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مقدمه

حضرت محمد؟ص؟:  
َنة؛ ْن َيُكوَن َرَمَضاُن الّسَ

َ
 أ

َ
َوّد

َ
َعْبُد َما ِفي َرَمَضاَن ل

ْ
ُم ال

َ
ْو َيْعل

َ
ل

گـر بنـده خـدا می دانسـت کـه مـاه رمضـان چیسـت )چـه برکتی  ا
وجـود دارد( دوسـت می  داشـت کـه تمـام سـال، رمضـان باشـد. 1

ماه مبارک رمضان، با شوکتی شگرف، به روی مشتاقان خدا، 
آغوش می گشاید و با هالل محرابی  اش، هلهلۀ اهل پارسایی و 
پروا می انگیزد. در  ماه مبارک رمضان، می توان ذخایر درون را 
غنی ساخت و ریزش های نفسانی را با رویش  های سبز » صبر«  و 
خ می نمایند که  »صلوة«  جبران نمود. چرا که لغزشگاه ها، آنگاه ر
کاهش ذخایر نفسانی توان حرکت  های پیش رونده را از رهروان 
سلب گرداند. گویا با تشریع روزه برای اهل ایمان، پرودگار مهربان 
اراده فرموده که هر سال با انباشت ذخایر نوین معنوی، از توان 
سیر و سلوک در صراط مستقیم کاسته نشده و با امداد از روشنایی 
که هر  روزه ، فانوس فطرت پایدار بماند.روزه، آموزه هایی دارد 

1. بحار االنوار)ط-بیروت( ج 93، ص 346 ، ح 12.



کدام از آنها دریایی از معنویت را به اوج می رساند. 
از  مراقبت  خودسازی،  فرصت  اعطای  بر  افزون  رمضان، 
نفس را برای روزه داران ملکه نموده و با کاستن تعلقات دنیایی، 
نگاهی  با  می توان  که  می آورد  دنبال  به  را  بصیرتی  و  نورانیت 
کاوی نمود و به زشتی و زیبایی آنها با  گذشته را وا الهی، اعمال 
دیدۀ انصاف نگریسته و حراستی قوی را در وجود خود پدید آورد. 
که  خ می نماید و ماندگار می گردد  این برکات، آن گاه بیشتر ر
غ جان ما به پناه گاه امن و آرام مسجد پناه ببرد و در میان خیل  مر
ل اهل ایمان، زمزمۀ مناجات  اراده های پوالدین و دل های زال

برگیریم.
و مسجد  که رمضان  ناشدنی است  انکار  این حقیقتی  آری 
پیوندی عمیق و دیرینه دارند و همزمان با فرارسیدن رمضان، 
نمایش  به  را  بندگی  و  صمیمیت  همدلی،  از  ضیافتی  مساجد 
می گذارند و آیین های عبادی، پر رنگ تر و پر شورتر از قبل تجلی 

می یابند.
فرصتـی بـس گران بهـا کـه خـدای تبـارک ابتـداء در اختیـار تـک 
تـک مؤمنـان و میهمانـان ضیافـت خویـش و سـپس بـرای مبلغـان 
و پرچمـداران هدایـت جامعـه قـرار داده اسـت و همان طـور کـه در 
رجـب و شـعبان می بایسـت زنـگار دل بگیریـم و خـود را مهیـای 
نشسـتن بـر خـوان کرامـت الهـی کنیـم، بـر اهـل علـم و منبـِر وعـظ 
کـه خویـش را مهیـای هدایـت و بهره بـرداری  هـم فـرض اسـت 

کثـری از فضـای بی بدیـل مـاه ضیافـت الهـی نماینـد.  حدا
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آنچـه در ایـن ایـام و لیالـی بیـش از هـر زمـان دیگری مـورد تقاضا 
و درخواسـت مخاطبـان مؤمـن منابـر و محافـل مذهبـی اسـت، 
کـه برگرفتـه از  سلسـله مباحـث معرفتـی، اخالقـی و معنـوی اسـت 
آیـات، روایـات وسـیرۀ معصومیـن؟مهع؟  می باشـد و بتوانـد بـا قالبـی 
نـو و بـا بیانـی رسـا و ارائـه ای دلنشـین، آرام بخـش دل و جـان روزه 

داران و چـراغ راه جوینـدگان علـم و معرفـت باشـد.
راسـتای رسـالت خـود در  امـور مسـاجد در  بـه  مرکـز رسـیدگی 
ارائـه خدمـات فرهنگـی و تبلیغـی، مجموعـه ای از منشـورات و 
محتواهـای سـودمند را بـه مناسـبت مـاه مبـارک رمضـان تـدارک 
دیـده اسـت و ایـن اثـر حلقـه ای از سلسـله محصـوالت و محتوایـی 
گـون را بـا بهره گیـری از قلمـی شـیوا و اثرگذار  اسـت کـه مباحـث گونا

گـردآوری نمـوده اسـت. تألیـف و 
ضمـن سـپاس از تالش هـا و زحمـات نویسـندگان و محققیـن 
تأمیـن محتـوای  و  تولیـد  ادارۀ  گرانقـدر در  ارجمنـد و همـکاران 
گرامیـان  نـگاه شـما  اثـر، در  ایـن  امیدواریـم  معاونـت فرهنگـی، 
افتـاده و پیشـنهادات  ائمـۀ محتـرم جماعـات مقبـول  بـه ویـژه 
معاونـت  در  خویـش  خادمـان  از  را  خویـش  ارزشـمند  نظـرات  و 

نفرماییـد. دریـغ  مرکـز  اجتماعـی  فرهنگـی 

جعلنااهللمنعامریمساجداهلل

مرکزرسیدگیبهامورمساجد

معاونتفرهنگی-اجتماعی
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21
خودسازی

انگیزه سازی

ابـو امامـه باهلـی می گویـد: ثعلبـة بـن حاطـب انصـارى، خدمت 
کـرم؟ص؟ رسـیده و گفـت: اى رسـول خـدا! از خـدا  حضـرت رسـول ا

بخـواه تـا مالـی بـه مـن روزى دهـد و مـرا توانگـر سـازد.
گـر خدا به کسـی  نبـی گرامـی؟ص؟ فرمـود: واى بـر تـو اى ثعلبـه! ا
مـال کمـی بدهـد کـه بتواند شـکر نعمـت را به جـاى آورد بهتر از این 
اسـت کـه دارائـی زیـاد بـه او مرحمـت کنـد و او توانائـی آن را نداشـته 

باشـد کـه شـکر نعمتـش را بـه جـاى بیاورد.
ثعلبـه بـار دیگـر چنیـن اسـتدعائی کـرد. حضـرت فرمـود: آیـا تـو 
راضی نیسـتی که مانند نبی اهلل باشـی؟ سـوگند به کسـی که جانم 
گـر من بخواهم که سـیل طـال و نقره از کوه ها  در یـد قـدرت اوسـت، ا



جـارى شـود، جـارى خواهد شـد.
ثعلبه در جواب، عرض کرد: به خدائی که تو را به حق مبعوث 
کند، تمام  که مال زیادى به من عنایت  کنی  گر از او طلب  کرد، ا
که بر آن تعلق می گیرد را به صاحبان حق خواهم  حقوق شرعی 
داد. پیامبر؟ص؟ دعا کرد: بار خدایا، ثعلبه را مالی زیاد روزى کن. 
ثعلبه گوسفندى خرید، همان گونه که کرم ها در اندک مدتی تولید 
نسل کرده و زیاد می شوند، آن گوسفند هم زاد و ولد کرد و زیاد شد. 
گنجایش  که بعد از مدتی، مراتِع مدینه با آن وسعت،  به طوری 
نگاه دارى آن ها را نداشت. ثعلبه گوسفندان را به طرف بیابانی از 
بیابان هاى مدینه راند و آن قدر کارش باال گرفت که براى اداى 
نمازهاى پنج گانه، فقط نماز ظهر و عصر را با جماعت می گزارد و 
نمازهاى دیگر را در جماعت حاضر نمی شد. باز گوسفندان مانند 
کرم ها زاد و ولد کردند و مشغله ی ثعلبه زیاد شد و فقط نماز جمعه 
ثعلبه  و  کردند  ولد  و  زاد  باز  گوسفندان  با جماعت می گزارد.  را 
براى رسیدگی به آن ها از شرکت در نماز جمعه نیز محروم ماند و 

نتوانست در آن حاضر شود.
روزى رسول اهلل؟ص؟ از اصحاب سؤال کرد: ثعلبه چه می کند؟ 
پاسخ دادند: گوسفندى خرید و به دعاى شما خداوند آن قدر به 
او برکت داد که مدینه گنجایش و تحمل گوسفندان او را نداشت.

حضـرت رسـول؟ص؟ سـه بـار فرمـود: »یـا ویـح ثعلبـه« واى بـر 
ثعلبـه. در همیـن اثنـاء خداونـد متعـال ایـن آیـه را فـرو فرسـتاد:
ِإّنَ  ْم  ْیِ

َ
َعل  ِ

ّ
َو َصل ِبا  ِیْم  ُتَزّکِ َو  ُرُهْم  ُتَطّهِ َصَدَقًة  ْم  ْمواِلِ

َ
أ ِمْن  »ُخْذ 
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ْم«1 )اى محمد! از اموال آنان زکات و صدقه بگیر  ُ َتَک َسَكٌن لَ َصال
کیزگی آنان را زیاد کنی،  ک کنی و به وسیله آن صدقه، پا تا آن ها را پا

و برایشان دعا کن، همانا دعاى تو براى آنان آرامش است.(
و بدیـن وسـیله خداونـد فرایـض و واجبـات از صدقـه را فـرو 
کـرم؟ص؟ دو نفـر از مسـلمانان را بـراى گرفتـن صدقه  فرسـتاد. نبـی ا
کـه چگونـه صدقـه بگیرنـد.  آنـان نوشـت  کـرده و بـراى  تعییـن 
کـس از بنـی سـلیم  حضـرت بـه آن دو فرمـود: نـزد ثعلبـه و فـالن 
برونـد و از آنـان زکات متعلـق بـه اموالشـان را بگیرنـد و بیاورنـد. آن 
کـه مأمـور وصـول زکات بودنـد، ابتـداء نـزد ثعلبـة آمدنـد و  دو نفـر 
گرامـی را بـراى او  کردنـد و دسـت خـط پیغمبـر  از او مطالبـه زکات 
خواندنـد. ثعلبـه گفـت: ایـن چیـزى کـه از مـن می خواهیـد، زکات 
گـر بـه طـور صریـح جزیـه  و صدقـه نیسـت، بلکـه »جزیـه« اسـت و ا
نباشـد، همتـاى جزیـه اسـت. مـن ایـن حرف هـا را نمی دانـم. شـما 

برویـد تـا مـن در ایـن بـاره فکـر بکنـم، بعـدًا بیائیـد.
آنـان نـزد مـردى کـه از بنـی سـلیم بـود، رفتنـد و اظهـار داشـتند 
پیغمبـر خـدا؟ص؟ فرموده اسـت که زکات امـوال خود را بده. آن مرد 
بـا گشـاده روئی، بهتریـن شـتران خـود را بـراى زکات برگزیـد و از گله 
کرم؟ص؟ کرد. وقتی که آنان  بیرون آورد و تقدیم فرسـتادگان نبی ا
آن شـتران برگزیـده را دیدنـد گفتنـد: ایـن شـترانی کـه بـراى صدقـه 
کـه بـه امـوال تـو تعلـق می گیـرد، بیشـتر  می دهـی، از صدقـه اى 
کـه زیادتـر از زکات متعلقـه بگیریـم.  اسـت و مـا مأموریـت نداریـم 

1.  سوره توبه، آیه 104
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مـرد زکات دهنـده گفـت: بلـی، بگیریـد. من از صمیـم قلب بهترین 
شـتران خـود را دادم و بـه ایـن کار هـم خشـنودم. 

آن دو نفـر پـس از وصـول زکات، مجـددًا نزد ثعلبـه آمدند. ثعلبه 
گفـت: نوشـته پیغمبـر را بدهیـد تـا ببینـم در آن چـه نوشـته اسـت؟ 
پـس از قرائـت آن نامـه اظهـار داشـت: ایـن زکات نیسـت، بلکـه 
 برویـد تـا بـاز هـم در 

ً
جزیـه اسـت یـا همتـاى جزیـه می باشـد! فعـال

ایـن بـاره فکـر کنـم.
آن دو مأمور برگشتند و خدمت رسول خدا؟ص؟ رسیدند.

هنگامـی کـه رسـول گرامـی؟ص؟ آن دو را دیـد، قبـل از آنکـه آنان 
صحبـت کننـد و رویـداد را بگوینـد، فرمـود: واى بـر ثعلبـه. سـپس 
بـراى آن مـرد بنـی سـلیم، کـه زکات خـود را از بهتریـن شـتران داده 
بـود، دعـاى خیـر کـرد و از خداونـد بـراى او برکـت اسـتدعا نمود. آن 
مأمـوراِن وصـول صدقـه، پیغمبـر گرامـی؟ص؟ را از نتیجـه مأموریت 
گاه  خـود و عملـی کـه ثعلبـه و آن مـرد بنـی سـلیمی کـرده بودنـد، آ

سـاختند. پـس خداونـد تعالـی ایـن آیـه را فـرو فرسـتاد:
کاُنـوا  ـِ�نْ آتانـا ِمـْن َفْضِلـِه ...« تـا »ِبـا 

َ
ـْم َمـْن عاَهـَد اهَّلَل ل  »َو ِمْنُ

2 .1 َيْكِذُبـوَن«

اقناع اندیشه

خودسـازی و تهذیـب نفـس، مسـئله ای اسـت کـه انسـان های 

1.  التوبه، آیات 75 الی 77
2.  محمد جعفر اسالمی، شأن نزول آیات، ص: 310
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مؤمـن بـه دنبـال آن هسـتند، چـرا کـه مهـذب شـدِن نفـس، نتیجه 
مهمـی بـه دنبـال دارد. همـان کـه خداونـد متعـال می فرمایـد:

ْنـاُر خاِلديـَن فیـا َو ذِلـَک َجـزاُء 
َ
ـا اْل ِتَ ْ َ

ـری ِمـْن ت ْ ج
َ

ـاُت َعـْدٍن ت َجّنَ
ـى.1

َ
َمـْن َتَزّک

]و آن [ بهشت هاى پایدارى است که از زیِر ]درختاِن [ آن نهرها 
جـارى اسـت کـه در آن جاودانه انـد و ایـن اسـت پـاداش کسـانی که 

ک کرده اند. خـود را ]بـا ایمـان و عمـل صالـح از آلودگی ها[ پـا
البته مسـیر خودسـازی مسیر سـاده ای نیست و موانع متعددی 
بـر سـر راه خودسـازی وجـود دارد کـه انسـان مؤمـن بـا تـالش و دعـا 
بایـد ایـن موانـع را از سـر راه بـردارد. برخـی از موانـع خودسـازی را در 

اینجـا بیـان  می کنیـم:

1. انباشته شدن گناهان

فرمـود: هـر گاه بنـده اى گناهـی مرتکب شـود، نقطه سـیاهی در 
گـر توبـه  گـر توبـه کـرد، برطـرف می شـود و ا قلبـش پیـدا می گـردد. ا
نکـرد، گنـاه روى گنـاه می آیـد و کم کـم سـیاهی همـه قلـب او را فـرا 
می گیـرد و بـا قلـب سـیاه و گنـاه بسـیار می میـرد، و خداونـد دربـاره 

آنـان می فرمایـد:
کارهـاى  کاُنـوا َيْكِسـُبوَن «2 »تاریکـی و  ـْم مـا  ِبِ و

ُ
 راَن َعـى  ُقل

ْ
»َبـل

زشتشان بر دل هاى آنان چیره گشته و پرده اى ایجاد نموده.«

1.  طه، آیه 76
2.  المطففین، آیه 14
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پـس عاقـل کسـی اسـت کـه خـود را مـرده پنـدارد و از خـدا طلـب 
رجعـت بـه دنیـا نمایـد تـا توبـه کنـد و خـود را اصـالح نمایـد و رابطـه 
را بـا شـیطان قطـع کنـد، اینجاسـت کـه خـدا دسـت او را می گیـرد تـا 

خـود را اصـالح نمایـد.1

2. وابستگی های دنیوی
 ِبـِه ِسـّتٌ ُحـُب  

َّ
 َمـا ُعـِیَ اهَّلُل َعـّزَ َو َجـل

َ
ل ّوَ

َ
 اهَّلِل؟ص؟  ِإّنَ أ

ُ
 َرُسـول

َ
َقـال

اَحِة َو ُحّبُ  ْوِم َو ُحـّبُ الّرَ َعـاِم  َو ُحـّبُ الّنَ َئاَسـِة َو ُحـُب  الّطَ ْنَیـا َو ُحـُب  الّرِ
ُ

الّد
َسـاِء.2 الّنِ

آن  وسیله ی  به  که  چیزی  اّولین  فرمودند:  خدا؟ص؟  رسول 
معصیت خدا انجام گرفت، شش صفت بود: عالقه به دنیا، عالقه 
به ریاست، ، عالقه به غذا، عالقه به خواب، عالقه به راحتی، عالقه 

به زن.

3. پرخوری
َیْطَغى  ِمْن  

َ
َبْطَن  ل

ْ
ٍد ِإَن  ال ّمَ َبا ُمَ

َ
 ِل َيـا أ

َ
: َقـال

َ
ِب َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ َقـال

َ
َعـْن أ

ْبَغُض 
َ
 َبْطُنـُه َو أ

َ
 َو َعـّزَ ِإَذا َخّف

َّ
َعْبـُد ِمـَن اهَّلِل َجـل

ْ
ْقـَرُب َمـا َيُكـوُن ال

َ
ْکِلـِه  َو أ

َ
أ

 َبْطُنُه.
َ َ
 ِإَذا اْمَتل

َّ
َعْبـُد ِإَل اهَّلِل َعّزَ َو َجـل

ْ
َمـا َيُكـوُن ال

طغیـان  پرخـوری  اثـر  در  شـکم  فرمودنـد:  صـادق؟ع؟  امـام 
کـه  می کنـد. نزدیک تریـن احـوال بنـده بـه خـدا هنگامـی اسـت 
شـکمش خالـی باشـد، و بدتریـن حـاالت وقتـی اسـت کـه شـکمش 

1.  حسن بن محمد دیلمی، إرشاد القلوب إلی الصواب، ج 1، ص: 46
2.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 289
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باشـد. ُپـر 
ْسـِر 

َ
همچنیـن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می فرمایـد: ِنْعـَم  اْلَعـْوُن  َعَلـی  أ

ُع.1 َجـّوُ ْفـِس  َو َکْسـِر َعاَدِتَهـا الّتَ الّنَ
شکستن  و  نفس  کنترل  برای  کمک  بهترین  گرسنگی 

عادت های او می باشد.

4. پیروی از هوای نفس

وى   َ الْ ِبِع  َتّتَ »ال  می فرماید:  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند 
َک َعْن َسبیِل اهَّلِل.«2

َّ
َفُیِضل

راه خـدا منحـرف  از  را  تـو  کـه  پیـروى مکـن  نفـس  هـواى  از 
. می کنـد

5. زیاد سخن گفتن

ـُه 
َ
ْمـِت  َفِإّن ْیـَک  ِبُطـوِل  الّصَ

َ
رسـول خـدا؟ص؟ بـه ابـوذر فرمـود: َعل

ْمـِر ِدیِنـک .3
َ
 أ

َ
ـَک َعـى

َ
ِ َو َعـْوٌن ل ـَیاِطین

َ
َمْطـَرَدٌة ِللّش

تو را به طول سکوت سفارش می کنم، زیرا بدین وسیله شیطان 
از تو دور می شود. سکوت کمک خوبی است برای حفظ دین.

 6. نشناختن مسیر شیطان و تبعیت از او

 ُخُطَواِت 
ْ
ِبُعـوا  اَل َتّتَ

ْ
ِذيـَن َءاَمُنوا

َّ
ـا ال

هّیَُ
َ
خداونـد متعـال می فرمایـد: َيأ

1.  علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص: 494
2.  سوره ص، آیه 26

3.  محمد بن علی بن بابویه، الخصال، ج 2، ص: 526
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نَكِر  َفْحَشـاِء َو اْلُ
ْ
ُمُر ِبال

ْ
ُه َيأ

َ
ـْیَطاِن َفِإّن

َ
ِبـْع ُخُطـَواِت الّش ـْیَطاِن َو َمـن َيّتَ

َ
الّش

ِكّنَ اهَّلَل 
َ
َبًدا َو ل

َ
َحـٍد أ

َ
ْن أ ُتـُه َمـا َزکـَى  ِمنكُم ّمِ ْیكـُمْ  َو َرْحَ

َ
 اهَّلِل َعل

ُ
ـْواَل َفْضـل

َ
َو ل

یٌع َعِلمی.1 ُيَزکـّى ِ َمـن َيَشـاُء َو اهَّلُل مَسِ
اى کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، پـاى از پـِی گام هـاى شـیطان 
منهیـد، و هـر کـس پـاى بـر جـاى گام هاى شـیطان نهـد ]بداند که [ 
گـر فضـل خـدا و  او بـه زشـت کارى و اعمـال ناپسـند وامـی دارد، و ا
ک نمی شـد،  کـس از شـما پـا رحمتـش بـر شـما نبـود، هرگـز هیـچ 
ک می گردانـد و خدا  ولـی ]ایـن [ خداسـت کـه هـر کـس را بخواهـد پـا

]سـت کـه [ شـنواِى داناسـت.

7. پیمان شکنی با خداوند

ْم  اِنِ ْیَ
َ
وَن ِبَعْهـِد اهَّلِل َو أ ِذيَن َيْشـتَرُ

َّ
خداونـد متعـال می فرمایـد: ِإّنَ ال

ُمُهـُم اهَّلُل َو اَل َينُظـُر  ِ
ّ
ِخـَرِة َو اَل ُيَكل

ْ
ـْم ِف ااَل ُ

َ
َق ل

َ
ئـَک اَل َخـال

َ
ْول

ُ
ًنـا َقِلیـاًل أ َ َ

ث
ِلـمی.2

َ
ـْم َعـَذاٌب أ ُ

َ
ِیـْم َو ل ِقَیاَمـِة َو اَل ُيَزّکِ

ْ
ـْم َيـْوَم ال ْیِ

َ
ِإل

کسـانی کـه پیمـان خـدا و سـوگندهاى خـود را بـه بهـاى ناچیـزى 
می فروشـند، آنان را در آخرت بهره اى نیسـت و خدا روز قیامت با آنان 
سـخن نمی گویـد، و بـه ایشـان نمی نگـرد، و پاکشـان نمی گردانـد، و 

عذابـی دردنـاک خواهنـد داشـت.

8. نداشتن واعظی از درون و دوست مشفق
ِبـِه  َو َزاِجٌر ِمْن َنْفِسـِه  

ْ
ـُه َواِعـٌظ ِمـْن َقل

َ
ـاِدُق؟ع؟  َمـْن َلْ َيُكـْن ل  الّصَ

َ
َقـال

1.  النور، آیه 21
2.  آل عمران، آیه 77
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ُه  ِمـْن ُعُنِقِه .1 يـٌن ُمْرِشـٌد اْسـَتْمَكَن َعُدّوُ ـُه َقِر
َ
َو َلْ َيُكـْن ل

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: کسـی کـه واعظـی از قلبـش، و مانعـی 
از نفسـش نداشـته باشـد، و دوسـت هدایت کننـده بـراى او نباشـد، 

دشـمنش بـر دوشـش سـوار می شـود.
گـر انسـان مؤمـن، تـالش خویـش را بـرای تهذیب نفـس انجام  ا
دهـد و سـعی در رفـع ایـن موانـع نیـز داشـته باشـد، امیـد اسـت کـه 

بتوانـد نفسـش را تهذیـب نمـوده و بـر خـودش مسـلط گـردد.

رفتارسازی

روایـت عنـوان بصـری، یکـی از دسـتور العمل هـای بسـیار مهـّمِ 
وجـود مقـدس امـام صادق؟ع؟ می باشـد که در بردارنـده ی نکاتی 
نغـز و بدیـع در تهذیـب نفـس بـوده و جهـت اسـتفاده ی تمامـی 
بسـیاری  اسـت.  شـده  صـادر  ائمـه؟مهع؟  نورانـی  مکتـب  پیـروان 
از عرفـا، علمـا و بـزرگاِن اخـالق، اهتمـام خاصـی بـه ایـن روایـت 
شـریف داشـته اند؛ از جملـه مرحـوم آیـت اهلل سـید میـرزا علی قاضی 
گردان خود دسـتور می دادند  طباطبایـی؟هر؟ بـه ارادتمندان و شـا
کـرارًا می فرمودنـد: »بایـد آن را  کننـد و  کـه آن را بنویسـند و عمـل 
در جیـب خـود داشـته باشـید و هفتـه ای یکـی دو بـار آن را مطالعـه 
گردان خـود را بـدون التـزام بـه مضمـون ایـن روایـت  کنیـد.« و شـا

نمی پذیرفتنـد.
ذیـاًل بخشـی از ایـن روایـت شـریف را بـرای بهره منـدی تمامـی 

1.  محمد بن علی بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص: 402
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مشـتاقان سـلوک الـی اهلل ذکـر می کنیـم.
عنـوان بصـری کـه پیرمردی سـال خـورده بـوده و از عمرش نود 

و چهـار سـال می گذشـت گفت:
»بـه حضـرت عرضـه داشـتم: از خداونـد خواسـتم کـه قلـب شـما 
را نسـبت بـه مـن مهربـان کنـد و از علـم شـما روزی ام فرمایـد و امیـد 
کـه دربـاره وجـود شـریف شـما خواسـته ام  دارم خداونـد آنچـه را 

اجابـت فرمایـد.
حضرت فرمودند: ای اباعبداهلل! علم به آموختن نیست. علم 
نـور اسـت و در قلـب کسـی قـرار می گیـرد کـه خداونـد تبـارک و تعالـی 
گـر علـم می خواهـی  هدایـت او را اراده فرمـوده باشـد. بنابرایـن ا
ابتـدا بایـد حقیقـت عبوّدیـت )بندگی( را در وجـود خودت بخواهی 
و علـم را بـا عمـل کـردن، طلـب کنـی و از خداونـد طلـب فهـم کـن تـا 
)علـم را( بـه تـو بفهمانـد. عـرض کـردم: ای شـریف. فرمودنـد: مـرا 
اباعبـداهلل صـدا بـزن. گفتـم: ای اباعبـداهلل! حقیقـت عبوّدیـت و 

بندگـی چیسـت؟ فرمودنـد: سـه چیـز اسـت: 
کـه پـروردگار بـه او سـپرده  1- اینکـه بنـده خـدا در مـورد آنچـه 
اسـت، بـرای خـودش ملکیتـی نبیند. چرا که بنـدگان ِملکی ندارند 
)مالـک حقیقـی خداونـد تبـارک و تعالی اسـت( و همه اموال را از آِن 
خداونـد می بیننـد و آن را در جایـی قـرار می دهـد )مصـرف می کنـد( 

کـه خداونـد امـر فرموده اسـت.
2- بنـده خـدا بـرای خودش مصلحت اندیشـی و تدبیر نمی کند. 

)مصلحـت و تدبیـر واقعی را در دسـت خداوند می داند.(
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3- تمـام اشـتغال او در اطاعـت از اوامـر و نواهـی خداونـد محصور 
می شـود.

گـر بنـده خـدا در آنچـه کـه پـروردگار بـه او سـپرده اسـت،  پـس ا
ملکیتـی بـرای خـودش نبینـد، در ایـن صورت انفاق کـردن برایش 
کـه خداونـد امـر فرمـوده اسـت آسـان می شـود؛ و وقتـی  در چیـزی 
کـه تدبیـر امـورش را بـه مدّبـرش بسـپرد )و اهـل توکل شـود( تحمل 
مصیبت هـای دنیـا برایـش آسـان می گـردد؛ و زمانـی کـه بـه آنچـه 
خداونـد امـر و نهـی کـرده اسـت مشـغول باشـد، دیگـر فرصتـی برای 

خودنمایـی و فخـر فروشـی بـه مـردم پیـدا نمی کنـد. 
گرامـی  کـه خداونـد بنـده را بـا ایـن سـه )خصلـت(  پـس وقتـی 
بفرمایـد، دنیـا و ابلیـس و مـردم در نظـرش کوچـک خواهنـد بـود؛ 
و دیگـر دنیـا را بـرای زیاده خواهـی و فخـر و مباهـات بـه مـردم و 
بـرای عـّزت و جاه طلبـی و آنچـه را کـه نـزد مـردم اسـت نمی خواهـد 

و عمـرش را بـه بیهودگـی نمی گذرانـد.
این اولین درجه تقواست که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: 
 
ً
ْرِض َو ال َفسادا

َ
ا ِف اْل ّوً

ُ
یُدوَن ُعل ذيَن ال ُير

َّ
ها ِلل

ُ
َعل ْ ج

َ
اُر اْلِخَرُة ن

َ
َک الّد

ْ
»ِتل

«1 »آن سرای آخرت است که برای کسانی که در  قینَ ُمّتَ
ْ
عاِقَبُة ِلل

ْ
َو ال

زمین قصد بلند پروازی ندارند و دنبال فساد نمی گردند، قرار دادیم 
و سرانجاِم نیک، برای مردم با تقوا است.«

بـه مـن توصیـه ای بفرماییـد،  اباعبـداهلل!  کـردم: ای  عـرض 
کـه آن هـا توصیـه ی  فرمودنـد: تـو را بـه ُنـه چیـز وصیـت می کنـم 

1.  القصص، آیه 83
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مـن بـه همـه آرزومنـدان سـیر و سـلوک الـی اهلل اسـت. از خداونـد 
موفقیـت تـو را در عمـل بـه آن هـا خواسـتارم.

سـه مـورد آن در ریاضـت و تربیـت نفـس اسـت و سـه مـورد آن در 
حلـم و بردبـاری و صبـر اسـت و سـه امـر دیگر در علم و دانش اسـت. 
کـن و بـه خاطـر بسـپار و مبـادا در عمـل  پـس ایـن وصایـا را حفـظ 
بـه آنهـا سسـتی کنـی. عنـوان بصـری می گویـد: مـن قلبـم را )بـرای 

گیـری علـم حضـرت( آمـاده کـردم.  فرا
حضـرت فرمودنـد: امـا آنچـه در ریاضـت نفـس اسـت: 1- مبـادا 
چیـزی را بخـوری کـه بـه آن اشـتها نـداری، چـون موجـب حماقـت 
و نادانی می شـود. 2- و تا گرسـنه نشـدی چیزی نخور. 3- زمانی 
کـه غذایـی خـوردی، بـا نـام خـدا و حـالل باشـد و حدیـث رسـول 
کـه فرمودنـد: آدمـی هیـچ ظرفـی  خـدا؟ص؟ را بـه یـاد داشـته بـاش 
گر ناچار شـد غـذا بخورد،  بدتـر از شـکمش را ُپـر نکـرده اسـت. پـس ا
یـک سـوم شـکمش را بـرای طعـام، و یـک سـوم را بـرای آب و یـک 

سـوم را بـرای تنفـس قـرار دهـد.
اما آن سه موردی که در حلم و بردباری است:

گـر یکی بگویـی ده تا می شـنوی.  گـر کسـی بـه تـو گفـت کـه ا 1- ا
گـر ده تـا بگویـی یـک سـخن هـم نمی شـنوی. )عفـت  بـه او بگـو: ا
گـر کسـی بـه تـو دشـنامی  کالم داشـته بـاش و از نـزاع بپرهیـز( 2- ا
از خداونـد می خواهـم مـرا  گـر راسـت می گویـی  ا او بگـو:  بـه  داد 
گـر دروغ می گویـی از خداونـد می خواهـم تـو را ببخشـد.  ببخشـد و ا
گـر کسـی تـو را تهدیـد بـه دشـنام کـرد، تـو او را بـه خیرخواهـی  3- و ا
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)نصحیـت( و مراعاتـش وعـده بـده.
و اما آن سه امر دیگر که در علم و دانش است:

1- آنچه را که نمی دانی از عالمان بپرس و مبادا برای به زحمت 
کنـی. 2- مبـادا بـر اسـاس  کردنشـان سـئوال  انداختـن و امتحـان 
خودرأیـی، دسـت بـه کاری بزنـی کـه علـم نـداری و در تمامـی امـور تا 
آنجـا کـه ممکن اسـت مسـیر احتیـاط را رها نکـن. 3- همان گونه که 
از شـیر درنـده فـرار می کنـی، از فتـوا دادن )فتوای بـدون علم( بپرهیز 

و گـردن خـود را پـل عبـور مـردم نکن.
ای اباعبـداهلل! برخیـز و بـرو کـه مـن بـرای تـو خیرخواهـی کـردم 
و ذکـر مـن را خـراب نکـن، چـرا کـه مـن مـردی هسـتم که بر گذشـت 
عمـرم دقـت دارم و سـالم بـر کسـی کـه از هدایـت پیـروی می کند.«1

 پرورش احساس

مقـام معظـم رهبـری )حفظـه اهلل تعالـی( دربـاره خودسـازی 
می فرماینـد:

»هر دعوتی که انسـان را به لجام گسـیختگی در لّذات بکشـاند، 
کت اسـت. به طور کّلی،  دعـوت بـه آتـش و دعـوت به بدبختی و هال
کـّف  دعـوت انبیـا، دعـوت حکمـا، دعوت هـای الهـی، در جهـت 
 نفـس از ایـن لذایـذ اسـت، کـه روزه هـم از ایـن قبیل اسـت. به همین 
خاطـر اسـت کـه در روایـات مـا، مـاه رمضـان یـک صحنـه ی مناسـب 
شـمرده شـده اسـت؛ بـرای این کـه انسـان در ایـن مـاه تمریـن کنـد و 

1.  علی بن حسن  طبرسی، مشکاة األنوار فی غرر األخبار، النص، ص: 325
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مجموعـه ی گناهـان را تـرک گویـد. یـک روایـت از امـام صـادق؟ع؟ 
اسـت کـه خطـاب بـه »محّمـد بـن مسـلم« می فرمایـد: »یـا مّمـد! اذا 
صمت فلیصم مسعک و بصرک و لسانک و حلمک و دمک و جلدک 
گرد نزدیـک  و شـعرک و بشـرک«.1 امـام صـادق؟ع؟ بـه ایـن یـار و شـا
کـه وقتـی روزه می گیـری، بایـد شـنوایی تـو  خودشـان می فرماینـد 
روزه گیـر باشـد، بینایـی تـو روزه بگیـرد، زبـان تـو روزه بگیـرد، گوشـت 
و خـون و پوسـت و مـوی و بشـره ی تـو روزه دار باشـد؛ دروغ نگویـی، 
انسـان های مؤمـن را دچـار بـال نکنـی، دل هـای سـاده را اغـوا نکنـی، 
بـرای بـرادران مسـلمان و جامعـه ی اسـالمی توطئـه درسـت نکنـی، 
بدخواهـی نکنـی، بددلـی نکنـی، تهمـت نزنـی، کم فروشـی نکنـی، 
امانـت داری کنـی. انسـانی کـه در مـاه رمضـان بـا کـِفّ  نفـس خـود، 
از خوردن و آشـامیدن و مشـتهّیات نفسـانی و جنسـی روزه می گیرد، 
ح  بایـد زبـان خـود، چشـم خـود، گـوش خـود، و همـه ی اعضـا و جوار
خود را روزه دار بداند و خود را در محضر خدای متعال و دوری گزیده 
گناهـان بینـگارد. دنبالـه ی روایـت می فرمایـد: »و ال یكـون يـوم  از 
صومک کیوم فطرک«؛2 روز روزه ی تو، مثل روز فطر تو نباشـد؛ مثل 
روزهـای عـاّدی نباشـد. روز مـاه رمضـان هـم همان گونـه رفتـار کنـی 
کـه در روزهـای عـاّدی رفتـار کـردی. باید به تربیـت نفس توّجه کنی 

و ایـن فرصـت را مغتنـم بشـماری.

1.  محمـد بـن احمـد فتـال نیشـابورى، روضـة الواعظیـن و بصیـرة المتعظیـن )ط - القدیمـة(، ج 2، 
ص: 350
2.  همان
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ک احلواس  در یـک روایتـی دیگـر می فرمایـد: »صـوم الّنفس امسـا
مـس عـن سـائر املـأمث«.1 از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نقـل شـده اسـت  احلن
از روزه ی جسـم و روزه ی شـکم اسـت.  کـه روزه ی نفـس، غیـر 
روزه ی نفـس انسـان ایـن اسـت کـه همـه ی حـواس پنجگانه ی او 
ک کننـد. »و خلـّو القلـب مـن مجیـع اسـباب الّشـر«؛2  از گناهـان امسـا
دل از همـه ی موجبـات و اسـباب شـّر و فسـاد خالـی شـود. بـا خدای 
متعـال و بـا بنـدگان خـدا، دل را صـاف و بی غـّل  و غـش کنیـم. در 

ایـن جهـت، روایـات زیـادی هسـت.3

روضه

امشـب شـب شهادت شـخصیتی است که خودسازی و تهذیب 
نفـس را در حـد اعـالی آن انجـام داد، تـا امـام المتقیـن شـد. آقایـی 
کـه صـراط مسـتقیم اسـت4 و پـدر امت پیامبر اسـت،5 حال در بسـتر 

شـهادت افتاده.
شـیخ مفیـد و شـیخ طوسـی بـه سـند معتبـر روایـت کرده انـد کـه 
اصبـغ بـن نباتـه گفـت: چـون امیـر المؤمنیـن؟ع؟ را ضربـت زدنـد و 
بـه خانـه بردنـد، مـن و حـارث همدانـی و سـوید بـن غفلـه بـا گروهی 
از اصحـاب آن حضـرت، جلـوی دِر خانـه ایشـان جمـع شـدیم، 

1. علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص: 305
2.  همان

خ 76/10/12 3.  بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه مور
4.  علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج 1، ص: 28

5.  محمد بن علی بن بابویه، األمالی، النص، ص: 332
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چـون صـداى گریـه از داخـل خانـه ی آن حضـرت بلند شـد، ما همه 
گریسـتیم. پـس امـام حسـن؟ع؟ از خانـه بیـرون آمـد و گفـت:

امیـر المؤمنیـن؟ع؟ می گویـد کـه بـه خانه هـاى خـود برگردیـد، 
آن جماعـت رفتنـد. مـن جلـوِی خانـه آن حضـرت مانـدم. بـار دیگر 
گریسـتم،  صـداى شـیون از خانـه آن حضـرت شـنیدم و مـن نیـز 
کـه بـه  بـاز حضـرت امـام حسـن؟ع؟ بیـرون آمـد و فرمـود: نگفتـم 
خانه هـاى خـود برگردیـد؟ گفتـم: بـه خـدا سـوگند یابـن رسـول اهلل 
کـه جانـم یـارى نمی کنـد و پایـم قـّوت رفتـن نـدارد، و تـا علـی؟ع؟ را 

نبینـم بـه جائـی نمی توانـم رفـت. سـپس بسـیار گریسـتم. 
پـس ایشـان داخـل شـده و بعـد از انـدک زمانـی بیـرون آمـد و مـرا 
بـه انـدرون خانـه طلبیـد. چـون داخـل شـدم دیـدم علـی؟ع؟ را بـر 
بالش ها تکیه داده اند و دسـتمال زردى بر سـر مبارکش بسـته اند، 
و روى مبارکش از شـدت خونی که از سـرش رفته اسـت، چنان زرد 

شـده کـه ندانسـتم دسـتمالش زردتـر بـود یـا رنـگ مبارکش.1
تقوا و عدالت علی؟ع؟ آن قدر زیاد اسـت که به امام حسـن؟ع؟ 

می فرماید:
ابـن ملجـم را حبـس کنیـد و او را طعـام و آب بدهیـد و او را نیکـو 
گـر خواهـم قصـاص خواهـم  گـر مـن زنـده بمانـم، ا رعایـت کنیـد. ا
گـر از دنیـا بـروم اختیـار بـا  گـر خواهـم عفـو خواهـم نمـود، و ا کـرد و ا
گـر عـزم کشـتن او نمائیـد بیـش از یـک ضربـت بـه او  شماسـت، و ا

1.  محمد باقر مجلسی، جالء العیون، ص:326
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نزنیـد، و گـوش و بینـی و اعضـاء او را مبریـد.1
سـال ها بـا چـاه همـدم بـوده ام

بـوده ام ماتـم  و  رنـج  همنشـین 
سـال ها در پیـچ و تـاب زندگـی

بـوده ام غـم  دیرینـه ی  همـدم 
آسـمانی ها شـهادت می دهنـد

روی دینم قرص و محکم بوده ام
من پس از هجده بهار از چشم یاس

بـوده ام نـم  نـم  بـاران  شـاهد 
بارهـا بـا چـاه هم گفتـم که من

بـوده ام خـم  قامتـی  داغـدار 
کـرد داغ زهـرا بـود مـن را پیـر 

کـرد غّصـه اش مـن را ز دنیـا سـیر 

1.  محمد باقر مجلسی، جالء العیون، ص:325
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22
شب رحمت و مغفرت

انگیزه سازی

حمـران از امـام باقـر؟ع؟ دربـاره معنـی قـول خـداى )عـّز و جّل(: 
فرمـود: آن شـب  امـام  کـرد.  ُمَبارَکـة«1 سـؤال  ـٍة 

َ
یل

َ
ل ِف  أنَزلَنـاُه  ـا 

َ
»إّن

مبـارک، شـب قـدر اسـت، و آن هـر سـال در مـاه رمضـان در ده شـب 
اواخـر آن مـاه اسـت، و قـرآن جـز در شـب قـدر نـازل نشـده اسـت، 
 أمـٍر 

ُّ
ُق ُکل خـداى )عـّز و جـّل( در ایـن بـاره فرمـوده اسـت: »ِفَیـا ُيفـَر

َحِكـمٍی«.2
حضـرت فرمـود: در شـب قـدر هـر چیـزى از خیـر یـا شـّر، یـا طاعت 
یـا معصیـت، یـا مولـود یـا اجـل یـا رزق کـه در آن سـال تا سـال آینده و 

1.  الدخان، آیه 3
2.  الدخان، آیه 4



شـب قـدر بعـد تحّقـق می یابـد مقـّدر می شـود، پـس هـر چیـز کـه در 
آن شـب تقدیـر شـود و بـه امضـاى قضا برسـد، آن چیـز امرى حتمی 
و تخّلـف ناپذیـر اسـت، و خـداى )عـّز و جـّل( را دربـاره آن مشـّیتی 

اسـت. 
راوى گفـت: گفتـم معنـی ایـن بیـان  الهـی که فرمود: »شـب قدر 
از هـزار مـاه بهتـر اسـت«1 چیسـت؟ فرمـود: ایـن آیـه ناظـر بـه عمـل 
کـه خـداى )تبـارک و  گـر نـه آن بـود  صالـح در شـب قـدر اسـت؛ و ا
تعالـی( حسـنات را بـراى مؤمنیـن مضاعـف می سـاخت، ایشـان 
کمـال فضیلـت و ثـواب نمی رسـیدند ولـی خـداى )عـّز وجـّل(  بـه 

حسـنات را بـراى ایشـان مضاعـف می سـازد.2
همچنین درباره شب قدر از امام صادق؟ع؟ نقل شده است:

کـه بسـیار می فرمـود: روزی دو تـن  شـیوه ی علـی؟ع؟ آن بـود 
از اصحـاب،3 خدمـت رسـول خـدا؟ص؟ حاضـر بودنـد و آن حضـرت 
ع و گریـه تـالوت می کـرد تـا اینکـه آن  سـوره »انـا انزلنـاه« را بـا خشـو
دو گفتنـد: بـراى ایـن سـوره چـه سـخت دلـت نـازک اسـت؟ رسـول 
خـدا؟ص؟ فرمـود: بـراى آن چیـزى اسـت کـه بـه چشـم خـود دیـده 
کـه دل ایـن مـرد  و بـه دل خـود فهمیـده ام و بـراى آن چیزیسـت 

)اشـاره بـه علـی؟ع؟( بعـد از مـن دریافـت خواهـد کـرد.
آن دو می گفتنـد: شـما چـه دیدیـد و او چـه خواهـد دیـد؟ پیامبـر 

1.  القدر، آیه 3
2.  محمد بن علی بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص: 158

3.  خلیفه اول و دوم

شهـــــــدسخـــــــن3210



وُح ِفیـا  ِئَكـُة َو الـّرُ ال  اْلَ
ُ

ل ک بـراى آن هـا نقـش می کـرد »َتَنـّزَ روى خـا
ْمـٍر«1

َ
ِ أ

ّ
ـْم ِمـْن ُکل ِ ّبِ ِبـِإْذِن َر

از فرمـوده خـداى  کـرم؟ص؟ می فرمـود: پـس  ا سـپس پیغمبـر 
)عزوجـل(: »هـر امـرى« آیـا چیزى بر جا می مانـد؟ آن دو می گفتند: 
نـه، پیامبـر می فرمـود: آیـا می دانید بر چه کسـی »هر امـرى« را نازل 
می کننـد؟ می گفتنـد: یـا رسـول اهلل بـر شـما، می فرمود: آرى درسـت 
اسـت. سـپس می فرمـود: ولـی آیـا شـب قـدر، بعـد از من نیز هسـت؟ 
آن دو می گفتنـد: آرى، رسـول خـدا؟ص؟ می فرمـود: آیـا ایـن امـر در 
آن شـب نـازل می شـود؟ می گفتنـد: آرى، می فرمـود: بـر چه کسـی؟ 

می گفتنـد: مـا نمی دانیـم.
گـر  ا می فرمـود:  و  گرفتـه  آغـوش  در  مـرا  سـر  پیامبـر  سـپس 
اسـت. مـرد  ایـن  مـن،  از  بعـد  کـس،  آن  بدانیـد:  نمی دانیـد، 

کـه آن دو نفـر بعـد از  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد: بـه راسـتی 
رسـول خـدا؟ص؟ ایـن شـب را از روی شـدت هراسـی کـه در آن شـب 

بـه دلشـان می افتـاد، می شـناختند.2

اقناع اندیشه

یکـی از موقعیت هایـی کـه خداوند متعال برای توبه و بازگشـت 
بندگانـش قـرار داده، شـب قـدر اسـت. خداوند در شـب قدر، غفران 
خویـش را نصیـب بندگانـش می نمایـد و ایـن غفـران بـه قـدری 

1.  القدر، آیه 4
2.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 1، ص: 249
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ج شـدن  گـر شـامل کسـی نشـود، بـه معنـای خار گسـترده اسـت کـه ا
گرامـی  پیامبـر  چنانکـه  اسـت.  خداونـد  رحمـت  وسـیع  دایـره  از 

اسـالم؟ص؟ فرمودنـد:
ْبَعَدُه اهَّلُل.1

َ
ُه َفأ

َ
ْم ُيْغَفْر ل

َ
َقْدِر َفل

ْ
َة ال

َ
ْیل

َ
ْدَرَک  ل

َ
َمْن  أ

کسـی کـه شـب قـدر را درک کنـد، ولـی بخشـیده نشـود ]و مـورد 
رحمـت  ]از  را  او  پـس خـدا  نشـود[  واقـع  الهـی  بی پایـان  رحمـت 

سـاخته. دور  خویـش[ 
امـا بـرای اینکـه بفهمیم، چـرا غفران و مغفـرت این قدر اهمیت 
داشـته و مشـمول غفـران خداونـد شـدن چـه اثـری در شـب قـدر 

دارد، می بایـد ابتـدا معنـای غفـران را متوجـه شـویم.
کـردن2 و در  غفـران در لغـت بـه معنـای پوشـاندن و پنهـان 
کـه تحـت  اصطـالح بـه معنـای پوشـاندن خطـای شخصیسـت 
گرفتـه، آنهـم بـه توسـط ایـن فـرِد قـادر.3 قـدرت فـردی قـادر قـرار 
یکـی از دعاهـای بنـدگان خـدا در اوقـات دعـا بـه خصـوص در 
شـب قـدر ایـن اسـت که شـخص، مورد مغفـرت خداوند قـرار بگیرد 
چـرا کـه در شـب قـدر تمـام برنامه هـای سـال آینـده انسـان ها رقـم 
خـورده و تقدیـر آن هـا قطعـی می گـردد؛ چنانچـه امـام رضـا؟ع؟ 

فرمـود:
ـَنِة  ـَنِة ِإَل  الّسَ ( ِفَیا َما َيُكوُن ِمَن  الّسَ

َّ
ُر اهَّلُل )َعـّزَ َو َجل َقـْدِر ُيَقـّدِ

ْ
ـُة ال

َ
ْیل

َ
ل

1.  محمد بن علی بن بابویه، فضائل األشهر الثالثة، ص: 54
ح الکبیر، ج2، ص449 2.  أحمد بن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشر

ح صحیفـة سـید السـاجدین،  3.  سـید علیخـان بـن احمـد کبیـر مدنـی، ریـاض السـالکین فـی شـر
ج 2، ص: 403
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ـِة َفُهـَو 
َ
ْیل

َّ
ـَک الل

ْ
َرُه ِمـْن ِتل

َ
ـا َقـّد َ

َ
ٍق ف ْز ْو ِر

َ
ْو َشـّرٍ أ

َ
ْو َخْیـٍر أ

َ
ْو َمـْوٍت أ

َ
ِمـْن َحَیـاٍة أ

ْحُتوم.1  ِمـَن اْلَ
خـداى )عـز و جـل( آنچـه را که از اول سـال تا آخر سـال می باشـد 
از زندگـی یـا مـردن یـا خوبـی یـا بـدى یـا روزى، در شـب قـدر تقدیـر 
کـرده باشـد از امـور  می کنـد، پـس آنچـه خـدا در آن شـب مقـدور 
کـه آن را محکـم و واجـب نمـوده و بـه آن حکـم  حتمـی اسـت 

اسـت. فرمـوده  
در  او  گذشته ی  خطاهای  طبیعِی  تأثیر  بخواهد  فرد  گر  ا لذا 
سال آینده گریبانش را نگیرد، چاره ای جز جلب مغفرت خداوند 
گناهان و خطاهای سال  متعال ندارد، تا در سال آینده خداوند 
گذشته اش را تأثیر نداده و سالی همراه با تکامل و رشد را در پیش  
که  است  خداوند  این  و  سقوط؛  با  همراه  نه  دهد،  قرار  رویش 
می تواند چنین کاری را انجام دهد، چنانکه در روایت آمده است:
ِئَكـُة 

َ
ال ـِت اْلَ

َ
َقـْدِر َنَزل

ْ
ـُة ال

َ
ْیل

َ
َکاَنـْت ل   ِإَذا 

َ
ِب َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ َقـال

َ
َعـْن أ

ْنَیـا َفَیْكُتُبـوَن َمـا َيُكـوُن ِمـْن َقَضـاِء اهَّلِل 
ُ

ـاِء الّد َكَتَبـُة ِإَل مَسَ
ْ
وُح َو ال َو الـّرُ

ْو َيْنُقَص 
َ
ـَر أ ْو ُيَؤّخِ

َ
َم أ ْن ُيَقـّدِ

َ
َراَد اهَّلُل أ

َ
ـَنِة َفـِإَذا أ ـَک الّسَ

ْ
َتَبـاَرَک َو َتَعـاَل ِف ِتل

َراَد .2
َ
ـِذی أ

َّ
ْثَبـَت ال

َ
َّ أ ُ

ُحـَو َمـا َيَشـاُء مث ْن َیْ
َ
َمـَر اهَّلُل أ

َ
یـَدُه أ ْو َيِز

َ
 أ

ً
َشـْیئا

امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: زمانـی کـه شـب قـدر شـود، مالئکـه 
و روح و فرشـتگان کاتـب بـه آسـمان دنیـا می آینـد و قضـاء خداونـد 
)تبارک و تعالی( در آن سـال را می نویسـند؛ پس زمانی که خداوند 

1.  محمد بن علی بن بابویه، التوحید ، ص: 444 
2. علی بن ابراهیم  قمی، تفسیر القمی، ج 1، ص: 366
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متعـال اراده کـرد تـا چیـزی را مقـدم یـا مؤخـر کنـد یـا چیـزی را کـم یـا 
زیـاد نمایـد، امـر بـه محـو هـر چـه کـه بخواهد نمـوده و سـپس امر به 

ثبـت هـر چـه کـه بخواهـد می نمایـد.
البتـه اعمـال نیـز در شـب قـدر ارزش مضاعـف پیـدا می کننـد، 

چنانکـه نقـل شـده اسـت:
از امام صادق؟ع؟ سـوال شـد: چگونه شـب قدر از هزار ماه بهتر 

است؟
حضـرت فرمودنـد: کار نیـک در آن شـب از کار در هـزار مـاه کـه در 

آن ماه هـا شـب قـدر نباشـد بهتر اسـت.1
فلـذا مؤمنیـن در ایـن شـب عزیـز، هـم از خداونـد طلـب مغفـرت 
نمـوده و هـم بـه عبـادت و انجـام اعمـال خیـر همـت می گمارنـد، 
کـه عبـادت در ایـن شـب هـم باعـث آینـده ای بهتـر می گـردد  چـرا 
و هـم رشـد و تکامـل فعلـی شـخص را ارتقـاء می دهـد؛ فلـذا همـت 
بـرای شـب زنده داری در ایـن شـب ها از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار 
اسـت، چـرا کـه زندگـی مـادی و معنـوِی یـک سـاِل مـا را تحـت تأثیـر 

قـرار می دهـد.
البتـه نکتـه ی قابـل توجـه آن اسـت کـه فـرد بایـد تـالش خـود را 
بـرای احیـاء نگه داشـتن هـر سـه شـب قـدر انجـام دهـد، چـرا کـه در 

روایـت وارد شـده اسـت:
ـِة 

َ
ْیل

َ
ْبـَراُم ِف ل ـِة ِتْسـَعَة َعَشـَر َو اْلِ

َ
ْیل

َ
ْقِديـُر ِف  ل ُبـو َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟  الّتَ

َ
 أ

َ
َقـال

1.  محمد بن علی بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص: 158
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يَن.1 ٍث َو ِعْشـِر
َ

ـِة َثـال
َ
ْیل

َ
ْمَضـاُء ِف ل يَن َو اْلِ ِإْحـَدى َو ِعْشـِر

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: بـرآورد اعمـال در شـب نوزدهـم انجام 
می گیـرد و تصویـب آن در شـب بیسـت و یکـم و تنفیـذ آن در شـب 

بیسـت و  سـوم.
لـذا انسـان مؤمنـی کـه قلبـش بـا حـدود بیسـت روز روزه داری و 
دوری از شـهوات، تصفیـه گردیـده اسـت، در ایـن شـب بـا معنویتی 
کـه از مـاه رجـب تـا شـب های قـدر کسـب نمـوده، بـه درگاه خداونـد 
متعـال مـی رود و هـر آنچه که از قاضـی الحاجات بخواهد می گیرد.

رفتارسازی

حضرت موسی؟ع؟ فرمود: خداوندا! می خواهم به تو نزدیک 
شوم، خداوند فرمود: قرب من از آِن کسی است که شب قدر بیدار 

شود.
را  رحمتـت  خداونـدا!  داشـت:  عرضـه  موسـی؟ع؟  حضـرت 
می خواهـم، خداونـد فرمـود: رحمتـم از آِن کسـی اسـت کـه در شـب 

کنـد. قـدر بـه مسـکینان رحـم 
گفت: خداوندا! جواز گذشتن از صراط را از تو می خواهم. خداوند 

فرمود: آن، از آِن کسی است که در شب قدر صدقه اى بدهد.
گفت : خداوندا! از درختان بهشـت و از میوه هایش خواهم. فرمود: 

آن ها  از   آِن کسـی اسـت که در شـب قدر تسـبیحش را   انجام دهد.
را  جهنـم  از  رهایـی  خداونـدا!  فرمـود:  موسـی؟ع؟  حضـرت 

1.  محمد بن حسن  شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 10، ص: 354
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می خواهـم، خداونـد فرمـود: آن، از آِن کسـی اسـت کـه در شـب قدر 
کنـد. اسـتغفار 

حضرت موسی؟ع؟ گفت : خداوندا خشنودى تو را می خواهم، 
خداوند فرمود: خشنودى من از آِن کسی است که در شب قدر دو 

رکعت نماز بگذارد.1
آری! شب قدر دارای این همه برکات و خیرات است، اما این 
مسئله نیز فراموش نشود که انسان ها بر طبق تالش و معرفتشان 
می توانند از این ایام بهره ببرند. در همین زمینه از امام باقر؟ع؟ 

نقل شده که ایشان فرموده است:
کنـد  کـس شـب بیسـت و سـوم رمضـان را شـب زنـده دارى  هـر 
دنیـا  در  را  او  روزِى  خداونـد  بگـذارد،  آن  در  نمـاز  رکعـت  صـد  و 
فـراخ می فرمایـد و شـّر کسـانی را کـه بـا او سـتیزه کننـد از او کفایـت 
می فرمایـد و او را از سـوختن در دنیـا و زیـر آوار مانـدن و شـر دزدان و 
جانـوران درنـده محفـوظ مـی دارد و بیـم نکیر و منکـر را از او برطرف 
می فرمایـد و هنگامـی کـه از گـور خـود بیـرون آیـد، پرتـو چهـره اش 
بـراى همـه مـردم محشـر درخشـان اسـت و نامـه عملـش بـه دسـت 
خ و عبـور از پـل  راسـت او داده می شـود و بـراى او آزادى از دوز
صـراط و امـان از عـذاب مقـرر می شـود و بـدون حسـاب وارد بهشـت 
می شـود و در آن از همنشـینان پیامبـران و صدیقـان و شـهیدان و 

نیکـوکاران  خواهـد بـود کـه چـه نیکـو رفیقانـی هسـتند.2
1. علی بن موسی  بن طاووس، إقبال األعمال )ط - القدیمة(، ج 1، ص: 186

2.  محمـد بـن احمـد فتـال نیشـابورى، روضـة الواعظین و بصیـرة المتعظین )ط - القدیمـة(، ج 2، 
ص: 349
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پرورش احساس

تـا بـه حال برخی سـخنان پیامبـر؟ص؟ و اهل بیت عصمت؟مهع؟ 
کـه  در مـورد شـب قـدر را مـرور نمودیـم. در اینجـا مناسـب اسـت 
سـخنان مقـام معظـم رهبـری را بـه عنـوان فقیـه زمان شـناس و 

نائـب حضـرت ولـی عصـر؟جع؟ دربـاره شـب قـدر ذکـر نماییـم:
»امـروز )بیسـت ویکـم مـاه رمضـان( بنابـر احتمـال فـراوان، هم 
روز قـدر اسـت، هـم روز شـهادت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت. دیشـب 
یکی از سـه شـب ممتاز در دوران سـال بود؛ شـب هایی که محتمل 
اسـت شـب قـدر باشـند. تنـزل مالئکـه ی الهـی و تنـزل روح در مثـل 
دیشـب یـا یکـی از دو شـب دیگـر اتفـاق افتـاده اسـت یـا می افتـد. 
خوشـا بـه حـال کسـانی کـه بـا فـرود فرشـتگان الهـی توانسـتند روح 
خـود را فرشـته گون کننـد. حضـور مالئکـه ی الهـی در روی زمیـن و 
ّبم  وح فیا بـاذن ر ئكـة والـّر در میـان مـا مـردم کـه فرمـود: »تنـّزل املال
 امـر«1 بایـد بتوانـد مـا را بـه نزدیـک شـدِن بـه خلـق و خـوی 

ّ
مـن کل

فرشته گون کمک کند. یقینًا در میان بندگان خدا کسانی بوده اند 
کـه دیشـب را شـب خوبـی گذرانده انـد و چشـم حقیقت بیـن و روِح 
ک کـرده اسـت. شـاید  حقیقت یـاب آن هـا حقایـق شـب قـدر را ادرا
کسـانی فرشـته ها را بـه چشـم دیـده باشـند. شـما مـردم عزیـز هـم 
در همـه جـا شـب نوزدهـم و شـب بیسـت ویکـم و ان شـاءاهلل شـب 
بیسـت وسـوم را سـاعات خوبـی گذراندیـد و می گذرانیـد. می بینیم 
کـه مـردم مـا، جوان هـای مـا، زن و مـرد مـا بـا ایـن شـب ها حقیقتـًا 

1.  القدر، آیه 4
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قصـد پاالیـش خـود را دارنـد؛ دل هـا نـرم می شـود، چشـم ها اشـکبار 
می شـود، روح هـا لطیـف می شـود؛ روزه هـم کمـک کـرده اسـت. مـا 
کنیـم و بکوشـیم از ایـن شـب ها بـرای  بایـد امیـدوار باشـیم، دعـا 
عـروج معنـوی خـود اسـتفاده کنیـم؛ چـون نمـاز معـراج و وسـیله ی 
عـروج مؤمـن اسـت. دعـا هـم معـراج مؤمـن اسـت، شـب قـدر هـم 
معـراج مؤمـن اسـت. کاری کنیـم عـروج کنیـم و از مزبلـه ی مـادی 
کـه بسـیاری از انسـان ها در سراسـر دنیـا اسـیر و دچـار آن هسـتند، 
کنیـم. دلبسـتگی ها، بدخلقی هـا،  هرچـه می توانیـم، خـود را دور 
خلقیـات غیرانسـانی، ضدانسـانی، روحیـات تجاوزگرانـه، افـزون 
خواهانـه و فسـاد و فحشـا و ظلـم، مزبله هـای روح انسـانی اسـت. 
ایـن شـب ها بایـد بتوانـد مـا را هرچـه بیشـتر از این هـا دور و جـدا 

کند.«1

روضه

این شب ها مؤمنین داغدارند، زیرا نه تنها أمیر و موالی خویش 
را از دست داده اند، بلکه باالتر از آن، پدری مهربان را از دست 
َبَوا 

َ
َنا َو َعِىٌ  أ

َ
گرامی اسالم؟ص؟ فرمود: »أ داده اند، چنانکه پیامبر 

ِة«2 »من و علی پدران این امت هستیم.« و این علی؟ع؟  ّمَ
ُ
َهِذِه اْل

است که همچون پدری مهربان، غمخوار امت پیامبر؟ص؟ شده 
که  است  علی؟ع؟  این  و  است.  مسلمین  پناه  سختی ها  در  و 

خ 83/8/15 1.  بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه مور
2.  امام حسن عسکری؟ع؟، التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکری؟ع؟، ص: 330
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پیامبر؟ص؟ برای او می گرید و علت گریه خویش را می فرماید:
ْنـَت 

َ
ّنِ ِبـَک َو أ

َ
َکأ ـْهِر 

َ
 ِمْنـَک ِف َهـَذا الّش

ُّ
ـا ُيْسـَتَحل ْبِكـى ِلَ

َ
َيـا َعـِىُّ أ

يـَن َشـِقیُق َعاِقـِر َناَقـِة  ِلـینَ َو اْلِخِر ّوَ
َ
ْشـَى اْل

َ
ـَک َو َقـِد اْنَبَعـَث أ ّبِ ِ ِلَر

ّ
ُتَصـى

َیَتـک .1 ـا حِلْ  َقْرِنـَک َفَخَضـَب ِمْنَ
َ

َبـًة َعـى َبـَک َضْر ـوَد َفَضَر ُ
َ

ث
گریـه  ای علـی! بـراى آنچـه در ایـن مـاه از تـو حـالل شـمارند 
می کنـم. گویـا تـو را می نگـرم که نماز براى پـروردگارت می خوانی و 
شـقی ترین از  اولین و آخرین که مانند ِپی کننده شـتر ثمود اسـت، 
برانگیختـه شـود و ضربتـی بـر فرقـت زنـد و محاسـنت را خضـاب 

کنـد. 
و علـی؟ع؟ را پـس از ضربـت خـوردن بـه خانـه آوردنـد. خانه ای 
کـه همیشـه یـاور اهـل آن بـوده و دلسـوز و غمخـوار دنیـا و آخـرت 
کـه همچنـان غمخـوار  ایشـان اسـت؛ و ایـن مظلـوم عالـم اسـت 
فرزنـدان خویـش اسـت و تـاب دیـدن اشـک فرزنـدان خویـش را 

نـدارد چنانچـه در تاریـخ این طـور ثبـت شـده:
مـرا  المؤمنیـن؟ع؟ فرمـود:  امیـر  بـن حنفّیـه می گویـد  محّمـد 
ضعـف  نهایـت  در  را  حضـرت  پـس  ببریـد،  خانـه  بـه  و  برداریـد 
برداشـتیم و بـه خانـه بردیـم و مـردم بر دور آن حضـرت گریه و زارى 
ک کنند. پـس امام  می کردنـد تـا حـدی کـه نزدیـک بـود خـود را هـال
حسـن؟ع؟  در عیـن گریـه و زارى و نالـه و بی قـرارى بـا پـدر بزرگـوار 
خـود گفـت: اى پـدر! بعـد از تـو بـراى مـا کـه خواهـد بـود؟ مصیبـت 
تـو بـر مـا امـروز مثـل مصیبـت رسـول خـدا؟ص؟ اسـت. گویـا گریـه را از 

1.  محمد بن علی بن بابویه، األمالی، النص، ص: 93
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بـراى مصیبـت تـو آموخته ایـم.
پـس امیـر المؤمنیـن؟ع؟ آن حضـرت را بـه نزدیک خـود طلبید. 
چـون نظـر کـرد دیده هـاى آن امام مظلوم را، دید که از شـدِت گریه 
مجـروح گردیـده اسـت. بـه دسـت مبـارک خـود اشـک از دیده هاِى 
گذاشـت  کـرد و دسـت بـر سـینه مبارکـش  ک  نـور دیـده ی خـود پـا
کن گرداند.  گفـت: اى فرزنـد! خداونـد عالمیان دل تو را به صبر سـا
مـزد تـو و بـرادران تـو را در مصیبـت من عظیم گردانـد و اضطراب تو 
کن سـازد. بـه درسـتی کـه حـق تعالـی  را و جریـان آِب دیـده تـو را سـا

تـو را اجـر داد بـه قـدر مصیبـت تو.
نزدیـک  در  و  گردانیدنـد  حجـره  داخـل  را  حضـرت  آن  پـس 
پیـش  در  آمدنـد  کلثـوم؟امهع؟  اّم  و  زینـب  خوابانیدنـد.  محـراب 
علـی؟ع؟ نشسـتند. نوحـه و زارى بـراى آن حضـرت می کردنـد و 
می گفتنـد کـه: بعـد از تـو کـودکان اهـل بیـِت تـو را که تربیـت خواهد 
کرد؟ بزرگان ایشـان را که محافظت خواهد نمود؟ اى پدر بزرگوار، 
کن نخواهد  اندوه ما بر تو دور و دراز اسـت و آب دیده ی ما هرگز سـا
گردیـد. پـس صـداى مـردم از بیـرون حجـره بلنـد شـد بـه نالـه و آب 
از دیده هـاى مبـارک علـی؟ع؟ جـارى شـد. نظـر حسـرت بـه سـوى 
فرزنـدان خـود افکنـد. حسـن و حسـین؟امهع؟ را نزدیـک خـود طلبیـد 

و ایشـان را در بـر کشـید و روی هـاى ایشـان را می بوسـید.1
بـاش صبـور  پرپـر  اللـه ی  کنـار  زینـب 

بـاش صبـور  کبوتـر  بال هـای  داغ  در 
1.  محمد باقر مجلسی، جالء العیون، ص:346
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دختـرم غریبانـه  شـبانه،  مـی روم  مـن 
بـاش صبـور  حیـدر  غریبـی  ایـن  سـوز  بـر 

دختـرم اسـت  راه  اّول  هنـوز  اینجـا 
بـاش صبـور  بـرادر  تشـت  کنـار  زینـب 
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23
دشمن شناسی

انگیزه سازی

دشـمنان  متعـال  خداونـد  کریـم،  قـرآن  آیـات  از  بسـیاری  در 
کـرده و انسـان های مؤمـن را از آنهـا بـر حـذر  مؤمنیـن را معرفـی 
ع زمانـی بیشـتر روشـن می شـود  داشـته اسـت. اهمیـت ایـن موضـو
کـه بدانیـم اولیـن ضربـه ای کـه بـه انسـان وارد شـد، همانـا بیـرون 
کـه در اثـر ضعـف دشمن شناسـی در  رانـده شـدن از بهشـت بـود 
ایـن  شـیطان،  قسـم های  و  فریب هـا  بـاوِر  و  آدم؟ع؟  حضـرت 

بـود. دشـمِن قسـم خـورده 
کیـد بـر اهمیِت این داسـتان، در چند مورد  قـرآن کریـم، بـرای تأ
به آن اشـاره کرده اسـت. به عنوان نمونه، در سـوره مبارکه اعراف 
پـس از نقـل ماجـرای خلقـت آدم و دسـتور سـجده بـر ایشـان و عـدم 



اطاعـت شـیطان از ایـن دسـتور و رانـده شـدن از درگاه خداونـد، 
آمـده اسـت:

ِإّنَ   ... ْسـَتِقمَی  اْلُ ِصَراَطـَک  ـْم  ُ
َ

ل ْقُعـَدّنَ 
َ
َل ْيَتـِى  ْغَو

َ
أ َفِبَمـا   

َ
»َقـال

1» ِبـینٌ ّمُ َعـُدّوٌ  ـا  َ
ُ

ک
َ
ل ـْیَطاَن 

َ
الّش

کنـون کـه مـرا گمـراه سـاختی، مـن بـر سـر راه مسـتقیم  گفـت: »ا
کنـم! * سـپس از پیـش رو و از پشـت  تـو، در برابـر آنهـا کمیـن مـی 
سـر، و از طـرف راسـت و از طـرف چـِپ آنهـا، بـه سراغشـان مـی روم و 

بیشـتر آنهـا را شـکرگزار نخواهـی یافـت!«
)خداونـد( فرمـود: »از آن )مقـام(، بـا ننـگ و عـار و خـوارى، 
کـه هـر کـس از آنهـا از تـو پیـروى  بیـرون رو! و سـوگند یـاد می کنـم 
کند، جهنم را از شـما همگی ُپر می کنم! * و اى آدم! تو و همسـرت 
کن شـوید! و از هـر جـا کـه خواسـتید، بخوریـد! اّمـا بـه  در بهشـت سـا

ایـن درخـت نزدیـک نشـوید، کـه از سـتمکاران خواهیـد بـود!«
سـپس شـیطان آن دو را وسوسـه کـرد، تـا آنچـه را از اندامشـان 
گفـت: »پروردگارتـان شـما را از ایـن  پنهـان بـود، آشـکار سـازد و 
گـر از آن بخورید،( فرشـته  درخـت نهـی نکـرده مگـر بخاطر اینکه )ا
خواهیـد شـد، یـا جاودانـه )در بهشـت( خواهیـد مانـد!« * و بـراى 

آنهـا سـوگند یـاد کـرد کـه مـن بـراى شـما از خیرخواهانـم.
و بـه ایـن ترتیـب، آنهـا را بـا فریـب )از مقامشـان( فـرودآورد. و 
هنگامـی کـه از آن درخـت چشـیدند، اندامشـان بر آنها آشـکار شـد و 
شـروع کردنـد بـه قـرار دادن برگ هـاى )درختـان( بهشـتی بـر خود، 

1.  سوره اعراف، آیات 16 تا 22
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تا آن را بپوشـانند. و پروردگارشـان آنها را نداد داد که: »آیا شـما را از 
آن درخـت نهـی نکـردم؟! و نگفتـم کـه شـیطان بـراى شـما دشـمن 

آشـکارى اسـت؟!«
بنابرایـن از نـگاه قـرآن و آموزه هـای معصومیـن؟مهع؟، یکـی از 
گاهی هـای مـورد نیـاز بـرای جامعـه ی  مهمتریـن و ضروری تریـن آ
اسـالمی، شـناخت دقیق و درسـت از دشـمناِن دین و دنیا می باشـد 
تـا از ناحیـه ی دشـمنان، بیـش از ایـن دچـار آسـیب های جـدی 

نگردیـم.
بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف، الزم اسـت تـا دشـمناِن معرفـی 
شـده در آیـات و احادیـث را بهتـر شـناخته و شـیوه های دشـمنی از 
ناحیـه ی آنهـا و همچنیـن شـیوه های مقابله با آنـان را دریابیم. اما 
بـه علـت محـدود بـودن مجال سـخن، صحبت از شـیطان و نفس 
را کـه دشـمنانی غیبـی هسـتند بـه بعـد موکـول کـرده و تنهـا بـر روی 

کفـار و منافقیـن تمرکـز می نماییـم.
مقـام معظـم رهبـری نیـز در تذکـر نسـبت بـه لـزوم هوشـیاری 
دائـم در برابـر دشـمن و وظیفـه ی دشمن شناسـی بـرای همـه ی 

می فرماینـد: مـردم 
»ملت ایران به همان نسـبت که دشـمن، روش های خود را در 
توطئـه علیـه ایـران اسـالمی پیچیده تـر می کنـد، بایـد بر هوشـیاری 
گاهـی خـود بیفزاینـد و بـا آمادگـی معنـوی، فکـری، سیاسـی و  و آ
حفـظ وحـدت و اتصـال و ارتبـاط بـا یکدیگـر، چهـره دشـمن را در هر 
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لباسـی کـه هسـت، شناسـایی کند.«1

اقناع اندیشه

در قرآن کریم به سـه دسـته از دشـمناِن اصلی اشـاره شـده که در 
ادامـه آنها را نـام خواهیم برد.

1. کفار و مشرکین:

در قرآن کریم، از کفار به عنوان دشـمنان آشـکار مسـلمانان یاد 
2؛ همانـا کافـران  ً

ا ُمبینـا ُكـْم َعـُدّوً
َ
کاُنـوا ل يـَن  كاِفر

ْ
شـده اسـت. »ِإّنَ ال

بـرای شـما دشـمن آشـکاری هسـتند.«
کفار و مشرکین، دائمًا سد راه پیامبران الهی بوده و با ابراز تردید 
درمـورد سـخنان انبیـاء، مـردم را از پیـروی آنـان باز می داشـته اند. 

ح اسـت: برخـی ویژگی هـای ذکـر شـده برای کفار، به این شـر
 َو 

ْ
وا َکَفـُر ِذيـَن 

َّ
الـف( تکذیـب معجـزات و نشـانه های الهـی: »َو ال

اَياِتَنـا3؛ کسـانی کـه کفـر ورزیـده و نشـانه های مـا را تکذیـب   ِبَ
ْ
ُبـوا

َ
َکّذ

نمودنـد«
َیوُة   احْلَ

ْ
وا ِذيَن َکَفُر

َّ
َن ِلل ّيِ ب( افراد با ایمان را مسـخره می کنند: »ُز

کافـران  ِذيـَن َءاَمُنـوا4؛ زندگـی دنیـا بـرای 
َّ
وَن ِمـَن ال ْنَیـا َو َيْسـَخُر

ُ
الّد

زینـت داده شـده و آنهـا بعضـی از مؤمنیـن را مسـخره می کننـد.«
ِذيـَن 

َّ
ج( بـرای ایجـاد حکومتـی طاغوتـی مبـارزه می کننـد: »َو ال

1.  بیانات به مناسبت سالروز تشکیل بسیج، 1376/9/5
2.  سوره نساء، آیه 101
3.  سوره بقره، آیه 39

4.  سوره بقره، آیه 212
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اُغوِت1؛ و آنها که کافرند، در راه طاغوت  وَن ِف َسـِبیِل الّطَ
ُ
 ُيَقاِتل

ْ
وا َکَفُر

پیـکار می کننـد.«
 اَل 

ْ
وا ِذيـَن َکَفُر

َّ
 ال

َ
د( افـرادی بی منطـق و هوچی گـر هسـتند: »َو َقال

ُكمْ  َتْغِلُبـوَن2؛ و کافران گفتند: به 
َّ
َعل

َ
 ِفیـِه ل

ْ
َغـوا

ْ
ُقـْرَءاِن َو ال

ْ
ـَذا ال  ِلَ

ْ
َتْسـَمُعوا

ایـن قـرآن گـوش فراندهیـد و بـه هنـگام تـالوِت آن جنجـال کنیـد، 
شـاید پیروز شـوید!«

2. منافقین:

از مضرترین دشـمنان جامعه ی اسـالمی، گروه منافقان بوده اند 
کـه همـواره بـا کارشـکنی های خویـش، در صفـوف مؤمنیـن ایجـاد 
اختـالف نمـوده و از بـه ثمـر رسـیدن تالش هـای انبیـاء و معصومیـن 
آنـان  دشـمنِی  بیـان  در  کریـم  قـرآن  می نموده انـد.  جلوگیـری 

می فرمایـد:
نُكـْم َو اَل  ـا ُهـم ّمِ ِیـْم ّمَ

َ
 َغِضـَب اهَّلُل َعل

ً
 َقْومـا

ْ
ـْوا

َّ
ِذيـَن َتَول

َّ
 َلْ َتـَر ِإَل ال

َ
»أ

وَن 
ُ

ِذيـَن ُيَحـاّد
َّ
ُمـوَن * .... ِإّنَ ال

َ
َكـِذِب َو ُهـْم َيْعل

ْ
 ال

َ
ـْم َو َيْحِلُفـوَن َعـى ِمْنُ

3». ـینَ ِ
ّ
َذل

َ
ِئـَک ِف اْل

َ
ْول

ُ
ُه أ

َ
اهَّلَل َو َرُسـول

ح دوستی با گروهی که مورد غضب  آیا ندیدى کسانی را که طر
خـدا بودنـد ریختنـد؟! آنهـا نـه از شـما هسـتند و نـه از آنـان! سـوگند 
کـه خودشـان  دروغ یـاد می کننـد )کـه از شـما هسـتند( در حالـی 
کـه بـا خـدا و رسـولش  کسـانی  می داننـد )دروغ می گوینـد(! * ... 

1.  سوره نساء، آیه 76
2.  سوره فصلت، آیه 26

3.  سوره مجادله، آیات 14 و 20
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دشـمنی می کننـد، آنهـا در ُزمـره ذلیل تریـن افرادنـد.
مـرض  منافقیـن دچـار  قلـب  متعـال،  فرمـوده ی خداونـد  بـه 
شـده و حـق را درک نمی کنـد؛ خداونـد نیـز بخاطـر نفاقشـان بـر ایـن 
مریضـی می افزایـد.1  از دیگـر ویژگی هـای ذکر شـده بـرای منافقین، 

می تـوان ایـن مـوارد را ذکـر نمـود:
الـف( اهـل خدعـه بـوده و در انجـام عبـادات، سسـتی و ریـا 
 ِإَل 

ْ
اِدُعـوَن اهَّلَل َو ُهـَو َخاِدُعُهـْم َو ِإَذا َقاُمـوا

َناِفِقـینَ ینَُ می نماینـد: »ِإّنَ اْلُ
ـاس2؛ منافقـان می خواهنـد خـدا را  ُکَسـاَل  ُيـَراُءوَن الّنَ  

ْ
ـوِة َقاُمـوا

َ
ل الّصَ

فریـب دهنـد در حالـی کـه او آنهـا را فریـب می دهـد و هنگامـی کـه 
بـه نمـاز برمی خیزنـد، بـا کسـالت برمی خیزنـد و در برابـر مـردم ریـا 

می کننـد.«
ب( اهـل ارتبـاط بـا دشـمنان اسـالم و مرعـوب شـدن از آنهـا 
ـوَن 

ُ
ـَرٌض ُيَسـاِرُعوَن ِفِیـْم َيُقول ـم ّمَ ِبِ و

ُ
ِذيـَن ِف ُقل

َّ
ى ال می باشـند: »َفَتـَر

کـه در دل هایشـان بیمـارى  را  کسـانی  َداِئـَرٌة3؛  ُتِصیَبَنـا  ن 
َ
أ ـَى  نْ َ

ن
کـه در )دوسـتی بـا دشـمنان(، بـر یکدیگـر پیشـی  اسـت می بینـی 
می گیرنـد، و می گوینـد: می ترسـیم حادثـه اى بـراى ما اتفـاق بیفتد 

کمـک آنهـا داشـته باشـیم!(« )و نیـاز بـه 
کـرده و در راه خـدا انفـاق  ج( امـر بـه منکـر و نهـی از معـروف 
وَن  ُمـُر

ْ
َيأ َبْعـٍض  ـن  ّمِ َبْعُضُهـم  َناِفَقـاُت  اْلُ َو  َناِفُقـوَن  »اْلُ نمی کننـد: 

1.  سوره بقره، آیه 10
2.  سوره نساء، آیه 142
3.  سوره مائده، آیه 52
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ـْم1؛ مـردان منافـق  ْيِدهَیُ
َ
وِف َو َيْقِبُضـوَن أ ْعـُر ـْوَن َعـِن اْلَ نَكـِر َو َيْنَ ِباْلُ

گروهنـد! آنهـا امـر بـه منکـر، و نهـی  و زنـان منافـق، همـه از یـک 
بخشـش(  و  انفـاق  )از  را  دست هایشـان  و  می کننـد  معـروف  از 

» . نـد می بند
نکتـه قابـل توجـه آن اسـت کـه نفـاق، صفتـی مذمـوم می باشـد 
کـه در اثـر تردیـد در کالم خـدا و رسـول ایجـاد شـده و بـه ماننـد آفتـی 
ویرانگـر، تمـام ایمـان فـرد را زائـل می کنـد. رگه هایـی از ایـن صفـت 
در بسـیاری از قلـوب مؤمنیـن وجـود دارد و بایـد بـا رعایـت تقـوا و 
ارتبـاط دائـم بـا خداونـد از طریـق عبـادات و دعـا و قرائـت قـرآن، 
آن را در خـود ریشـه کن نماییـم تـا مبـادا بـه مرحلـه ای برسـیم کـه 
َکـر و کـور  خداونـد بـر قلـب مـا ُمهـر زده2 و مـا را نسـبت بـه حقایـق، 

کند.3
همچنیـن بایـد بـا دقـت در رفتـار و گفتـار مسـئولین و اطرافیـان 
خـود، مراقـب باشـیم تا مبـادا رگه هایی از بی اعتمـادی به وعده ها 
و کالم خداونـد، یـا تمایـل و اعتمـاد بـه دشـمنان، در میـان مـردم 
مسـلمان رواج یابـد و از ایـن طریـق شـرایط را بـرای حضـور منافقین 
کشـور،  در عرصه هـای مختلـف سیاسـی و اجتماعـی و فرهنگـی 
گـر خـدای  فراهـم کـرده و رهبـر انقـالب را عمـاًل تنهـا بگذاریـم، زیـرا ا
کـه نعمـِت  کشـید  کـرده چنیـن اتفاقـی بیفتـد، طولـی نخواهـد  نا

1.  سوره توبه، آیه 67
2.  َخَتَم اهلُل َعلی  ُقُلوِبِهم )سوره بقره، آیه 7(

3.  ُصّمٌ ُبْکٌم ُعْمٌی َفُهْم ال َیْرِجُعوَن )سوره بقره، آیه 18(
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گرفتـه شـده و در زیـر  حکومـت الهـی و امنیـت و اسـتقالل از مـا 
چکمه هـای دشـمنان بـه خـود آمـده و متوجـه خطایمـان خواهیـم 

1 شـد.

3. یهود:

عنـوان  بـه  مشـرکین  کنـار  در  را  یهودیـان  متعـال،  خداونـد 
کسـانی معرفـی می کنـد کـه بیشـترین دشـمنی بـا مؤمنـان را در دل 

می پروراننـد.
ْشـَرُکوا2؛ 

َ
ذيـَن أ

َّ
ـوَد َو ال َیُ

ْ
ذيـَن آَمُنـوا ال

َّ
ـاِس َعـداَوًة ِلل  الّنَ

َ
َشـّد

َ
َتِجـَدّنَ أ

َ
»ل

بطـور مسـّلم، دشـمن ترین مـردم نسـبت بـه مؤمنـان را، یهـود و 
مشـرکان خواهـی یافـت.«

کـه در اینجـا مقصـود از یهـود، آن عـده از  البتـه واضـح اسـت 
یهودیـان کـه اهـل پرسـتِش حقیقـی خداوند و تبعیت از دسـتورات 
کثریـت یهـود را در آن زمـان و حتـی  او هسـتند نمی باشـد، بلکـه ا
زمـان حاضـر مـورد اشـاره قـرار می دهـد کـه بـه دلیـل عالقـه وافـر بـه 
گرفتـه  دنیـا و مظاهـر ثـروت و قـدرت، از راه حـق فاصلـه ی بسـیار 
کـرم؟ص؟ و امـت اسـالمی همـت  و بـه دشـمنی شـدید بـا پیامبـر ا
بـه آن  قـرآن  کـه در  گـروه  ایـن  از جمله ویژگی هـای  گمارده انـد. 

اشـاره شـده، می تـوان مـوارد زیـر را نـام بـرد:

ه ؛ هـر کـس بـه  ِة َعـُدّوِ
َ
ـِه اْنَتَبـَه ِبَوْطـأ 1.  امیـر المؤمنیـن؟ع؟ می فرماینـد: »َمـْن َنـاَم َعـْن ُنْصـَرِة َوِلّیِ

هنـگام یـاری رهبـرش خـواب باشـد، زیر لگد دشـمنش بیدار خواهد شـد.« )غرر الحکـم، ص 422، 
حکمـت 9681(

2.  سوره مائده، آیه 82
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ِذيـَن 
َّ
ـَن ال ـٍم ّمِ

ْ
الـف( اهـل سـد کـردن راه خداونـد هسـتند: »َفِبُظل

َسـِبیِل  َعـن  ِهـْم  ِبَصّدِ َو  ـْم  ُ
َ

ل ـْت 
َّ
ِحل

ُ
أ َبـاٍت  َطّیِ ـْم  ْیِ

َ
َعل ْمَنـا  َحّرَ  

ْ
َهـاُدوا

کـه از یهـود صـادر شـد، و )نیـز( بخاطـر  1؛ بخاطـر ظلمـی  ً
َکِثیـرا اهَّلِل 

کیزه را که بر  جلوگیـرِى بسـیار آنهـا از راه خـدا، بخشـی از چیزهـاى پا
کردیـم.« آنهـا حـالل بـود، حـرام 

ب( بـرای خداونـد در ایـن دنیـا قدرتـی قائـل نبـوده و سـعی در 
َما 

َّ
ٌة ... ُکل

َ
ول

ُ
وُد َيـُد اهَّلِل َمْغل َیُ

ْ
ِت ال

َ
جنـگ افـروزی و فسـاد دارند: »َو َقال

 َو اهَّلُل اَل ُيِحّبُ 
ً
ْرِض َفَسادا

َ
َها اهَّلُل َو َيْسَعْوَن ِف اْل

َ
ْطَفأ

َ
َحْرِب أ

ْ
ل ِ

ّ
 ل

ً
 َنارا

ْ
ْوَقُدوا

َ
أ

گفتنـد: »دسـت خـدا بسـته اسـت.« ...هـر  ْفِسـِديَن2؛ و و یهـود  اْلُ
را خامـوش سـاخت  افروختنـد، خداونـد آن  آتـش جنگـی  زمـان 
و بـراى فسـاد در زمیـن، تـالش می کننـد و خداونـد، مفسـدان را 

دوسـت نـدارد.«
ا   ِبَ

ٌ
َما َجاَءُهْم َرُسـول

َّ
ج( تکذیب کننده و قاتل انبیاء هسـتند: »ُکل

ـوَن3؛ هـر زمـان پیامبـرى، 
ُ
 َيْقُتل

ً
یقـا  َو َفِر

ْ
ُبـوا

َ
یًقـا َکّذ نُفُسـُهْم َفِر

َ
ـَوى أ اَل َتْ

حکمـی بـر خـالف هوس هـا و دلخـواه آنهـا )بنی اسـرائیل( می آورد، 
عـده اى را تکذیـب کـرده و عـده اى را می کشـتند.«

با  تا  است  الزم  دشمنان،  از  دسته  این  با  آشنایی  از  پس 
شیوه های دشمنی و آسیب رساندن به مؤمنین از طرف آنها اشاره 

کنیم.

1.  سوره نساء، آیه 160
2.  سوره مائده، آیه 64
3.  سوره مائده، آیه 70
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1. ایجاد اختالف و دو دستگی در میان مؤمنان:

خـدا،  دشـمنان  دسـت  در  قدیمـی  بسـیار  ابزارهـای  جملـه  از 
اسـتفاده از حربـه ی اختـالف در میـان عمـوم مـردم بـوده اسـت. 
 

َ
ْرِض َو َجَعـل

َ
چنانچـه قـرآن کریـم می فرمایـد: »ِإّنَ ِفْرَعـْوَن َعـال ِف اْل

1؛ همانـا فرعـون در زمیـن )مصر( تکبر و گردنکشـی آغاز  ً
هـا ِشـَیعا

َ
ْهل

َ
أ

کـرد و میـان اهـل آن سـرزمین تفرقـه و اختـالف افکنـد.«
این سیاست در دوران معاصر نیز توسط دولت های استعمارگر 
ما  کشور  و  اسالم  دنیای  در  انگلیس  خبیث  دولت  خصوصًا  و 
اجرا شده و حکومت ایران را تا قبل از انقالب اسالمی، عماًل به 
بازیچه ای در دستان کفار تبدیل کرده بود. رهبر معظم انقالب، 
امام خامنه ای نیز دائمًا نسبت به این مطلب هشدار داده و سران 
کشورهای اسالمی را به اتحاد و پرهیز از اختالفات بیهوده دعوت 

نموده اند. ایشان در جایی می فرمایند:
»اسـتکبار تـالش می کنـد تـک تـک دولت هـا و حکومت هـای 
اسـالمی را بـا چیزهـای جزیـی و بـا وعده ای واهـی از بدنه ی دنیای 
اسـالم جـدا کنـد و وضـع همیـن چیـزی می شـود کـه هـم اینـک در 

جهـان اسـالم وجـود دارد.«2
در فتنه ی سـال 88 نیز دشـمن تالش کرد تا با ایجاد اختالف و 
گر  خشـونت در میـان مـردم، حکومـت اسـالمی را سـرنگون کند که ا
عنایـت الهـی و بصیـرت مـردم نبود، به همین هدف نیز می رسـید. 

1.  سوره قصص، آیه 4
2.  بیاات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، 1380/6/5
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امـام خامنـه ای در همین زمینـه می فرمایند:
»البتـه در سـال 88 بعضـی خطـای بزرگـی را مرتکـب شـدند، 
کشـور را در لبـه ی یـک چنیـن پرتگاهـی قـرار دادنـد، یـک مشـکل 
امـا بحمـداهلل خـدای  تـدارک دیدنـد؛  کشـور  بـرای  را  اینچنینـی 

کنـد.« کـرد، ملـت توانسـت از ایـن مشـکل عبـور  کمـک  متعـال 

2. استفاده از شعارها و بهانه های عامه پسند:

در طـول تاریـخ، بارهـا شـاهد آن بوده ایـم کـه دشـمن بـا اسـتفاده 
از شـعارهایی کـه در ظاهـر حرف هایـی خـوب و قابل قبـول بوده اند، 
عمـوم مؤمنیـن را دچـار خطـا و فریـب کـرده اسـت. از جملـه می تـوان 
بـه ماجـرای جنـگ صفیـن و اسـتفاده از شـعار »ال ُحکـم إال هلل« 
اشـاره نمـود. در آن ماجـرا، عـده ی زیـادی از مبارزیـِن در صـف امیـر 
المؤمنیـن؟ع؟، فریـب ایـن حـرف را خـورده و بـا امـام زمـاِن خویـش 

بـه مقابلـه پرداختنـد.
در جنـگ جمـل نیـز از بهانـه ای عـوام فریبانـه اسـتفاده شـد 
اسـتفاده  بـا  زبیـر  بـود. طلحـه و  کـه همـان خونخواهـی عثمـان 
کـرده و نسـبت بـه  از پیراهـن خونیـن عثمـان، مـردم را تهییـج 
کـه بـه فرمـوده ی امـام علـی؟ع؟،  علـی؟ع؟ شـوراندند، در حالـی 
خـوِد طلحـه و زبیـر از سـخت ترین تحریـک کنندگان مـردم بر علیه 

عثمـان بـوده و آب و غـذا را بـر او بسـته بودنـد.
 ُهْم َسَفُكوُه.«1

ً
 ُهْم  َتَرُکوُه  َو َدما

ً
ُبوَن  َحّقا

ُ
َیْطل

َ
ْم ل ُ »َو ِإّنَ

1.  سید رضی، نهج البالغة )للصبحی صالحی(، ص 194
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و هر آینه آنها حقی را طلب می کنند که خودشان زیر پا گذاشته 
بودند و انتقام خونی را می طلبند که خود آن را ریخته اند.

از  اسـتفاده  بـا  تـا  دارنـد  نیـز، دشـمنان خارجـی سـعی  امـروزه 
شـعارهایی عـوام فریـب، همچـون حمایـت از حقـوق بشـر و مبـارزه 
بـا تروریسـم، ملـت مسـلمان ایـران و انقـالب اسـالمی را در چشـمان 
جهانیـان، وارونـه جلـوه دهند، که إن شـاءاهلل موفق نخواهد شـد.

3. مکر و حیله و پیمان شکنی:

یکـی دیگـر از شـگردهای پرکاربـرد، فریـب مسـلمانان و سـپس 
پیمـان شـکنی بـه بهانه هـای مختلـف می باشـد. نمونـه ی ایـن 
ماجـرا را می تـوان در ماجـرای عمـرو عـاص و ابوموسـی اشـعری 
عـزل  بـر  مبنـی  دو  آن  میـان  مخفـی  پیمـان  از  پـس  کـه  یافـت 
امیرالمؤمنیـن و معاویـه، عمـرو عـاص پیمـان را شکسـته و معاویـه 

کـرد. را بـه خالفـت منصـوب 
در ماجـرای صلـح امـام حسـن؟ع؟ نیـز همیـن ماجـرا بـه نحـوی 
دیگـر تکـرار شـده و معاویـه بـا فریفتـن اطرافیـان امـام، ایشـان را 
کـه  کـرد، امـا هنـوز مدتـی طوالنـی نگذشـته بـود  مجبـور بـه صلـح 

کـرد. کـرده و نقـض عهـد  صلح نامـه بـا امـام را پـاره 
وا  خداونـد متعـال نیـز در ایـن بـاره می فرمایـد: »َکْیـَف َو ِإْن َيْظَهـُر
ْم  ُبُ و

ُ
ب  ُقل

ْ
ْفواِهِهـْم َو َتأ

َ
ـًة ُيْرُضوَنُكـْم ِبأ  َو ال ِذّمَ

ً
ْیُكـْم ال َيْرُقُبـوا فیُكـْم ِإاّل

َ
َعل

ْکَثُرُهـْم فاِسـُقوَن1؛ چگونـه )پیمان مشـرکان ارزش دارد( در حالی 
َ
َو أ

1.  سوره توبه، آیه 8
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گـر بـر شـما غالـب شـوند، نـه مالحظـه خویشـاوندى بـا شـما را  کـه ا
می کننـد، و نـه پیمـان را؟! شـما را بـا زبـان خـود خشـنود می کننـد، 

ولـی دل هایشـان ابـا دارد و بیشـتر آنهـا فاسـق و نابکارنـد.«

4. ایجاد شبهه های اعتقادی:

این شـیوه در زمان پیامبران نیز رواج داشـته اسـت، آنگونه که 
در قـرآن کریـم آمده:

ِعظاَم َو ِهـَى َرممٌی * 
ْ
 َمـْن ُيْحـِى ال

َ
َقـُه قـال

ْ
نـا َمَثـاًل َو َنـِیَ َخل

َ
»َو َضـَرَب ل

ٍق َعلمٌی1«
ْ
ِ َخل

ّ
ٍة َو ُهـَو ِبـُكل  َمـّرَ

َ
ل ّوَ

َ
ها أ

َ
ْنَشـأ

َ
ـذی أ

َّ
 ُيْحیَیـا ال

ْ
ُقـل

گفـت:  کـرد و  و بـراى مـا مثالـی زد و آفرینـش خـود را فرامـوش 
»چـه کسـی ایـن اسـتخوان ها را زنـده می کنـد در حالـی کـه پوسـیده 
اسـت؟!« * بگـو: »همـان کسـی آن را زنـده می کنـد که نخسـتین بار 

آن را آفریـد و او بـه هـر مخلوقـی داناسـت!«
در زمـان معاصـر نیـز دشـمنان اسـالم تـالش زیـادی در جهـت 
تردیـد در ذهـن مـردم و خصوصـًا  إلقـاء  و  ایجـاد شـبهات دینـی 
کـه در رسـانه هایی از قبیـل  جوانـان انجـام داده انـد، بـه طـوری 
ماهـواره و اینترنـت، هـر روزه شـاهد بحث هایـی بـا محوریت تردید 

اعتقـادات اصیـل اسـالمی می باشـیم. در 

5. استفاده ابزاری از مقدسات و یا چهره های مقبول در جامعه:

گـر چـه هیـچ اعتقـادی بـه مقدسـات اسـالمی  دشـمنان اسـالم ا

1.  سوره یس، آیات 78 - 79
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و  مقدسـات  بـه  تمسـک  بـا  بتواننـد،  کـه  کجـا  هـر  امـا  ندارنـد، 
چهره های مقبول، سـعی در گمراه نمودن مردم و ایجاد تشـویش 
ج دارنـد، همانگونـه کـه معاویـه بـا اسـتفاده ی ابـزاری  ج و مـر و هـر
از قـرآن در جنـگ صفیـن، برخـی سـپاهیان امیـر المؤمنیـن؟ع؟ را 
دچـار تردیـد نمـود، و حـال آنکـه معاویـه  هیـچ عالقـه ای بـه حکـم 

نداشـت. قـرآن 
 َّ ُ
امـام علـی؟ع؟ در نامـه ای بـه معاویـه اینچنیـن می نویسـد: »مث
ْهـِل 

َ
ْسـَت ِمـْن أ

َ
ـَک ل

َ
ّن
َ
َقـْد َعِلْمـَت أ

َ
ُقـْرآِن  َو ل

ْ
ـَک َقـْد َدَعْوَتـِى  ِإَل  ُحْكـِم  ال

َ
ِإّن

یـد.«1 ـُه ُتِر َ
ْ

ْسـَت ُحک
َ
ُقـْرآِن َو ل

ْ
ال

سپس تو مرا به سوی حکم قرآن دعوت نمودی، و حال آنکه 
خودت می دانی که اهل عمل به قرآن نبوده و خواهان حکمش 

نمی باشی.
در دوران معاصـر نیـز مشـاهده می کنیـم که بسـیاری از منافقین 
و حتـی برخـی عوامـل آمریکایـی و انگلیسـی، در سـال 88 سـعی 
نمودنـد تـا بـا اسـتفاده از نـام و عنـوان امـام خمینـی؟هر؟ در میـان 
کـه بحمـداهلل خیلـی زود  مـردم تردیـد و اختـالف ایجـاد نماینـد، 

رسـوا شـدند.
گرچه شیوه های دشمنی از جانب کفار و منافقین در این موارد 
کتفا  محدود نمی گردد، اما برای رعایت اختصار، به همین مقدار ا

می کنیم.

1.  نصر بن مزاحم، وقعة صفین، ص 494
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رفتارسازی

در مقابـل فتنه گری هـا و دشـمنی ها، مؤمنیـِن بصیـر و هوشـیار، 
همـواره خـود را آمـاده نگـه می دارنـد تـا از ایمـان و شـرف و اسـتقالل 
خویـش دفـاع نمـوده و بـا اسـتعانت از خـدای متعـال، نقشـه های 
دشـمن را نقـش بـر آب نماینـد. از جملـه شـیوه های اصلـی بـرای 

مقابلـه بـا دشـمن، می تـوان مـوارد زیـر را برشـمرد.

1. تجهیز به قدرت ایمان:

باورهـای  تقویـت  فتنه هـای دشـمن،  مهمتریـن عامـِل دفـع 
درونـی و تـوکل بـه خداونـد و صبـر در برابـر سـختی ها و اعتمـاد بـه 
وعده هـای حـق از جانـب او می باشـد. زیـرا انسـانی کـه خـود را عبـد 
خالـِق بی نیـاز بدانـد، از دشـمناِن خـدا بیـزاری جسـته و بـا تـوکل 
ِگره هـای ایجـاد شـده در پیـش رویـش را بـاز می کنـد، چـرا  بـر او، 
کـه در  کـه قـدرت از آِن خداونـد اسـت و شـرط پیـروزی آن اسـت 
صـف مؤمنـان باشـیم و بـا اسـتفاده از یـاد خـدا، صبـر و اسـتقامت، 
پرهیـزگاری، تـوکل و یقیـن بـه وعده هـای الهـی خـود را بـه ایـن 

کنیـم. منشـأ قـدرِت الیـزال متصـل 
وا  ذيـَن آَمُنـوا ِإْن َتْنُصـُر

َّ
ـا ال َ هّیُ

َ
قـرآن نیـز در این بـاره می فرمایـد: »یـا أ

کـه ایمـان آورده ایـد!  کسـانی  ْقداَمُكـم1؛ اى 
َ
ـْت أ اهَّلَل َيْنُصْرُکـْم َو ُيَثّبِ

گـر )آییـن( خـدا را یـارى کنیـد، شـما را یـارى می کنـد و گام هایتـان  ا
را اسـتوار مـی دارد.«

1.  سوره محمد، آیه 7
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ُکـْم  ُقـوا ال َيُضّرُ وا َو َتّتَ و در جـای دیگـری می فرمایـد: »ِإْن َتْصِبـُر
گـر )در برابـر آنهـا( اسـتقامت و پرهیـزگارى پیشـه  َکْیُدُهـْم َشـْیئا1؛ ا

کنیـد، نقشـه  هاى آنهـا بـه شـما زیانـی نمی  رسـاند.«

2. ممنوعیت دوستی با دشمنان خدا:

بـه فرمـوده ی قـرآن کریـم، دوسـتی و تکیـه کـردن بـر دشـمنان 
سرنوشـت  زدن  گـره  همچنیـن  می باشـد.  ع  ممنـو شـدیدًا  خـدا 
جامعه دینی در قالب مسـائل مهم سیاسـی، اجتماعی، اقتصادی 
ع اسـت، چرا  و نظامـی بـا خواسـت و وعده هـای دشـمنان نیـز ممنـو
کـه باعـث ایجـاد سـلطه از ناحیـه ی کفـار بـر مسـلمانان می شـود.2 
بـه عبـارت دیگـر، سـطح روابـط نبایـد در حد ائتالف و اتحـاد با آنان 
باشـد؛ بلکـه نهایتـًا می تـوان پیمـان تـرک جنـگ و عـدم تعـرض 
بـه منافـع یکدیگـر را بـا آنـان برقـرار نمـود. بـه ایـن ترتیـب، جلـوی 
بسـیاری از فتنه گری هـا و دشـمنی های پنهـان از ناحیـه ی آنهـا 

می شـود. گرفتـه 
ِذيَن 

َّ
ِخـُذوا ال ِذيَن آَمُنـوا ال َتّتَ

َّ
ـا ال َ هّیُ

َ
خداونـد متعـال می فرمایـد: »یـا أ

اَر 
َ

ُكّف
ْ
ِكتاَب ِمـْن َقْبِلُكْم َو ال

ْ
وُتوا ال

ُ
ِذيَن أ

َّ
 ِمَن ال

ً
ِعبـا

َ
 َو ل

ً
وا ـُذوا ِدیَنُكـْم ُهـُز نَ َّ

ات
ْوِلیاء3؛ اى کسـانی که ایمان آورده  اید، افرادى که آئین شـما را به 

َ
أ

بـاد اسـتهزاء و بـازى می  گیرنـد، از اهـل کتـاب و مشـرکان، دوسـت و 
تکیـه  گاه خود انتخـاب نکنید.«

1.  سوره آل عمران، آیه 120
2.  »َو َلـْن َیْجَعـَل اهلُل ِلْلکاِفریـَن َعَلـی اْلُمْؤِمنیـَن َسـبیاًل؛ و خداونـد هرگـز کافـران را بـر مؤمنان تسـّلطی 

نداده اسـت.« )سـوره نسـاء، آیه 141(
3.  سوره مائده، آیه 57
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3. مقابله نظامی:

بـه  نسـبت  امـا  نمی باشـد،  جنگ طلبـی  اهـل  اسـالم  گرچـه 
واقعیـات جامعـه نیـز چشـم خـود را نبسـته اسـت. در شـرایطی کـه 
کامـل اسـالم و مسـلمانان راضـی  دشـمناِن خـدا جـز بـه نابـودی 
نخواهنـد شـد1، خداونـد نیـز در مقابـل بـه مؤمنـان دسـتور می دهـد 
تـا خـود را از لحـاظ نظامـی تجهیز و تقویـت نموده و همواره در حال 

آماده بـاش بـه سـر برنـد.
ْیـِل ُتْرِهُبـوَن ِبـِه  بـاِط احْلنَ ٍة َو ِمـْن ِر ـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْ ِمـْن ُقـّوَ ُ

َ
وا ل

ُ
ِعـّد

َ
»َو أ

ُکـْم2؛ هـر نیرویـی در قدرت دارید، بـراى مقابله با آنها  َعـُدّوَ اهَّلِل َو َعُدّوَ
]دشـمنان [، آماده سـازید! و )همچنین( اسـب هاى ورزیده )براى 
میـدان نبـرد(، تـا بـه وسـیله آن، دشـمن خـدا و دشـمن خویـش را 

بترسـانید.«
کـه دشـمن، بـا پیمان شـکنی و تعـرض بـه  و حتـی در مـواردی 
جان و مال مسـلمین، عماًل با آنها وارد جنگ شـد، در مبارزه و نبرد 
بـا آنهـا ذره ای تردیـد نکـرده و بـا تمـام قـدرت در مقابلشـان دفـاع 

کنیـد، چـرا کـه خداونـد متعـال می فرمایـد:
ـوا 

ُ
ـْم ِمـْن َبْعـِد َعْهِدِهـْم َو َطَعُنـوا ِف دیِنُكـْم َفقاِتل ْیاَنُ

َ
»َو ِإْن َنَكُثـوا أ

گـر پیمان هـاى خود  ـوَن3؛ و ا ُهـْم َيْنَتُ
َّ
َعل

َ
ـْم ل ُ

َ
ْیـاَن ل

َ
ـْم ال أ ُ ُكْفـِر ِإّنَ

ْ
ـَة ال ِئَّ

َ
أ

را پـس از عهـد خویـش بشـکنند، و آییـن شـما را مـورد طعـن قـرار 

َتُهْم )سوره بقره، آیه 120(
َ
ِبَع ِمّل ی َتّتَ صارى  َحّتَ 1.  َو َلْن َتْرضی  َعْنَک اْلَیُهوُد َو اَل الّنَ

2.  سوره انفال، آیه 60
3.  سوره توبه، آیه 12
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دهنـد، بـا پیشـوایان کفـر پیـکار کنیـد چـرا کـه آنهـا پیمانـی ندارنـد، 
شـاید )بـا شـّدت عمـل( دسـت بردارنـد.«

پرورش احساس

در حکمت های منسوب به أمیر المؤمنین؟ع؟ آمده است:
ِز.«1  ِمنَک ِللَعُدّوِ اُلَباِر

ً
 ِحذرا

ُ
»ُکن  ِللَعُدّوِ اُلَكاِتِ  أَشّد

از دشـمنی که در ظاهر دشـمنی اش را مخفی می دارد، بیشـتر بر 
حـذر بـاش تـا آن دشـمنی که علنـًا با تو مبـارزه می کند.

در سـال های اخیـر و پـس از روی کار آمـدن رئیس جمهور جدید 
آمریـکا، دوران جدیـدی از پنهـان نمـودن دشـمنی و اسـتفاده از 
لبخندهـای عـوام فریبانـه از سـوی مسـئولین دولت های سـتمگر، 
خصوصـًا مسـئولین آمریکایـی آغـاز شـد. مقـام معظـم رهبـری نیـز 
از همـان ابتـدا نسـبت بـه ایـن پیام هـای دوسـتی، ابـراز تردیـد و 
گاهانیـده بودنـد.  بدبینـی کـرده و مـردم را از ایـن فریـب و توطئـه آ

کالمشـان می فرماینـد: ایشـان در بخش هایـی از 
»در مقابـل اظهاراتـی که رئیـس جمهور جدید ایاالت متحده ی 
آمریـکا می کنـد و می گویـد ما دسـت دوسـتی را دراز می کنیم، با نگاه 
تیزبیـن مسـئله را دنبـال خواهیـم کـرد. مـا نگاه می کنیـم ببینیم آیا 
واقعـًا دسـت دوسـتی اسـت؟ آیـا واقعـًا نیت، نیت دوسـتانه اسـت یا 
نیـت خصمانـه در قالـب الفـاظ فریبگـر؟ ایـن بـرای مـا خیلـی مهـم 
گر در زیر دسـتکش مخملی، دسـت چدنی و  اسـت. پارسـال گفتم ا

ح نهج البالغة، ج 20، ص 311 1.  ابن أبی الحدید، شر
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پنجـه ی چدنـی باشـد، مـا دسـتمان را دراز نمی کنیـم؛ دوسـتی را 
کـه زده می شـود، خنجـری در  گـر بـا لبخنـدی  قبـول نمی کنیـم. ا
پشـت پنهـان شـده باشـد، مـا حواسـمان جمـع اسـت. متأسـفانه 
آنچـه کـه اتفـاق افتـاد، همـان چیـزی بـود کـه حـدس زده می شـد. 
دولـت آمریـکا و همیـن تشـکیالت جدیـد و رئیـس جمهـور جدیـد، 
بـا همـه ی ادعـای عالقه منـدی بـه روابـط عادالنـه و صحیـح، کـه 
گفتنـد  نامـه هـم نوشـتند و پیغـام هـم دادنـد و در بلندگوهـا هـم 
کـه مـا میخواهیـم بـا  کردنـد  و در مجالـس خصوصـی هـم تکـرار 
جمهـوری اسـالمی روابطمـان را عـادی کنیـم، متأسـفانه در عمل، 

عکـس ایـن عمـل کردنـد.«1
بنابرایـن الزم اسـت تـا در ایـن مقطـع حسـاس و تاریخـی، بیـش 
از پیـش مراقـب رفتـار و گفتـار دشـمنان بـوده و لحظـه ای از آنـان 
چشـم برنداشـته و ذره ای نسـبت به آنان متمایل نشـویم، بلکه با 
پایـداری و ایسـتادگی و پافشـاری بـر عقایـد و حقوق مردم مسـلماِن 
ایـران و جهـان، و اسـتعانت از خداونـد متعـال و ائمـه  اطهـار؟مهع؟، 
کـه سـبب ایجـاد و حفـظ ایـن انقـالب  راهـی را در پیـش بگیریـم 
کنـون شـده اسـت، تـا بـه ایـن وسـیله  بخشـی از ِدیـن خود نسـبت  تا

بـه شـهدا را ادا کـرده باشـیم.
پیروزی  و  عالم  منجی  ظهور  شاهد  زودی  به  آنکه  امید  به 

نهایی دولت حق در برابر مستکبرین باشیم. إن  شاء اهلل.

1.  بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1389/1/1
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24
وحدت شیعه و سنی

انگیزه سازی

در  شیعیان  کشتار  اخبار  روزها  این  افراد،  بسیاری  شاید 
کز  کستان، حمله به شیعیان در عراق، حمله به حسینیه ها و مرا پا
شیعی در سوریه، محدودیت ها علیه شیعیان در مصر و عربستان 
و ... را شنیده باشیم، اما در چرایی این تفرقه افکنی ها و اخالل در 

وحدت مسلمین چه مقدار اندیشه و تفکر شده است؟
جهـان  مختلـف  فرهنگ هـای  بیـن  مشـترک  حکایـِت  ایـن 
یـادآوری آن بی فایـده نیسـت. داسـتان آن  امـا  تکـراری اسـت، 
کـه می خواسـت بـه فرزنـدان خـود درس اتحـاد و یکـی  پیرمـردی 
گفـت بشـکنید و آنهـا  بـودن را بیامـوزد و بـه هریـک چوبـی داد و 
شکسـتند و سـپس دو چـوب داد و گفـت بشـکنید، شکسـتند و ایـن 



ماجـرا تـا جایـی پیـش رفـت و چوب هـا بـه تعـدادی رسـید کـه بـرای 
هیـچ یـک از فرزنـدان، شکسـتن چوب هـا امکان پذیـر نبـود.

کـه پـدر می خواسـت بـه آنهـا بدهـد، درس وحـدت و بـا  درسـی 
گـر پشـتیبان یکدیگـر باشـید، هیـچ قدرتـی  هـم بـودن بـود؛ اینکـه ا
نمی توانـد بـر شـما غلبـه کنـد؛ ایـن روایـت بـا وجـود اینکـه در بیشـتر 

فرهنگ هـا آمـده، امـا کمتـر بـه اهمیـت آن توجـه شـده اسـت.
کید بسـیار شـده و  در فرهنـگ اسـالمی، بـر وحـدت مسـلمانان تأ
در روایـات و آیـات متعـدد وحـدت بین مسـلمین به صورت آشـکار و 

تلویحـی مـورد توصیـه قرار گرفته اسـت.
ْن َنْصَنَع ِفیَما 

َ
َنـا أ

َ
ُه َکْیـَف َيْنَبِغى ل

َ
ُت ل

ْ
 ُقل

َ
َيـَة ْبـِن َوْهـٍب َقـال َعـْن ُمَعاِو

 
َ

ْمِرَنـا َقـال
َ
 أ

َ
ْیُسـوا َعـى

َ
ـْن ل ـاِس ِمَّ َطاِئَنـا ِمـَن الّنَ

َ
َبْیَنَنـا َو َبـْینَ َقْوِمَنـا َو َبـْینَ ُخل

ـْم َفَتْصَنُعـوَن َمـا َيْصَنُعـوَن َفَو اهَّلِل  ِذيـَن َتْقَتـُدوَن ِبِ
َّ
ِتُكـُم ال ِئَّ

َ
وَن ِإَل أ َتْنُظـُر

ْم َو  ُ ـَهاَدَة لَ
َ

َیُعـوُدوَن َمْرَضاُهـْم َو َيْشـَهُدوَن َجَناِئَزُهـْم َو ُيِقیُمـوَن الّش
َ
ـْم ل ُ ِإّنَ

ْم.1 ْیِ
َ
َماَنـَة ِإل

َ
وَن اْل

ُ
ـْم َو ُيـَؤّد ْیِ

َ
َعل

»یکی از اصحاب امام صادق؟ع؟ از ایشـان می پرسـد: هنگامی 
کـه شـیعه نیسـتند معاشـرت می کنیـم، چـه روشـی  کـه بـا مردمـی 
بـرای مـا بهتـر اسـت؟ امـام؟ع؟ فرمودنـد: بـه امامـان خـود نـگاه 
کنیـد کـه چگونـه رفتـار می کننـد، پـس هماننـد آنهـا باشـید. بخـدا 
سـوگند امامـان شـما همـواره از مریض هـاِی آنـان )غیـر شـیعیان( 
عیـادت می کننـد و در تشـییع جنازه هـا حاضر می شـوند و هر جا الزم 
گـر امانتـی در  باشـد بـه نفـع آنهـا یـا علیـه آنهـا شـهادت می دهنـد و ا

1.  محمد بن یعقوب )کلینی(، الکافی، ج 2، ص 636
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دستشـان باشـد بـه آنهـا تحویـل داده و خیانـت نمی کننـد.«
همچنیـن در احـکام اسـالمی، مناسـکی وجـود دارد کـه بخشـی 
می باشـد.  نمادیـن  شـکلی  بـه  وحـدت  نمایـش  آن،  ثمـره ی  از 
قبلـه ی واحـد، مراسـم حـج، قرائـت و تکریم قرآن کریـم، روزه و امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر را می تـوان در زمره این مناسـک اسـالمی 
مذاهـب  میـان  در  فقهـی،  اختالف هـای  وجـود  بـا  کـه  داد  قـرار 

مختلـف اسـالمی مشـترک اسـت.
اسـالمی  وحـدت  پرچـم داران  از  یکـی  نیـز  خامنـه ای  امـام 
کـه ایشـان، ریشـه ها و آسـیب های  می باشـند و از جملـه مـواردی 
مـردم  جمـع  در  ایشـان  بیانـات  نمودنـد،  بیـان  را  تفرقـه  خطـر 
کردسـتان اسـت که به حکم شـرعی آن هم اشـاره فرموده و حجت 

کردنـد: را بـر همـگان تمـام 
»شما نگاه کنید ببینید آن کسانی که می خواهند وحدت ملت 
که نداى  کسی  کسانی هستند؟ آن  ایران را به هم بزنند، چه 
تفرقه ى بین شیعه و سنی را سر می دهد و به بهانه ى مذهب، 
می خواهد وحدت ملی را بهم بزند، چه شیعه باشد و چه سنی، 
مزدور دشمن است؛ چه بداند، چه نداند. ... من عرض می کنم، 

رفتار هر دو گروه حرام شرعی است و خالف قانونی است.«1

اقناع اندیشه

نـگاه بـه مسـأله وحـدت در آینـه قـرآن و حدیـث، بسـیار کمـک 
کردسـتان  در میـدان آزادى سـنندج،  1.  بیانـات مقـام معظـم رهبـری در جمـع مـردم اسـتان 
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کننـده اسـت.
بی شـک مسـأله وحـدِت اسـالمی و ضـرورت حفـظ آن، از نظـر 
عقـل و عقـالء بـر هـر انسـان منصفـی پوشـیده نیسـت. ضمـن اینکه 
کریـم بـه ایـن مسـأله اشـاره نمـوده  خداونـد متعـال نیـز در قـرآن 

کـه در اینجـا چنـد مـورد را بیـان می کنیـم: اسـت 
ُیُكْم.1 وا َو َتْذَهَب ر

ُ
ُه َو ال َتناَزُعوا َفَتْفَشل

َ
طیُعوا اهَّلَل َو َرُسول

َ
َو أ

)و  نـزاع  و  نماییـد!  اطاعـت  را  پیامبـرش  و  خـدا  )فرمـان(  و 
کشـمکش( نکنیـد، تـا سسـت نشـوید، و قـدرت )و شـوکت( شـما از 

نـرود. میـان 
ُقوا.2   َو ال َتَفّرَ

ً
َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهَّلِل مَجیعا

و همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید.
ْسَتِقمٌی.3 كُمْ  َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ّمُ ّبُ ّب ِ َو َر َو ِإّنَ اهَّلَل َر

و همانـا خداونـد، پـروردگار مـن و شماسـت، پـس او را بپرسـتید 
کـه بندگـی او راه مسـتقیم و اسـتوار اسـت.
4. ْسِلِمینَ ُکُم اْلُ ا ِبیُكْم ِإْبَراِهمَی ُهَو مَسَّ

َ
َة أ

َّ
ل ّمِ

همگـی از ملـت پدرتـان ابراهیـم هسـتید و او شـما را مسـلمان 
نامیـد.

امـام خامنـه ای )مـد ظلـه العالـی( نیـز در مـورد توجـه و تمسـک 
بـه قـرآن بـرای ایجـاد وحـدت می فرماینـد:

1.  سوره انفال، آیه 46
2.  سوره آل عمران، آیه 103

3.  سوره مریم، آیه 36
4.  سوره حج، آیه 78
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اسـتعمار  دسـت  کـه  دارد  وجـود  قرآنـی  مفاهیـم  از  »بعضـی 
سـعی کـرده اسـت ماهـا را از آنهـا دور نگـه بـدارد. مـا را از جهـاد دور 
نگهداشـتند. مـا را از این کـه کفـار نبایـد بـر مسـلمین مسـلط باشـند، 
دور نگهداشـتند. ما را از آیاتی که وحدت مسـلمین در آنها هسـت، 

نگهداشـتند.«1 دور 
اهـل بیـت؟مهع؟ نیـز عـالوه بـر اینکـه خودشـان عمـاًل ملتـزم بـه 
مـا  بـه  بیاناتـی نورانـی، خطـاب  ایـن مهـم بوده انـد، در  رعایـت 
ع وحـدت و پرهیـز از تفرقـه را  کـه موضـو کردنـد  کیـد  شـیعیان تأ
رعایـت نمـوده و از آن غافـل نباشـیم. چنـد مـورد از ایـن احادیـث 

می گـردد: تقدیـم  خدمتتـان 
امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

 
ُ
ْسـِلُموَن  ِإْخـَوٌة َتَتَكاَفـأ : اْلُ

َ
ْن َقـال

َ
ـًى ِإَل أ  اهَّلِل؟ص؟ ِبِ

ُ
َخَطـَب َرُسـول

 َمـْن ِسـَواُهْم.2
َ

ْدَناُهـْم ُهـْم َيـٌد َعـى
َ
ـْم أ ِتِ

ِدَماُؤُهـْم َو َيْسـَعى ِبِذّمَ
کـرم؟ص؟ در منـا بـرای مـردم خطبـه خوانـده و در ضمـن  پیامبـر ا
آن فرمودنـد: مسـلمانان بـرادر همدیگرنـد، و خونشـان برابـر اسـت 
گـر کوچک تریـن آنهـا بـه کسـی امـان داد، همگـی آن را مراعـات  و ا
می کننـد. آنهـا در برابـر دیگران )دشـمناِن غیر مسـلمان( همدسـت 

و کمـک یکدیگرنـد.(
1. امـام علـی؟ع؟ در وصیـت بـه امـام حسـن و امـام حسـین؟امهع؟ 

می فرماینـد:

1.  بیانات در دیدار جمعی از قاریان، 1370/3/16
2.  محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، األمالی )للصدوق(، ص 351
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َقاُطـَع َو  ُکـْم َو الّتَ ا َبـاّرِ َو ِإّيَ َبـاُذِل  َو الّتَ َواُصـِل  َو الّتَ ْیُكـْم َيـا َبـِىَّ ِبالّتَ
َ
َو َعل

َق .1 َفـّرُ َداُبـَر َو الّتَ الّتَ
و بـر شـما بـاد ای فرزندانـم بـه ارتبـاط و بـذل و بخشـش، و بـر 

کـردن بـه یکدیگـر و تفرقـه. حـذر باشـید از جدائـی و پشـت 
ُفوا َو َتَعاَطُفوا.«2

َّ
ل

َ
ْؤِمِنینَ  َتأ 2. امام باقر؟ع؟ می فرمایند: »َيا َمْعَشَر اْلُ

بـه هـم  و  باشـید  گـروه مؤمنـان، مأنـوس و متحـد  هـان ای 
کنیـد. مهربانـی 

ٌح َبْیـِن 
َ

َهـا اهلُل  ِإْصـال امـام صـادق؟ع؟ می فرماینـد: »َصَدَقـٌة ُیِحّبُ
ـاِس ِإَذا َتَفاَسـُدوا َو َتَقـاُرٌب َبْیِنِهـْم ِإَذا َتَباَعـُدوا.«3 الّنَ

ایجـاد وحـدت بـه هنـگام پیدایش اختـالف و تباهی میان امت 
و نزدیـک کـردن آنهـا در هنـگام جدائـی، صدقه ایسـت کـه خداوند 

آن را دوسـت دارد.
ْم  ُ ُهـْم  َواِحـٌد َو َنِبّیُ ُ 3. امیـر المؤمنیـن علـی؟ع؟ می فرماینـد: »َو ِإلَ
ْم 

َ
َطاُعـوُه أ

َ
ِف َفأ

َ
َمَرُهـُم اهَّلُل ُسـْبَحاَنُه ِباالْخِتـال

َ
 َفأ

َ
ـْم َواِحـٌد أ ِکَتاُبُ َواِحـٌد َو 

اُهـْم َعْنـُه َفَعَصـْوه ؟«4 َنَ
خدایشـان یکـی، پیامبرشـان یکـی، و کتابشـان یکـی اسـت. آیـا 
خداونـد آنهـا را بـه اختـالف و دو دسـتگی فرمـان داده و او را اطاعت 
کـرده و فرمانـش را سـرپیچی  می کننـد؟ یـا آنهـا را از اختـالف نهـی 

می نماینـد؟

1.  سید رضی، نهج البالغه، نامه 47
2.  محمد بن یعقوب )کلینی(، الکافی، جلد 2، ص 345
3.  محمد بن یعقوب )کلینی(، الکافی، جلد 2، ص 209

4.  سید رضی، نهج البالغه )للصبحی صالحی(، خطبه 18، ص 60 - 61
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همچنین رهبر انقالب با استفاده از روایات می فرمایند:
»امـروز اتحاد و اتفـاق بیـن مسـلمانان، یـک فریضـه ی فـوری 
اسـت. ... امروز هر حنجره ای که به وحدت دنیای اسـالم دعوت 
ْصَغـى  ِإَل  

َ
کنـد، حنجـره ی الهـی اسـت، ناطـق من اهلل اسـت. »َمْن  أ

 َفَقـْد َعَبـَد 
َّ

ی َعـِن اهَّلِل َعـّزَ َو َجـل اِطـُق ُيـَؤّدِ َناِطـٍق  َفَقـْد َعَبـَدُه َفـِإْن َکاَن الّنَ
ـْیَطاَن.«1 

َ
ـْیَطاِن َفَقـْد َعَبـَد الّش

َ
ی َعـِن الّش اِطـُق ُيـَؤّدِ َکاَن الّنَ اهَّلَل َو ِإْن 

آنهائـی کـه از زبـان ابلیـس حـرف می زننـد، خودشان و مسـتمعین 
دچـار  هـم  را  خودشـان  می برنـد؛  جهنـم  طـرف  بـه  را  خودشـان 

کـت می کننـد.«2 هال

رفتارسازی

کـه قـرار دارد،  در جامعـه اسـالمی، هـر فـردی در هـر جایگاهـی 
کـم اسـالمی و یـا کارگـزار، دانشـمند، عالـم، امـام  چـه بـه عنـوان حا
اطـراف خـود  کـه حتـی در محیـط  عـادی  فـردی  یـا  و  جماعـت 
ارتباطـی بـا مذاهـب دیگـِر اسـالمی نـدارد، در بحـث وحـدت دارای 
وظایفـی می باشـد کـه در رسـیدن بـه ایـن هدف واال مؤثر اسـت. لذا 
می بینیـم کـه اهـل بیـت؟مهع؟ در رفتارهـای اجتماعـی، همـواره بـه 
شـیعیان سـفارش می نمودند که در تشـییع جنازه آنها شرکت کنید 
کنارشـان  و بـه عیـادت آنهـا برویـد و در مشـکالت و سـختی ها در 
باشـید و بـه امـور مسـلمین اهتمـام بورزیـد و باالتـر از آن فرموده انـد 

1.  محمد بن یعقوب )کلینی(، الکافی، ج 6، ص 434
2.  بیانات در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم، 1392/3/18
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کـه در نمـاز جماعـت آنهـا نیـز شـرکت کنیـد و آنقـدر با آنها مـدارا کنید 
گـر یکـی از ایشـان شـما را دیـد، از دیـدن شـما خوشـحال شـود.1 کـه ا

کیفیـت و چگونگـی  آنچـه در اینجـا الزم اسـت دانسـته شـود، 
ایجاد و یا تقویت وحدت بین شـیعه و سـنی می باشـد. با جسـتاری 
در بیانـات امـام خامنـه ای، می تـوان بـه مـواردی دسـت یافـت کـه 
ع  در موضـو ایشـان  توصیه هـای عملـِی  و  عنـوان دسـتورات  بـه 

وحـدت، خطـاب بـه جامعـه محسـوب می شـوند:
گیر از سـوى همه ى  1. تشـکیل یک نهضت علمی و منطقِی فرا

علماى مذاهب اسـالمی براى ریشـه کن کردن جریان تکفیرى.2
2. روشـنگرى نسـبت به نقش سیاسـت هاى استکبارى آمریکا 
و انگلیس. باید روشـنگرى کرد؛ باید در دنیاى اسـالم همه بدانند 

که نقش سیاسـت هاى آمریکا در این میان چیسـت.3
3. اهتمـام بـه قضّیه ى فلسـطین. نگذارید قضّیه ى فلسـطین 
و قـدس شـریف و مسـئله ى مسـجداالقصی بـه دسـت فراموشـی 
سـپرده بشـود؛ آنهـا ایـن را می خواهنـد. آنهـا می خواهنـد دنیـاى 

اسـالم از قضّیـه ى فلسـطین غفلـت کنـد.4
4. جلوی بدبینی را باید بگیریم. هم شـیعه مراقب باشـد، هم 
کـه امـروز در بیـن  کـه ایـن وحدتـی  سـنی مراقـب باشـد. نگذارنـد 
کـردن خصوصیـات قومـی  کشـور هسـت  ]از بیـن بـرود[؛ برجسـته 

1.  محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، کتاب من الیحضره الفقیه، ج 1، ص 382
2.  بیانات در تاریخ 1393/9/4

3.  همان
4.  همان
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کـی اسـت، بـازی بـا  و دمیـدن در آتـِش قوم گرایـی، کارهـای خطرنا
آتـش اسـت؛ بـه ایـن هـم بایـد توجـه بکننـد.1

کـرم؟ص؟، زیـرا وجـود مقـدس  5. اجتمـاع حـول محـور پیامبـر ا
ایجـاد  نقطـه ی  مهمتریـن  اسـالم،  اعظـم  رسـول  و  مکـرم  نبـی 
وحدت اسـت. اینجا، جایی اسـت که عواطف همه ی مسـلمان ها 
کانـون عشـق و محبـت و دنیـای  در آنجـا متمرکـز می شـود؛ ایـن، 

اسـالم اسـت.2
6. به اسـالِم مطلوب واشـنگتن و لندن و پاریس بدبین باشـید؛ 
ع متحجـر و خشـن آن. بـه  ع الئیـک و غربگـرا، و چـه از نـو چـه از نـو
اسـالمی کـه رژیـم صهیونیسـتی را تحمـل می کنـد، ولـی بـا مذاهـب 
اسـالمِی دیگـر بی رحمانـه مواجـه می شـود، دسـت آشـتی بـه سـوی 
آمریـکا و ناتـو دراز می کنـد، ولـی در داخـل بـه جنگ هـای قبیلـه ای 
و مذهبـی دامـن می زنـد و أشـّداء بـا مؤمنیـن و رحمـاء بـا کفار اسـت، 
اعتمـاد نکنیـد. بـه اسـالم آمریکائـی و انگلیسـی بدبیـن باشـید، 
کـه شـما را بـه دام سـرمایه داری غـرب و مصرف زدگـی و انحطـاط 

اخالقـی می کشـانند.3
بـه گواهـی اسـناد، می تـوان بـه جـرأت گفت کـه امـام خامنه ای 
جـزو اولیـن کسـانی اسـت کـه قبـل از پیـروزی انقـالب اسـالمی و در 
زمـان تبعیـد بـه منطقـه سنی نشـین ایرانشـهر، عماًل بنیـان وحدت 

1.  بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1393/12/15
2.  بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 1385/1/27

3.  خطبه های نمازجمعه تهران، 1390/11/14
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اسـالمِی میـان شـیعه و سـنی را در ایـران بنـا نهادنـد.
انقـالب  اوج گیـرِى  ایـن فعالیت هـا و در نقطـه ی  گیـرودار  در 
اسـالمی در سـال 56، رژیـم سـتمگر بـا نهایـِت خشـونت، ایشـان را 
دسـتگیر می کند و پس از چند شـب زندان، ایشـان را به »ایرانشهر« 
تبعیـد می نمایـد. امـا تبعیـد و آب و هـواى گـرم و شـرجِی ایرانشـهر 
نیز روِح تالش و مبارزه را در ایشـان آرام نمی سـازند. بلکه آن جا نیز 
از فرصت استفاده کرده، و در راه ایجاد وحدت و همبستگی میان 
نیروهـاى مبـارز در آن سـامان و نیـز وحـدت بیـن بـرادران شـیعه و 
سـنی کوشـیده و موفقیـت زیـادى به دسـت می آورنـد، و با تماس با 
مـردم و تبلیـغ و برطـرف سـاختن مشـکالت و محرومیت هـاى ایـن 
اسـتاِن سـتم زده، نقـش مهمـی در توجـه مـردم بـه امـام خمینـی، 

روحانیـت، اسـالم و انقـالب ایفـا می کننـد. 
از جمله اینکه در آن سال، در ایرانشهر سیلی می آید که منجر به 
بی خانمان شـدن و آسـیب رسـیدن به عده زیادى از مردم می شود.

گروه از روحانیون و طالب را  آیت اهلل العظمی خامنه اى، یک 
گروه امداد روحانیت را تشکیل می دهند. این  بسیج می کنند و 
گروه، به قدرى در کار امداد، تبلیغ، تحریک و تشجیع مردم موفق 
ک وحشت می کند. ایشان را احضار می کنند و  که ساوا می شود 
ک به معظم له می گوید: دیشب در کمیسیون امنیِت  رئیس ساوا
که  هستید  بی عرضه  چقدر  شما  گفتم،  ک  ساوا به  شهربانی 
هیچ کارى نکردید. یک تبعیدى ببینید این جا چه اوضاعی درست 

کرده است.1
1.  نقل از روزنامه رسالت، 1368/3/31
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پرورش احساس

متاسـفانه امـروزه عـده ای از پیـروان اهـل بیـت فکـر می کننـد از 
آنجایـی کـه خودشـان در شـهرهایی زندگـی می کننـد کـه در ظاهـر 
اهـل سـنتی در آنجـا نیسـت، اجازه هر رفتـاری را دارند. در حالی که 
کثـرت وسـایل ارتباطـی و جاسوسـی و تـالش فـراوان اسـتکبار برای 
برهـم زدن وحـدت میـان مسـلمانان با هر وسـیله ممکـن، باید ما را 
هوشـیار کنـد تـا حتـی از رفتارهایـی که در آن احتمال سـوء اسـتفاده 

وجـود دارد، دوری کنیـم.
یکـی از ایامـی کـه هـر سـاله بـه این مسـأله آسـیب می زنـد، ایامی 
کـه بـه عیـد الزهـراء؟اهس؟ شـهرت یافتـه اسـت، امـا مجالـس  اسـت 
کـه بـه اسـم تشـیع در خانه هـا و حتـی دانشـگاه ها و  وهن آمیـزی 
برگـزار  تـا  می گردنـد  باعـث  می شـود،  برگـزار  علمیـه  حوزه هـای 
کننـده ی همیـن مجالـس سـاده و بـه ظاهـر مخفیانـه!! خسـارت 
بزرگـی بـه مکتـب راسـتین اهـل بیـت؟مهع؟ وارد کـرده و خواسـته یـا 
ناخواسـته، مسـئولیت خـون هـزاران شـیعه ی مظلـوم زاهدانـی، 

گـردن بگیـرد. کسـتانی، عراقـی، لبنانـی و ... را بـه  پا
از سـویی دیگـر، تجربـه نشـان داده کـه هیچـگاه دشـنام گفتـن 
بـه مقدسـات دیگـران، موجـب هدایـت گمراهـان نمی شـود، بلکـه 
برعکـس، آنـان را بـه لجاجـت و مقابلـه بـه مثـل وادار می کنـد. از این 
رو اهـل بیـت؟مهع؟ بـه شـیعیان یادآور می شـدند که خداوند از دشـنام 

گفتـن حتـی نسـبت بـه بت هـای مشـرکان نهـی فرمـوده اسـت.
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خداوند می فرماید: )به معبوِد کسانی که غیر خدا را می خوانند 
را  خدا  جهل،  و(  )ظلم  روى  از  )نیز(  آنها  مبادا  ندهید،  دشنام 
و  قرآنی  اصل  یک  دشنام،  از  پرهیز  بنابراین  دهند.(1  دشنام 

اسالمی می باشد.
بـه امیـد روزی کـه امـت اسـالمی دوبـاره با یکدیگر متحد شـده و 
بـا خـروج از تحـت نفـوذ و سـیطره کفـار، اقتـدار و عـزت را بـرای تمام 

مسـلمانان جهـان بـه ارمغـان آورند. انشـاء اهلل.

مناجات

کنـده ام آ تـو  حـّد  بـی  رحمـت  و  عطـا  از 
ای خـدای مهربـان، از لطـف تـو شـرمنده ام

گشـته آلـوده ز ُعصیـان، یـا رب از پـا تـا سـرم
کـرم و  خوبـی  تـو  از  و  خطـا  عاصـی  مـِن  از 

گرچـه مـن خیلـی بـدم اّما تو خوبـی ای خدا
خـدا ای  ذنوبـی  إغفـر  شـرمنده ام،  واقعـًا 

1.  سوره انعام، آیه 108

شهـــــــدسخـــــــن7610



25
نقد منطقی،  نقد مخرب

انگیزه سازی

از امام صادق؟ع؟ منقول است که ایشان فرموده اند:
ْهـَدى ِإَلَّ ُعُیـوِب.1 )محبوب ترین برادرانم 

َ
َحـّبُ ِإْخـَواِن ِإَلَّ َمـْن أ

َ
أ

در نـزد مـن، کسـی اسـت کـه عیوب مـرا به من هدیـه دهد.(
و همچنیـن از مـوال أمیـر المؤمنیـن علـی؟ع؟ اینچنیـن نقـل 

شـده:
ـَک  َعْیَبـَک  َفُهـَو َوُدوُدَک.2 )هـر کـس عیـب تـو را برایت 

َ
َبـاَن  ل

َ
َمـْن  أ

آشـکار سـازد، همو دوسـتدار توسـت.(
فرهنـگ نقـد و انتقـاِد منطقـی و سـازنده و از آن سـو، نقدپذیـری 

1.  محمد بن یعقوب )شیخ کلینی(، الکافی )ط – إسالمیة(، ج 2، ص 639
2.  عبد الواحد بن محد تمیمی، غرر الحکم و درر الکلم، ح 8210



جامعـه  هـر  بـرای  گران بهـا  بسـیار  سـرمایه ای  پاسـخ گویی،  و 
می باشـد، چرا که یکی از عوامل اصلی در کمال و اصالح روز افزوِن 
کارکـرد تـک تـک افـراِد مسـئول در آن جامعـه،  جامعـه و بهبـود 
همیـن فرهنـگ واال می باشـد. زیـرا شـناخت نواقـص و کاسـتی ها و 
تـالش در جهـت رفـع آنهـا، گامـی مقـدس در مسـیر فـالح مؤمنیـن و 

جامعـه ی اسـالمی اسـت.
گـر در جامعه ای به جـای فرهنگ نقِد منطقی،  از سـوی دیگـر، ا
گـردد و مسـئولین نیـز بـه  کـم  فرهنـگ تخریـب و عیب جویـی حا
جـای پاسـخ گویی، خـود را بـه نادانـی زده و بـا انـکار و پرده پوشـِی 
ضعف هـا و ایـرادات و مشـکالت، سـعی در حفـظ آبـروی خـود و 
روش هـای خـود داشـته باشـند، نـه تنهـا دردی از جامعـه درمـان 
نمی گـردد، بلکـه همدلـی و حسـن اعتمـاد در میـان دو طبقـه ی 
اصلـی جامعـه کـه همـان مردم و مسـئولین هسـتند، به مـرور از بین 

مـی رود.
امـا عقـِل دینـی حکـم می کنـد تـا بـا مدیریتـی مبتنـی بـر دیانـت 
کـم نمـودن ارزش هـای واالی انسـانی و الهـی، همـواره  و ِخـَرد و حا
کـه در مسـیر تکاملـِی خـود، آفت هـا و آسـیب ها  در پـی آن باشـیم 
گـر فرهنـگ نقـد و انتقـاد  را شـناخته و آنهـا را از سـر راه برداریـم. ا
گشـته و آداب و مرزهـای انتقـاد صحیـح و منطقـی  پذیـری رایـج 
از  بسـیاری  شـود،  روشـن  منتقدیـن  ویژگی هـای  و  شـده  تبییـن 
از ضعف هـا،  بسـیاری  و  کـرده  کشـمکش ها فروکـش  و  تنش هـا 
گر  نقص هـا و کاسـتی ها، زمینـه ی ظهـور نمی یابنـد. بـه خصوص ا
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عمـوم مـردم و علـی الخصـوص مسـئولین از هرگونـه غـرور و اتـکای 
بی جـا بـه نفـس خـود عـاری گشـته و دائمـًا ایـن نکتـه را آویـزه ی 
گـر  گـوش داشـته باشـند کـه تمـام انسـان ها در معـرض خطاینـد، و ا
گـرداب  عنایـت الهـی بـرای لحظـه ای از آنهـا برداشـته شـود، در 

اشـتباهات و خطاهـای خـود غـرق خواهنـد شـد.
همیـن نـگاه باعـث می گردد تـا بنیان گذار کبیر انقالب اسـالمی، 
دائمـًا از ایـن جهـت مراقـب رفتـار اطرافیـان خویش باشـند، تا مبادا 
عـده ای بـه تملق گویـی و تمجید هـای فـوق العـاده از ایشـان روی 
مجلـس  دوره  اولیـن  اعضـای  بـا  ایشـان  دیـدار  ماجـرای  آورنـد. 

شـورای اسـالمی شـنیدنی اسـت:
آقـای فخرالدیـن حجـازی، نماینـده اول مـردم تهـران در اولین 
دوره مجلـس شـورای اسـالمی، در دیـدار بـا امـام خمینـی؟هر؟، 
کـرده و بقیـه  سـخنرانی خـود را بـا جملـه »بأبـی أْنـَت َو ُاّمـی« آغـاز 
محتـوای سـخنرانی نیـز در تجلیـل از مقـام واالی امـام بود که البته 
ایشـان از بیـان ایـن مطالـب، قصـد و نیتـی خیـر داشـتند، امـا امـام 

کنـش بـه ایـن سـخنان فرمودنـد: خمینـی؟هر؟ در وا
حجـازی  آقـای  کـه  مطالبـی  کـه  دارم  را  ایـن  خـوف  »مـن 
کـه  بـاورم بیایـد. مـن خـوف ایـن را دارم  فرمودنـد دربـاره مـن، 
بـا ایـن فرمایشـات ایشـان و امثـال ایشـان بـرای مـن یـک غـرور و 
انحطاطـی پیـش بیایـد. مـن بـه خدای تبـارک و تعالی پنـاه می برم 
گـر خـودم را بـرای خـودم نسـبت بـه سـایر انسـان ها  از غـرور. مـن ا
یـک مرتبتـی قائـل باشـم، ایـن انحطـاط فکـری اسـت و انحطـاط 
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روحـی. مـن در عیـن حـال کـه از آقـای حجـازی تقدیـر می کنـم کـه 
ناطـق برومنـدی اسـت و متعهـد، لکـن گلـه می کنـم کـه در حضـور 

کـه ممکـن اسـت مـن بـاورم بیایـد فرمودنـد.«1 مـن مسـائلی 
و همیـن نـگاه اسـت که باعث می گردد، برتریـن و برگزیده ترین 
در  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  شـخص  یعنـی  متعـال،  خداونـد  بنـده ی 
نیمه هـای شـب بـا چشـمانی گریـان دسـت به سـوی آسـتاِن معبود 
ـِى ِإَل َنْفـِی َطْرَفـَة 

ْ
ُهـّمَ َو اَل َتِكل

َّ
دراز کـرده و بـا عجـز و البـه بگویـد: »الل

2؛ خدایـا، هرگـز مـرا حتـی بـرای لحظـه ای بـه حـال خـودم  ً
َبـدا

َ
ٍ  أ َعـْین

وامگـذار.«
امـام  حتـی  تـا  می گـردد  باعـث  کـه  اسـت  فرهنـگ  همیـن  و 
علـی؟ع؟ بـا آن مقـام عصمـت، از مـردم بخواهنـد تـا از ابـراز سـخن 
حـق و خیرخواهـی نسـبت بـه روش حکومـِت ایشـان خـودداری 
ننماینـد.3 و همچنیـن در جایـی دیگـر می فرماینـد: »اَل َخْیـَر ِف َقـْوٍم 
کـه خیرخـواه و  4؛ مردمـی  اِصِحـینَ ـوَن الّنَ ْیُسـوا ِبَناِصِحـینَ  َو اَل ُيِحّبُ

َ
ل

نصیحـت کننـده ی یکدیگـر نیسـتند و از خیرخواهان نیز اسـتقبال 
نمی کننـد، هیـچ خیـری در آنهـا نیسـت.«

امـا بـرای آشـنایی بهتـر بـا نقـد منطقـی، سـازنده و مـورد تأییـد 
اسـالم، الزم اسـت تـا نگاهـی دقیق تـر بـه ویژگی هـا و آداب نقـد 

باشـیم. داشـته 

1.  صحیفه امام، ج 12، ص 343، بیانات در تاریخ 4 خرداد 1359
2.  علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی، ج 2، ص 75

3.  نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص 334، خطبه 216
4.  عبد الواحد بن محد تمیمی، غرر الحکم و درر الکلم، ص 791، ح 9813

شهـــــــدسخـــــــن8010



اقناع اندیشه

ظاهـرًا واژه »انتقـاد« و »نّقـاد« اولیـن بـار در زمانـی مورد اسـتفاده 
گرفتـه  کـه در سـکه های طـال و نقـره، تقلـب صـورت  گرفـت  قـرار 
و ُسـرب را بـا آن می آمیخته انـد، از ایـن رو عـده ای ُخبـره وظیفـه 
یافتنـد تـا سـکه های ناسـره و قالبـی را از میـان سـکه های رایـج در 
بـازار پیـدا کـرده و جـدا کننـد.1 بعدها همین کلمات درمورد کسـانی 
کنـکاش پرداختـه  کـه در میـان افـکار و یـا اشـعار بـه  کار رفـت  بـه 
و مـوارد نادرسـت را مـورد تذکـر قـرار می دادنـد. امـروزه نیـز مفهـوم 
گفتـار افـراد، بـرای تعییـن و  انتقـاد، بـه معنـای دقـت در رفتـار و 

تشـخیص امـور ناصـواب و سـعی در اصـالح آنهـا می باشـد.
امـا همانطـور کـه گفتیـم، نقـدی صحیح و منطقی می باشـد که 
از ضوابـط و آداب معینـی پیـروی کنـد، و در ایـن مقـال بـه بررسـی 

بعضـی از آن آداب می پردازیـم:

1. انتقاد عالمانه:

در منابـع اسـالمی از جملـه شـرایط امـر به معـروف و نهی از منکر، 
ُمـُر َو 

ْ
 فیمـا َيأ

ٌ
ـا َيْنـى َعـاِدل ُمـُر َو َعاِلـٌم ِبَ

ْ
ـا َيأ چنیـن ذکـر شـده: »َعاِلـٌم ِبَ

ـى2؛ بـه آنچـه فرمـان می دهـد و از آنچه بـاز می دارد،   فیمـا َيْنَ
ٌ

َعـاِدل
گاهـی داشـته باشـد و در هـر دو مـورد، عـدل و داد را نگـه دارد.« آ

کـه در مقـام نقـد و ایـراد بر می آیـد، بایـد در آن  طبیعتـًا فـردی 

1.  لغتنامه ی دهخدا و فرهنگ معین، ذیل واژه »انتقاد« و »نقاد«
2.  ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 358
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گاهـی بـوده و ُخبـره محسـوب شـود، در غیـر  زمینـه، اهـل علـم و آ
ایـن صـورت بـه جـای انتقـاد، مرتکـِب اتهـام شـده و مشـمول آیـات 
و روایاتـی می گـردد کـه از بدبینـی و اتهـام نسـبت بـه مؤمنیـن نهـی 

کرده انـد.
رهبـر معظـم انقـالب نیـز در تذکراتشـان بـه مسـئولین، بارهـا 
کیـد نموده انـد کـه انتقـاِد عالمانـه بایـد پذیرفتـه شـود. ایشـان در  تأ

جمـع اسـاتید دانشـگاه می فرماینـد:
»الزم اسـت جلسـات نقـد و پرسـش و پاسـخ میـان مسـئولین و 
دانشـگاهیان تشـکیل شـود... مسـئوالن حضور را در میان مجامع 
دانشـگاهی بپذیرنـد، انتقـاد دلسـوزانه را بپذیرنـد. انسـان واقعـًا 
کار إبـا نداشـته  از ایـن نظـرات اسـتفاده می کنـد. مسـئوالن از ایـن 

باشـند؛ انتقـاد عالمانـه را، انتقـاد سـازنده را بپذیرنـد.«1

2. انتقاد، نه انتقام:

نداشتن  دخالت  انتقاد،  سالمت  در  مهم  عوامل  دیگر  از 
انگیزه های نفسانی و شخصِی منتقد، در امر انتقاد است. زیرا هرگاه 
فرد از روی حسادت، لجاجت، بدبینی و یا حزب گرایی دست به 
انتقاد از فردی بزند، نه تنها برای برادر مؤمنش خیرخواهی نکرده، 

بلکه کالمش نیز منصفانه و اصالح گرانه نخواهد بود.
ِصیَحـُة  در حدیثـی شـریف از امـام صـادق؟ع؟ آمـده اسـت: »الّنَ
.«2 )نصیحـت و خیرخواهی از ناحیه ی فرد حسـود  ٌ

ـال اِسـِد ُمَ ِمـَن  احْلَ

1.  بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه، 1390/6/2
2.  محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص 58
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محـال اسـت.(
گـر دیـِو کینه تـوزی  انتقـاد، متفـاوت از انتقام جویـی می باشـد. ا
تـار در پیـش  بـه جـای مهـرورزی و مهربانـی بنشـیند، پـرده ای 
کـه بیـن او و واقعیـت، فاصلـه ای طوالنـی  چشـم آدمـی می کشـد 
ایجـاد می کنـد و در نتیجـه، نـگاه او نگاهی دشـمنانه و رفتارش نیز 
گر نقد و انتقاد به درگیری و دشـمنی  رفتـاری مخـرب خواهـد بـود. ا
گشـوده  کنـی منجـر شـود، نـه تنهـا مشـکلی  کـم  و مچ گیـری و رو 

نخواهـد شـد، بلکـه بـر مشـکالت افـزوده می شـود.
مـا  ُ ُصوَمـَة َفِإّنَ ـراَء َو احْلنُ ُکـْم َو امْلِ ا امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »ِإّيَ

فـاَق؛1 َمـا الّنِ ْیِ
َ
ْخـواِن َو َيْنُبـُت َعل  اْلِ

َ
ـوَب َعـى

ُ
ُقل

ْ
ِرضـاِن ال ُیْ

از بگـو مگوهـای بی حاصـل و دشـمنی ها بپرهیزیـد! زیرا این دو 
مایـه بیمـاری دل هـای بـرادران دینـی بـوده و زمینه سـاز نفـاق در 

میـان مؤمنـان اسـت.«
رهبـر انقـالب نیـز در دورانی که حجم زیادی از نقدهای مخرِب 
داخلـی و خارجـی متوجـه مسـئولین دولتـی شـده بـود، فرمودنـد: 
کم اطـالع  بلکـه  افـراد )منتقـد( مغرض نیسـتند،  ایـن  از  »برخـی 
یـا بی اطـالع هسـتند. برخـی هـم غرض هـای شـخصی و سـطحی 
دارنـد، امـا بعضـی یـا از اول امام را قبول نداشـته اند و یا در وسـط راه 
بـا انقـالب دچـار مشـکل شـده اند، بـه همیـن علـت بـا غرض هـای 

عمقـی و کینـه ی امـام، بـه تخریـب دولـت نهـم مشـغول اند.«2

1.  محمد بن یعقوب )شیخ کلینی(، الکافی )ط – إسالمیة(، ج 2، ص 300
2.  بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، 1387/6/2
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3. پرهیز از سیاه نمایی و تخریب چهره ی افراد:

ح  گـر انسـان بتوانـد عیـب و کاسـتِی کسـی را بـه گونـه ای مطـر ا
کنـد کـه جایـگاه اجتماعی و حیثیت حقوقی و حقیقی او خدشـه دار 
گری و در بـوق و کرنـا دمیدن،  نشـود، بایـد چنیـن کنـد و هرگـز افشـا
پسـندیده نیسـت. ِگِرهـی کـه بـه آرامـی و نرمـی و بـا دسـت گشـوده 

می شـود، چـرا بـا سـر و صـدا و بـا دنـدان بگشـائیم!
در بیانـات امیـر المؤمنین؟ع؟ آمده اسـت: »هر که به مسـلمانی 
سـخنی بگویـد و مقصـودش بـردن آبـروی وی باشـد، خداونـد او را 
خ زندانـی کنـد تـا از آنچـه گفتـه، عذری آورد.«1 در لجـن زاری از دوز
و همچنیـن در حکمت هـای منسـوب بـه آن حضـرت آمـده: 
یٌع2؛ نصیحِت آشـکارا و علنی، نوعی سـرزنش  ِ َتْقِر

َ
ـل ْصـُح َبـْینَ اْلَ لّنُ

َ
»ا

و سـرکوب بـه شـمار مـی رود.«
امـام خمینـی؟ق؟ نیـز بـا الهـام از ایـن آموزه هـا، همـواره سـفارش 
می کردنـد: »در انتقادهـا مواظـب باشـید بـا حیثیـت و آبـروی کسـی 
فـرو  کـه دارد؛  از موقعیـت و مسـئولیتی  را  کسـی  بـازی نکنیـد و 
کسـی را  کـه نخواهنـد  نیفکنیـد. انتقـاد آزاد اسـت، بـه انـدازه ای 
ج  کننـد و از صحنـه خـار گروهـی را خفیـف  کننـد یـا یـک  خفیـف 

کننـد. انتقـادات بـرای اصـالح امـور الزم اسـت.«3
امـام خامنـه ای نیـز در دوران انتخابـات، خطـاب بـه نامزهـا 

1.  محمد باقر بن محمد تقی )عالمه مجلسی(، بحار األنوار، ج 10، ص 110
ح نهج البالغة، ج 20، ص 341 2.  ابن أبی الحدید، شر

3.  صحیفه امام، ج 14، ص 366
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می فرماینـد: »نامزدهـای محتـرم در ایـن برنامه هـای عمومـی، 
خـب زبـان بـه نقـد و انتقـاد بـاز می کننـد؛ ایـن حـق آنهـا اسـت؛ 
کـه مـورد انتقـاد آنهـا اسـت، انتقـاد کننـد؛  می تواننـد از هـر چیـزی 
کـه انتقـاد بایـد بـه معنـی عـزم و نیـت بـرای  کننـد  منتهـا توجـه 
بـه معنـای  نـه  باشـد،  افتخارآمیـز  و  پرتـالش  آینـده ی  پیمـودن 

بی انصافـی.«1 و  منفی بافـی  و  سـیاه نمائی 

4. بیان ویژگی های مثبت در کنار نکات منفی:

کـه باعـث منصفانـه بـودن و دوری از  یکـی از عوامـل مهمـی 
تخریـب چهـره ی افـراد در جریان نقد می شـود، بیان نکات و نقاط 
قـوت افـراد در کنـار اشـکاالت و ایـرادات اسـت. در این صـورت، فرِد 
انتقـاد شـونده بـا آرامـش بهتـری بـه ایـرادات گـوش فـراداده و بـه 

اصطـالح حالـت تدافعـی و گارد ذهنـی بـه خـود نمی گیـرد.
امـام خامنـه ای در دیـدار نماینـدگان مجلـس شـوراى اسـالمی، 

بـا اشـاره بـه همیـن مطلـب می فرماینـد:
گونـه اسـت. عالمـت دلسـوزانه بـودن انتقـاد ایـن  »انتقـاد دو 
را  بیـان می کنـد، نقطـه قـوت  را  انتقـاد  انسـان  کـه وقتـی  اسـت 
هـم در کنـار او بیـان کنـد تـا معلـوم شـود کـه بنـای نظـر شـخصی، 
گـر مـا یـک  کـردن نـدارد و إال ا بنـای انتقام گیـری و بنـای اذیـت 
کـه نقـاط قـوت و نقـاط ضعفـی هـم  مجموعـه ای داشـته باشـیم 
دارد، آن وقـت در بیـان انتقـاد، نقـاط قوتـش را اصاًل در نظر نگیریم 

1.  بیانات در مراسم بیست و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی، 1392/3/14
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و بـه زبـان نیاوریـم، بعـد یـک یـا دو یـا ده مـورد از نقـاط ضعـف را 
کـه تضعیـف خواهـد شـد.  کنیـم، معلـوم اسـت  همیـن طـور بیـان 
عالمـت ایـن کـه نمی خواهیـم تضعیـف کنیـم، این اسـت که نقاط 
گـر یـک وقـت در مـوردی انتقـادی  قـوت را هـم بیـان کنیـم. حـاال ا
هم داریم، بگوییم اشـکالی ندارد و کسـی با آن مخالفتی ندارد.«1

5. نقد، نه نفی:

یـا  نقـِد برخـی رفتارهـا و  بـه هنـگام  گاهـی مـوارد،  متأسـفانه 
اندیشـه های فـرد مقابـل، تمـام شـخصیت و عملکـرد او زیـر سـؤال 
گاهـی برچسـب هایی اغراق آمیـز بـه فـرد انتقـاد  مـی رود و حتـی 
شـونده زده می شـود؛ تعابیـری چـون، بی عرضـه، منافـق، خائـن، 
دزد و امثـال آن کـه متأسـفانه در ادبیـات انتقادهـای امـروزی رواج 
کنـی  دارنـد، امـا قطعـًا ایـن روش درسـت نبـوده و مصـداق اتهام پرا

و هتـک آبـروی مؤمـن می باشـد.
بنابراین شـیوه ی صحیح در نقد آن اسـت که با دقت در تعابیر 
و الفـاظ بـه کار رفتـه در هنـگام نقـد، از لطمـه زدن بـه شـخصیت و 
حیثیـت افـراد پرهیـز کـرده و فقـط رفتارهـای نادرسـت و غیـر قابـل 
قبـوِل  او را متذکـر شـویم، تـا مبـادا در پرونـده ی اعمالمـان بـه جـای 
نصیحـت و خیرخواهـی نسـبت بـه بـرادر مؤمـن، تهمـت و افتـرا بـه 

مؤمنیـن ثبـت شـود.
امـام خامنـه ای نیـز در رهنمـودی بـه جوانـان می فرماینـد: »از 

1.  بیانات در دیدار نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسالمی، 1386/3/8

شهـــــــدسخـــــــن8610



جـوان چـه انتظـاری وجـود دارد؟ مـا از جـوان می خواهیـم راه را گم 
نکنـد. نقـد، اشـکالی نـدارد؛ امـا نفـی، بزرگتریـن ظلـم بـه ایـن ملـت 
اسـت. بعضـی کسـان بـه زبـان نقـد، نظام اسـالمی را نفـی می کنند. 
کـه بـر فـالن مدیـر و مسـؤول وارد اسـت،  کسـان انتقـادی  بعضـی 

انتقـاد بـه نظـام می داننـد. ایـن غیرمنصفانـه اسـت.«1
مـوارد دیگـری نیـز در سـازنده بـودن نقـد دخیـل می باشـند کـه 

بـرای رعایـت اختصـار، تنهـا بـه عنـوان آنهـا اشـاره می کنیـم.

1. آن عیوبـی کـه نسـبت بـه دیگـران تذکـر می دهیـم، در خـود مـا 
نباشد.

ـا َو اَل  ْیَ
َ
ْسـِبُقُكْم ِإل

َ
 َو أ

َ
  َطاَعـٍة ِإاّل

َ
ُكـْم  َعـى

ُ
ُحّث

َ
ـاُس ِإّنِ َو اهَّلِل  َمـا أ ـا الّنَ َ هّیُ

َ
أ

ـا.2 ُكـْم َعْنَ
َ
َتَناَهـى َقْبل

َ
 َو أ

َ
ُکـْم َعـْن َمْعِصَیـٍة ِإاّل ا ْنَ

َ
أ

خـدا  بـه  مـردم،  ای  می فرماینـد:  علـی؟ع؟  المؤمنیـن  امیـر 
سـوگند، شـما را بـر هیـچ طاعتـی تشـویق ننمـودم، مگر آنکـه خودم 
زودتر از شما به آن سبقت گرفتم، و شما را از معصیتی بازنداشتم، 

مگـر آنکـه زودتـر از شـما از آن پرهیـز نمـودم.

2. لحن انتقاد، مشفقانه باشد.
اِصح .3 ْشِفَق الّنَ ْیَک اْلُ

َ
اِس ِإل َحّبُ الّنَ

َ
ِلَیُكْن أ

امـام علـی؟ع؟ می فرماینـد: می بایـد محبوب تریـِن مـردم در 
نـزد تـو، فـرِد خیرخـواِه مشـفق باشـد.

1.  بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان، 1380/8/12
2.  سید رضی، نهج البالغة )للصبحی صالحی(، ص 250، خطبه 175

3.  عبدالواحد تمیمی، غرر الحکم و درر الکلم، ص 549
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3. تا جای ممکن به صورت مخفی و محرمانه انتقاد شود.
ِنَیـًة َفَقـْد 

َ
 َفَقـْد َزاَنـُه َو َمـْن  َوَعَظـُه  َعال

ً
َخـاُه ِسـّرا

َ
؟ع؟  َمـْن َوَعـَظ أ

َ
َقـال
َشـاَنه .1

کـه بـرادر  کـس  امـام حسـن عسـکری؟ع؟ می فرماینـد: هـر آن 
)ایمانـی خـود( را در نهـان موعظـه کنـد، او را زینـت داده و هـر کـس 

او را آشـکارا پنـد دهـد، سـرافکنده اش نمـوده.
طبیعتـًا نـکات دیگـری نیـز می تواننـد در بهینه سـازِی نقـد و بـاال 
بـردن احتمـال تأثیـر آن در انتقـاد شـونده، تأثیرگـذار باشـند کـه بـا 

اندکـی تأمـل و دقـت، قابـل فهـم و کشـف هسـتند.

رفتارسازی

ترتیـب  و  نقدپذیـری  روحیـه ی  انتقـاد،  سـکه ی  دیگـر  روی 
اثـر دادن بـه نقدهـای منطقـی و دلسـوزانه اسـت. حتـی باالتـر از 
ایـن حالـت، روحیـه ی پذیـرش و تأمـل در نقدهـای توهین آلـود 
و مخـّرب، بـرای یافتـن ایـرادات حقیقـی خودمـان در میـان سـیل 
اتهامـات و انتقـادات اسـت، زیـرا مؤمـن بـر خـالف منافـق، دائمـًا به 
دنبـال کشـف عیـوب خویـش بـوده و مشـغله ی ذهنـی اش در مورد 
نقایـص خویـش اسـت. آنگونـه کـه مـوال أمیـر المؤمنیـن علـی؟ع؟ 
ـاِس.«2 )خوشـا  ُه  َعْیُبـُه َعـْن ُعُیـوِب الّنَ

َ
ـْن  َشـَغل می فرماینـد: »ُطـوَب  ِلَ

کـه توجـه بـه عیـوب خویشـتن، او را از توجـه بـه  کسـی  بـه حـال 

1.  ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 489
2.  علی بن إبراهیم، تفسیر قمی، ج 2، ص 70
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برابـر  در  ایـده آل  حالـت  بنابرایـن  بازداشـته.(  دیگـران  عیـوب 
انتقـاد، تحمـل و سـکوت نمی باشـد، بلکـه اسـتقبال از هـر نقـدی، 
و لـو بـا لحـن گزنـده و سـرزنش گر، بهتریـن و مناسـب ترین برخـورد 

بـا هرگونـه نقـد اسـت.
از باب نمونه، چند مورد از نکات ضروری در مقام انتقادپذیری که 

از بیانات امام خامنه ای برگفته شده را خدمتتان عرض می نماییم.
در مـواردی کـه می دانیـم و یـا گمان اصلِی ما بر آن اسـت که فرِد 
منتقـد، از روی دلسـوزی و خیرخواهـی انتقـاد نمـوده، حتمـًا انتقاد 
گـوش دهیـم و حداقـل بـر  او را بـا دل و جـان پذیرفتـه و بـا دقـت 
روی سـخنانش تأمـل نماییـم؛ نه آنکـه او را فردی مخالف با اصل 

حکومـت و یـا اندیشـه ی اسـالمی خطـاب کـرده و تحقیـر کنیـم.1
واهمـه  نقـد شـدن، دچـار  مقابـل  در  و  نترسـیده  انتقـاد  از   .1
انتقـاد،  برابـر  در  مناسـب  کنـِش  وا زیـرا  نشـویم.  سراسـیمگی  و 
اسـتقبال از آن و سـپس دقت در کالم و نکاِت مّد نظر منتقد اسـت، 
نـه آنکـه از تـرس نقـد شـدن، دسـت از کار و انجـام مسـئولیت های 

ُکنـج انـزوا بخزیـم.2 ُمحّولـه برداریـم و بـه 
انتقادهـای  تقـوا،  و  ایمـان  مسـیر  بـر  حرکـت  صـورت  در   .2
دشـمنان و انتقادهـای تخریبـی، هیـچ آسـیبی بـه چهـره ی انتقـاد 
شـونده وارد نمی کنند؛ گرچه انتقاد کسـانی که سـلیقه ای متفاوت 
دارنـد امـا دشـمنِی آنهـا ثابـت نشـده، بایـد مـورد دقـت و توجـه قـرار 

1.  بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها، 1390/6/2
2.  بیانات در دیدار اعضاى هیأت دولت به مناسبت هفته دولت، 1381/6/4
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کـه نکاتـی مفیـد در آن حرف هـا یافـت می شـود.1 گیـرد، چـه بسـا 

پرورش احساس

یکی از نکات حساس در بحث نقد، آن است که امروزه نقد به 
عنوان ابزاری در دست دشمنان قسم خورده ی نظام و انقالب 
وانمود  اینگونه  دورویی،  و  فریب  با  آنان  و  گرفته  قرار  اسالمی 
می نمایند که خیرخواِه مردم ایران و اهل انصاف و بیان واقعیت ها 
هستند. شبکه های ماهواره ای که با ادعای بیان واقعیت ها، زبان 
به انتقاد از زوایای مختلف حکومت اسالمی ایران گشوده و در پس 
پرده، هدفی ُجز از میان برداشتن حکومت اسالمی و خدشه دار 
نمودن اعتماد مردم به مسؤولین ندارند و در این راه از هرگونه 

بی انصافی و دروغ گویی و اغراق گویی پرهیز نمی کنند.
در چنیـن شـرایطی، بسـیار مهـم و ضـروری بـه نظـر می رسـد کـه 
بـه هیـچ عنـوان در بیـان انتقـادات، بـا دشـمنان اسـالم هم زبـان 
نشـده و از ایـن طریـق همـکار و همـراه بـا آنهـا نگردیـم. چـه بسـا 
نقـاط ضعـف و ایراداتـی در سـاختار حکومتـی کشـور وجـود دارد کـه 
مـورد توجـه ویـژه و تمرکـز رسـانه های بیگانه قرارگرفته اسـت، ولی 
مؤمنیـن بصیـر و هوشـیار بایـد بداننـد کـه در چنیـن مـواردی صـالح 
کـه از درون کشـور هیـچ صـدای انتقـادی نسـبت بـه  بـر آن اسـت 
ع خـاص بلنـد نشـود و بلکـه حتـی بـه دفـاع از آن دسـتگاه  آن موضـو
گـر مصلحـت مهمـی در حـال از دسـت رفتـن  و ارگان بپردازیـم و ا

1.  بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، 1388/6/18
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اسـت، بـا نقـد مخفیانـه و خصوصـی، نسـبت بـه برطـرف کـردن آن 
گماریـم.  اشـکاالت همـت 

رهبـر انقـالب نیـز در ایـن خصوص بارها به نشـریات و منتقدین 
داخلی هشـدار داده اند.

قصد  به  بلکه  نیست،  اصالح  قصد  به  )انتقاد(  ها  »بعضی 
هم  خودمان،  مطبوعات  مجموعه ی  از  هم  است،  تخریب 
بیگانه و رسانه  عمومی و  تلویزیون  و  رادیو  آنها ده ها  پشتوانه 
بین المللی در اختیار حرف ها و افکاری است که بنایش بر تخریب 
است. یعنی هیچ بنای اصالح ندارند. آنچه که نقل می کنند برای 
تخریب است. لذا واقعیت و غیر واقعیت و خالف واقع و ضد واقع، 
کوچک را بزرگ می کنند،  گاهی یک چیز  همه چیز در آن است. 
که نبوده، به عنوان یک حقیقت مسلم جلوه  گاهی یک چیزی 

می دهند. اینها البته هست. این، تخریب است.«1
بـه امیـد آنکـه بـا رعایـت اخـالِق انتقـاد از سـوی مـردم و وجـود 
روحیـه ی انتقـاد پذیـری در مسـؤولین، کشـور عزیزمان روز بـه روز در 
مسـیر پیشـرفت و اقتـدار حرکـت کـرده و ملـت و دولـت بـا کمـک بـه 
کننـد. إن شـاء اهلل. یکدیگـر، نقشـه های دشـمنان را نقـش بـر آب 

مناجات

بـا کـوه عصیـان آمـدم
آمـدم گریـان  چشـم  بـا 

1.  بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، 1388/6/18
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ُعمرم شده َصرف گناه
آمـدم پشـیمان  اّمـا 

بیچـاره ی درمانـده را
در محضـرت راهـش بـده

ُعبودیـت وادّی  در 
بـده آهـش  بـده  سـوزش 

بـا ایـن نفـس اّمـاره و
کنـم چـه  جهالـت  درد 

گـر ببخشـی مـن را بگو
با این خجالت چه کنم
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26
وظیفه مسئولین در قبال مردم

انگیزه سازی

کشـورمان،  در  اسـالمی  جمهـوری  مقـدس  نظـام  تشـکیل  بـا 
انتظاراتـی در افـکار جامعـه ی مسـلمان ایـران ایجـاد شـد. آنـان 
توقـع داشـتند کـه مسـئولیِن پـس از انقـالب، افـرادی بـا تقـوا و بـه 
دور از خواسـته و منفعت طلبی هـای شـخصی باشـند و از موقعیـت 

حکومـت، تنهـا بـرای خدمـت بـه مـردم اسـتفاده نماینـد.
خامنه ای)مـد  امـام  و  خمینـی؟هر؟  امـام  راسـتا،  همیـن  در 
ظله العالـی( هـر یـک بـه سـهم خویـش، تذکـرات و توصیه هایـی بـه 
کشـور داشـته اند تـا مبـادا افـرادی  مسـئولین رده هـای مختلـف در 
کـه در پسـت های مختلـف حکومتـی بـه قـدرت می رسـند، از مسـیر 
و  ج شـده و در منجـالب دنیاپرسـتی  صحیـِح خدمتگـذاری خـار



شـوند.1 گرفتـار  قدرت طلبـی 
کـه آن  البتـه بـا نگاهـی بـه سـیره ی معصومیـن، درمی یابیـم 
گرفته انـد،  کـه در رأس حکومـت قـرار  بزرگـواران نیـز در مـواردی 
بـا حساسـیتی فـراوان نسـبت بـه ایـن مهـم رفتـار کرده انـد. از بـاب 
نمونـه، بخش هایـی از توصیه هـای امیـر المؤمنیـن علـی؟ع؟ بـه 
مالـک اشـتر در هنـگام اعطـای والیـت مصـر، خدمتتـان تقدیـم 

می گـردد.
»مهربانـی و محبـت و لطـف بـه رعّیـت را شـعار قلـب خـود قـرار 
ده، بـر رعّیـت همچـون حیـوان درنـده مبـاش کـه خـوردن آنـان را 
گروهنـد: یـا بـرادر دینـی توانـد،  کـه رعّیـت بـر دو  غنیمـت دانـی، 
گناهـی از آنـان سـر می زنـد یـا  گـر  یـا انسـان هایی ماننـد تـو، پـس ا
ناخواسـته،  و  خواسـته  یـا  می گـردد،  عـارض  آنـان  بـر  مشـکالتی 
اشـتباهی مرتکـب می شـوند، آنـان را ببخشـاى و بـر آنهـا آسـان گیر، 
آن گونـه کـه دوسـت دارى خـدا تـو را ببخشـاید و بـر تـو آسـان گیـرد؛ 
چـرا کـه تـو از نظـر قـدرت برتر از آنانی، و آن که بر تو والیت دارد باالتر 
از تو می باشـد، و خداوند برتر از آن کسـی که تو را والی مصر نموده. 
خداونـد کفایـت امـور رعّیـت را از تـو خواسـته، و بـه خاطـر آنـان تـو را 

در عرصـه آزمایـش قـرار داده.
خـود را در موقـف جنـگ بـا خـدا قـرار مـده، کـه تـو را تحّمـل کیفـر 
او نیسـت، و از عفـو و رحمتـش بی نیـاز نمی باشـی. از گذشـتی کـه از 
مردم کرده اى پشیمان مشو، و بر کیفرى که داده اى شاد مباش، 

1.  به عنوان نمونه: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، 1382/8/11
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و بـه خشـمی کـه راه بیـرون رفتـن از آن وجـود دارد شـتاب مکـن، و 
فریـاد مـزن کـه مـن بـر شـما گمـارده شـده ام، فرمـان می دهـم بایـد 
اطاعـت شـوم؛ کـه ایـن وضـع موجـب فسـاد دل، و کاهـش و ضعف 

دیـن، و باعـث نزدیـک شـدن زوال قـدرت اسـت.
.... خدا و مردم را از جانب خود و خواص از خاندانت و کسانی 
گـر انصاف ندهی  از رعّیتـت کـه بـه او عالقـه دارى انصـاف ده، کـه ا
سـتم کرده اى، و هر که به بندگان خدا سـتم کند خداوند به جاى 
بنـدگان سـتمدیده خصـم او می باشـد، و هـر کـه خداونـد خصـم او 
باشـد عذرش را باطل کند، و شـخص سـتمکار محارب با خداسـت 

تـا وقتـی کـه از آن َمنصـب عـذل شـود و یـا توبه کند.
چیزى در تغییر نعمت خدا، و سرعت دادن به عقوبت او، قوى تر 
از ستمکارى نیست، که خداوند شنواى دعاى ستمدیدگان، و در 

کمین ستمکاران است.
و  حق،  در  میانه ترینش  تو  نزد  امور  محبوبترین  باید 
همگانی ترینش در عدالت، و جامع ترینش در خشنودى رعّیت 
باشد، چرا که خشم عموم، خشنودى خواص را بی نتیجه می کند، 

و خشم خواص در برابر خشنودى عموم، قابل عفو است.«1

اقناع اندیشه

در تفکـر اسـالمی، ریاسـت بـر مـردم بـه عنـوان یـک مسـئوولیت 
سـنگین و خطیـر محسـوب می شـود، بـر خـالف فرهنـگ غیـر دینی، 

1.  سید رضی، نهج البالغه )للصبحی صالحی(، نامه 53، ص 427 - 429
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کـه ریاسـت را فرصتـی بـرای سـریع تر رسـیدن بـه هواهـای نفسـانی و 
بهره منـدی هرچـه بیشـتر از قـدرت و ثـروت می داننـد. پیامبر گرامی 
اسـالم؟ص؟ نیـز در کالمـی شـیوا، ایـن نکتـه را بیـان فرموده انـد کـه: 
َقـْومِ  َخاِدُمُهـْم .«1 )رئیـس و آقـای هـر قـوم، خدمتگـزار آن هـا 

ْ
ُد ال »َسـّیِ

می باشـد.(
گفتـه می شـود کـه سـه رکـن اصلـی در هـر حکومـت، ایدئولـوژی 
ساختاری، مسئولین و مردم هستند و طبیعتًا مسئولین و کارگزاران 
در هـر حکومـت، اجـرا کننـده ی قوانیـن بـوده و رابطه ی میـان مردم 
بـا ایدئولوژی هـای سـاختاری و اصلـی در آن حکومـت می باشـند، 
کـه حکومتـی بـر اسـاس ایدئولـوژی اسـالمی  بنابرایـن در کشـور مـا 
تشـکیل شـده، مسـئولین نیز واسـطه ای میان توده مردم با اندیشـه 
حکومـت اسـالمی شـده اند و در مقـام عمـل آن را به اجـرا در می آورند، 
پـس در صـورت موفقیـت آنهـا، اسـالم در نظر مردم بـزرگ جلوه کرده 
و در صـورت شکسـت و یـا ضعـف جـدی در آنـان، چهـره ی اسـالم 

دچـار ضعـف و نقـص خواهـد شـد.
بـا نگاهـی بـه آیـات و احادیـث تفصیلـی در ایـن زمینـه و بهـره 
بردن از شـیوه ی عملی رسـول خدا؟ص؟ و امیر المؤمنین علی؟ع؟، 
بـه نـکات و وظایـف متعددی برای مسـئولین در حکومت اسـالمی 
کـه بررسـی تمـام آنهـا در ایـن  نسـبت بـه مـردم دسـت می یابیـم 
مجـال نمی گنجـد، از ایـن رو تنهـا بـه ذکـر برخـی وظایـف مهم تـر و 

کتفـا می کنیـم. حسـاس تر ا
1.  محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص 378
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1. دوری از تکبر و فخرفروشی:

و  مسـئولین  درمـورد  کـه  اخالقـی،  ناپسـند  صفـات  از  یکـی 
کارگزاران حکومتی به صورت ویژه و خاص، ناشایسـت می باشـد، 
تکبـر و غـرور اسـت. در کالمـی مشـهور از أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ آمـده: 

ئاَسـِة الَفخـُر.«1 )آفـت ریاسـت، فخـر اسـت.( »آَفـُة الّرِ
قشـری  حکومـت،  هـر  در  مسـئولین  مـردم،  عمـوم  نـگاه  در 
فرهیختـه و الگـو بـرای جامعـه بـوده و افـرادی واالاندیـش هسـتند. 
بدیهـی می باشـد کـه چنیـن انسـان هایی نبایـد اهـل تکبـر باشـند، 
بلکـه می بایسـت همـواره شـکوه و بزرگـی خداونـد را در نظـر داشـته 
و خـود را در محضـر او ببیننـد و سـیره پیشـوایان معصـوم؟مهع؟ را 

کار خویـش قـرار دهنـد. سـرلوحه 
نامـه امـام علـی؟ع؟ بـه مالـک اشـتر، یکـی از الگوهـای بسـیار 
آموزنـده در ایـن زمینـه می باشـد. حضـرت در بخشـی از ایـن نامـه 
وِتـِه  َه ِبـِه ِف َجَبُر َشـّبُ َک َو ُمَسـاَماَة اهَّلِل ِف َعَظَمِتـِه َو الّتَ ـا می فرماینـد: »ِإّيَ

َتـاٍل.«2  ُمنْ
َّ

ـینُ ُکل ـاٍر َو هُیِ  َجّبَ
َّ

 ُکل
ُّ

َفـِإّنَ اهَّلَل ُيـِذل
از آن  کـه  گـر قدرتـی  ا کـه  ایشـان آن اسـت  مضمـون توصیـه 
برخـورداری، ِنخوتـی در تـو پدیـد آورد و خـود را بـزرگ بشـمری، 
بزرگـی حکومـت پـروردگار را کـه برتـر از توسـت بنگـر، و قدرتـی را کـه 
بـر تـو دارد بنگـر و حـال آنکـه تـو چنیـن قدرتـی را بـر خـود نـداری؛ 
کـه چنیـن نگریسـتن، سرکشـی تـو را می خوابانـد و تیـزی تـو را فـرو 

می نشـاند و ِخـَرد رفتـه ات را بـه جـای بـاز می گردانـد.

1.  عبدالواحد بن محمد تمیمی، غرر الحکم و درر الکلم، ص 279
2.  ابن شعبه حرانی، تحف العقول، النص، ص 127
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2. گشاده رویی، محبت و مدارا با مردم:

امیـر المؤمنیـن؟ع؟ در توصیـه ای خطـاب بـه محمـد بـن أبـی 
بکـر، والـِی ایشـان در مصـر می فرماینـد:

ْم َوْجَهَک.«1 ُ ْم َجاِنَبَک َو اْبُسْط لَ ُ ِلْن لَ
َ
ْم َجَناَحَک َو أ ُ »َفاْخِفْض لَ

و  نرمخویـی  فروتنـی،  روی  از  رفتـاری  مـردم،  بـا  برخـورد  در 
بـاش. و خنـدان  گشـاده رو  آنـان  بـا  و  داشـته،  مهربانـی 

از  مانـع  می توانـد  کـه  اسـت  عواملـی  جملـه  از  گشـاده رویی 
دگرگونـی حـال مدیـر و مسـئول، بعـد از بـه قـدرت رسـیدن باشـد و 
کـه بـا  اینکـه قـدرت و مسـئولیت های جدیـد، او را از حالـت قبلـی 
ج  مـردم نشسـت و برخاسـت می کـرد و بـا آنهـا نزدیـک بـود، خـار
کـم بایـد مراقب باشـد تـا به گونه ای رفتـار کند که  نکنـد. مدیـر و حا

پـس از بـه قـدرت رسـیدن، حتـی بـه مـردم نزدیک تـر شـود.
مـوالی متقیـان علـی؟ع؟ در همیـن زمینـه می فرماینـد: »َفـِإّنَ 
ْن 

َ
  ُخّصَ ِبِه َو أ

ٌ
ـُه َو اَل َطْول

َ
 َنال

ٌ
ِتِه َفْضل  َرِعّیَ

َ
ـَرُه َعـى  ُيَغّیِ

َ
اّل

َ
ـَواِل  أ

ْ
  ال

َ
 َعـى

ً
َحّقـا

 ِإْخَواِنه .«2
َ

 َعـى
ً
 ِمْن ِعَبـاِدِه َو َعْطفا

ً
ـُه ِمـْن ِنَعِمـِه ُدُنـّوا

َ
یـَدُه َمـا َقَسـَم اهَّلُل ل َيِز

یکـی از وظایـف والـی آن اسـت کـه مقـام و نعمـت مخصوصـی 
کـه بـه او رسـیده، حـال وی را نسـبت بـه مـردم تغییـر ندهـد، بلکـه 
بـه  نسـبت  و  نزدیک تـر  بنـدگان خداونـد  بـه  را  او  الهـی،  نعمـت 

کنـد. مهربان تـر  )دینـی اش(  بـرادران 
در بخشـی از نامـه ی أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه مالـک اشـتر کـه در 

1.  ابن شعبه حرانی، تحف العقول، النص، ص 177
2.  سید رضی، نهج البالغه )للصبحی صالحی(، ص 424
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ابتـدای مطالـب نیـز نقـل شـد، در توصیـه بـه مدارا با مـردم و تحمل 
 َتْغَتِنُ 

ً
یـا  َضاِر

ً
ـْم َسـُبعا ْیِ

َ
خطاهـای آنـان چنیـن آمـده: »َو اَل َتُكوَنـّنَ َعل

ـِق 
ْ
ل ـَک ِف احْلنَ

َ
ـا َنِظیـٌر ل يـِن َو ِإّمَ ـَک ِف الّدِ

َ
ٌخ ل

َ
ـا أ ـْم ِصْنَفـاِن ِإّمَ ُ ُهـْم َفِإّنَ

َ
ْکل

َ
أ

َعْمـِد َو 
ْ
ْيِدهِیـْم ِف ال

َ
 أ

َ
َت َعـى  َو ُيـْؤ

ُ
ـل

َ
ِعل

ْ
ـُم ال ُ

َ
 َو َتْعـِرُض ل

ُ
ـل

َ
ل ـُم الّزَ َيْفـُرُط ِمْنُ

ْن 
َ
ـّبُ َو َتـْرَض أ ِ

ُ
ـِذی ت

َّ
ْعِطِهـْم ِمـْن َعْفـِوَک َو َصْفِحـَک ِمْثـِل ال

َ
َطـِإ َفأ احْلنَ

ُيْعِطَیـَک اهَّلُل ِمـْن َعْفـِوِه َو َصْفِحـِه.«1
رفتارت با مردم، هرگز چونان حیوانی وحشـی و شـکاری نباشـد 
کـه خـوردن آنهـا را غنیمـت بشـماری، چـرا کـه مـردم دو دسـته اند، 
یـا بـرادران دینـی تـو هسـتند و یـا در خلقـت شـبیه تـو می باشـند. 
گناهـی از آنـان سـر می زنـد یـا مشـکالتی بـر آنـان عـارض  گـر  پـس ا
می گـردد، یـا خواسـته و ناخواسـته، اشـتباهی مرتکـب می شـوند، 
آنان را ببخشـاى و بر آنها آسـان گیر، آن گونه که دوسـت دارى خدا 

تـو را ببخشـاید و بـر تـو آسـان گیـرد.

3. انتقاد پذیری و پرهیز از ایجاد جّو ارعاب:

در نـگاه معصومیـن؟مهع؟، مقدمـات تحقـق عدالـت اجتماعـی 
زمانـی فراهـم می گـردد کـه مـردم و مسـئولین بـه حقـوق و وظایـف 
متقابـل خـود آشـنا باشـند و بـر همیـن اسـاس نسـبت بـه یکدیگـر 
خیرخواهـی و نصیحـت را فرامـوش ننماینـد. بـر همیـن اسـاس، 
نقـِد دینـی و پذیـرش آن، از ارکان حکومت هـای الهـی برشـمرده 
گرچـه کـه اسـتبداِد خـود  می شـود. امـا حکومت هـای غیـر دینـی، ا

1.  سید رضی، نهج البالغه )للصبحی صالحی(، نامه 53، ص 427 - 428
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را در زیـر نقـاب دموکراسـی پنهـان می نماینـد، امـا در واقـع حقـوق 
نفـع  بـه  و  یکطرفـه  صـورت  بـه  را  مسـئولین  و  مـردم  وظایـف  و 

تعریـف می نماینـد. ثروتمنـدان  و  قدرتمنـدان 
امیـر المؤمنیـن؟ع؟ در ایـن زمینـه نیـز توصیـه می فرماینـد: »َو 
ِلُس  ْ ج

َ
ْم ِفیِه َشـْخَصَک َو ت ُ ُغ لَ  ُتَفّرِ

ً
اَجـاِت ِمْنَک ِقْسـما  ِلـَذِوی احْلَ

ْ
اْجَعـل

ْم ُجْنَدَک  َقَک َو ُتْقِعـُد َعْنُ
َ
ـِذی َخل

َّ
 َفَتَتَواَضـُع ِفیـِه هَّلِلَِّ ال

ً
 َعاّمـا

ً
ِلسـا ْ ـْم َمج ُ

َ
ل

ُمُهـْم َغْیـَر  ِ
ّ
َمـَک ُمَتَكل ِ

ّ
ْحَراِسـَک َو ُشـَرِطَک َحـّىَ ُيَكل

َ
ْعَواَنـَک ِمـْن أ

َ
َو أ

ُمَتَتْعِتع .«1
پاره ای از وقت خویش را برای آنان که با تو سخنی دارند، قرار 
گوش فرا ده.  بده و در یک مجلس عمومی، به حرف های آنان 
سپس در آن مجلس برای )رضای( خداوندی که تو را خلق کرده، 
فروتن باش و لشکریان و نیروهای نظامی و انتظامی و محافظان 
شخصی ات را از آنان دور کن تا آنان که با تو سخنی دارند، بدون 

هیچ ترس و نگرانی و لکنت زبان، با تو سخن بگویند.

4. تربیت اخالقی و آموزش قرآن و احکام دین:

از مهم تریـن وظایـف مسـئولین در قبـال مـردم، اهتمـام جـدی 
به امور فرهنگِی جامعه و آموزش مسائل دینی به جوانان و عموم 
مسـلمانان می باشـد تـا زمینـه ی رشـد فکـری و اخالقـی در میـان 
مـردم هـر چـه بیشـتر فراهـم گـردد. چـه بسـا می تـوان گفت کـه این 
وظیفـه در دولت هـای اسـالمی، مهم تـر و واالتـر از رسـیدگی بـه امـور 

1.  سید رضی، نهج البالغه )للصبحی صالحی(، نامه 53، ص 439
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معیشـتی مـردم اسـت و حتـی در بسـیاری از مـوارد، بـازار اسـالمی، از 
ربـا و دروغ و فریـب عـاری نخواهـد شـد، مگر پـس از آموزش کامل و 

مناسـب احـکام و اعتقـادات اسـالمی در ایـن زمینـه.
امـام علـی؟ع؟ در توصیـه ای بـه ُقَثـم بـن عبـاس، نماینـده ی 
ْفـِت 

َ
ْيـِن َفأ َعْصَر

ْ
ـُم  ال ُ

َ
ایشـان در شـهر مکـه می فرماینـد: »َو اْجِلـْس  ل

ـاِس َسـِفیٌر  ـَک ِإَل الّنَ
َ
َعاِلـَم َو اَل َيُكـْن ل

ْ
ِکـِر ال  َو َذا

َ
اِهـل َ ـِم احْلج ِ

ّ
ْسـَتْفِىَ َو َعل اْلُ

 َوْجُهـَک.«1
َ

 ِلَسـاُنَک َو اَل َحاِجـٌب ِإاّل
َ

ِإاّل
و پـس از نمـاز ظهـر و عصـر در میـان آنها نشسـته و پاسـخ کسـانی 
را کـه از احـکام دینـی پرسـش دارنـد، بـده و به جاهـالن تعلیم بفرما 
و عالمـان را مـورد تذکـر و یـادآوری قـرار بـده و نبایـد بـه جـز زبانـت، 
هیـچ واسـطه ای میـان تـو و مـردم وجـود داشـته باشـد و می بایـد 

چهـره ات را مسـتقیمًا ببیننـد.
ایشـان همچنیـن در خطبـه 34 نهـج البالغـه، در خطـاب بـه 
ع بیان  کـم اسـالمی را همیـن موضـو مـردم شـام، یکـی از وظایـف حا
َّ َحـّقٌ  َ

ُكـْم َعـى
َ
 َو ل

ً
ْیُكـْم َحّقـا

َ
ـاُس ِإّنَ ِل َعل ـا الّنَ َ هّیُ

َ
کـرده و می فرماینـد: »أ

ُموا.«2
َ
ِديُبُكْم َکْیَمـا َتْعل

ْ
ـوا َو َتأ

ُ
َهل ْ ج

َ
 ت

َ
َّ ... َتْعِلیُمُكـْم َکْیـال َ

ُكـْم َعـى
ُ

ـا َحّق ّمَ
َ
َفأ

اى مـردم، مـرا بـر شـما و شـما را بـر مـن حّقـی واجـب شـده اسـت. 
حق شـما بر من، آن اسـت که ... شـما را آموزش دهم تا بی سـواد و 
نادان نباشـید، و شـما را تربیت کنم تا راه و رسـم زندگی را بدانید.«
  َواَلَيِتـِه  

َ
ْهـل

َ
ـَم  أ ِ

ّ
ْن  ُيَعل

َ
َمـاِم أ  اْلِ

َ
و در کالمـی دیگـر می فرماینـد: »َعـى

1.  سید رضی، نهج البالغه )للصبحی صالحی(، نامه 67، ص 457
2.  سید رضی، نهج البالغه )للصبحی صالحی(، خطبه 34، ص 79
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َیـاِن.«1 ِم َو اْلِ
َ

ْسـال ُحـُدوَد اْلِ
کـم اسـالمی موظـف اسـت معـارف اسـالمی و ایمانـی را  امـام و حا

بـه افـراد تحـت حکومتـش آمـوزش دهد.

پرورش احساس

یکـی از مهم تریـن وظایـف مسـئولین در قبـال مـردم، توجـه 
ویـژه بـه قشـر محـروم و مسـتضعف می باشـد کـه خداونـد درمـورد 
مـوالی  اسـت.  نمـوده  فـراوان  سـختگیری  و  توصیـه  آنهـا  حـق 
متقیـان علی؟ع؟ در کالمی شـورانگیز، نسـبت بـه حقوق این گروه 

می فرماینـد: توصیـه  این گونـه 
»سـپس خـدا را خـدا را در خصـوص طبقـات پاییـن و محـروم 
کـه هیـچ چـاره اى ندارنـد، ]و عبارتنـد[ از زمین گیـران،  جامعـه، 
طبقـه ی  ایـن  در  همانـا  دردمنـدان.  و  گرفتـاران  نیازمنـدان، 
گدایـی  بـه  گروهـی  و  کـرده،  دارى  خویشـتن  گروهـی  محـروم، 
دسـِت نیـاز برمی دارنـد، پـس براى رضـای خدا، پاسـدار حّقی باش 
کـه خداونـد بـراى ایـن طبقـه معّیـن فرمـوده اسـت: بخشـی از بیـت 
المـال، و بخشـی از غّله هـاى زمین هـاى غنیمتـی اسـالم را در هـر 
بـراى دورتریـِن  زیـرا  پاییـن اختصـاص ده،  بـه طبقـات  شـهرى 
مسـلمانان هماننـد نزدیک تریـن آنـان سـهمی مسـاوى وجـود دارد 
و تـو مسـئول رعایـت آن می باشـی. مبـادا سـر مسـتِی حکومـت تـو 
را از رسـیدگی بـه آنـان بـاز دارد، کـه هرگـز انجـام کارهـاى فـراوان و 

1.  عبدالواحد بن محمد تمیمی، غرر الحکم و درر الکلم، ص 453
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مهـم، عـذرى بـراى تـرک مسـئولّیت هاى کوچک تـر نخواهـد بود. 
همـواره در فکـر مشـکالت آنـان بـاش، و از آنان روى بـر مگردان، به 
ویژه امور کسـانی را از آنان بیشـتر رسـیدگی کن که از روی کوچکی 
بـه چشـم نمی آینـد و دیگـران آنـان را کوچک می شـمارند و کمتر به 
تـو دسترسـی دارنـد. بـراى ایـن گـروه، از افـراد مـورد اطمینـان خـود 
کـن تـا پیرامونشـان  کـه خداتـرس و فروتننـد، فـردى را انتخـاب 
تحقیـق کـرده و مسـائل آنـان را بـه تـو گـزارش کننـد. سـپس در رفـع 
کـه در پیشـگاه خـدا عـذرى  کـن  گونـه اى عمـل  مشکالتشـان بـه 
گـروه در میـان رعّیـت، بیشـتر از دیگـران  داشـته باشـی، زیـرا ایـن 
بـه عدالـت نیازمندنـد، و حـق آنـان را بـه گونـه اى بپـرداز کـه در نـزد 
خـدا معـذور باشـی. از یتیمـان خردسـال، و پیران سـالخورده که راه 
چـاره اى ندارنـد و دسـت نیـاز برنمی دارنـد، پیوسـته دلجویـی کـن 
گـر چـه حـق،  کـه مسـئولّیتی سـنگین بـر دوش زمامـداران اسـت، ا
تمامـش سـنگین اسـت، اّمـا خـدا آن را بـر مردمـی آسـان می کنـد 
کـه آخـرت می طلبنـد، نفـس را بـه شـکیبایی وا می دارنـد، و بـه 
وعده هـاى پـروردگار اطمینـان دارنـد. پـس بخشـی از وقـت خـود 
را بـه کسـانی اختصـاص ده کـه بـه تـو نیـاز دارنـد، تا شـخصًا بـه امور 
کـه  کنـی،... مـن از رسـول خـدا؟ص؟ بارهـا شـنیدم  آنـان رسـیدگی 
می فرمـود: مّلتـی کـه حـق ناتوانـان را از زورمنـدان، بی اضطـراب و 

بهانـه اى بـاز نسـتاند، رسـتگار نخواهـد شـد.«1

1.  سید رضی، نهج البالغه )للصبحی صالحی(، نامه 53، ص 438 - 439
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رفتارسازی

در نهایـت، آنچـه می توانـد به عنوان شـاخص اصلی و وظیفه ی 
کلیـدِی مسـئولین حکومـت اسـالمی در قبـال مردم محسـوب شـود، 

برقـراری عدالت می باشـد.
ل بـه آیـات  در همیـن زمینـه، مقـام معظـم رهبـری بـا اسـتدال
قـرآن و سـیره ی رسـول خـدا و أمیـر المؤمنیـن؟امهع؟ می فرماینـد:

»امیرالمؤمنین )علیه الّصالة و الّسالم(، در همان چند سالی که 
به خالفت و حکومت رسیدند، نشان دادند که اولوّیت در نظر آن 
بزرگوار، استقرار عدل الهی و اسالمی است. یعنی عدالت، یعنی 
تأمین کردِن هدفی که قرآن برای ارسال رسل و انزال کتب و شرایع 
اُس ِبالِقسِط.«1 اقامه قسط  آسمانی، بیان فرموده است: »ِلَیُقوَم الّنَ
کرده، بهترین  که اسالم معّین  با دستوری  الهی. قسط و عدل 
کننده عدالت است. این، در نظر امیرالمؤمنین  تضمین و تأمین 
)علیه  الّصالة و الّسالم(، اولوّیت درجه اّول بود. جامعه اسالمی، با 
عدل و قسط است که قوام پیدا می کند و می تواند به عنوان شاهد 
ح شود.  و مبّشر و هدایتگر و الگو و نمونه، برای ملت های عالم مطر
بدون عدل، ممکن نیست. ولو همه ارزش های ماّدی و ظاهری و 
گر عدالت نباشد، در حقیقت هیچ کاری  دنیایی هم فراهم شود، ا
انجام نشده است. این، آن برجسته ترین مسأله در زندگِی حکومتِی 
کرم )صلوات اهلل  امیرالمؤمنین )علیه  الّصالة و الّسالم( بود. پیغمبر ا
و سالمه علیه( که چنین عنصری را به حکومت و والیت مسلمین 

1.  سوره حدید، آیه 25
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فرمودند.  بیان  را  عدل  اهمیت  حقیقت  در  می کردند،  منصوب 
پیغمبر می دانستند امیرالمؤمنین )علیه  الّصالة و الّسالم(، در چه 
جهتی فکر می کنند و حرکت خواهند کرد. آن حضرت دست پرورده 
گرد پیغمبرند؛ مطیع و عمل کننده به فرمان و درس  پیغمبرند؛ شا
پیغمبرند. پیغمبر با منصوب کردن امیرالمؤمنین )علیه  الّصالة و 
الّسالم(، در حقیقت عدل را در جامعه اسالمی اهمّیت بخشیدند و 
امیرالمؤمنین )علیه  الّصالة و الّسالم(، در طول همان چهار سال و نه 
ماه یا ده ماه حکومت ظاهری که داشتند، بیشترین اهتمامشان بر 
استقرار عدل در جامعه بود. آن حضرت، عدالت را مایه حیات اسالم 
و در حقیقت روح مسلمانی و جامعه اسالمی می دانستند. و این، آن 
چیزی است که ملت ها به آن نیاز دارند و جوامع بشری در دوره های 
مختلف، از آن محروم بوده اند. در آن زمان هم محروم بودند؛ قبل 
گر به صحنه عالم و کاری  از آن زمان هم محروم بودند؛ امروز هم ا
که حّکام مادی در دنیا  که ابرقدرت ها می کنند و روش حکومتی 
کنید، باز هم می بینید مشکل همین است.  عمل می کنند نگاه 
مشکل بشرّیت، در حقیقت فقدان عدالت و اسالم و حکومت علوی 

و روش و منهاج امیرالمؤمنین )علیه  الّصالة و الّسالم( است.«1

مناجات

مـرا بـه خلـوت و ذکـر شـبانه راهـی نیسـت
نیسـت روسـیاهی  غیـر  سـهمیه ام  کـه  چـرا 

1.  بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 1371/3/30
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تـو از  طلـب  کـرده ام  را  تـو  غیـر  همیشـه 
ببخـش! نیـت و مقصـود مـن الهـی نیسـت

مرا به سـوی خودش می کشـد چنان نفسم
گام دگـر تـا خـود تباهـی نیسـت کـه یـک دو 

فقـط تـو مشـتری دسـت خالـی ام هسـتی
گرچه پیش تو دل گاه هست و گاهی نیست ا
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27
مسئولیت مردم در قبال 
دولت اسالمی

انگیزه سازی

مـردم نسـبت بـه حکومـت اسـالمی چـه نقشـی بـر عهـده دارنـد؟ 
کـم اسـالمی حقـی بـر گـردن مـردم دارد؟ یـا فقـط ایـن مـردم  آیـا حا
کـم حـق دارنـد؟ محـدوده وظایـف مـردم  هسـتند کـه بـر گـردن حا
چیسـت؟ آیـا مربـوط بـه تشـکیل حکومـت اسـت و یـا بعـد از آن نیـز 

وظایفـی متوجـه آن هاسـت؟
تاریخـی نشـان  کـه تجربه هـای مختلـف  اسـت  آن  حقیقـت 
می دهـد کـه مـردم نقشـی اساسـی در ایـن راسـتا دارنـد و این مطلب 
نیـاز چندانـی بـه اثبـات نـدارد، بلکـه امـری بدیهـی و قابـل وجـدان 



محـدوده ی  و  ح  شـر روی  بـر  بایـد  چیـز  هـر  از  بیـش  لـذا  اسـت. 
کـه مـردم نسـبت بـه آن مسـئولیت دارنـد بیندیشـیم و  وظایفـی 

کنیـم. تحقیـق 
در طـول تاریـخ، هـر کجـا حکومتـی برقـرار شـده، نقـش مـردم در 
تشـکیل و اسـتمرار آن و یـا در شکسـت و سـقوط آن کامـاًل مشـهود و 

واضـح اسـت.
امـا نسـبت بـه حکومـت اسـالمی، ایـن مسـأله بـه قابلیت هـا 
کـه  می شـود  مربـوط  اسـالمی  حکومـت  و  نظـام  ظرفیت هـای  و 
اهمیـت حرکـت در راسـتای ایجـاد و سـپس اسـتمرار و حفـظ آن و 
همچنیـن کمـک بـه رشـد و ارتقـای کمـی و کیفـی اجـرای احـکام 
و دسـتورات اسـالمی را بـه عنـوان یـک مسـئولیت مهـم بـر دوش 

مـردم مسـلمان قـرار داده اسـت.
همچنیـن توجـه بـه حرکت هـای سیاسـی و اجتماعـِی انبیـاء و 
اولیاء الهی که در جای جای قرآن کریم و تاریخ انبیاء و مخصوصًا 
تاریـخ اسـالم ذکـر شـده اسـت، اهمیِت جایـگاه و مسـئولیت مردم را 

در ایجـاد و تعالـی حکومت هـای الهـی، بیشـتر واضـح می نمایـد.
یکـی از داسـتان های قرآنـی کـه در ایـن زمینـه می تـوان بـه آن 

اشـاره کـرد، بخشـی از داسـتان حضـرت موسـی؟ع؟ اسـت.
وقتـی بنـی اسـرائیل بعـد از سـال ها حقـارت و سـختی و انتظـار 
موفـق شـدند بـه خاطـر تبعیـت و همراهـی بـا رهبـِر الهـی در عصـر 
گریختـه و بـه آزادی برسـند،  خـود، از چنـگال حکومـت فرعـون 
می بینیـم کـه عـدم اسـتمرار ایـن حمایـت و همراهـی، آنهـا را گرفتار 
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مصیبت هـای مختلفـی کـرد. بنـی اسـرائیل مـورد خشـم و غضـب 
الهـی قـرار گرفتنـد و ایـن مطلـب برای ما در این زمـان نیز درس آموز 

می باشـد.
از  اسـرائیل  بنـی  آزادِی  از  پـس  کـه  آنجـا شـروع شـد  از  قصـه 
کـه بـه سـمت سـرزمین موعودشـان در حرکـت  فرعـون، و زمانـی 
گروهـی از ظالمیـِن  کـه بایـد بـا  بودنـد، بـه ایشـان فرمـان رسـید 
مسـتقر در آن سـرزمین بجنگنـد و خداونـد نیـز به آنهـا وعده نصرت 
کـه فرمـان جهـاد را شـنیدند، از  و پیـروزی داده بـود، امـا زمانـی 
ایـن  اثـر  در  می بینیـم  لـذا  زدنـد.  بـاز  سـر  فرمان بـری  و  اطاعـت 
بی اعتنایـی بـه دسـتور خداوند، بنی اسـرائیل دچـار دو آفت و خطر 
مهمـی می شـوند کـه حضـرت علـی؟ع؟ در خطبـه شقشـقیه بـه آن 
کم  اشـاره کرده انـد، یعنـی سـرپیچی از تبعیـت کامـل و مسـتمر از حا
اسـالمی و توجـه بـه دنیـا و راحـت طلبی.1 همین امر سـبب می شـود 
تـا بنـی اسـرائیل سـال ها دچـار خفت و سـختی شـوند. این داسـتان 

در آیـات بیسـت تـا بیسـت و شـش سـوره مائـده ذکـر شـده اسـت.
از سـوی دیگـر، درک اهمیـت ایـن مسـئولیت، عـالوه بـر ادّلـه و 
جهـات قرآنـی و تاریخـی، از لحـاظ تکوینـی نیـز قابـل توجـه اسـت.
کـه خداونـد، انسـان را موجـودی مختـار قـرار داده و در  چـرا 
ع زندگـی، از مسـایل جزئـِی روزمـره گرفتـه تـا انتخـاب  انتخـاب نـو
کـم و سرپرسـت، ضمـن اینکـه راه صـواب  دیـن و حتـی انتخـاب حا
کـرده و او را از راه ناصـواب برحـذر داشـته،  را بـه انسـان معرفـی 

1.  سید رضی، نهج البالغه، خطبه 3 )معروف به شقشقیه(
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کریـم  امـا هرگـز او را مجبـور بـه امـری نکـرده اسـت. لـذا در قـرآن 
می فرمایـد:

َغى.«1
ْ
ْشُد ِمَن ال نَ الّرُ يِن َقْد َتَبّیَ ْکراَه ِف الّدِ »ال ِإ

هیـچ اجبـاری در انتخـاب دیـن اسـالم نیسـت و بـه تحقیـق راه 
رشـد و راه صحیـح، از راه بـد و گمراهـی بیـان و جـدا شـده اسـت.

نهـی  طاغـوت  سرپرسـتی  قبـول  از  را  انسـان ها  ادامـه،  در  و 
کـرده و بـه سـمت خـود دعـوت می کنـد. و بـه طـور خـاص بـه قبـول 

متوجـه می نمایـد. الهـی،  و حکومـت  سرپرسـتی خداونـد 
پـس نقـش اساسـی، چـه در شـکل گیرِی حکومـت الهـی و چـه 
در اسـتمرار و بقـای آن، بـه انتخـاب و اختیـار انسـان ها برمی گـردد. 
کـه مـردم حرکتـی در ایـن جهـت نکننـد، هیـچ اتفاقـی  و تـا زمانـی 
کوتاهـی آنـان در ایـن امـر، باعـث می شـود تـا بیشـتر  نمی افتـد و 

احـکام اسـالمی عمـاًل اجـرا نشـده و بـر زمیـن باقـی بماننـد.

اقناع اندیشه

گذشت میزان مسئولیت مردم، بر اساس میزان  که  همانطور 
اهدافی است که اسالم برای حکومت بیان کرده است. بر همین 
اساس، نگاهی خواهیم داشت به سه محور مهم. 1- ایجاد و 

تأسیس 2- حفظ و استمرار 3- ارتقاء و رشد دولت اسالمی.

1. اصل تشکیل حکومت اسالمی:

رسیدن به هدف بعثت در سطح جامعه، که به فرموده پیامبر 

1.  سوره بقره، آیه 256
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ع کرامت اخالق در جامعه انسانی می باشد،1  کرم؟ص؟ همانا شیو ا
تحقق  آنها،  جمله ی  از  که  دارد  مقدماتی  شدن  آماده  به  نیاز 

عدالت اجتماعی بوده و در قرآن به آن تصریح شده است.
امـا نکتـه ای کـه در ایـن میـان قابـل توجـه می باشـد، آن اسـت 
کـه تـا زمانـی کـه دولتـی اسـالمی بر اسـاس احـکام و دسـتورات قرآن 
و اهـل بیـت؟مهع؟ بـر پـا نشـود، هیـچ تضمینـی بـرای اجرایـی شـدن 
نیسـت.  اجتماعـی  ایجـاد عدالـت  و مخصوصـًا  اسـالمی  احـکام 
و هیـچ گاه در پنـاه حکومـت طاغـوت نمی تـوان چنیـن هدفـی را 
تحقـق بخشـید. باالتـر اینکـه، بـر سـر ایـن راه، طاغـوت همیشـه 
کمیـت  یـک مانـع اصلـی می باشـد. نمونـه ای از یارکشـی های حا
طاغـوت در برابـر جبهـه حـق را می تـوان در آیـات پایانـی سـوره غافر 

کـرد. مشـاهده 
بـر همیـن اسـاس، خداونـد متعـال در سـوره حدیـد تحقـق ایـن 

ع را بـر عهـده مـردم قـرار می دهـد. موضـو
ِكتاَب َو امْلیـزاَن ِلَیُقوَم 

ْ
نـا َمَعُهـُم ال

ْ
ْنَزل

َ
نـاِت َو أ َبّیِ

ْ
نا ِبال

َ
نا ُرُسـل

ْ
ْرَسـل

َ
َقـْد أ

َ
ل

ـاِس َو  ٌس َشـدیٌد َو َمناِفـُع ِللّنَ
ْ
دیـَد فیـِه َبـأ َنـا احْلَ

ْ
ْنَزل

َ
ِقْسـِط َو أ

ْ
ـاُس ِبال الّنَ

يـٌز.2 َغْیـِب ِإّنَ اهَّلَل َقـِوّیٌ َعز
ْ
ُه ِبال

َ
ـَم اهَّلُل َمـْن َيْنُصـُرُه َو ُرُسـل

َ
ِلَیْعل

مـا رسـوالن خـود را بـا دالیـل روشـن فرسـتادیم، و بـا آنهـا کتـاب 
)آسـمانی( و میـزان )شناسـایی حـّق از باطـل و قوانیـن عادالنـه( 
نـازل کردیـم تـا مـردم قیام به عدالت کنند و آهـن را نازل کردیم که 

ِق. )مجموعه ورام، ج 1، ص 89(
َ

ْخال
َ ْ
َم  َمَکاِرَم األ َتّمِ

ُ
َما ُبِعْثُت  أِل 1.  إّنَ

2.  سوره حدید، آیه 25
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در آن نیـروى شـدید و منافعـی بـراى مـردم اسـت، تـا خداونـد بدانـد 
کسـی او و رسـوالنش را یـارى می کنـد بی آنکـه او را ببیننـد،  چـه 

خداونـد قـوّى و شکسـت ناپذیر اسـت.
نکتـه اول ایـن اسـت کـه خداونـد می فرمایـد مـا کتـاب و میـزان 
را فرسـتادیم، امـا برپایـی قسـط و عدالـت اجتماعـی تنهـا وظیفـه ما 
نیسـت، بلکـه نیازمنـد یـاری و نصـرت مـردم اسـت و خودشـان نیـز 

بایـد بخواهنـد. 
نکتـه دوم بحـث قیـام اسـت کـه بایـد مـردم حرکـت کننـد و ایـن 

امـر را مطالبـه کننـد و رسـل الهـی را یـاری کننـد.
امـا اینکـه چـرا قسـط را بـه معنـای عـدل تفسـیر نکردیـم و از آن 
بـه عدالـت اجتماعـی تعبیـر شـد، بـا توجه بـه این کالم مقـام معظم 

رهبـری فهمیـده می شـود:
»در قلمـرو حیـات اجتماعـی، چیـزى کـه به عنـوان هدف معین 
شـده، عدالـت  اجتماعـی  اسـت. »لیقـوم الناس بالقسـط«. »قسـط« 
بـا »عـدل« فـرق می کنـد. عدل یک معناى عام اسـت. عدل همان 
معنـاى واال و برجسـته اى اسـت کـه در زندگـی شـخصی و عمومـی 
و جسـم و جـان و سـنگ و چـوب و همـه ى حـوادث دنیـا وجـود 
دارد. یعنـی یـک موازنـه ى صحیـح. عـدل ایـن اسـت. یعنـی رفتـار 
صحیـح؛ موازنـه ى صحیـح؛ معتـدل بـودن و بـه سـمت عیـب و 
خـروج از حـد نرفتـن. این، معناى عدل اسـت. لکن قسـط، آن طور 
کـه انسـان می فهمـد، همیـن عـدل در مناسـبات اجتماعـی اسـت. 
کـه مـا امـروز از آن بـه »عدالـت  اجتماعـی « تعبیـر  یعنـی آن چیـزى 
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گرچه  می کنیـم. ایـن، غیـر از آن عـدل بـه معنـاى کلی اسـت. انبیـا ا
حرکـت کلی شـان بـه سـمت آن عدالـت بـه معناى کلی اسـت... اما 
 بـراى بشـر مسـئله اسـت و او تشـنه ى آن اسـت 

ً
آن چیـزى کـه فعـال

و بـا کمتـر از آن نمی توانـد زندگـی کنـد، قسـط اسـت. قسـط یعنـی 
اینکه عدل، ُخرد شـود و به شـکل عدالت  اجتماعی  در آید. »لیقوم 

النـاس بالقسـط.« انبیـا بـراى ایـن آمدنـد.«1
الهـی  اولیـای  و  انبیـا  نصـرت  بـا  کـه  هسـتند  مـردم  ایـن  لـذا 
می تواننـد در قـدم اول بـا تشـکیل حکومـت و دولـت اسـالمی بـه 

کننـد. حرکـت  هـدف  ایـن  تحقـق  سـمت 
آنچـه در ایـن قسـمت بیـان شـد اولیـن قـدم و اولیـن وظیفـه 
مـردم در برابـر دولـت اسـالمی اسـت و بـه معنـای پایـان وظیفـه آنهـا 

 . نیسـت

2. حفظ و استمرار دولت اسالمی:

در طـول تاریـخ موارد بسـیاری مشـاهده می شـود که مـردم ابتدا 
کرده انـد، امـا از  بـا شـور و حرکتـی بـر محـور حـق، عدالـت را طلـب 
ادامـه راه بـاز مانـده و نتوانسـتند دولـت اسـالمِی تـازه تأسـیس را در 
تمـام سـختی ها همراهـی کننـد و همیـن کوتاهـی و یـا بی تفاوتـی، 
بـرای  اسـت.  گردیـده  حکومـت  و  حرکـت  آن  شکسـت  سـبب 
نمونـه می تـوان بـه تنهـا مانـدن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و امـام حسـن 
مجتبـی؟ع؟  و بـه مسـلخ رفتـن حضـرت اباعبـداهلل الحسـین؟ع؟ 

1.  بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام، به مناسبت عید مبعث سال 1371
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کـرد. اشـاره 
لـذا دومیـن وظیفـه مـردم، حفـظ و اسـتمرار حرکـت اولیه اسـت. 
زیـرا  می باشـد،  قبـل  وظیفـه ی  از  باالتـر  نوعـی  بـه  وظیفـه  ایـن 
همیشـه طاغوت هـا در اشـکال مختلـف در برابـر جبهـه حـق مبـارزه 

می کننـد و سـعی در برانـدازی آن دارنـد.
طبـق بیـان قـرآن، جریـان حـق موظـف اسـت تا در سـه جبهه ی 

سیاسـت، فرهنـگ و اقتصـاد بـا طاغوت مبـارزه کند.
ِبـینٍ * ِإَل  ِفْرَعـْوَن َو َهاَمـاَن َو  َطاٍن ّمُ

ْ
اَيِتَنـا َو ُسـل َنا ُمـوىَس  ِبَ

ْ
ْرَسـل

َ
َقـْد أ

َ
َو ل

اٌب.1
َ

 َسـاِحٌر َکـّذ
ْ
ـوا

ُ
وَن َفَقال َقـاُر

ما موسی را با آیات خود و دلیل روشن فرستادیم * به سوى 
فرعون و هامان و قارون ولی آنها گفتند: »او ساحرى بسیار دروغگو 

است!«
کـه نمـادی از سـه جبهـه ی باطـل  در ایـن آیـه، بـه سـه فـرد 
می باشـند، اشـاره شـده اسـت. فرعـون نمادی از جبهـه ی طاغوت 
سیاسـی؛ هامـان نمـادی از جبهـه ی فرهنگـی و مبـارزه بـا فریـب و 
تزویـر، و قـارون بـه عنـوان نمـادی از جبهـه ی مبـارزه ی اقتصادی 

بـا دنیاپرسـتان و صاحبـان زر می باشـد.
کـه بـا تشـکیل  مرحلـه اول، مبـارزه بـا طاغـوت سیاسـی اسـت 
حکومـت اسـالمی، انجـام می شـود، امـا دو گـروه دیگر کـه به نوعی 
پشـتوانه طاغـوت سیاسـی و عامـل بقـای آن محسـوب می شـوند، 
سـعی می کننـد تـا بـه روش هـای مختلـف، بـا یکدیگـر متحـد شـده 

1.  سوره غافر، آیه 23 و 24
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و دولـت اسـالمی را بـه زمیـن زده و بـه مطامـع خـود دسـت یابنـد. 
سـاخت مسـجد ضـرار در زمـان پیامبـر؟ص؟ و شـکل گیری مارقیـن 
کثیـن و قاسـطین در زمـان امیـر المؤمنیـن؟ع؟ نمونه هایـی از  و نا

همیـن امـر می باشـد.
گاهـی و بصیـرت  کـه اواًل بـا آ در ایـن مرحلـه، بـاز هـم مردمنـد 
کـم اسـالمی، خدعه هـا را در اشـکال  کـردن حا و ثانیـًا بـا همراهـی 
گـوِن آن، از بیـن بـرده و در میـان انبـوه فتنـه ها، با پشـتیبانی از  گونا
کم اسـالمی، کشـتی نجاِت دولت اسـالمی را از هر گونه  دولت و حا

تالطـم و یـا غـرق شـدن نجـات می دهنـد.
امام المتقین، حضرت امیرالمومنین؟ع؟ در مورد همین مرحله، 
و  اعتقادی  فرهنگی،  فرعون های  نابودِی  سمت  به  حرکت  که 
کامل شدن و استقرار حقیقِی دولت  اقتصادی بوده و هنگامه ی 

اسالمی است، وظیفه مردم را به این صورت بیان می کنند:
ِغیـِب  ْشـَهِد َو اْلَ ِصیَحـُة ِف اْلَ َبْیَعـِة َو الّنَ

ْ
َوَفـاُء ِبال

ْ
ْیُكـْم َفال

َ
ـا َحـّىِ َعل ّمَ

َ
أ

اَعـُة ِحـینَ آُمُرُکـم .1 ْدُعوُکـْم َو الّطَ
َ
َجاَبـُة ِحـینَ أ َو اْلِ

کـه بـه بیعـت بـا مـن وفـادار  و امـا حـق مـن بـر شـما ایـن اسـت 
باشـید، و در آشـکار و نهـان برایـم خیـر خواهـی کنیـد، هـر گاه شـما 
را فـرا خوانـدم اجابـت نماییـد و هـرگاه فرمـان دادم اطاعـت کنیـد.
وظیفـه مـردم در نظـام جمهـوری اسـالمی، در ایـن مرحلـه، از 
زبـان امـام خامنـه ای )مـد ظلـه العالـی( بدیـن صـورت بیـان شـده 

اسـت:

1.  سید رضی، نهج البالغة )للصبحی صالحی(، ص 79
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لیکـن  کارهـا سـخت می شـد،  نبـود،  گاهـی شـما ملـت  آ گـر  »ا
گرفتـه اسـت. را  کـه جلـوى دشـمن  گاهـی شماسـت  آ

کمک هـا و  کسـب  کنـار صبـر و وفـا و اسـتقامت شـما، و بـا  در 
امدادهـاى الهـی، همـه ى مـا هرجا هسـتیم، دو وظیفه ى  سـنگین 
را بـر عهـده داریـم کـه بایـد آن هـا را بـه بهتریـن وجـه انجـام دهیـم.

وظیفـه ى اول ایـن اسـت کـه صالبـت و ابهـت و عـزت انقـالب 
کنیـم و راه امـام را بـا قاطعیـت ادامـه دهیـم و تسـلیم  را حفـظ 
باج خواهی هـاى دشـمنان اسـالم و انقـالب نشـویم. شـرق و غـرب 
عالـم، ایـن انقـالب را شـناخته اند و زورگوهـاى دنیـا هـم توقعشـان 
را از جمهـورى اسـالمی کـم کرده انـد. قدرت هـاى اسـتکبارى بایـد 
بداننـد کـه انقـالب مـا ماننـد صخـره اسـت و نمی تـوان بـه او ضربـه 
زد و چیـزى از او کاسـت. مـا بایـد ایـن اقتـدار و ابهـت را حفـظ کنیم. 
امیـد ملت هـاى مسـلمان بـه انقالب و جمهورى اسـالمی، به خاطر 

همیـن صالبـت اسـت.«1

3. ارتقاء و رشد دولت اسالمی:

مسـتحکم تر شـدن پایه هـای دولت اسـالمی و باالتـر رفتن تواِن 
آن در جهـت ایجـاد عدالـت اجتماعـی در سراسـر دنیـا، بـه عنـوان 
رسـالت جهانـی اسـالم، نیازمنـد حرکـت سـومی اسـت کـه در ادامـه 
دو وظیفـه قبلـی متوجـه می شـود و مـردم مؤمـن و انقالبـی نبایـد 

1.  بیانـات در مراسـم بیعـت گروهـی از رزمنـدگان سـپاه پاسـداران و روحانیـون شـهرهای خمیـن، 
دامغـان و گنابـاد، 1368/4/3
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از نقـش خـود در ایـن زمینـه نیـز غافـل باشـند. در غیـر ایـن صـورت 
همیشـه بایـد درگیـر مشـکالتی باشـیم کـه عوامـل بیگانـه بـرای مـا 

ایجـاد می کننـد و طمـع آنهـا هیـچ گاه قطـع نمی شـود. 
قرآن کریم حرف اول و آخر را در این آیه فرموده است:

ْیِل ُتْرِهُبـوَن ِبِه َعُدّوَ  بـاِط احْلنَ ٍة َو ِمْن ِر ـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْ ِمـْن ُقـّوَ ُ
َ

وا ل
ُ

ِعـّد
َ
َو أ

ُمُهم .1
َ
ُم اهَّلُل َيْعل ُموَنُ

َ
ْم ال َتْعل يـَن ِمـْن ُدوِنِ ُکـْم َو آَخر اهَّلِل َو َعُدّوَ

و آمـاده کنیـد بـراى )کار زار بـا( ایشـان هـر چـه را می توانید از نیرو 
کـه بترسـانید بـا آن دشـمن خـدا و دشـمن  و از اسـبان بسـته شـده 
کـه شـما آنـان را نمی شناسـید و  خـود را و دیگـران را از غیـر ایشـان 

خـدا می شناسـد.
دوران  ابتـدای  از  انقـالب  رهبـر  مسـتمر  تالش هـای  از  یکـی 
رهبـری، توجـه دادن مـردم بـه ایـن امـر و ایجـاد روح امیـد و نشـاط 
در میـان آن هـا و بـرای حرکـت در ایـن زمینـه و رسـیدن بـه آینـده 

اسـت. روشـن 
 ایشان در ادامه بیانات قبلی می فرمایند:

»... وظیفه ى دوم، توجه به سـازندگی و آبادانی کشـور اسـت. 
کشـور خـود را بسـازیم، ملت هـاى مسـلمان از مـا  گـر مـا نتوانیـم  ا
مأیـوس می شـوند و دشـمنان نیـز نسـبت بـه مـا جرى خواهند شـد. 
کشورشـان را بسـازند و  گفـت این هـا نتوانسـتند  بدگوهـا خواهنـد 
کنیـم و  کشـور تـالش  کننـد. مـا وظیفـه داریـم بـراى آبادانـی  آبـاد 
سـازندگی را در همه ى ابعاد طبیعت و شـهرها و روسـتاها و اقتصاد 

1.  سوره انفال، آیه 60
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و صنعـت و کشـاورزى و اشـتغال و غیـره محقـق سـازیم. همچنیـن 
وظیفـه داریـم فقـر و محرومیـت را در کشـور از بین ببریم و به زندگی 
کنیـم. ایـن، وظیفـه ى مـا و وصیـت  ایـن قشـر بیشـتر رسـیدگی 

امـام؟هر؟ اسـت.
سـازندگی بایـد در تمـام ابعـاد مـاّدى و معنـوى آن صـورت گیرد. 
خ هـاى اقتصـاد بـه حرکت درآیـد، و هم بایـد روحیه ى  هـم بایـد چر
معنـوى و اخـالق و رابطـه ى بـا خـدا در مـا تقویـت شـود. همـه ى 
مـا در قبـال ایـن وظیفـه ى بـزرگ مسـئولیم. از مـن کـه بـه عنـوان 
یـک طلبـه در نظـام جمهـورى اسـالمی مسـئولیتی دارم، تـا علمـا و 
دانشـگاهیان و کارگران و کشـاورزان و شـهرى و روسـتایی و کارمند 
و بـازارى و هرکـس کـه می تواند در راه این سـازندگی بزرگ کوشـش 
خوشـبختانه  دهیـم.  انجـام  را  خـود  تـالش  نهایـت  بایـد  کنـد، 
کمـک و حمایـت مـردم هـم بایسـتی  کشـور مشـغولند.  مسـئوالن 

دائمـًا پشـتوانه ى کار آن هـا باشـد.«1

رفتار سازی

در عصر کنونی، بعد از قیام مردِم ایران و ظهور انقالب اسالمی، 
یـک بـار دیگـر بعـد از حکومـت رسـول اهلل؟ص؟ و أمیـر المومنین؟ع؟ 
در کشـور ایـران پرچـم دولـت اسـالمی بـر پایـه کالم خداونـد متعـال 
و دسـتورات اهـل بیـت عصمـت و طهـارت، برافراشـته شـد و مـردم 

1.  بیانـات در مراسـم بیعـت گروهـی از رزمنـدگان سـپاه پاسـداران و روحانیـون شـهرهای خمیـن، 
دامغـان و گنابـاد، 1368/4/3
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نقـش خـود را در مرحلـه اول بـه خوبـی انجـام دادنـد و در مرحلـه 
دوم در طـول ایـن سـی و چنـد سـال نیـز در راه اسـتمرار ایـن حرکـت 
کوششـی فـراوان نمـوده و از ایـن بـه بعـد نیـز بـه امیـد خدا تالششـان 

ادامـه خواهـد داشـت.
خودنمایـی  بیشـتر  مـردم  امـروِز  وظیفـه ی  عنـوان  بـه  آنچـه 
برابـر حکومـت  مـردم در  تقویـت مرحلـه سـوِم وظایـف  می کنـد، 
در  حقیقـی  اسـتقالل  بـه  بتوانـد  کشـورمان  تـا  می باشـد  اسـالمی 
یابـد. دسـت  علمـی  و  اقتصـادی  سیاسـی،  جنبه هـای  همـه ی 
آنچـه امـروزه رهبـر انقـالب در قالـب اقتصـاد مقاومتـی و تقویـت 
کارگـر  تـوان تولیـد داخلـی و خریـد محصـول ایرانـی و حمایـت از 
کنـار  کـه در  ایرانـی بیـان می کننـد، یکـی از همیـن وظایـف اسـت 
تقویـت رشـد علمـی و نظامـی و غیـره، بایـد مـورد توجه جـدی مردم 

قـرار بگیـرد.
امام خامنه ای )مد ظله العالی( می فرمایند:

»وظیفـه ى  مـا ایـن اسـت کـه حفاظـت و سـالمت انقـالب و رشـد 
روزافـزون نظـام جمهـورى اسـالمی و ریشـه دوانـدن هرچـه بیشـتر 
کلمـه و داشـتن ارتبـاط  کار مخلصانـه و وحـدت  ایـن نظـام را، بـا 
کنیـم. بـا ایـن  و پیونـد قلبـی بـا خـدا و اتـکاى بـه نفـس تضمیـن 
روش، مـا تـا ده هـا سـال دیگر، بـه فضل پروردگار خواهیم توانسـت 

انقـالب را بـه پیـش ببریـم.«1
خداوند متعال می فرماید:

1.  بیانات در مراسم بیعت هزاران نفر از نمایندگان کارگران سراسر کشور، 1368/4/5
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ذی َيْنُصُرُکْم 
َّ
ْن َذا ال َ َ

ُكْم ف
ْ
ُذل ُكْم َو ِإْن َيحنْ

َ
ِإْن َيْنُصْرُکـُم اهَّلُل َفـال غاِلـَب ل

ْؤِمُنوَن.1 ِل اْلُ
َ

َیَتَوّک
ْ
 اهَّلِل َفل

َ
ِمـْن َبْعـِدِه َو َعى

گـر خـدا شـما را یـارى کنـد، محال اسـت کسـی بر شـما غالب آید  ا
گـذارد، آن کیسـت کـه بتوانـد بعـد از آن شـما را  گـر بـه خـوارى وا و ا
یـارى کنـد؟ و اهـل ایمـان تنهـا بـه خـدا )و قـدرت و رحمـت او( بایـد 

اعتمـاد کننـد.
بـی شـک نصـرت و یـاری الهـی، در صورتـی شـامل مـا خواهـد 
شـد کـه در ایـن مرحلـه نیـز بـا یـاری نظـام اسـالمی کـه همـان یـاری 
جبهـه حـق و یـاری خداونـد متعـال و اولیـای اوسـت، عـزم راسـخ 
خـود را اعـالم کنیـم. و از سـوی دیگـر، همانطـور کـه در آیـه مبـارک 
آمـده اسـت، کوتاهی هـای مـا نتیجـه ای جـز خـذالن و خـواری را به 
همـراه نخواهـد داشـت. لـذا خداونـد در سـوره ی محمـد، یـاری از 
ناحیـه ی ربوبـی خویـش را مشـروط بـه حرکـت اولیـه ی مـردم در 

یـاری خـدا می نمایـد:
ْقداَمُكْم.2

َ
ْت أ وا اهَّلَل َيْنُصْرُکْم َو ُيَثّبِ ذيَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُر

َّ
ا ال َ هّیُ

َ
یا أ

گـر دیـن خـدا را یـارى کنیـد،  اى کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، ا
کـرده، و قدم هایتـان را ثابـت می کنـد. خداونـد شـما را یـارى 

و امـروزه شـکی نیسـت کـه سرنوشـت حکومـت اسـالمی ایـران، 
ارتبـاط تنگاتنگـی بـا آبـرو و عـزت اسـالم و مسـلمین و مخصوصـًا 
امـر  همیـن  کـه  اسـت،  کـرده  پیـدا  امیرالمومنیـن؟ع؟  شـیعیان 

1.  سوره آل عمران، آیه 160
2.  سوره محمد، آیه 7
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کـم اسـالمی و رهبـری  وظیفـه و مسـئولیت مـردم را در تبعیـت از حا
کـرده بـه سرنوشـت  معظـم انقـالب سـنگین تر می کنـد، تـا خـدای نا
کوفیـان دچـار نشـویم و در میانـه راه، امام خویـش را تنها نگذاریم.
امیرالمومنیـن علـی؟ع؟ در خطبـه معروف به شقشـقیه، درباره 

تنهـا مانـدن خـود در نیمـه راه می فرمایند:
کفتـار  ُپرپشـت  یال هـاى  چـون  مـردم  فراوانـِی  بیعـت،  »روز 
بـود، از هـر طـرف مـرا احاطـه کردنـد، تـا آن کـه نزدیـک بـود حسـن 
و حسـین؟امهع؟ لگـد مـال گردنـد، و رداى مـن از دو طـرف پـاره شـد. 
مـردم چـون گّله هـاِى انبـوه گوسـفند مرا در میان گرفتنـد. اّما آنگاه 
گرفتـم، جمعـی پیمـان  کـه بـه پاخاسـتم و حکومـت را بـه دسـت 
ج  از دیـن خـار و  زده  اطاعـِت مـن سـرباز  از  گروهـی  و  شکسـتند 
شـدند، و برخـی از اطاعـت حـق سـر بـر تافتنـد، گویـا نشـنیده بودنـد 
کـه می فرمایـد: »سـراى آخـرت را بـراى  سـخن خـداى سـبحان را 
کسـانی برگزیدیـم کـه خواهـان سرکشـی و فسـاد در زمیـن نباشـند و 
آینـده از آن پرهیـزکاران اسـت.« آرى! بـه خـدا آن را خـوب شـنیده 
و حفـظ کـرده بودنـد، اّمـا دنیـا در دیـده ی آنهـا زیبـا نمـود، و زیور آن 

کـرد.«1 چشم هایشـان را خیـره 

پرورش احساس

کـه علـت ایـن تنهایـی،  کالم امیـر المؤمنیـن؟ع؟ برمی آیـد  از 
دلبسـته شـدِن مـردم بـه دنیـا و زیورهـای آن و غفلـت از وظیفـه ی 

1.  نهج البالغة، ترجمه دشتی ص: 47
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خـود در برابـر دولـت اسـالمی بـوده اسـت. قـرآن نیـز در همیـن راسـتا 
بـا نهـی بسـیار شـدید، انسـان ها را از ایـن روحیـه و رفتـار برحـذر 

و می فرمایـد: داشـته 
واُجُكـْم َو َعشـیَرُتُكْم َو  ْز

َ
ْبناُؤُکـْم َو ِإْخواُنُكـْم َو أ

َ
 ِإْن کاَن آباُؤُکـْم َو أ

ْ
ُقـل

َحـّبَ 
َ
ِکُن َتْرَضْوَنـا أ َشـْوَن َکسـاَدها َو َمسـا نْ َ

ـاَرٌة ت  اْقَتَرْفُتُموهـا َو ِتج
ٌ

ْمـوال
َ
أ

ْمـِرِه 
َ
ِتَ اهَّلُل ِبأ

ْ
ُصـوا َحـّىَ َيـأ ّبَ ْیُكـْم ِمـَن اهَّلِل َو َرُسـوِلِه َو ِجهـاٍد ف  َسـبیِلِه َفَتَر

َ
ِإل

1. فاِسـقینَ
ْ
َقـْوَم ال

ْ
ـِدی ال َو اهَّلُل ال هَیْ

و  قـوم  و  همسـران  و  بـرادران  و  فرزنـدان  و  پـدران  گـر  ا بگـو 
خویـش شـما و اموالـی کـه بدسـت آورده ایـد و تجارتـی کـه از کسـاد 
آن می هراسـید و مسـکن هایی کـه بـدان عالقمندیـد در نظـر شـما 
محبوب تـر اسـت از خـدا و رسـول او و جهـاد در راه او، پـس منتظـر 
باشـید تـا خـدا فرمـان خـود را بیـاورد، و خـدا مـردم تبـه کار را هدایـت 

. نمی کنـد
آری! امروز هر نوع کوتاهِی مردم در برابر ولّی امرشان و نسبت به 
دولت اسالمی می تواند، خاطرات تلخ دوران امیرالمومنین؟ع؟ و 

فرزندانش را زنده کند.
امروز دشمنان ما کاماًل هوشیارند و چشم همه ی آنها در انتظار 
غفلت های ماست. به فرمایش مقام معظم رهبری: »َو َمْن  َناَم  َلْ  

گر تو خوابت برد، بدان دشمنت بیدار است.2 ُيَنْ  َعْنُه« ؛ ا
کم اسالم و دولت اسالمی  که یاری رساندن به حا همانطور 

1.  سوره توبه، آیه 24
2.  بیانات در مراسم بیعت هزاران نفر از نمایندگان کارگران سراسر کشور، 1368/4/5
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حکومت  اوایل  کوتاه  دوران  و  النبی  مدینه  زیبای  ثمرات 
می بینیم  مقابل  در  گذاشت،  نمایش  به  را  امیرالمومنین؟ع؟ 
از  پس  دوراِن  ابتدای  همان  از  نیز  مردم  کوتاهی های  نتیجه 
رحلت پیامبر؟ص؟ آشکار شده و به فساد علنی در حکومت عثمان و 
معاویه و تبدیل هویت حکومت اسالمی به نظام موروثِی خاندانی 
امیر  تا  گردید  سبب  نقص  همین  و  شد  منتهی  شاهنشاهی  و 
المؤمنین؟ع؟ از خداوند خالصی از دست کوفیان را طلب کند.1 و 
امام حسن؟ع؟ تن به صلح دهد. و ثمره اش این شد که پس از آن 
مجبور شدند بیست سال تحت ظلم شدید معاویه زندگی کنند و 
ثمره ی تنها گذاشتن حضرت اباعبداهلل الحسین؟ع؟ فاجعه حّره 
و آتش سوزی کعبه شد که همه این ها مستقیمًا مربوط به غفلت، 
دنیاطلبی و ضعف مردم در انجام وظایفشان در برابر حکومت 

اسالمی، در جنبه های مختلف بود.

مناجات

هنـوز مانـده  گـدا  بـاز  گـدا  رفتنـد،  همـه 
شـب عیـد اسـت و خـدا عیـدی مـا مانـده هنـوز

اسـت سـحر  راه  اول  مـاه،  آخـِر  دهـه ی 
بعـد از ایـن زود نخوابیـم، دعـا مانـده هنـوز

گـر اشـک نـدارد، ور نـه عیـب چشـم اسـت ا
سـر ایـن سـفره ی تـو حـال و هـوا مانـده هنـوز

1.  سید رضی، نهج البالغه، خطبه 25
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برسـیم تقـّرب  معـراج  بـه  نیسـت  مـا  کار 
هنـوز مانـده  خـدا  بـه  تـا  دگـری  علـّی  یـا 
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28
انسجام دولت و ملت عامل 
تحقق اقتصاد مقاومتی

انگیزه سازی

بـا ایـن کـه مدینـه شـهری مسـاعد بـرای کشـاورزی بـود، لیکـن 
وضـع زراعـت مـردم در آن، پیـش از هجـرت چنـدان خـوب نبـود 
کـه مجبـور  کفایـت نمی کـرد، بـه طـوری  و محصوالتشـان آنـان را 
ماننـد  دیگـری  مناطـق  از  را  خـود  نیازمندی هـای  بقیـه  بودنـد 
کننـد. بهتریـن و پربارتریـن زمین هـا بیشـتر در دسـت  شـام وارد 
یهودی هـا قـرار داشـت.1 بـه ایـن جهـت ثروتمنـدان، و بـه ویـژه 
ثروتمنـدان یهـود، از ایـن وضـع سـوء اسـتفاده کـرده و بـه فقیـران 

1.  یاقوت حموی، معجم البلدان، ج1، ص446



و صاحبـان زمین هـای انـدک، قـرض می دادنـد و در مقابـل رهـن 
می گرفتنـد و آنـان مجبـور می شـدند خرمـا و انگـور خـود را روی 
درخـت و محصـول جـو و گندمشـان را قبـل از رسـیدن بفروشـند. 
بنابرایـن فاصلـه فقیـر و غنـی زیادتر شـده و گاهی صاحب زمیِن کم 
مجبور می شد در مقابل بدهی خود از زمینش دست بردارد و آن را 
گـذار نمایـد. ایـن مسـائل باعث حقـد و کینه میان  بـه طلبـکارش وا
مـردم می شـد و گاهـی بـه درگیـری و قطـع درختـان و خـراب کـردن 
مزرعه ها منجر شـده و سـرانجام سـبب می شد که ضربه اقتصادی 
به مدینه وارد شـود. بدین جهت هنگامی که مهاجرین به مدینه 
آمدنـد و در خانه هـای انصـار سـکنی گزیدنـد و مخارجشـان بـر آنـان 
تحمیـل شـد، انصـار در فشـار شـدید قرار گرفتنـد، در حالی که تعداد 

مهاجـران از صـد خانـوار تجـاوز نمی کـرد.1
کـه سـالیان متمـادی در  ایـن وضـع بـه سـبب منازعاتـی بـود 
میـان انصـار وجـود داشـته و امنیـت و آسـایش را از آن هـا ربـوده و 
از پرداختـن بـه زراعـت بازداشـته بـود و تنهـا در داخـل شـهر در کنـار 
ج از  خانه هـای خـود کشـاورزی می کردنـد و مایـل به زراعـت در خار
شـهر نبودنـد. ولـی یهودی هـا از موقعیت هـا خـوب اسـتفاده کرده، 
ثروتمنـد شـده بودنـد و بـا بهـره ی بـاال بـه انصـار قـرض می دادنـد.

پس از هجرت رسول خدا؟ص؟ کشاورزی در مدینه رونق گرفت 
ع و باغ ها وسـعت پیـدا کرده و در اطراف  و بـه خاطـر وجـود آب، مزار
شـهر باغ هـای زیـادی ایجـاد شـد، بـه طـوری کـه شـهر در محاصـره 

1.  دکتر جواد علی، المفّصل فی تاریخ العرب قبل االسالم، ج7، ص 433
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باغ هـا و درختـان قـرار گرفـت1 و وادی هـای آن آبـاد شـدند. بعضـی 
از مهاجـران نیـز بـه کشـاورزی روی آورده و چاه هایـی بـرای خـود 
کندنـد و باغ هـا بـه وجـود آوردنـد و بـر اطـراف آن دیـوار سـاختند و 
گـر فتوحـات  محصـوالت قابـل مالحظـه ای برداشـت می نمودنـد. ا
کـه باعـث شـد تـا مسـلمانان بـه ممالـک فتـح شـده  اسـالمی نبـود 
جلـب شـوند، یثـرب یک پارچـه بـاغ و بسـتان و مزرعـه می گشـت و 

حتـی می توانسـت نیـاز غذایـی مناطـق دیگـر را نیـز تأمیـن کنـد.
اصحـاب پیامبـر؟ص؟ در بیـرون از مدینـه بـه کشـاورزی و زراعت 
کـه مکانـی ُپـرآب و سرسـبز  پرداختنـد؛ بـه ویـژه در وادی عقیـق 
کندنـد و باغ هـا و  بـود. در ایـن محـل، اصحـاب چاه هـای زیـادی 
نخلسـتان ها بـه وجـود آوردنـد. قسـمت زیـادی از ایـن وادی در 
کـه  دسـت علـی؟ع؟ بـوده و در آن چاه هایـی حفـر نمـوده بودنـد 
در جـای مسـجد شـجره کنونـی قـرار داشـته و معـروف بـه »مسـجد 

آبیـار« یـا »آبـار علـی« بـوده اسـت.2
در منطقـه »جـرف« و همچنیـن در قسـمت شـرقی شـهر مدینـه 
نیـز مزارعـی بـه دسـت صحابـه ایجـاد شـده بـود. همچنیـن طلحـة 
بـن عبیـد در وادی قنـات، مزرعـه ی گنـدم بـه وجـود آورده بـود و بـا 

بیسـت شـتر، از آب چـاه آن را آبیـاری می کـرد.3

1.  همان منبع، ص 314
2.  سـمهودی، وفـاء والوفـا باخبـار دار المصطفـی، تحقیـق; محمد محی الدیـن عبدالحمید، ج3، 

ص1307 و 1068
3.  ابن سعد، الطبقات الکبری، ج3، ص222
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او  آِن  از  آبـاد می کـرد  از زمین هـای مـوات را  کـس زمینـی  هـر 
می شـد. از طرفـی دیگـر، پیامبر؟ص؟ زمین های مـوات و زمین های 
فتـح شـده و مناطقـی را کـه انصـار بـه آن حضـرت می بخشـیدند بـه 
صـورت اقطـاع1 در اختیـار مهاجـران قرار می داد تا آنجـا را آباد کنند؛ 
کـه پیامبـر اقطـاع مـی داد، زمین هـای مـوات  غالبـًا زمین هایـی را 

بودند.2
کـوچ دادِن بنی نضیـر، زمین هـا و باغـات آنجـا چـون  از  بعـد 
گردیـد  بـدون جنـگ فتـح شـده بـود، ملـک شـخصِی پیامبـر؟ص؟ 
و آن حضـرت نیـز آن را میـان مهاجـران و دو نفـر از انصـار تقسـیم 
کـرد. مهاجـران در مناطقـی چـون »غابـة« نیـز دارای زمیـن شـدند 
و درختـاِن آن را قطـع کـرده و زمینـش را اصـالح نمودنـد و نخـل و 

کاشـتند.3 گنـدم 
کـم  و بـه این گونـه، مسـلمانان در صـدر اسـالم بـا پیـروی از حا
عـادل خویـش، یعنـی رسـول مکـرم اسـالم؟ص؟ دارای اقتصـادی 

مقـاوم و بی نیـاز از مشـرکین و یهودیـان شـدند.

اقناع اندیشه

اقتصـاد مقاومتـی یکـی از ملزومـات حکومـت اسـالمی اسـت. 
کریـم  قـرآن  بـه  ابتـدا  مقاومتـی  اقتصـاد  لـزوم  بهتـر  درک  بـرای 

کم قطعه ای از زمین را در اختیار شخصی بگذارد تا آن را آباد کند. 1.  این که حا
2.  دکتر نجمان یاسین، تطور األوضاع االقتصادیه فی عصر الرساله والراشدین، ص145

3.  یاقوت حموی، معجم البلدان، ج4، ص182
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مراجعـه می نماییـم. بـا مراجعـه بـه کالم خداونـد درمی یابیـم کـه 
مسـلمانان بـه هیـچ وجـه نبایـد خـود را وابسـته بـه غیـر مسـلمانان 
و کفـار قـرار دهنـد و در صـورت فقـداِن راه جایگزیـن، بایـد احتیـاج 
کفـار بـه حداقـل برسـد زیـرا خداونـد متعـال در قـرآن  مسـلمین بـه 

می فرمایـد: کریـم 
ْؤِمنینَ َسبیاًل.1  اْلُ

َ
يَن َعى كاِفر

ْ
 اهَّلُل ِلل

َ
َعل ْن َيحجْ

َ
ل

خداونـد هرگـز بـر ]زیـاِن [ مؤمنـان، بـراى کافـران راه ]تسـّلطی [ 
قـرار نـداده اسـت.

همچنین رسول گرامی اسالم؟ص؟ می فرماید:
ْیه .2

َ
 َعل

َ
و َو اَل ُيْعى

ُ
ُم  َيْعل

َ
ْسال اْلِ

اسـالم همچنـان بـه برتـرى مـی رود، و هیـچ دینـی بـر آن برتـر 
. د نمی شـو

فلـذا وظیفـه مسـلمانان در جوامـع اسـالمی از جملـه کشـور مـا، 
قطـع نیـاز از بیگانـگان اسـت و ایـن قطـع نیـاز فقـط بـا اقتصـاد 

می گـردد. میسـر  مقاومتـی 
برای قدم برداشـتن در مسـیر اقتصاد مقاومتی و ایجاد انسجام 
بیـن دولـت و ملـت در ایـن مسـیر، ابتـدا بایـد تعریـف مشـخصی از 
ع اقتصـاد داشـته باشـیم. رهبـر معظـم انقـالب )حفظـه اهلل  ایـن نـو
ع اقتصـاد را این گونـه معرفـی کردنـد و شـرایط آن را  تعالـی( ایـن نـو

بدیـن صـورت تبییـن فرمودنـد:

1.  النساء، آیه 141
2.  محمد بن علی بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص: 334
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کشـور مـا  1. دارای یـک الگـوی علمـی متناسـب بـا نیازهـای 
کشـور مـا هـم نیسـت. اسـت، اّمـا منحصـر بـه 

2. درون زا و برون گرا است اما درون گرا نیست.
3. مردم بنیاد

4.  دانش بنیان
5. عدالت محور

6. همیشه بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.1
بـه  مـا  اسـالمی  کشـور  نیـاز  اقتصـادی،  الگـوی  ایـن  بـر طبـق 
کشـورهای غیـر مسـلمان بـه حداقـل رسـیده و حتـی در صـورت نیـاز 
بـه آن هـا، بـاز هـم دسـت برتـری بـا کشـور مسـلماِن ماسـت، چـرا که 
نیـاز آن هـا بـه مـا بیشـتر از نیـاز مـا بـه آن ها خواهـد بود. لـذا این گونه 
دسـتور قـرآن کریـم مبنی بـر قدرتمند بودن و عـدم ضعف در مقابل 
کفـار و ایجـاد تـرس در دل هـای آنـان عملـی می شـود کـه فرمـود: »َو 
ْیـِل ُتْرِهُبـوَن ِبـِه َعـُدّوَ اهَّلِل  بـاِط احْلنَ ٍة َو ِمـْن ِر ـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْ ِمـْن ُقـّوَ ُ

َ
وا ل

ُ
ِعـّد

َ
أ

ُکـْم«2» و هـر چـه در تـوان داریـد از نیـرو و اسـب هاِى آمـاده،  َو َعُدّوَ
بسـیج کنیـد، تـا بـا ایـن ]تـدارکات [، دشـمن خـدا و دشـمن خودتان 
و ]دشـمنان [ دیگـرى را جـز ایشـان- کـه شـما نمی شناسیدشـان و 

خـدا آنـان را می شناسـد- بترسـانید«.
اقتصـاد  ارکان  از  یکـی  کـه  نمـود  دقـت  بایـد  زمینـه  ایـن  در 
مقاومتـی، تقویـت و اسـتفاده از تولیـدات داخلـی اسـت و وظیفـه 

خ 1393/1/1 1.  سخنرانی رهبر معظم انقالب در حرم مطهر امام رضا؟ع؟ مور
2.  األنفال، آیه 60  
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دولـت و ملـت ایـن اسـت کـه با وحـدت و انسـجام از خریـد کاالهای 
انقـالب  معظـم  رهبـر  زمینـه  ایـن  در  نماینـد.  اجتنـاب  خارجـی 
)حفظـه اهلل تعالـی( در بیـان الزامات اقتصاد مقاومتی می فرمایند:

1. مسئوالن باید از تولید مّلی حمایت کنند.
2. صاحبـان سـرمایه و نیـروی کار کـه تولیدگـر هسـتند، بایـد بـه 

تولیـد مّلـی اهّمّیـت بدهند.
ترجیـح  را  تولیـدی  فّعالّیـت  کشـور،  3. صاحبـان سـرمایه در 

دیگـر. فّعالّیت هـای  بـر  بدهنـد 
4. مردم در همه ی سطوح، تولید مّلی را ترویج کنند.1

بیگانـگان  تولیـدات  از  نکـردن  اسـتفاده  بـه  نیـز  روایـات  در 
توصیـه شـده اسـت. از امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در زمانـی کـه مـردِم 
ایـران هنـوز بـه دیـن اسـالم مشـرف نشـده بودنـد نقـل شـده اسـت:
  

ُ
 اَل َتَزال

ُ
؟ع؟ َيُقول ِقیـُق َو َکاَن َعـِىٌّ

َ
ـُه الّد

َ
 ل

ُ
؟ع؟ َکاَن اَل ُيْنَخـل

ً
ّنَ َعِلّیـا

َ
أ

َعَجـِم 
ْ
ْطِعَمـَة ال

َ
َعَجـِم َو َيْطَعُمـوا أ

ْ
َبُسـوا ِلَبـاَس ال

ْ
ْیـٍر َمـا َلْ  َيل ـُة ِبحنَ ّمَ

ُ
َهـِذِه  اْل

. ِ
ّ

ل
ُ

ـُم اهَّلُل ِبالـّذ َبُ ـوا َذِلـَک َضَر
ُ
َفـِإَذا َفَعل

بـراى علـی؟ع؟آرد را ألـک نمی کردنـد و علـی؟ع؟ می فرمـود: 
»کار ایـن اّمـت بـه خیـر اسـت تـا آن زمـان کـه لبـاس عجـم )اشـراف 
ک هـاى عجـم نخورنـد؛ و چـون چنیـن  غیـر عـرب( نپوشـند و خورا

کننـد، خـدا آنـان را خـوار می کنـد«.
همچنین وارد شده است:

ْعـَداِئ  َو اَل َتْطَعُمـوا َمَطاِعـَم 
َ
َبُسـوا ِلَبـاَس  أ

ْ
 اهَّلِل؟ص؟ اَل َتل

ُ
 َرُسـول

َ
َقـال
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ْعَداِئ.1
َ
ْعَداِئ َکَما ُهْم أ

َ
ْعَداِئ َفَتُكوُنوا أ

َ
ُكوا َمَساِلَک أ

ُ
ْعَداِئ َو اَل َتْسل

َ
أ

رسـول خـدا؟ص؟ فرمودنـد: لبـاس دشـمنان مـرا بـه تـن نکنید، و 
طعـام دشـمنان مـرا نخوریـد، و راه دشـمنان مـرا نپیمائیـد، زیـرا کـه 
در ایـن صـورت جـزء دشـمنان مـن محسـوب می شـوید، چنـان کـه 

آنـان دشـمنان مننـد.
فلـذا بـه نظـر می رسـد اسـتفاده از اجنـاس خارجـی که سـاخته ی 
دسـت دشـمنان اسـالم و مسـتکبریِن عالـم باشـد، از نظـر اسـالم 
مـردود اسـت؛ خصوصـًا اینکـه دشـمنان اسـالم نه تنهـا بـا فـروش 
و قدرتشـان در  اقتصـادی می برنـد  مـا، منفعـت  بـه  اجناسشـان 
مقابلـه بـا اسـالم بیشـتر می شـود بلکـه زندگـی مـا را نیـز شـبیه زندگی 
کـردن وسـایلی بـا مدل هـای غیـر  خودشـان می نماینـد و بـا وارد 
اسـالمی  فرهنـگ  اسـتحاله  و  فرهنگـی  نفـوذ  در  اسـالمی، سـعی 
کشـور مـا را دارنـد و ایـن مطلبـی اسـت کـه نـه خداونـد متعـال آن را 

می پسـندد و نـه رسـول او.
که  است  این  مسلمان  انسان  یک  وظیفه  دیگر،  طرف  از 
همواره در فکر تقویت مسلمین باشد و برای حل مشکالت جامعه 
اسالمی و مسلمانان تالش نماید. چنانکه نبی مکرم اسالم؟ص؟ 

می فرمایند:
 

ً
ـَع َرُجـال ـْم َو َمـْن مَسِ ْیـَس ِمْنُ

َ
ْسـِلِمینَ َفل ُمـوِر اْلُ

ُ
ـَتُّ ِبأ ْصَبـَح اَل هَیْ

َ
َمـْن أ

ْسـِلٍم. ْیـَس ِبُ
َ
ْبـُه َفل ـْم ُيحجِ

َ
ُمْسـِلِمینَ َفل

ْ
ل

َ
ُيَنـاِدی َيـا ل

هـر کـه صبـح کنـد و اهتمامی به امور مسـلمانان نداشـته باشـد، 

1.  محمد بن علی بن بابویه، عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 2، ص: 23
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از مسـلمانان نیسـت، و هر که بشـنود مردى به مسـلمانان استغاثه 
کنـد و از آن هـا فریادرسـی خواهـد و او را پاسـخ نگویـد و بـه داد او 

نرسـد، مسـلمان نیسـت.
پـس از مشـخص شـدن لـزوم اجـرای اقتصـاد مقاومتـی و تـالش 
بـرای تحقـق الزامـات آن، تذکر این نکته الزم اسـت که اجرای این 
مسـائل فقـط بـا اتحـاد دولـت و ملت و شـکل گرفتن بسـیج عمومی 

بـرای تحقـق ایـن برنامـه امکان پذیر اسـت. 
کریـم، مسـلمین را از تفرقـه نهـی  خداونـد متعـال نیـز در قـرآن 
َو   

ً
مَجیعـا اهَّلِل  ِبَحْبـِل  اْعَتِصُمـوا  »َو  می کنـد:  اعـالم  و  اسـت  فرمـوده 

کنـده  ُقـوا«1 »و همگـی بـه ریسـمان خـدا چنـگ زنیـد، و پرا ال َتَفّرَ
نشـوید.« 

البتـه در قـرآن کریـم آیـات دیگـری نیـز درباره وحدت و انسـجام 
جامعـه اسـالمی آمـده اسـت کـه از اهمیـت ایـن مطلـب در پیشـگاه 
خداونـد متعـال پـرده برمـی دارد، چنانچـه قـرآن کریـم می فرمایـد: 
ُیُكـْم«2 »و از  وا َو َتْذَهـَب ر

ُ
ُه َو ال َتناَزُعـوا َفَتْفَشـل

َ
طیُعـوا اهَّلَل َو َرُسـول

َ
»َو أ

کـه ُسسـت  کنیـد و بـا هـم نـزاع مکنیـد  خـدا و پیامبـرش اطاعـت 
شـوید و مهابـت شـما از بیـن بـرود.«

اسـالمی  کشـور  یـک  کریـم، در  قـرآن  ایـن دسـتور  فلـذا طبـق 
کـه  و در بیـن مـردم مسـلمان نبایـد اختـالف و تفرقـه باشـد؛ چـرا 
نتیجـه اش سسـتی و از بیـن رفتـن هیبـت جامعـه اسـالمی در برابـر 

1.  آل عمران، آیه 103
2.  األنفال، آیه 46
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بیگانـگان و نیـز عـدم امـکان اجـرای سیاسـت های صحیـح در 
بـود. خواهـد  جامعـه 

با توجه به توضیحات فوق، دولت و ملت تنها با حرکتی عمومی 
که می توانند الزامات اقتصاد مقاومتی را  و تالشی مستمر است 
ج از کشور قطع و  محقق نمایند و نیاز کشور اسالمی مان را به خار
یا به حداقل برسانند و هیبت و قدرت میهن اسالمی مان را در برابر 

مستکبرین و دشمنان خداوند حفظ نمایند.

رفتارسازی

یکـی از الزامـات اقتصـاد مقاومتـی، مدیریـت مصـرف و پرهیـز 
از اسـراف اسـت. در ایـن زمینـه مقـام معظـم رهبـری )حفظـه اهلل 

می فرماینـد: تعالـی( 
یـک مسـئله هـم در اقتصـاد مقاومتـی، مدیریـت مصرف اسـت. 
کشـور اسـت. خـب، حـاال  اسـراف و زیـاده  روى، قضیـه  مهمـی در 
گرفـت؟ فرهنگ  سـازى هـم الزم  چگونـه بایـد جلـوى اسـراف را 

اسـت، اقـدام عملـی هـم الزم اسـت.«1
همچنین ایشان درباره مدیریت مصرف می فرمایند:

»مسئله مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ 
یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه هاى 
دولتی، هم دستگاه هاى غیر دولتی، هم آحاد مردم و خانواده ها 

باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعًا جهاد است.«2

1.  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضاى هیئت دولت 91/6/2
2.  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام91/5/3
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آحـاد  و  مسـئولین  بـرای  زیـاده روی  و  اسـراف  از  پرهیـز  فلـذا 
کریـم نیـز دربـاره اسـراف  جامعـه الزم و ضـروری می باشـد. قـرآن 
کاُنـوا  يـَن  ر َبّذِ کنـش نشـان داده و می فرمایـد: »ِإّنَ اْلُ بـه شـدت وا
«1 »همانا اسـراف کاران 

ً
ـِه َکُفورا ّبِ ـْیطاُن ِلَر

َ
ـیاطینِ َو کاَن الّش

َ
ِإْخـواَن الّش

بـرادران شـیطان هایند، و شـیطان همـواره نسـبت بـه پـروردگارش 
ناسـپاس بـوده اسـت.«

البتـه در تشـخیص مصادیـق اسـراف نیـز بایـد دقـت نمـود. از 
امام صادق؟ع؟ درباره تشـخیص مصداق اسـراف و نیز تشخیص 

ج حتـی انفـاق، این گونـه نقـل شـده اسـت: اعتـدال در مخـار
ِذيَن 

َّ
امـام صادق؟ع؟هنگامـی که این آیـه را تالوت فرمود: »َو ال

 َو َکاَن َبـینَ َذاِلـَک َقَواًمـا«2 »و آنـان کـه 
ْ
وا  َو َلْ َيْقتـُرُ

ْ
 َلْ ُيْسـِرُفوا

ْ
نَفُقـوا

َ
ِإَذا أ

چـون انفـاق می کننـد زیـاده روی نمی کننـد و بخـل هـم نمی ورزنـد 
و میـان ایـن دو، حـّد وسـط را نگـه می دارنـد.« مشـتی سـنگریزه 
برداشـت و آن را در مشـتش نگـه داشـت و فرمـود: »ایـن همـان 
سـختی گری و خّسـتی اسـت کـه خداونـد )عّزوجـّل( در کتـاب خـود 
فرمـوده.« آن گاه مشـتی دیگـر برداشـت و همـه آن هـا را ریخـت و 
و  برداشـت  دیگـر  مشـتی  سـپس  اسـت.«  اسـراف  »ایـن  فرمـود: 
قسـمتی از آن را ریخـت و مقـداری را نگـه داشـت و فرمـود: »ایـن 

حـّد وسـط اسـت.«3

1.  اإلسراء، آیه 27
2.  الفرقان، آیه 67

3.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - دارالحدیث(، ج 7، ص: 345
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البتـه بـا توجـه بـه اینکـه دربـاره اسـراف و تبذیـر زیـاد صحبـت 
شـده اسـت، بیـش از ایـن در مذمـت اسـراف سـخن نمی گوییـم.

پرورش احساس

از سـال  نامـی  آنکـه  از  پیـش  ایـن سـرزمین، سـال ها  بـزرگان 
حمایـت از تولیـد ملـی و یـا بحـث اقتصـاد مقاومتـی باشـد، ضـرورت 
آیـت اهلل  بودنـد،.  دریافتـه  را  داخـل  تولیـد  کاالهـای  از  اسـتفاده 
مرعشـی نجفـی؟هر؟ از نمونـه همیـن مردان خدای گونه اسـت که 
داسـتان نرفتنـش بـه حـج به خاطـر عـدم اسـتطاعت مالـی زبـان زد 

خـاص و عـام ایرانیـان و حتـی غیرایرانیـان شـده اسـت.
ایـن روحانـی بزرگـوار، دربـاره لباسـش می گفـت: از روزی که من 

خـود را شـناختم، یـک ذره لبـاس خارجی مصـرف نکردم.
روزی  بود،  داخل  ساخت  می پوشید،  لباس  چه  هر  ایشان 
ج می آید،  خیاطشان گفته بود: آقا دکمه ای که ما می گذاریم از خار
کاالیی غیر ایرانی است  گر  که ا کرده بود  کید  و ایشان در پاسخ تأ
استفاده نکنید، به جایش از همین قیتان هایی که ساخت ایران 

هست، دکمه درست کنید تا دکمه آن هم خارجی نباشد.
در حدود یک قرن پیش نیز جمعی از علمای اصفهان اعالمیه ای 
را منتشر کرده و اعالم کردند که فقط از محصوالت داخلی استفاده 
می نمایند و بدین صورت از اقتصاد داخلی حمایت نمودند. متن 

اعالمیه ایشان چنین بود: 
»بعد از تسـبیح و تحمید؛ این خدام شـریعت مطهره با همراهی 
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جنـاب رکـن الملـک متعهد و ملتزم شـرعی شـده ایم کـه مهما امکن 
)تـا حـد امـکان( بعد ذلـک تخلف ننمائیم، فعاًل پنج فقره اسـت:

اواًل: قبالجـات و احـکام شـرعیه، از شـنبه )14 جمـادی االول( 
گـر بـر  کاغـذ ایرانـی بـدون آهـار نوشـته شـد، ا بـه بعـد بایـد روی 
کاغذ هـای دیگـر نویسـند، مهـر ننمـوده و اعتـراف نمی نویسـیم. 
کـه روی کاغـذ دیگـر نوشـته بیاورنـد و تاریـخ  قبالـه و حکمـی هـم 
آن بعـد از ایـن قـرارداد باشـد، امضـاء نمی نماییـم. حـرام نیسـت 
کسـی را مانـع نمی شـویم، لیکـن ماهـا بـه ایـن  کاغـذ غیرایرانـی و 

متعهدیـم. روش 
کربـاس و پارچـه اردسـتانی یـا  گـر غیـر از  کفـن امـوات، ا ثانیـًا: 
پارچـه دیگـر ایرانـی باشـد، متعهـد شـده ایم، بـر آن میـت ماهـا نمـاز 
نخوانیـم. دیگـری را بـرای اقامـه صلوة بر آن میـت بخواهند، ماها 

را معـاف دارنـد.
ثالثـًا: ملبـوس مردانـه جدیـد کـه از ایـن تاریـخ بـه بعـد دوختـه و 
پوشـیده می شـود، قرار دادیم مهما امکن هر چه بدلی آن در ایران 
یافـت نمی کنیـم و حـرام نمی دانیـم لباس هـای غیـر ایرانـی را، امـا 
ماهـا ملتـزم شـده ایم، حتی المقـدور بعـد از  این تاریـخ ملبوس خود 
کذلـک. و متخلـف  را از نسـج ایرانـی بنماییـم، تابعیـن ماهـا نیـز 
توقع احترام از ماها نداشـته باشـد، آنچه از سـابق پوشـیده داریم و 

ع نیسـت اسـتعمال آن. دوختـه، ممنـو
رابعـا: میهمانی هـا بعـد ذلـک، ولـو اعیانـی باشـد، چـه عامـه چه 
خاصـه، بایـد مختصـر باشـد؛ یـک پلـو و یـک چلـو و یـک خـورش و 
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گـر زائـد بـر ایـن کسـی تکلـف دهـد، مـا را بـه محضـر  یـک افشـره، ا
میهمانـی  روش  همیـن  بـه  نیـز  خودمـان  نگیـرد،  وعـده  خـود 
می نمائیـم، هـر چـه کمتـر و مختصرتر از این تکلـف کردند، موجب 

مزیـد امتنـان ماهـا خواهـد بـود.
خامسـًا: وافـوری و اهـل وافـور را احتـرام نمی کنیـم و بـه منـزل او 
 1 ين کانوا اخوان الشـیاطین نمی رویـم. زیـرا کـه آیـات باهـره )ان املبذر
تلقوا بایدیكم ال التلكه3(  2 - و ال تسرفوا ان اهَّلل الیب املسرفین - و ال
ر و الضرار4(. ضرر مالی و جانی و عمری و نسـلی و  و حدیث: )ال ضر
دینی و ِعرضی و شـغلِی آن محسـوس و ُمسـری اسـت و خانواده ها 
و ممالـک را بـه بـاد داده، بعـد از ایـن هـر کـه را فهمیدیـم وافـوری 

اسـت، بـه نظـر توهیـن و خفـت می نگیریم.
امضای آقایان کرام و علماء  فخام کثراهلل امثالهم:

1. ثقـة االسـالم آقـای حاج آقـا نـوراهلل. 2 . حسـین بـن جعفـر 
اژه،  آقانجفـی، 4. شـیخ مرتضـی  االسـالم  الفشـارکی، 3. حجـة 
باقـر  آقـا میـرزا محمدتقـی مـدرس، 6. حاجـی سـید محمـد   .  5
آقـا میـرزا علـی محمـد، 8. حاجـی میـرزا محمـد  بروجـردی، 7. 
مهـدی جویبـاره، 9. سـید ابوالقاسـم دهکـردی، 10. حاجـی سـید 
ابوالقاسـم زنجانـی، 11. آقـا محمـد جـواد قزوینی، 12. سـید محمد 

1.  اإلسراء،آیه 27
2.  األنعام، آیه 141
3.  البقره، آیه 195

4.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 5، ص: 293
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رضـا شـهیر بـه آقـا میـرزای مسجدشـاهی، 13 . حاجـی آقـا حسـین 
بیدآبـادی.1

1.  به نقل از سایت تبیان
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29
همدلی دولت و ملت عامل دفع 
تهدیدهای داخلی و خارجی

انگیزه سازی

امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ دربـاره همدلـی میـان دولـت و ملـت 
می فرماینـد:

مـردم  بعـض  بـر  را  از حقـوق خـود، حقوقـی  »آن گاه خداونـد 
نسـبت بـه بعـض دیگـر واجـب گردانـد و آن حقـوق را در جهـات و 
حـاالت بـا هـم برابـر قـرار داد و بعضـی را در برابـر بعضـی دیگـر واجب 
نمـود و بعضـی واجـب نگـردد مگـر بـه انجـام حّقـی کـه در برابـر آن 
کـه از ایـن حقـوق واجـب فرمـود حـّق  اسـت؛ و بزرگتریـن چیـزى 

کـم اسـت. کـم بـر رعیـت، و حـّق رعیـت بـر حا حا



کـه خداونـد بـراى هـر یـک نسـبت بـه  ایـن فریضـه اى اسـت 
دیگـرى واجـب نمـوده و ایـن حقـوق را موجـب برقـرارى الفـت و 
ارجمنـدى دینشـان قـرار داد. رعیـت اصـالح نشـود مگـر بـه صـالح 
کمـان اصـالح نگردنـد مگـر بـه اسـتقامت رعیـت.  کمـان، و حا حا
پـس زمانـی کـه رعیـت حـّق والـی را اداء کـرد و والـی هـم حـّق رعیت 
را رعایـت نمـود، حـق میـان ایشـان ارجمنـد گردد و راه هـاى دین بر 
پـا شـود و نشـانه هاى عدالـت، اعتـدال گیـرد و سـّنت ها در مجـراى 
خـود روان شـود و زمـان، آراسـته و شایسـته گـردد و بـه دوام دولـت، 
گـر رعیت  امیـد رود و مطامـع دشـمنان بـه یـأس مبـّدل گـردد. ولـی ا
بـر والـی غالـب شـود یـا والی بر رعیت سـتم کند، اختـالف کلمه پیدا 
شـود و نشـانه هاى سـتم آشـکار گردد و افساد و اختالل در دین زیاد 
گـردد و از روى هـواى نفـس  شـود و راه هـاى روشـن سـّنت ها رهـا 
عمـل شـود و اجـراى احـکام رو بـه تعطیلـی رود و بیمـارى روان هـا 
زیـاد شـود؛ در آن وقـت مـردم از تعطیـل حـّق عظیـم نترسـند و بـر 
انجـام گرفتـن باطـل بـزرگ وحشـت نکنند. به آن هنگام اسـت که 
نیکـوکاران خـوار، و بـدکاران عزیز شـوند و کیفـر خداوند نزد بندگان 

گـردد.  بـزرگ 
پـس بـر شـما باد بـه خیرخواهی در حّق یکدیگـر و کمِک نیکوى 
گـر کسـی، هـر چند بـراى به دسـت آوردن  یکدیگـر بـر ایـن کار، زیـرا ا
رضـاى خـدا حرصش شـدید، و کوشـش او در بندگـی طوالنی گردد، 
ولـی بـاز هـم قـدرت نخواهد داشـت تا حـق طاعت خـدا را چنان که 
هسـت ادا کنـد؛ لکـن از جملـه حقـوق واجـب خـدا بـر بنـدگان ایـن 
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اسـت کـه بـه انـدازه طاقـت خـود بـه خیرخواهـی یکدیگـر برخیزنـد 
و در کمـک بـه هـم بـراى اقامـه حـق در بیـن خـود اقـدام کننـد؛ و هـر 
چنـد کسـی، منزلتـش در حـق عظیـم بـوده و فضیلتـش در دیـن بـر 
دیگـران پیشـی داشـته باشـد، چنـان نیسـت کـه در اداى حّقـی کـه  
خـدا بـر او واجـب کـرده محتـاج بـه کمـک نباشـد و هـر چنـد کسـی 
را کوچـک شـمارند، و در دیـده حقیـر بیننـد، کمتـر از آن نیسـت کـه 
در اداى حـق بـه دیگـران کمـک کنـد و یـا از سـوى دیگـران کمـک 

شود .«1

اقناع اندیشه

کـه بـرای مقابلـه بـا دشـمنان داخلـی  کارهـای مهمـی  یکـی از 
گیـرد، حفـظ وحـدت و همدلـی بیـن مـردم  و خارجـی بایـد انجـام 
کریـم دربـاره حفـظ وحـدت و همدلـی  و مسـئولین اسـت. قـرآن 

می فرمایـد:
وِبُكـْم 

ُ
ُقل َبـْینَ  ـَف 

َّ
ل

َ
َفأ ْعـداًء 

َ
أ ُکْنـُتْ  ِإْذ  ْیُكـْم 

َ
َعل اهَّلِل  ِنْعَمـَت  وا  ُکـُر اْذ َو 

ْنَقَذُکـْم 
َ
ـاِر َفأ ُکْنـُتْ َعـى  َشـفا ُحْفـَرٍة ِمـَن الّنَ  َو 

ً
ْصَبْحـُتْ ِبِنْعَمِتـِه ِإْخوانـا

َ
َفأ

2 ِمْنـا.
نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که ]پیش از بعثت پیامبر 
و نزول قرآن [ با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل هاى شما 
پیوند و ُالفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر 

1.  محمد بن حسین  شریف الرضی، نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 333
2.  آل عمران، آیه 103
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شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، ولی شما را از آن نجات داد.
کـه مقابلـه بـا دشـمنان اسـالم، بـدون همدلـی و  واضـح اسـت 
همـکاری میـان آحـاد مـردم و مسـئولین امکان پذیـر نیسـت و ایـن 
اسـت، چنانچـه  افـراد جامعـه  تدیـن  و  ایمـان  نشـانه  همـکاری 

می فرمایـد: علـی؟ع؟   امیرالمؤمنیـن 
عاُوِن َعى إقاَمِة احَلّقِ ِدیاَنٌة و أماَنٌة.1 ُب الّتَ

َ
َطل

کـردن حـق، نشـانه دیانـت و  درخواسـت همـکارى بـراى برپـا 
امانـت ]دارى[ اسـت.

و نیز خداوند متعال در قرآن کریم فرمان می دهد:
ُقوا اهَّلَل 

َ
ُعْدواِن َو اّت

ْ
ِ َو ال

ْ
مث  اْلِ

َ
ْقـوى  َو ال َتعاَوُنـوا َعـى ِبـّرِ َو الّتَ

ْ
 ال

َ
َتعاَوُنـوا َعـى

ِعقاب.2
ْ
ِإّنَ اهَّلَل َشـدیُد ال

یکدیگـر را بـر انجـام کارهـاى خیـر و پرهیزکارى یـارى نمایید، و 
یکدیگـر را بـر گنـاه و تجـاوز یـارى ندهیـد و از خـدا پـروا کنیـد که خدا 

سـخت کیفر اسـت.
عمومیت این فرمان، همکاری در جهت تحقق اهداف اسالم 

و پرهیز از اختالف را نیز شامل می شود.
به  نسبت  کید  أ توصیه ای  در  امیرالمؤمنین؟ع؟   همچنین 

همدلی و همکاری فرمان داده و می فرمایند:
اَل  َو  َتُكـْم  ِئَّ

َ
أ ـوا 

ُ
َهل ْ ج

َ
اَل ت َو  ُهَداَتُكـْم  ـوا 

ُ
َتُغّش اَل  َو  َتُكـْم  ُواَل َتاُنـوا  نْ َ

اَل ت
َیُكـْن 

ْ
 َهـَذا َفل

َ
ُیُكـْم  3َو َعـى وا َو َتْذَهـَب ِر

ُ
ُعـوا َعـْن َحْبِلُكـْم  َفَتْفَشـل

َ
َتَصّد

1.  علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص: 319
2.  المائده، آیه 2

3.  األنفال، آیه 46
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ْو َعاَيْنُتْ َما َعاَيَن َمْن َقْد 
َ
ُكـْم ل

َ
یَقَة َفِإّن ِر َزُمـوا َهـِذِه الّطَ

ْ
ُموِرُکـْم َو ال

ُ
ِسـیُس أ

ْ
َتأ

َسـِمْعُتْ َو 
َ
َبَدْرُتْ َو َخَرْجُتْ َو ل

َ
ْیِه ل

َ
ـَف َما َقْد ُتْدَعـْوَن ِإل

َ
ـْن َخال َمـاَت ِمْنُكـْم  ِمَّ

َجاُب.1  َما ُيْطَرُح احْلِ
ً
يبـا ُجـوٌب َعْنُكـْم َما َقْد َعاَيُنوا َو َقِر ِكـْن َمْ

َ
ل

بـا والیـان خـود خیانـت نورزیـد و بـا رهبـران خـود دغلـی نکنیـد و 
پیشـوایان خـود را نـادان نخوانیـد و از رشـته پیونـد خـود )جماعـت 
کنده مشـوید که سسـت شـوید و شـوکت و دولت شما  مسـلمین( پرا
بـرود. پایـه کارهـاى شـما بایـد روى ایـن مبنـی باشـد و مـالزم ایـن 
گـر شـما مشـاهده می کردیـد آنچـه را مـردگان  روش باشـید، زیـرا ا
کرده انـد، شـما  کـه مخالـف دعـوت شـما بودنـد، مشـاهده  از شـما 
هـم شـتاب می کردیـد و بیـرون می آمدیـد و فرمان مـی بردید )یعنی 
مـردِم پیـش از شـما را بـه جهـاد و اطاعـت دعـوت کردنـد، ولـی آنهـا 
کنـون عـذاب خـدا را مشـاهده می کننـد، شـما  کردنـد و ا مخالفـت 
گـر آن عـذاب را مشـاهده کنیـد، بـه سـوى جهـاد می شـتابید  هـم ا
کردنـد، از شـما  و فرمـان می بریـد.( ولـی آنچـه را آ ن هـا مشـاهده 
پوشـیده شـده و بـه زودى پـرده برداشـته شـود. )و شـما هـم عـذاب 

کنیـد.( را مشـاهده 
همچنیـن امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در ضمن توصیـه به اتحاد و 

همدلـی، نتیجـه تفرقـه را این گونه تبییـن می نمایند:
ُکـْم   ا ِإّيَ َو  َماَعـِة  َ احْلج َمـَع   ] 

َ
اهَّلِل ]َعـى َيـَد  َفـِإّنَ  ْعَظـَم 

َ
اْل ـَواَد  الّسَ َزُمـوا 

ْ
ال

َغـَنِ 
ْ
 ِمـَن ال

َ
ـاّذ

َ
ّنَ الّش

َ
َکَمـا أ ـْیَطاِن 

َ
ـاِس ِللّش  ِمـَن الّنَ

َ
ـاّذ

َ
ُفْرَقـَة َفـِإّنَ الّش

ْ
َو ال

ْئـب .2 ِللّذِ

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 1، ص: 405
2.  محمد بن حسین  شریف الرضی، نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 184
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کثریت همراه شوید، که دست خدا بر سر جماعت است، و از  با ا
تفرقه و جدایی بپرهیزید، که جدا افتاده از مردم، بهره ی شیطان 

است، چنان که گوسفنِد دور مانده از گله، نصیب گرگ است.
آری! بـدون اتحـاد و همـکاری و همدلـی، دشـمنان اسـالم بـر ما 
غالـب خواهنـد بـود و مؤمنیـن قـادر به دفع تهدیـدات از جان و مال 

و ِعـرض خویـش نخواهند شـد.

رفتارسازی

امـام علـی؟ع؟ پـس از برشـمردن حقـوق مردم و دولـت بر گردن 
کـم جامعـه و  ع رفتـار بیـن ایشـان بـه عنـوان حا یکدیگـر، دربـاره نـو

مـردم تذکـر می دهنـد و می فرماینـد:
»مـرا بـه خاطـر آنکـه نفـس خـود را بـراى خـدا و خدمـت بـه شـما 
غ نشـده ام و  کامـل آن حقـوق فـار گرفتـه ام و هنـوز از اداى  کار  بـه 
واجباتـی کـه چـاره اى جـز انجـام آن هـا نـدارم ثنـا نگوییـد. پـس بـا 
مـن چنانکـه بـا سرکشـان سـخن می گوینـد سـخن مگوییـد و آنچـه 
را در برابـر مـردم خشـمگین پنهـان می کننـد از مـن پنهـان مداریـد 
و بـا مـدارا و چاپلوسـی بـا مـن معاشـرت ننماییـد و گمـان نکنیـد کـه 
شـنیدن سـخن حـق بـر مـن سـنگین اسـت و مپنداریـد کـه تعظیـم 
گر سـخن حق  نابجاى خود را از شـما درخواسـت دارم، زیرا آن که ا
بـه او گفتـه شـود یـا عدالـت بـه او پیشـنهاد گـردد بـر او سـنگین آیـد، 
عمـل بـه حـق و عـدل بـر او دشـوارتر اسـت. بنابرایـن از حق گویـی یا 
مشـورت بـه عـدل خـوددارى نکنیـد کـه مـن در نظر خود نـه باالتر از 
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آنـم کـه خطـا کنـم و نـه در کارم از اشـتباه ایمنـم مگر اینکـه خداوند 
مـرا از نفسـم کفایـت کنـد. نفسـی کـه خداونـد از مـن بـه آن مالک تـر 
اسـت، زیـرا مـن و شـما بندگانـی در اختیـار پـروردگارى هسـتیم کـه 
جـز او پـروردگارى نیسـت. او مالـک و صاحـب آن چیـزى از ماسـت 
کـه مـا مالـک آن نیسـتیم و مـا را از آنچـه در آن بودیـم بیـرون آورده 
و بـه آنچـه صـالح مـا بـود داخـل کـرد؛ هدایـت را عـوض گمراهـی، و 

بینایـی را بعـد از کـور دلـی بـه مـا عنایـت فرمـود.«1

پرورش احساس

مقام معظم رهبری )حفظه اهلل تعالی( به عنوان ولی فقیه و حاکم 
جامعه اسالمی، درباره رابطه دولت و ملت این گونه می فرمایند:

»در نظـام اسـالمی، اسـالم از همـه افـراد بـا هـر سـلیقه اجتماعی، 
انسـجام و هم افزایـی را می خواهـد. دولت هـا در نظـام اسـالمی 
بایـد مـورد حمایـت مـردم قـرار بگیرنـد و حّتـی از سـوی آن کسـانی 
کـه بـه ایـن شـخص خـاص در دولـت رأی ندادنـد هـم بایـد مـورد 
پشـتیبانی و حمایـت قـرار بگیرنـد؛ ایـن حـرِف حقیقی و ُلـّب معنای 

انسـجام اجتماعـی و مّلـی در کشـور اسـالمی مـا اسـت. 
که از مسئولین  امروز وظیفه ی همه ی آحاد مّلت این است 
این  کنند.  کمک  دولتی  مسئولین  به  و  کنند  حمایت  کشور 
مخصوص این دولت نیست، مربوط به همه ی دولت ها است.«2
ایشان همچنین درباره همدلی بین دولت و ملت و رفتار دولت 

1.  محمد بن حسین  شریف الرضی، نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 335
2.  بیانات مقام معظم رهبری )حفظه اهلل تعالی( در حرم مطهر رضوی 1394/1/1
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با منتقدین می فرمایند:
بـا دولـت  کـه  ایـن توصیـه را عـرض می کنـم  بـه مـردم  »هـم 
بایسـتی مهربانانـه و بـا نـگاه همراهـی و همدلـی سـخن گفـت، هـم 
کید می کنم کـه آن ها هم  بـه مسـئوالن کشـور در سـه قـّوه، ایـن را تأ
بایـد بـا منتقدیـن خـود و بـا کسـانی که از آن هـا انتقـاد می کنند رفتار 
مناسـبی داشـته باشـند، آن هـا را تحقیـر نکننـد، بـه آن هـا اهانـت 
نکننـد؛ تحقیـر مخالفـان از سـوی مسـئوالن، خـالف تدبیـر و خالف 

حکمـت اسـت. 
گرچـه حـق نظـارت و پیگیـری مسـائل  مـردم و منتقدیـن هـم ا
کشـور را دارنـد امـا ایـن مسـئله نبایـد باعـث تخریـب و متهـم کـردن 
گرفتـن زحمـات و  مسـئولین شـود و نیـز نبایـد بـه معنـای نادیـده 

خدمـات باشـد.«1
همچنین حضرت آیت اهلل خامنه ای )حفظه اهلل تعالی( درباره 

دفع تهدیدات خارجی می فرمایند:
کـردن تهدیدهـا،  »مهمتریـن سـالح ملـت ایـران بـرای خنثـی 
همبسـتگی ملـی و همدلـی اسـت. ملـت ایـران بـرای خنثـی کـردن 
تهدیدهـای دشـمن احتیـاج به بمب اتمی و سـالح هسـته ای ندارد. 
همدلی و همبسـتگی شـما مردم و چنگ زدن شـما به ریسـمان الهی 
و ایمـان دینـی، مهمتریـن سـالح ملـت ایـران اسـت؛ ایـن سـالحی 
اسـت که در طول بیسـت و شـش سـال بعد از پیروزی انقالب تا امروز 

کارایـی خـود را نشـان داده و بعـد از ایـن هـم نشـان خواهـد داد.
1.  بیانات مقام معظم رهبری)حفظه اهلل تعالی( در حرم مطهر رضوی 1394/1/1
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دشمن، اتحاد مردم را هدف گرفته است. دشمن به نفوذی های 
خود دل بسته و اعالم می کند که ما در ایران به کسانی که به اهداف 
این ها صریحًا  کمک مالی می کنیم.  کنند،  کمک  آمریکایی ها 
که ما می خواهیم در داخل ایران با پول، معارض و به  می گویند 
قول خودشان، اپوزیسیون درست کنیم. همه باید بدانند؛ کسی 
که با پول آمریکا و با حمایت دولت مردان آمریکا بخواهد برای 
کند و قیافه ی اپوزیسیون به خودش بگیرد، در  کار  منافع آمریکا 
چشم ملت ایران منفورترین انسان است. همه ی ملت ایران، به 
که حوزه ی  کسانی  خصوص نخبگان، جوانان، دانشجویان و 
تأثیری فراتر از حول و حوش خودشان دارند، بدانند امروز عالج 
همه ی مشکالت این کشور، همبستگی و مشارکت عمومی است.«1
ایـن سـخنان ارزنـده رهبـر معظـم انقـالب را می تـوان در ایـن 

مـوارد خالصـه نمـود:
1. وظیفـه اسـالمِی آحـاد جامعـه، حمایـِت منسـجم از دولـت 

اسـت. اسـالمی 
برخـورد  منتقدیـن،  و  مـردم  قبـال  در  مسـئولین  وظیفـه   .2

اسـت. آن هـا  بـا  احتـرام  بـا  و  مهربانانـه 
3. هیچ کسی به بهانه انتقاد حق تخریب دولت اسالمی را ندارد.

گرفتن خدمات، انتقاد  4. منتقدین باید با انصاف و با در نظر 
کنند.

5. مهمتریـن سـالح بـرای مقابلـه بـا دشـمنان، همدلـی مـردم و 

1.  بیانـات مقـام معظـم رهبری)حفظـه اهلل تعالـی( در دیـدار زائریـن و مجاوریـن حـرم مطهـر رضـوی 
1384/1/1
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دولـت اسـت.
6. دشـمن بـا امکانـات مالـی قصـد بـر هـم زدن ایـن همدلـی و 

اتحـاد را دارد.
کـه خداونـد متعـال،  همدلـی و وحـدت، آن قـدر اهمیـت دارد 
پیامبـرش؟ص؟ را این گونـه بـرای تواضـع در برابـر مسـلمین و دوری 

از تفرقـه و جدایـی فرمـان می دهـد:
َبَعَک ِمَن اْلُمْؤِمنیَن.1 َو اْخِفْض َجناَحَک ِلَمِن اّتَ

کـه از تـو  و َپـر و بـال ]فروتنـی و تواضـع [ خـود را بـراى مؤمنانـی 
بگسـتر. می کننـد  پیـروى 

این فرمان خداوند متعال یکی از بهترین و ظریفترین دستورات 
برای ایجاد همدلی و وحدت بین حکومت و مردم می باشد.

مناجات

مـی رود خـدا  مـاه  مـا  دسـت  از  کـه  حیـف 
مـی رود دعـا  مـاه  نـور،  و  مناجـات  مـاه 

مـی رود صفـا  اهـل  خیـزی  سـحر  مـاه 
مـی رود وال  مـاه  علـی،  وصـال  مـاه 

هـر شـب و هـر روز بـود، بـزم خـدا جـای مـا
مـا آوای  از  زد  سـر  افتتـاح،  زمزمـۀ 

حیـف کـه ماننـد بـرق، این مه معبـود رفت
رفـت زود  و  زد  خنـده  و،  آمـد  راه  ز  دیـر 

1.  الشعراء، آیه 215
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30
یوم الجایزه

انگیزه سازی

جابر از امام باقر؟ع؟ روایت کرده است که فرمود:
رسـول خـدا؟ص؟ چـون بـه هـالل ماه رمضـان می نگریسـت روى 
خـود را بـه سـوى قبلـه می کـرد، و آن گاه می گفـت: »خدایـا ایـن 
هـالل را بـا امـن و ایمـان، و سـالمت از آفـات، و تسـلیم در برابـر اوامـر 
گیـر، و رزقـی گسـترده، و دفـع  و نواهـی خـود، و تـوأم بـا عافیتـی فرا
دردهـا و بیماری هـا، و بـا تـالوت قـرآن، و یـارى بـر نمـاز و روزه در 
محیـط مـا طالـع گـردان، خدایـا مـا را در قیـام بـه وظائف خـود براى 
مـاه رمضـان و آن مـاه را بـراى مـا از اشـتباه در روزهـاى آن سـالم 
بـدار، و عبـادات مـا در ایـن مـاه را از مـا بپذیـر تـا ماه رمضـان به  حالی 

سـپرى شـود کـه تـو مـا را آمرزیـده باشـی.«



گـروه  سـپس پیامبـر؟ص؟ رو بـه مـردم کـرده، و می فرمـود: »اى 
ع کند، شـیاطین سـرکش به  مردمـان، چـون هالل ماه رمضان طلو
غل کشـیده می شـوند، و درهاى آسـمان و ابواب بهشـت و درهاى 
خ بسـته می گـردد، و دعـا  گشـوده می شـود، و ابـواب دوز رحمـت 
بـه اجابـت می رسـد، و خـداى تبـارک و تعالـی را در هـر عیـد فطـرى 
آزادشـدگانی هسـت که ایشـان را از آتش آزاد می سـازد، و در هر شـب 
منادیـی نـدا می دهـد کـه: آیـا تائبـی هسـت؟ آیـا سـائلی هسـت؟ آیـا 
آمـرزش خواهـی هسـت؟ ]و آن منـادى نـدا می دهـد کـه [ خداونـدا 
هـر کـه در راه تـو چیـزى صـرف نمایـد، او را عـوض کرامـت کـن و هـر 
ع کند، به  ک کنـد او را تلـف کـن، و چـون هـالل شـّوال طلـو کـه امسـا
مؤمنـان نـدا می رسـد که: به سـوى جوائزتان بشـتابید کـه امروز روز 

جائزه اسـت.«1

اقناع اندیشه

عیـد فطـر یکـی از چهـار عیـد بـزرگ مسـلمین اسـت، چنانچـه در 
روایـت وارد شـده:

َبَعٌة ِللّشـیَعِة: الِفطُر و  ـا العیـاُد أر َ
َ

قـال اب احلسـن العسـكری؟ع؟: إّن
ُمَعُة.2  ُ الضحـى و الَغديـُر و احلج

امـام هـادى؟ع؟ می فرماینـد: شـیعیان فقـط چهـار عیـد دارنـد: 
فطـر، قربـان، غدیـر و جمعـه.

1.  من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص: 96
2.  محمد باقر مجلسی، بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 95، ص: 351
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البتـه روز عیـد بـرای مسـلمانان بـا دیگـر ادیـان متفـاوت اسـت، 
کـه بیشـتر اطاعـت  کـه عیـد بـرای مسـلمین روزی می باشـد  چـرا 
خداونـد متعـال نماینـد و معصیـت خداونـد نکننـد چنانچـه در 

روایتـی وارد شـده اسـت:
 اهَّلُل 

َ
ـْن َقِبـل ـا ُهـَو ِعیـٌد ِلَ َ

َ
ْعَیـاِد: ِإّن

َ
؟ع؟ ِف َبْعـِض اْل ْؤِمِنـینَ ِمیـُر اْلُ

َ
 أ

َ
َقـال

  َيـْوٍم  اَل ُيْعـَی  اهَّلُل ِفیـِه َفُهـَو َيـْوُم ِعیـد.1
ُ

ِصَیاَمـُه َو َشـَكَر ِقَیاَمـُه َو ُکل
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در یکـی از عیدهـا فرمودنـد: همانـا ایـن روز 
بـرای کسـی عیـد اسـت کـه خداونـد روزه اش را قبول نموده باشـد و 
از نمـازش تشـکر نمایـد و هـر روزی کـه خداونـد در آن روز معصیـت 

نشـود، پـس همـان روز، عیـد اسـت.
لـذا در شـب و روز عیـد فطـر، اعمـال عبـادی زیـادی وارد شـده 
اسـت و عبادت در این شـب و روز ارزش بسـیاری دارد، چنانچه در 

حدیـث شـریفی وارد شـده اسـت:
ـوُت  ُبـُه َيـْوَم َتُ

ْ
ـْت َقل ِعیـِد َلْ َیُ

ْ
ـَة ال

َ
ْیل

َ
ْحَیـا ل

َ
 اهَّلِل؟ص؟  َمـْن أ

ُ
 َرُسـول

َ
َقـال

ـوُب.2
ُ
ُقل

ْ
ال

رسـول خدا؟ص؟  فرمودند: کسـی که شـب عید را شب زنده داری 
کنـد، در روزی کـه قلب هـا بمیرد، قلب او نمی میرد.

می نمودنـد،  عمـل  همین گونـه  نیـز  عصمـت؟مهع؟  اهل بیـت 
چنانچـه از امـام رضـا؟ع؟ نقـل شـده اسـت:

يَن ِمن  یلَة ثالٍث وِعشـِر
َ
؟ع؟ الَينـاُم ثـالَث لیـاٍل، ل کاَن أمیـُر املؤمنـینَ

1.  محمد بن حسین  شریف الرضی، نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 551
2. محمد بن علی  بن بابویه، ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص: 76
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صـِف ِمـن َشـعباَن، َو ِفیـا ُتقَسـُم  یلـَة الّنِ
َ
یلـَة الِفطـِر، ول

َ
َشـهِر َرَمضـاَن، ول

ـَنِة.1  َو مـا َيكـوُن ف الّسَ
ُ

زاُق َو الجـال الر
امیـر المؤمنیـن؟ع؟ سـه شـب را نمی خوابیـد: شـب بیسـت و 
سـوم مـاه رمضـان، شـب عیـد فطر و شـب نیمـه ماه شـعبان؛ در این 
خ  شـب ها، روزی هـا تقسـیم و مـّدت عمـر و هـر آنچـه در آن سـال ر

خواهـد داد، تعییـن می شـود.
کـه عیـد فطـر بـرای  گفـت  بـا توجـه بـه ایـن مطالـب می تـوان 
ایـن  هسـتند.  ریاضـت  و  عبـادت  اهـل  کـه  اسـت  عیـد  افـرادی 
افـراد بـا عبـادات و تـالش خویـش در مـاه رمضـان، لطـف و رحمـت 
خداونـد متعـال را بـه سـمت خویـش جلـب می نماینـد و خداونـد بـا 
نـزول رحمـت خاصـه ی خویـش و بخشـیدن خطـای ایـن دسـته از 
بنـدگان، بـه آن هـا پـاداش می دهـد، چنانچـه خود خداونـد متعال 

وعـده داده اسـت:
ُكْم  ّبُ ْیُكـْم َکَتـَب َر

َ
 َسـالٌم َعل

ْ
ذيـَن ُيْؤِمُنـوَن ِبآیاِتنـا َفُقـل

َّ
َو ِإذا جـاَءَک ال

َّ تاَب ِمـْن َبْعِدِه  ُ
ـٍة مث

َ
هال  ِبحجَ

ً
 ِمْنُكـْم ُسـوءا

َ
ـُه َمـْن َعِمـل

َ
ّن
َ
ـَة أ ْحَ َعـى  َنْفِسـِه الّرَ

ـُه َغُفـوٌر َرحمٌی.2
َ
ّن

َ
ـَح َفأ

َ
ْصل

َ
َو أ

»و چـون کسـانی کـه بـه آیـات مـا ایمان دارنـد، نزد تو آینـد، بگو: 
درود بـر شـما، پروردگارتـان رحمـت را بر خـود مقّرر کرده که هر کس 
از شـما بـه نادانـی کار بـدى کنـد و آن گاه بـه توبـه و صـالح آیـد، پس 

وى آمرزنـده مهربان اسـت.«

1.  محمد بن الحسن  الطوسی، مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج 2، ص: 853
2.  األنعام، آیه 54
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کـه اهـل روزه و عبـادت در  کسـانی  گفـت،  این گونـه می تـوان 
مـاه خـدا باشـند و سـختی ها را بـه خاطـر خداونـد متعـال و قـرب بـه 
او تحمـل کننـد، در واقـع بـه آیـات و فرامیـن خداونـد ایمـان آورده 
و آنهـا را پذیرفته انـد، لـذا طبـق آیـه فـوق، از رحمـت خداونـد نیـز 

می گردنـد. بهره منـد 
گفتیـم کـه بـرای مسـلمین، روزی عید اسـت کـه در آن، خداوند 
متعـال بیشـتر عبـادت شـود و معصیـت او صـورت نگیـرد. لـذا در روز 
عیـد فطـر خداونـد بـر بندگانـش منـت نهـاده و عملـی را بـه عنـوان 
واجـِب مخصـوص ایـن روز قـرار داده اسـت و این گونـه، اسـباب 
تقـّرب سـریع تر بنـدگان را بـه سـوی خویـش فراهـم نمـوده اسـت. 
ایـن واجـِب مخصـوص، همـان زکات فطـره اسـت کـه مکمـل روزه 

مـاه رمضـان می باشـد. در روایـت شـریفی وارد شـده اسـت:
ِفْطَرَة 

ْ
َکاِة َيْعـِى ال ْوِم  ِإْعَطـاَء الّزَ ـاِم الّصَ ُبـو َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟  ِإّنَ ِمـْن َتَ

َ
 أ

َ
َقـال

ـُه َمـْن َصـاَم َو َلْ ُيـَؤّدِ 
َ
ّن

َ
ِة ِل

َ
ـال ـاِم الّصَ ؟ص؟  ِمـْن َتَ ـِیِّ  الّنَ

َ
َة َعـى

َ
ـال ّنَ الّصَ

َ
َکَمـا أ

 
َ

َة َعى
َ

ال ُه ِإَذا َتـَرَک الّصَ
َ
َة ل

َ
 َو اَل َصـال

ً
ـدا ـُه ِإَذا َتَرَکَهـا ُمَتَعّمِ

َ
 َصـْوَم ل

َ
َکاَة َفـال الـّزَ

؟ص؟ .1 ِیِّ الّنَ
امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: همانـا کـه از موجبـات کمـال روزه، 
کـه صلـوات بـر پیامبـر؟ص؟  زکات یعنـی فطـره اسـت، همـان طـور 
کـه روزه بگیـرد و زکات  کمـال نمـاز اسـت، زیـرا کسـی  از موجبـات 
نپـردازد، در صورتـی کـه در ایـن کار متعّمـد باشـد، روزه اى در نامـه 
عملـش منظـور نمی شـود، و در صورتـی که صلوات بـر پیامبر؟ص؟ را 

1.  محمد بن علی بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص: 183
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تـرک کنـد نمـازى بـراى او محسـوب نمی گـردد.
طبق مطالب مذکور، عید فطر با اعمال مستحب متعدد و نیز 
زکات واجبی که خداوند مخصوص این روز قرار داده، یکی از اعیاد 
بزرگ مسلمین است و خداوند بعد از اتمام ماه رمضان، بهترین 

جایزه را به مؤمنین عطا می نماید چنانچه وارد شده است:
کـرده: بـه امـام صـادق؟ع؟ معـروض  حسـن بـن راشـد روایـت 
داشـتم کـه مـردم می گوینـد کسـی کـه ماه رمضـان را روزه بـدارد، در 
شـب قـدر مغفـرت الهـی بـر او نـازل می شـود، پـس امـام؟ع؟ فرمـود:

و  می پردازند،  کار  از  فراغتش  وقت  را  کارگر  مزد  حسن،  اى 
مغفرت مزدى در برابر روزه است، و از این رو آن را در شب عید 
گفتم: فدایت شوم، پس براى ما چه عملی در آن  می بخشند. 
شب شایسته است؟ فرمود: چون خورشید غروب کند سه رکعت 
نماز مغرب را به جاى آور و هر دو دست را به سوى آسمان بردار، و 
بگو: اى صاحب تفّضل و عطا، و اى مالک قدرت و قّوت بی انتها، 
اى گزیننده محّمد و یار و یاور او، درود و رحمت فرست بر محّمد 
که مرتکب شده ام، و من آن را از یاد  گناهی را  و آل محّمد و هر 
برده ام، در صورتی که آن نزد تو در نامه اى بیان کننده محفوظ و 

مضبوط است. بر من بیامرز.1
گر مغفرت خداوند  ایـن جایـزه از آن رو بهتریـن جایزه اسـت که ا

1.  محمد بن علی بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص: 167

ٍد  ـٍد َو آِل ُمَحّمَ ـٍد َو َناِصَرُه َصّلِ َعَلی ُمَحّمَ ـْوِل  َیـا َذا اْلَحـْوِل َیا ُمْصَطِفَی ُمَحّمَ متـن اصلـی دعـا: »َیـا َذا الّطَ
ٍة  َنـا َو ُهـَو ِعْنـَدَک ِفـی ِکَتـاٍب ُمِبیـٍن َو َتِخّرُ َسـاِجدًا َو َتُقوُل ِماَئـَة َمّرَ

َ
ْذَنْبُتـُه  َو َنِسـیُتُه أ

َ
 َذْنـٍب أ

َ
َو اْغِفـْر ِلـی ُکّل

ُل َحَواِئَجَک.«
َ
ْنـَت َسـاِجٌد َو َتْسـأ

َ
ُتـوُب ِإَلـی اهلِل َو أ

َ
أ
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شـامل حـال بنـده ی او نشـود، ایـن بنـده از بهشـت محـروم و در 
خ وارد می گـردد، چنانچـه در دعایـی کـه در روز عرفـه خوانـده  دوز

می شـود آمـده اسـت:
ِن َمـا َمَنْعَتـِى، َو ِإْن  ْعَطْیَتِنَیـا َلْ َيُضـّرَ

َ
ـِى ِإْن أ

َّ
َيـا َمـْواَلَی َحاَجـِىَ  ال

ـاِر.1 ُک َرَقَبـِى ِمـَن الّنَ ْعَطْیَتـِى، َفـَكا
َ
َمَنْعَتِنَیـا َلْ  َيْنَفْعـِى  َمـا أ

گر به من عطا کنـی و حاجات دیگر  ای مـوالی مـن حاجتـی کـه ا
گـر ایـن حاجـت مـرا ندهـی  مـرا بـه مـن ندهـی مـرا ضـرری نـدارد و ا
هرچـه بـه مـن بدهـی نفعـی بـرای مـن نـدارد، رهایـی یافتـن مـن از 

خ اسـت. آتـش دوز
البتـه بایـد بگوییـم کـه درب خانـه خـدا همیشـه بـرای بنـدگان 
بـاز اسـت و حتـی افـرادی کـه در ایـن مـاه نیـز دچـار وسوسـه نفـس 
از  بـزرگ  روز  و  ایـن شـب  در  نیـز می تواننـد  و معصیـت شـده اند 
رحمـت خداونـد بهره منـد گردنـد و بـا توبـه واقعـی در زمـره بنـدگان 
صالـح خداونـد متعـال بـه شـمار آینـد امـا طبیعـی اسـت کـه افـرادی 
کـه بـدون تکبـر و ریـا در مـاه رمضـان اعمـال و عبـادات خالصـی 
انجـام داده باشـند، در پیشـگاه خداونـد متعـال از تقـّرب بیشـتری 

هسـتند. برخـوردار 

پرورش احساس
اٍل  َنـاَدى    َيـْوٍم  ِمـْن  َشـّوَ

ُ
ل ّوَ

َ
؟ص؟  ِإَذا َکاَن أ ـِیُّ  الّنَ

َ
 َقـال

َ
ِب َجْعَفـٍر؟ع؟ َقـال

َ
أ

ْیَسـْت 
َ
 َيـا َجاِبـُر َجَواِئـُز اهَّلِل ل

َ
َّ َقـال ُ

ْؤِمُنـوَن اْغـُدوا ِإَل َجَواِئِزُکـْم مث ـا اْلُ َ هّیُ
َ
ُمَنـاٍد أ

1.  محمد بن جعفر بن مشهدى، المزار الکبیر ، ص: 453
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َواِئِز.1 َ  ُهـَو َيـْوُم احْلج
َ

َّ َقـال ُ
ـوِک مث

ُ
ل َواِئـِز َهـُؤاَلِء اْلُ ِبحجَ

امـام باقـر؟ع؟ بـه نقـل از نبـی مکـرم اسـالم؟ص؟  می فرماینـد: 
هنگامـی کـه اولیـن روز از مـاه شـوال شـود، منـادی نـدا می دهـد کـه 
ای مؤمنـان، بـه سـوی جوائزتـان بشـتابید. سـپس فرمودنـد: ای 
جابر، جوائز خداوند مانند جوائز پادشـاهان )از متاع های دنیوی( 

نمی باشـد. سـپس فرمودنـد: عیـد فطـر، روز جایزه هاسـت.
از ایـن کالم شـریف معلـوم می شـود کـه خداونـد متعـال، جوایـز 
کـرد،  فراوانـی را در پرونـده اعمـال مؤمنیـِن روزه دار ثبـت خواهـد 
امـا از آنجایـی کـه قـرار نیسـت جوایـزی از جنس متاع هـای دنیوی 
بـه افـراد عنایـت شـود، جوایـز ایـن روز را می تـوان امـوری از قبیـل 
میـل قلبـی و توفیـق در انجـام عبـادات و اعمالـی بیـش از گذشـته، 
توفیـق زیـارت قبـور ائمـه و بـزرگان، توفیـق تـرک گناهـان و عـادات 
بـد، رهایـی از تبعـات گناهان گذشـته، نعمات بهشـتی و نزدیک تر 

شـدن دعاهـا بـه اجابـت، دانسـت.
از همین رو، در ماجرایی از امام حسن مجتبی؟ع؟ آمده است 
که ایشان در روز عید فطر گروهی را دید که مشغول بازى و خنده 
بودند. پس در حالی که به آنان اشاره می کرد به اصحاب خویش 
مسابقه  میدان  را  رمضان  ماه  جّل  و  عّز  خداوند  »همانا  فرمود: 
براى بندگان خود قرار داده است تا با طاعت و عبادت خود براى 
رسیدن به رضوان و خشنودى خداوند از یکدیگر پیشی بگیرند. 

1.  محمد بن یعقوب )شیخ کلینی(، الکافی )ط – اسالمیة(، ج 4، ص 168
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پس گروهی در این میدان تاختند و به خشنودى الهی فائز شدند و 
عّده اى دیگر عقب افتادند و تقصیر کردند و زیان دیدند. پس شگفتا 
که به خنده و بازى مشغول باشد در چنین  و بسیار شگفتا از آن 
روزى که نیکوکاران در این روز پاداش می یابند و تقصیرکاران زیان 
ِسٌن   ُمْ

َ
ُشِغل

َ
ِغَطاُء ل

ْ
ْو ُکِشَف ال

َ
می  بینند.« سپس فرمودند: »َو أمُی اهَّلِل ل

گر پرده ها از  ِبِإْحَساِنِه َو ُمِی ٌء ِبِإَساَءِته.«1 یعنی به خدا سوگند که ا
جلوی چشمان مردم کنار رود، هر آینه افراد نیکوکار )با انگیزه ای 
مضاعف( به نیکوکاری خود و بدکاران )نیز با انگیزه ای مضاعف( 

به کارهای بد خود مشغول خواهند شد.
گر مؤمنین جایزه های ذخیره شده در نزد خداوند  بنابراین ا
متعال را مشاهده کنند، با اشتیاق هر چه بیشتر به سوی کارهای 
گر بفهمند  خیر روانه می شوند؛ همان گونه که افراد بدکار و ستمگر ا
ک  که تنها تا زمان مرگ آزاد بوده و پس از آن به سوی عذابی دردنا
با انگیزه ای مضاعف سعی می کنند تا در  رهسپار خواهند شد، 
فرصت باقی مانده، از دنیا و نعمات مادی بهره مند شوند و در 
این مسیر به مانند گذشته از هیچ ظلم و گناهی إبا نخواهند کرد.
همچنیـن مقـام معظـم رهبـری )حفظـه اهلل تعالـی( دربـاره تقوا 
و قـدرت مبـارزه بـا هـوای نفـس کـه یکـی از بزرگتریـن جوایـز عیـد 

فطـر اسـت، این گونـه فرموده انـد:
»انسانی که به برکت ماه رمضان، قدرِت مبارزه با هوای نفس 
پیدا کرده، دستاورد بزرگی را به دست آورده است که باید آن را حفظ 

1.  محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 511
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کند. انسانی که از عادت به هوس رانی و عادت زشت پاسخگویی 
که برای او مقدور است  مثبت به هوس ها و شهوات تا هرجایی 
رنج می برد، در ماه رمضان می تواند بر این عادت فائق آید؛ باید 
کند. همه بدبختی های بشر بر اثر پیروی  این را برای خود حفظ 
از هوای نفس است. همه ظلم ها، همه تزویرها، همه نامردمی ها 
حکومت های  همه  ظالمانه،  جنگ های  همه  بی عدالتی ها،  و 
فاسد، همه تسلیم شدن و ظلم پذیری در میان ملت ها، ناشی از 
همین پیروی از هواهای نفسانی و تسلیم شدن در مقابل خواهش 
گر انسان این قدرت را بیابد که بر خواهش نفس غلبه  نفس است. ا
پیدا بکند، انساِن رستگاری شده است. ماه رمضان این را در شما به 
 وجود آورده است. عید امروز برای این است که محاسبه ای بکنید؛ 
پاداشی را که خدا در اوقات ضیافِت خود به شما داده است، برای 

خودتان نگاه دارید و رابطه خود را با خدا محکم کنید.«1
از کالم ایشـان این درس فهمیده می شـود که خیِر دنیا و آخرت 
در مبـارزه بـا نفـس و رعایـت تقـوای الهـی در تمـام امـور و لحظـات 
اسـت و مـاه رمضـان فرصتـی طالیـی بـرای ایـن بهره منـدی بـوده 

و هسـت.

رفتارسازی

یکـی از نـکات اساسـی دربـاره عیـد فطر، که عیـد بندگی و مغفرت 
اسـت، حفـظ درجـات و رحمت هـای جلـب شـده در ایـن مـاه شـریف 

خ 78/10/18 1.  سخنان مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر مور
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می باشـد، تـا بتـوان از آن رشـد معنـوی در تمـام طـول سـال بهـره بـرد 
و در مـاه رمضـان سـال بعـد بـر آن افـزود. نـه آنکـه بـا پایـان یافتـن مـاه 
گناهـان  مبـارک رمضـان، دوبـاره بـه اشـتباهات و خـدای نکـرده 
گذشـته بازگشـت نماییـم و ایـن عیـد معنـوی را به سـرعت تبدیل به 

عـزا کنیـم.
مقـام معظـم رهبـری )حفظـه اهلل تعالـی( نیـز در توصیـه ای از 
همیـن قبیـل، در روز عیـد فطـر خطـاب بـه مؤمنیـن می فرماینـد:
در  مؤمـن  روزه داران  شـما  عزیـز!  خواهـران  عزیـز!  »بـرادران 
سرتاسـر مـاه رمضـان بـا روزه ی خـود - برای کسـانی کـه روزه بر آن ها 
واجـب بـوده اسـت- بـا عبـادت خـود، با دعـای خود، با توسـل خود، 
بـا احیـای خـود، بـا تـالوت قرآنـی کـه کردیـد، بـا ذکر و خشـوعی که به 
ج دادیـد، ایـن فرصـت را برای خـود به وجود آوردیـد که دل های  خـر
کنیـد؛ ایـن فرصـت را مغتنـم  خـود را بـه خـدای متعـال نزدیـک 
بشـمارید؛ ایـن دسـتاورد را بـزرگ بدانیـد و آن را بـرای خودتـان حفـظ 

کنیـد.«1
نکتـه دیگـر آن اسـت کـه بـا توجـه به ماهیـت معنوِی ایـن عید، 
الزم اسـت تـا مراسـم ها و عاداتـی کـه مؤمنیـن بـه مناسـبت ایـن روز 
شـریف دارنـد، اصـالح گردیـده و بـه جای آنکه رنـگ و بوی دنیایی 
بگیـرد، از ِصبغـة اهلل2 برخـوردار شـود. زیـرا عیـد فطر، عید بازگشـت 
ک  بـه سـوی دنیـا نیسـت، تـا بخواهیـم بـا اشـتیاق بـه مظاهـر خـورا

1.  سخنان مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر 84/8/13
2.  رنگ الهی
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ک رو آوریـم. امـام خامنـه ای نیـز بـا نقـل داسـتانی از زندگـی  و پوشـا
امـام علـی؟ع؟، ایـن نکتـه را بـه مؤمنیـن متذکـر می شـوند. ایشـان 

می فرماینـد:
»در روایتی اسـت از ُسـوید بن َغَفله که از دوسـتان امیرالمؤمنین 
أوِلَیـاِء  ِمـن  َکاَن  کـه »َمـن  گفته انـد  او این طـور  اسـت و دربـاره ی 
؟ع؟«؛ یعنـی از نزدیـکان امیرالمؤمنیـن بـوده اسـت؛  أِمیِراُلؤِمِنـین
کـه می گویـد روز عیـد فطر در خانه ی امیرالمؤمنین بر او وارد شـدم. 
»َفـإَذا ِعنـَدُه َفاُثـوٌر أی ِخـَواٌن«؛ در مقابـل او سـفره ای گسـترده شـده 
بـود و حضـرت مشـغول غـذا خوردن بودنـد. »َو َصحَفٌة ِفَیـا َخِطیَفٌة 
َو ِملَبَنـٌة«؛ غـذای بسـیار متواضعانـه ای در مقابـل حضرت گذاشـته 
کـه در حداقـل امـکان بـرای  شـده بـود. »خطیفـة« غذایـی اسـت 
کسـی تهیـه می شـود؛ مثـاًل مقـداری شـیر و مقـداری آرد مخلـوط 
می کردنـد؛ غـذای کامـاًل فقیرانـه. »َفُقلـُت َيـا أِمیَراُلؤِمِنـینَ َيـوُم ِعیـٍد 
َو َخِطیَفـة؟«؛ عـرض کـردم یـا امیرالمؤمنیـن! شـما روز عیـد چنیـن 
غـذای کم اهمیـت و کم ارزشـی می خوریـد؟ معمـول ایـن اسـت کـه 
در روزهـای عیـد، مـردم بهتریـن غذاهـای خـود را می خورنـد؛ شـما 
ـُه«؛ فرمود 

َ
ـا َهذا ِعیـُد َمـن ُغِفَر ل َ

َ
: إّن

َ
کتفـا کردیـد؟ »َفَقـال بـه ایـن غـذا ا

امـروز، روز عیـد اسـت؛ امـا بـرای کسـانی کـه مـورد مغفرت الهـی قرار 
گرفتـه باشـند.1 یعنـی عیـد بودِن امـروز به خوردن غذاهـای رنگین 
کودکانـه نیسـت؛ ایـن عیـد  کـردن بـه شـادی های  و دل خـوش 
واقعـی اسـت بـرای کسـانی کـه بتواننـد و توانسـته باشـند مغفـرت 

1.  محمد بن علی  بن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب علیهم السالم ، ج 2، ص: 99
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کننـد. در یـک جملـه ی دیگـر  الهـی را بـرای خودشـان تحصیـل 
 اهَّلُل ِصَیاَمُه َو َشـَكَر 

َ
ن َقِبـل ـا ُهـَو ِعیـٌد ِلَ َ

َ
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: »إّن

ِقَیاَمُه«؛ عید فطر، عید اسـت برای کسـی که خدا روزه ی او را مورد 
قبـول قـرار دهـد و نمـاز و عبـادت او را مـورد شـکر و سـپاس خـود قـرار 
 َيـوٍم ال ُيعـَی اهَّلُل ِفیـِه َفُهـَو َيـوُم ِعیـٍد«؛ آن روزی که من و 

ُّ
دهـد. »َو ُکل

شـما ایـن توفیـق را پیـدا کنیـم کـه هیـچ معصیتـی از ما سـر نزند، روز 
عیـد و شـادمانی اسـت.

البتـه گفتـه شـده اسـت در عید فطـر به یکدیگر تحیـت بگویید؛ 
لباس هـای تـازه ی خـود را بپوشـید؛ آن روز را روز عیـد و شـادمانی 
بدانیـد؛ امـا جوهـر ایـن عیـد عبـارت اسـت از توجـه بـه معنویـت و 

طلـب مغفـرت و درخواسـت رحمـت پـروردگار.«1
پس می توان کلمات ایشان را در این محورها خالصه نمود:

ع  1. دسـتاورد بـزرگ مـاه رمضـان را که تقرب به خداوند با خشـو
و عبـادات اسـت، باید حفظ نمود.

2. بـه فرمـوده امیرالمؤمنیـن؟ع؟ عیـد فطـر بـرای کسـانی واقعًا 
عیـد اسـت کـه توانسـته باشـند مغفـرت الهـی را بـه دسـت آورند.

و  مغفرت  طلب  و  معنویت  به  توجه  فطر،  عیِد  ماهیت   .3
گرچه به پوشیدن لباس نو و تهیه نمودن  رحمت پروردگار است، ا

غذایی نیکو و امثال آن نیز توصیه شده.
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