .یکی از این طلبه ها مرحوم سید محمد باقر شفتی
رشتی معرود به حجه االسالم شفتی است که ازمجتهدین برازنده و پرهیز،ار ب ود .او درس ال
 115ه-ق درروستای طارم ،یال دیده به جها ،شود ودر س ال 1260درس ن  85س الگی
دراصفها از دنیا رفت و مرقد شریفش درکنار مسجد سید اصفها  ،معرود ومزار عالقمن دا
است .حجه السالم شفتی درایام تحصیل خود در نجف و اصفها به قدری فقیر بود ک ه غالب ا
لباس او از زیادی وصله به رنگهای مختلف جلوه می کرد،.اهی ،ازشد ،رس نگی و ض عف
غش می کرد؛ ولی فقر خود را کتما می نمود و به کسی نمی ،فت (حجوانی مهدی ،اقتباس از
کتاب صدوی

حکایت ص )158

نیت ه ّال مهدوی کنی در کتاب خاطرا خود می نویسد:
«ما ن موقع زند،ی سادهی طلبگی و حجرههای سادهای داشتیم .مدارسی که در قم یا تهرا
بودَ ،م ْدرسها یا مراکزی که ما میرفتیم درس میخواندیم و مباحثه میکردیم ه ی وس یله و
امکاناتی نداشت .یادم مینید در قم،فقط بعضی از حجرهه ای م ا حص یر ی ا زیل و داش ت.
مدرسهی فیضیه حتی زیلو هم نداشت و بعض ی از حجرهه ایش ح داکثر ی ی زیل وی کهن ه
8
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داشت .در بسیاری از مساجد قم ک ه در ننه ا درس میخوان دیم چ ه در زمس تا و چ ه در
تابستا فقط حصیر داشت.برای مثال مسجد عشقعلی ک ه مرح وم نی ت ه ّال بروج ردی درس
میدادند و درسهای ما هم در مقطع سطوح ،ننجا بود اغلس قسمتهایش حصیر بود .نور هم
نداشت .ساختما مساجد هم ساختما هایی بود که نور خورشید در ن کمتر منعکس میشد.
شس هم ،یی چراغ کوچی در ن بود .در تابستا  ،نه پنکهای داشت نه ک ولری و در زمس تا
هم بخاری نداشت .یادم مینید بعضی از اساتید ما حتی همین عباهای تابستانی ،در زمس تا
روی دوششا بود؛ یعنی عبای زمستانی نداشتند و همینطور میلرزیدند و درس میدادن د؛
ولی نشا درس خیلی زیاد بود و ن هم به خاطر عالقه و انگیزهی معنوی که در ط الب ن
وقت وجود داشت بود و هی کس هم از این اوضاع ناراحت نبود؛ چو با اختیار این ام ر را
زی طلبگی و زند،انی طلبگی را همین میدانستند و بیش از ای ن توق ع
پتیرفته بودند؛ یعنی ّ
نداشتند .در حجرهها هم ،همینطور زند،انی ساده بود تا ننگاه که به تدریج مدرس ههایی ب ا
وسایل و امکانا بهتر ساخته شد.مدرسهی فیضیه ،یی حوض داشت .در تابستا  ،ماهی یی
دفعه ،نب در ن مینمد در این حوض همه چیز بود .ظردها را هما جا میشس تیم و وض و
هم در ن می،رفتیم .به تدریج نب ن کم میشد و دیگر برای ما امکا استفاده از ن نبود.
در قم یی رشته قنا شور وجود داشت که نب ن را به خانهها و باغها تقسیم میکردند و در
تابستا ماهی یی بار به مدرسهی فیضیه میرسید.
چنین حالتی در تمام مدارس حکمفرما بود .درن زما ما معموالً می وه نمیخ وردیم .کمت ر
طلبهای قدر خرید میوه داشت .صبحها نا و َقنداق میخوردیم و بیش تر ط الب امک ا
خرید پنیر و کره و مانند ن را نداشتند و غتای پختنی و ،رم هم خیلی کم بود .در مدرس هها
نشپزخانه ای نبود تا غتا به قیمت ارزا یا مجانی به طلبهها بدهند .غتا خورد در بی رو از
مدرسه و در رستورا ها میا طالب مرسوم نبود؛ بلکه زشت ب ود .ن زم ا  ،ا ،ر کس ی در
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مهما خانهای غتا میخورد ،انگشت نما بود که ننجا نشسته و از باب مثال ،از دیزی علی نقلی
در هتل بلوار خورده است؛ زیرا فکر می کردند که وضع این طلبه خوب شده است که رفت ه و
در رستورا غتا خورده است .ن هم رستورانی که بعد از سالها درست شده بود.
ما هفتهای یکی دو بار غتای ،رم میخوردیم .ظهر که میشد دوس تا طلب ه پ س از پای ا
درس می،فتند «:چی بخوریم؟» دو سه نفری که با هم بودند قرار می،تاش تند ن ا و پنی ری
بخورند ،نا و ماستی بخورند و یادم مینید در تابستا که فصل انگور و هندوانه ب ود ن ا و
هندوانه یا نا و پنیر و هندوانه میخوردیم و این غتای خوب تابستا ب ود .در ه وای  ،رم
شهریور ماه که در قم بودیم نه یخی در مدرسه پیدا میشد و نه پنکهای وج ود داش ت .مث ل
حاال نبود که تعطیل کنند؛یعنی ،ا،ر هم تعطیل میکردند چن د م اه تعطی ل نمیکردن د .غال س
طلبههای درسخوا در قم می ماندند و ما ،اهی در هما ،رمای تابس تا روزه می ،رفتیم.
وسیلهی رفاهی بسیار ناچیز بود؛ البته ،مردم هم زند،یشا پایینتر از حاال بود؛اما ،طلب هها
در مقایسه با مردم وضعشا خیلی سادهتر بود؛ولی ،با همهی ای ن س اد،ی ،روحی هها ب رای
تحمل این کمبودها نماد،ی داشت .من از طلبهها کمتر ش نیدم ک ه درب ارهی وض ع زن د،ی
،لهمند باشند .واقع ًا به همین زند،ی خوش بودیم .من بهترین دورا زند،یام را هما دورا
طلبگی میدانم.
نل بروج ردی مرج ع
طالب شهریههای ناچیزی هم می،رفتند .در این اواخر که مرحوم نیت ه ّ
عام شده بودند؛ یعنی ،سالهای  1335ه  .ش به بعد ،شهریههای طلبهها زی اد ش د .مرح وم
نیت ه ّال بروجردی پنجاه توما به متأهلین میدادند و مقداری پول نا ب ه ص ور ُمه ر ه م
مرحوم نیت ه ّال نجفی مرعشی و کمی هم مرحوم نیت ه ّال حجت میدادند که مجم وع اینه ا در
ماه به شصت توما نمی رسید .در ن زما البته ،رانی نبود .ولی با این حال اجارهی یی اتاق
در قم کمتر از پنجاه توما نبود .یادم مینید مرحوم شهید مطهری
10
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از تأهل حدود  50توما بود ،زند،ی برایشا مشکل بود .خود ایشا میفرمودند ک ه ا ،ر
من ماهی  100توما داشتم  50تومانش را اجاره میدادم و با پنجاه توما بقیهی زن د،ی را
نل بروج ردی _
اداره میکردم و در قم میماندم .اما این  50تومانی که نقا _ مرح وم نی ت ه ّ
میدهند فقط پول کرایه خانهی ماست و واقع ًا اینطور زند،ی برای طلبهها سخت بود و ای ن
مقدار هم شهریهای بود که طالب می،رفتند (مهدوی کنی محمد رضا ،کتاب خاطرا نیت ه ّال
مهدوی کنی).

 -2سب

زند،ی ،تشته بیشتر براساس ساده زیستی و قناعت وکمبود امکانا رف اهی

بوده  ،در حالی که سب

زند،ی جدید بیشتر براساس تجمل ،رای ی و چش م ه م چش می و

وفور امکانا رفاهی بیشترمی باشد که این روند بر معیشت طالب تأثیر ،تاشته است .
 -3حاکمیت ن موقع  ،حاکمیت طاغو بوده است و علما وروحانیو به مقابل ه ب ا ای ن
حاکمیت برخاسته بودند ،به نحوی که خیلی ازننها در ن زما یا شکنجه می ش دندیا زن دا
می افتادند یا اینکه به شهاد می رسیدند یا اینکه به منطقه ای تبعید می شدند .به همین علت
از جها مختلف سیاسی ،اجتماعی ،معیشتی تحت فشار بودند؛ ولی ،به لطف خدا ،با پی روزی
انقالب اسالمی  ،حاکمیت طاغو سرنگو شد و به جای ن حاکمیت اس الم ق رار ،رف ت و
ظرفیت ها و امکانا زی ادی ب رای علم ا و روح انیو ب ه ارمغ ا نم د .ب ا وج ود ای ن
ظرفیت ها وامکانا زمینه ی خوبی فراهم شد که علم ا و روح انیو از ی
اضطراب واسترس به تبلیغ دین بپردازند واز طرد دیگر زمینهی ی
ننا فراهم شود.
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آسیب شناسی معیشت طالب درحال حاضر
اززما تأسیس حوزه علمیه قم توسط شیخ عبدالکریم حائری رحمه ه ّال علیه ت ا ب ه ح ال ،
موضوع معیشت طالب به عنوا یکی از دغدغه های پیش روی م دیرا ارش د ح وزه ب وده
است  .از ن زما تا به امروز ،تدابیر خوبی در جهت بهبود امر معیشت طالب شده است ؛ اما،
با در نار ،رفتن تمام این کارهای انجام شده  ،هنوز این دغدغه به قو خود باقی است و نیاز
است با نگاه جامع تری به ن پرداخته شود  .در اینجا به برخی از نسیبهای ناشی از مش کال
معیشتی طالب در عصرحاضراشاره میشود:
 -1همسرا و فرزندا طالب بجهت کمبود امکانا معیشتی و رفاهی ،در معرض نسیس
هستند؛
 -2متأسفانه ،طالق وجدایی در بین خانواده های طالب ،تا اندازه ای به چشم می خورد
که این زنگ خطری است برای جامعه روحانیت، .رچه در این باره جامع ه نم اری رس می و
دقیقی در دست نیست ،به هرحال نسبت به جمعیت طالب می تواند ی

نسیس جدی باش د .

علتهای مختلفی می توا نام برد که باع بوجود نمد این مشکل شده است  .از جمله ای ن
علتها یکی بح معیشت طالب است  .از ننجایی که ی

طلب ه نی از ب ه فک ری نرام و ب دو

دغدغه دارد تا د ر سایه ی ن بتواند بهتر درس بخواند ،ا،ر فک رش در،ی ر مس ائل معیش تی
بشود ،بعد ازمدتی در زمینه ی درس خواند به خس تگی و کس لی وتنبل ی دچ ار میش ود
.چیزی که ما متأسفانه امروزه در برخی از طلبه ها ی س طح ب اال ودرس خ ارج ،ش اهد ن
هستیم.
به عنوا نمونه ،شما طلبه ای را فرض کنید که در برهه ای زند،ی م ی کن د ک ه امکان ا
نموزشی متنوع  ،سر،رمی های متنوع ،مثل دوچرخه سواری  ،داشتن تبلت  ،موبایل  ،تفریح
و مسافر ماهانه و سالیانه و  ...مهیا است .نیا این طلبه می تواند همسر وفرزندانش را ق انع
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کندکه من طلبه ام وندارم ؟ شاید بتواند همس رش را به وضعیت موجود راضی کند؛ اما ،نیا م ی
تواند فرزندیرا که چهار پنج سال دارد ودر این فضا زند،ی می کند و همچنین ق در تحلی ل
این مسائل را ندارد  ،قانع کرد .
 -3خطر این فرهنگ که برخی طالب زند،ی را همراه با قناعت و زهد به دیگرا معرف ی
می کنند ولی در عین حال خودشا ُمرفهانه زند،ی می کنند.
 -4وقتی ،موضوع مشکال معیشت طالب مطرح می شود ،عده ای بجای توجه به اینکه
طلبه امروز ،از لحاظ وضعیت معیشت با طلبه دیروزمتفاو است  ،بح ،تشته را مطرح م ی
کنند و می ،ویند «:همانطور که طالب ،تشته در زند،یشا سختی کشیدند طالب جدی د ه م
ال ،حکوم ت  ،حکوم ت اس المی نب ود و باف ت
الزم است سختی بکشند ».در صورتی که قب ً
زند،ی اغلس مردم شبیه هم بود و به ی

میزا از امکانا رفاهی  ،نموزش ی  ،اس تفاده م ی

کردند؛ به عنوا مثال ،در ،تشته ،مسئله نموزش به این صور نبوده که همه بتوانن د مدرس ه
بروند وتا دانشگاه تحصیل کنند  .فقط عده ای خاصی می توانستند از این امتیازاستفاده کنن د .
در مورد خوراک وپوشاک هم در ،تشته ،وضع به این منوال نب وده اس ت  .ب ا کم ی تحقی ق
وبررسی در مورد وضعیت خوارک وپوشاک پنجاه سال پیش مردم با مردم این زما میتوا
بخوبی این تفاو را مشاهده کرد ؛ بنابراین ،بجای اینکه به کرا مطرح کنیم که ط الب بای د
سختی معیشت را بدوش بکشند تا بتوانند موفق شوند  ،وض عیت معیش ت ط الب را همگ ام
وهمسا با مقتضیا وامکانا موجود زمانی که در ن زند،ی میکنیم بررسی وتحلیل نماییم.
این خود یکی از مصادیق تدبیر معاش می باشد.
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شهريه و معیشت طالب
شهریه مبلغی است که طالب هرماه ،ن را برای تأمین زند،ی خود دریاف ت م ی کنن د .ای ن
شهریه تقریب ًا ثابت است .نسیس شناسی این پرداختی ماهانه ،از چند جهت قابل بررسی است:
اوالً  :شهریه به عنوا اهرم نام طالب شده است ؛ به ای ن ص ور ک ه ،ا،رطلب ه ای ب ه
هرصورتی غیبت تحصیلی کرد  ،از طریق کم یا حتد کرد ن می خواهن د ک اری کنن د ک ه
دیگر طلبه غیبت نکند .در صورتی که برای ایجاد نام راه های بهت ری وج ود دارد؛ از جمل ه
این راهها،ایجاد نشا علمی  ،ایجاد فضای نموزشی مناسس ،تحول در محتوای متو درس ی
که متناسس با مقتضیا زما باشد و  ...را میتوا برشمرد.
ثانی ًا :این شهریه با تمام برکتی که دارد نیا می تواند جوابگوی نیازهای زند،ی ی

طلب ه

باشد؟ نیا متناسس با تورمی که در اقتصاد کشور است ،این شهریه هم تنطیم م ی ش ود ؟ نی ا
کار،روهی تخصصی وجود دارد که این شهریه ها را بررسی کند و نقا ق و وض عف ن را
تبیین نماید ؟ وسؤاالتی دیگر از این قبیل . ...
ثالث ًا  :در استفاده از این شهریه شرایطی وجود دارد که ا ،ر طلب ه ای ای ن ش رایط را دارا
نباشد از لحاظ فقهی مجاز به استفاه از ن نیست.
معیشت طالب از نگاه برخی از صاحبنظران حوزوی
در اینجا نا ریا برخی از بزر،ا و صاحس نارا حوزه درباره مسئله معیشت طالب بی ا
می شود :
 -1شهید مطهری در کتاب ده ،فتار بیا می کند:
« در اینکه معاش روحانیین بهتر است از چه راه تأمین شود چند نحو میتوا نار داد:
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الف  -عقیده بعضی اینست که روحانیت بودجه مخصوص نمیخواهد؛ اف راد روح انی بای د
مانند سایر طبقا مردم کار و شغل و منبع درنمدی از برای خود داشته باش ند و از دس ترنج
شخصی خود زند،ی کنند .قسمتی از وقت خود را صرد تهیه امر مع اش و قس مت دیگ ر را
صرد شؤو روحانی از تحصیل و تحقیق و تألیف و تدریس و افتاء و ارشاد و تبلیغ بنمایند .
این عده معتقدند روحانیت و شؤو روحانیت در اسالم یی شغل و حرفه مخص وص نیس ت
که بشود برای او بودجه مخصوصی در نار ،رفت  .هر کس که قادر است ض من ت أمین ام ر
معاش خودعهدهدار شؤو روحانی بشود حق دارد وارد بشود و ا،ر کس ی م یخواه د ای ن
شؤو را به عهده بگیرد و ننگاه کل ب ر اجتم اع  ،ردد بهت ر اینس ت ک ه از اول وارد چن ین
مجاهدهای نشود  .حقیقت اینست که ا،ر افرادی زند،ی خود را از راه دیگ ر ت أمین و ب ا ن
حال متصدی شؤو روحانی بشوند بسیار خوب است .همیشه افراد کمی از این قبیل ب وده و
هستند ؛ اما ،نمیتوا ،فت هم ه اف راد بای د اینچن ین باش ند و در غی ر ای ن ص ور وارد
نشوند؛زیرا ،با تغییراتی که در وضع زند،ی مردم نسبت به صدر اسالم پیدا شده و ب ا توس عه
روزافزو علوم و احتیاجا  ،ضرور دارد ،روهی همه عمر ممحض برای تحص یل و اداره
شؤو دینی مردمشوندو ناچار بودجه مخصوصی الزم است که با طرز ص حیحی در ای ن راه
مصرد شود  .در صدر اسالم احتیاج اینقدر نبوده ؛ عقدهها و شبههه ا و همچن ین معان دین و
دشمنا اسالم اینقدر نبودند  .ضرور دارد همیشه ،روهی ممحض ب رای دف اع از اس الم و
جوابگوئی به احتیاجا دینی مردم باشند  .نری  ،انصاد اینست که برخی شؤو روحانی که
فعال معمول است از قبیل امامت جماعت  ،نه یی شأ مخصوص روحانی است و ن ه کس ی
حق دارد ن را بهانه قرار داده و دست از هر کار و شغل و خدمتی بکش د و در انتا ار موق ع
نماز بماند و مسجدی برود و بر،ردد و زینت مجالس ختم باشد و اینها را شغل خود قرار دهد
و عمری کل بر اجتماع بوده باشد  .به هر حال این جمود فکری است که صرفا به حکم اینکه
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یی چیزی در صدر اسالم نبوده اکنو هم ک ه احتی اج و ض رور ایج اب م یکن د نباش د.
ب  -فرض دیگر اینست که روحانیت بودجه مخصوص خود را از اوقاد و صدقا جاری ه
استفاده کند  .شاید همه دستگاههای روحانی جها  -غیر از شیعه  -بودجهشا منحص را از
راه موقوفا و صدقا جاریه باشد  .در اکثر شهرستانهای ایرا مدارس علوم دینی س اخته
شده و امالك زیاد باعایدا سرشار وقف ن مدارس ش ده اس ت .در ،تش ته موقوف ا ن
مدارس در تهرا و اصفها و مشهد و تبریز و ش یراز و س ایر شهرس تانها کم ی بزر ،ی ب ه
تحصیل علوم دینیه بوده است؛ اما ،متأسفانه فعال به عللی که نمیت وا ش رح داد بس یاری از
این موقوفا به صور ملی شخصی درنمده و بعضی دیگر که به نام وق ف ب اقی اس ت در
اختیار روحانی نمایانی است که به نفع دستگاههائی وعلیه مص الح عالی ه اس الم و مس لمین
فعالیت میکنندو بعضی هم در اختیار اوقاد است و به شکل دیگری تضییع م ی ،ردد  .فق ط
موارد کمی باقی مانده که به مصرد حقیقی و شرعی میرسد.موقوفاتی ک ه ممک ن اس ت ی ا
الزم است در اختیار سازما روحانیت قرار بگیرد منحصر به موقوفا مدارس نیست ؛قلمه ا
و رقمهای درشتتری هست که شرع ًا جایز یا الزم است در اختیار سازما روحانی ت ق رار
بگیرد  .تاکنو بارها این مسئله بین مقاما عالی روحانی و مقاما دولتی مط رح ش ده ک ه
این بودجه در اختیار سازما روحانیت قرار بگیرد؛ ولی ،به عللی که بر ما مجهول اس ت ب ه
نتیجه نرسیده است  .ا،ر وضع او قاد سر و صورتی پیدا کند و سازما معقول و منام ی پی دا
نماید نه تنها بودجه عادی روحانیت را تأمین خواهد کرد بلکه به طور کلی کمی بزر ،ی ب ه
دین و فرهنگ و تربیت و اخالق عمومی خواهد بود ؛ اما ،ا،ر به شکلی باشد که هست ،مای ه
بزر،ی است برای فاسد پروری و تقویت افرادی که عمال همیشه مانع ه ر اص الح و س د راه
پیشرفت جامعه اسالمی میباشند .
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ج  -فرض و صور دیگر  ،استفاده از سهم امام

است  .از ادیا دیگر اطالعی ندارم ک ه

نیا در متن ن ادیا  ،قانونی مالی وضع شده که با زند،ی روحانیین و اداره سازما رهب ری
دینی ننها قابل انطباق باشد یا نه ؟ اما در اسالم طبق نار شیعه از نیه مبارک ه خم س چن ین
قانونی استفاده میشود .خمس به غنائم جنگی و مع اد و عوائ د خ الا س االنه و بعض ی
چیزهای دیگر تعلق می ،یرد که یی پنجم ننها را هر کسی باید بعد از وضع هزینه شخص ی در
اختیار دستگاه امامت و رهبری دینی قرار دهد  .نیمی از خمس  ،سهم امام نامیده میشود ک ه
به حسس نار فقهاء شیعه مصرفش حفظ و ابقاء دین است  .در حال حاضر ،یگان ه بودج های
که عمال سازما روحانیت ما را می چرخاند و ناام روحانی ما ،روی ن بنا شده و روحانیت
ما طرز و سبی سازمانی خودرا ازن دریافت کرده است و تأثیر زیادی در همه ش ؤو دین ی
ما دارد " سهم امام "است  .روحانیین و مجتهدین برای وصول این بودجه که ن وعی مالی ا
است هیچگونه الزام و اجباری به وجود نمینورند .این خود مردم مؤمن و مس لمانند ک ه ب ا
کمال رضایت و طیس خاطر  ،به روحانیینی که مورد اعتم اد و اطمینانش ا هس تند مراجع ه
میکنند و این مالیا شرعی را میپردازند  .روحانیین  ،سازما ممی زی ب رای ای ن مالی ا
ندارند  .خود مردم به حکم وجدا و ایما  ،وجوهی که به مالشا تعلق می،یرد  ،چ ه ک م و
چه زیاد  ،از رقمه ای کوچ ی ،رفت ه ت ا رقمه ای ص د ه زار توم انی و چن د ص د ه زار
تومانیمیپردازند.
امتیاز روحی سهم امام بر بودجه اوق اد ،ض میمه ش د عواط ف و تواض ع و اظه ار اراد
پرداخت کنند،ا است؛ اما،توجه عامه مردم به کسی ،تابع تشخیا و حسن ظ ن ننهاس ت و
اینکه ن شخا واقعا صالحیت دارد یا ندارد تابع اینست که عامه م ردم ت ا چ ه ان دازه در
تشخی ا خود اشتباه نکرده باشند و عواملی غیر از ص الحیت واقع ی طرد،دخال ت نک رده
باشند؛البته ،یی سلسله علل و معلولی منام بین معرفی شد کسی و سپس حسن ظن مردم و
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بعد رسید سهم امام و ننگاه در دست ،رفتن زعامت و ریاست برقرار است » استاد مطه ری
پس از مطرح کرد نقا قو و نقا ضعف هر ی

از راهکارهای اشاره شده راه اصالح را

اینگوته مطرح میکنند:
« راه اصالح این نیست که روحانیت ما بودجه عم ومی نداش ته باش د و ه رکس از دس ترنج
شخصی خود زند،ی کند  .راه اصالح این نیست که روحانیت ما مانند روحانی ت مص ر ت ابع
دولت بشود .راه اصالح یی چیز است  :سازما داد به بودج ه فعل ی روحانی ت  .در ح ال
حاض ر جری ا س هم ام ام ش بیه اینس ت ک ه ف یالمث ل دول ت مالی اتی ب رای ت أمین
زند،ی فرهنگیا وضع کند و خود ننها را مأمور کند که با جل س نا ر و تحبی س م ردم ای ن
بودجه را وصول کنند و هرکس به هر اندازه میتواند از مردم بگیرد ؛ لک ن ،وج دانا موظ ف
است که زائد بر احتیاجا شخصی خود را به دیگرا بدهد  .بدیهی است که در این ص ور
وضع فرهنگ و تعلیم و تربیت به چه شکلی در مینید .ن معلمین بچهه ا را ننط ور تعل یم و
تربیت می کنند که پسند خاطر اولیاء اطفال که نوعا عوام هستند باشد .این ط رز عم ل س بس
میشود که عوام فریبا جلو بیفتند و صاحبنارا و اصالح طلبا فرهنگی حتد شوند؛ بازار
ریاکاری و مجامله و کتما حقایق و ظاهرسازی و باالخره همه معایبی ک ه ب ا جل س ع وام
بستگی دارد در میا ننها رائج ،ردد  .این طرز عمل سبس میشود که معلم به اولیاء اطفال ب ه
چشم یی "مستغل" بنگرد و همه تدابیری که یی صاحس ملی یا صاحس کارخان های در به ره
برداری برای سود بیشتر به کار میبرد او در مورد اولیاء اطفال به کار ببرد .هم مفاس د جل س
عوام پیدا خواهد شد از قبیل ریا و ظاهرسازی و کتما حقایق و ،دا مسلکی ،و ه م مفاس د
تقسیم نشد عادالنه ثرو از قبیل کینهها و دشمنیها و عقدهها و بدبینیها  .بودجه روحانیت
ما عینا چنین حالتی را دارد  .راه اصالحش منحصرا سازما داد به این بودجه اس ت از راه
ایجاد صندوق مشترك و دفتر و حساب و بیال در مراکز روحانیت؛ به طوری ک ه ،اح دی از
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روحانیین مستقیما از دست مردم ارتزاق نکند  .هر کس به تناسس خدمتی که انجام میدهد از
ن صندوق که در اختیار مراجع و روحانیین طراز اول حوزههای علمیه خواه د ب ود مع اش
خود را دریافت کند .ا،ر این کار بشود مردم به حکم عقیده و ایمانی که دارند وجوه مال خود
را میپردازند و ضمنا حکومت و تسلط عوام  ،ساقط  ،و ،ریبا روح انیین از چنگ ال ع وام
الناس خالص می،ردد( .مطهری ،مرتضی ،کتاب ده ،فتار ،ص  289تا )307

 -2پیام حوزه  ،زمستا 1377شماره  20با نیت ه ّال سبحانی وحجه االاس الم والمس لمین
غرویا در مورد مشکال معیشتی وشهریه طالب مصاحبه ای داشته که در اینجابه بخشی از
ن اشاره میشود:
پیام حوزه :در باره میزا شهریه پرداختی به طالب ،نارتا چیست؟نیا ش هریه کن ونی را
برای تامین معیشت و اداره حداقل زند،ی کافی می دانید؟
نیة ه ّال سبحانی :راه حلی که من عرض می کنم ،این است که ا،ر مش کل مس کن را ح ل
کنیم و روحیه قن اعت حاکم باشد ،ی

زند،ی متوسطی را می توا برای طلبه فراهم کرد .ای ن

که می ،ویم« :مشکل مسکن حل شود» مناورم این نیست که طلبه ای ک ه درس م ی خوان د
حتما در این جا خانه شخصی داشته باشد!بلکه با ساختن شهرک و یا پرداخت اج اره خان ه،
مشکل مسکن حل می شود .
پیام حوزه :بی تردید ساختن مجتمع های مسکونی ،سخت ترین راه ح ل اس ت .از س ال
 ، 1363ساخت شهرک مهدیه را نغاز کردند و تا اال که سال  1377است و پانزده تا ش انزده
سال ،تشته ،تنها در حدود هزار خانه ساخته اند؛ در حالی که ،نمار ده سال پیش حوزه ،تعداد
طلبه ها را ،سی هزار تن نشا می د هد .حداکثر توانایی حوزه برای س اخت مس کن ،در ه ر
سال ،سیصد تا چهارصد خانه است و با وجود پتیرش طلبه های جدید ،مشکل مسکن ،مانند
،تشته پابرجا خواهد ماند .از ن طرد هم ،حضرا نقایا ا،ر بخواهند اج اره به ا را تقب ل
کنند ،عمال با وضع فعلی اجاره ها ،شاید ممکن نباشد.
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نیة ه ّال سبحانی :بله؛ ا،ر بخواهند به هر فردی ،خانه دربست بدهند ،ح رد ش ما درس ت
است؛ولی ،ما خودما ،اهی سه خانوار ی
نفر با هم ،ی

خانه اجاره می کردیم! ما ،در مب ارک نب اد ،س ه

خانه داشتیم! خانه مربو به مرحوم نقای حاج میرزا مهدی بروجردی بود .م ا

سه اهل علم ،ی

خ انه اجاره می کردیم و هر کدام ،ی

ات اق مج زا داش تیم و ی

ات اق

مشترکی هم به عنوا مهمانخانه بود.
ما ا،ر بخواهیم در این جا مانند دیگرا زند،ی کنیم ،مسلما نه ش هریه ک افی اس ت و ن ه
حقوق کافی است و نه...باید روح قناعت بر ما حاکم باشد .
غیر از این ،مشکل را نمی توا حل کرد؛نه دولت می تواند مش کل م ا را ح ل کن د و ن ه
نقایا مراجع می توانند .
پیام حوزه :شاید ن نکته ای که حضر عالی اشاره فرمودید ،ی

مسئله دیگ ری باش د.

اال  ،شاید تعداد طلبه ها ،واقعا ،بیش از توانایی حوزه باش د؛هم در س طح ش هریه و ه م در
زمینه های دیگر .
نیة ه ّال سبحانی :اصوال ،در هی جا از دنیا ،محصل ما دام العمر ،نداریم ج ز ح وزه ه ای
علمیه شیعه! هفتاد سال اش است ،هنوز هم محصل است و شهریه می ،یرد! این ها باید غربال
شوند و به افراد ،تا ی

سطحی شهریه پرداخت شود .

شما ا،ر بخواهید تا هفتادسالگی ،به افراد شهریه بدهید ،نتیجه اش این می شود که ن ه ا
در همین جا می مانند و شهرها ،غالبا ،فاقد روحانی ،فاقد امام جماعت و  ...است .
البته بزر،انی هم که هستند ،مدرس اند .ن هایی که استعدادی فوق الع اده دارن د ،ن ه ا
باید بمانند؛ اما،کسانی که در حوزه ،کاری ندارند باید زمینه ای فراهم شود تا با کمال احت رام،
به شهرستا ها بروند و تا زمانی که مستقر نشده اند ،شهریه شا پرداخت ش ود .ای ن برنام ه
مهاجر  ،نباید برای جوا ها باشد ،بلکه باید برای سنین باال ،بیش تر باشد .
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پیام حوزه :اجازه بدهید ،در همین جا سؤالی را بپرسم.
هما طور که حضر عالی می فرمایید و واقعا ،منط ق ص حیحی ه م هس ت ک ه ف ارغ
التحصیالنی که در زیربنای همین ناام علمی نمی خواهند مؤثر باشند ،باید خ دما دیگ ری
انجام بدهند؛ ولی،در مقام اجرا ،می بینیم که وضعیت هما است که بوده .سؤال ما این است که
نیا این امکا وجود دارد که ی

اقدام مناسبی انجام بگیرد .

نیة ه ّال سبحانی :ا،ر همدلی باشد و همفکری باشد ،می شود.می بینید که با این پ ول ه ای
کم نمی شود این حوزه را اداره کرد.اال  ،تبریز ما ،مساجدی دارد که امام جماعت ندارد و در
حوزه چه قدر طلبه نذربایجانی داریم که همین جا هستند و زند،ی می کنن د ! ا ،ر احترام ی
باش د ،با مقدماتی ،با مؤخراتی ،می شود این ها را به شهرستا ها فرستاد .به تعبیر بن ده ،ی
دفتر خاصی می خواهد که کارش فقط همین باشد که شناسایی کند و با کمال احترام اف راد را
اعزام بکند و در ن محل هم تا مدتی هم پشتیبانی کند تا این ها مستقر بش وند .ا ،ر ب ه ای ن
سب

بخ واهیم حوزه را اداره کنیم ،هر روز مشکال بیش تر می شود.
نکته ّاول :در باال بیا شد که میزا اجاره بها در سال 1377باال ب وده و ط الب ق ادر ب ه

پرداخت ن نبودند ،حاال که سال  1395این میزا اجاره بها باالتر رفته است و قابل مقایس ه
با سال  77نیست ،به طوری که در ش هرهای متوسط برای ی
حداقل چهارصد اجاره داده شود درصورتی که شهریه معمول ی

واحد نپارتما ی

خوابه باید

طلب ه در ح ال حاض ر ب ه

چهارصدتوما نمی رسد.
دوم :امروزه دامنه ی مراجعا مردم به اهل عل م ب رای مس ائل شرعیش ا خیل ی
نکته ّ
زیادشده است به طوری که برخی از علما سعی کردند منزلی یا دفتری غیر از منزل شخص ی
خودشا داشته باشند تا از این طریق اهل خانواده اذیت نشوند و مردم بهت ر بتوانن د مراجع ه
کنند ،از طرفی مواردی دیگری چو  ،راحتی همسر و فرزندا اهل علم نسبت به بح مح رم
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ونامحرم واستراحت کرد ننها در فضای خانواده  ،سالیق متف او خانمه ا در خان ه داری و
مهمانوازی ،با این توضیحا این پیشنهادکه چند خانواده در ی

خانه زند،ی کنن د ،عمل ی

نیست.
 -3حجة االسالم و المسلمین غرویا  :کافی بود یا کافی نبود میزا شهریه را ب ه نا رم
می نید که باید در مقایسه با سایر اصناد هم رتبه و مشابه با طالب حوزه های علمی ه م ورد
ارزیابی قرار بدهیم; یعنی ،نگاه بکنیم در جامعه ما ،اال  ،مثال ی

فردی که از نار تحصیال ،

از نار زحمتی که برای کسس معلوما کشیده ،در حد طالب و فضالی ح وزه علمی ه اس ت،
حقوق او در ی

ماه چه قدر است و شهریه و حقوقی که به ی

فرد ح وزوی پرداخ ت م ی

شود چه قدر است .به نار من ا،ر این مقایسه را انجام بدهیم ،می بینیم که سطح شهریه طالب،
به طور متوسط ،نسبت به سایر اصناد مشابه خودشا کم تر است  .البته این ،فی نفس ه ،ی
امتیاز است برای حوزه ها و برای روحانیت ما که همیشه مردم را به ساده زیستی دعو کرده
اند و خودشا هم عمال نشا داده اند که عموم طالب ،عموم حوزویا  ،سطح زند،ی شا ی ا
در حد متوسط مردم است یا پایین تر .
البته ،در بین حوزویا  ،کسانی هستند که از راه های دیگری امرار معاشمی کنن د و س طح
زند،ی شا ممکن است باال هم باشد؛ اما ،بنده به طور عموم دارم عرض می ک نم؛ ازای ن رو،
عموم طلبه ها ،اال مشکل دارند و میزا شهریه ،از حد مطلوبی برخوردار نیس ت .ای ن ام ر،
باع شده است که بعضا به کارهایی روی بیاورند که در شا طلبگی نیست .
اما راه حل چیست؟ عرض کردم که بعضی از طلبه ها ،خودشا راه حل ه ایی را انتخ اب
کرده اند؛ اما ،ا،ر مرکز مدیریت بخواهد ی
شرعی ،از کانال دیگری ،ی
عنایا حضر امام

راه حلی به کار بگیرد ،باید غیر از خمس و وجوه

بودجه ای هم تزریق بشود؛ البته ،الحمد ه ّل ،بعد از انق الب و ب ا

و مقام معام رهبری ،کم
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 ...ولی در عین حال من خبر دارم که بعضی از طالب واقعا برای تامین زند،ی شا در مض یقه
هستند.
تدبیر معاش غیر از بحث ثروت اندوزی و دنیا طلبی است
پی روزی حالل رفتن و زحمت در بدست نورد ن برای خ انواده  ،ن ه تنه ا از منا ر دی ن
متمت نشده  ،بلکه به فرموده ی امام علی

چنین شخصی مانند مجاهدی است ک ه در راه

خدا جهاد می کند( .مغربی ابن حیو  ،نعما بن محمد ،دعائم اإلسالم) از ط رد دیگ ر دنی ا
خواهی و دنیا طلبی از منار دین نهی شده است .پس بن ابراین ا ،ر طلب ه ای دنب ال ث رو
اندوزی و دنیا طلبی باشد  ،کار او از منار دین متموم وناپسند شمرده شده است ،چنانک ه در
روایتی از پیامبر نمده است که فرمودند :فقیها اَمینا پیامبرانند به ش ر ننک ه وارد در دنی ا
حر ،وسائل الشیعه  ،ج  ،4ص )105؛ ولی ،ا،ر در پی تدبیر معاش ب رای
نشوند( .عاملی شیخ ّ
خانواده اش باشد دیگر کار او نه تنها متموم نیست بلکه به منزله ی مجاه د در را خداس ت و
بهتر است بح تدبیر معاش وثرواندوزی در زند،ی طلبه از ه م تفکی

بش وند و ط ور ی

نشودکه به بهانه خطر ثرو اندوزی ودنیا طلبی طالب  ،قدم های کاربردی در معیشت طالب
برداشته نشود یا ا،ر هم برداشته شود سطحی و موردی باشد .
ظرفیت های موجود در يک جامعه اسالمی جهت کسب معیشت طالب
الحمدال به برکت جمهوری اسالمی ظرفیت های خوبی برای معیشت طالب وهمه نحاد مردم
هّ
ایجاد شده است واین ،همت طالب عزیز را می طلبد که از این ظرفی ت ه ایی ک ه پ یش رو
دارند نهایت استفاده را ببرند .
در اینجا به ذکر برخی از این ظرفیت ها می پردازیم:
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 -11سخنرانی در مراسما متهبی
 -2تالیف کتاب
 -3مشاوره دینی
 -4امام جماعت مسجد
 -5خواند خطبه عقد
 -6پاسخگویی به احکام
 -7نماز وروزه استیجاری
 -8روحانی کاروا
 -9پژوهشگر دینی
 -10استاد حوزه ودانشگاه
 -11مربی کودک ونوجوا
 -12قضاو
 -13امام جمعه
 -14نیروی عقدتی سیاسی
ُ -15مبلغ خارج از کشور با ،تاراند دوره زبا خارجه
 -16و . ....
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پیشنهادهايی برای بهبود معیشت طالب
 -1تدبیری اتخاذ شودکه به طلبه هایی که پتیرش می شوند وجدید الورد هستند تا م د
چهار سال شهریه داده نشود و شهریه این چهار سال را :
الف) صرد تغتیه مطلوب خود طلبه کنند؛ به اینکه ،اوالً هرسه وعده غ تا داش ته باش د.
ثانی ًا وضعیت غتا مطلوب باشد واز میوه جا وسبزیجا و لبنیا در برنام ه غ تایی ش ا
استفاده شود .
ب) صرد هزینه ازدواجشا شود تا در موق ع ازدواج مش کل کمت ری در هزین ه ازدواج
داشته باشند.
ج) صرد خرید زمینی در یکی از روستاها و دها محل سکونت خود طلبه شود .با این
کار هم فرهنگ اسقرار روحانی در روستاها ودها پیاده می شود ،هم اینکه طلبه ،در نین ده
زمینه ای برای خانه دارشدنش فراهم می شودوهم اینکه با این کار ،فرهنگ تمرکز طلبهها در
ش هرها ب ه ح داقل خواه د رس ید .در ح ال حاض ر در برخ ی روس تاها وده ا برخ ی
استانها ،سالیانه طلبه ،به چشم نمی بینند؛ در حالی که ،برخی طلبه ها در برخ ی ش هرها ه ی
کاری ندارند.
د) در بخش کشاورزی ودامداری هزینه شود؛ زیرا ،این دو حرفه ازی

س و ش غل انبی اء

است واز سوی دیگر باع برکت و عمرانی ونبادانی روستاها می شود .
 -2در چندسال اول طلبگی ،مهارتهایی که در شأ ی

طلبه است در کنار درس نموزش

داده شود  .از جمله این مهارتهامی توا ب ه نویس ند،ی (داس تا نویس ی  ،مقال ه نویس ی)،
سخنوری ،مشاوره دینی ،پاسخگویی به احکام  ....اشاره کرد .ا،ر اینکار از هما نغاز طلبگی
انجام نشود  ،در سالهای بعد امکانش خیلی کم است که طلبه سراغ این کارها برود .فقط ع ده
کمی از طلبه ها هستند که خود جوش به صور حرفه ای و تخصص ی س راغ ای ن مهارته ا
بروند.
25

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره شازندهم

 -3با برنامه ریزی مسئولین محترم حوزه ،اوقا فراغ ت طلب ه ه ا در راس تای اه داد
متعالی این نهاد مقدس و ایجاد کم

هزینه ای برای مجریا ن برنامه ها که ط الب ،رام ی

طرد کم

به بهبود معیشتا می کند و از طرد دیگر کم

هستند پُر شود  .این کار از ی
می کند که طلبه از وقتش درست استفاده کند.
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نتیجهگیری
از ن نچه ،فته شد به این نتیجه رسیدیم که معیشت در زند،ی طالب نقش مهمی در پ یش ب رد
اهداد ننها دارد و بهتر است در این باره کار،روهی تخصص ی تش کیل داده ش ود و جوان س
مختلف ن تحلیل وبررسی و شود ؛ زیرا ،تبلیغ دین نیاز به هزینه ،از جمله هزین ه م الی دارد؛
چنانکه ،ثرو حضر خدیجه

در ابتدای ظهور اسالم بخصوص در شعس ابیطالس نقش

بسزایی در پیشبرد اهداد واالی رسول ،رامی اسالم

داشت.

در نخر الزم است به طالب ،دامنه وسیع فعالیت ننها جهت تبلیغ دین در ی

جامعه و ب دنبال

ن کسس معیشت مطلوب در راستای این تبلیغ ، ،وشزد شود تا رسالت مهم ننها به بهانه های
موجود ،متوقف نشود.
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منابع
 -1پیام حوزه ،زمستا 1377شماره .20
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ستیز با سرنوشت
مهدی رجائی

*

چکیده
مقدرا تعی ین ش ده ،از کارکرده ای ارزش مند و
توانایی تغییر سرنوشت و د،ر،و ساختن ّ
بی نایر دعا در زند،ی انسا است و سیره پیامبرا در قرن ک ریم بهروش نی نش ا میده د
مقدرا خود که در اثر ترک أولی یا عوام ل دیگ ر ب رای
اولیای الهی برای د،ر،و ساختن ّ
ن ها رقم خورده ،دست به دعا برداشته و ب ا س الح دع ا ب ه مب ارزه ب ا مق ّدر ناخوش ایند
میپرداختهاند.
از طرد دیگر در بسیاری از نیا و روایا نم وزه «مق ام رض ا و مق ام تس لیم» یعن ی
مقدرا الهی و سکو و سازش در برابر ن به عن وا راه س عاد و کم ال
خشنود بود از ّ
انسا معرفی شده است .در این نوشتار که با روش توصیفیتحیلی به نگارش در نم ده اس ت
نویسنده برن است تا با تحلیل نیا و روایا به برطرد کرد تعارض ظاهری این دو ،روه
از ادله بپردازد.
بررسی و تحلیل مجموعه دالیل در این مسئله نشا میدهد راه صحیح و به دور از اف را
و تفریط که انسا های یکتاپرست در پیش می،یرند این است که همواره از سالح دع ا ب رای
*.دکترای علوم قرن و حدی  ،مدرس حوزه علمیه اصفها .
mahdirajaee@yahoo.com
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تغییر سرنوشت خود استفاده کرده اما در عین حال چو از جهل خود نسبت ب ه مصلحتش ا
ن،اهاند و چو میدانند خدا ،مربی دانا و دلسوز ن هاست ،در موارد تعارض خواسته خ ود و
اراده الهی ،از تحمیل اراده خود بر خواست خ دا و زور ،ویی و سرس ختی میپرهیزن د و از
انتخابهای پرورد،ار مهربانشا راضی و خشنودند.
کلید واژه
مقدرا انسا  ،مقام رضا ،مقام تسلیم.
دعا ،تغییر سرنوشتّ ،
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مقدمه
در نموزههای قرن و حدی دعا و راز و نیاز با پرورد،ار از اساسیترین وظ ایف انس ا در
زند،ی برشمرده شده است .انسا هایی که در زند،ی خود اهل راز و نیاز با پرورد،ار نباشند،
خودبین ،متکبّر و اهل جهنّم معرفیشدهاند1و خدا بهروشنی بیا داشته ک ه ب ه ای ن مغ رورا

خودشیفته هی نار و توجهی ندا رد .از دید،اه قرن ک ریم اهمی ت دع ا در زن د،ی بش ر ت ا
ننجاست که هدد خلقت و محور زند،ی او عباد پرورد،ار تعیینشده است 2و بنا ب ر بی ا
حقیق ت عب اد و مغ ز ن هم ا دع ا

مفسرا حقیقی قرن کریم یعنی اهلبیت
نورانی ّ
است.

از کارکردهای ارزشمند و بینایری که دعا میتواند در زند،ی انسا داش ته باش د ،ت وا
مقدراتی است که ب رای وی تعیینش ده اس ت .بن ا ب ر
تغییر در سرنوشت و د،ر،و ساختن ّ
نموزه های قرن و حدی  ،بشر در صحنه زند،ی خود قادر است با دعاکرد  ،سرنوشت خ ود
مقدر شده و ب هدلخواه
و اوضاع زند،یاش را تغییر دهد و زند،یاش را برخالد ننچه برایش ّ
خود عوض کرده و مسیر زند،یاش را جابهجا کند.
اما از طرد دیگر با بسیاری از نیا و روایا روبرو هستیم که نموزهای به نام «مقام رضا
و مقام تسلیم» را مطرح کرده و رضایت انسا ب ه مق ّدرا اله ی و تس لیم او در براب ر ام ر
پرورد،ارش را از کماال انسا دانسته و از او دعو کردهاند که همه کاره ای خ ود را ب ه
خالق حکیم و مدبّر خود سپرده و با رسید به مقام رضا و تسلیم ،در برابر حوادث و اتفاقا

پیش نمده سکو اختیار کرده و در برابر ن ها ساز،ار و رام باشد و در پرتو چن ین نگرش ی

خود را از دغدغههای دنیوی رهانیده و به نرامش و اطمینا قلبی دست یابد.
ِ
 .1و قها َل ربکُم اُدعونِي َأست ِجس لَکُم ِإ َّ َال َِّتین یستکْبِرو َ عن ِعب ِ
ین (غافر)60 ،
َ
ْ َ ْ ْ
ادتي َسیَ ْد ُخلُو َ َج َهن َّ َم هداخ ِر َ
َ َْ َ ُ َ ْ ه َ
َ ُّ ُ ْ ُ
و پرورد،ارتا ،فت :مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم ،ننا که از عباد من تکبّر ورزند ،به زودی خوار و رسوا به دوزخ درنیند.
َ .2و هما َخلَ ْق ُت َا ْل ِج َّن َو َا ْ ِإل ْنس ِإ ه
ال ّ لِیَ ْعب ُ ُدو ِ (التاریا  )56،و جن و انس را جز برای اینکه مرا بپرستند نیافریدیم.
َ
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نویسنده در این نوشتار بر ن است تا با بررسی همهجانبه نیا و روای ا در ای ن زمین ه
نشا دهد که از دید،اه قرن کریم و روایت معصوما

تغیی ر سرنوش ت انس ا ب ا دع ا

چگونه اثبا پتیر است؟ و پس از نورد دالیل کافی بر اینکه انسا نهتنها میتواند ب ا دع ا
کرد به تغییر سرنوشت خود اقدام کند ،بلکه به او برای این کار فرما داده شده است به ای ن
پرسش پاسخ دهد که انسا در برابر این دو حکم ب ه ظ اهر متع ارض چ ه وظیف های دارد و
چگونه می تواند به این دو دستور عمل کند؟ نیا ی

بنده موحد همواره با سالح دعا به جن گ

مقدرا به شنا میپردازد یا دل ب ه جری ا نب
مقدراتش میرود و در خالد جهت رودخانه ّ
ّ
سپرده و خود را در مسیر جریا رود رضایت الهی ق رار میده د ،هرچن د ب ا خواس تههای
درونی او متضاد و ناهماهنگ باشد؟
پیشینه و روش تحقیق
جستجو در منابع پژوهشی اعم از مقاله و پایا نامههای نگارش شده نشا میدهد تاکنو اثر
پژوهشی در خود توجهی که به صور جامع به ابعاد ،ونا،و این مسائل پرداخته و بارویکرد
قرننی و حدیثی به این سؤالها پاسخ ،فتهباشد به نگارش در نیامده است .از دسته نثاری ک ه

با این موضوع ارتبا دارند میتوا به موارد ذیل اشاره کرد :بررس ی و نق د دی د،اه ونس ا
نوشته مریم الس ادا
عالمه طباطبایی
برومر در باب تعارض دعا و ناام عالم با تکیه بر نرای
ٔ
ٔ
نبوی میبدی ،قاسمعلی کوچنانی؛ نکا قرننی «دعا» نوشتۀ حسن عزیزی؛ اماما و مقام رضا
نوشته سید احمد خاتمی؛ بررسی انعکاس مفهوم «رضا» در نیینه کالم امام عل ی
ٔ

و عرف ا

نوشته زهرازاده ،محمد علی رعیت ،علی رضا حسننبادی،؛ ارتبا محبت به خدا با رض ایت
ٔ
نوشته جواد محدثی؛ دعا ،قضا و قدر
نوشته محمد تقی مصباح؛ رضا و تسلیم
به قضا و قدر او
ٔ
ٔ
نوشته کاظم بازافکن؛ و پایا نامههای قضا و قدر و تأثیر دع ا و ب دا در ن از نا ر مالص درا
ٔ
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نوشته طاهره ندمزاده؛ قضا و قدر و تأثیر دعا بر قض ا و ق در از دی د،اه مالص درا و عالم ه
ٔ
نوشته حیدر هنردوس ت و
نوشته نجمه علی پور؛ جایگاه و نثار دعا در ناام هستی
طباطبایی
ٔ
ٔ
نوشته محمدحسین عباسی.
تبیین فلسفی دعا در حکمت اسالمی
ٔ
در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع پرداختهشده و ضمن جم عنوری
نموزههای قرن و حدی در دو موضوع «دعا» و «مقام رضا و تسلیم» به جمع داللی نیا و
روایا و رفع تعارض متوهم پرداخته خواهد شد .برای رسید به این مهم ،ابت دا الزم اس ت
واژههای «دعا» و «تسلیم و رضا» مورد معنیشناسی ژردنگران ه ق رار ،ی رد و کاربرده ای
قرننی ن ها مشخا شود .در ادامه دید،اههای ،ونا،و در لزوم دعا یا بیفاید،ی ن در نفی
یا اثبا دعا بررسی شده و پس از ن با به ره  ،رفتن از س یره اولی ای اله ی امک ا تغیی ر
سرنوشت به وسیله دعا در زند،ی ،اثبا شده و در نهایت با ب ررسی نیا و روایا ب ه ش به
تعارض «دعا» با «مقام رضا و تسلیم» پرداخته شده و با جم ع دالل ی هم ه نی ا و روای ت
همخوانی ن ها با یکدیگر مشخا و تعارض ابتدایی که ناشی از نبود ن،اهی ک افی و درک
عمیق از دستورا نوارانی قرن کریم است برطرد خواهد شد.
واژهشناسی دعا و ديدگاههای گوناگون درباره آن
کلمه دعا ،فتهاند « :ریشه یکسا در این م اده هم ا درخواس ت از چی زی
اهل لغت درباره ٔ
بهمناور جلستوجه یا ،رایش یا ،ردش به سوی ن چیز است .پ س در ه ر م ورد ،معن ا ب ه
فراخور ن است و این معنی نزدی

به ندب (دع و ) اس ت و در ترک ی ای ن معن ا ب ا واژه

چاغرماق و در فارسی با کلمه دعو کرد و خواند بیا میشود .مفاهیمی دیگر همچ و :
فریادخواهی ،به حضور خواستن، ،ریه و زاری ،میل و مانند ن  ،از لوازم ن هستند که هرکدام
در جای خود ب ه ک ار م یرود»(مص طفوی ،1377:ج  ،3ص 218؛ ابنمنا ور ،1414:ج،14
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ص 257؛ قرشی ،1371:ج  ،2ص 344؛ راغس اص فهانی ،1412 :ص  ،315طریح ی،1375:
ج  ،1ص .)139
دعا در فرهنگ بشری از جمله مفاهیمی است که نارا ،ونا،ونی درب اره ن ارائ ه ش ده
است، .روهی اهل تفریط ند واعتق ادی ب ه دع ا نداش ته  ،ن را ک اری عب

تلق ی میکنن د

(بازافکن ،1382:ص  (62از جمله برخی ازصوفیه که با ادعای رسید به مقام رضا و تس لیم،
طلس چیزی از خدا را جایز نمیدانند و می،ویند :ما زبا از دعا فروبستهایم و دل ب ه قض ا و
مرتبه رضا باالتر از صبر است .بلک ه نس بت
رضای الهی سپردهایم .این افراد بر این باورند که
ٔ
صبر ،به مقام رضا ،مانند نسبت معصیت است ،به طاعت و بند،ی؛ زیرا محبت مقتضی است که
انسا از بال لت ببرد و خود بال یادنوری محبوب بوده ،سبس انس و نزدیکی به خدا اس ت و
صبر ،مقتضی کراهت از بال و مشکل دانستن ننست .به همین دلیل صبر منافی ان س اس ت .از
این مقدما نتیجه می،یرند که صبر و محب ت با هم تن افی دارن د .این ا ص بر را تا اهر ب ه
استقامت دانسته و در متهس عشق و محبت صبر را بسیار ناپسندیده میدانند .در نگ اه نن ا
اظهار استقامت در مقابل دشمن نیکوست ولی در برابر دوست بجز اظهار عج ز قب یح اس ت.
)هما  ،ص (62
،روه دوم کسانیاند که معتقدند طبق تجربه ،بسیاری از دعاهای ن ه ا مس تجاب نش ده و
بی پاسخ مانده و بنابراین دعا کاری بیهوده است و انسا عاق ل از انج ام ک ار بیه وده پرهی ز
می کند و لتا در عمل خود را از فیض دع ا و نی ایش ب ا پرورد ،ار بهص ور کل ی مح روم
می کنند، .روه سوم از این دس ته ک ه جم ع زی ادی از فالس فه و متکلم ا مس لما و غی ر
مسلما اند ،دعا را از اساس با مفاهیمی همچو قانو علیت ،قض ا و ق در و تس لیم و رض ا
ناساز،ار میبینند و با ن مخالفاند( .هما  ،ص)63
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در کنار این ،روههای افراطی ،انسا هایی راه تفریط را در پیش ،رفتهان د و ب ا جانش ین
کرد دعا به جای عمل ،همه کوششها و فعالیت های اجتماعی خود را تعطیل کرده و دع ا را
علت تامه هر چیز تلقی می کنند .در برابر این دو ،روه تندرو و کندرو انسا های معتدل ق رار
دارند که با معارد قرن و کالم وحی نشنا هستند و در عین استفاده از اسباب م ادی از اب زار
دعا نیز در زند،ی بهره می،یرند( .هما  ،ص 62؛ مخبر دزفولی ،1375:ص .)12
اهمیت دعا از ديدگاه قرآن و روايات معصومان
ریشه «دعو» در قرن کریم کاربرد زیادی دارد و مشتقا ن  212بار در این کت اب مق ّدس
به کاربرده شده است .خداوند در نیه  77سوره فرقا میفرماید :قُلْ مَا يعْبَأُ بِکُممْ رَبیمی لَموْ ََ

دُعَاؤُکُمْ بگو :ا،ر دعایتا نباشد پرورد،ارم به شما ارجی ننهد»( .الفرقا  .)77 ،کلمه « ْیعبَ أُ»
از ماده «عسء» است .خلیل می،وید « :ما أعبأ بهتا األمر :أی ما أص نع ب ه کأن تس تقله و
تستحقر» «من به این کار عباء نمیکنم یعنی انجام نمیدهم ،وی ا ت و ن را کوچ

و حقی ر

میشمری»( .طریحی ،1375:ج ،2ص )262؛ بن ابراین خ دا بیپ رده اع الم میکن د ک ه ب ه
انسا هایی که اهل دعا نیستند توجهی ندارد و برای ن ها ارزشی قائل نیست.
در نیه  60سوره غافر نیز فرمود :وَ قَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِينَ يسْمتَکْبِرُونَ

عَنْ عِبَادَتِی سَیدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ و پرورد،ارتا ،فت :مرا بخوانید ت ا ش ما را اجاب ت
کنم .ننا که از عباد من تکبّر ورزند ،بهزودی خوار و رسوا به دوزخ درنین د»(.غ افر)60 ،
در این نیه ذا متعال خدا از روی رحمت و شفقت برای بند،ا نیازمند خود پیغام میدهد که
در زما نیازمندی یا غیر ن مرا بخوانید و من دعای شما را پاسخ میدهم .نکته زیبایی که در
نیه وجود دارد این است که در بخش دوم ،کلمه دعا به واژه عباد تغییر یافته اس ت .عالم ه
طباطب ائی مینویس د« :در بخ ش دوم نی ه ،کلم ٔه دع ارا ک ه در قس مت اول بک ار رفت ه
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بود به عباد مبدل کرده تا بفهمان د دع ا خ ود ،ون های عب اد اس ت»(طباطب ائی،1417:
ج  ،17ص .)519
عامت دعا تا ننجاست که «معاویة بن عمار» ،وید به حضر صادق

ع رض ک ردم:

فدایت شوم درباره دو مرد که داخل مسجد میشوند ،یکی نمازش زیادتر و دیگ ری دع ایش
زیادتر است ،چه میفرمایی؟ کدام ی

از ن دو برت ر هس تند؟ حض ر فرم ود ک ار ه ر دو

نیکوست، .فتم فهمیدم ولی میپرسم کدام ی

بهتر هستند؟ فرم ود :ننک ه نی ایش و دع ایش

بیشتر است! نیا نشنیدهای قول خداوند را که میفرماید :پرورد،ارتا ،فت :م را بخوانی د ت ا
شما را اجابت کنم ،ننا که از عباد من تکب ّ ر ورزن د ،ب ه زودی خ وار و رس وا ب ه دوزخ
درنیند؛ و فرمود« :دعا عباد بزرگ است ».زراره نیز از حضر باقر روای ت ک رده ک ه
حضر درباره این نیه فرمود« :عباد بزرگ هما دعاست» (کاشانی ،1381:ص .)151
حنا بن سدیر از پدرش روایت کرده که به «امام باقر»

،ف تم :ک دامی

از عباد ه ا

بهتر است؟ فرمود :هی چیزی نزد خداوند بهتر از این نیست که س ؤال ش ود و از ننچ ه پ یش
اوست طلس ،ردد و کسی دشمن تر به خدا نیست از کسی که از عباد خداوند تکبر کرده و از
ننچه نزد خداست سؤال نکند( .طوسی ،1372:ج  ،21ص .)292
واژهشناسی «رضا و تسلیم»
پژوهش در معنای این واژه نشا میدهد اصل یکسا در ماده «رضو» در مقابل «سخ » و
به معنی موافقت میل و خواسته با ننچه برای انسا اتفاق میافتد یا با ن روبرو میشود است.
ال َ ،...فلَن ُ َولِّین َّ ِق ْبلَ ًة
کلمه «رضا» ،اهی بدو حرد جر بکار میرود ،مانندَ « :ر ُضوا ما ُ
نتاه ُم ه ّ ُ
ساکن تَ ْر َض ْونَها  »...و در این موارد به معنای مطلق رضایت در ن مورد است و
تَ ْرضاها َ ،...و َم
ُ
الدنْیا ِ ،...إن َّکم ر ِضیتم بِالْقُع ِ
،اهی با حرد «ب» متعدی میشود ،مانندَ « :أر ِضیتم بِالْح ِ
ود َأ َّولَ
یاة ُّ
ْ َ ُْ ُ
َ ُْ َ
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مر ٍة  ،...ر ُضوا بِ َأ ْ یکونُوا مع الْخوالِ ِ
ف» که در این جمال تأکید و شد تمای ل و خواس ته را
ََ َ
َ
َ َّ
ِ
ال َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه  ،...لَقَ ْد
میرساند، .اهی نیز با حرد «عن» متعدی میشود ،مانندَ « :رضی ه ّ ُ
ِِ
ِ
ود» که بر رض ایت از هم ه اعم ال و مطل ق
ین َ ،...و لَ ْن تَ ْرضی َع ْن ا ْل ُیه ُ
ال َع ِن ا ْل ُم ْؤمن َ
َرضی ه ّ ُ

کارهای شخا بدو در نار ،رفتن عمل خاصی دالل ت دارد و  ،اهی نی ز ای ن واژه ب دو
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
غاء َو ْج ِه
مفعول بکار میرود مانندْ « :یعطی َرب ُّ فَتَ ْرضی  ،...فَإ ْ أُ ْع ُطوا منْها َر ُضوا  ،...إ َّال ْابت َ
َربِّ ِه ْاأل َْعلی َو لَ َس ْو َد ْیرضی» که در این موارد بر محقق ش د مطل ق رض ایت ب دو در نا ر
،رفتن ویژ،ی خاصی از جهت مورد رضایت (متعلق رضایت) داللت میکند .مصدر «رضوا »
نیز به معنای رضایت بسیار زیاد و ساز،اری شدید اس ت؛ مانن د« :یبتغ ُ و َ فَ ْض ًال ِم ن ه ِ
ال َو
َ ّ
َْ
ِرضوانا  ،...و ِرضوا ِمن ه ِ
ال َأکبَر َ ،...م ِن اتَّبَ َع ِر ْضوانَ ُه».
ْ ً َ ْ ٌ َ ّ ُ
واژه «مرضاة» که از دیگر مشتقا این ریشه است ،مص در میم ی و ب ه معن ای رض ایت
دنباله دار و پیوسته است که هم در اول زیاد باشد و هم در نخر مانند« :ابتِغ اء مرض ا ِ ه ِ
ال ،...
ّ
ْ َ َْ
ِ
َ ِ
رضی» نیز ک ه در تمجی د از بعض ی اولی ای خ دا همچ و
تَ ْبتَغی َم ْرضا َ أ ْزواج »؛ کلمه « ّ
حضر یحیی

نمده به کسی ،فته میشود که مق ام رض ایت بهص ور ویژ ،ی ثاب ت و

پابرجا در قلس او وجود دارد و در برابر تقدیرا الهی و حوادث و ابتالئا ظاهری و ب اطنی
و تکالیف الهی راضی و همنوا است.
«ارضاء» به معنای راضی کرد دیگری اس ت مانن د« :یحلِف ُ و َ بِ ه ِ
ِ
وکم» و
یر ُض ْ
ْ
ّ
ال لَک ْم ل ْ
«ارتضاء» به معنای راضی شد از روی میل و رغبت و اختیار؛ مانن دِ « :إ َّال َم ِن ْارتَض ی ِم ْن
رس ٍ
یشفَ ُعو َ ِإ َّال لِ َم ِن ْارتَضی»(مصطفوی ،1377:ج  ،4ص 151؛ ابنمنا ور،1414:
ول َ ،...و ال ْ
َ ُ
ج  ،14ص 323؛ قرش

ی ،1371:ج  ،3ص 102؛ راغ

طریحی ،1375:ج  ،1ص .)184
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واژه «تسلیم» در اصل ،در مقابل «دشمنی» بکار میرود و به معنای ساز،اری و همنوای ی
سخت و موافقت شدید در ظاهر و باطن است به ،ونهای که ناس از،اری و خالف ی در می ا
نباشد و از لوازم این معنا ،فرما برداری ،صلح و رضا اس ت و چ و ای ن واژه در اص ل الزم
است ،مفهوم ن پدید نمد ساز،اری و رفع مخالفت و دشمنی در نفس شیء است چه نس بت
به خود و چه نسبت به دیگری .هنگامیکه چیزی نسبت به خود سنجیده ش ود «س لم» در ن
به معنای اعتدا ل و نام و محفوظ بود از نقا و عیس و نفت و اختالد نداشتن میا اعضا و
اجزا و پدید نمد نام و اعتدال و ساز،اری کامل است و بن ابراین ص حت از مص ادیق ای ن
اصل است .این قید است که میا این واژه و کلمههایی همچو  :س المت ،ص حت و عافی ت
فرق می،تارد زیرا در این ماده حاصل شد ساز،اری و رفع اختالد در خود شیء از جه ت
خودش مناور است .از لوازم این معنا رهایی از نفا و عافیت از نقا و عیس است .اس تالم
حجر نیز که از باب افتعال است به معنای مطاوعه و اختیار اس ت ب دین معن ا ک ه کس ی ک ه
حجراألسود را لمس میکند در برابر سنگی که خدا به او ب زر،ی و شرافت داده خود را تس لیم
می کند و این تسلیم با بوسید و تبرک ،رفتن و بزرگ داشتن نشکار میشود« .سلم» نیز اسم
مصدر است و معنای حاصل مصدر یعنی مسالمت و س ازش را میرس اند ،مانن د :يما أَيهَما

الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السیلْمِ کافَّة َ « .سلَم» مصدر و به معنای توافق و رفع اختالد و دش منی
است :فَإِنِ اعْتَزَلُوکمْ فَلَمْ يقاتِلُوکمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیکمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَکمْ عَلَیهِمْ سَبِیلًا .
اهل لغت درباره اسالم و تسلیم نیز ،فتهاند واژه نخست به جهت صدور از فاعل نا ر دارد
و دومی به جه ت وقوع فعل و تعلقش به مفعول؛ به این معنی که اس الم نورد یعن ی ش خا،
نفس و ذا و صور خود را در براب ر پرورد ،ار جهانی ا در س لم و س ازش ق رار ده د
به،ونه ای که در میا او و پرورد،ارش ناساز،اری نباشد و تسلیم بدا معناست ک ه در عم ل
به،ونهای باشد که میا او و فرما پرورد،ار ناساز،اری نباشد .تسلیم ،اهی مربو به ام ور
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مادی است مانند :وَ لَوْ أَراکهُمْ کثِیراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَ لکنَّ اللَّهَ سَلَّمَ یعن ی خ دا
شمارا در برابر دشمنا همنوا قرار داد و ،اهی مربو به امور معنوی مانند :يا أَيهَما الَّمذِينَ

آمَنُمموا صَمملعوا عَلَیممهِ وَ سَمملسمُوا تَسْمملِیماً یعن ی جا ه ا و قلسهایت ا را در براب ر رس ول
خدا

ساز،ار و موافق قرار دهید .سالم ،مصدر است و معنای ن ساز،اری کامل در ظاهر

و باطن است.
اسالم دارای سه مرتبه است مرتبه اول مربو به اعمال ظاهری و کارهای بدنی و اعض ا و
جوارح است مانند نیه :قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکمنْ قُولُموا أَسْملَمْنا ؛ مرتب ه دوم
اسالم بدین معناست که شخا افزو بر کارهای بدنی نفسش را نیز ساز،ار و مواف ق فرم ا
خدا قرار دهد که در نیه :إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ واژه مسلمو به ای ن
معنا بکار رفته است و مرتبه سوم این است که بهصور کلی در اعمال ظاهری و نفس و نیا
باطنی میا او و فرما پرورد،ار خالفی وجود نداشته باشد و در این مرتبه است ک ه ش خا
از خودپرستی و خودخواهی و دید خود رهاشده و وجودش غرق در دریای حق و فانی در
عامت نور خدا می شود و اختالد و ناساز،اری میا او و خالقش از ریشه خشکانده میش د
که در نیه :رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَینِ لَکَ وَ مِنْ ذُریيتِنَما أُمةة مس م
ةِ ةَة لَمکَ اس الم ب ه ای ن معن ا
َّ ُ ْ
بهکاررفته است.
نتیجه سالمی که فرشتگا به اهل بهشت میکنند« :س المعلیکم» پ اک ش د و اعت دال و
پاکی از نقا و عیس هاست که نتیجه ن ورود به بهشت است و خ ود بهش ت نی ز دارالس الم
است .سالم نیز از اسمای خداست زیرا خدا نمونه کامل مفهوم سلم است و در وجود او کمت ر
از ذرهای ضعف و نیاز و فقر و نقا و محدودیت و اثر از اختالد و نازسا،اری و ن اهمنوایی
ِ
ِ ِ
الم» (مص طفوی ،1377:ج  ،5ص 193؛
الس ُ
وس َّ
و جود ندارد« :ال إل َه إ َّال ُه َو الْ َمل الْق ُ ُّد ُ
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ابنمنا ور ،1414:ج ،12ص 289؛ قرش ی ،1371:ج ،3ص296؛ راغ س اص فهانی،1412 :
ص ،421طریحی ،1375:ج  ،7ص .)265
ارزشمندی مقام رضا و تسلیم از ديدگاه قرآن و روايات و بزرگان دين
بنا بر ننچه اهل معرفت ،فتهاند «رضا» عبار است از خشنود بود به قضا و ق در نفری د،ار
بهطوریکه صاحس «رضا» از فراهم نمد خواستههای نفس انی ،بیح د و ان دازه خوش حال
نمیشود و با از دس ت داد ن ه ا ناراح ت نمی ،ردد( .خزایل ی ،1387:ص.)480چنانک ه
خداوند فرموده :لِکَیالَ تَأْسَوْا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَ ََ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَ اللَّهُ ََ يحِمبُّ کُملَّ مُتْتَمال

فَتُور ؛ تا بر ننچه از دست شما رفت ،تأسف نخورید و بر ننچه ب ه ش ما عط ا ک رده اس ت،
شادما و دلخوش نشوید و خدا هی ،ردنکش خودستا را دوست ندارد»(.الحدید)23 ،
در قرن کریم مشتقا ریشه «رضو»  73و «سلم»  143بار تکرار شده اس ت ک ه ای ن
خود نشا از اهمیت این دو مفهوم در کالم وحی است .از منار قرن ک ریم رض ایت خ دا از
انسا و رضایت انسا از خدا ،شاهراهی پهناور برای رسید ب ه رش د و کم ال و رس تگاری
است .قَالَ اللَّهُ هذَا يوْمُ ينْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تحت ها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فی ها أَبَداً رَضِی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ خدا فرم ود :ای ن روزی اس ت ک ه
راستا را راستی و صدقشا سود دهد .برای ننا بهشتهایی است که از زی ِر ددرخت ا ِ آ ن
نهرها جاری اس ت ،همیش ه در ن جاودانهان د ،خ دا از نن ا خش نود و نن ا ه م از خ دا
خشنودند.این است رستگاری بزرگ»(.المائدة .)119 ،انس ا های وارس ته ت ا ج ایی پ یش
میروند که برای کسس رضایت خدا حتی از جا خود می،ترند .وَ مِنَ النَّماِِ مَمنْ يشْمرِی

نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَا مة اللَّهِ و از مردم کسی است که جانش را برای خش نودی خ دا میفروش د
دمانند امیرالمؤمنین

آ»( .البقرة)207 ،؛ کسانی که به دنبال دس ت ی ابی ب ه رض ایت اله ی
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نباشند در حقیقت به دنبال سخط الهی خواهند بود و جایگاه ن ها دوزخ خواهد بود .أَ فَمَنِ

اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ کَمَنْ بَاءَ بِسَتَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیر پس نیا کس ی ک ه دب ا
طاعت و عباد آ از خشنودی خدا پیروی کرده ،همانند کسی است که دبر اثر ،ناهآ به خشمی
از سوی خدا سزاوار شده است و جایگاه او دوزخ است ؟و ن ب د باز،ش ت  ،اهی اس ت».
(نلعمرا  )162 ،برای کسانی که بدنبال رسید به رضایت الهی هستند پاداش ب زرگ تعی ین
شده است .وَ مَنْ يفْعَلْ ذلِکَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً و هر که برای طلس
خشنودی خدا چنین کن د ،پ س پ اداش بزر ،ی ب ه او خ واهیم داد( .النس اء)114 ،؛ چن ین
انسا هایی به راههای صحیح در زند،ی دست خواهند یافت .يهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ

سُبُلَ السَّالَمِ وَ يتْرِجُهُمْ مِنَ الظعلُمَاتِ إِلَی النعورِ بِإِذْنِهِ وَ يهْدِيهِمْ إِلَی صِرَاطٍ مُسْمتَقِیم ؛ خ دا ب ه
وسیله ن دنور و کتابآ کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند به راههای سالمت راهنم ایی
می کند و ننا را به توفی ق خ ود از تاریکیه ا ِ
دی جه ل ،کف ر ،ش رک و نف اقآ ب ه س وی
روشنا ِ
یی دمعرفت ،ایما و عمل صالحآ بیرو مینورد و به جانس راه راست ه دایت میکن د.
(المائدة.)16 ،
در کلما معصوما

نیز اهمیت داد به این مقام زیادتر از ن است که در این نوشتار

بگنجد و تنها برای جامع شد بح به ،وشتهای از ن اش اره میش ود .در دع ای اب وحمزه
قسمت لی»؛ « و مرا در زند،ی به هرچه قس متم ک ردی
ثمالی میخوانیم« :و ّ
رضنی العیش بما ّ
راضی و خشنود ساز» (مجلسی :بیتا ،ص  .)103حضر از خدا درخواست میکنند ک ه ب ه
ننچه خداوند روزی و نصیس ایشا ساخته راضی و خشنود باشند .در حدی قدسی از پیامبر
اکرم

این مضمو نمده است« :م ن لم یرض لقضائی و لم یشکر نعمائی و ل م یص بر عل ی

بالئی فلیتّخت ربّا سوائی» هرکس راضی به قضای من نشود و شکر،زاز نعمتهای من نباشدو بر
بالی من صبر نکند باید پرورد ،اری غی ر از م ن اختی ار کن د .روای ت ش ده ک ه حض ر
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از جبرئیل خواست که او را به عابدترین مردم روی زمین راهنمایی کن د .جبرئی ل

نیز مردی را به او نشا داد که جتام دست و پای او را قطع کرده بود و چشم و ،وش خ ود را
از دست داده بود؛ و او مشغول دعا بود و در دعا می،فت « ِإلَ ِهی َمت َّ ْعتَنِی بِ ِه َما َما ِش ْئ َت َو َسلَ ْبتَنِی
ِ
اب اَلْوص ِ
یت لِی ِفی اَ ْألَم َل بِ َأبر ب ِ
ول» «خدایا هنگامی که خواستی چشم و ،وش
َما شئْ َت َو َأ ْبقَ َ
ُ ُ
َ ِّ َ
َ
به من دادی و هنگامی که خواستی ن ها را پس ،رفتی و نرزوی من به خود را در من باقی
،تاشتی تا با بهترین راهها به وصال تو دست یابم» (شهید ث انی :بیت ا ،ص  .)95در ح دی
دیگری نمده است که بزرگترین باب الهی ،در رضایت ق رار داده ش ده و خزین هدار بهش ت
«رضوا » خوانده شده است (خزایلی ،1387:ص .)480
انسانهایی که در ایما به مرحله یقین رسیدهاند راضی به تقسیم روزی از طرد پرورد ،ار
هستند و لس به شکوه و اعتراض نمی،شایند .عالمه حسن زاده مینویسد« :واژه س لم ،مق ام
کلیه الهیه است که اشرد و اعالی نفوس قدسیه است و بن ابراین
رضا و تسلیم ،خاصیت نفس ٔ
اصل ،در اینجا مراد از ایما کمال و حقیقت ایمانست که ب رای نف وس کلی ه الهی ه حاص ل و
مالزم مقام رضا و تسلیم است که انسا عارد پس از طی جمیع مقاما سلوک به مقام رفی ع
رضا و تسلیم می رسد .پس عارد هر،اه از مراتس ابتدائی که تجلیه و تخلیه اس ت و مرحل ه
متوسط که تحلیه به صفا کمال است در ،تشت و به مقام عالی و اعلی نائ ل ش د ک ه مق ام
فناست؛ (فنای افعالی و صفاتی و ذاتی که محو و طمس و محق است) ننجا ب ه مق ام رض ا و
خاص حق نائل ،ردد و برخی چو حکیم سبزواری مقاما کلّی سلوک را به
تسلیم به لطف
ّ
اخا «توبه از ،ناه ،توبه
ترتیس چنین ذکر کردهاند .1:مقام ایما ؛ .2مقام توبه عام و
خاص و ّ
ّ
توجه به غیر خدا»؛ . 3مقام تقوی که ن را نیز سه مرتبه است «تق وای از
از ترک أولی ،توبه از ّ
حرام ،تقوای از ّلتا مباح ،تقوای از غیر ّلت شهود ح ق»؛ .4مق ام ص دق و اناب ه؛ .5مق ام
مراقبه؛ .6مقام محاسبه؛ .7مقام توکل؛ .8مقام رضا؛ . 9مقام تسلیم .نخرین مق ام ،مق ام تس لیم
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است که عارد در این مقام ابد ًا بر خود یا بر غیر چیزی از حق نخواهد و هر،ز اعت راض ب ر
فعل حق ندارد و به هرچه پیش نید مبتهج و خوش است هر،ز چرا چنین شد یا چنا  ،نگوید
،چرا سالمم یا مریض یا فقیر یا غنی ،چرا سرد یا ،رم است ابد ًا نگوید که چو و چرا در ک ار
حکمت ازلی خالد مقام رضاست .جز ننچه خدا خواهد چیزی در ناام کلّی و ناام شخص ی
نخواهد بلکه بهتر از ننچه هست نداند .این مقام رضا و تسلیم حقیقت و غرض اصلی و مقصود
نهائی ایما است .مأل هادی سبزواری در باب تسلیم و رض ا میفرمای د :مس رور و خش نود
بود به قضا و قدر الهی مقام رضاست و شخا راضی ب ه ننچ ه قض ای ح ق تع الی اس ت
اعتراض نمیکند( ».حسن زاده )144برخی از اولیاء ه ّال ،فتند چه میخواهی؟ ،فت« :أری د أ
اراده
ال أرید» :میخواهم که نخواهم؛ یعنی چیزی را نمیخواهم و س عی م یکنم ارادهای ج ز ٔ
پرورد،ار نداشته باشم( ».خزایلی ،1378:ص .)480
درجه اول ،ن است که انسا بال
بنا بر سخن اهل معرفت ،مقام رضا دارای سه مرتبه است:
ٔ
را میبیند ،ناراحتی ن را نیز احساس میکند و هرچند به صور طبیع ی ب ا خواس تههای او
ناساز،ار است ولی بخاطر رسید به نعمتهای بهشتی به ن ام ِر ناپسند راضی است .همانن د
کسی که برای معالجه بیماری خود به پزش

مراجعه میکند و برای بازی ابی س المتی ،درد و

درجه دوم از رضا ،این است که از امور ناخوشایند احس اس درد و
رنج درما را میپتیرد.2.
ٔ
ناراحتی میکندّ ،اما چو میداند تم ام خواس تههایش ،در رض ای محب وب اس ت ن ه ا را
میپتیرد .این مرتبه در عشق ها و عالئق مادی ،مشهود و محسوس است؛  .3مرتبه سوم مق ام
رضا این است که غلبه عشق و محبت ،به صور کلی احساسا شخا را از میا ب رده ب ه
،ونه ای که هر درد و مصیبتی بر او وارد شود ،ن را احساس نمیکند؛ مانند مجاه دی ک ه در
راه خدا جنگ میکند و در حال خشم یا ترس جراحتهای وارد ش ده ب ر ب د را احس اس
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نمیکند و پس از جاری ش د خ و از زخمه ای ش دید خ ود ب ا خب ر میش ود( .مخب ر
دزفولی ،1375،ص .)85
نقش دعا و توان دگرگون ساختن مقدّرات از منظر قرآن
سیر در نیا نورانی کالم وحی و بررسی سیره اولیای الهی که در قرن کریم به عنوا الگویی
برای انسا های خداپرست معرفی شدهاست نشا میدهد بند،ا مقرب در،اه الهی ب ا بی نش
مقدراتشا را از خدا درخواست میکردهاند و ب ا دع ا
عمیق و معرفت ناب خود همواره تغییر ّ
کرد ،سرنوشت خود را تغییر میدادهاند .در اینجا به چند نمونه اشاره میشود.
 .1در داستا حضر یونس

که بخش ی از ن در س وره مبارک ه انبی اء نم ده اس ت

می خوانیم که ایشا پس از ایما نیاورد قوم خود و مشاهده لجاجت و سرس ختی نن ا ب ا
شد خشم از شهر خارج شده و به طرد دریا حرکت میکنند و پ س از رس ید  ،س وار ب ر
کشتی میشود :وَ ذَا النعونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً ؛ و صاحس ماهی دحضر یونسآ را دی اد ک نآ
زمانی که خشمناک داز میا قومشآ رفت»( .األنبیاء )87 ،وی پ س از روی ارویی کش تی ب ا
ماه ی بزرگ و تصمیم ناخدایا کشتی برای انتخاب فردی بعنوا طعمه ماهی باه دد نج ا
اه َم
بقیه مسافرا  ،سرانجام با قرعه کشی به دریا انداخته میشود و نهنگ او را میبلع د« .فَ َس َ
ِ
ِ
ین؛ و با سرنشینا کشتی قرعه انداخت دو قرعه به نامش افتادآ و از مغل وب
فَکَا َ م َن الْ ُم ْد َحض َ
شد،ا شد دو او را به دریا انداختن د.آ»( .الص افا  )141 ،ی ونس

ک ه در تاریکیه ای

چند،انه و ظلمت شدید قعر دریا و دل ماهی و شس ،رفت ار میش ود و خ ود را در چنگ ال
مرگ میبیند از رحمت خدا ناامید نمیشود و با اعتقاد به اینکه لشکر نسما و زمین به دست
خداست دست به دعا بر میدارد و ضمن اعتراد به ،ناه و اعالم اینکه این ب ال ،نتیج ه ت رک
اوالی وی بوده از خدا تغییر سرنوشت خود را طلس میکند :فَنَادَی فِی الظعلُمَاتِ أَنْ ََ إِلهَ إََِّ
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أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنسی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ؛ پس در تاریکیها دی شس ،زیر نب و دل م اهیآ ن دا
منزهی ،همان ا م ن از س تمکارانم»( .األنبی اء،
داد که معبودی جز تو نیست تو از هر عیس و نقصی ّ

 )87و خدای قادر نیز دعای خالصانه او را مستجاب میکند و سرنوشت ی ونس را تغیی ر داده و او
را نجا میدهد :فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّینَاهُ مِنَ الْغَمی وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ ؛ پس ندایش را اجاب ت
کردیم و از اندوه نجاتش دادیم؛ و این ،ونه مؤمنا را نجا میدهیم» (األنبیاء.)88 ،
در نیه  144سوره صافا خدا به صراحت اعالم میکند که ا ،ر دع ای ی ونس نب ود ب ه
1
مقدر شده بود ،رفتار میشد و راه نج اتی
هما سرنوشت اولی که در اثر ترک اولی برای او ّ

برای او نبود و تا روز قیامت در دل ماهی باقی می ماند اما یونس با دعا و تس بیح سرنوش ت
یافت :فَلَوْ ََ أَنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُسَبیحِینَ؛ لَلَبِثَ فِی بَطْنِمهِ

خود را تغییر داد و از مگر حتمی نجا

إِلَی يوْمِ يبْعَثُونَ ؛ ا،ر او از تسبیح کنند،ا نبود ب ی تردی د ت ا روزی ک ه م ردم برانگیخت ه
میشوند در شکم ماهی میماند»( .الصافا  143 ،ت ا  )144ی ونس ب ا عزم ی پ والدین ب ا
سرنوشت تلخ مبارزه کرد و خود را تسلیم مرگ نکرد ،خدا هم به ماهی فرما داد تا او را ب ه
ساحل افکند سرانجام پس از بیماری اند کی سالمتی خود را بازیافت و دوباره به س وی ق وم
خود باز،شت و دوباره به تبلیغ خداپرستی مشغول شد(الصافا  145 ،تا .)147
 .2در داستا حضر یوسف

میخوانیم که زلیخا همسر عزیز مصر که شیفته یوس ف

غالم خود است او را به خیانت دعو میکند .اما یوس ف

ک ه بن ده مخل ا و نیکوک ار

خداست با عنایت و توجه ویژه الهی از مهلکه ،ناه نجا می یابد .عزی ز مص ر ص حنه ف رار
 .1ترک أولی بدین معناست که بهتر بود حضر یونس
حضر نوح

نیز همچو پیامبرا دیگر از صبر و تحمل بیشتری برخوردار بود؛ مانند

که  950سال به ارشاد قوم خود پرداخت .یونس نیز بهتر بود همچنا در میا مردم میماند و فشارها ،نافرمانیها

و لجاجتهای ن ها را تحمل میکرد و در مقام ی

پیامبر خدا بهتر بود از دست مردم عصبانی نمیشد .خشم پیامبر خ دا هرچن د

،ناهی شمرده نمیشد و در برابر رفتار ناشایست مردم هتاک و لجوج امری طبیعی بود ّاما برای ایشا به عنوا ت رک أول ی یعن ی
انتخاب کار خوب بجای کار خوبتر محسوب میشد که یونس در تاریکیهای شکم ماهی ب دا اش تباه پیب رد و از خ دا طل س
بخشایش کرد.
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یوسف از دست زلیخا را مشاهده می کند و پس از شهاد ش اهدی از اه ل خ ود ،بی،ن اهی
یوسف

برایش معلوم میشود و از مجازا وی صرد نار میکن د ام ا زلیخ ا از یوس ف

دست بر نداشته و با مکر زنانه خود و نشا داد یوسف به دیگر زنا مصر که او را در عش ق
شیفته معشوق خود میکند .در اینجاست که پی امبر خ دا،
یوسف سرزنش میکنند ننا را نیز
ٔ
خود را در مقابل مکر زنا مصر و عالقه ن ها به خود تنها میبیند و از خدا طلس میکن د ک ه
سرنوشت او را تغییر داده و برای ترک ،ناه به او یاری رساند :قَالَ رَبی السیجْنُ أَحَبُّ إِلَی مِمَّا

يدْعُونَنِی إِلَیهِ وَ إََِّ تَصْرِفْ عَنسی کَیدَهُنَّ أَصْبُ إِلَمیهِنَّ وَ أَکُمنْ مِمنَ الْجَماهِلِینَ ؛ یوس ف ،ف ت:
پرورد،ارا! زندا نزد من محبوبتر است از عملی که مرا به ن میخوانند و ا،ر نیرنگش ا را
از من نگردانی به ننا رغبت میکنم و از نادانا میشوم»( .یوسف .)33 ،در اینجاست که خدا
دعای خالصانه بنده نیکوکارش را مستجاب میکند و با تغییر سرنوشت او ک اری میکن د ک ه
عزیز مصر برای حفظ نبروی خاندا خود تصمیم می،یرد یوسف را به زندا افکند :ثُمَّ بَمدَا

لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآياتِ لَیسْجُنُنَّهُ حَتَّی حِین ؛ ن ،اه ننا پس از ننکه نشانهها ِ
دی پ اکی و
پاکدامنی یوسفآ را دیده بودند ،عزمشا بر این جزم شد که تا مدتی او را به زندا اندازن د».
(یوسف )35 ،بنا بر ،فته مفسرا کلمه «بداء» به معنای پدید نمد رأی و ناری های اس ت ک ه
ال ،فته می شود در فال موضوع برای من بداء حاصل شد و معنای نیه ای ن
ال نبوده است .مث ً
قب ً
است که بعد از مشاهده ن نیا و شواهدی که بر طهار و عصمت یوس ف  ،واهی م یداد
برای عزیز و همسرش و درباریا و مشاورینش رأی جدیدی پیدا شد و ن این ب ود ک ه ت ا
مدتی یوسف بی،ناه راکه می دانستند سزاوار مجازا نیست زن دانی کنن د ت ا م ردم داس تا
مراوده زلیخا که مایه ننگ و رسوایی دربار شده بود را فرام وش نماین د( .طباطب ائی،1377:
ج ،11ص322؛ زمخشری ،1407:ج ،2ص496؛ طوسی ،بیتا ،ج ،6ص .)137
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در سوره مبارکه مریم میخوانیم که ایشا به سن پی ری

میرسند اما صاحس فرزندی نمی شوند و در سن کهولت و در حالی که فروغ پیری بر سرشا
تابیده از وارثا خود احساس ترس میکنند .حضر زکریا

که بنده خاص خداست و ب ا

بینش توحیدی خود میداند اسباب ظاهری و سرنو شت رقم خورده برای او تغییرپتیر ب وده و
مقدرا را د،ر،و ساخت با ن،اهی از اینکه خود پیر مردی ن اتوا و همس ر
با دعا میتوا
ّ
او نیز زنی نازاست و به صور طبیعی و عادی پدر شد برای او غیر ممک ن اس ت ،از خ دا
فرزند صالحی را طلس می کنند که وارث پسندیده برای ایشا باشد :ذِکْرُ رَحْمَةِ رَبیمکَ عَبْمدَهُ
زَکَرِيا إِذْ نَادَی رَبَّهُ نِدَاءً خَفِیاً قَالَ رَبی إِنسی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنسمی وَ اشْمتَعَلَ المرَّأُِْ شَمیباً وَ لَممْ أَکُمنْ
بِدُعَائِکَ رَبی شَقِیاً وَ إِنسی خِفْتُ الْمَوَالِی مِنْ وَرَائِی وَ کَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَمدُنْکَ وَلِیماً

يرِثُنِی وَ يرِثُ مِنْ آلِ يعْقُموبَ وَ اجْعَلْمهُ رَبی رَضِمیاً ؛ ی اد رحم ت پرورد ،ار ب ر بن دهاش
زکریاست .هنگامی که پرورد،ارش را با دعایی پنها خواند ،ف ت :پرورد ،ارا! ب ه راس تی
ِ
دمویآ سرم از پیر ی سپید ،شته و پرورد،ارا! هی ،اه درباره دعا ب ه
استخوانم سست شده و
پیشگاهت داز اجابتآ محروم و بی بهره نبودم؛ و همان ا م ن پ س از خ ود از خویش اوندانم
بیمناکم و همسرم داز شروع زند،یآ نازا بوده است ،پس مرا از سوی خود فرزندی عطا کن که
از من و خاندا یعقوب ارث ببرد و او را پرورد،ارا! داز هر جهتآ مورد رضایت دخودآ ق رار
ده»( .مریم 2 ،تا  .)6خدا نیز دعای بینالیش این مرد پاک را مس تجاب میکن د و ب ا تغیی ر
سرنوشت او ،با فرستاد فرشتگا ،به دنیا نمد فرزندی شایسته به نام یحی ی را ب ه او م ژده
میدهد :فَنَادَتْهُ الْمَالَ مئکة ُة وَ هُوَ قَائِمٌ يصَلسی فِی الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يبَشسرُکَ بِیحْیی مُصَدیقاً مبکة مِ ةَةة
مِنَ اللَّهِ وَ سَیداً وَ حَصُوراً وَ نَبِیاً مِنَ الصَّالِحِینَ ؛ پس فرشتگا  ،او را در حالی ک ه در مح راب
عباد به نماز ایستاده بود ،ندا دادند که خدا تو را به یحیی بشار میدهد که تص دیق کنن ده
کلمه ای از سوی خدا دیعنی مسیحآ است و سرور و پیش وا و داز روی زه د و حی اآ نگاه دار
خود از ُمشتهیا نفسانی و پیامبری از شایستگا است»( .نلعمرا )39 ،
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نقش دعا و توان آن در تغییر سرنوشت از ديدگاه روايات
در روایتهای زیادی که از اماما بزر،وار شیعه نق ل ش ده اس ت ب ه نق ش دع ا در تغیی ر
مقدرا س خن ب ه می ا نم ده اس ت .در
سرنوشت انسا و توا دعا برای د،ر،و ساختن ّ
اینجا به چند روایت اشاره میشود:
 . 1عن ابن أبی عمیر ،عن حماد بن عثما قال :سمعته یقول« :إ ّ الدعاء یرد القض اء» ام ام
صادق

فرمودند« :دعا قضای الهی را برمی،رداند»( .مازندرانی :بیتا ،ص.)210

 .2عن الرضا

السالم« :إ ّ الدعاء و البالء لیترافقا إل ی
قال :قال علی بن الحسین علیه ّ

یوم القیامة ،إ ّ الدعاء لیرد البالء و قد أبرم إبراما»«بدو ش

دع ا و ب ال ت ا روز قیام ت ب ر

یکدیگر پیشی می،یرند ،همانا دعا بال را باز می ،رداند در ح الی ک ه محک م و اس توار ش ده
است» (مازندرانی :بیتا ،ص .)210
السالم یقول« :الدعاء یرد القض اء بع د
 .3عن عبد ه ّال بن سنا قال :سمعت أبا عبد ه ّال علیه ّ
ما أبرم إبراما فأکثر من الدعاء فانّه مفتاح کل رحمة و نجاح کل حاجة و ال ینال ما عن د ه ّال إال ّ
بالدعاء و أنّه لیس باب یکثر قرعه إال ّ یوش

أ یفتح لص احبه» ام ام حس ین

فرمودن د:

« دعا قضای الهی را پس از ننکه استوار شده باز می ،رداند .بنابراین زیاد دعا ک ن زی را دع ا
کلید هر رحمت و وسیله دستیابی به هر خواسته است و به ن چه نزد خدا هست جز با دع ا
نمیتوا دست یافت و هی دری نیست که کوبیده شود مگر ننکه نزدی

است که برای کوبنده

باز شود» (عاشور :بیتا ،ص .)49
 . 4فی الصحیح ،عن أبی والد قال :قال أبو الحسن موسی

« :علیکم بالدعاء فإ ال دعاء

و ه ّال و الطلس إلی ه ّال ،یرد البالء و قد قدر و قضی و لم یبق إال إمضاؤه فإذا دعی ه ّال عز و جل
و سئل صرد البالء صرفه» امام رضا

فرمودند « :دعا کنید زی را ب ه خ دا س و،ند دع ا و

مقدر و قطعی ش ده و تنه ا امض ایش ب اقی
درخواست از خدا بال را از میا میبرد ،بالیی که ّ
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مانده است؛ پس هنگامی که خدا خوانده شود و از او درخواست شود که بال را بر،رداند خ دا
این کار را انجام میدهد» (مجلسی :بیتا ،ص 33؛ مجلسی ،1363:ص .)16
رفتارهای آدمی و تأثیر آنها در تعیین مقدرات
مقدرا انسا و سرنوشت او در شبی از شسهای سال بهنام ش س ق در
از دید،اه قرن کریم ّ
تعیین میشود .ننچه از مجموع نیا قرن درباره شس قدر استفاده میشود این است که ش س
قدر در ماه رمضا است .شس قدر شبی است که قرن در ن نازل شده و به حک م نی ه 185
سوره بقره جزء ماه رمضا است و طبق ننچه در سوره دخ ا نم ده ش بی اس ت ک ه در ن
جریاناتی رخ میدهد؛ به این معنا که شس قدر شس تقدیر است و شبی اس ت ک ه در ن ی
مقدرا تقدیر میشود( .مطهری ،1389 ،ص  .)686خداوند در سوره قدر میفرماید:
سلسله ّ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لةیِة مة الْقَدْرِ ؛ «ما قرن را در شس قدر نازل کردیم»( .قدر )1،مراد از قدر ،تقدیر
و اندازه،یری است .بنابراین شس قدر شس اندازه،یری است .طبق نی ه ف وق ،خ دای تع الی
حوادث ی

سال یعنی از شس قدر هما سال تا شس قدر سال نینده را تقدیر کرده و زند،ی،

مرگ ،رزق ،سعاد  ،شقاو و چیزهایی دیگر از این قبیل را مق ّدر میس ازد ،نی ه  4س وره
دخا نیز که در وصف شس قدر است بر این معنا داللت دارد :فیها يفْرَقُ کُلع أَمْمر حَکِمیم ؛
«در ن شس هر کار استواری دبه اراده خداآ فیصله مییابد»( .الدخا « )4 ،ف رق» ،ب ه معن ای
جدا سازی و مشخا کرد دو چیز از یکدیگر است و ِ
فرق هر امر حکیم ،جز ب ه ای ن معن ا
نیست که ن امر و واقعهای که بای د رخ ده د را ب ا تق دیر و ان دازه،یری مش خا س ازند.
(طباطبائی ،1417:ج ،20ص.)561
از این دو نیه استفاده می شود که شس قدر منحصر در شس نزول قرن و تنها سالی که قرن
نازل شد نیست ،بلکه با تکرر سالها ،ن شس هم تکرار میشود .پس در هر ماه رمضا از هر
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سال شس قدری هست ک ه در ن ش س ام ور س ال نین ده ان دازه ،ی ری و مق ّدر میش ود.
(طباطب ائی ،1407:ج  ،20ص 561؛ فخ ر رازی ،1420:ج  ،32ص 32؛ اندلس ی ،1420:ج
 ،10ص .)514
مطلس مهمی که در این بخش باید بدا پرداخته شود این است که مبنای تعی ین سرنوش ت
مقدرا انسا رقم بخورد؟ ن چ ه
انسا چیست و چه عواملی باع میشود تا در شس قدر ّ
از مجموع نیا و روایا در پاسخ این پرسش بدست مینید این است که اعمال و نیته ای
،تشته و جاری خ ود بن ده در رق م خ ورد سرنوش ت او و تعی ین مق ّدرا پس ندیده ی ا
ناخوشایند نینده ،نقش عمده و اصلی را دارد.
در نیه  30سوره شوری به روشنی اعالم شده که همه بدیها و امور ناخوشایندی که برای
مقدر میشود معلول بدکرداری ها و اعمال ناپسند ،تشته خود انسا است و اعم ال ب د
انسا
ّ
م
ةیبة فَبِمَما
،تشته در تقدیرهای ناخوشایند نینده نقش اساسی را دارد .وَ مَا أَصَابَکُمْ مِمنْ ُمص ة
کَسَبَتْ أَيدِيکُمْ وَ يعْفُو عَنْ کَثِیر « و هر نسیبی به شما رسد به سبس اعمالی است که مرتک س
شدهاید و از بسیاری داز هما اعمال همآ درمی ،ترد»( .الشوری )30 ،در نی ه  160نس اء از
جمله عتابهای دنیوی که خدا برای یهود بر می شمرد این است که بخ اطر اعم ال زش ت و
کارهای ناپسندشا رفتار خدا با ن ها تغییر کرد و نعمتهایی که پ یش از ارتک اب ،ن اه ب ر
مقدرا بد و سرنوشتی ناخوشایند برای
ن ها حالل بود ،حرام شد و بدکاری ن ها به پیدایش ّ
ن ها انجامید :فَبِظُلْم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیهِمْ طَیبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدیهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ

کَثِیر ًا ؛ « پس به کیفر ستمی که یهودیا دبه نیا خدا و بر خود و دیگرا آ روا داش تند و ب ه
سزای ننکه بسیاری از مردم را از راه خدا بازداشتند ،چیزهای پاکیزهای را که بر نن ا ح الل
شده بود دمانند صید ماهی و خورد ِ چربی و شیر و ،وشت حیوانا آ حرام کردیم»( .النس اء،
 .)160از طرد دیگر در نیه  96اعراد ،ایما و تقوا عامل ن زول برک ا اله ی از نس ما و
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زمین معرفی شده است :وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیهِمْ بَرَکَماتٍ مِمنَ السَّممَاءِ وَ

الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا کَانُوا يکْسِبُونَ ؛ «و ا ،ر اه ل ش هرها و نبادیه ا ایم ا
ِ
ددرهایآ برکاتی از نسما و زم ین را ب ر نن ا
مینوردند و پرهیزکاری پیشه میکردند ،یقین ًا
می ،شودیم ،ولی دنیا الهی و پیامبرا راآ تکتیس کردند ،ما هم ننا را به کیف ر اعم الی ک ه
همواره مرتکس میشدند دبه عتابی سختآ ،رفتیم»( .األعراد« )96 ،برکا » ب ه معن ای ه ر
چیز کثیری از قبیل امنیت ،نسایش ،سالمتی ،مال و اوالد است که غالب ًا انسا ب ه فق د ن ه ا
مورد نزمایش قرار می،یرد( .طباطب ائی ،1407 :ج  ،8ص 254؛ فخ ر رازی ،1420 :ج ،14
ص  .)32از این نیه استفاده می شود که  ،وهر ایم ا و تق وا میتوان د در سرنوش ت انس ا
د،ر،ونی ایجاد کرده و در رحم ت الهی که بخاطر کیفر اعمال بر روی وی بسته شده بود را باز
مقدرا او را تغییر دهد .سخن حضر هود
کرده و ّ

به قوم خود نی ز ای ن معن ا را تأیی د

می کند .ایشا توبه به در،اه الهی را عامل بارش بارا و نزول رحمت الهی معرفی میکنند :وَ
يا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیهِ يرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیکُمْ مِدْرَاراً وَ يزِدْکُمْ قُموَّة إِلَمی قُموَّتِکُمْ وَ ََ

تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِینَ ؛ « ای ق وم م ن! از پرورد،ارت ا نم رزش بخواهی د ،ن  ،اه ب ه س وی او
باز،ردید ،دتاآ برای شما بارا فراوا و پی در پی فرستد و نیرویی ب ر نیرویت ا بیفزای د و و
تبهکارانه روی بر مگردانید»( .هود )52 ،قوم عاد مردان ی نیرومن د و ق وی و دارای مزارع ی
سرسبز و باغهایی زیبا بودند .حضر هود

به ن ها فرمود :ا ،ر اس تغفار و توب ه کردی د

مقدرا شما تغییر می یابد و هم بر طول عمر و هم بر قوه و قدر و هم بر مال و ثرو و هم
ّ
بر جاه و مقام شما افزوده می شود اما ا،ر اعراض کردید و ب ه هم ا عقائ د فاس د و اعم ال
ناپسند و اخالق رذیله ادامه دادید مجرم می شوید و جرم شما زوال نعم و بالی دنیوی و عتاب
اخروی را بدنبال خواهد داشت( .طیس ،1378:ج  ،7ص  .)6البت ه عوام ل دیگ ری همچ و
دعای دیگرا در حق انسا یا اعمال نی

پدر و مادر نی ز میتوان د در سرنوش ت انس ا و
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تعیین مقدراتش نق ش داش ته باش د؛ چنا ک ه در داس تا موس ی و خض ر
خضر

 ،حض ر

دلیل ساختن دیوار را رسید یتمیا به ،نج پنها شده توسط پ در بی ا میکن د و

تصریح میکند که چو پدر ن ها مرد صالح و شایستهای بود خدا اراده کرد که ،نج یتیما به
خودشا برسد و بر اثر خراب شد دیوار به دست دیگرا نیفتد .وَ أَمَّا الْجِدَارُ فَکَانَ لِغُالَمَینِ

يتِیمَینِ فِی الْمَدِین م
ةة وَ کَانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُمَا وَ کَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّمکَ أَنْ يبْلُغَما أَشُمدَّهُمَا وَ
ة
يسْتَتْرِجَا کَنْزَهُمَا رَ ْح ةَة مِنْ رَبیکَ ؛ و اما ن دیوار از دو نوج وا یت یم در ای ن ش هر ب ود و
زیرش ،نجی متعلق به ن دو قرار داشت و پدرشا م ردی شایس ته ب ود.پس پرورد ،ار
خواست که ن دو یتیم به حد رشد رسند و،نجشا را به سبس ِمهر دی کهآ پرورد،ار دبه ن
دوآ داشت بیرو نورند» (الکهف.)82 ،
بن ابراین میت وا ،ف ت مبن ای اص لی و عم ده در تعی ین مق ّدرا نین ده انس ا
اعمال و نیت های ،تشته و کنونی اوست و هر انسانی میتواند با تغیی ر عملک رد و نیته ای
مقد را نینده خود را عوض کند و ب ه سرنوش تی خوش ایند و در خ ور
خود و با ،وهر دعا ّ
میلش دست یابد.
شبهه ناسازگاری «دعا» و «مقام رضا» و پاسخ آن
در ن چه ،تشت اثبا شد که از دید،اه قرن و روایا دعا میتوان د در سرنوش ت انس ا
د،ر،ونی ایجاد کند و دعاکرد از دستورا مهم خدا ب ه انس ا اس ت .ام ا از ط رد دیگ ر
مقدرا الهی معرفی شدهاند .پرس ش مهم ی
انسا های وارسته و صالح ،انسا هایی راضی به ّ
که در اینجا مطرح میشود این است که این دو مجموعه از نیا و روایا چگونه با یکدیگر
مقدرا خود است
قابل جمع هستند .نیا انسا موحد در زند،ی خود همیشه در پی مبارزه با ّ
مقدراتش میشتابد ی ا خ ود را
و با سالح دعا که خدا بدا فرما داده است ،همواره به جنگ ّ
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در دریای رضایت الهی غوطه ور میسازد و دل به رض ایت اله ی س پرده و از مق ّدراتی ک ه
برایش تعیین شد راضی است؟ این دو نموزه و دستور چگونه با یکدیگر قابل جمع است؟
در پاسخ می توا ،فت :انسانی که قلبش با نور توحید روشن شده و دلش همواره با دعا و
مقدرا الهی نیز راضی و خشنود است .بدین
یاد خدا و درخواست از او زنده و پویا است ،از ّ
صور

که وی معتقد است خداوندی دانا و حکیم بر جها هستی حکوم ت میکن د :وَ هُموَ

الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ و او دانا و حکیم است»( .التحریم )2،او خدایی اس ت ک ه ه ر چی زی را ب ه
بهترین صور نفریده است :الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیءٍ خَلَقَهُ هما کسی ک ه ننچ ه را نفری د
نیکو ساخت»( .السجده )7 ،وی بر این باور است که هر ن چه از ناحیه خدا به او میرسد خیر
محض است و عامل همه بدیها نفس ّاماره خود انسا است :مَا أَصَابَکَ مِنْ ةح ةسنةة فَمِنَ اللَّهِ

وَ مَا أَصَابَکَ مِنْ ةسی ةئة فَمِنْ نَفْسِکَ دای انسا !آ ننچه از نیکی به تو رسد ،از سوی خداست و
ننچه از بدی به تو رسد ،از سوی خود توست»( .النساء )79 ،انسا اهل توحید خدا را مربی و
پرورش دهنده هستی می داند که همواره خلقت را به سمت کم ال و رش د ب ه پ یش میب رد:
ِِ
ِ
ین؛ همه ستایشها ،ویژه خدا ،مال و مربّی جهانیا است( ».الفاتحة.)2 ،
«الْ َح ْم ُد ه ّل َر ِّ
ب الْ َعالَم َ
با چنین نگرشی انسا صالح دست به دعا بر میدارد و از پرود،ار مهربانش تعی ین بهت رین و
مقدرا را طلس میکند .اما در عین حال خود را میشناس د .وی میدان د ک ه
خوشایندترین ّ
انسا موجودی بسیار نادا  ،ناسپاس ،شتابزده و بسیار ستمکار است که از عل م ج ز مق دار
اندکی به او داده نشده است :إِنَّ الْإِنْسَمانَ لَظَلُمومٌ کَفَّمارٌ مس لم ًا انس ا بس یار س تمکار و
ناسپاس است»( .إبراهیم)34 ،؛ إِنَّهُ کَانَ ظَلُوماً جَهُوًَ ب ی تردی د انس ا بس یار س تمکار،
وبسیار نادا است»( .األحزاب )72 ،وَ مَا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إََِّ قَلِیالً و از دانش و عل م ج ز
اندکی به شما ندادهاند»( .اإلسراء)85 ،
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بنده مطیع پرورد،ار می داند که از بسیاری از امور غیبی در عالم هستی نا ن ،اه اس ت :وَ

عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ ََ يعْلَمُهَا إََِّ هُوَ « و کلیدهای غیس فقط نزد اوست و کسی ن ها را ج ز او
نمیداند»( .األنعام )59 ،و از نینده خود نیز بیخبر است :وَ مَا تَدْرِی نَفْسٌ مَا ذَا تَکْسِبُ غَداً وَ

مَا تَدْرِی نَفْسٌ بِأَی أَرْض تَمُوت ؛ «و هی کس نمی داند فردا چه چی زی داز خی ر و ش رآ ب ه
دست مینورد و هی کس نمیداند در چه س رزمینی میمی رد»( .لقم ا  .)34 ،ب ا هم ه ای ن
اوصاد انسا خداپرست دست به دعا برمیدارد و ضمن اعت راد ب ه ،ناه ا خ ود از خ دا
مقدراتش قرار ندهد و سرنوشتی بر مبنای مه ر و
میخواهد که اعمال زشت او را مبنای تعیین ّ
رحمت خداییش برای او رقم بزند.
در دعاهایی که از ناحیه اماما معصوم

به دست ما رسیده است نیز این نموزه مشاهده

میشود .ایشا از خدا درخواست میکنند که رفتارهای خدا با ننا که هما تعیین مق درا و
رخ داد حوادث زند،ی است بر پایه لطف و مهر خدا و ن چه که خدا اهل ن است باشد و نه
بر پایه عملکرد و رفتار ندمی که ممکن است مایه تعیین مق درا ب د و ناپس ند ق رارا ،ی رد
معرف ی ک رده اس ت :هُموَ أَهْملُ التَّقْموَی وَ أَهْملُ

زیرا خداوند خود را اه ل تق وا و مغف ر
الْمَغْفِرَ مة (المدثر )56 ،ام ا انس ا هم واره اه ل ظل م و جهال ت اس ت :إِنَّمهُ کَمانَ ظَلُومماً
جَهُوًَ (األحزاب.)72 ،
در صحیفه س جادیه در چن دین دع ا ب ه چن ین مض مومی ب ر میخ وریم ک ه ک ه ام ام
سجاد

اینچنین با معبود خویش سخن می،ویند:
« وأفعل بی ما أنت أهله ال ما أنا اهله ،فأن ت الج واد الک ریم ،ال رؤود ال رحیم و أن ا اس یر
خطیئ اتی و ذن وبی ،ی ا رب اه ی ا رب اه ی ا رب اه»(اش رد محم د ب اقر نج ل 1371:ص
 «)440فافعل ب ی م ا أن ت أهل ه م ن المغف رة و الرحم ة و ال تفع ل ب ی م ا أن ا أهل ه م ن
العتاب و النقمة»(قمی ،1379:ص )441؛ و در کت س ادعی ه دیگ ر نی ز ای ن معن ا ب ه وف ور
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ب ه چش م میخ ورد « و افع ل بن ا م ا ان ت اهل ه ف ی ال دین و ال دنیا و االخ ره»(اب ن
ادریس ،1386:ص 115؛ کفعمی :بیتا ،ص .)59

هرچند چنین انسانی بهترین سرنوشتها را از خدا طل س میکن د ام ا در ع ین ح ال ب ه
مقدرا الهی با خواس ته
مقدراتی که خدا برایش تعیین میکند راضی است و ا،ر در حادثهایّ ،
ّ
و میل او ناساز،ار بود ،از ن جایی که میداند با لطف خفیّه (مهر پنها ) پرورد ،ارش روب رو
شده لس به اعتراض نمی ،شاید و از صمیم قلس به ن امر ناخوشایند راض ی اس ت و ن ام ر
نامط لوب را پلکا ترقی خود قرار داده و با ابراز رضایت از واقعه پیش نمده و سرنوشتی ک ه
پرورد،ارش برای او رقم زده ،زمینه هرچه بیشتر برای دریافت رحم ت اله ی را ب رای خ ود
فراهم میکند :الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ؛ أُولئِکَ عَلَیهِمْ صَملَوَاتٌ

مِنْ رَبیهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ؛ هما کسانی که چو بال و نسیبی ب ه نن ا رس د
،ویند :ما مملوک خداییم و یقین ًا به سوی او بازمی ،ردیم؛ ننانن د ک ه دروده ا و رحمت ی از
سوی پرورد،ارشا بر ننا است و ننانند که هدایت یافتهاند»( .البقرة)157 ،
بنا بر این جمع بین ادله درباره «دعا» و «مقام رضا» را به این صور میتوا تحلیل ک رد
که این دو ،روه از دستورا هی منافاتی با یکدیگر نداشته بلکه مکم ل یکدیگرن د ب ا ای ن
توضیح که وجه تمایز بین انسا های ن،اه به معارد قرننی و انسا های نا ن،اه این اس ت ک ه
افراد نان،اه جنبه افرا و تفریط را در پیش می،یرند، .روهی به بهان ه رض ایت ب ه مق ّدرا
الهی خود را از فیض و نعمت و فرصت بزرگ دعا محروم میکنند و ،روهی با ای ن ب اور ک ه
خود می توانند مصلحت و خیرشا را تشخصی دهند با ابزار دعا سعی میکنند هم ه مق ّدرا
الهی را بر وفق مراد خود د،ر،و سازند .اما انسا های ن،اه همواره از سالح کارنمد دع ا در
مقدرا خوشایند را برای خود فراهم مینورند زیرا میدانند ک ه
زند،ی خویش بهره جسته و ّ
مقدر کرده اتفاق میافتد .قُلْ لَنْ يصِیبَنَا إََِّ مَا کَتَبَ اللَّهُ لَنَا بگ و:
تنها ن چه خدا برای ن ها ّ
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هر،ز به ما جز ننچه خدا الزم و مقرر کرده ،نخواهد رسید»( .التوبه )51 ،اما در هما حال ب ه
ّ
مقدارتی که خدا برای ن ها تعیین میکند راضی و خشنودند و خواس تههای خ ود را ب ر اراده
رب العالمین تحمیل نمیکنند .تحمیل نکرد خ واس ته خ ود ک ه ممک ن اس ت از جهال ت و
شتابزد،ی و دنیاپرستی سرچشمه ،رفته باشد بر اراده حضر دوس ت ک ه از مه ر و عل م و
دلسوزی سرچشمه ،رفته وجه تمایز عملکرد انسا های موح د ب ر دیگ را اس ت .تحمی ل
خواسته و اجبار و زور،ویی و لجاجت و اصرار بر خواسته خود نشا از حماقت بنده و نش نا
مقدرا نی
نبود با جایگاه خود و خداست و دعا برای تعیین ّ

و تغیی ر مق ّدرا ن امطلوب

همراه با رضایت به خواسته های خدا و پتیرش خواسته او بر خواسته خود نشا از معرف ت و
کمال و محبت و اطاعت است.
داستا ش گفتنور حض ر موس ی و حض ر خض ر

ک ه در س وره که ف نم ده

اس ت هم واره راه ،ش ای ای ن اف راد در زن د،ی اس ت .در ای ن داس تا میخ وانیم ک ه
حضر موسی

در برابر کارهای عجیس ی

مرد الهی ب ه ش گفت در نم ده و ب ه ن ه ا

اعتراض میکند.
الس مفی ةن مة خرقها قَالَ أَ خَرَقْتَهَا لِتُغْمرِقَ أَهْلَهَما لَقَمدْ جِئْمتَ شَمیئاً
 .1فانْطَلَقَا حَتَّی إِذَا رَکِبَا فِی َّ

إِمْراً ؛ پس هر دو به راه افتادند تا وقتی که در کشتی سوار شدند ،او شکافی در کشتی ایج اد
کرد .موسی ،فت :نیا ن را شکافتی تا سرنشینانش را غرق کنی؟ به راستی ک ه ک اری بس یار
زشت کردی!»(الکهف)71 ،
 .2فَانْ طَلَقَا حَتَّی إِذَا لَقِیا غُالَماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَکِیمةً بِغَیمرِ نَفْمس لَقَمدْ جِئْمتَ شَمیئاً

نُکْراً ؛ « پس دهر دوآ به راه افتادند تا دزمانی کهآ به نوجوانی برخوردند؛ پس دبن ده م اآ او را
کشت .موسی ،فت :نیا شخا بی ،ناهی را بدو ننکه کسی را کشته باشد ،کُشتی؟ به راس تی
که کاری بسیار ناپسند مرتکس شدی!»(الکهف)74 ،
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 .3فَانْطَلَقَا حَتَّی إِذَا أَتَیا أَهْلَ قَرْیة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يضَیفُوهُمَا فَوَجَدَا فمیهما جِمدَاراً

يرِيدُ أَنْ ينْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ ََتَّتَذْتَ عَلَیهِ أَجْمراً ؛ « پ س ده ر دوآ ب ه راه افتادن د ت ا
هنگامی که به مردم شهری رسیدند ،از مردمش خ وراک خواس تند و نن ا از اینک ه ن دو را
مهما کنند ،خودداری کردند .پس در ن شهر ،دیواری یافتند که میخواست فرو ریزد ،پ س
او ن را دبه ،ونهایآ استوار کرد دکه فرو نریزدآ .موسی ،فت :ا،ر میخواستی برای تعمی ر ن
دیوار ،مزدی می،رفتی دکه برای خود خوراک فراهم نوریم.آ» (الکهف)77 ،
سوراخ کرد کشتی انسا های فقیر که در حال ماهی،یری هستند ،کشتن پس ری بی،ن اه
که در کوچهای مشغول بازی کرد است و ساختن دیواری بدو ،رفت اجر و پ اداش ب رای
بخ ل میورزن د در ظ اهر کاره ایی

مردمی که حتی از داد غتا ب ه موس ی و خض ر

ناخوشایند و ناپسند و دور از عقل و منطق اس ت ک ه موس ی
سکو کند اما خضر

در هنگام جدایی از موسی

نمیتوان د در براب ر ن ه ا

راز کارهایش ک ه ب ه فرم ا خ دا

انجام داده را فاش میسازد و برای او توضیح می دهد که سوراخ کرد کشتی به دلیل ن ب ود
تا پادشاه ستمگر زما که دستور داده بود کشتی ها را غضس کنند با دی د کش تی معی وب و
سوراخ از این کار صردنار کند و کشتی برای محروما باقی بماند .خضر

ب ا عل م اله ی

خود میداند که پسر به ظاهر بی،ناه نیز در نینده فردی کافر و خدا ناشناس میشود و پ در و
مادر وی انسا هایی صالح هستند و ممکن است در اثر عالقه به این فرزند ن ها نیز به کف ر و
طغیا کشیده شوند و خدا اراده کرده بجای ن فرزند ناصالح ،فرزندی پاک و مهربا به پدر و
مادرش عنایت فرماید .دیوار نیز مال دو فرزند یتیم بوده که در زیر ن ،نج ی نهفت ه اس ت و
با س اختن دی وار ،از ن  ،نج ت ا رس ید

پدر ن دو یتیم مردی صالح بوده است .خضر
یتیما به رشد و بلوغ محافات میکند:
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الس مفینة ُة فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ يعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَهَا وَ کَانَ وَرَاءَهُممْ مَلِمکٌ
 .1أَمَّا َّ

يأْخُذُ کُلَّ ةس مفی ةنة غَصْباً ؛ « اما ن کشتی ،از بی نوایانی بود که دبا ن آ در دریا کار میکردند و در
برابرشا پادشاهی بود که هر کشتی سالم و بی عیبی را غاصبانه تصرد میکرد ،من خواس تم
معیوبش کنم دتا به دست ن ستم ،ر نیفتد.آ» (الکهف)79 ،
 .2وَ أَمَّا الْغُالَمُ فَکَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَینِ فَتَشِینَا أَنْ يرْهِقَهُمَا طُغْیاناً وَ کُفْراً؛ فَأَرَدْنَما أَنْ يبْمدِلَهُمَا

رَبُّهُمَا خَیراً مِنْهُ زَکَاة وَ أَقْرَبَ رُحْماً ؛ «و اما دن آ نوجوا دکه او را کُشتمآ ،پدر و مادرش مؤمن
بودند ،پ س ترس یدم ک ه ن دو را ددر نین دهآ ب ه طغی ا و کف ر بکش اند .پ س خواس تیم
پرورد،ارشا پاکتر و مهربا تر از او را به ننا عوض دهد( ».الکهف)81 ،
 .3وَ أَمَّا الْجِدَارُ فَکَانَ لِغُالَمَینِ يتِیمَینِ فِی الْمَدِین م
ةة وَ کَانَ تَحْتَهُ کَنْمزٌ لَهُمَما وَ کَمانَ أَبُوهُمَما
ة
صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّکَ أَنْ يبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَ يسْتَتْرِجَا کَنْزَهُمَا رَ ْح ةَة مِنْ رَبیکَ وَ مَما فَعَلْتُمهُ عَمنْ أَمْمرِی

ذلِکَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَیهِ صَبْراً ؛ « و اما ن دیوار از دو نوجوا یتیم در ای ن ش هر ب ود و
زیرش ،نجی متعل ق به ن دو قرار داشت و پدرشا مردی شایس ته ب ود ،پ س پرورد ،ار
خواست که ن دو یتیم به حد رشد رسند و،نجشا را به سبس ِمهر دی کهآ پرورد،ار دبه ن
دوآ داشت بیرو نورند؛ و من این را از پیش خود انجام ندادم .این است تفسیر و علت ننچ ه
نتوانستی بر ن شکیبایی ورزی( ».الکهف)82 ،
انسا بصیر با نگاه خضر،ونه خود به حوادث ع الم ،در پ س ح وادث تل خ و ن ا،وار و
مدبری حکیم و دانا را مشاهده میکند و میداند که اداره کننده هستی
مخالف میل خود ،دست ّ
الر ْح ةَ ُة
خدای مهربا است و در ظاهر هر امر ناخوشایند خیر و لطفی پنها است :بَاطِنُهُ فِیهِ َّ

وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ؛ «ظاهر ن عتاب و باطنش رحمت است»(.الحدید )13 ،و به همین
دلیل با قبلی نرام و نفسی مطمئن با خدای خود به راز و نیاز و دعا میپردازد و بدو تحمی ل
خواسته خود بر خواسته معبودش هم واره از رفت ار خ دا ب ا خ ودش احس اس رض ایت و
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خشنودی دارد .خدا نیز از چنین بنده ای راضی است و او را در بند،ا خاص خ ود و بهش ت
ضیة مَرْ م
ویژهاش وارد میکند :يا أَيتُهَا النَّفْسُ الَْ ْطَ مئنَّ ُة؛ ارْجِعِی إِلَی رَبیکِ رَا م
ضیة؛ فَمادْخُلِی فِمی
ُ ة
عِبَادِی؛ وَ ادْخُلِی جنّتی ای «جا نرام ،رفته و اطمین ا یافته! به سوی پرورد،ار در ح الی
که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است ،باز  ،رد؛ پ س در می ا بن د،انم درنی؛ و در
بهشتم وارد شو»(الفجر 27 ،تا .)30
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نتیجهگیری
مقدرا و فرما به رضایت از مق ّدرا اله ی
ز مجموع ادله درباره دستور به دعا برای تغییر ّ
مقدرا انس ا غیرقابلانک ار
میتوا برداشت کرد که از طرفی نقش دعا و توا ن در تغییر ّ
است و سیره اولیای الهی در قرن کریم بهروشنی ،ویای این مطلس است که پی امبرا ب زرگ
همچو یوسف ،یونس و زکریا با دعا سرنوشت خود را تغییر دادهاند .اینا کس انیاند ک ه در
مقدراتی که از سوی خ دا ب رای نن ا
مقام رضا به درجا باال نیز رسیدهاند و به هی وجه با ّ
تعیین شده سر ناساز،اری و مخالفت ندارند .پس وجه تمایز و مالک تش خیا راه ص حیح از
راه نادرست و دوری از افرا وتفریطهایی که انسا های نان،اه بدا مبتال شدهاند این است که
انسا موحد در هنگام دعا باید توجه داشته باشد که دعا توا و ق در تغیی ر مق ّدرا او را
دارد اما او از همه خیر و مصلحت خود بهصور کام ل ن ،اهی ن دارد و عل م او نس بت ب ه
جهلش همچو قطرهای در برابر دریاست بنابراین خواستههای خود را به خدا اع الم میکن د
اما ن ها را بر خدا تحمیل نمی کند .او اراده خدا را ب ر خی ر و ص الح و رش د و کم ال خ ود
میداند و اراده خود را نیز در جهت خواستههایش بکار میبندد اما هر،ز اراده خود را بر اراده
خدا برتری نمیدهد و می داند زور،ویی و ناشکیبایی و تحمیل خواست خود بر خواست خدا
سرانجام خوشایندی را برای او به دنبال ندارد و ازاینرو همواره طلس معبود را بر طلس خ ود
ترجیح می دهد و از تحمیل خواست و ارادهاش میپرهی زد و انتخابه ای خ دا ب رای او در
زند،یش را با نغوش باز میپتیرد.
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 .37مصطفوی ،حسن ( .)1416التحقیق فی کلما القرن الک ریم،ته را  ::وزاره الثقاف ه و
االرشاد االسالمی ،موسسه الطباعه و النشر.

 .38مطهری ،مرتضی ( ،)1389مجموعه نثار استاد شهید مطهری ،قم  -ایرا  :صدرا.

 .39نبویمیبدی ،مریمالسادا و کوچنانی ،قاسمعلی (« ،)1390بررسی و نقد دید،اه ونس ا
برومر در باب تعارض دعا و ناام عالم با تکیه بر ارای عالمه طباطبایی» ،اندیشه نوین دین ی،
دوره  ،1ش .7
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نقش ائمه در برخورد با بدعت های امويان در عرصه فرهنگی -عقیدتی
بتول زارع پور* ،زهرا عابدی

*

چکیده
بدعت در دین از نفت های ی

دین به شمار می نید که ی

متموم و حرام است .سلسله اموی پس از رحلت رسول اکرم

قسم بیشتر نداشته و پیوسته
از غفلت خلفا و جهالت

مردم سوء استفاده کرده و با ایجاد بدعت های مختلف سعی در محو اسالم داشتند .لتا ائمه
اطهار

به عنوا رهبرا دینی مردم جامعه ،نقش کلیدی در حفظ نرما ها و ارزشهای

اسالم داشته و از هی تالشی برای مبارزه با بدعت و بدعت ،زار دریغ نکردند.
ایشا در مقابل بدعت هایی مانند :جعل حدی  ،نفوذ اسرائیلیا  ،مدفو ساختن نام
پیامبر و اسقا بسم ه ّال و تکبیر از نماز و  ...ایستاد،ی و مقاومت کرده و با توصیه به نگارش
احادی

پیامبر و معرفی جاعال حدی

و برخورد با نفوذ اسرائیلیا به شیوه ی پرسش و

پاسخ ،مناظره و جاهلیت ستیزی و احیای ارزشهای دینی و عقیدتی و مقابله با عقل ،رایی
افراطی و معرفی فرقه های منحرد و مقابله با تبلیغا ضد علوی به احیای شخصیت پیامبر و
خاندانش در میا مردم پرداختند و با سازماندهی تشکیال شیعی  ،تقیه و در احیای اسالم
ناب محمدی تالش و کوشش نمودند.
کلیدواژه ها :بدعت ،امویا  ،ائمه
*.دانش نموخته مدرسه علمیه الزهرا المرضیه

اصفها .

*.طلبه سطح  ،3مدرسه علمیه فاطمه الزهرا خوراسگا .

65

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره شازندهم

مقدمه
بدعت یا نونوری در دین ،پایه و اساس در کتاب و سنت ندارد .البته قسم دیگر ن  ،نوع نوری
در غیر دین است که خارج از مفهوم بدعت بوده و حالل شمرده می شود .تحریف در ادیا از
نفت های دینی است و دین اسالم نیز از این نف ت مص و نمان ده اس ت ب ه ط وری ک ه در
حکومت بنی امیه که دومین دوره از حکومت های اسالمی بعد از وفا پیامبر

بود ،دی ن،

مورد هجوم این بدعت ها قرار ،رف ت و باع سستی عقاید مردم و نابودی جامعه دینی شد.
در این میا نقش ائمه معصومین

بسیاری کلیدی بود .خصوص ًا ائم ه ی ه م دوره ب ا

سلسله ی اموی که وظیفه ی حفظ نرما ها و ارزش های دین و وحد جامعه ی اسالمی را
در تمام ابعاد سیاسی -اجتماعی و فرهنگی -اعتقادی و  ...برعهده داشتند.
از اهدافی که این تحقیق در پی ن است شناسایی و راه های مقابله با بدعت و بدعت ،زار
و همچنین بیا شیوه های مبارزاتی ائمه

در این حیطه م ی باش د.درباره ای ن موض وع،

کتابهاومقاله هایی نیز به رشته ی حریر درنمدهاست .از جمله «-1تاریخ تحلیل ی اس الم ت ا
پایا امویا » نوشته ی نقای س ید جعف ر ش هیدی -2مقال ه ی «بررس ی تطبیق ی ش یوه ی
مبارزاتی ائمه اثنی عشری و ائمه زیدیه از دوره ی اموی تا نغاز عصر غیبت صغری نوشته ی
خانم نسیه دامن افشا -3کتاب «بدعت چیست؟» نوشته ی عل ی اص غر رض وانی -4کت اب
نقش ائمه در احیاء دین از سیدمرتضی عسگری می باشد.
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 -1معنای بدعت
از نفت هایی که ادیا و شریعت های الهی را در طول تاریخ با مشکل روب رو س اخته اس ت
جریا های بدعت ،زار بوده اند .مکتس نسمانی اسالم نیز همواره در طول تاریخ با ب دعت و
بدعت ،زاری مواجه بوده است.
راغس اصفهانی در معنای بدعت می نویسد :بدعت یعنی« ،داخل کرد چیزی در دی ن ک ه
از دین نبوده است و یا خارج نم ود چی زی از دی ن ک ه ج زء دی ن ب وده اس ت»(.راغ س
اصفهانی، 1387،ص )68
بدعت در اصطالح علمای حدی و فقه عبار است از افزود چیزی بر دین ی ا کاس تن
چیزی از ن بدو دلیل معتبر در کتاب و سنت( .رضوانی ، 1390 ،ص )27
دع ٍه َضاللَ ٍه»؛ «هر ب دعتی ،مراه ی اس ت».
رسول خدا دراین باره می فرمودَ « :و ک ُ ُ
ل بِ َ
(مفید1413،ق ،ص)188
- 2عوامل ايجاد بدعت و تحريف
ایجاد بدعت و پیدایش تحریف ،امر دفعی و فوری نیست بلکه نیاز به پیش زمینه ها و عوام ل
،ونا،ونی دارد که در ادامه به برخی از ننها اشاره می شود.
 -1جهل حاکم بر جامعه و نان،اهی مردم :از عواملی که سبس بدعت در دین مقدس اسالم
در هر مقطعی از زما ،ردیده است جهل ،سترده ای بوده که بر اکثر مردم در ن زما ح اکم
بوده است.
 -2مصلحت اندیشی غلط :برخی تنها به دین دنیوی معتقدند و به ج ای اینک ه نیروه ای
مادی و معنوی خود را در راه اسالم و مصالح مسلمانا به کار ،یرند مکتس اسالم را در کسس
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منافع شخصی و مصالح خصوصی اس تخدام م ی کنن د( .رض وانی ،1390 ،ص) 75ازای ن رو
دست به بدعت میزنند.
 -3متابعت از هوای نفس :انسا هنگامی که ت اریخ م دعیا نب و و ب دعت  ،زارا را
مطالعه می کند پی می برد که پیروی از هوای نفس،نقش به س زایی در ظه ور و ب روز رفت ار
ناشایست ننها از جمله بدعت ،زاری داشته است.
 -4نبود روحیه تسلیم :صحابه در عصر رسول خ دا

و بع د از ن  ،میانش ا دو خ ط

فکری وجود داشت:
الف) خط فکری اجتهاد در مقابل نا :این خط فکر ی معتقد بود که الزم نیست ب ه تم ام
ننچه پیامبر

به ن خبر داده و دستور فرموده است ایما نورد و تعب د ًا ن را قب ول ک رد.

بلکه می توا در نصوص دینی مطابق با مصالحی که درک می کن یم اجته اد ک رده و در ننه ا
تصرد نماییم .این خط فکری از مبانی اساسی مکتس خلفا بوده و لتا بر این اساس دست ب ه
بدعت ،زاری در شرع و شریعت اسالمی زدند.
ب) خط تسلیم و تعبد محض:این تفکر ،معتقد بود باید در مقابل مجموعه دین و ش ریعت
اسالمی تسلیم بوده و تعبد کامل داشت .این خط فکر هما طریق و روش اهل بیت عصمت و
طهار

و پیروا ننا می باشد( .رضوانی ، 1390 ،ص)42

 -5سطحی نگری برخی از دین دارا  :دشمنا اسالم ،اهی در توده ی مردم و انسا های
ساده لوح و سطحی نگر و ،اهی در توده ی جوانا  ،دست به نونوری وتولید فرهن گ ن وین
می زنند و متدهای جدید و تزهای تازه ای به وجود می نورند .در این بین برخی مردم س اده
ل وح و بی سیاست از بعضی افراد مغرض و ضد دین فرما می برند و ابزار دست افرادی حیله
مزور و دروغگو قرار می ،یرند( .زمانی محجوب  ،حبیس ،هما مقاله ،ص)76وموجبا
،رّ ،
بدعت در دین را فراهم میسازند.
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 -6بدعت از طریق تقلید کورکورانه :به طور قطع همیشه عده ای از کج اندیش ا در ب ین
،تشتگا بوده اند  .در این زما نیز عده ای از ،تشتگا خود پی روی م ی کنن د .برخ ی از
بدعتهایی که در دین صور می ،یرد به ،ونه ای تک رار ب دعت ه ای س ابق اس ت (زم انی
محجوب ،ص)76
 -7مبالغه در تعبد انسا نسبت به خداوند، :اهی افرا در تعبّد و به تعبیری دیگر ،خش
مقدسی ،انسا را وادار به بدعت ،زاری در دین می کند(.رضوانی ،1390 ،ص)43
 - 8کژ اندیشی :شماری از چهره های صدر اسالم ،قوانین و سنت پیامبر

را همچ و

قوانین دیگر زمامدارا تلقی می کردند و کردار و ،فتار پیامبر را دارای قداست نمی دانس تند.
وقتی این چهرهها حکومت را به دست ،رفتند ،تفکر و عقیده ی خود را ب ه جامع هی ن روز
تزریق کردندو به بدعت ه ا ص بغه ی ق انونی بخش یدند و ب ه ن رس میت دادن د( .حس ینی
اصفهانی.1380،ص)46
 -9کژ عملی :زمامدارا کژاندیش نشر سیره و سخنا پیامبر
ناساز،ار می دیدند .از این رو ،از نشر سیره پی امبر

را با هوس ه ای خ ود

جل و،یری کردن د ت ا بتوانن د روش

حکومتی و رفتاری خود را روش و سیره ی پیامبر معرفی کنند .زمامدارا در کنار پیش گیری
از نقل و نگارش سنت پیامبر

 ،به نشر سنت دروغین پیامبر می پرداختند تا پروژه ی خود

را تکمیل کنند.
این امور زمینه ی بدعت های مح ّدثا و قاری ا و فقی ه ا و نی ز حاکم ا بن ی امی ه و
بنی عباس و دیگر زمامدارا را فراهم نورد و وضعیت فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی مسلمانا
امروز را رقم زد.
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 -3پیامدهای بدعت
در روایا اسالمی به نثار و پیامدهای نا،وار بدعت در دین اشاره شده است که به برخ ی از
موارد اشاره میشود:
 تباهی در دین :ا،ر هر کس به خود اجازه دهد با سلیقه خاص خود چیزی بر نیین خدابیفزاید یا از ن بکاهد حقیقت دین از بین می رود .ل تا امیرالم ؤمنین عل ی

م ی فرمای د:

« چیزی مانند بدعت ها دین را تباه و ویرا نکرده است»( ..حسینی ا صفهانی.1380 ،ص)75
 ترک سنتها :سنت عبار است از تمام ،فتار و کردار و تقریر پیامبر و اماما معصوم کهاز منابع معتبر معارد و احکام دین به حساب می نید .بدعت سبس م ی  ،ردد رس وم باط ل
جایگزین سنت ها شوند و سنتهای راستین به فراموش ی س پرده ش وند( .حس ینی اص فهانی،
.1380ص)94
ک بِه ا ُس ن َّ ٌه»؛
دع ُه اال ّ ت ُ ِر َ
حد ُ
در نهج البالغه از امام علی نقل شده که فرمود« :ما ا ُ َ
ثت بِ َ
« هیچگونه ب دعتی ب ه وج ود نیام د ج ز اینک ه ب ه وس یله ی ن سنتی(،وش ه ای از روش
پیامبر

ترک شد»(.کلینی  ،ص)58

 ،مراهی :بدعت ،زاری در دین سبس دوری از حق و افت اد در وادی ،مراه ی اس ت.بدعت ،زار نه تنها خود در وادی ،مراهی است که با بدعت چه بسا مایه ،مراهی انسا ه ای
بی شماری می ،ردد( .حس ینی اص فهانی ،1380 ،ص )91رس ول خ دا
فرمودن د« :إ َّ
ِ
حمد و َشر االُمو ِر محدثاتها و کُل م ٍ
ال و خیر الهدی هدی م ٍ
ِ ِ
دعه َو
َ َّ ُ ُ َ ُ َ ّ ُ َ
حدثَه بِ َ
ُ
تاب ه ّ َ َ َ َ
الحدی ک ُ
حسن َ
ُ
اَ َ
دع ٍه َضاللَ ٌه(.»..طوسی ،1414 ،ج ،1ص)337
ک ُ َّ
ل بِ َ
« بهترین خبر کتاب خدا و بهترین هدایت ،راهنمایی محمد اس ت و ب دترین چیزه ا ،ن وع
نوری دراین امور است ،چرا که هر امر جدیدی بدعت و هر بدعتی ،مراهی است».
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 -تهی شد دین از درو  :از اسالم تنها نداب ظاهری و به ،فته ی امام علی

تنها نام و

نشانی بر جای ماند(.حسینی  ،1387،ص  .) 26با ورود بدعت به جامع ه ی مس لمانا و ب ی
تفاوتی مردم در برابر ن  ،امام

نینده ای خطرناک و تاری

برای مسلمانا پیش بینی کرد.

 پیدایش فتنه ها :یکی از نثار زیانبار بدعت در دین پیدایش فتن ه اس ت .ه ر س خن وعملی که نام موجود را مختل سازد و اضطراب ایجاد کند فتنه نام دارد .فتنه س بس م یش ود
مردم هی چیز را شفاد نبینند و نگاهشا غبارنلود ،ردد .در چنین جامعهای ه ی روی دادی
ن طور که هست برای مردم نمایا نمیشود و مردم با چهره های مسخ شدهی وقایع و پدی د
نوردند،ا ننها روبرو میشوند( .حسینی ،1387،ص ) 38
 تکیه بر قواعد سست پایه برای استنبا احکام و پاسخگویی به پرسش های نوظهور:پس از مقابله با سنت پیامبر

و عدم تمس

به عتر  ،قرن بی مفسر مان د و ب ا کن ار

تفسیر «صادقین» ،تفسیر کا ذبین به میدا معارد دینی ،ام نه اد .در نتیج ه ،ق رن نتوانس ت
پاسخگوی پرسش های نوظهور حقوقی ،سیاسی و اجتماعی باشد .ام ام ص ادق

فرم ود:

« هر،اه سنت به دام قیام افتد دی ن تب اه م ی ش ود» (حس ینی ،1387 ،ص ) 34وای ن خ ود
سرچشمه تولید بخشی از بدعتها در دین شد.
 ترک کتاب خدا :از ن جا که کتاب و سنت به هم وابسته اند( ،تصریح درحدی ثقل ین)با ترک سنت و پیدایش بدعت ،قرن نیز متروک شد تا جایی که عل ی

فرم ود« :ک االیی

خوارتر نزد ننا از کتاب خدا نیست» (حسینی اصفهانی ،1380 ،ص)73
 عدم پتیرش توبه ی بدعت ،زار :توبه ی شخا بدعت ،زار پتیرفته نیس ت و اساس ًاخداوند توفیق توبه را از او م ی ،ی رد؛ (حس ینی اص فهانی ،1380 ،ص )74چنانچ ه رس ول
خدا

می فرماید:
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«ابی ه ّال لصاحس البدعه بالتوبه قیل :یا رسول ه ّال! و کی ف ذاک؟ ق ال :ان ه قداش رب قلب ه
حبها» (هاشمی خوئی ،بی تا ،ص)251
«خداوند ابا می ورزد که صاحس بدعت ،موفق به توبه شود! ،فته شد :ای رسول خدا! چگونه
او به توبه راه نمی یابد؟ فرمود :زیرا قلس او دوستدار بدعت است».

 حزب سازی و ،روه ،رایی :جامعه ی بدعت زده ثبا و یکپارچگی خود را از دس ت م یدهد .امام علی

را به سر،ردانی بنی اسرائیل تشبیه می کند که

سر،ردانی امت پس از پیامبر

با سرپیچی از پیشوای خود در مسیر سر،شتگی ،ام نهادند( .حسینی  ،1387 ،صا)37-38
 -4اشاره به برخی ازبدعت ها در عرصه ی فرهنگی -عقیدتی
در این قسمت به برخی ازبدعتهای ناروا در عرصه فرهنگ و عقیده ی اسالمی اشاره می شود:
 -1اسقا بسم ه ّال الرحمن الرحیم و تکبیر از نماز
فخررازی می نویسد:
«شافعی روایت کرده است که وقتی معاویه وارد مدینه شد و مردم به او اقتدا کردن د بس م ه ّال
الرحمن الرحیم را قرائت نکرد و موقع رفتن به رکوع و سجود تکبیر را به جای نیاورد .پس از
اینکه نماز را سالم داد ،مهاجرین و انصار فریاد زدند ای معاویه! نماز را از ما به سرقت بردی،
بسم ه ّال الرحمن الرحیم کو؟ موقع رکوع و سجود تکبیر چه ش د؟ ننگ اه نم از را «بس م ه ّال و
تکبیر» اعاده کرد»( .حیدری1381 ،ص)459

 -2اضافه کرد اذا در نماز عیدین (فطر و قربا )
شافعی می ،وید« :در زما پیامبر

و نیز ابوبکر ،عمر و عثما برای نم از عی دین اذا

،فته نمی شد ،تا اینکه معاویه ن را در شام برای اولین بار رواج داد و حجاج در مدینه وقت ی
که حاکم ننجا بود به ن عمل کرد»(.حیدری1381 ،ص)460
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ذمی به نصف
 -3تقلیل دیه (خو بهای) کافر ّ
در اسالم دیه ی کافر ذمی به اندازه ی دی ه مس لما اس ت (بروج ردی1386 ،ق ،ج،31
ص ) 423اما معاویه ن را تبدیل به نصف کرد .یعنی به اولیای مقتول نص ف دی ه را م ی داد و
نصف دیگر را به عنوا بیت المال خود می برد( » .حیدری،1381 ،ص)461
 -4تلبیه را در حج ترک نمود
از جمله اعمال حج در روز عرفه، ،فتن «تلبیه» است ،ولی معاویه به خ اطر مخالف ت ب ا
امیرالمؤمنین این عمل را ترک کرد»(.حیدری،1381 ،ص)462
 -5فتوا داد به جواز جمع بین نکاح دو خواهر
با اینکه قرن فرموده است... :وَ أن تَجمَعُوا بَمینَ اُُختَمینِ و از جم ع ب ین نک اح دو
خواهر نهی کرده است معاویه به جواز ن فتوا داد»(.حیدری،1381 ،ص)461
 -6تغییر وقت نماز جمعه (به جا نورد ن در روز چهارشنبه و نیز قبل از زوال ظهر روز
جمعه)
معاویه در صور لزوم ،مقدما متهبی را به بازی می ،رفت ه و از اس الم و مق ررا ن
تنها به مناور تحکیم موقعیت و حکومت و نیز رسید به مقاصد شوم خویش بهره می جس ته
اس ت ،از جم ل ه ن م وارد نم از جمع ه ای ب ود ک ه ن را در روز چهارش نبه ب ه ج ا
نورد(چنارانی،1369،ص)38
«مسعودی» در این باره چنین می نویسد « :کار اطاعت مردم شام از معاویه به جایی رسیده
بود که در هنگ ام رف تن ب ه جن گ «ص فیّن» نم از جمع ه را در روز چهارش نبه ب ه ج ای
نورد»(.چنارانی ، 1369،ص)38
 -7مدفو ساختن نام پیامبر

و دشمنی با پیامبر
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هر شبانه روز پنج نوبت به هنگام اقامه نم از ب رده

می شود ناراحت بود .وی که خود را جانشین و خلیفه پیامبر اسالم

می خواند از اینکه نام

مقدس ن حضر در جها اسالم بر سر زبا ها ج اری بود و با شکوه و عامت یاد می ش د
بسیار رنج می برد ،او نرزو داشت که نام جلیل رسول خدا

و منج ی ع الم بش ریت را ب ا

تدابیر رذیله خویش از یاد مردم بزداید (.چنارانی ، 1369،ص)84
وی معتقد بود با زنده بود نام پیامبر ه ی ی ادی ب اقی نخواه د مان د .مگ ر اینک ه ن ام
پیامبر(صلی ه ّال علیه و نله و سلم)دفن شود تا هر،ز نامی از او برده نشود .معاوی ه دش منی و
بغض قلبی خود را نسبت به پیامبر اسالم

به صراحت نشا می داده و نرزو داشت که ن ام

مب ارک ن حض ر را از ذه ن مس لمانا مح و کن د و از ش هر ع المگیر ن بکاه د.
(چنارانی ، 1369،ص )85
 -8استعمال عطر در حال احرام
معاویه بر خالد این دستور ،در حال احرام  ،به خود عطر می زد و در این کار یا به اس الم
عناد می ورزید و یا از دستورا ن ن،اهی نداشت( .شهیدی .1369 ،ص)224
حد را از افراد مورد استحقاق ساقط کرد
ّ -9
حد را از افراد مورد استح قاق ساقط کرد .و این مخالف فق ه اس الم
او اولین فردی بود که ّ
بود که برای مجازا متخلفا  ،احکامی معرود به حدود و دی ا را دارد( .ش هیدی.1369 ،
ص)224
 -11خطبه را نشسته قرائت کرد
وی اولین کسی بود که در اسالم خطبه را نشسته قرائت کرد و این کار را در هنگامی انجام
داد که شکمش بزرگ شده بود ( .شهیدی  .1369 ،ص)224
 -12قرائت خطبه عید قبل از نماز
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زهری ،وید :معاویه برای اولین بار ،خطب ه عی د را قب ل از نم از قرائ ت ک رد( ش ریف
القریشی ، 1354،ج،2ص)197
سس نمود
 -13رسم ًا علی را ّ
او اولین کسی است که رسم ًا علی

سس نمود و ن را در خطبه ه ای نم از و من ابر
را ّ

رواج داد و با تهدید و ارعاب و تطمیع و قتل ،مردم را وادار به این کار می کرد .چنانچه احنف اب ن
قیس را به لعن علی

مجبور کرد و او نپتیرفت ولی با اصرار معاویه باالی منبر رفت و ،فت:

« مردم من نفرین می کنم شما نمین بگویید معاویه مرا امر به لعن علی
و علی

کرده است .معاویه

اختالد داشتند به هر کدام ظلم شده است او را دعا می کنم .لعنت خدا و مالئکه و

خلق تو ای خدا بر کسی باد که ظلم کرده است .و لعنت تو بر فتنه ی باغیه از اینه ا ب اد!مردم
نمین ،فتند سپس ،فت :که من چیزی را کم و زیاد نکردم»(.جعفریا .1380 ،ص)487

 -14جعل حدی با انگیزه های دینی و فرهنگی
واضعا  ،اصول و فروع دین را به سخریه ،رفته و هر کجا کم می نوردند از ح دی ب رای
تأیید عقاید و نراء خود در اصول و فروع دین مایه ،تاشتند .در مدتی کوتاه پ س از رحل ت
رسول خدا و اواخر عمر صحابه اندیشه ها و افکار ،ونا،ونی در حوزه فرهنگ اسالمی شکل
،رفت .افرادی هم بودند که در هر دورا دین را به دنیا فروخته و برای ه ر مطلب ی ک ه م ی
پسندیدند سخنی را به رسول خدا

نسبت می دادند( .رفیعی.1381،ص )179در اینج ا ب ه

برخی از فرقه ها واندیشه های متکور اشاره میشود:
-فرقه های کالمی

مقصود ،روه هایی هستند که از نار اعتقادی با یکدیگر اختالد داشتند .ه ر ک دام ب رای
ایما  ،صفا خدا ،اختیار و جبر ،شر و خیر ..عقیده ای را ابراز می کردند ،ب ه عن وا مث ال،
معتزله که به قدریه نیز معروفند انسا را یکسره نزاد و مختار می خواندند و خداوند را از ه ر
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دخالتی در اعمال بشر جدا دانستند ،کالم الهی را مخلوق م ی خواندن د .از ای ن رو در تأیی د
عقاید خویش احادیثی را جعل نمودند( .رفیعی .1381 ،ص)179
 -فرقه های فقهی

با پیدایش مکاتس فقهی ،ونا،و پیروا هر ،روه در تأیید صاحبا مکتس یا فتوای نن ا
دست به جعل ح دی زدن د .ب ه عن وا مث ال،:روهی ب ه پی امبر

نس بت داده ان د ک ه

فرمود «:هرکس دستش را در نماز باال برد نماز او صحیح نیست».
 -پیدايش انديشه غلو و تندروی در فرهنگ اسالمی

از خطرناک ترین جریا فرهنگی در زمینه جعل حدی  ،پیدایش غال در ح وزه روای ی
است .غلو ،ریشه در اندیشه یهودی و مسیحی دارد .قرن کریم ضمن نهی از غلو توسط اه ل
کتاب با خطاب «یا اهل الکتاب التغلوا فی دینکم» (رفیعی .1381 ،ص)183عقی ده یه ود در
مس یر خ دا خوان د عزی ر و عقی ده نص اری در فرزن د خ دا خوان د عیس ی را م تمت
میکند(توبه()9نیه 30؛ بهرام پور ،1391، ،ص)191
 -انديشه های وارداتی به حوزه فرهنگ اسالمی

به دنبال شکاد ایجاد شده بین قرن و عتر  ،تعدد مرجعیت فکری م ردم ،من ع نگ ارش
حدی و ظابطه مند نبود نقل حدی ،جریا های فکری و فرهنگی به حوزه دین راه یافت.
افرادی باسابقه غیر اسالمی به ظاهر لباس اسالم پوشیده و افکار و عقاید قبلی خود را به ن ام
حدی بر عقاید مسلمانا تحمیل نمودند .مانند:
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الف) زنادقه
ب) اسرائیلیا
 -شبهه افکنی در اعتبار قرآن

بح از تحریف ناپتیری قرن سابقه کهن دارد از دیر زما شبهه تحریف ق رن از س وی
دشمنا دانا و دوستا غافل مطرح بود و همواره دستاویز افرادی برای کوبید مس لمانا ب ه
صور عام و شیعه به صور خاص قرار ،رفته است.
 -5شیوه مبارزاتی ائَه با بدعتهای فرهنگی و عقیدتی
امام متقین

بعد از جریا سقیفه چاره ای جز روشنگری و مدارای با مخالفا سیاس ی
بای د در نین ده در

ندارد و در مقابل فتنه ی فتنه انگیزا هم ایستاد،ی می کند .زیرا ام ام

پناه مدارای با مخالفا به ی روش مهم تری که ن هسته سازی و تربیت ش ا،ردانی متبح ّر
در علوم و فنو اسالمی است بپردازد .نتیجه ی این شیوه به ایجاد دانشگاهی عایم ب ه دس ت
امام باقر و امام جعفر صادق

و دیگر ائمه هدی

انجامید که ،رچه اوض اع و ش رایط

زما اجازه نمی داد که رهبری ظاهری مردم ب ه دس ت اه ل بی ت
معصوم

بیافت د ول ی امام ا

توانستند با فعالیت های تبلیغی همین شا،ردا ،رد و غبار انواع تحریف ا را از

چهره ی اسالم پاک نمایند .دراینجا به بخشی از شیوه های اماما معصوم
بدعتها اشاره میشود:
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-1پرسش و پاسخ
ائمه اطهار در این راستا برای اثبا نبو پیامبر اک رم

معج زه ه ای ن حض ر  ،از

جمله قرن را ،که به طور متواتر نقل شده بودند و قابل انکار نبودند ،در مواجهه با اهل کت اب
ارائه می کردند(.محرمی )80-81 1388
 -2مناظره
یهودیا بعد از در،تشت ن حضر نیز درصدد یافتن نقطه ی ضعف در تع الیم اس المی
بو دند و سؤال هایی را مطرح می کردند تا در تعالیم اسالم شبهه ایجاد کنند و مس لمانا را ب ه
ش

بیندازند ،حتی بعد از ،سترش اسالم و رواج بح های کالمی برخی عالما اهل کت اب

برای جلو،یری از تقلیل پیروانشا در علم کالم و فن مناظره مه ار یافت ه بودن د .در ای ن
محاجه می پرداختند( .محرمی،
هنگام ائمه اطهار بر اساس مناظره و جدل با ننا به مباحثه و
ّ
 1388ص)82
 -2جاهِیت ستیزی
پس از در،تشت حضر رسول

به تدریج شاخصه های جاهلیت در جامعه اس المی

ظهور کرد و ،سترش یافت .روی کار نمد عثما نقطه ی عطفی در،ردش جامعه ب ه س وی
جاهلیت بود وقت ی امام علی حاکم شد کتاب خدا و سنت پیامبر را محور سیاست ه ای خ ود
ساخت و به مردم فرمود :با وجود کتاب خدا و سنت رسولش همه ی اسباب هدایت و کمال و
پیشرفت در دین اسالم فراهم شده است .پس هر کس به معیارهای ج اهلی دس ت نوی زد و
راهی دیگر بر،زیند ،به یقین بدبخت است( .محرمی ،1388 ،ص)122
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 -3مقابِه با جعل حدیث
یکی از مهم ترین تالش های ائمه اطهار

مقابله با جعل حدی  ،تحریف معانی ننه ا و

برداشت های ظاهرانه از نیا متشابه قرن بود ،که می توا تالش های ائمه را در مقاب ل ب ا
این جریا  ،به چند دسته تقسیم کرد:
الف -معرفی جاعالن حدیث:
ائمه اطهار

از زما امیرالمؤمنا

تا عصر ام ام حس ن عس گری

ب ه نح وی

حدی سازا را معرفی می نمودند و پرده از روی انگی زهه ای نن ا برم ی داش تند(.رفیعی
 1381ص)170امام صادق

نیز میفرماید":ما اه ل بی ت راس تگوئیم ک ه هر ،ز از اف راد

دروغگو که برما دروغ میبستند ومطالس صدق ما را با دروغ خود ن زد م ردم تن زل م ی داده
اندخالی نبوده ایم (.حسینی ،1387 ،ص)68
امام

به مبارزه ای جدی علیه دست اندازی های اهل کتاب به فرهن گ اس المی روی

نورد .او هشدار داد که ا،ر کسی بدعت های اهل کتاب را رواج ده د ،ب ه مج ازا خواه د
رسید .و این تهدید را در خصوص شخصی که قصه ی «اوریا» را از منابع یهودی باز می ،فت
عملی کرد( .حسینی،1387 ،ص)68
امام

درباره ی کعس االحبار که در پناه حزب خلفا بسیاری از احادی اسرائیلی را در

میا مسلمانا رواج داده بود فرمود :او دروغگو است» .ط رد قص ه پ ردازا و دروغگوی ا
یهودی و مسیحی از سوی دیگر اماما نیز دنبال شد (حسینی،1387 ،ص)69
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ب -ارائه معیار شناخت احادیث صحیح از جعِی:
پیشوایا دین با توجه به فراوانی احادی جعلی در عصر ائمه و عدم امک ا معرف ی ای ن
،ونه احادی از سوی ن بزر،وارا  ،ارائه روش های تشخیا احادی جعل ی را ب ه م ردم
ارائ ه م ی کردن د ک ه ای ن معیاره ا عب ار بودن د از :ق رن  ،س نت قطعی ه و عق ل.
(محرمی،1388،ص)124
-6توصیه های ائمه

جهت جلوگیری از بدعتها و تحريفها

 -1نوشتن احادی
ائمه

بر خالد حاکما پیش از خود مردم را تشویق می کردن د احادی

و عل وم را

یادداشت کنند .اماما شیعه همواره شیعیا را به نگارش و تالش برای فه م ح دی تش ویق
میکردند( .حسینی ،1387 ،ص)61
 -2تصفیه سازی احادی
امام علی

به مردم هشدار می داد احادی را از اهلش و علم را از بابش فرا،یرند و از فتنه ی

کتابا بپرهیزند .امام تنها پاکسازی احادی
جاهال حدی و ّ

از روای ا و عب ارا س اختگی

نمیاندیشیدیند بلکه بر ن بود حدی یا احادی منسوخ و مخصا را نیز معرفی کند و ب ه ی اری
محکما در جهت تفسیر روایت های متشابه ،ام بردارد( .حسینی ،1387 ،ص)66
 -4تربیت و نموزش نیروهای کارنمد
معصوم مکتس بزرگ خود را بر پایه نشر فرهنگ اسالمی و رهبری اجتماع به سوی دی ن
قرار داد و تعلیما اسالمی را به مردم نموخت و به روشنی افک ار و بی داری م ردم خفت ه و
بیخبر پرداخت( .شریف القریشی ،1354 ،ص)347
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 -5نشر فرهنگ اصیل اسالم
از امور اساسی دیگری که امام بدا اهمیت فراوا می داد ،نشر فرهن گ اص یل اس الم در
برابر تحریفا و تهاجم فرهنگی ح اکما اموی به ویژه معاویه بن ابی سفیا بود.
 -6مبارزه با قصاصین
قصه پردازا ابزار حاکما بودند و سیاس ت ه ای دیکت ه ش ده ننه ارا ب ا هنرمن دی و
هنرنمایی بر مردم تحمیل و به ننا تلقین می کردند .از این رو امام سجاد

پ رده از چه ره

ایشا برداشت و خطر ننا را ،وشزد کرد( .جمعی از مؤلفا  ،1385 ،ص)183
، -7سترش اعتقاد به اصول اسالمی
امام سجاد

در قالس دعا مضامین بلند توحیدی را تعلیم می فرمود .مباح توحیدی و

ترک شرک و بت پرستی در دعاهای صحیفه سجادیه هویداست .حرکت علمی و فرهنگی امام
سجاد

در تأسیس مدرسه تفسیر ،حدی و فقه ادامه یافت تا فرزندش امام باقر

ن را

پی ،رفت و رسمیت بخشید( .جمعی از مؤلفا  ،1385 ،ص)185
 -8مباح علمی
در صحنه فعالیت های فرهنگی ،امام به نورد،اه ارباب متاهس رفته و ب ا اس تدالل ه ای
قوی کید ننا را در هم شکست ( .جمعی از مؤلفا  ،1385 ،ص)185
 -7مواضع ائمه در برابر انحراف های فکری و عقیدتی
اکنو درصدد بررسی فعالیت های ائمه اطهار(علیهم السالم) در رابط ه ب ا انح راد ه ای
فکری و عقیدتی هستیم که مواضع ائمه در مقابله با این انحراد ها به نحو زیر بیا می ،ردد.
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 -1تفسیر درست معنای ایما
یکی از تحریف هایی که در عصر ائمه اطه ار

در عرص ه مع ارد اس المی ص ور

،رفت ،تفسیر نادرست معنای ایم ا ب ود و ش روع ن از فتن ه خ وارج در عص ر حکوم ت
امیرالمؤمنا بود( .جمعی از مؤلفا  ،1385 ،ص)105در عکس العمل به ای ن عقی ده افراط ی
خوارج ،عقیده تفریطی درباره ایما پدید نمد که ن عقیده مرجئه بود .عقیده مرجئ ه ب ه نف ع
حکومت اموی بود و ناریه ی معتزله نیز دقیق ًا در عکس العمل به این دو ناریه بوج ود نم د.
(محرمی ،1388 ،صا)106-108
 -2طرح ناریه االمر بین االمریین در مقابل جبر و تفویض
ائمه اطهار

در مقابل با این دو ناریه جبر و تفویض ،با تکیه بر قرن و عقل ایستادند و

ج بر را به نفی کرده و بر نزادی اراده و اختیار انسا در عمل تأکید کردند ،بدو ننکه تف ویض
را پتیرفته و مشیت خدا را در زند،ی انسا انکار کنند .در روایا فراوانی به ط ور مت واتر از
امام صادق

و سایر ائمه نقل شده است « :الجبر و التفویض بل امر ب ین االم ریین» االم ر

بین االمرین یعنی اینکه خدای متعال به انسا اختیار و توا انجام عم ل داده و ب دو اینک ه
ال مستقل از خدا باشد ،می تواند به اذ او ک اری را انج ام و ی ا ن را ت رک کن د.
انسا کام ً
(محرمی ،1388 ،صا )109-112
 -3مقابله با عقل ،رایی افراطی
ائمه اطهار

هنگامی که می خواستند صفا خدا را برشمردند از مض امین ق رن به ره

می ،رفتند .یکی از روش های مقابله فکری ائمه با معتزله ،تربیت متکلمانی بود که بتوانند ب ا
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ننا مقابله کنند .بیشتر نیروی متکلما شیعه چو هشام بن حکم صرد بح

و من اظره ب ا

عالما معتزله می شد( .جمعی از مؤلفا  ،1385 ،ص )134-133
ائمه اطهار به طور عملی رجوع به حدی و سخن پیامبر را به م ردم م ی نموختن د و راه
صحیح جوابگویی به مسائل شرعی را جستجو در قرن و سنت پیامبر می دانستند( .جمعی از
مؤلفا  ،1385 ،ص )137
 -4معرفی فرقههای منحرد
ائمه اطهار

در راستای برخورد ب ا انح راد ه ای پدی د نم ده در می ا مس لمانا ،

فرقه های منحرد را معرفی می کردند تا شیعیا و پیروانشا از اختال با ننا دوری کنن د و
از متأثر شد از افکار منحرد ننا مصو بمانند .ائمه اطهار

ن فرق ه را پی رو ه وی و

هوس معرفی می کردند که بدو هی ،ونه مبنا و اساسی ،اعتقاداتی را برای خود بر،زیده اند.
(جمعی از مؤلفا  ،1385 ،ص )142
خوارج از نار اماما معصوم ،روهی جاهل و مقدس مآبا قشری بودند که در عقاید خود
در باره ی ننها م ی فرمای د« :خ وارج ب ه

تعصس و تنگ ناری افراطی داشتند .امام باقر

خاطر جهالتشا برخودشا تنگ ،رفتند در حالی که دین وسیع تر از اینهاست»( .جعفریا ،
 ،1380ص)299
،روه غال نیز از ن دسته افراطیا تند بودند که امام باقر

همچ و امام ا پ یش از

خود و نیز اماما بعدی ،همواره با ننا در مبارزه جدی بودند .ن حضر با اع ال برائ ت و
بیزاری ،تبیین عقاید حق و افشا،ری از توطئه ای که غال در پیش داش تند ،در م واردی ب ا
دستور به اعدام ننا  ،مبارزا همه جانبه و سختی را در پیش ،رفتند.
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معتزله از دیگر ،روهها بودند که در بسیاری از عقاید خود با شیعه ه م رأی بودن د .ام ام
صادق در طرح مباح اعتقادی و بر،زاری مناظرا برای کم کرد اختالد نارهاو نزدی
کرد نرا و تقریس بین مسلمانا تالش کردند .ن حضر ب ا نن ا ،فتگ و ک رد و س را و
متفکرا ننا را در مناظرا محکوم کرد .ایشا تعارض افکار و ک ردار نن ا را ب ا ق رن و
سیره پیامبر

نشکار ساخته و نادانی و فقر فکری و فرهنگی ننا را نمایا کردند( .جمعی

از مؤلفا  ،1385 ،ص )247

84

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره شازندهم

نتیجهگیری
یکی ازنفتهای مهم ادیا و شریعت های الهی درطول تاریخ،مسئله ب دعت و ب دعت  ،زارا
بوده است .این پدیده در ابعاد ،ونا،و سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،عقیدتی و  ...پدید می نید
و زمینه اصلی پیدایش ن جهالت است.
ا،ر در جامعه ای جهالت حاکم شود به وادی ،مراهی کشیده شده و فتنه و نشوب همه جا
را فرا می ،یرد .بدعت ،زارا از غفلت حاکم بر مردم و جوامع ،سوء استفاده می کنندو رس وم
باطل را جایگزین سنت های راستین پیامبرکرده و موجس تباهی در دین و ترک کتاب خ دا و
سنت می شوند .و این روند نتیجه ی بی تفاوتی مردم در برابر این بدعت  ،زارا و همچن ین
عدم تمس

مردم به عتر می باشد.

برای مقابله با این پدیده که سبس نابودی جامعه می ،ردد اسالم باتوصیه به مس مانا ب ه
ایشا تأکید می کندکه نباید روی خوش به بدعت و بدعت ،زارا نشا دهند بلکه ابتدا بای د
با ن،اهی و بصیر این بدعت ها را شناخته و با تأسی از ائمه

به عنوا رهبرا جامعه از

هی ،ونه تالشی برای مقابله با بدعت و بدعت ،زارا در جامعه کوتاهی نکنند .همچن ین ب ا
بدعت های ایجاد شده مقابله نموده و از تجمع در اطراد بدعت و بدعت ،زار برائت و بیزاری
جویند.
بنابراین دراین زما نیز ما با استعانت از خداوند و مکتس ائمه
را شناخته و با ن مقابله کنیم.
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منابع
 قرن کریم.
 .1بهرام پور ،ابوالفضل ،) 1391( ،مترجم تفسیر ی

جلدی مبین ،چاپ سوم ،ق م :انتش ارا

نوی قرن .
 .2بروجردى ،نقا حسین 1386( ،ق) ،منابع فقه شیعه (ترجمه جامع أحادی الشیعة) ،مترجم:
جمعی از فضالء ،جلد  ،31تهرا  :انتشارا فرهنگ سبز.
 .3جعفریا  ،رسول ،)1380( ،حیا فک ری و سیاس ی امام ا ش یعه ،چ اپ چه ارم ،ق م:
انتشارا انصاریا .
 .4جمعی از مؤلفا (محمود حیدری ،حسین فالح زاد ،قاسم خانج انی ،رمض ا محم دی)،
(،)1385تاریخ شیعه( )1دوره حض ور امام ا ش یعه ،چ اپ دوم ،ق م :انتش ارا ح وزه و
دانشگاه.
 .5چنارانی،محمد علی،)1369( ،ریاکاری های امویا وعباسیا ،مشهد:انتشارا فدک.
 .6حسینی اصفهانی ،سیدمرتضی ،(1380( ،مفسرا ب ه رأی و ب دعت  ،زارا  ،چ اول ،ق م:
فرهنگ قرن .
 .7حسینی ،سیدفضل ه ّال ،(1387 (،چالشهای دین ،چ پنجم ،تهرا  :انتشارا ک انو اندیش ه
جوا .
 .8حیدری ،محسن ،)1381(،حزب علوی وح زب ام وی ،چ اول ،ق م :انتش ارا اس المی
جامعه مدرسین قم.
 .9راغس اصفهانی ،)1387( ،ابوالقاسم ،مفردا الفاظ قرن  ،ترجمه حسین خداپرست ،چ اپ
اول ،قم :انتشارا دفتر نوید اسالم.
86

نو قلم

نشرهی الکترونیکی نو قلم
سال سوم /شماره شازندهم

 .10رضوانی ،علی اصغر ،)1390( ،بدعت چیست؟چ دوم ،تهرا  :انتشارا مؤسس ه فرهنگ ی
هنری مشعر.

 .11رفیعی ،ناصر"،) 1381( ،عوامل و انگیزه های دروغ پردازی ح دی " ،فص لنامه ی عل وم
انسانی دانشگاه الزهراء ،شماره .41
 .12زمانی محجوب ،حبیس"،) 1391(،عوامل انحراد جامعه اس المی پ س از رحل ت پی امبر
تحریف و بدعت در دین" ،فلسفه و کالم ،شماره .41

 .13شریف القریشی ،باقر ،)1354( ،زند،انی حس ن ب ن عل ی

 ،ج ،2ترجم ه فخرال دین

حجازی ،تهرا  :انتشارا بعثت.
 .14شهیدی ،سیدجعفر ،(1369( ،تاریخ تحلیلی اسالم تا پایا امویا  ،چاپ نهم ،تهرا  :مرک ز
نشر دانشگاهی.
 .15طوسی ،محمد بن حسن ،)1414(،االمالی( ،مصحح ،مؤسسه بعثه) ،ج ،1بی جا :انتش ارا
دارالثقافه ،النا.
 .16کلینی ،محمد بن یعقوب ،)1386( ،اصول کافی  ،ترجم ه ش یخ محم د کم ره ای ،چ نه م،
قم :اسوه.
 .17محرمی ،غالمحسین ، )1388( ،سیره ائمه اطهار در برخورد با اندیشه های مخالف ،چ اپ
اول ،قم :انتشارا پرتو والیت.
 .18مفید ،محمد بن محمد1413( ،ق) ،امالی للمفید( ،مصحح حسین ولی و علی اکبر غف اری)،
چ اول ،قم :انتشارا کنگره شیخ مفید.
 .19هاشمی خوئی ،حبیس ه ّال( ،بی ت ا) ،منه اج البراع ه ،مت رجم حس ن حس ن زاده نمل ی و
محمدباقر کمره ای ،مصحح ابراهیم میانجی ،تهرا  :انتشارا مکتس االسالمیه.
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برکات روز قدِ در بیداری اسالمی
سید مهدی سلطانی رنانی

*

چکیده
روز قدس ،روزی است که نجا مالوما از سلطه ظالما در جها اس الم کلی د زده ش د و
پیام توجه به مساله فلسطین اعالم ،ردید .در حقیقت ،اهمیت روز قدس در بیداری اسالمی را
باید ناشی از توجه به ارزشهای معن وی و تقویت روحیه جهادی مسلمین در پاسداری از این
ارزش ها دانست که زمینه را برای استکبار ستیزی و مقابله با حربه های ظالمان ه ننه ا ف راهم
نمود .ایجاد زمینه برای پاسخ به فراخوا الهی ،احیای هویت معن وی و اس المی مل ت ه ا و
عمال ننا را می ت وا از جمل ه برک ا
نمایا ساختن چهره ظالمانه استکبار و وابستگا و ّ
مهم روز قدس در بیداری اسالمی دانست .سعی نگارنده در این مقاله ن است ک ه ب ه اهمی ت
روز جهانی قدس و برکا پایدار ن در بیداری اسالمی اشاره نمای د و ب ه روش توص یفی-
تحلیلی به بررسی موضوع متکور بپردازد.
کلیدواژهها :روز قدس ،فلسطین  ،برکا روز قدس ،بیداری اسالمی
*.پژوهشگر حوزه و دانشگاه ،دکترای علوم قرن و حدی .
smahdi.Soltani224@gmail.com
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مقدمه
از هما نخستین سال های اشغال فلسطین ،با مقاوم ت فلس طینیا و اعت راض مس لمانا و
انس ا ه ای نزاده جه ا  ،نهض ت مقابل ه ب ا اس رائیل و حمای ت از فلس طین ش کل
،رفت .با پیروزی انقالب اسالمی ،ملّت مسلما ایرا  ،مسأله نزادسازی فلس طین از چنگ ال
غاصبا قدس را در سر لوحه نرما های انقالبی خویش قرار داد و بنیا ،تار کبیر جمهوری
اسالمی ،حضر امام خمینی

 ،در پیام تاریخی خود در س ال  1358ه.ش ،نخ رین جمع ه

ماه مبارک رمضا را روز جهانی قدس نامیدند ،روزی ک ه ن دای بی داری اس المی و نج ا
مالوما از سلطه ظالما را در جها اسالم کلید زد و جمیع مس لمانا جه ا را دع و ب ه
ِ
معنوی جهاد با کفّار ،دشمنا و غاصبا کی ا و نرم ا ه ای
همبستگی ملّی و ظهور روحیه
اصیل اسالمی نمود (موسوی خمینی :1379 ،ج /8ص .)229در حقیقت ،عملک رد فرامل ّ ی و
جهانی امام خمینی

توجه به دو اصل مهم را در اهمیت قدس در س طح جه ا اس الم ب ه
ّ ،

خوبی نشا میدهد:
توجه به ارزشها و نرما های اسالمی؛ زیرا روز جهانی قدس به معنای احیای ارزشها
ّ -1
و نرما های اصیل فرهنگ اسالمی در ظلم ستیزی و مبارزا ض د صهیونس تی اس ت و در
حقیقت ف قط تمد در فرهنگ و ارزش های اسالم توا ظل م س تیزی و اس تکبار و اس تعمار
ستیزی را دارد.
 -2تأثیرا کارساز و به سزای قدس در بیداری جها اسالم؛ زیرا روز جه انی ق دس یعن ی
خیزش مسلمانا در برابر ائتالد تاریخی یهودیا صهیونسیت ،منافقین مس لما و حاکم ا
جور در کشورهای اسالمی برای کوتاه ک رد دس ت نن ا از ممال
جریا های انحرافی ایشا (صفا تاج :1387 ،ص .)152-155
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برکات روز قدِ در بیداری اسالمی
فلسطین (دیار قدس شریف) ،محل ظهور و م وطن و م زار حض ر موس ی
حضر عیسی

و زاد ،اه

توجه و احترام متاهس ب زرگ
و نخستین قبله ،اه مسلمین ،همواره کانو
ّ

دنیا و همه ملل جها است ،که با وقوع انقالب اسالمی ایرا و در سایه س ار نرم ا ،رای ی
های معنوی و اسالم زیستی ن  ،زمینه را برای بیداری اس المی مس لمانا ایج اد نم ود و ب ا
انتفاضه مردم ش ریفش ،رع س و وحش ت دائم ی را ب رای س تمگرا جه انی و مس تکبرا
صهیونیست و حامیانشا قطعی کرد و با این رویکرد عایم ،با تبلور جهانی خ ود ت أثیرا و
برکا به سزایی را در خیزش های امروزی ملل اسالمی بر ج ای ،تاش ته اس ت ،ک ه در دو
عز اسالمی به مثابه برکتی خاص
مقوله قابل بررسی است -1:برکا فرا،یر -2 .شکوفایی ّ
و پایدار.
الف) برکات عام و فراگیر

برکا فرا،یر روز جهانی قدس در بیداری اسالمی را می توا چنین بر شمرد:
 -1برداشتن مرزهای جغرافیايی در حفظ آرمان های اسالمی

ّاولین ندایی که ،وش نوع بشر را در مسأله مقاومت های مردمی برای حفظ مرزهای اس المی
توج ه داش ته
نواخت و او را دعو نمود که به موضوع اجتماع و حفظ نرما های دینی اش ّ
باشد؛ تبلور همبستگی ملّی برای مقابله با تجاوز،را ب ه م یهن اس المی اس ت .روز جه انی
قدس ،موجس نم اد،ی مس لمانا جه ا در ایج اد وح د و هم دلی ب ر مح ور اس الم و
ارزش های بلند اسالمی شد و این فراخوانی ،هما ندای امام راح ل عا یم الش أ ب رای ب ه
حقیقت پیوستن بیداری اسالمی در جها امروزی بود که فرمودند:
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«ما تا به اسالم و وحد اسالمی برنگردیم ،تا به اس الم رس ول ه ّال برنگ ردیم ،مش کالتما
سرجای خودش هست ،نه می توانیم قضیه فلسطین را حل کنیم ،نه افغانستا و نه سایر جاه ا
را .ملّت ها باید بر،ردند به صدر اسالم و با حکومت ها ن کنند که ملّت ای را ب ا حکوم ت
خودش کرد ،تا مشکال حل شود ( »...موسوی خمین ی  :1379،ج  /12ص  ،282س خنا
مورخ ( 1359/5/18با اندکی تصرد و تخلیا)).

توجه به ندای جهانی حضر امام خمینی

درباره اهمیت روز ق دس در ای ن موض ع و

جای گاه ،خود زمینه ای مناسس را برای نغاز و تداوم جن بش ه ای ،س ترده ت ر اس المی در
فلسطین ( مانند حماس و جهاد اسالمی) فراهم کرد و انسجام و هماهنگی ،روه های مردمی و
سیاسی این سرزمین را افزایش داد .در حقیقت ،رفع اختالد نارهای جن بش ه ای مختل ف
فلسطینی در نحوه ی دست یابی به حقوق ملت فلسطین و جهانی شد توجه بدین موضوع و
ایجاد شجاعت و مقاومت ملی در برپ ایی قی ام و انق الب ه ای مردم ی علی ه رژی م ه ا و
دولت های ظلم و جور و استبداد ،رایا در یمن ،بحرین و تونس به خوبی جایگاه ملم وس و
نشکار این برکت و فرا،یری ن را نمایا می سازد.
 -2احیای هويت اسالمی ملّت ها

روز جهانی قدس ،به همه مسلمانا جها  ،خطر دوری از هویت اص یل اس المی خ ویش را
توسط حاکما دست نشانده استکبار به خوبی ،وشزد نمود و به ننا فهماند که فریس ننا را
نخورند و حربه ایشا را در دور کرد وحی و معارد دینی از صحنه زن د،ی خ ود ب ا ورود
طرحهای «ساینتیسم» (علم ،رایی محض) و سپس «نمپریسم» (اصالت تجرب ه) دف ع کنن د و
امروزه در خواسته های مردم مسلما یمن ،بح رین ،اُرد و لیب ی ب ه خ وبی «باز،ش ت ب ه
ارزش های دینی وحیانی و همگانی شد ن ها در سراسر کشورهایش ا » و توج ه عمل ی و
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امیدوارانه به نیه شریفه :ولینصرنّ اهلل من ينصره (حج )40/مشهود است؛ به عن وا نمون ه
عبدال صالح و مردم بح رین و ب ه وی ژه علم ای ش یعه و
قیام مردم یمن علیه حاکمیت علی
هّ
اسالمی ن مثل شیخ علی سلما رهبر نهضت اسالمی و ش یخ عیس ی قاس م رهب ر ش یعیا
بحرین علیه ستمگری ها و حاکمیت مس تبدانه رژی م نل خلیف ه ک ه تنه ا توج ه ن ه ا ب ه
ال ب ه
استبداد،ری و رابطه با غربی ها و استعمار،رانی چو نمریکا و اسرائیل بوده است و اص ً
ارزش ها و نرما ها و هویت اسالمی سرزمین و مردم انقالبی خ ویش ت وجهی نش ا نم ی
دهند ،حرکتی خودجوش و قیامی انقالبی با مخالفت ها و تااهرا علیه ننا می باشد که ب ه
خوبی رویکردشا به احیای هویت اسالمی و ملی خود را نشکار می سازد و به راس تی ای ن
امر نیازمند انسجام اسالمی ملّت ها برای شکوفایی و احیای هوی ت اس المی و جل و،یری از
معا م انق الب
تغییر و به یورش برد ن توسط استعمار،را و استکبار جهانی اس ت .رهب ر ّ
اسالمی ،حضر نیت ه ّال خامنهای « ُم َّد ظلّه العالی» در این خصوص فرموده اند:
« نری! ا،ر افرادی ناجوانمردانه به هویت اسالمی یورش برده و ن را وارونه جلوه داده اند و
دستیابی تشنگا این چشمه زالل و ناب را با مش کل مواج ه س اخته ان د ،ام روز انس جام
اسالمی داروی درما کننده دردهاست» (پیام ن وروزی مق ام معا م رهب ری «حفا ه ه ّال در
نوروز  1386ه.ش).

 -3نمايان ساختن چهره ناعادَنه و وابستگی به حاکمان غرب

روز جهانی قدس؛ یعنی مبارزه همگانی علیه بی عدالتی و وابستگی مسلمانا به بیگانگا  ،ب ا
این رویکرد که ت

ت

مسلمانا حتی با دست خالی و مشت های ،ره کرده خود می توانند،

مانند فلسطینیا مال وم ،ب ا پش توانه ایم ا و معنوی ت خ ویش ،علی ه اس رائیل غاص س و
صهیونیسم بین الملل مبارزه نمایند و با مقاومت دینی خود ظل م اس تکبار  ،را و حاکمی ت
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ظالمانه ننا را دفع نمایند و بی عدالتی و غرب ،رایی حاکمانشا را فاش سازند .روز جهانی
قدس ،روحیه عدالت خواهی را در نهاد مسلمین جها زنده کرد و نش ا داد ک ه ع دالت ب ه
عنوا عاملی فرا،یر ،نقش محوری در استقرار حکومت های اسالمی و نمایا ساختن چه ره
ِ
توجه به هما ن دای
نا عادالنه و وابستگی به حاکما
غرب حاضر و کنونی ن ها دارد و این ّ
علوی است که فرمودند« :ن،اه باشید نزمایش ها همانند زما بعث ت پی امبر اس الم
دیگر به شما روی نورده است .سو،ند به خدایی که پیامبر

ب ار

را به حق مبعوث ،ردانی د ک ه

سخت نزمایش می شوید ،چو دانه ای که در غربال ریزند و یا غتایی که در دیگ ،تارند به
هم خواهید ری خت و زیر و رو خواهید شد .پایین ها (مردم س تمدیده) ب اال خواهن د نم د و
باالیی ها (حاکما ظالم) به زیر خواهند رفت و ننا که در اسالم س ابقه داش تند و ت ا کن و
منزوی و ،وشه نشین بودند بر سر کار می نیند و ن ها که به ناحق پیشی ،رفتن د و ب ر س ر
کاری ،ماشته شدند عقس زده خواهند شد( .دشتی ،1379،ترجم ه نه ج البالغ ه ،خطب ه )16
نری! قدس به مثابه نماد الهی به ملل اسالمی این نکته را ،وشزد نمود که بی عدالتی و ظل م و
ستم ،اساس حکومت ها را تهدید و لرزا می نماید و سوء استفاده فرصت طلب ا در غ ار
ِ
سیاسی هر جامعه را ب ر ه م
اموال عمومی ،به جهت اندوختن سرمایه های کال استمرار نام
خواهد زد و این خود زمینه ای جهت خیزش عمومی مسلمانا و بیداری اسالمی ننا ،ردی د
و فریاد حقیقی «باز،شت به اسالم و به نوعی باز،شت به خویشتن» را سر دادند و ب ه ن وعی
توجه به عدالت طلبی و نثار ترویج ن ؛ چو بی نیازی از قدر های بیگانه ،ارتق اء ش أ و
ّ
منزل ت انس انی ،اص الح و نب ادانی کش ور و رش د و ش کوفایی اس تعدادها ،س لیقه ه ا و
هنره ا (ر.ک :نم دی ، 1366،احادی

ع دالت) را در نه اد معن وی و مقاوم ت همگ انی

ایشا متجلّی نمود.
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تداوم انتفاضه االقصی در سرزمینهای اشغالی ،انسجام و هماهنگی جنبش ها و ،روههای
فلسطینی در مبارزه با اشغالگرا و هماهنگی ن ها با کشورهای اس المی در دس ت ی ابی ب ه
حقوق ملت فلسطین ،اجالس مستمر اتحادیه عرب در قاهره و اجالس کنفرانس اسالمی هم ه
به نوعی حمایت از ملت مالوم فلسطین را در راستای رساند پیام مالومیت ن ها به  ،وش
عمال عرب را به حاکما غربی ب ر
جهانیا نشا داده و چهره ناعادالنه و وابستگی برخی از ّ
مال ساخته است  ،هرچند که از کاهش فشارهای رژیم غاصس صهیونیس تی علی ه فلس طینیا
نکاسته است.
 -4توجّه به خداوند (ملجأ نهايی پیروزی در قیام ها)

روز جهانی قدس با هویت اصیل اسالم سازی خود و نیز تشعشع جهانی سازی اسالمی نش ا
(توجه به خداوند و فقط او را به عنوا ملجأ نهایی پیروزی در قی ام ه ا و
داد که این حقیقت ّ
دوست داشتن) برای سب

تحمل و بردباری همه کس،
کرد بار مشکال و باال رفتن توا و ّ

به ویژه ملّت های مالوم و در بند استعمار،را بسیار سودمند و مفید است و جه ت شکس تن
حصر اقتصادی ،ناامی ،تهاجم فرهنگی و تهمت های واهی ننا  ،ه ی چی زی کار،ش اتر از
توج ه و
تقویت رابطه با خداوند نیست؛ زیرا هر چه بار معن وی انس ا و هرچ ه اخ الص و ّ
خداشناسی وی افزایش یابد خداوند بهتر و بیشتر به سمت و سوی بنده اش روی می نورد که:
وَ مَن يتَّق اهلل يجعل له مترجاً (سوره طالق /نیه  :)2و کسی که تقوای الهی پیشه کند خدا
راه خروج از بن بستها را برای او قرار می دهد .قدس شریف با زب ا رس ا و مش ت ه ای
نهنین مالومین ساکن در خویش ،سالهاست که فریاد غربت خود را ب ا س وزهای جانگ داز
سر داده و چنین می ،وید :دیگر حتی بهانه ای برای ،ریه نمانده است؛ حرفی برای نه ،بغض ی
برای ناله های غریبی .این جا نه دیواری پناهگاه است و نه سنگی سد راه ،نوار نوار نامردمی
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و خروار خروار قساو بر سرم فرود نمده است .فریاد های خاموشم را طوفا ب ه محاص ره
،رفته و اش های فراموشم را سیل خو به مفاخره .جسمم در پنجه ه ای زمخ ِ
ت نه ن و
ُ
سیما مچاله و روحم در ِ
شس نا،زیر هزار کابوس خوابگرد ،استحاله شده است .باور کنید این
جا همه چیز برای کُشتنم دست به دست هم داده اند؛ از سربازا تا بُن دندا مسلّم تا سقف ها
و دیوارهای نامطمئن ،از ژست های سردمدارا فریبکار تا قطعنامه های بی پشتوانه س ازما
ملل .اما با این همه من هنوز زنده ام؛ بی نب ،بی غتا ،بی ش ام ،ب ی دریچ ه ای ب ه فرداه ای
روشن ،اما مشحو از روحیه خدایی و توکّل بر خدا و تکیه بر دوستی خداون د .نری! م ن از
جنس شیشه ام؛ شکستنی چو سکو ِ شامگاهی کودکا «دیر البَلَح» ،با دلی به نرمای نب و
ُ
غزه» و دلتنگ
روحی جاری در نفاق ملکو  .من از جنس اشکم؛ خاکی تر از غبار پریشا « ّ
چو غروب های غمگین « َرفَح» (متقی:1381،ص .)2-4
به خداوند و هرچه با ،ام های استوار و با نیروی الهی به پ یش م ی روم،

متمس
مسلمانم و
ّ
خاص ه اش ق رار
خدای بزرگ بهتر و بیشتر به سویم اقبال می کند و مرا مورد لطف و عنایت ّ

می دهد :قُل إن کُنتُم تُحبّونَ اهلل فاتَّبعونی يُحببکم اهلل (سوره نل عمرا  /نیه : )31بگو ا،ر
خدا را دوست دارید پس از من پیروی کنید که خدا نی ز شما را دوست خواه د داش ت .نری!
این است حقیقت بیداری مؤثر و فرا،یر قدس و روز جهانی ن در ملل اسالمی؛ که با قیامهای
الهی و مردمی خویش ،بدو هراس و وحشتی از خودکامگا استبداد و مزدورا استعمار ب ه
پیش روند تا به پیروزی حقیقی نائل نیند.
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ب) برکات خاص و پايدار
 -شکوفايی عزّت اسالمی

عز خواهی یکی از خواسته های تمام انس ا هاس ت .ه ر ف ردی از اف راد
بدیهی است که ّ
عز وسر افرازی برخوردار باشد .این قانو در ملت ه ا و
انسا ها می خواهد در جامعه از ّ
،روهها نیز جریا دارد که :و هلل العزّ ُة وَلِرسوله و لِلممؤمنین (س وره من افقو  /نی ه  :)8و
عز برای خدا و رسول او و برای مؤمنین است.
ّ
روز قدس ،ملت های اسالمی را به سمت کمال ،رفاه حقیق ی و ع ّز و عام ت معن وی
سوق می دهد و با سالح اتحاد و انس جام ملِّ ی و دین ی ،دنی ای اس الم را ب ه کس س ع ّز
وشکوفایی ن در مبارزه با دشمنا پلیدشا فرا می خواند .امیر مؤمنا

در این خصوص

ال فهم کثیرو باالسالم ،عزیزو باالجتم اع :جامع ه
فرموده اند« :و العرب الیوم و إ کانوا قلی ً
عرب امروز ،رچه اندکند ولی به کم

اسالم زیادند و به واسطه وحدتی که دارن د عزیزن د».

عز اسالمی ،برکت خاص و پایدار روز جهانی قدس در بیداری ملّت ه ای
نری! شکوفایی ّ
مسلما است؛ زیرا:
 -1زمینه را برای اصالح اجتماعا انسانی و حاکمی ت احک ام اس المی ایج اد نم وده و
عاملی جهت اجرای عدالت اجتماعی از راه ظلم ستیزی ،مالوم نوازی و برپایی امر به معرود
و نهی از منکر و اهمیت ن در مسیر بیداری ملل اسالمی محسوب می ،ردد.
 -2موجس ،سترش نزادی مشروع و نزاد،ی در نفی س ازش ب ا ظالم ا و نهراس ید از
حربه های ن ها از سوی ملل اسالمی خواهد شد .ایج اد مقاوم ت همگ انی در مل ت ه ای
اسالمی جهت برپایی تااهرا و اعتراض علیه رژیم ها و نیز شجاعت درونی در قیام و جهاد
علیه ظالما و اعالم برائ ت ننا از ظلم ،رایی و سازش ب ا س تمگرا ب ه خ وبی  ،واه ای ن
مدعاست.
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 -3الگو ،وسیله و عامل استمرار و نوسازی ملّت ها جهت تحقق عینی و عملی اس الم ب ا
ترویج روحیه فداکاری و تقویت روحیه شهاد طلبی در نهاد انسا های از جا ،تش ته در
ملل اسالمی می باشد و سعاد و پیروزی دنیوی و اخروی را برای ننا به ارمغا م ینورد؛
متی نصراهلل  ،أَ انّ نصراهلل قريب (بقره  : )214/یاری خدا کی فرا می رسد ،ن،اه باش ید
که نصر و یاری الهی نزدی

است؛ و نیز ارائه دهنده این ندای الهی ب ه اس تعمار،را اس ت

که :موتوا بغیظکم (نل عمرا  :)119 /به خشم و نفر خود بمیرید (خشمگین باشید و به
خشم خود بمیرید).
 -4قدس و روز جهانی ن  ،نمادی زنده برای حق طلبی و زنده کرد وجدا های م رده و
اراده های سست جامعه بین الملل ( سازما ملل متحد و سازما جهانی حقوق بشر) محسوب
می ،ردد ،به ،ونه ای که شرد انسانی و وجدا حقیقی بشریت را در نهادهای جوام ع عرب ِی
قیام کرده علیه ظلم و ،ام برداشته در بیداری اسالمی شورانده و حتی ِعرق عربی ایشا را در
مسیر حق و حقیقت تهییج می کند .قیام مردم تونس در از بین برد ظلم و دولت دست نشانده
غرب با راهپیمایی ها و تااهرا مستمر مردمی و درخواست های پای دار و مس المت نمی ز
جهت ایجاد نهضت اسالمی و احیای ارزش های دینی در این حکوم ت ،ب ه خ وبی بی داری
اسالمی مردم ن را نشا می دهد که برخاسته از ندای جهانی و نرما اسالمی قدس میباشد.
عز اسالمی در ورای جهانی بود روز قدس ،واژه عامی است که اخالق و معرفت
ّ -5
انقالبیو ِ بی دار در جوامع عرب را تنایم می نماید و ویژ،ی هایی چو ؛ شهامت ،سکو نفس،
وقار ،ورع ،شجاعت ،ایثار ،حلم ،نزاد،ی ،حماسه ،رایی ،ستم سوزی ،قهرم انی ،جانب ازی و
غیر را در نهاد ننا پرورش داده و تقویت می نماید .نری! با ای ن خص ائا اخالق ِی واال،
تأثیر روز جهانی ق دس در ب ی داری اس المی مض اعف و مس تمر ،ردی ده و مبن ایی جه ت
جلو،یری از تحریف ارزش های دینی و توحیدی از س وی صهیونیس ت غاص س و حامی ا
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ن ها خواهد بود ،که باید نرزوی نیل تا فرا و نقشه راه را به ،ور برده و با ذلّت و خفّت ه ر
چه تمام تر حق غصس شده مالومین فلسطینی و ملّت های مالوم مسلما در ت ونس ،یم ن،
بحرین و لیبی را به ن ها باز،ردانند .بر این اساس می توا اذعا نمود که روز جهانی قدس؛
یعنی مقاومت دینی و مردمی ح زب ه ّال ،مس لمانا یم ن ،بح رین و لیب ی در براب ر جری ا
ناسیونالیستی و سازش کارانه حکام عرب .اسالم س ازی و جه انی س ازی اس المی مس أله
فلسطین در برابر طرح غربی ن  .ایجاد موج سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در جها اس الم ب ا
هدد خنثی نمود موج تبلیغی و رسانه ای وارونه صهیونیستی و حکام س تمگر و خودکام ه
عرب ،با عمل ،رایی حقیقی به این ندای الهی که :و لوَ دفع اهلل النّاِ بعضهم بمبعض ...
(بقره) 251/؛ و خداوند بعضی مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع می کند؛ و يما ايّهما النّبمی

جاهدالکفار و المنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر (توبه) 73/؛ ای پیامبر با
کفار و منافقین جهاد کن و بر ن ها خشمگین باش که جایگاه نن ا جه نم اس ت و چ ه ب د
جایگاه و باز،شتی است.
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نتیجهگیری
از ن چه در این مقاله مورد بح و بررسی قرار ،رفت ،می توا به نتایج ذیل دست یافت:
 ) 1مساله قدس و نزادسازی فلسطین از جمله مسائل مهم تاریخی اس ت ک ه ب ا پی روزی
انقالب اسالمی در سرلوحه نرما های اسالمی و انقالبی مسلمین قرار ،رفت.
 )2امام خمینی

با اعالم روز جهانی قدس در جمعه نخ ر م اه مب ارک رمض ا  ،ن دای

بیداری اسالمی و نجا مالوما از سلطه ظالما را در جه ا اس الم کلی د زد و مس لمانا
جها را به همبستگی ملی و جهاد علیه ظالمین و استکبار،را جهانی دعو نمود.
 )3ایجاد زمینه برای پاسخ مسلمانا به فراخوا الهی ،احیای هوی ت اس المی مل ت ه ا،
عمال عرب به حاکما غربی ،توجه دائمی به
نشکار ساختن چهره ناعادالنه غرب و وابستگی ّ
خداوند به عنوا ملجأ نهایی پیروزی در قیام ها و شکوفائی ع ز اس المی را م ی ت وا از
برکا روز قدس در بیداری اسالمی دانست؛ که شکوفائی عز اسالمی از مهمترین ننه ا ب ه
شمار مینید.
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منابع
* قرن کریم.
-1نمدی ،عبدالواحد(1366ش) ،غررالحکم و دررالکلم ،ترجمه و ش رح س یدجمال ال دین
خوانساری ،تهرا  ،انتشارا دانشگاه تهرا .
-2امام خمینی

موسوی خمینی ،سید روح ه ّال (1379ش) ،ص حیفه ن ور ،ته را  ،موسس ه

تنایم و نشر نثار امام خمینی

 ،چاپ دوم.

 -3حسینی خامنه ای ،سیدعلی(1386ش) ،پیام نوروزی مقام معام رهبری«مدظله العالی».
-4دشتی ،محمد(1379ش) ،ترجمه نهج البالغه ،قم ،انتشارا مشرقین.
-5صفاتاج ،مجید (1387ش) ،مقاومت فلسطین پس از اشغال ،سفیراردهال ،چاپ دوم.
 -6متقی ،تقی(1381ش) ،سرمقاله (باورکنید من سنگ نیستم) ،قم ،فصلنامه فرهنگ جه اد،
ش ، 27مرکز مطالعا و تحقیقا نمایند،ی ولی فقیه در وزار جهاد کشاورزی.
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پرهیز ازمُزدخواهی و ظاهرسازی (تَکَلُّف) در تبلیغ
سیدمحمدحسین مهدوی ُهرستانی
ّ

*

چکیده
از این حی که هرکسی در پیکرۀ اسالم ،بهعنوا عضوی از جامعه اسالمی با وظایف متفاو ،
شناخته میشود و از حی اینکه ُمبلّغین از بارزترین قشر این مجموعه هستند ،این مقاله بر ن
است تا با اشاره ای که خداوند به مخاطس خود در امر ابالغ رسالت داشته ،نگاهی به عملک رد
نبی اکرم  ،پیامبری که ُمبلّغی بینقا است بکند و نتیجۀن پی روی هم ه ُمبلغ ین از ی
ّ
در
اُلگوی بی نایرباشد .در این راستا از طرفی إشاره ای ا ست به عامت سیرۀپیامبرأکرم
تحولی سترگ در اندیشه و رفتار ملّت ه ا و دس تورالعملی اس ت أساس ی و سرمش قی
ایجاد ّ
أخالقی برای ن دسته از أفرادی که به أنجام إبالغ این نیین إلهی ُمفتخرند تا رسالت تبلی غ ب ا
قدس ب ا مس یر و س ب
روشی درست ،در،فتارو رفتار ،در جهت إعتالی أهداد ُم ّ
بهپیش برود ،نه ی

مش خا

مسیری بی هدد ،غیرواقعی و ساختگی و روشی نادرست که ویژ،ی افراد

کاسس و متااهراست .پس ب ه هم ین س بس عن وا مقال ه ب ا عن وا پرهی ز ازمزدخ واهی
وظاهرسازی (تکلف) در تبلیغ به قلم نورده شده است.
*.تحصیالت خارج.
salavat95@yahoo.com
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تفحا می شود ت ا م واردی از شاخص ههای س لبی و
از این رو درأقوال و متو ُمطمئن ُّ
ایجابی ی
سب

ُمبلّغ واقعی معرفی شود.
مقاله نگاهی است به أهمیّت أمر تبلیغ و سپس با توضیحی درب اره نی ۀ  ،86س وره

رکه «ص» و با توجه به دیگر نیا و روایا نیا  ،صفا ُمبلغین بیا میشود.
مبا ً
کلیدواژهها :پیامبر

 ،تبلیغ ،اَجرُ ،متُکَلّفین .اُلگو .تَکل ُّف.
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مقدّمه
رساند صحیح ترین راه سعاد بشر با رساند پیامهای نسمانی بر عه ده انبی اء قرار،رفت ه
است و در ادامه ن إماما معصوم

این ماموریت عایم را ب ر عه ده دارن د و س پس ب ه

عصری میرسیم که إمام عصر (عج) به خواست خدا در پشت پرده غیبتن دّ .أم ا تبلی غ دی ن
عده ای به دنبال شناخت دین بروند .قرن کریم در این باره میفرماید:
تعطیل شدنی نیست .باید ّ
فَلَوََْ نَفَرَ مِن کُلس فِرْقَة مینْهُمْ طَآئِفَةٌ لسیَتَفَقَّهُواْ فِی الدیينِ چرا از هر ،روهی ،طایفه اى از نن ا
کوچ نمی کنند تا از دین ن،اهی پیدا کنند( .توبه .)122 ،حال برننا است تا با تدبر در نی ا ،
روایا و سیره عملی پیشوایا بزر،وار دین بایدها و نبایدهای عرصه تبلی غ دین ی را م ورد
مداقه قرار دهند و به کار ،یرند.
 - 1سیمای اُسوه تبلیغ ،در آية « ۸6ص»

سرفصل این مقاله اشاره به این نیه است که پرورد،ار به پیامبرش سفارش میکند که:
قُلْ مَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْر وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَکَلسفِینَ ص86 ،
إبتدا ترجمههای مختلف در رابطه با نیهی86 :
ای پیامبر (ص) بگو:
_ ُمزدى بر این (رسالت) از شما طلس نمی کنم و من از کسانی نیستم که (این رسالت را) بر

خود بِبَندم( .ترجمه بهرامپور)

_ من بر این (رسالت و کتاب) هی پاداشی از شما نمیطلبم و من از کسانی که چی زى را
بر خود ببندند و ادعاى بیجا کنند نیستم( .ترجمه مشکینی)
_ مزدى بر این (رسالت) از شما طلس نمی کنم و من از کسانی نیستم ک ه چی زى از خ ود
بسازم (و به خدا نسبت دهم)( .ترجمه فوالدوند)
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_ من از شما مزدى نمیخواهم و من از ننا نیستم که بهدروغ چیزى بر خ ود م یبندن د.
(ترجمه تفسیر جوامع الجامع)
معنای لُغوی واژة مُتکلسف نزدأهل لُغت
_تَکَل ُّْف ،اسمی است براى کارى که با مشقت و حرص و ظاهرسازی انجام میشود و ل تا
«تکل ُّف» دو ،ونه استّ :اول ،تکل ُّف پسندیده .دوم :تکل ُّف ناپسند و متموم ،یعنی ننچ ه را ک ه
انسا از روى ریاء و تصن ُّع دنبال کرده و قصد می کند و هم ا معن ی مقص ود نی ه (ص )86
است( .خسروي حسیني 1375 ،ش ،ج ،4ص )64
_متکلّف کسی است که چیزى را با مشقّت و تصنع بر خ ود تحمی ل کن د باننک ه اهل ش
نیست( .قرشی 1371 ،ش ،ج  ،6ص )137
المه طباطبایی .ایش ا در ذی ل
مفسرین مشهورمانند ع ّ
سپس اشاره ایست به منشوراتی از ّ
این نیه مینویسد:
...در جمله «ما َأ ْسئَلُک ُ ْم َعلَ ْی ِه ِم ْن َأ ْج ٍر» اجر دنیوى از مال و ریاست و جاه را از خ ود نف ی
ِ
ِ
ین» خود را از تصنّع و خودنرایی ب ه چی زى ک ه ن را
میکند و در جمله « َو ما َأنَا م َن الْ ُمتَکَلِّف َ
ندارد برىء میسازد( .موسوى همدانی 1374 ،ش ،ج ،17ص )347
صاحس تفسیر نورمی نویسد:
ننچه زشت است سؤال و درخواست مزد است ،ولی ا،ر خود مردم ب ا عش ق و ب دو اک راه
هدیهاى به مبلّغ دین دادند حساب دیگرى دارد( .قرائتی 1383 ،ش ،ج  ،9ص)461 ،

مبلّغ باید بیتوقّعی خود را به مردم اعالم کند« .قُل ما اسئلُکم علیه من اج ِر» .شر توفی ق
ادى ،بلک ه
در تبلیغ ،توقُّع نداشتن از مردم است« .قُل ما اس ئلُکم» پی امبرا  ،ن هتنها توقّ ع م ّ
هی ،ونه انتاارى از مردم نداشتندِ « .من أجر» یکی از شرایط توفیق در تبلیغ ،نداشتن تکل ُّ ف
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است( .مؤمن ،در عمل و سخن و معاشر  ،خود و دیگرا را بهزحمت نمیاندازد)« .ما انا ِم َن
المتکلّفین» تصنُّع و تکل ُّف و ظاهرسازى ،عملی ناپسند و متموم است .کسی میتواند جها را
نزاد کند که خود ،رفتار قیود و عادا و رسوم ساختگی نباشد« .ما انا من المتکلّف ین ا ه و
اال ذکر للعالمین»( .هما  ،ج ،10ص)134 ،
صاحس تفسیر نمونه تصریح میکند که این نیه در مرحله ّاول می،وید :بگ و م ن از ش ما
هی أجر و پاداشی نمیطلبم« .قُل ما اسئلکُم علیه ِمن أج ٍر»...
دوم می،وید :من از ُمتکلّفین نیستم .سخنانم مق رو ب ه دلی ل و منط ق اس ت
در مرحله ّ
و هی ،ون ه تکل ُّف ی در ن وج ود ن دارد ،عب اراتم روش ن و س خنانم خ الی از هر،ون ه
ِ
المتکلّفین».
ابهام و پیچید،ی است «و ما أنا م َن ُ
دوم از چگ ونگی
در حقیقت جمله ّاول از اوصاد دعو کننده س خن می،وی د و جمل ه ّ
دعو و محتواى ن و درواقع مصداق نفتاب نمد دلیل نفت اب اس ت( ... .مک ارم ش یرازى،
 1374ش ،ج ،19ص)351 ،
 - 2پیامرسان بیمواجب

قُل ما أسئلُکُم عَلیهِ مِن أجر .
تبلیغ به این لحاظ که تداوم بخش رسالت أنبیاست و انجام ن از ب االترین عباد هاس ت،
تَقَ ُّدس و قصد قُربت الزمۀ ننست و سرانجام ن  ،سعی بر سعاد همه بشر است ،حسابش ب ا
مادی جداست .هرچند مبلّغ ،مانن د هم ه قش رها نیازمن د ت امین
تجار ومکاسس دنیایی و ّ
مادی نباید سنجید.
مخارج است اما قیمت تبلیغ را با مقدار أجر ّ
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دلیل صدق:

صاحس تفسیر نمونه تصریح میکند این نیه  ...روشن میسازد که من (نب ّ ي ،رام ی) تنه ا
طالس نجا و سعاد شما هستم .نه پاداش ما ّدى از شما میخواهم نه معنوى .نه تقدیر و ن ه
شکر،زارى .نه مقام و نه حکومت .هما ،ونه که درنیا دیگرى از قرن مجید از قبی ل نی ه
رى اال عل ی ه ّال»؛
 47سوره سبأ میفرماید :پاداش من ج ز ب ر عه ده خ دا نیس ت« ،إ أج َ
و این خود یکی از دالیل صدق پیامبر

است .چراکه ُم ّدعی دروغین ،براى مطامعی ،دعوى

خود را مطرح می کند و مطامعش از خالل سخنانش به هر صور نشکار خواهد شد( .مکارم
شیرازى 1374 ،ش ،ج ،19ص)351 ،
الشعاع قرار دهدکه چهبس ا
مادیا  ،تحت ّ
پس فرد ُمبلّغ نباید بگتارد که أهداد ُم ّ
قدس را ّ
در أثر بخشی فعالیّت های ی إبالغ ،ر تأثیر خواهد داشت .و عدم مراقبت از صدق ،إنس ا
را بهجایی میکشاند که هما طور که ذائق ه مخاط س میپس ندد إظه ار س خن میکن د ک ه:
«عوامزد،ی از سیلزد،ی ،زلزلهزد،ی ،مار و عقربزد،ی باالتر است»( .مطهری( ،ده ،فت ار)
ص  )299زیرا که دنیاطلس ،شته و ن ور ه دایت را در ذائق ههای أطرافی ا و نم ال دنی ایی
بهپیش میبرد.
رهبرا ما کسانیاند که فرمودند ما دنبال أجر برای رساند پیام خدا نیستیم .ما از تکل ّ ف
کنند،انی که برای خود ننچه را که الیق ن نیستند ،میسازند نیستیم .به دلیل ننک ه ه دد ن
رهبرا  ،رشد أفکارو سعاد أفراد بشرست .از خود نمیبافند وکسی را ب ه إس ار خ ود در
نمینورند و مزدی طلس نمی کنند.
ُمبلغ ین س خن بزر ،ا دی ن را بای د س رلوحه ک ار خ ود ق رار دهن د ک ه بی ا
مي کنند از خودما باید شروع کنیم .مردم به عمل ما نگاه میکنند .روح انی ،ن ق در س خن
ال نشا بدهد که به زخارد دنیا بی إعتناست و ن حرص ی ک ه ب ر
نافت خواهد داشت که عم ً
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دل های دنیادارا و دنیامدارا حاکم است ،بر او حاکم نیست( .بیانا رهبری در دیدار جمعی
از روحانیو )www.khamenei.ir،1369/12/22 ،
وتوصیه دیگر بزر،ا ما اینست که خداون د م زد عمل کنن ده ب ه عل م را ه م در دنی ا و
هم در نخ ر می ده د؛ ام ا م زد و پ اداش واقع ی او وع دههای ح ّق اله ی اس ت ک ه در
نخر نصیبش میشود .ا،ر علم و عم ل ب رای خ دا باش د ،قطع ًا ن ورانیّتی ک ه درنی ا و
روای ا ب ر ن تأکی د ش ده ب رای إنس ا حاص ل میش ود( .نی ت ه ّال عل وی ،ر ،انی،
)www.rasanews.ir/-1392/1/19
مادی ا ست
ذمه ،رفته است ،بسیار با أرزش تر از أجر ّ
ن أجر معنوی واُخروي که خدا بر ّ
و مزد واقعی فقط باخداست إن أجری إلّا عَلَی اهلل  .پاداش من جز بر عه ده خ دا نیس ت.
(یونس)72 ،
جهز به سالح ُس خن و
و هشدار می دهند به خواهرا و برادرا  ،همه وهمه که امروز باید ُم ّ
قلم باشند تا بتوانند بهخوبی سخنرانی کرده و خوب بنویسند .إمروز مس ائل أخالق ی ش دید ًا
مورد هجوم دشمنا است و ا،ر ما از این نکته غافل شویم بر سرما هما مینید که ب ر س ر
مردم نندلس نمد .ا،ر غفلتی که ن زما رخ داد ،نبود إمروز تمام اُروپا مسلما شده بودند اما
دشمنا با برنامه ریزی ،فساد أخالقی وإعتقادی را در میا مردم نندلس رواج دادند و با ی
هجوم همهچیز را از بین بردند( .مکارم شیرازی)www.rasanews.ir ،1389/8/30،
 - 3عالمات پیامرسان بی تکلعف

نبی اکرم
ناظر به قسمت ّ
دوم نیه که خطاب شده است به ّ

المتُکَلِّفین» ومن از متکلفین نیستم.
ُ
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الف) تَکلُف های علمی

پی امبر اک رم

و اهلبی ت ،رام ی عالم ته ا و مص ادیق تکل ُّ ف در عل م را اینچن ین

بیا کردهاند:
پیامبر ،رامی اسالم میفرماید:
«لِلْمتکَل ِ
اطی َم ا َال یَنَ ال».
ِّف ثَ َال َث َع َال َما ٍ یُنَا ِز ُع َم ْن فَ ْوقَ ُه َو یَق ُ ول ُ َم ا َال یَ ْعلَ ُم َو یَتَ َع َ
َُ
(مجلسي ،ج ،69ص )206
انسا ِ فاقد إخالص و راستی سه نشانه دارد :باکسانی که از او برترن د ب ا پرخاش گرى و
نافرمانی روبهرو می،ردد و حقناشناسی پیشه میسازد ،سخنانی را بر زب ا م ینورد ک ه از
ن ها ن،اهی نداردودر پی خواستهها و نرزوهایی است که به ن ها نمیرسد.
و باز از پیامبر اسالم است که فرمودهاند:
ِّف َف َأربع ٌة ا ْل ِجدال ُ ِفیما َال یعنِ ِ
«و َأما ع َالم ُة ا ْلمتکَل ِ
اطی َما َال یَنَ ال ُ َو
یه َو ی ُنَا ِز ُع َم ْن َف ْو َق ُه َو یَتَ َع َ
َ
َْ
ْ ََ
َ َّ َ َ ُ َ
َ
ل َه َّم ُه لِ َما َال یُنْ ِجیه»( .حرانی 1404 ،ق ،ص )21
یَ ْج َع ُ
و نشا ُمتکلّف چهار چیز است :بح وجدل در اُمور بیحاصل می کند ،ستیزه با باالدست
هم ت ،م ارد ب دا چ ه نج اتش نخواه د داد.
می کندُ ،عهدهدار کارى شود که فراهم نیایدّ ،
(جعفرى 1380 ،ش ،ص )27
از قول أمیرالمؤمنین

میفرمایند که:

و روایت سوم از إمام صادق
ثالث عالما ٍ  :ینازع َمن فوقه بالمعص یة و یال م م ن دون ه بالغلب ة و یا اهر
«للمتکلّف ُ
الالمة»( .حکیمی ،نرام 1380 ،ش ،ج ،2ص )503
ن که (دانش را به) تکل ُّف بر خود می بندد نیز سه نشانه دارد :با کسی که برتر از او است به
ناروا منازعه می کند و بر کسی که فروتر از او است به چیر،ی س تم م یران د و از س تمگرا
پشتیبانی میکند.
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روشنگری کلماتی در روایا فوق:
« -1ینازع َمن فوقه» با کسانی که از او برترند با پرخاشگرى و نافرمانی روبهرو می ،ردد
و منازعه میکند.
همه می دانند که مباحثه برای فهمید ویاد ،رفتن مجهوال از باالدست أمریست پسندیده
عدهای به
وشکّی نیست که از عبادا بشمار میرود .ولی روش و نیّت در افراد یکسا نیستّ .
روش أنبی اء ب ا ُخل ق نیک و رفت ار میکنن د ،ب ا تواض ع نس بت ب ه بزر ،ا برخ ورد
میکنندوحقیقتجویند؛ اما ن کسي را که مرتس ُمنازعه مي کند بایددیدکه ُمتکلّفست یا ُمحقّق؟
قصدش با این کار کسس بزر،ی و وجههای در بین أطرافیانست؟ یا هدفش بهزحمت وتکل ُّ ف
أنداختن کسی است که از او پُرسش می کند؟ ا،ر چنین باشد ازکسانی ا ست که با این رفت ار،
دنبال عنوا یا شخصیّتی ساختگی و بزر،نمایی است.
ضلَ ٍة سل ت َفقُّه ًا و َال تس َأ ْل تعنُّت ًا َف ِإ َّ ا ْلج ِ
« َقا َل َأ ِمیر ا ْلمؤ ِمنِین لِسائِ ٍل س َألَه عن مع ِ
اه َل
َ ْ َ
َ ُ َ ْ ُْ
َ
ََ
ُ ُْ َ
َ َْ
َ
الْمتعلِّم َشبِیه بِالْعالِ ِم و ِإ َّ الْعالِم الْمتعسف َشبِیه بِالْج ِ
اهل»( .سیدرضي ،حکم ت  ،320ص )531
َ َ ُ َ َ ِّ َ
ٌ َ َ
ٌ َ
ُ ََ َ
حضر امیرالمؤمنین

به ف ردی ک ه از مس اله ی پیچی ده ای س وال کردفرمودن د :ب راى

فهمی د بپ رس ،ن ه ب راى نزار داد  .ک ه ن ادا نموزش،یرن ده ،همانن د داناس ت و همان ا
داناى بیانصاد چو نادا بهان هجو اس ت! (دش تی 1379 ،ش ،ص  )707و معلومس ت در
زمانی که حقیقت جویي درکار نباشد ،خشونت و کبر و نزاعها ،پرخاش ه ا ،ب رای زی ر ب ار
نرفتن جای خود را با نور ایما و علم در قلسهای پاکیزه و تشنه معرفت عوض میکند.
از دیگرسو ،با کسانی که پافشاری در منازعه دارند ،باید با تواضع و روشی نیک و ،قل وب
ن ها را با نور ایما نرام کرد .تا معارد إلهي را بپتیرند به،ون های نباش د ک ه ط رد مقاب ل
تعصس شود و متعاقس ن بر عقاید خود پافشاری کند و حاضر به زیر بار رفتن حرد صواب
ُم ّ
نشود و راهش با إستفاده از نرمی و مالیمت و روشی نیکو ممکنست .ولتا پیام را ،ن هم پی ام
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مدعایی ،بهدوراز إظهار َمنیّت و بدو تحقی ر بای د
خدا را به مردم ،با نهایت فروتنی ،بدو پر ّ
رساند.
...وَ لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ ََنفَضعواْ مِنْ حَوْلِکَ  .به جه ت رحم ت خداون د ب ا م ردم،
مهربا و نرمخو شدی و ا،ر تندخو و سختدل بودی ،قطع ًا از أطراد ت و پراکن ده میش دند.
(نلعمرا  )159 ،پیامبر رحمت

ب ا ن نرم ،ویی و ق ول ل یّن و خیرخواهان ه ،مردم انی

سختدل و کجفکر را نرام کرد تا جلوی دشمنی ن ها و خشونت و زیر بار نرفتن ج اهال را
بگیرد و سبس شد که متواضع و بیدار شوند و روح پرخاش از ن ها دور شود و ب ا دلوج ا
بهجای مقاومت ،سخنا پیامبر اکرم

را بخرند .پس ا،رکسی خدا را حاض ر وح اکم ق رار

داد ،پارا از حق فراتر نمی،تارد.
« -2ویَقُول ماالیَعلَ ُم» و سخنانی را بر زبا مینورد که از ن ها ن،اهی ندارد.
انجام تبلیغ وظیفه خطیری است که بر دوش ع ّدهایست که به مسائل دینی ن،اهاند .لتا برای
ی

مجهز بوده و از معلوما مرتبط دیني
ُمبلّغ چارهای نیست که در علوم و فنو مورد سؤال ّ

برخوردار باشد و هر روز شناخت خود را از نیازهای جامعه خود بیش تر کن د .ول ي ا ،ر در
تخصا الزم را نداشت یا یقین به جواب نداش ت وارددر ن مس اله نش ود و ج واب
مبحثی ّ
در نام ه ب ه فرزن دش إم ام

خط ا نده د و نس نجیده س خن نگوی د .أمیرالم ومنین
حسن میفرماید« :و د ِع الْقَولَ ِفیما َال تع ِرد و الْ ِخ َط ِ
یما َال تُکَل َّف»( .حرانی1404 ،ق،
َْ ُ َ
َ
َ َ
ْ
اب ف َ
َ
ص-69 ،تمیمی نمدى 1366 ،ش ،ص  )210در ننچه إطالع ندارى سخن مگ وى ،در ننچ ه
وظیفه ندارى دم مز ( .جنتی 1382 ،ش ،ص )113این نوعی دانش و أرزش است که انس ا
وقتی چیزى را نمیداند باشهامتی تحسینبرانگیز بگوید :خدا داناتر است( .مطهري ،1368 ،ج
 ،1ص )241
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تخصا یا موقعیتی دارن د ،پ س در هم ه چی ز
شائبه ي ّ
عدهای اینست که چو درجایی ّ
اب ف ي
شایستگي اظهارنار دارند .در تشبیه این افراد امام صادق میفرمایند« :إ َّ َمن أج َ
نه لَ َمجنُو ٌ » به راستی ندمی که به هر چه از او پرسیده شود پاسخ ،وی د ،دیوان ه
ک ُ ِّل ما یُسأل ُ َع ُ
(محمدى شاهرودى 1377 ،ش ،ج ،2 ،ص  )90همانگونه که دیوانه نمي فهم د و درك
است...
ّ
نمي کند ،نمي سنجدو به عاقبت کالمش فکر نمي کند ،چنین فردی هم مانند اوست .در کالمی
دیگر حضر مي فرمایندِ « :من َأخ َال ِق الْج ِ
اه ِل ْ ِ
اإل َجابَةُ قَ ْب َل َأ ْ یَ ْس َم َع َو الْ ُم َع َار َضةُ قَ ْب َل َأ ْ یَ ْف َه َم
ْ ْ
َ
َو ا ْل ُح ْک ُم بِ َما َال یَ ْعلَم» برخی از أخالق و خ وهاى جاهل و نادا پاسخ داد است پیش از ننکه
بشنود و معارضه و ،فتگو کرد است پیش از ننکه بفهمد و دریابد و حکم و فرما داد است
به ننچه نمیداند( .مجلسی ،ج ،2ص)62 ،
جرات بر گفتن نمیدانم

قال علی َ« :و َال یَ ْستَ ِحیَ َّن َأ َح ٌد ِمنْک ُ ْم ِإ َذا ُسئِ َل َع َّما َال یَ ْعلَ ُم َأ ْ یَقُولَ َال َأ ْعلَ ُم َو َال یَ ْس تَ ِحیَ َّن
َأ َح ٌد ِإ َذا لَ ْم یَ ْعلَ ِم الشَّ ْي َء َأ ْ یَتَ َعل ََّم ُه» (سیدرضي ،حکمت  ،82ص  )482ا،ر از یکی سؤال کردند
واو پاسخ را نمیداند ،شرم نکند و بگوید نمیدانم؛ و کسی در نموختن ننچ ه نم یدان د ش رم

نکند( .دشتی 1379 ،ش ،ص  .)641إبا نداشته باشیم که ندانستن را باصداقت ،بیا کنیم.
شیخ أنصاری از علمای بزرگ شیعه است .ایشا هم ازنار علمی ،در دو فن فقه و اص ول،
از علمای محقّق و طراز ّاول است و هم ازنار تقوی سرنمداس ت .ب ه هم ین جه ت وقتیک ه
ال می،فتند از نقا ه ر چ ه بپرس ی
درباره ایشا حرد میزدند ،مبالغه و اغراق میکردند و مث ً
می داند .محال است که چیزی را نداند، .اهی که از او مسئلهای میپرس یدند ،بااینک ه مجته د
بود ،یادش نبود .هر وقت که یادش نبود بلند می،فت نمیدانم تا شنونده و شا،ردا بفهمند که
إعتراد به ندانستن ننگ نیست .چیزی را که از او میپرسیدند ،ا ،ر میدانس ت ب رای ط رد
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یواش می،فت ،همینقدر که طرد خودش بفهمد و ا،ر نمیدانس ت ،بلن د می،ف ت« :ن دانم،
ندانم ،ندانم(».مطهری ،1368 ،ج  ،1ص)242
هر جوابی داد  ،روش کسانی ست که قص د دارن د از جهال ت م ردم اس تفاده ببرن د ّام ا
إطالعی ه ی
إعتبارشا خدشه نخورد .حتی ا،ر به ضرر عقاید مردم تمام شود .إذعا به بی ّ
مخاطبی را ،مراه نمی کند و بلکه مخاطس را به سخنا ،وینده مطم ئن میس ازد وشخص یّت
خود و مخاطبین به بازی ،رفته نمیشود.
نتیجه تکلّف در علم هالکت است

وَ ََ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُمؤَادَ کُملُّ أُولئِمکَ کَمانَ عَنْمهُ مَسْمؤُولًا .
(إسراء ) 36 ،و چیزى را که بدا علم ندارى دنبال مکن .زیرا ،وش و چشم و قلس همه م ورد
پرسش واقع خواهند شد .ن دسته از افرادی ک ه منص س و ش هرتی دارن د ب ه جه ت أث ر و
نفوذشا بر دیگرا  ،کالمشا نافتتر است و جبرا لغزش ن ها چهبس ا مش کلتر؛ و خ ود و
دیگرا را هالك مي کنند .حال چنین افرادی در کالم حضر امیرالمؤمنین

ب ه ن کش تی

محدث قُمی در رابطه با رتبه أف راد در ورود ب ه
که دچار شکستگی شود تشبیه ،ردیده استّ .
بح های علمی میفرماید :مبلّغ ا،ر توا پاسخ نیکو به شبهههای عقی دتی را ن دارد ،وارد ن
نشود و أساس دین و عقیدهی مردم را ویرا نسازد( .کار،ر1379 ،ش ،شماره  ،6ص )56
ِ
ِ
الس ِفینَ ِة تَ ْغر ُق َوت ُ ْغ ِر ُق َم َع َها غَ ْیر َها»( .تمیمی نم دی1366 ،
َو قَالَ َ « :زلَّةُ الْ َعال ِم کَانْک َسا ِر َّ
َ
َ
ش ،ص )47 ،لغزش عالم مانند شکستن کشتی است که غرق میشود و غرق میکند ب ا خ ود
غیرخودرا( .خوانسارى 1366 ،ش ،ج ،4ص .)110،ا،ر در خود توا پاسخ ب ه ش بهه ن دارد
وارد نشود وأذها را نشفته نکند .ج واب نادرس ت ،مص یبت سازس ت و اعتب ار ش خا را
لکه دار مي کند و زحما خود را به باد داده ود یگرا را در خطاها غرق م ي کن د ودر دی ن
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اختالد ایجاد مي کند .قال علی َ « :م ْن تَر َك َق ْولَ َال َأ ْد ِري أُ ِص یبَ ْت َمقَاتِل ُ ُه» (سیدرض ي،
َ
حکمت  ،85ص  ) 482فرمودند :کسی که (از او بپرسند چیزى را که نمیداند) نگوید :نمی دانم
کشتن ،اههایش (جاهایی که ندمی هالك و تباه میشود) به او میرسد (رسوا و تباه می،ردد).
(دشتي 1379 ،ش ،ص)643
شیخ صدوق در این باره مینویسد:
«...فلم یستنکفوا إذ لم یعلموا أ یقولوا ال ِعلْ َم لَنا فمن تکلف علم ما ال یعل م اح تج ه ّال علی ه
بمالئکته و کانوا شهداء ه ّال علیه في الدنیا و اآلخرة و إنما أه ل ه ّال المالئک ة إلعالمه م عل ی
ند ُم َأنْبِئْ ُه ْم بِ َأ ْس مائِ ِه ْم و لق د
لسا ندم عند اعترافهم بالعجز و أنهم ال یعلمو فقال عز و جل یا َ
کلمني رجل بمدینة السالم فقال لي إ الغیبة قد طالت و الحیرة قد اشتد و قد رجع کثیر عن
القول باإلمامة لطول األمد فکیف هتا( »...شیخ صدوق 1395 ،ق ،ج ،1ص )16

إطالعی از دانش أسماء أئمه
مالئکه هنگام بی ّ

...ننگاهکه ندانستند ،از ،فتن ک الم "ال

علم لنا" استنکاد (مناورإبا و إمتناع) نکردند و هر کس در چیزى که نمیداند تکل ُّف کند و از
،فتن نمی دانم خوددارى ورزد ،خداوند به فرشتگا خود براو إحتجاج کند و ایشا در دنی ا و
نخر  ،علیه او ،واهی دهند و خداوند مالئکه را شایسته دانست ک ه ب ه زب ا ندم ب ه ن ه ا
إعالم أسماء کنند و این به علّت هما اعتراد به عجز و نادانیشا بود( ... .پهلوا  1380 ،ش،
ج ،1ص )34
،فتار باید سنجیده واز روي خرد وبا درایت و فهم توأم باشد وهدد رسید به حقیق ت و
رساند حقیقت به روش حق باشد .وظیفه مبلّغ جهل زداییست نه سوار بر جهل م ردم ش د .
لتا در سیره ي زند،انی اهلبیت مواردی ب ه چش م میخ ورد ک ه ن مبلّغ ا اله ي از جه ل
ُمخاطبین استفاده نبردند .حادثۀ وفا ابراهیم فرزند پیامبر اکرم

یکی از ن موارداست که

خورشید دچار کُسود می،ردد و جاهال علّت را ف و فرزن د رس ول خ دا
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حضر جهالت را دیدند و خرافه را َر ّد کردند و تکل ُّف و بهره برداري نکردند .م ي دانن د ک ه
نتیجه متکلّفا  ،رسوایی است و این ویژ،ی کسی است که نادانس ت و ب ه عواق س ک ار نم ي
کرد به طریق أهل بیت

است وبس.

تمس
اندیشد .وتنها راه رهایي ن
ّ
اطی ماال یَنَال» در زند،ی در پی خواس تهه ا و نرزوه ایی س ت ک ه ب ه ن ه ا
« -3یَتَ َع َ
نمیرسد.
یکی از مصادیق این نرزوهای بلند نرزوی داشتن علمی اس ت ک ه در ق در و ت وا او
نیست؛ زیرا شرایط اکتساب ن را فراهم نکرده است .الزمۀ علم تقوی ،زحمت ولیاقت اس ت.
،اهي از ناحیه تکل ُّفی که دارد ،خود را بهسختی میاندازد و ُمص ّر اس ت و میخواه د ب ه ن
شخا کرده است.
برسد ،أما نه از مسیر صحیح و نه از جایگاه کماال و راهی که پرورد،ار ُم ّ
او مي خواهدبدو اکتساب ملکه تقوا به ن جایگاههای علمی که فقط لیاقت أهل تقوی است
برسد .ازاین روی به ن نور علمی که ُموهبتی است الهی نمیرسد.
«ع ِن الْکَ ِ
اظ ِم
َ

ِ ِ ِِ
اب َأ َمل ُ ه»( .مجلس ی ،ج،1
َقا َل َم ْن تَکَل ََّف َما لَ ْی َس م ْن علْمه َضی َّ َع َع َملَ ُه َو َخ َ

ص )218
از حضر إمام موسی بن جعفر

رسیده که فرموده :کسی که خ ود را ب ه رن ج أن دازد در

چیزى که از علم و دانش او نیست عمل و کار خود را ضایع و تب اه س اخته و ب ه نرزوی ش
دست نیابد( .فیض االسالم ،ص  )138بنا بر این به هر مقدار هم که قدم برمیدارد ،ب ه عق س
میرود نه جلو.
«عن َأبا عب ِد ه ِ
ص ٍ
امل علی غی ِر ب ِ
ال یقول :الع ِ
السائِ ِر َعلَی َغی ِر الطَّ ِر ِ
یق َو َال یَ ِز ُید ُه ُس ْر َعةُ
َ َْ ّ
یرة کَ َّ
ْ
َُ ُ َْ ُ َ َ َْ َ َ
السی ِر ِم َن الطَّ ِر ِ
یق ِإ َّال ب ُ ْعد»( .شیخ صدوق 1400،ق ،ص)421
َّ ْ
حضر امام صادق

میفرمایند« :طلحة بن زید ،وید از امام صادق

شنیدم میفرمود:

کسی که بدو بینائی عمل کند چو کسیست که بیراهه رود و سرعت رفتن ،چیزی جز دوری
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از راه برایش نیفزاید»( .کمرهاى 1376 ،ش ،ص  )421همچنین مولی الموحدین امیرالمومنین
میفرمایند:
ره ْم ُذو ا ْل ِع ْل ِم ا ْلقلِ ِ
یل یتکل ّ ُف أ ْ یُعلِّم النّاس کثِیر ًا) ،ده نفرند که خ ود
ٌ
غی ُ
(عشرة یُفتِّنُو أ ْنفُ ُ
سه ْم و ْ
و دیگرا را ،رفتار فتنه میکنند ...:دارنده علم اندك که به تکل ُّف میخواهد عل م ف راوا ب ه
دیگرا بیاموزد(...حکیمی ،نرام 1380 ،ش ،ج ،2ص )568
ب) تکلُف های رفتاری و اخالقی

تا به حال ننچه ،فته شد بیشتر تکلف در باب مسائل علمي و تکلف هاي علمي بود .در ادام ه
مبح شناخت صفا ُمتُکلفین ،میپردازیم به کسانی که رفتاری تصنعی و ظاهرسازانه دارند و
اینا یا منافقاند یا متملّقاند و رفتارشا از روی واقع نیست.
در این بخش نیز به ذکر و توضیح چند روایت میپردازیم.
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب
لي « :للْ ُمتَکَلِّف ثَ َال ُث َع َال َما یَتَ َمل َُّق إ َذا َح َض َر َو یَ ْغتَ ُ
روایت اول :في َوصیة النّبي ل َع ّ
ِإ َذا َغاب و ی ْشمت بِالْم ِ
صیبَة»( .ابن شیخ طبرسی 1370 ،ش ،ص )438 ،متکلّف ن کس که ب ا
َ َ َ َ ُ ُ
تصنع زند،ی میکند (نه طبیعی و ساده) را سه عالمتس ت :در حض ور ت و تمل ّ ق ،وی د و در
غیاب و نبود تو غیبت کند و در مصیبتها شماتت کند.
ِ
ِ
ِ
ِ
یس َو ِإ ْ َأ ْخ َط َأ َو
اب َو الْ ُمتَ َط ِّو ُع ُمص ٌ
ئ َو إ ْ َأ َص َ
روایت دوم :عن َّ
الصاد ُق  :الْ ُمتَکَل ُِّف ُم ْخط ٌ
ِ
الْمتکَلِّف َال یستجلِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
اء َو
َُ ُ
س في َعاقبَة َأ ْم ِره إ َّال الْ َه َوا َ َو ف ي الْ َو ْق ت إ َّال الت َّ َع َ
َْ َْ ُ
اء َو الشَّ َق َ
س َو الْ َعنَ َ
اهره ِرئَاء و ب ِ
ِ
احا ِ یَ ِطیر بِ ِه َما الْ ُمتَکَل ُِّف َو لَ ْی َس ِف ي الْ ُج ْملَ ِة ِم ْن
اطن ُ ُه نِ َف ٌ
اق َف ُه َما َجنَ َ
الْ ُمتَکَل ُِّف َظ ُ ُ ٌ َ َ
ُ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ٍ
ِ ِ َ
ل لِنَبِیِّ ِه :
ال َع َّز َو َج َّ
ین َو َال م ْن ش َعا ِر ا ْل ُمتَّق َ
الصالح َ
َأ ْخ َالق َّ
ین التَّکَل ُّف في أ ِّي بَاب کَا َ َقا َل ه ّ ُ
اش ر ْاألَنْبِی ِ
«قُل ما َأسئلُکُم علَی ِه ِمن َأج ٍر و ما َأنَا ِمن الْمتکَل ِِّف ین» و َق ا َل « :نح ن مع ِ
اء َو
ْ
َ َ
ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َُ
َ
َْ ُ ََ َ
اء بِراء ِمن التکَل ِ
ِ ِ
ُّف »( .مجلسي ،ج ،70ص)394 ،
ْاأل َْولیَ َ ٌ َ َّ
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امام صادق

فرمودند:

کسی که خود را بهزحمت اندازد و بخواهد از روى تکل ُّف کارى انجام دهد ا،رچه عملش ب ا
حق هم موافقت کند ،بازهم راه خطا رفته است و کسی که از روى میل و رغبت کارى کند ا،ر
خطا هم بکند باز معصیت بهحساب نمینید .ن ها که از روى تکل ُّف و ظاهرسازى میخواهند
کارى بکنند ا،ر هم ن را به پایا برسانند بازهم خ وار و حقی ر می،ردن د و درنتیج ه از ن
سودى نخواهند برد .جز اینکه براى ن ها خستگی و مشقت نورده باش د .کس ی ک ه از روى
تکل ُّف کارى می کند و نارش ظاهرسازى باشد ،کارهاى او در ظ اهر بهص ور ری ا انج ام
میشود و در باطن جزء ُمنافقا بهحساب مینید .زیرا ُمتکلّفا همواره با این دو بال ری اء و
نفاق حرکت میکنند و حقیقتی در کار ن ه ا نیس ت .رویهمرفت ه تکل ف و ظاهرس ازى از
اخالق صالحا و شعار پرهیزکارا نیست ،تکلف هر چه میخواهد باشد خداوند درب اره ن
ِ
ِ
ِ ِ
ین» )عط اردی،
به رسول خود می،وید «قُ ْل ما َأ ْسئَلُک ُ ْم َعلَ ْیه م ْن َأ ْج ٍر َو م ا َأنَ ا م َن ا ْل ُمتَکَلِّف َ
 1378ش ،ج ،2ص)671 ،

دراینجا به شناخت بعضي از صفا مورد إشاره در روایا فوق:
-1خصلت اول :تملَّق و رياکاری:

از رفتار ی

ُمتکلّف اینست که وقتی صاحس منص بی ی ا أش خاص ب ا عن اوین مختل ف

أطرافش را بگیرند ،شروع میکن د ب ه إ ظه ار رفتاره ای غیرواقع ی و ریاک اری و همچن ین
تعریفهای غیرواقعی از اطرافیا  .او به مبالغ ه می پ ردازد ت ا إراد اطرافی ا را نس بت ب ه
خودش به دست بیاورد .به خاطر همینست که متکلّف ا،رچ ه تبلی غ میکن د ت ا اطرافی ا را
جتب کند اما چو از شخصیّتی تصنّعی که برای خود و اطرافیانش ساخته وأفکار عم ومی را
فریس داده تا این ب ُ ّت را بپرستند دنبال عنوا رفته و ظاهری غیرواقع ارائه کرده پس بازهم ب ه
خطا رفته و تکل ُّف کرده است.
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«التکل ُّف ِمن أخالق الم ِ
نافقین»( .خوانساری 1366 ،ش ،ج ،7ص )352
ّ
ُ
-2خصلت دوُّم :کسی که قصدش توجّه ديگران به خودش هست ولو به هر طريق.

َقا َل الص ِ
اد ِق
َّ

َ « :م ْن َد َعا ِإلَی نَ ْف ِس ِه َو ِفی ِه ْم َم ْن ُه َو َأ ْعلَ ُم ِم ْن ُه َف ُه َو َضال ٌّ ُمتَکَلِّف»( .فضل بن

حسن 1385 ،ق ،ص  -333مجلسی ،ج ،47ص  )216امام صادق

میفرماید :ه ر ک س

مردم را بهطرد خود بخواند ،درحالیکه در میا نن ا داناتر از او باشد ،چنین شخصی ،مراه و
(محمدی ،هوشمند 1379 ،ش ،ص)719 ،
حدش تجاوز کرده است.
از ّ
ّ
بدو ش

توجه از ریاکاری است .راغس اص فهانی می،وی د« :س زاوار اس ت ک ه
جلس ّ

واعظ ،ابتدا خود ،موعاه پتیرد و سپس دیگرا را موعاه کند ».بلکه بینا ش ود و دیگ را را
بینا کند .هدایت شود و به هدایت دیگرا پردازد .در جای دیگر با بیا تمثیلی می،وید مانن د
خورشید باشد که به ماه نور میدهد و خودش بیش ازننچه به ماه میده د ،ن ور دارد و مانن د
نتش باشد که نهن را سرخ و داغ مي کند وخودش ُسرخي بیشتری دارد( .ک ار،ر 1381 ،ش،
شماره  ،36ص )61
کسانی که با تکلّف در عباد  ،قصد دست و پیدا کرد مقام دارند از شمار متکلّف انی ان د
که خود را و عبادا خود را دستنویز امیال نفسانی خ ود ق رار دادهان د و ای ن أخ الق ب ا
ُخلوص نیّت در عباد ُمنافا خواهد داشت.
اد ُق « :ربما َأقَمت نَ ْفسی علَی الْ ِعب ِ
قَالَ الص ِ
ید ْ ِ
اإل ْخ َالص»( .مجلس ی،
ال ی ُ ِر ُ
َ َ
ُ َّ َ ْ َ َ َ َ
َّ
ادة ُمتَکَلِّف ًا َو ه ّ ُ
ج ،69ص ) 319 ،چه بسابه عباد خودفریفته شدى و ،ما کردى بهوسیله عباد میت وانی
براى خود مقامی پیدا کنی درحالیکه خداوند از تو عباد را خالصانه میخواهد( .عط اردی،
 1378ش ،ج ،2ص)492 ،
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نتیجهگیری
نگاهی شود به تاریخ اسالم ،أفرادی را شاهداست که با ژستهای مختل ف و مق دسمآب ب ه
روش متکلّفین ،به روش ورود به عرصۀ تبلیغ تصنُّعی ،به جاي تقوي واستمداد از نصر هاي
إلهي لطمههای زیادی ،وارد کردند .ن هم مخصوصا به قشر ارزشمند مبلغین .پوش ید لب اس
ریاکاری ودروغ وتزویرو ساختن شخصیتي تصنُّعی وساختگی ب رای فری س دیگ را ک ه در
منطق دین ج ایي ن دارد .پی ام ه ای پرورد ،ار خواس تار پی ام رس انانی ب هدوراز تکل ّ ف،
پیامرسانانی مطمئن در جهت اصالح جامعه با روشهای صحیح و بر،رفته از َم نش اهلبی ت
تصرد وتکل ُّفی در إب الغ دس تورا إله ی نداش تند .پی امی
است که حتی کوچ ترین ُّ
صریح با روشی صحیح.
پس با شناخت این صفا باید عالئق ُدنیوی و مادی و أمیال نفسانی و روشه ای غل ط
رایج (را که درنیا و روایا به ن اشاره شد) ،در وجود پیشقراوال امر تبلیغ که روحانی ّ ت
هستند خودن،اه یا ناخودن،اه ،رخنهای نکند
و طلبههای عزیز و شا،ردا مکتس اهلبیت
که ،ناهی است بزرگ ،انحرافی است عایم و عاقبتی است نافرجام.
و فرمایش نبی اکرم

را در دوری از تکلّف به کار بندیم که فرمود:

( َفات َّ ِق هال و است ِقم نَ ْفسی ی ْغنِی ع ِن التکَل ِ
ُّف َو ی ْطبع َی بِ ِطب ِاع ْ ِ
اإل َیما  )...بترس از جناب اح دیّت
ّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ
َ َُ
َ
و التجا به او بر و از حدود شرع انحراد جائز مدار تا غنی سازد تو را از تکلّف و تصنّع و در
دل تو ایما و محبّت خود را جا دهد ...و نیز فریفته مشو و ضایع مکن اوقا خود را از براى
عزتی که نخ ر او
تحصیل لباسی که نخر او کهنه شد است و ضایع شد  ...و فریفته مشو به ّ
قدى که نخر او مخفی شد در زیر زمین و زی ر
ذلّت و خوارى است و فریفته مشو به خوش ّ
خاك است .حاصل ن که عاقل باید که هر چه در عرضه تغیّر و زوال است ،دل ب ه او نبن دد و
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همت بر تحصیل او نگم ارد و عم ر عزی ز خ ود را در راه او نب ازد.
فریفته او نشود و وجهه ّ
(،یالنی 1377 ،ش ،ص)237-238 ،

و اهلل َ يُحِبُّ المُتُکلسفین و خدا دوست نمیدارد تکل ُّف کنند،ا را (مجلسی ،ج ،2ص،
)109
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکسلِینَ همانا خدا دوست دارد کسانی را ک ه او را وکی ل ق رار دهن د.
(نلعمرا )159 ،
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منابع
 القرن الکریم (با ترجمه تفسیر جوامع الجامع ،بهرام پور ،فوالدوند ،مشکینی).
.1ابن شیخ طبرسی ،شیخ حس ن ( 1370ش) .مک ارم األخ الق ،ق م :ش ریف رض ی (چ اپ
چهارم).
.2پهلوا  ،منصور ( 1380ش) .کمالالدین ،قم :دار الحدی (چاپ اول) جلد اول.
.3تمیمی نمدى ،عبدالواحد ( 1366ش) .تصنیف غررالحکم و دُرر الکلم ،ق م :دفت ر تبلیغ ا
(چاپ اول).
.4جعفرى ،بهراد ( 1380ش) .تُحف العقول ،تهرا  :اسالمیه (چاپ اول).
.5جنتی ،احمد ( 1382ش) .تُحف العقول  ،تهرا  :مؤسسه امیرکبیر (چاپ اول).

.6حرانی ،ابن شعبه ( 1404ق) .تُحف العقول عن نل الرسول

 ،قم :جامعه مدرس ین(چ اپ

دوم).
.7حکیمی ،اخوا ؛ نرام ،احم د ( 1380ش) .الحی اة ،ترجم ه احم د نرام ،ته را  :دفت ر نش ر
فرهنگ اسالمی (چاپ مکرر) جلد دوم.
.8خسروى حسینی ،سید غالمرضا ( 1375ش)  .ترجمه و تحقیق مفردا الفاظ قرن  ،ته را :
انتشارا مرتضوى (چاپ دوم) جلد چهارم.
.9خوانسارى ،نقا جمالالدین ( 1366ش) .شرح نقا جمالالدین خوانس ارى ب ر غ ررالحکم،
تهرا  :دانشگاه تهرا (چاپ اول).
.10سید رضی 1414( ،ق) .نهج البالغه ،قم :انتشارا هجر (چاپ اول).
.11دشتی محمد ( 1379ش) .نهج البالغه – ترجمه محمددشتي ،قم :انتشارا مش هور (چ اپ
ّاول).
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.12شیخ صدوق ( 1395ق) .کمالالدین و تمام النعمة ،تهرا  :انتش ارا اس المیه (چ اپ دوم)
جلد اول.
.13شیخ صدوق ( 1400ق) .أمالي الصدوق ،بیرو  :انتشارا اعلمي (چاپ پنجم).
.14عطاردي ،عزیز ه ّال ( 1378ش) .ایما و کفر ،تهرا  :انتشارا عطارد (چاپ اول) جلد دوم.
.15فضل بن حسن ،حفید شیخ طبرسی ( 1385ق) .مشکاة األن وار ف ي غ رر األخب ار ،نج ف:
حیدریه (چاپ دوم).
.16فیض االسالم ،سید علینقی (بیتا) .بنادر البحار ،تهرا  :انتشارا فقیه(چاپ اول).
.17قرائتی ،محسن ( 1383ش) .تفسیر نور ،تهرا  :مرکز فرهنگی درسه ایی از ق رن (چ اپ
یازدهم).
.18قرشی ،سید علیاکبر ( 1371ش) .قاموس قرن  ،تهرا  :دار الکتس اإلسالمیة (چاپ شش م)
جلد ششم.
.19کار،ر ،رحیم .تبلیغ در سیره و ،فتار عارفا  ،مجله مبلغا (شماره  36و .)6
.20کمرهاى ،محمدباقر ( 1376ش) .امالی شیخ صدوق ،تهرا  :انتشارا اسالمیه (چاپ ششم).
،.21یالنی ،عبدالرزاق ( 1377ش) .مصباح الشریعة ،تهرا  :پیام حق (چاپ اول).
ّ
.22مجلسی (مختلف) بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،تهرا  :انتشارا اس المیه
(چاپ مکرر).
.23محمدى شاهرودى ،عبدالعلی ( 1377ش) .مع اني األخب ار ،ترجم ه محم دی ،ته را  :دار
الکتس االسالمیه (چاپ دوم) جلد دوم.
عبدال؛ هوشمند ،مهدى؛ ( 1379ش) .مشکاة االنوار ،ق م :ش ریف رض ی (چ اپ
.24محمدى،
هّ
چهارم).
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.25مطهری ،مرتضی .مشکل اساسی در سازما روحانیت (ده ،فتار) ،انتش ارا ص درا (چ اپ
پنجم).
 .26مطهري ،مرتضي (تابستا  1368ش) .حماسه حسینی ،بیج ا :انتش ارا ص درا (چ اپ
چهاردهم) جلد اول.
 .27مکارم شیرازى ،ناصر ( 1374ش) .تفسیر نمونه ،تهرا  :دار الکتس اإلسالمیة (چ اپ اول)
جلد نوزدهم.
 .28موسوى ،همدانی ،سید محمدباقر ( 1374ش) .ترجمه تفسیر المیزا  ،قم :دفت ر انتش ارا
اسالمی جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم (چاپ پنجم) جلد هفدهم.
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