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مجموعهاندیشهولایت
ایمان در قرآن
حسـن مشـهد سـخنرانی مسـتمر
مـاه رمضـان در مسـجد امـام
«بنـده یـک ِ
ِ

سـی جلسـهای داشـتم ...در آن سـخنرانیها راجـع بـه توحیـد ،امامـت ،والیـت،
ّ
نبـوت و سـایر مباحـث اساسـی بحـث شـده اسـت کـه اآلن هـم آنهـا را تأییـد
میکنـم .اینهـا پایههـای فکـری بـرای ایجـاد یـک نظـام اسلامی بـود».

1

توضیحـات فـوق از زبـان رهبـر معظـم انقلاب ،پیرامـون مباحـث عمیقـی
اسـت که معظم له در ماه مبارک رمضان سـال  1353ه .ش ( 1394ه .قمری)
بـه روشـی نـو ،اصـول اساسـی و بنیادیـن اسلام را مبتنـی بـر قـرآن کریـم مطـرح
فرمودهانـد .ویژگیهـای منحصربهفـرد ایـن مباحـث ،عامـل برتـری آن نسـبت
بـه مـوارد مشـابه میباشـد.
معظـم لـه در مقدمـهای کـه پیرامـون ایـن مطالـب در سـال  1353مرقـوم
داشـتهاند ،سـه خصوصیـت مهـم آن را مطـرح میفرماینـد::
 .1معـارف اسلامی از تجـرد و ذهنیـت محـض خار جشـده و ناظـر به تکالیف
عملـی و زندگـی اجتماعی میباشـد.
 .2ارائـه مسـائل فکـری اسلامی بهصـورت پیوسـته و بهعنـوان اجـزای یـک
واحـد کـه نتیجـه آن ،طرحـی کلـی و همهجانبـه از دین اسـت کـه ایدئولوژیای
کامـل و بیابهـام را بـرای بشـریت بـه ارمغـان میآورد.
 .3محوریت قرآن کریم که بر مبنای آن بهعنوان کاملترین و موثقترین
سـند ،اصـول اسلامی اسـتنباط و فهـم میگـردد تـا متکی بر سـلیقهها و نظرهای
شـخصی نبوده و نتیجهی تحقیق ،بهراسـتی «اسالمی» باشد.
ویژگیهـای دیگـری کـه بـر ارزش این اثر افزوده اسـت عبارتاند از :منطقی
 1بیانات رهبر معظم انقالب در .۱۳۸۱/۴/۴
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بودن و دوری از هرگونه تعصب که این مباحث را برای جهانیان قابلاستفاده
میکنـد ،نـگاه نـو و بدیـع بـه مفاهیـم دینـی ،2انطبـاق مباحـث بـا سـیره سیاسـی
مبارزاتـی ائمـه علیهمالسلام ،3توجـه ویـژه به ضعف ایمان بهعنـوان درد اصلی
جوامـع بشـری و مسـلمانان ،وحدتآفریـن بـودن ،آمـوزش شـیوه تدبـر و تعمـق
در قـرآن کریـم ،تبییـن مبانی نظام اسلامی و. ...
محتـوای ایـن جلسـات ،در دفعـات متعـدد و باکیفیـت متفـاوت بـه چـاپ
رسـیده اسـت کـه آخریـن نسـخه آن تحـت عنـوان «طـرح کلـی اندیشـه اسلامی
در قـرآن» کـه شـامل چهـار بخـش میباشـد ،توسـط موسسـه صهبـا به زیـور طبع
آراسـته گشـته اسـت.
نوشـتاری که پیش روی شماسـت ،مجموعه کتابهای «اندیشـه والیت»
میباشـد که محتوای جلسـات معظم له را در قالب  4مجلد ،ارائه کرده اسـت.
مـوارد تمایـز و تفـاوت مجموعـه کتابهـای «اندیشـه والیـت» بـا اثـر مذکـور را
میتـوان اینگونـه تبییـن نمـود:
باهـدف کاهـش حجـم و افزایـش جذابیـت ظاهـری ،کتـاب فـوق تقطیـع
شـده و هـر بخـش آن در قالـب یـک مجلـد ارائهشـده اسـت.
هـر مبحـث ،محتـوای یکـی از جلسـات سـخنرانی معظـم لـه میباشـد ،غیـر
از جلسـه ششـم و هفتـم کـه بـه علـت اشـترا ک موضـوع ،بهصـورت پیوسـته و در
کنـار یکدیگـر ذیـل مبحـث ششـم آمده اسـت.
در کنـار حفـظ سـاختار سـخنرانی ،هـر مبحـث بهصـورت دسـتهبندی و
موضو عبندی ارائه گردیده اسـت .در متن کتاب برخی مباحث که متناسـب با
 2ر.ک .به بیانات معظم له در تاریخ .1367/07/13
 3ر .ک .به بیانات معظم له در تاریخ .1371/04/08
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شـرایط سـخنرانی ایرادشـده یـا توضیحـات و زیرنویسهایی که بـرای مخاطب
ضرورتـی نـدارد ،حذفشـده اسـت .البتـه سـعی وافـری صـورت گرفتـه تـا مـوارد
جزئیـات مهـم مطلـب هیـچ خللـی وارد نکنـد.
حذفـی ،بـه کلیـات و
ِ
ابتـدای هـر مبحـث باهـدف آمادگـی ذهنـی مخاطـب ،سـؤاالتی پیرامـون
محتوای آن طر حشـده اسـت و موجب توجه و تعمق بیشـتر مخاطب میگردد.
چکیـدهای از هـر مبحـث ،در پایـان آن ارائـه میگـردد تـا مخاطـب را بـاروح
کلـی مبحـث همـراه کنـد.
برخـی از آیـات محـوری موضـوع کـه توسـط سـخنران در ابتـدای جلسـه اشـاره
نگردیـده ،امـا در محتـوا بدان پرداخت هشـده ،به اول هر مبحث افزودهشـده اسـت.
برجسـته کـردن جملات مهـم و محـوری ،تمایـز دیگـر این نوشـتار اسـت که
مخاطـب را بـه سـهولت بـه محتـوای اصلـی رهنمـون میکند.
نمـودار درختـی نیـز میتوانـد به ترسـیم شـمای کلی موضـوع بهصورت نظم
یافتـه ،بـه همراه برخی جزئیـات کمک نماید.
جلـد اول از مجموعـه کتابهـای «اندیشـه والیـت» ،تحـت عنـوان «ایمـان
در قـرآن » میباشـد .در ایـن کتـاب معظـم لـه شـناخت ایمـان را مقدمـه ورود بـه
اعتقـادی دیـن دانسـته و میفرمایند برای
فهـم دیـن و شـناخت اصـول اساسـی
ِ

اینکـه شـوق فهـم دیـن در مـا برانگیختـه گـردد ،الزم اسـت تـا قیمـت و کیفیـت
ایمـان را بشناسـیم.

4

اعتقـادی اسلام از موضـوع ایمـان شـروع
 .بـر ایـن اسـاس آشـنایی بـا اصـول
ِ

میشـود .تعریـف ایمـان ،بیـان لـوازم ایمـان و نشـانههای مؤمنیـن دیگـر
 4ر .ک به مبحث ششم از همین کتاب.
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موضوعـات ایـن کتـاب اسـت .سـپس سـه شـرط بـرای ایمـان راسـتین مطـرح
میشـود کـه محتـوای مباحـث سـوم ،چهـارم و پنجـم را بـه خـود اختصـاص
میدهـد .در مبحـث ششـم مؤلفههـای سـعادت هـر انسـان احصـاء میگـردد و
نقـش ایمـان در تحقـق ایـن مؤلفههـا ،موردبررسـی قـرار میگیـرد.
جهـت آشـنایی بیشـتر بـا ویژگیهـا و محتـوای جلسـات معظـم لـه توصيـه
مـی شـود بـه کتـاب «طـرح کلـی اندیشـه اسلامی در قـرآن کریـم» کـه بـه همـت
موسسـه صهبـا منتشـر شـده اسـت ،مراجعـه شـود.
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ث
م�بح� اول:
ا ی� ن
ما� ()1
پ� ن� ج� ش� ن� ب�ه 1353/6/28

دوم رم ض� ن
ا� ال بم�ارک 1394

مجموعهاندیشهولایت
ایمان در قرآن

سؤاالت:
 -1رابطه ایمان و اطاعت چیست؟
 -2مهمترین شرط برای ایفای مسئولیتها چیست؟
 -3انسان متقی چه ویژگیهایی دارد؟
بسماهلل الرحمن الرحیم
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ین ()134
ین ع ِن الن ِاس َو الله ِ
سوره مبارکه آل عمران
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ا ی� ن
ما� ()1

مسئولیتپذیری مسلمان و تقوا
رهبانیـون مسـیحیت ،بـرای اینکـه دامانشـان بـه گناهـان آلـوده نشـود،
رهبانیـت پیشـه کردنـد؛ بـه غارهـا و کوههـا و بیغولههـا پناهنـده شـدند .قـرآن
َ َ ْ َ ً ْ َ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ
اها َعل ِیه ْـم» رهبانیتـی که آنـان از خود
میفرمایـد« :و رهب ِانیـة ابتدعوهـا مـا کتبن
درآوردنـد ،بهصـورت بدعتـی آن را ایجـاد کردنـد؛ مـا بـر آنان رهبانیت را ننوشـته
بودیـم؛ امـا عالـم اسلامی رهبانیـت نـدارد ،گوشـهگیری نـدارد ،فـرار نـدارد.
ی همانـی اسـت کـه سـعی میکنـد کـه بگیـرد غریـق را .یـک
عالـم اسلام 
فـرد آ گاه مسـلمان ،هـر انسـان مسـلمان کـه مسـلمان بـودن و مسـئول بـودن بـا
یکدیگـر الزم و ملـزوم هسـتند همینجـور اسـت؛ سـعی میکنـد غریـق را ،وبـازده
را ،بیمـار را ،نجـات بدهـد؛ اینکـه بـا فـرار جـور درنمیآیـد .خـودش را متقـی
میکنـد ،دارای تقـوا؛ یعنـی آن تجهیـز الزم را ،آن زره الزم را ،در مقابـل آسـیب
گناه بر تن میپوشـد و وارد منطقه گناه میشـود ،برای دسـتگیری گناهکاران؛
تقـوا ایـن اسـت.

رستگاری؛ نتیجه تقوا
وقتیکـه ایـن معنـای تقـوا شـد ،آیـا تقـوا مقدمـه و وسـیلهای بـرای پیـروزی
هسـت یـا نیسـت؟ میبینیـد کـه خیلـی آسـان ،وسـیله پیـروزی اسـت .آنکسـی
کـه میخواهـد بـر ایـن بیمـاری ،در ایـن منطقـه پیـروز بشـود ،ا گـر همواره بترسـد
کـه مبـادا ایـن میکـروب در جسـم او اثـر بگـذارد ،ایـن چطـور میتوانـد میکـروب
زدههـا و وبازدههـا را نجـات بدهـد؟ بایـد خـودش را خاطرجمـع کرده باشـد؛ باید
از خـودش خاطـرش جمـع باشـد ،بعـد وارد منطقـه وبـازده بشـود و دیگـران را
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نجـات بدهـد؛ آنوقـت اسـت کـه بـه پیـروزی هـم خواهـد رسـید .آنوقت اسـت
َّ ُ َ
کـه ایـن کار را هـم بهراحتـی انجـام خواهـد داد«َ .و اتقـوا ا ّلل َـه» تقـوای خـدا پیشـه
کنیـد«َ ،ل َع َّل ُک ْـم ُت ْفل ُح َ
ـون» مگـر پیروزمنـد و رسـتگار و موفـق گردیـد.
ِ

اطاعت

َ َ ُ َّ َ َ َّ ُ َ
ـول َل َع َّل ُک ْـم ُت ْر َح ُم َ
ـون» اطاعـت کنیـد از اهلل و از پیامبـر،
« ...و أ ِطیعـوا اللـه و الرس

شـاید مـورد رحمـت پـروردگار قـرار بگیریـد .خـب اطاعـت از خـدا بـا اطاعـت از
پیغمبـر تفاوتـی نـدارد ،بـه چـه مناسـبت میفرمایـد کـه اطاعـت کنیـد از خـدا و
اطاعـت کنیـد از پیامبـر؟ هـر دو تـا را باهـم ،زائـد نیسـت ذکـر کردنـش؟ نـه .ا گـر
َ
َ
چنانچـه فقـط بگویـد «أ ِط ُیعـوا ا ّلل َـه» اطاعـت کنیـد از خـدا ،پیغمبـر را بهعنـوان
مصـداق و نمونـهای ذکـر نکنـد و اطاعـت از پیغمبـر را متذکـر نگـردد ،آنکسـانی
هـم کـه در نقطـه مقابـل پیغمبـر قـرار دارنـد ،ممکـن اسـت ادعـا کننـد مـا داریـم
اطاعـت از خـدا میکنیـم .دامنـه ادعـا کـه وسـیع اسـت ،همهکـس میتوانـد
داعیـه دیـن و ایمـان و تقـوا را علنـی کنـد .همهکـس میتوانند مدعی بشـوند که
بنـده خداینـد و مطیـع او.
در زمـان پیغمبـر ،هـم پیغمبـر مدعـی عبودیـت و اطاعـت خـدا بـود ،هـم
آنکسـانی کـه در جبهـه مقابـل او ،بـا او میجنگیدند ،اخلال میکردند ،رهبران
و آقایـان و رهبانـان مسـیحیت و احبـار یهـود ،اینهـا هـم ادعـا میکردنـد.
َ َ
َ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ
ـت الیهـود و
الن َص َـاری ن ْح ُـن أ ْب َن ُـاء ا ّلل ِـه» ،یـکذره هـم باال تـر از پیغمبـر ،او
«و قال ِ
میگفـت مـن بنـده خـدا هسـتم ،اینهـا میگفتنـد مـا فرزنـدان و پسـران خـدا
هسـتیم .ا گـر نمیگفـت پیامبـر را ،دشـمنان پیامبـر هـم میگفتنـد مـا مطیـع
خداییـم؛ لـذا بایسـتی مشـخص بشـود کـه اطاعـت خـدا یعنـی چـه. ... .
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رحمت خدا؛ نتیجه اطاعت
رحـم خـدا یعنـی چـه؟ مـورد رحـم خـدا قـرار گرفتـن یعنـی چـه؟ اینجـا یـک
مقایسـهای بکنیـد بیـن بیـان قـرآن و پنـدار عامیانـه مـا .مـا میگوییـم کـه ا گـر
گناهکاریـم ،اگـر نافرمانـی خـدا کردیـم ،ا گـر بـه واجبـات و تعهـدات و تکالیـف
عمـل نکردیـم ،اگـر چنانچـه از منطقههـای ممنوعـه پـروردگار پـا عقـب
نکشـیدیم؛ فقـط یـک امیـدواری داریـم ،آن چیسـت؟ آن رحـم خداسـت .خـدا
بـا رحمتـش بـا مـا عمـل کنـد ،خـدا مـا را رحـم کنـد ،ایـن داعیـه و حـرف ماسـت؛
یعنـی حـرف معمـول اجتمـاع مـا و مـردم مـا ایـن اسـت .رحمـت خـدا را بـرای
کجـا میدانیـم؟ بـرای آنجـا کـه عمـل نکردیـم ،درصورتیکـه نافرمانـی کردیـم،
درصورتیکـه منطقـه ممنوعـه خـدا را زیـر پـا لگدکـوب کردیم ،مسـئولیت و تعهد
الهـی را مالحظـه نداشـتیم؛ در یـک چنیـن صورتهایـی میگوییـم :مـا که عمل
نداریـم ،مگـر خـدا رحممـان کنـد ... .رحمـت پـروردگار را ،رقیـب عمـل کـردن و
جایگزیـن عمـل کـردن میدانیـم.
آیـه قـرآن بالعکـس اسـت؛ میگویـد عمـل کنیـد ،اطاعـت کنیـد ،شـاید مـورد
رحمـت پـروردگار قـرار بگیریـد .رحمـت خـدا آنوقتـی اسـت کـه یـک ملتـی بـه
مسـئولیتش عمـل کنـد .خـدا آنوقتـی بـه مردمـی رحـم میکنـد کـه او را اطاعـت
کننـد ،تکالیـف خـود را انجـام بدهنـد .هفتصـد میلیـون مسـلمان بنشـینید بـه
انتظـار ابـر رحمـت پـروردگاری کـه بـر سرشـان ببـارد ،آنوقـت راهها را بـاز کنند تا
دزدان نامـوس و غارتگـران دیـن بیاینـد همهچیزشـان را ببـرد؛ بـه امیـد رحمـت
خـدا بنشـینند؟ پـس بگـو بنشـینند حـاال!
 ...مؤمنیـن آنکسـانی هسـتند کـه وقتـی میـان آنـان مشـاجرهای بـه وقـوع
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میپیونـدد ،بـه تـوای پیامبـر رجـوع میکننـد ،مراجعـه میکننـد و چـون تـو
ُ َّ َ
َْ ُ
ً َ َ َ
یج ُـدوا فِـی أنف ِس ِـه ْم َح َرجـا ِم َّما قضیـت» دسـتوری که
حکمـی صـادر کـردی« ،ثـم لا ِ
تـو صـادر کـردی ،کمتریـن غبـار کدورتـی هـم بـر روح آنهـا و دل آنهـا بـر جـای
ً
ّ َ
نمیگـذارد«َ ،و َیس ِـل ُموا ت ْس ِـلیما» تسـلیم فرمـان تـو انـد .مؤمـن واقعـی اینجـور
اسـت. ... .

مغفرت الهی

ُ
َ ْ
َ َ
ـار ُعوا ِإلـی َمغ ِف َـرةٍ ِم ْـن َر ِّبک ْـم» ،میـدان مسـابقه اسـت اینجـا ،میـدان
«و س ِ
پیشـی گیـری و مسـارعه اسـت .پیشـی بجوییـد ،سـبقت بجوییـد «الـی مغفـره»
ُ
بهسـوی مغفرتـی ِ«م ْـن َر ِّبک ْـم» از سـوی پروردگارتـان «و جنـه» و بهشـتی کـه
ُ َ
َْ ُ
َّ
«عرضهاالس َـم َاو ُات َو الأ ْرض» کـه بـه پهنـای آسـمانها و زمیـن اسـت« ،أ ِع ّـد ْت
ْ َ
ِلل ُم ّت ِقی َـن» آمادهشـده اسـت بـرای باتقوایـان .آنجـا یک نشـانه تقوا و یـک نتیجه
تقـوا ذکـر شـد ،اینجـا نشـانههای تقـوا پیدرپـی ذکـر خواهـد شـد.
ای انسـانی کـه بـرای یـک وجـب زمیـن و یـک مقـدار آب و گل در فلان
منطقـه عالـم ،حاضـری سـبقت بگیـری ،حاضـری دیگـران را عقـب بگـذاری،
حاضـری تمـام قـوا و نیروهایـت را بـه کار بزنـی ،اسـتخدام کنـی تـا بتوانـی در
مزایـده فلان زمیـن ،در بـه دسـت آوردن فلان سـرمایه ،در تصـرف کـردن فلان
مغـازه ،در گرفتـن فلان گوشـه فلان مملکـت ،در دائـر کـردن فلان کمپانـی
در فلان منطقـه عالـم ،در تحصیـل امتیـازات مـادی هـر چـه بیشـتر؛ بـرای
اینهـا حاضـری مسـابقه بدهـی ،سـرعت بگیـری ،دیگـران را عقـب بگـذاری،
اگرچـه شـرافتها و فضیلتهـا را هـم زیـر پـا گذاشـته باشـی ،ای انسـان! بـه تـو
نمیگوینـد سـرعت مگیـر ،بـه تـو نمیگوینـد در خانـه بخـواب ،نیروهایـت را بـه
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کار مـزن؛ آنکسـی کـه بـه نـام دیـن بـه تـو ایـن سـخن را میگویـد ،دروغ میگوید
و نمیدانـد .دیـن نمیگویـد نیروهایـت را متوقـف بگـذار ،دیـن میگویـد سـرعت
بگیـر هـر چـه بیشـتر ،مسـابقه بـده هـر چـه زیادتـر ،امـا بهسـوی چـه؟ بهسـوی
چیزی که شایسـته توسـت ،نه بهسـوی یک وجب آب و گل ،نه ب هسـوی فالن
مبلـغ ناچیـز ،نـه بهسـوی زندگـی مـادی دنیـا کـه هـر چه باشـد ،برای تـو کوچک
و کـم اسـت .ای انسـان بـزرگ! بهسـوی چیـزی کـه باعظمـت تـو ،بـا مقـام تـو
سـازگار باشـ د کـه انسـان عالیتریـن موجـودات ایـن جهـان اسـت ،بزرگتریـن
عظمتهـای وجـود ،بعـد از پـروردگار ،در همیـن کالبـد کوچـک و محـدود اسـت
َ ْ
ای انسـان بـزرگ ،سـرعت بگیـر ،مسـابقه بـده ،امـا بهسـوی چـه؟ ِ«إلی َمغ ِف َـرةٍ ِم ْن
ُ
َ
َر ِّبک ْـم َو َج ّنـةٍ » .سـرعتت بهسـوی مغفـرت پـروردگار باشـد ،بهسـوی آن بهشـت
بریـن الهـی باشـد کـه همـه آسـمانها در مقابـل آن کوچکانـد ،همـه زمیـن در
برابـر آن انـدک اسـت ... .از همهچیـز باالتـر مغفـرت اسـت و پـس از مغفـرت آن
چیـزی کـه ارزش و عظمتـش از آسـمانها و زمیـن باالتـر اسـت.
مغفـرت یعنـی چـه؟ مـا دیدیـم؛ بـه فالنـی گفتیـم آقـا معـذرت میخواهـم،
یـک دشـنامی بـه شـما دادم ،مـن را ببخشـید .او هـم بـا نـاز و کبـری ،یـا بـا
خوشاخالقـی و لطفـی ،بـه هـر صورتـی ،گفـت خیلـی خـب صرفنظـر کردیـم.
 ...خیـال کردیـم غفـران الهـی هـم از قبیـل ایـن بخششهاسـت .فلان کـس
ظلـم کـرده ،جنایـت کـرده ،گنـاه کـرده ،در زمیـن فسـاد آفریـده و برانگیختـه،
مسـتوجب عـذاب خداسـت؛ بعـد روز قیامـت به خاطر قطره اشـکی که او داشـته
اسـت یـا توجـه و توسـلی کـه او کـرده اسـت ،خـدا بگویـد خیلـی خـب ،حـاال کـه
اینجـور شـد مـا هـم از سـر خطایـای تـو گذشـتیم ،تـو را بخشـیدیم .مغفـرت خدا
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َ ْ
َ
ـار ُعوا ِإلـی َمغ ِف َـرةٍ » ایـن را میگویـد؟ نـه.
ایـن اسـت؟ «س ِ

 ...غفـران یعنـی التیـام دادن و پـر کـردن یـک خلأ .بدن شـما یـک جراحتی

برمـیدارد؛ ایـن ران ،ایـن بـازو ،یـک جراحـت عمیقـی برمـیدارد ،ایـن الی
گوشـت از هم باز میشـود؛ اینجا مرهمی به شـما میدهند  ...تا این میجوشـد
تـا ایـن میتـراود ،میزایـد تـا باالخـره همجنـس خـود را ،آن گوشـت بـدن ،آن
ماهیچـه بـدن ،همسـنخ خـود را کنـار خـود بـه وجـود مـیآورد. ... .
روح شـما ا گـر در مقـام تمثیـل ،ماننـد جسـمی باشـد ،هـر گناهـی کـه انجـام
میدهیـد ،ضربتـی بـر روح وارد میکنـد و زخمـی بـه وجـود مـیآورد .چـرا آقا؟ چرا
میگوییـم گنـاه ضربـت بـر روح اسـت؟ بـرای خاطـر اینکـه روح بایـد تعالـی پیـدا
کنـد و گنـاه ،هـر آن چیـزی اسـت کـه روح انسـانی را یـک گام از تعالـی و تکامـل
موردنظـرش بازمـیدارد ... .ایـن گنـاه حـاال بایـد مغفـرت پیـدا کنـد.
غفـران یعنـی چـه؟ غفـران یعنـی این خأل ،این کمبـود روح ،این زخم روان،
ایـن نقیصـهای کـه در نفـس او بـه وجـود آمـده اسـت ،ایـن برطـرف شـود ،ایـن
را میگوینـد غفـران .چـه جـوری برطـرف میشـود؟ چـه جـوری برطـرف میشـود
آن نقیصـهای کـه در روح تـو از سـوی گنـاه بـه وجـود آمـده؟ بـا جبـران کـردن.
آنکسـی کـه بـا یـک گناهـی جـان خـود را از اوج انسـانیت و تکامـل و نقطـه پرواز
انسـانی یکقـدری منحـط کرده و دور انداخته ،آنوقتـی این عقبماندگیاش
جبـران شـده اسـت کـه یـک مقـداری بـرود باال.
یـک مثـال دیگـر بزنـم .سـوار ماشـین شـدید ،داریـد میرویـد سـر پنجـاه
فرسـخی .اگـر ایـن ماشـین درراه توقـف کـرد ،شـما چـه شـدید؟ عقـب افتـادی.
کخـرده تندتـر برویـد،
جبـران ایـن عقبماندگـی بـه چیسـت؟ بـه اینکـه ی 
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یکخـرده بیوقفهتـر برویـد... .
خـدای متعـال نمیگویـد چـون تـو گنـاه کردی ،حـاال هرچهکار نیـک بکنی،
ّ َ َ َّ
ً
مـا آن گنـاه را اصلا از بیـن نخواهیـم بـرد ،لـج نمیکنـد خـدا«َ ... .و ِإنِـی لغف ٌـار»
مـا غافریـم ،مـا خألهـا را پـر میکنیـم ،زخمهـا را التیـام میدهیـم ،امـا بـرای چـه
ًُ
کسـی؟ ِ«ل َم ْـن َت َ
ـاب َو َآم َـن َو َع ِم َـل َص ِالحـا ث َّـم ْاه َت َـدی» ،من بخشـندهام بـرای آنکه
توبـه کنـد .توبـه کنـد یعنی چه؟ یعنی برگردد .راه تکامل شـما ازاینجا بود ،شـما
اینطرفـی میرفتیـد؛ حاضریـم شـما را ببخشـیم ،کـی؟ وقتـی برویـد بهطـرف
ً
مجـددا بـه راه درسـت برگردیـد«ِ .ل َم ْـن َت َ
ـاب» توبـه کنـد ،یعنـی برگـردد.
تکامـل،
توبـه یعنـی برگشـتن .ایمـان خـود را قـوی کنـد ،عمـل صالـح کنـد .نبایـد از عمل
غافـل بـود و بـه سـخن گفتـن و دلخـوش داشـتن خـود بسـنده کـرد.
بنابرایـن مغفـرت یعنـی پر کردن آن خألهایی که زخمهای روح انسـاناند،
بـا پـر کـردن آنهـا انسـان بـه کمـال میرسـد .ایـن ،شایسـته اسـت که انسـان در
راهش کوشـش کند ،مسـابقه بدهد ،سـرعت بگیرد.
مغفرت خیلی مهم است ...

نشانههای تقوا
 -1انفاق
َ
َّ َّ َ َّ َ
 ...چـه کسـانی هسـتند باتقوایـان؟ «ا ّلذی َـن ْینف ُق َ
ـون فِـی السـر ِاء و
الض ّـر ِاء»
ِ
ِ

آنکسـانی که انفاق میکنند در خوشـی و ناخوشـی .این یک شـرط باتقوا بودن
اسـت ،انفـاق کـردن اسـت .انفـاق را هـم بـاز چنـد بـار تـا حـاال معنـا کـردم .عیبـی
ً
نـدارد اینهـا را تکـرار کنیـم .چـون اینهـا حرفهایـی اسـت کـه غالبـا تازهتـازه
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بـه گـوش شـما میرسـد ،هـر چـه تکـرار بشـود ،بیشـتر در دل میمانـد و چهبهتـر.
انفـاق بـا خـرج کـردن فـرق دارد .خـرج کـردن یعنـی اینکـه انسـان یـک پولـی را
خـرج کنـد .انفـاق خـرج کـردن اسـت ،امـا نـه هـر خـرج کردنـی .انفـاق آن خـرج
کردنـی را میگوینـد کـه بـا آن ،یـک خالئـی پـر بشـود ،یـک نیـاز راسـتینی بـرآورده
بشـود .کجاینـد آنکسـانی کـه میلیونهـا خـرج میکننـد ،بهظاهـر هـم بـرای
کارهـای نیـک خـرج میکننـد تـا از زبان قرآن به آنها بگوییـم که بدبختترین
َ
ً َّ
مردماند ،زیرا کارشان انفاق نیست«ُ .ق ْل َه ْل ُن َن ّب ُئ ُک ْم ب ْال َأ ْخ َسر َ
ین أ ْع َمالا * ال ِذ َین
ِ
ِ
ِ
ُّ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ َ ُ ْ ً
ْ
َض َّل َس ْع ُیه ْم فِی ال َحیاةِ الدنیا و هم یحسبون أنهم یح ِسنون صنعا» .این پولهایی
کـه خـرج میشـود ،ایـن زر و زیورهایـی کـه بـر پیکـر گرسـنه یـک عـده مـردم
آویختـه میشـود ،ایـن پیرایههـای زیـادی و دروغیـن؛ اینهـا انفـاق نیسـت،
چـرا؟ چـون خالئـی را پـر نمیکنـد.
 ...گاهـی پـر کـردن شـکم گرسـنه هـم انفـاق نیسـت ،در یـک شـرایطی
اینجـوری اسـت .در آن شـرایطی کـه فقـر و گرسـنگی ماننـد گیـاه هـرزهای،
بیحسـاب دارد بـر روی زمینهـا میرویـد ،آنجـا پـر کـردن شـکم یـک گرسـنه
مثـل قیچـی کـردن پیکـره بـاالی یـک دانـه علـف هـرزه اسـت .در صحـرا علـف
هـرزه چقـدر قیمـت دارد؟ باالخـره از جلـوی چشـم ،یـک گیاه هرزه کم میشـود،
اما چقدر این کار اساسی است؟ چقدر جالب است این کار؟ خیلی کم و ناچیز.
بنابرایـن انفـاق آن چیـزی اسـت کـه یـک خالئـی را پـر میکنـد .یـک نیـازی
را بـرآورده میکنـد ... .انفـاق کار مردمـان باهـوش اسـت .آنهایـی کـه خألهـا و
نیازهـا را میفهمنـد و حاضـر میشـوند بهجـا آن خألهـا و نیازهـا را پـر کننـد... .
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 -2کظم غیظ
ْ َ
َْ َ
َ«و الک ِاظ ِمی َـن الغیـظ» و فروبرنـدگان خشـم .فروبرنـدگان خشـم یعنـی چـه؟
یعنـی بـر اسـاس احساسـات کار نمیکننـد ،همهجـا عقـل؛ امـا گاهـی عقـل هـم بـا
َ َ َ ْ ُ َّ
خشـمهای درسـت همـراه اسـت ،نمیبینیـد در قـرآن میگوید« :أ ِش ّـد ُاء َعلـی الکف ِار
ْ َ
َْ َ
ُر َح َم ُـاء َب َین ُه ْـم» .اینـی کـه میگوینـد َ«و الک ِاظ ِمی َـن الغیـظ» معنایـش ایـن نیسـت کـه
شـما خیـال کنیـد میخواهیـم بگوییـم خشـم یـک ملـت ،خشـم یـک انسـان،
خشـم یک جامعه ،علیه آنکسـانی که باید بر آنان خشـم گرفت ،نیسـت و نابود
بـاد ،نـه .قـرآن هـم نمیگویـد کـه ایـن خشـمها را فروبخوریـد ،میگویـد بـر اسـاس
ْ َ
َْ َ
خشـم ،کاری انجـام ندهیـد«َ .و الک ِاظ ِمی َـن الغیـظ» کظـم کننـدگان ،فروبرنـدگان.
نـه فرامـوش کننـدگان؛ فروبرنـدگان غیـظ و خشـم؛ کـه وقتـی خشـم فرونشسـت،
انسـان میتوانـد باعقـل ،بـا درک ،آنچـه را کـه شایسـته اسـت انجـام بدهـد.
 -3چشمپوشی از خطای مردم
َ ْ َ َ َ َّ
الن ِاس» گذرنـدگان از مردم ،عفو کننـدگان از خطاهای مردم.
«و الع ِافیـن ع ِـن
از اشـتباهات مـردم ،از خطاهـای مـردم ،از گناهـان مـردم ،از لغزشهـای مـردم
بایـد گذشـت ،بایـد صرفنظـر کـرد .از آن گناهـی نباید صرفنظر کـرد که لغزش
نبـوده اسـت .خـدا هـم از یـک چنیـن گناهـی مشـکل صرفنظـر بکنـد .از آن
عمـل خالفـی نبایـد صرفنظـر کـرد کـه از روی تعمـد و عنـاد انجام گرفته اسـت،
امـا لغزشهـا ،قصورهـا کـه در کار عامـه مـردم فـراوان هسـت ،قابـل گذشـتن و
ْ
َ َّ
النـاس َو ا َّلل ُـه یح ُّ
ـب ْال ُم ْح ِس ِـن َ
ین» و خـدا دوسـت
عفـو کـردن اسـت«َ .و ال َع ِافی َـن ع ِـن ِ
ِ
مـیدارد مردمـان احسـان کننـده را.
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 -4یاد خدا و استغفار

َّ
َ َ ُ َ َ ً َ َ َ
دیگـر از نشـانههای باتقواهـا چیسـت؟ َ«و ال ِذی َـن ِإذا ف َعلـوا ف ِاحشـة أ ْو ظل ُمـوا
َْ ُ
َ َ َْ ُُ
َ َ
أنف َس ُـه ْم ذک ُـروا ا ّلل َه ف ْاس َـتغف ُروا ِلذن ِوب ِه ْم» آنکسـانی کـه چون گنـاه بزرگی انجام
َ َ َ َْ ُ
دهنـد ،یـا بـر خویشـتن سـتم کننـد« ،أ ْو ظل ُمـوا أنف َس ُـه ْم» بـر نفسهـای خـود ظلـم
ً
َ
َ َ
روا بدارنـد« ،ذک ُـروا ا ّلل َـه» فـورا به یـاد خدا بیفتند .در وادی غفلت ،زیر سـرپوش
غفلـت ،دیـر نپاینـد .یـک آیـهای اسـت ،خیلـی عجیـب اسـت در قـران ،درزمینـه
ً َ َّ
َ َّ
َّ َ
تذکـر پیـدا کـردن؛ ِ«إ ّن ال ِذی َـن اتق ْـوا» ،ایـن هم بـرای باتقواهاسـت اتفاقـا«ِ ،إ ّن ال ِذ َین
َ َّ َ َ َ َّ
َّ َ َ َ َّ ُ َ ٌ
ن بـا آن
ان تذک ُـروا» وقتـی یـک گـروه شـیطا 
اتق ْـوا ِإذا مسـه ْم ط ِائـف ِمـن الشـیط ِ
معنـای وسـیعی کـه شـیطان دار د وقتـی یـک گروهـی شـیطان و شـیطانصفت
او را احاطـه میکننـد تـا گمـراه کننـد تـا از راه بـه در ببرنـد تـا او را بـه فراموشـی
ً
َ
َ َ
بیندازنـد« ،ذک ُـروا ا ّلل َـه» فـورا بـه یـاد خـدا بیفتـد انسـان.
یـاد خـدا یـک چنیـن چیـزی اسـت .یـاد خـدا حربـهای اسـت در دسـت مـا
علیه شـیطانها ،یاد خدا ریسـمانی اسـت در اختیار ما ،برای نجات از ورطهای
کـه دشـمنان هوشـیاری مـا ،در برابـر مـا بـه وجـود آوردهانـد .یـاد خـدا خیلـی چیـز
ارزشـمند و قیمتـی اسـت.
َ
َ َ
«ذک ُـروا ا ّلل َـه» چـون کار خالفـی بکننـد یا بر خویشـتن ظلم بکننـد ،خدا را به
َ َْ ُُ
یـاد میآورنـد« .ف ْاس َـتغف ُروا ِلذن ِوب ِه ْـم» پـس طلـب غفـران و مغفـرت میکننـد بـرای

گناهانشـان ،در جسـتجو میآینـد کـه ایـن گنـاه ،ایـن خلأ التیـام پیـدا کنـد ،امـا
َ َ ْ ْ ُ ُّ ُ َ َّ َ
همیـن هـم بـدون کمـک پـروردگار ممکـن نیسـت« .و مـن یغ ِفـر الذن
ـوب ِإلا ا ّلل ُـه» و
چـه کسـی غفـران و مغفـرت میبخشـد گناهـان را بهجـز خـدا؟
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 -5عدم اصرار بر گناه
تلاش از تـو و حرکـت از تـو و برکـت از خـدا؛ تلاش و کوشـش از مـا و قبـول از
َ
خـدای مـا .پـس تلاش را از پرونـده خودمـان ،حـق نداریـم حـذف کنیـم«َ .و ل ْـم
یص ُّـروا َع َلـی َمـا َف َع ُلـوا َو ُه ْـم ْیع َل ُم َ
ـون» بـر آنچـه کـه میداننـد گنـاه اسـت ،اصـراری
ِ
ُ
ٌ
ْ
ُ
ُ
َ
ولئـک َج َزاؤه ْـم َمغ ِف َـرة ِم ْـن َر ِّب ِه ْـم» اینچنیـن کسـانی کـه از تلاش و
نورزنـد« .أ ِ
کوشـش بازنمیایسـتند ،اسـتغفار میکنند برای گناهان ،اصرار نمیورزند در راه
خطـا و خلاف؛ اینچنیـن آدمهایـی پاداششـان مغفـرت از سـوی پروردگارشـان
ْ َْ
َ
َ َ َّ ٌ َ
ـات ت ْج ِـری ِم ْـن ت ْح ِت َهـا الأن َه ُـار» و بهشـتهایی کـه در زیـر آن نهرهـا
اسـت« .و جن
َ
ْ
َ
جـاری اسـت« ،خا ِل ِدی َـن ف یهـا َو ِن ْع َـم أ ْج ُـر ال َع ِام ِلی َـن» در آن جاودانهانـد و چـه نیکـو
َ
پـاداش عملکننـدگان اسـت .بـاز اینجـا میگویـد پـاداش عملکننـدگان« ،أ ْج ُـر
ْ
ال َع ِام ِلی َـن» .مسـأله عمـل یکـی از مسـائل بسـیار مهـم اسـت... .
�ذ
ث
م�بح� اول
ن�گاهی گ را ب�ه
پذیرش اسالم (ایمان) مالزم سلسله تعهدات و مجموعه
مسئولیتهایی (اطاعت) است که برای انجام آن نیازمند مجهز شدن
به سالح تقوا است .حرکت در این مسیر با لغزشهایی همراه است که
غفران و رحمت الهی التیام دهنده این لغزشهاست .مهمترین ثمره
حرکت در مسیر ایمان و التزام به تعهدات ،سعادت الهی است.
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سؤاالت:
 -1معنای ایمان چیست؟
 -2لوازم ایمان چیست؟
 -3ویژگیها و شاخصهای مؤمن چیست؟

بسماهلل َّ
الرحمن َّ
حیم
الر ِ
ِ
َی ْس َـئ ُل َون َ
اهلل َو َأ ْصل ُحـوا َ
ک َعـن ْال َأ ْنفـال ُقـل ْال َأ ْنف ُـال ل ّلـه َو َّ
الر ُسـول َف َّات ُقـوا َ
ذات
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
َّ ْ ْ ُ َ َّ
َ َ َ ُ َُ ْ ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َب ْی ِن ُک ْـم َو أ ُ
ْ
طیعـوا اهلل و رسـوله ِإن کنتـم مؤ ِمنیـن (ِ )1إنمـا المؤ ِمنـون الذیـن ِإذا
ً
ُ َ ُ َ َ ْ ُُ ُُ ْ َ ُ َ ْ ََْ ْ ُ ُ َْ
زادت ُه ْـم إیمانـا َو َعلـی َر ِّب ِه ْـم
کـر اهلل و ِجلـت قلوبهـم و ِإذا ت ِلیـت علی ِهـم آیاتـه
ذ ِ
َ
ُ
َ
ّ
ُ
ْ
ُ
َ ُ ُ َ َّ َ
ـون ( )3أولئ َ
ـلاة َو م ّمـا َر َزق ُ
َی َت َوَّکل َ
ناه ْـم ُی ْنفق َ
ـون ( )2ألذیـن یقیمـون الص
ـک ُه ُـم
ِ
ِ
ِ
ْ ٌ
ٌ َ
ـون َح ّق ًـا َل ُه ْـم َد َرج ٌ
ْال ُم ْؤم ُن َ
ـات ِع ْن َـد َر ِّب ِه ْـم َو َمغ ِف َـرة َو ِر ْزق کری ٌـم ()4
ِ
سوره مبارکه انفال
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انفال

َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َْ
ـال» از تـو میپرسـند ای پیامبـر در مـورد انفـال ،1سـؤال
ف
ن
«یسـئلونک ع ِـن الأ ِ
ً
میکننـد کـه انفـال بـرای کیسـت و ّ
یتـوان بـه
حـق کیسـت .انفـال را مختصـرا م 

ایـن صـورت ترجمـه کـرد؛ انفـال یعنـی ثروتهایـی کـه بـه عمـوم مسـلمانان
ً
متعلق اسـت .یک نمونه مثال درآمدهایی اسـت که در جنگ نصیب مسـلمانان
میشـود ،نـه هـر درآمـدی ،درآمدهـای خاصـی .یـک نمونـه از انفـال ،معـادن
اسـت ،ایـن ثروتهـای زیرزمینـی .یـک نمونـه از انفال این جنگلهاسـت .یک
نمونـه از انفـال ایـن دشـتها و مرتعهـای عظیمـی سـت کـه در گوشـه و کنـار و
بـر سـر کوههـا قـرار دارد .انفـال بهطـور خالصـه ،آن ثروتهایـی را میگوینـد کـه
متعلـق بـه یـک فـرد خـاص یـا بـه یـک جمـع خـاص نیسـت ،در اختیـار همـگان
اسـت ،از آن تمامـی ملـت اسـت«ُ ... .قـل ْال َأ ْنف ُـال ل ّلـه َو َّ
الر ُ
ـول» انفـال از ِآن خـدا
س
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
و از ِآن پیامبـر اسـت .از ِآن خـدا یعنـی چـه؟ یعنـی بـرای یـک عـده معینـی از

مـال خـدا بـه روی
مـال خداسـت ،آنچـه بایـد نـام ِ
بنـدگان خـدا نیسـت .آنچـه ِ

آن گذاشـت ،ایـن در حقیقـت آن چیـزی اسـت کـه بایـد صـرف بشـود در اهـداف
الهـی ... .بایـد در راه مصالحـی کـه خـدای متعـال معیـن کـرده اسـت ،صـرف و

خـرج بشـود .پـس مـال اهلل ،انفـال از ِآن خـدا هسـت ،بـه ایـن معناسـت.
َّ ُ
ـول» ،یعنـی چـه؟ از ِآن رسـول اسـت ،یعنـی چـه؟ مگـر رسـول یـک
َ«و الرس ِ
مـال خـدا را هرکسـی ممکـن اسـت بـه خـودش
قطبـی در
مقابـل خداسـت؟ نـه! ِ
ِ
مال خداسـت،
حق بدهد که در آن تصرف کند .همه ممکن اسـت بگویند این ِ

مـا هـم بنـده خداییـم و بـه این نام ظاهرپسـند خوشظاهـر ،با این نـام عامیانه
 1بحث انفال را میتوان بهعنوان مصداقی که در آن اطاعت از خدا و رسول واجب میباشد ،تلقی نمود.
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مـال
مـال خداسـت ،مـا هـم بنـده خـدا هسـتیم؛ ایـن ِ
جـاذب ،کـه ایـن مـالِ ،
عمومـی را در مصـارف شـخصی خودشـان مصـرف نماینـد؛ یـک چنیـن چیـزی
مصالـح عمـوم مسـلمانان و
مـال خـدا ،اگرچـه بایـد بـه
ممکـن اسـت؛ بنابرایـن ِ
ِ

بنـدگان واقعـی خـدا برسـد ،امـا به مصلحت عموم رسـیدن ،به این معنا نیسـت
کـه َبـل َبشـو باشـد ،هـر کـه هـر چـه دلـش خواسـت مصرف بکنـد .الزم اسـت یک

مرکزیتـی باشـد ،یـک دسـت قدرتمنـدی باشـد که نماینـده خدا و ّقیـم امور مردم

محسـوب بشـود ،او کیسـت؟  ...در زمـان وجـود پیغمبـر ،رسـول اهلل ،پـس از
عـادل الهـی؛ آنکسـی کـه زمـام
امـام
ِ
او امـام معصـوم ،ا گـر امـام معصـوم نباشـدِ ،
حکومـت اسلامی بایـد در دسـت او باشـد ،او مسـلط بـه امـر انفـال اسـت .ایـن
قسـمت اول آیـه کـه البتـه موردبحـث مـا ایـن قسـمت از آیـه نبـود.
ِ

لوازم ایمان

بعـد از آنـی کـه مصـرف انفـال را معیـن میکنـد ،میفرمایـد«َ :ف َّات ُقـوا َ
اهلل
َ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َُ ْ ُ
ک ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم َ
نین» .اگر مؤمن هستید،
َوأ ْص ِل ُحوا ذات بی ِنکم و أطیعوا اهلل و رسوله ِإن
ً
اوال تقـوای خـدا پیشـه کنیـد«َ ،ف َّات ُقـوا َ
اهلل» پـس از
ایـن سـه کار را انجـام بدهیـد:
َ
خـدا پـروا بداریـد .در ترجمـه فارسـی ناگزیرانـه ای کـه مـا کردیـم «َ ...وأ ْص ِل ُحـوا
ُ
َ
ذات َب ْی ِنک ْـم» فیمابیـن خـود را اصلاح کنیـد .اختالفـات را در میـان خـود از میان
برداریـد .بـه سـود حقیقـت ،آنکسـانی کـه سـخنی غیـر حقیقـت مـی گوینـد ،از
سـخن خـود دسـت بکشـند ،اختالفـات را از میـان خـود برداریـد«َ .و َأ ْصل ُحـوا َ
ذات
ِ
ُ
َب ْی ِنک ْـم» میـان خـود را اصلاح کنیـد ،بـر سـر چیزهای جزئـی به جان هـم نیفتید،
بهانـه بـرای بـه جـان یکدیگـر افتـادن نجوییـد .خاصیـت یـک عـده مردمـی کـه
جنگشـان میآیـد بـا دوسـتان و بـا دشـمنان ،همین اسـت کـه دنبـال بهانههای
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کوچـک بـرای جنگیـدن و دعـوا کـردن و ایجـاد اختلاف میگردنـد .نصیحـت
خـدا و رسـول بـه اینگونـه مـردم ایـن اسـت کـه بهجای آنکـه بـرای جنگیدن با
دوسـتان بهانـه بجوییـد ،بـرای جنگیـدن بـا دشـمنان بهانهها را پنهـان نکنید.
َ
ا گـر اهـل جنگـی ،بـا دشـمن بجنـگ ،بـا بـرادر چـرا؟ بـا دوسـت چـرا؟ َ«وأ ْص ِل ُحـوا
ُ
َ
ذات َب ْی ِنک ْـم» ایـن دو تـا توصیـه بـزرگ ،توصیـه سـوم یـک مطلبـی اسـت که کلی
اسـت و شـامل همـه کارهـای نیـک و اجتنـاب از همـه کارهـای بـد میشـود«َ ،و
َ
َ
طیعـوا َ
أ ُ
اهلل َو َر ُسـول ُه» و اطاعـت کنیـد ،فرمـان ببریـد خـدا را و پیامبـرش را«ِ ،ان
ُ
ک ُنتـم ُم ِؤمنی َـن» اگـر شـما مؤمنیـد.

تعریف ایمان
مسـأله ایمـان ،ایـن ِگ َـر ِوش قلبـی ،وابسـتگی فکـری و اعتقـادی و روانـی بـه

یـک مطلـب ،بـه یـک شـخص ،بـه یکقطـب و بـه یـک مرکـز کـه نامـش ایمـان
اسـت ،تنهـا بـه همیـن خالصـه نمیشـود کـه در قلـب ،انسـان ایـن گـروش و
گرایـش و گرویدگـی را داشـته باشـد .آنوقتـی ایمـان بهصورت راسـتین در کسـی

طبـق آن ایمـان عمـل کنـد .آنوقتی کسـی میتوانـد ادعا کند
وجـود دارد کـه بـر ِ
مؤمـن واقعـی اسـت کـه بـه لوازم ایمـان و تعهدات ایمـان پایبند باشـد .آنوقتی

واقعیت
متن
ِ
کسـی میتوانـد بگویـد مـن بـه خدا مؤمـن و معتقدم که زندگـی او و ِ
وجود او ،با آنکسـی که منکر خداسـت ،تفاوتی داشـته باشـد .آنکسـی که امروز
منکـر خداسـت ،عملـش بـا عمل آنکسـانی که مدعی خدایند چـه تفاوتی دارد؟
هـر دو ظلـم میکننـد .هـر دو در مادیـات تـا خرخـره غـرق شـدند .هـر دو بـرای
ایـن چنـد صبـاح زندگـی ،چنـد روز دیگر بیشـتر نفـس زدن و دو لقمـهای خوردن
ّ
و فضـا را متعفـن کـردن ،بـرای دو صبـاح بیشـتر راحـت زیسـتن ،حاضرنـد همـه
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فضیلتهـا را زیـر پـا بگذارنـد .منتهـا اینیکـی صـاف میگویـد من به خـدا معتقد
نیسـتم ،آن دیگـری مدعـی اسـت کـه به خدا معتقد اسـت .این چـه جور ایمانی
اسـت؟ آیـه قـرآن در اینجـا صریـح اسـت .اینجـا دیگـر حسـاب اسـتدال لهای
عقلـی نیسـت کـه شـبهه بـردارد؛ بایـد این کارهـا را انجـام بدهید ،ا گـر مؤمنید؛ و
َ
َ
طیعـوا َ
یکـی از ایـن کارهـا«َ ،و أ ُ
اهلل َو َر ُسـول» خـدا و پیامبـر را اطاعـت کنیـد ،دنبـال
فرمـان آنهـا راه بیفتیـد.
ـورد مـال
فرمـان خـدا چیسـت؟ هرچـه هسـت ،بدیهـی اسـت کـه خـدا در م ِ
ِ

جـان آدمـی ،در مـورد عمـر آدمـی ،در مـورد روابـط آدمـی بـا سـایر
آدمـی ،در ِ
مـورد ِ

انسـانها ،در مـورد روابـط انسـان باخـدا ،در مـورد روابـط انسـان بـا حیوانـات و
حتـی بـا گیاهـان ،تعهدهـا ،مسـئولیتها ،تکلیفهـا ،وظیفههایـی معیـن کـرده
اسـت .در ایـن هـم ا گـر خـدا را اطاعـت کردیـد ،میتوانیـد بگوییـد مـا مؤمنیـم،
ِواال ایمـان بهصـرف اینکـه قلـب انسـان و دل انسـان بـه یکقطبـی وابسـته
اسـت ،امـا شـعاع ایـن وابسـتگی در عمـل ،در دسـت ،در زبـان ،در پـا و در اعضـا و
ً
جـوارح دیگـر منعکـس نیسـت ،بـه درد نمیخـورد؛ بلکـه اصلا نـام ایمـان ازنظـر
اسلام بـرای او صـدق نمیکنـد ،ایـن منطـق قرآن اسـت«َ .ف َّات ُقـوا َ
اهلل» پس از خدا
َ
پـروا کنیـد«َ ،و َأ ْصل ُحـوا َ
طیعوا َ
ذات َب ْی ِن ُک ْـم» فیمابیـن خـود را اصلاح کنیـد«َ ،و أ ُ
اهلل
ِ
َ
ْ ُ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
َو َر ُسـول» خـدا و رسـولش را اطاعـت کنیـد«ِ ،إن کنتـم مؤ ِمنیـن» اگر شـما مؤمنید.
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خصوصیات مؤمنین
خـب ،بـه مناسـبت نـام مؤمـن در پایـان ایـن آیـه ،آیـه بعـد دربـاره صفـات
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ُ
ک َر
مؤمنان و شرایط ایمان ،باز ادامه سخن میدهد«ِ :إنما المؤ ِمنون ال
ذین ِإذا َذ َ ِ
ً
ُ َ َ ْ ُُ ُُ ْ َ ُ َ ْ ََْ ْ ُ ُ َْ
إیمانا َو َعلی َر ّبه ْم َی َت َ َّوک ُل َ
ون * أ ّلذینَ
زادت ُه ْم
اهلل وجلت قلوبهم و إذا ت ِلیت علیهم آیاته
ِِ
َِ َ َ ِ ََْ ُ ِْ ُ َ ُ
َ ُُ ُْْ ُ َ َ ًّ
قیمـون ّ
ُی ُ
مؤمن
الصـلاة َو ِم ّمـا رزقناه ْم ُین ِفقـون * أ ِ
ولئک هم المؤ ِمنون حقا»؛ بـرای ِ
راسـتین ،پنـج خصلـت در اینجـا معینشـده .ممکـن اسـت ایـن پنـج خصلـت در
گوینـده و شـنونده نباشـد ،امـا ا گـر کسـی درراه ایجـاد ایـن پنـج خصلـت در خـود،
نـام
تالشـی و فعالیتـی بکنـد ،بـاز در راه ایمـان ،در راه
ِ
هـدف ایمـان و شایسـته ِ
مؤمـن هسـت .مؤمـن راسـتین آنکسـی سـت کـه ایـن پنـج صفـت در او باشـد.
 -1بیم به هنگام یاد خدا
َّ
ً
اول؛ «إ َّن َمـا ْال ُم ْؤم ُن َ
ـون» منحصـرا مؤمنـان« ،الذی َـن» آنکسـانی هسـتند کـه ِ«اذا
ِ
ِ
َ َ ْ ُُ
ُذک َـر ُ
ُ
ُ
ْ
اهلل» چـون یـاد شـود خـدا« ،و ِجلـت قلوبهم» به بیـم آید دلهایشـان؛ یعنی
چـه بـه بیـم بیایـد؟ ترسـیدن از خـدا بـه چـه معناسـت؟ آیـا ترسـیدن یـک گنهکار
در مقابـل قاضـی اسـت ،یـا نـوع دیگـر و لطیفتـری اسـت؟ ممکـن اسـت کسـی
بگویـد مـن گناهـی نکـردم ،از خـدا هـم نمیترسـم .بلـه ،ترسـیدن گنـهکار در
مقابـل قاضـی و دادسـتان ،آنکسـی کـه بایـد آدم را مجـازات کنـد ،آن نوع ترس
نداشـتن گنـاه ،البتـه منتفـی اسـت؛ تـا چـه کسـی باشـد کـه بتوانـد مطمئـن
بـا
ِ
باشـد کـه گناهـی نـدارد.

امـا یـک نـوع تـرس دیگـر هسـت کـه آن ناشـی از معرفـت اسـت .انسـان در
ً
مقابـل اشـیای بـزرگ ،ذوات عظیـم ،حقیقتهـای باشـکوه ،قهـرا احسـاس
وجودی انسـان این اسـت ،ترکیب روحی و
دهشـت و حیـرت میکنـد .خاصیـت
ِ
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چیـز باعظمتی ،هر انسـانی
جسـمی انسـان ایـن را ایجـاب میکنـد؛ در
مقابـل هر ِ
ِ
حالـت دهشـتی را در خـود احسـاس میکنـد.

ایـن حالـت دهشـت ،نـه از بـاب ایـن اسـت کـه از او میترسـد ،ممکـن اسـت
او هیچ ترسـی نداشـته باشـد ،به این معنا که ّ
تعرضی بکند ،ترس ناشـی از گناه
نیسـت اینجـا؛ بلکـه ایـن دهشـت و بیمناکـی ،ناشـی از احسـاس عظمـت او و
حقـارت خویشـتن در مقابـل اوسـت .اینچنیـن ترسـی از خدا جـا دارد،
احسـاس
ِ
مطلوب اسـت ،الزم اسـت ،مفید اسـت .آنکسـی که در مقابل پروردگار ،خود را
کوچـک و ناقـص و حقیـر میبینـد و خـدا را بـه تمـام شـئون امـور خویـش مسـلط
و مهیمـن و مسـیطر مشـاهده میکنـد ،اینچنین انسـانی سـعی میکنـد جز از آن
خـط سـیر مسـتقیمی کـه خـدای عالـم بـرای او معیـن کـرده ،از راه دیگـری سـیر
ِ
نکنـد ،حرکـت نکنـد .ایـن بزرگتریـن ضامـن اجرایـی عمـل و حرکـت و تلاش
سـلم.
اسـت در یـک انسـان مسـلمان و در یـک جامعـه ُم ِ
اینـی کـه میبینیـد امیرالمؤمنیـن در نیمههـای شـب ،در شـبهای مـاه
رمضـان ،بـه خـود میپیچـد و اشـک میریـزد؛ اینـی کـه میبینیـد امـام سـجاد
گاهی صیحه میزند؛ اینی که میبینید رسـولاهلل ،با همه جاللت و عظمتش،
رختخـواب مـرا جمـع کنیـد،
وقتـی دهـه سـوم مـاه رمضـان میآیـد ،میگویـد
ِ

بسـتری بـرای خـود نمیگسـتراند؛ یعنـی شـبها دیگـر وقـت خـواب نیسـت،
وقت عبادت اسـت ،وقت ّ
تضر ع اسـت ،وقت خضوع اسـت در مقابل پروردگار؛

اینهـا را گمـان مکـن کارهـای تصنعـی اسـت کـه انجـام میگیـرد .چقـدر ناقص
و نـاآ گاه اسـت آنکسـی کـه بگویـد امـام در دعـای ابوحمـزه میخواهـد بـه مـردم
چیـز یـاد بدهـد و خـودش را نمیگویـد .چقـدر نـاوارد و بیاطلاع از روح دعـا و از
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بنـدگان صالـح باخداسـت ،آنکسـی که خیال میکنـد آن گریه
کیفیـت مناجـات
ِ

اشـک امام علیهالسلام برای آموزش دادن اسـت ... .او این عظمت را
و ناله و ِ
میفهمـد ،میگیـرد ،درک میکنـد و بـه همیـن دلیـل اسـت که آنجـور میپیچد
و اشـک میریـزد.
وقتیکـه یـاد خـدا بـه میـان بیایـد ،آن حالـت هیبـت ،آن حالت خشـیت ،آن
احسـاس تـرس و بیـم ،آن حالـت رعبـی کـه ناشـی از احسـاس حقـارت خـود در
ُ َ ُ َ ْ
اهلل َو ِجلـت
کـر
مقابـل عظمـت خداسـت ،بـر دل مؤمـن مسـلط میشـود«ِ ،إذا ذ ِ
ُُ
قل ُوب ُه ْـم» .خـدا بـرای انسـان از صـورت بازیچـه بیـرون میآید ،نام خـدا از صورت
یـک ذکـر اعتیـاد گونـه خـارج میشـود .در مجلـس یـک نفـر کـه مینشـیند؛ یـا
اهلل ،بهعنـوان یـک جملـه احترامآمیـز؛ خمیـازه کـه آدم میکشـد ،آخـرش الالـه
اال اهلل ،بـا خسـتگی؛ از ایـن حالتهـا کـه نشـانه بیاعتنایی و بـی ادراکی و عدم
حساسـیت روان انسـان در مقابل یاد خدا و نام خدا و عظمت خداسـت ،از این
صورتهـا دیگـر خـارج میشـود قلـب یـک انسـان خداشـناس و عظمـت بیـن،
کسـی کـه ادرا ک میکنـد و احسـاس میکنـد عظمـت پـروردگار را... .
 -2فزونی ایمان به هنگام تالوت قرآن
ً
َ ُ َ ْ ََْ ْ ُ ُ َْ
زادت ُه ْـم إیمانـا» .نشـانه دیگـر مؤمـن ایـن اسـت کـه
«و ِإذا ت ِلیـت علی ِهـم آیاتـه
وقتـی آیـات خـدا بـر آنـان فـرو خوانـده میشـود ،یـا خودشـان میخواننـد یـا کـس
یگـردد،
دیگـری بـرای آنهـا ایـن آیـات را فـرو میخوانـد ،ایمانشـان افـزون م 
ً
َْ
«زادت ُه ْـم إیمانـا» ... .ایمـان بهصـورت یک آب را کد ،در وجـود یک مؤمن ،معنی
نـدارد .آنکسـانی کـه یککلمـهای را در کودکـی فراگرفتهانـد ،براثـر شـک دوران
بلـوغ ،آنیـک کلمـه از آن صالبـت و از آن عظمـت در روح اینهـا افتـاد ،کوچک
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شـد ،ناقـص شـد ،ناچیز شـد ،یکنیمـه ایمانـی ،یکنیمه حقیقتی در روحشـان
باقـی مانـد ،آنهـم براثر پیش آمدن جریانات و حوادث گوناگون ،مدام کاسـته
شـد و کاسـته شـد؛ یـک چنیـن ایمانـی یـک روزی هـم از انسـان بهآسـانی گرفتـه
میشـود .ایمـان مسـتودع ،ایمـان عاریـت ،مؤمـن اینجـوری نیسـت .مؤمـن
راسـتین ،آن مؤمنـی اسـت کـه اگـر یـک کلمـه از حقایـق و معـارف دینـی و الهـی
در دل اوسـت ،آن یـک کلمـه را بـا تدبـر ،بـا دقـت نظـر ،بـا اندیشـیدن ،بـا هـر چه
نسـبت بـه آن یـک کلمـه مسـاعد ،ایمـان خـود را زیادتـر کـردن ،ایـن ایمـان را از
زایـل شـدن نجـات بدهـد .مؤمـن واقعـی ایـن اسـت.
از ایـن آیـه و از ایـن جملـه اسـتفاده میکنیـم کـه بـا تلاوت قـرآن ،ایمـان
انسـان مؤمـن بایـد زیـاد بشـود؛ و از ایـن جملـه اتخـاذ سـند میکنیـم ... ،و بـه
آنکسـانی کـه میگوینـد قـرآن را ترجمـه نکنیـد ،معنـا نکنیـد ،تفسـیر نکنیـد کـه
عقـل مـا نمیرسـد ،بـه آنهـا میگوییـم اگـر مـا قـرآن را نمیتوانسـتیم بفهمیـم،
چگونـه ایمـان مـا بـا خوانـدن قـرآن زیـاد میشـود؟ پـس پیداسـت ،قـرآن کتـاب
رمز نیسـت .قرآن کتابی اسـت که باید آن را خواند بهقصد فهمیدن و فهمیدن
بهقصـد افـزون شـدن و نیرومندتـر شـدن ایمـان... .
 -3توکل بر خداوند

دنبالـه آیـه َ«و َعلـی َر ّبه ْـم َی َت َ َّوک ُل َ
ـون» ،نشـانه دیگـر مؤمنیـن ایـن اسـت کـه بـر
ِِ

پـروردگار خـود تـوکل و اتـکا میکننـد؛ یعنـی چـه تـوکل میکننـد؟ یعنـی دسـت
را روی دسـت میگذارنـد ،میگوینـد خـدا خـودش درسـت میکنـد؟ نـه ،معنـای
توکل این نیسـت .آنکسـی که دسـت روی دسـت میگذارد در مقابل تکلیفها
و تعهدهـا و مسـئولیتها ،بهجـای اینکـه نیروی خود را مسـئول بداند ،معجزه
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خدایـی را مسـئول فـرض میکنـد؛ اینچنیـن آدمـی بایـد بدانـد کـه قـرآن ایـن
عمـل را رد کـرده اسـت ،بهصـورت مشـت محکمـی بـر دهـان بنیاسـرائیل کـه
َ ْ َ ْ َْ َ
ـک َف َقات َلا إ َّنا َه ُ
ـت َو َر ُّب َ
اه َنا َقاع ُد َ
ون» تـو و پروردگارت
بـه موسـی گفتنـد« :فاذهـب أن
ِ
ِ ِ
بروید ،مشـغول جنگ بشـوید ،با دشـمن بسـتیزید ،ما اینجا نشسـتیم به تعبیر
بنـده کنـار دیـوار ،زیـر سـایه وقتـی فتـح کردیـد ،مـا را هـم خبـر کنیـد تـا بیاییـم.
ایـن را قـرآن نفـی میکنـد . ...پـس تـوکل بـه ایـن معنـا نیسـت .ایـن حرفـی کـه
در بیـن مـردم رایـج شـده دارم میگویـم تـا همـه بشـنوند و همـه بفهمنـد اینـی
کـه رایـج میـان مـردم اسـت؛ میگوینـد :آقـا ،خـدا خـودش بایـد اصلاح بکنـد ،از
بنـده خـدا کاری برنمیآیـد؛ ایـن غلـط اسـت .ا گـر از بنـده خـدا کاری برنمیآمـد،
ا گـر بـرای از بیـن بـردن و ریشـهکن کـردن فسـاد ،اراده آدمـی و نیـروی آدمـی بـه
کار نمیآمـد ،خـدا انبیـا را بسـیج نمیکـرد .مـردم را بـه پیـروی از انبیـا دعـوت
نمیکـرد... .
پـس تـوکل یعنـی چـه؟ تـوکل یعنـی در همـه حـال ،اتـکا و امیـدت بـه خـدا
باشـد .اگـر درسـت موشـکافی کنیـد ،میبینیـد بـا ایـن تعبیـری کـه بنـده عـرض
میکنـم :در همـه حـال اتـکا و امیـدت بـه خـدا باشـد؛ بـا ایـن تعبیـر ،تـوکل از
صـورت یکچیـز مخـدر درمیآیـد ،بهصـورت یـک عامـل برانگیزاننـده و عامـل
تحـرک ،جلـوه گـری میکنـد.
دیدیـد بعضیهـا در دشـواریهای زندگـی ،در بحرانهـا ،در آنجایـی کـه از
همـه وسـایل ظاهـری دستشـان کوتـاه اسـت ،چـه میکننـد؟ دیدیـد؟ شـنیدید؟
یکـی از چنـد کار را انجـام میدهنـد :یـا تسـلیم دشـمن میشـود ،میگویـد وقتـی
یـک کاری از مـن برنمیآیـد چـه کنـم؟ یـا تسـلیم مسـیر زندگـی عـادی میشـود.
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 ...راه دیگـر ایـن اسـت کـه بـه زندگـی خودشـان خاتمـه بدهنـد... .
 ...امـا بـرای انسـان باخـدا در دیگـری در بنبسـتها بـاز میشـود کـه بـاز
شـدن آن در ،درهـای دیگـری را ،درهـای شـرافت کـش را بـه روی او میبنـدد.
آن در ،چـه دری اسـت؟ در تـوکل بـه خـدا... .
بنبسـت از جنـگ احـد باالتـر؟  ...راههـای نجـات بهکلـی بسـته ،اسـلحهها
روی زمیـن افتـاده ،دشـمن مجهـز ،مسـلط ،مسـیطر ،آنچـه اینجا به داد انسـان
میرسـد ،آن دریچـهای اسـت کـه خداپرسـتان فقـط دارنـد؛ اتـکای بـه خدا .چه
بنبسـتی؟ بنبسـت کـدام اسـت؟ پیغمبـر از دنیـا رفتـه باشـد ،خـدای پیغمبـر
کـه از بیـن نرفتـه اسـت .تکلیـف کـه از بیـن نرفتـه اسـت .آدم بـا تـوکل در اینجـا
مثـل چـه کسـی عمـل میکنـد؟ مثـل امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابیطالـب ،مثـل
ّ
ابودجانـه ،مثـل دو تـا ،سـه تـا سـرباز دیگـر ،اینهـا آدمهـای بـا تـوکل بودند .بی
توکلهـا چـه کسـانی بودنـد؟ آنهایـی که از احد تا مدینه ،پشـت سرشـان را هم
نـگاه نکردنـد ،دویدنـد تـا خـود دروازههـای شـهر... .
لـذا آنکسـی کـه تـوکل را دسـت بـر روی دسـت گذاشـتن ،بـه امیـد آینـده
مجهـول بیتلاش نشسـتن ،ایمـان خـود را از نیـروی خـود سـلب کـردن ،معنـا
میکنـد؛ آنکسـی کـه تـوکل را بـه معنـای خـط نسـخی بـر روی اراده انسـان و
قـدرت او وانمـود میکنـد؛ اینچنیـن آدمـی یـا تـوکل را نمیفهمـد ،اسلام سـرش
نمیشـود ،تـوکل را درک نمیکنـد؛ یـا نـه؛ میفهمـد ،شـرف سـرش نمیشـود،
میخواهـد عوضـی معنـا کنـد تـا مـردم بـی تـوکل بـار بیاینـد تـا مـردم عوضـی بـار
بیاینـد .معنـای تـوکل ایـن اسـت«َ ،و َعلـی َر ّبه ْـم َی َت َ َّوک ُل َ
ـون» .بـه نظـر مـن دو بـال
ِِ
نیرومنـد بـرای پـرواز انسـان در تالشهـای زندگی ،یکی صبر اسـت ،یکی توکل.
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هـر امتـی کـه ایـن دو بـال را داشـته باشـد ،از تیـررس دشـمنهای خا کـی بهکلـی
دور خواهـد شـد؛ بـال صبـر و بـار تـوکل«َ ،و َعلـی َر ّبه ْـم َی َت َ َّوک ُل َ
ـون» این سـه تـا عالمت
ِِ
بـرای مؤمـن... .
 -4اقامه نماز
َّ َ ُ َ َّ َ َ
 ...چهـارم« ،ال ِذیـن ِیقیمـون
الصـلاة» آنهـا کـه به پـا میدارنـد نمـاز را .آقایان
َّ َ ُ َ َّ َ َ
توجـه کنیـد ،یـک فرقـی اسـت بیـن تعبیر الذین یصلون و «ال ِذین ِیقیمـون الصلاة».
یصلـون ،یعنـی نمـاز میگزارنـد .ا گـر فقـط نمـاز گـزاردن مطـرح بـود ،فقـط ایـن
ُ َ َّ َ َ
«یقیمـون
الصـلاة» بگوینـد،
دوال و راسـت شـدن مطـرح بـود ،اینجـا الزم نبـود کـه ِ
دو کلمـه بیاورنـد ،طـول و تفسـیر بدهنـد ،میتوانسـتند بگوینـد یصلـون ،الذیـن
یصلـون ،آنهایـی کـه نمـاز میخواننـد .پیداسـت کـه «یقیمـون الصـلاة» بـه پـا
میدارنـد نمـاز را ،غیـر از نمازخوانـدن یکچیـز دیگـری اسـت ،یـک حقیقت برتر
و باالتـری اسـت .چیسـت بـه نظـر شـما ایـن حقیقـت؟ بـه پـا داشـتن نمـاز یعنـی
چه؟
چنـد جـور میشـود احتمـال داد ،ممکـن اسـت همـه ایـن احتمـاالت هـم
درسـت باشـد .یکـی اینکـه بگوییـم اقامـه نمـاز ،بـه پـا داشـتن نمـاز ،یعنـی نمـاز
را بهصـورت کامـل ،بهصـورت همهجانبـه ،بهصـورت تمـام بهجـا آوردن،
ً
ُ َ َّ َ َ
«یقیمـون
الصـلاة»؛ و اقامـه در زبـان عـرب ،در اصالحـات عربـی ،اتفاقـا بـه همین
ِ
َ
َ
معانـی هـم هسـت؛ یعنـی کار را بهصـورت کامـل انجـام دادن« ،فأق ْـم َو ْج َه َ
ـک
ِ
ً
ّ
لدی ِـن َح ِنیفـا» همـه صـورت را ،همـه وجود را بهسـوی دیـن برگـردان ،بهصورت
ِل ِ
کامـل .یـک احتمـال ایـن؛ و واقعش هم همین اسـت که اگر کسـی نمـاز را اقامه
بـه ایـن معنـا بکنـد ،یعنـی بهصـورت کامـل انجـام بدهـد ،بـا ارکان صحیـح ،بـا
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ً
توجـه بـه آموزشهـا و الهامهـای نمـاز ... ،ا گـر کسـی اینجور نمـاز بخواند ،جدا
فلاح و رسـتگاری در انتظـار اوسـت.
آدمی که نماز خوب میخواند ،همه مشـکالت برایش آسـان اسـت .شنیدید
کـه بعضـی از بـزرگان دیـن ،در هنـگام توجه شـداید و مصیبتهـا ،دو رکعت نماز
میخواندنـد؟ شـنیدید کـه رسـول خدا در هنـگام بحرانها و شـدتها رو میکرد
َ
بـه بلال و میگفـت« :ارحنـا یـا بلال» بالل ما را آسـوده کـن ،برو اذان بگـو« .ا ِبرد
َ
ا
بـرد یـا بلال» خنککـن دل ما را ای بالل؛ یعنـی اذان بگو... .
ِ
َّ
ُ َ َّ َ َ
«ال ِذ َ
الصلاة»
یـن ِیقیمـون
اینیـک احتمـال ،احتمـال دیگـر ایـن اسـت کـه
نمـاز را بـه پـا میدارنـد ،یعنـی در جامعـه بـه پـا میدارنـد ،جامعـه را جامعـه
نمازخـوان میکنـد .بعضیهـا دلشـان خـوش اسـت کـه خودشـان نمـاز
میخواننـد ،بهجـای هفـده رکعـت در شـبانهروز ،پنجاهویک رکعـت میخوانند،
غیـر از نمازهـای مسـتحبی دیگـر .ا گـر بگوینـد ،بابـا ،مـردم گرو هگـروه از دیـن
دارنـد رو برمیگرداننـد ،غمشـان نیسـت.
گفـت :آن ِگلیـم خویـش بـه در میبـرد ز مـوج .میگویـد آقـا ،مـا گلیـم
خودمـان را درببریـم خیلـی کار اسـت ،خیلـی هنـر اسـت ،به دیگران نمیرسـیم،
بعضـی اینجوریانـد .آن عملـی کـه نشـانه ایمـان اسـت ،ایـن عمـل نیسـت.
هرکسـی نمـاز خـوب بخوانـد ،اما خودش بخواند ،دیگران کاری نداشـته باشـد،
ایـن درسـت نیسـت .درسـت نیسـت ،یعنـی کامـل نیسـت . ...
نشـانه ایمان چیسـت؟ اقامه صالة ،نماز را در جامعه به پا داشـتن ،همگان
را نمازخـوان کـردن ،نـه بـه معنـای اینکـه یـک عبـادت همهجانبـه انجـام
بدهنـد ... ،نـه اینکـه فالنـی نمازخـوان نیسـت ،نمازخوانـش کنیـم؛ یعنـی
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ً
جامعـه نمازخـوان ،یعنـی جامعـهای کـه دائمـا بـه یـاد خـدا و درراه خداسـت.
ـاک َن ْع ُب ُـد َو إی َ
جامعـهای کـه میگویـد «إی َ
ـاک َن ْس َـت ِع ُ
ین» جـز خـدا کسـی را عبـادت و
ِ
ِ
عبودیـت نمیکنـد و جـز بـه خـدا بـه هیچکـس دیگـر اتـکا و از کسـی اسـتعانت
نمیجویـد .جامعـه نمازخـوان یعنـی آن جامعـهای کـه هـرروز از سـردمداران
َّ ّ
فسـاد ،یعنـی مغضـوب علیهـم و از دنبالـه روان فسـاد ،یعنـی از
«ض ِالی َـن» ّتبـری
میجویـد .نمـاز اینهاسـت.
ا گـر کسـی سـعی کنـد انسـانهای دیگـر را نمازخـوان کنـد بـه ایـن معنـا ،این
در حقیقت تالشی و کوششی در راه عبودیت مطلق حق ،در راه ریشهکن کردن
فسـاد ،در راه از بیـن بـردن مـن و مـا ،در راه ایجـاد وحـدت اجتماعـی و انسـانی
میـان آحـاد امت مسـلمان و آحاد بشـریت ،تالشـی در این راه انجـام داده ،اقامه
صلاة یعنـی ایـن؛ یعنـی شـما کاری بکنیـد کـه همـه مـردم ،در هـرروزی پنـج
ـاک َن ْع ُب ُد َو إ َ
نوبـت و هـر نوبتـی چنـد بـار بگوینـد «إی َ
یاک َن ْس َـت ِع ُ
ین».
ِ
ِ
خـدا! فقـط در مقابـل تـو گـردن عبودیـت و پشـت عبودیـت خـم میکنیـم،
َْ ُ
ـوب
نـه در مقابـل غیـر تـو .هـرروزی چنـد نوبـت و هـر نوبتـی چنـد مرتبـه از «مغض ِ
َ
َّ ّ
َعل ِیه ْـم» و از
«ض ِالی َـن» یعنـی از سـردمداران فسـاد و از دنبالـه روان آنـان تبـری
بجویـد ،بیـزاری بجویـد ،یـک چنیـن جامعهای درسـت کنـد .امـکان دارد اقامه
صلاة هـم بـه ایـن معنـا باشـد.
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 -5انفاق
«و م َّمـا َر َز ْق َن ُ
اه ْـم ْینف ُق َ
ـون» نشـانه دیگـر مؤمنـان چیسـت؟ ایـن اسـت کـه
ِ
ِ
ازآنچـه بـه آنـان روزی کردهایـم ،انفـاق میکننـد .انفـاق یعنـی چـه؟  ...انفـاق
یعنـی پـر کـردن خألهـا و نیازهـا .آن خـرج کردنـی کـه خالئـی را پـر کند ،نیـازی را
بـرآورده کنـد ،ایـن را میگوینـد انفـاق... .
«و م َّمـا َر َز ْق َن ُ
اه ْـم ْینف ُق َ
ـون» ،یعنـی چـه؟ یعنـی مؤمنیـن آنکسـانی هسـتند کـه
ِ
ِ
ازآنچـه مـا بـه آنهـا روزی کردهایـم ،اسـم مـال در آن نیسـت؛ از پولهایـی کـه
بـه آنهـا دادهایـم؟ نـه؛ فـرق نمیکنـد ،از پولـی که دادیـم ،از عمری کـه دادیم،
از فرزنـدی کـه دادیـم ،از آبرویـی که دادیم ،از توان جسـمی کـه دادیم ،از زبانی
کـه دادیـم ،از فکـر و مغـزی کـه دادیـم ،از همـه امکاناتـی کـه دادیـم ،فرمود ِ«م َّما
َََْ ُ
«ینف ُق َ
ْ
ـون»... .
رزقناه ْـم» از هـر آنچـه مـا بـه آنهـا روزی دادهایـم ،چه میکنند؟ ِ
 ...بعدازایـن اگـر خواسـتید وقـت صـرف کنیـد ،ا گـر خواسـتید آبـرو مایـه
بگذاریـد ،اگـر خواسـتید پـول خـرج بکنیـد ،خـوب فکـر کنیـد ،ببینیـد آیـا بـا ایـن
مایـه گذاشـتن ،داریـد انفـاق میکنیـد یـا خـرج بیهـوده میکنیـد؟
ـون َح ّق ًـا» اینانانـد مؤمنـان راسـتین«َ ،ل ُه ْـم َد َر َج ٌ
ُ«أولئ َ
ـات ع ْنـدَ
ـک ُه ُـم ْال ُم ْؤم ُن َ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ّ
َر ِّب ِه ْـم» بـرای آنـان اسـت رتبههایـی درجـات ،رتبههـا ،مرتبههـا ِ«عنـد ر ِب ِه ْـم»
ْ ٌ
ْ ٌ
در نـزد پروردگارشـان«َ ،و َمغ ِف َـرة» غفـران هـم از آن اینهاسـت« ،... .و َمغ ِف َـرة َو
ٌ َ
ِر ْزق ک ِری ٌـم» و روزی شـرافتمندانه و روزی کریمانـه بـی ذلـت بـی عسـرت بـی
سـرافکندگی .اینچنیـن روزی خـدا بـه اینهـا میدهـد.
هـر جـا جامعـه مؤمنـی پیـدا کردیـد ،یـک فـرد را نمیگویـم  ...یـک جامعـه
آنوقتـی لقمـه نانـش پاکیـزه ،تـوأم بـا سـربلندی و کرامـت اسـت ،آنوقتـی
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عزیـز و شـرافتمندانه روزی میگیـرد کـه مؤمـن باشـد و دارای ایـن صفـات .ا گـر
اینجـوری بـود همـه آن شـعارهایی کـه امـروز احـزاب سیاسـی دنیـا دارنـد در
گوشـه و کنـار پشـت بلندگوهـا بـه راسـت یـا بـهدروغ مطـرح میکننـد و در میـان
ملتهـای عالـم ،همـه آن شـعارها در جامعـه ایمانـی محقـق خواهـد شـد... .
�ذ
ث
م�بح� دوم
ن�گاهی گ را ب�ه
پس از تعریف ایمان ،لوازم ایمان و شاخصهای ایمان بیان
میشود ،منظور از لوازم ایمان ،وظایفی است که مؤمن بر عهده دارد و
منظور از شاخصها ،ابزارهای سنجش ایمان است.
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سؤاالت:
 -1رهبران الهی و غیر الهی چه تفاوتی دارند؟
 -2ایمان آ گاهانه چه ویژگیهایی دارد و چگونه حاصل میشود؟
-3ایمان ناآ گاهانه چگونه ایمانی است؟

ب ْسم ا َّلله َّ
الر ْح َمن َّ
یم
ِ ِ ِ
الر ِح ِ
ِ
ّ ُْ
َْ
َْ
َّ
َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َّ
َ
ـاب
ـار لآی ٍ
ِإن فِـی خل ِـق السـماو ِ
ـات ِلأولِـی الألب ِ
ات والأر ِض واخ ِتـلا ِف اللی ِـل والنه ِ
َْ
ـودا َو َع َلـی ُج ُنوبه ْـم َو َیت َفک ُـر َ
<َّ >۱۹۰الذی َـن ْیذک ُـر َ
یامـا َو ُق ُع ً
ون ا ّلل َـه ِق ً
ون فِـی خل ِـق
ِ
ِِ
َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ً ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ
ات والأر ِض ربنـا مـا خلقـت هـذا ب ِاطلا سـبحانک ف ِقنا عـذاب الن ِار <>۱۹۱
السـماو ِ
					

46

سوره مبارکه آل عمران

آ
ا ی� ن
ما� زا� روی �گاهی

ایمان ،خصلت برجسته رهبران الهی
بـا توجـه بـه چنـد آیـهای کـه امـروز مـا تلاوت میکنیـم  ...دو سـه حقیقـت
ً
دیگـر دربـاره ایمـان بـه دسـت میآیـد .اوال ایمـان یـک خصلـت برجسـته
پیامبـران خـدا و مؤمنـان و دنبالـه روان آن هاسـت؛ ایمـان داشـتن ،باور داشـتن
بـه رسـالت خـود .فـرق میـان رهبـران الهـی و رهبـران سیاسـتمدار جهانـی در
همینجاسـت .رهبـر الهـی ماننـد راهـرو ایـن راه ،به آنچه میگویـد ،به گامی که
برمـیدارد ،بـه راهـی کـه میپیمایـد ،بـه همـه وجـودش صمیمانه مؤمن اسـت.
ً
درحالیکـه سیاسـتمداران عالـم ،احیانـا سـخنان زیبایـی و بیانـات دلکـش و
شـیوایی ممکـن اسـت داشـته باشـند ،امـا بـه آنچـه میگوینـد ،ایمـان ،یـا ایمـان
بهقـدر الزم ندارنـد.
نقـل کردهانـد از رهبـران یکـی از بزرگتریـن کشـورهای بلـوک شـرق بـا
داعیههـای الحادیشـان و بافرهنـگ و مکتبـی کـه هـر فکر غیرمادی را ب هشـدت
محکـوم میکنـد ،از اینهـا نقـل کردهانـد کـه پـس از اسـتقالل هندوسـتان،
بـرای اینکـه دل میلیونهـا تـوده هنـدی تـازه بـه اسـتقالل رسـیده را بـه دسـت
بیاورنـد ،در سـفری کـه بـه سـرزمین هندوسـتان انجـام دادنـد ،هندوهـا و
ً
هندیهـا عمومـا باکمـال تعجـب نـگاه کردنـد ،دیدنـد بـر روی پیشـانی رهبـران
ایـن کشـور کمونیسـتی نقـش تیلاک هسـت .تیلاک یـا تیلـک یکـی از رهبـران
آزادیخـواه هندوسـتان بـود کـه روحانی بـود ... .برای جلبتوجـه عامه مردم،
نقـش تیلاک روی پیشانیشـان رسـم کردنـد؛ یعنـی مـا هـم بلـه ،یعنی مـا هم با
شـما در ایـن زمینـه همفکریـم ،درحالیکـه ادعاهایشـان ایـن سـخن را تخطئـه
میکـرد و مکتبشـان تخطئـه میکنـد.
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شـأن یـک عـده رهبـر سیاسـتمدار دور از مسـئولیتهای معنـوی وایمانـی و
الهی همین اسـت؛ اما پیغمبران خدا نه ،به آنچه گفتهاند ،با تمام وجودشـان
مؤمـن بودهانـد؛ بـه آنچـه مـردم را بـه آن دعـوت کردهانـد ،خـود پیـش از همـه،
شـتابان رسـیدهاند ... .پیغمبـر ا کـرم در مهمتریـن و خطرنا کترین حادثههای
صـدر اسلام خـودش بـود .درسـت اسـت کـه عبـداهلل مسـعود کتـک میخـورد،
َ
درسـت اسـت کـه خ ّبـاب 2شـکنجه میشـد ،درسـت اسـت کـه عمـار یاسـر زیـر
شـکنجه میافتـاد ،امـا شـکنجه خـود پیغمبـر از اینهـا کـم نبـود و بیشـتر بـود.
وضـع پیغمبـر را ا گـر مقایسـه کنیـد بـا وضـع ایـن مسـلمانان پاکبـاز پیرامونـش،
میبینیـد کـه عمـل نسـبت بـه خـود رسـولاهلل از آنهـا بیشـتر و طاقتفرسـاتر
بـوده؛ پیشقـدم ،پیـشگام.
ایمـان ازجملـه خصوصیاتـی اسـت کـه در پیامبـران خـدا هسـت و اینجـا
ایمـان یعنـی بـاور ،قبـول و پذیـرش بـا تمـام وجـود ،بـاور بـه آنچـه میگویـد.
نشـانه بـاور داشـتن هـم همیـن اسـت کـه خـود ،پیشـاپیش دیگـران در آن راه
گام بـردارد و حرکـت میکنـد؛ لـذا آیـه قـران بـه مـا اینجـور میآمـوزد ،میفرمایـد:
ُْ َ َ
َ َ َّ ُ
«آمـن
الر ُسـول ِب َمـا أن ِـزل ِإلیـهِ ِم ْـن َر ِّبـهِ » ایمـان آورده اسـت پیامبر به آنچه نازلشـده
ْ
اسـت بهسـوی او از پـروردگارش«َ ،و ال ُم ْؤم ُن َ
ـون» مؤمنـان و گرویـدن بـه او ،آن
ِ
افـراد برجسـتهای کـه پیرامـون او را گرفتنـد و بلندگوهـای دعـوت او شـدند نیـز
ُ
َ
چنینانـد« ،ک ٌّل َآم َـن ِبا ّلل ِـه» همگـی یـا هـر یک ،ایمـان آوردند به خدا ،خـدا را قبول
َ َ
ُ
کردنـد ،باورشـان آمـد«َ ،و َملا ِئک ِتـهِ » و فرشـتگان خـدا َ«و ک ُت ِبـهِ » و کتابهـای
اسـمانی از آغـاز تـا انجـام یکسـره«َ ،و ُر ُس ِـلهِ » و همـه پیامبـران او را .ایمـان پیغمبر
 .2خَ ّباب بن أرت ،وی اهل نبطیه و از بردگانی بود که به ندای پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم لبیک گفت و با وجود
شکنجه های بسیار ،در کنار ایشان ماند .در جنگ های صفین و نهروان نیز در کنار امیرالمومنین علیه السالم بود.
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و یارانـش بـه همـگان اسـت ،چـون راه یـکراه اسـت ،ـ در ایـن راه انبیـا چـون
سـاربانند دلیـل و راهنمـای کارواننـد.
همـه سـاربان یـک قافلـه ،قافلهسـاالر یـکراه ،رهبـران ب هسـوی یـک
هـدف ،بـا مـردم همهجـا ،همـه همـراه بودهانـد و بهسـوی یـک مقصـد پیـش
َ
ََُ ُ
میتازیدهانـد« .لا نف ّ ِـرق َبی َـن أ َح ٍـد ِم ْن ُر ُس ِـلهِ »ایـن از زبان مؤمنین اسـت ما تفاوت
نمیگذاریـم میـان هیچیـک از پیغمبرانـش .بـرای مـا عیسـی محتـرم اسـت،
همچنـان کـه موسـی ،همچنـان کـه ابراهیـم ،همچنـان کـه ادریـس ،همچنان
کـه یعقـوب ،همچنـان کـه جرجیـس ،همچنـان کـه نـوح ،همچنـان کـه تمـام
پیامبـران از آغـاز تـا انجـام؛ همـه مأمـوران خداونـد بودنـد ،مأمـوران یک هدف،
َ
َ
«لا ُن َف ّر ُق َب َ
ین أ َح ٍد
مبشـران یک سـعادت و یک بهشـت ،همه بر روی یک خط.
ِ
ِم ْـن ُر ُس ِـلهِ » تفـاوت نمیگذاریـم میـان هیچیـک از پیامبرانـش... .
َ ُ
ً
َ«و قالـوا» دقـت کنیـد بـه ایـن دو سـه جملـه کـه بـرای مطلبـی کـه بعـدا
میگویـم ،محـل شـاهدی اسـت .پـس ایمـان را پیغمبـران دارند ،پیغمبـر ما هم
َ ُ
دارد ،مؤمنـان و گرویـدگان و پیوسـتگان بـه او هـم ،همـه ایماندارنـد«َ ،و قالـوا»
َ
و گویند«َ ،س ِـم ْع َنا َو أ َط ْع َنا» شـنیدیم ،فهمیدیم ،نیوشـیدیم«َ ،س ِـم ْع َنا» ،نه اینکه
بـه گوشـمان خـورد.
شـمع ،شـمع یعنـی شـنوایی؛ حالـت شـنوایی ،غیـر از گـوش اسـت ،گـوش
یشـود.
بـه معنـای ایـن عضـو جارحـه خـاص ،بـا لفـظ اذن در عربـی تعبیـر م 
شـمع یعنـی شـنوایی .شـما در فارسـی هـم میبینیـد ،فلان کـس را میگوینـد
حرفگوشکـن اسـت ،فلان کـس حـرف را میشـنود .شـنیدی چـه گفتـم یا نه؟
بـه مخاطبتـان میگوییـد ،شـنیدی چـه گفتـم؟ خـب معلـوم اسـت ،بیـن شـما
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نیـم متـر بیشـتر فاصلـه نبـود ،صدایـت تـا ده متـری هـم میآیـد ،معلـوم اسـت
کـه شـنیده .میخواهـی بگویـی :فهمیـدی چـه گفتـم؟ بـه مغـزت فرورفـت؟
بـه خـورد ذهنـت رفـت یـا نرفـت؟ اینهـا میگوینـد َ«س ِـم ْع َنا» ،مـا بـا تمـام وجـود
فهمیدیـم آنچـه را کـه خداونـد بـرای مـا معیـن کـرده و فرسـتاده بـود.
َ
َ«و أ َط ْع َنـا» و اطاعـت کردیـم؛ یعنـی چـه؟ یعنـی اطاعـت مـا کورکورانـه نبـود ،
َُْ َ َ َ
ـک َر ّب َنـا» آمرزشـت،
اطاعـت مـا از روی آ گاهـی و روشـنی و سـمع بـود« .غفران
مغفرتـت پـروردگار مـا .پاداشـی کـه از تـو میخواهیـم خدایـا ،مغفـرت توسـت نـه
َ َ َ ْ
ـک ال َم ِصی ُـر» بازگشـت مـا بهسـوی توسـت. ... .
چیـز دیـگ« ،و ِإلی
تـا اینجـا چـه فهمیدیـم از این آیات؟ این نکته را کـه ایمان و باور ،خاصیت
وابسـتگان بـه دعوت اسلام اسـت .آدمهایـی که ایمانی ندارند ،بـاوری ندارند،
ً
فقـط چـون دیگـران رفتنـد ،اینهـا هـم احتیاطا دارنـد میروند ،اینهـا در حوزه
قلمـروی فکـر اسلامی داخـل نیسـتند ،رودربایسـتی هـم ندارنـد ،ایمـان الزم
اسـت .ایمـان یعنـی بـاور ،بهوضـوح مطلـب را پذیرفتـن و قبـول کـردن ،یعنـی
دنبـال یـک جاذبـه حرکـت کـردن .اگـر ایـن جاذبـه در مکتـب دیـن و قـرآن
نباشـد و دل تـو را تسـخیر نکـرده باشـد؛ یعنـی ا گـر ایمـان در این دل نباشـد ،این
دلمـرده اسـت ،زنـده بـه نـور اسلام نیسـت ،نمیشـود بـه آن گفـت ُمس ِـلم .پس
ایمـان الزم اسـت .ایـن مطلـب اول.
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انواع ایمان
 -1ایمان ناآ گاهانه
مطلب دوم  ...این است که ایمان دو جور است .یکجور ایمان مقلدانه،
متعصبانـه؛ چـون پـدران و بزرگتـران بـاور کـرده بودنـد ،مـا هـم بـاور کردیـم؛
چـون در کتـاب مـا ،در حـوزه دیـن مـا ،اینجـور میگوینـد ،مـا هـم اینجـور
میگوییـم ولـو تـو دلیلـی بیـاوری ،بیخـود آوردی ،حـرف تـو را قبـول نمیکنیـم.
ایـن هـم یـک نـوع ایمـان اسـت ،امـا ایمانـی اسـت یـا از روی تقلیـد یـا از روی
تعصب ،دو جور اسـت .یا از روی تقلیداسـت ،مثل عامه مردم؛ از نوع مردم اگر
بپرسـی آقـا ،از کجـا گفتـی کـه پیغمبـر اسـلم حـق اسـت؟ هیـچ نمیداننـد ،هیـچ
نمیداننـد! چـون پدرهـا گفتنـد ،چـون معلـم تـوی مدرسـه گفتـه ،چـون مـردم
ً
در کوچـه و بـازار معمـوال میگوینـد پیغمبـر حـق اسـت ،ایـن هم میگویـد پیغمبر
ً
حـق اسـت ایمـان هـم دارد هـا؛ یعنـی واقعـا بـاورش آمده کـه پیغمبر حق اسـت،
اما این باور از زبان این و آن و از روی تقلید و چشمبسـته بهدسـتآمده اسـت.
مثـل همیـن ایمـان مقلدانـه اسـت ایمـان متعصبانـه؛ کـه بعضیهـا حاضرند
العیـاذ بـاهلل بـه پیغمبرهـای دیگـر بـی احترامـی کننـد ،بـرای خاطـر دلخوشـی
پیغمبـر مـا! خیـال میکننـد در ملکوت اعلی هم میان پیغمبران تناقض هسـت
و متأسـفانه ایـن مخصـوص طبقـه نـاآ گاه نیسـت .گاهـی در میـان طبقاتـی
کـه انسـان انتظـارات بیشـتری از آنهـا دارد ،انتظـار دارد کـه بیشـتر فهمیـده
یخـورد که
باشـند ،بیشـتر درک کـرده باشـند ،ازاینگونـه اشـتباهات بـه چشـم م 
نمونههایـش را گاهـی گوشـهکنار دیدهایـم و لزومـی نـدارد کـه بازگـو کنیـم .ایـن
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را میگوینـد متعصبانـه .چـون دیـن اسلام چنیـن میگویـد ،ایـن درسـت اسـت و
چـون ادیـان دیگـر مـی گوینـد ،غلـط اسـت .چـون فلان عمـل را مـا مسـلمانها
انجـام میدهیـم ،ایـن درسـت اسـت؛ چـون دیگـران فلان عمـل دیگـر را انجـام
میدهنـد ،ایـن غلـط اسـت .یـک ایمانـی دارد ،امـا ایـن ایمـان متکـی بـه دلیـل
نیسـت ،فقـط از روی تعصـب اسـت؛ و تعصـب میدانیـد یعنـی جانبـداری
بـدون دلیـل ،جانبـداری از روی احساسـی ،نـه از روی منطـق ،ایـن را میگوینـد
ّ
تعصـب .ایـن ایمـان مقلدانـه و متعصبانـه اسـت.
ّ
 ...آن ایمانی که در اسلام ارزش دارد ،ایمان مقلدانه و متعصبانه نیسـت؛
ّ
یعنـی ایمـان مقلدانـه و متعصبانـه قیمتـی نـدارد .دلیـل میخواهیـد؟ از ده
دلیـل یکـی را بگویـم و آنیـک دلیـل ایـن اسـت کـه ایمـان وقتـی از روی تقلیـد
و تعصـب بـود ،زائـل شـدنش هـم بهآسـانی کسـب خـود ایمـان تقلیـدی ،آسـان
اسـت .همانطـور کـه بچـه ،بـدون هیـچ زحمتـی و شـاگرد ،بـدون هیچگونـه
تالشـی ،از پـدر و مـادر یـا اولیـای مدرسـهاش یـک ایمانـی را مفـت گرفـت ،بـه
همیـن صـورت هـم دزدان ایمـان ،ایـن ایمـان را از او مفـت میگیرنـد و ناگهـان
وقتـی نـگاه میکنـی ،یـک نسـل بیایمـان ،ایمانهـا همـه غـارتزده ،از بیـن
رفتـه ،ایمانهـا همـه پـوچ شـده؛ در مقابـل شـعله مادیـت ،ایمانهـا مثـل برفـی
در چلـه تابسـتان آبشـده و بـه زمیـن فرورفتـه .چـه کسـی را دارم میگویـم؟
خیلـی عـادی و معمولـی اسـت کـه بگویـم نسـل جـوان لکـن باید عـرض کنم که
مـن نمیگویـم آن نسـل بیایمـان  ،نسـل جـوان اسـت؛ بـرای خاطر اینکـه باز اگر
شـکوفههای ایمـان را مـا داریـم از گوشـه و کنـار ،بهصـورت جلـوهای مشـاهده
میکنیـم ،در نسـل جـوان داریـم مشـاهده میکنیـم ،بـاز مرحبـا بـه نسـل جـوان
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کـه دنبـال ایمـان غیـر تقلیـدی و غیـر متعصبانه و از روی آ گاهی هسـتند .نخیر،
ـوان اجتماع
بنـده نسـل قبـل از جـوان را میخواهـم بگویـم ،ایـن نسـل قبل از ج ِ

مـا ،اینهایـی کـه بـه یکچیزهایـی ،بهصـورت یـک ایمانهـای کـوری عقیـده
دارنـد  ...آنهایـی کـه از آ گاهیهـا و روشـنبینیهای ّ
خـاص نسـل جـوان امروز
مسـلمان محـروم ماندنـد ،از آن ایمـان عمیـق راسـخ مصـون مانـده از آسـیب
زمـان دو نسـل قبـل هـم ،متأسـفانه محـروم ماندنـد .نـه آن درک و شـعور و
آ گاهـی هسـت کـه بتوانـد در سـایه آن درک ،یـک ایمـان مسـتقری در خـود بـه
وجـود بیـاورد و قیـد پـول و مقـام و شـهرت و محبوبیـت و رفـاه و آسـودگی را بزنـد
و نـه یـک صندوقچـه محکـم و حصـار قـوی مسـتحکمی ،مثـل دو قـرن پیش و
ً
یـک قـرن پیـش در اطرافـش هسـت کـه ایمانـش را در صندوقخانـه اقلا حفـظ
ّ
کنـد ،ولـو همـان ایمـان مقلدانـه را.....
خوشـا بـه حـال آنکسـانی کـه ایمـان خـود را از روی آ گاهـی ،از روی درک،
از روی شـعور ،از روی فهـم انتخـاب میکننـد .سـیل میآیـد درختهـای تنـاور
را میبـرد ،امـا آن گیاهـی کـه اگرچـه باریـک و نـازک و لطیـف اسـت ،امـا دو برابـر
خـود ،ریشـهاش زیرزمیـن اسـت ،او همچنـان سـالم میمانـد ،او میمانـد .آنچه
از بنیـان اسـت ،زائـل شـدنی نیسـت بـا ایـن حرفهـا.
 -2ایمان آ گاهانه

ّ
 ...ایـن یـک حقیقـت و یـک نکتـه مسـلم اسـت در اسلام؛ بـرادران! ایمـان

ارزشـمند ،ایمـان آ گاهانـه اسـت ،ایمـان تـؤام بـا درک و شـعور اسـت ،ایمانـی
اسـت کـه از روی بصیـرت ،بـا چشـم بـاز ،بـدون تـرس از اشـکال ،بـه وجـود
آمـده باشـد .آن ایمانـی کـه فلان مـرد مسـلمان دارد ،بـرای نگهداشـتنش بایـد
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بگوییـم روزنامـه نخواننـد ،فلان کتـاب را نخواننـد ،در کوچهبـازار راه نرونـد ،بـا
فلان کـس حـرف نزنـد ،سـرما و گرمـا نخـورد ،آفتـاب و مهتـاب نبیننـد تـا بمانـد؛
ایـن ایمـان متأسـفانه نخواهـد مانـد .ایمانـی الزم اسـت کـه آنچنـان آ گاهانـه
انتخابشـده باشـد که در سـختترین شـرایط هم آن ایمان از او گرفته نشـود.
َ َ ُ
ََ َ ُُ ُ
طمئن بالایمان» ،درباره ّ
عمار یاسـر ،آیه قـرآن میگوید :اگر
ِ
ِ«الامـن اک ِـره و قلبه م ِ ِ
در زیـر شـکنجه ،بـرای خاطـر آنکـه دشـمن را از خـود لحظـهای منصـرف کنـی،
یـک جملـه گفتـی ،بگـو ،ایمـان تـو ایمانـی نیسـت کـه بـا شـکنجه از قلبـت زائـل
َ
َ
بشـود .آن ایمانـی کـه خ ّبـاب بـن ا َرت دارد ،آهـن را داغ میکننـد بـه گردنـش
میچسـبانند ،شـوخی نیسـت ،آهـن گداختـه را بـه بدنـش نزدیـک میکردنـد و
بـه پوسـت بدنـش میچسـبانیدند ،ایـن بـه خاطـر آن ایمـان آ گاهانـه عمیقـش،
دسـت برنمیداشـت ،ایمـان ایـن اسـت.
ایمـان از روی روشـنی ،از روی درک ،از روی فکـر ،بـا محاسـبههای صحیـح
وقتیکه انجام گرفت ،آنوقت الزم نیسـت ما این ایمان را در پارچه و در کهنه
و در صندوقچـه و در صندوقخانـه بگذاریـم کـه مبـادا گرما و سـرما و گردوخاک
و غبار به آن آسـیب برسـاند؛ آسـیبی به آن نمیرسـد .این ایمانهای ناشـعورانه
اسـت کـه آدم مـدام دلدل دارد ،مبـادا ،مبـادا ،مبـادا .اگـر بخواهیـم ایمانهـا
اسـتوار باشـد ،ا گـر بخواهیـم ایمانهـا زائـل نشـود ،اگـر بخواهیـم ایمـان ،ایمـان
ً
آ گاهانـه باشـد ،بایـد دائمـا آ گاهـی بدهیـم بـه آنکسـانی کـه میخواهیـم مؤمـن
باشـند .از آ گاه شـدن اینهـا واهمـه نکنیـم ،از چشـم و گـوش بسـته مانـدن
اینهـا لـذت نبریـم .راهـش ایـن اسـت تـا خـوب مایـه آ گاهـی در مغزهـا و دلهـا
و فکرهـا بـه وجـود بیایـد و بـا آن آ گاهـی ،یـک ایمـان صحیـح ،مسـتحکم ،یـک
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بتـن آرمـه در دل او بنـا بشـود ،آنوقـت بـا تـوپ شـرپنل هـم بـه قـول جوانهای
قدیمـی ،زائـل شـدنی نیسـت .اسلام میگویـد ایمـان ،آ گاهانـه بایـد باشـد .ایـن
آیاتـی کـه در آخـر سـوره آلعمـران اسـت ،ایمـان آ گاهانه را به مـا معرفی میکند.
َ
َّ
َّ
َّ َ
َّ َ
ماوات
لق
لق
ماوات َو الا ِ
الس ِ
الس ِ
رض» ،اینها مقدمه است«ِ َ ،ان فی خ ِ
ِ«ان فی خ ِ
ّ َ َّ
َ
َ
هار» آمدورفت
َو الا ِ
رض» همانا در آفرینش آسمانها و زمین َ«و اخت ِ
یل و الن ِ
لاف الل ِ
«لآیات» همانا نشانههایی است ،برای گیجها؟ برای بیهوشها؟
شب و روز،
ِ
َ
ً ُ
لباب» بـرای خردمنـدان .خردمند،
بـرای آنـان کـه نمیاندیشـند؟ ابـدا! « ِلا ِولی الا ِ
آنکـه دارای خـرد و نیـروی فهمیـدن اسـت و او همـه مردمانـد ،درصورتیکـه
فکـر و هوششـان را بـه کار بیندازنـد .واال خردمندهـا از اول والدت بـا یـک آرم
مخصوصـی جـدا نشـدند کـه بگوییـم ما جزو آنهـا نبودیم و خرمنـد نمیتوانیم
بشـویم  ....اولـی الالبـاب یعنـی آنهـا کـه نیـروی فکـر و اندیشـه و خـرد را بـه کار
میزننـد تـا خردمنـد میشـوند.
چـه کسـانیاند اولـی الالبـاب؟ ببینیـد ،اینجـا یکـی از نـکات لطیـف قـرآن
اسـت .وقتیکـه اولـی البـاب را مـی خواهـد بگویـد ،خردمنـدان را میخواهـد
بگویـد و میخواهـد معرفـی بکنـد ،اگـر مـردم معمولـی بخواهنـد معرفـی کننـد،
میگوینـد خردمنـد آنکسـی اسـت کـه در همـه امـور زندگـیاش پیشـرو اسـت ،در
هیـچ کار سـرش کاله نمـیرود ،در کاسـبیها ،در پلتیکهـا ،در سیاسـتبازیها
در معارضههـا و مقابلههـای بـا حریفهـا ،همهجـا دسـت او روی دسـت
حریفهاسـت .قـرآن چـون هیچیـک از ایـن بازیگریهـا را قبـول نـدارد ،چـون
ارزش واقعی را برای انسـان ،اتصال و ارتباط باخدا میداند ،خردمند را به این
صـورت معرفـی میکنـد؛ خردمنـد ازنظـر قـرآن آنکسـی اسـت کـه ایـن عالیترین
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َّ
َ
ذکرون
ارزشهـا را بیـش از همهچیـز و همهکـس موردنظـر داشـته باشـد« .الذی َـن َی
ً
َ
اهلل» آنکسـانیاند خردمنـدان کـه یـاد میکننـد خـدا را«ِ ،قیامـا» در حال ایسـتاده،
َُ ً
َ َ ُ
نوب ِهم» در حال به یک پهلو افتاده؛ یعنی در
«وقعودا» در حال نشسـته« ،و علی ج ِ
همـه حـال ،در همـه حـال بـه یـاد خداینـد؛ امـا ایـن بـه یاد خـدا بودن بـه معنای
یـک حالـت عرفانـی خلسـه آمیز درویش مآبانه نیسـت که بعضی دلشـان خوش
باشـد کـه خیلـی خـب ،مـا هـم همیشـه بـه یـاد خداییـم ،همیشـه هـو میزنیـم،
نـه؛ بـه یـاد خـدا بـودن فعـال ،بـه یـاد خـدا بودنـی کـه عملی محسـوب میشـود.
چطـور مگـر؟
رون فی َخلق َّ
َ«و َی َت َف َّک َ
َ
الس
الارض» و میاندیشند در آفرینش آسمانها
و
ماوات
ِ
ِ
و زمیـن ،در حـال تفکرنـد .ببینـد اولـی االلبـاب ،خردمنـدان آنکسـانیاند کـه
َ َ َّ
فکـرون فـی َخلـق َّ
الس
در حـال تفکـر باشـند«َ ،و یت
الارض» .بعـد کـه ایـن
ـماوات َو ِ
ِ
ِ
تفکـر واندیشـمندی را انجـام میدهنـد ،بـه زبـان دل و زبـان ظاهـر چنیـن
ََْ َ َ
ّ
هذ َباط ًلا ُس ْـب َح َان َ
ک» این را بـه بیهوده
میگوینـد«َ :ر َبنـا» پـروردگار مـا! َ«ما خلقت ا ِ
نیافریـدهای ،منزهـی تـو از ایـن کار کـه بـه بیهـوده بیافرینـی؛ یعنـی مهمتریـن و
اساسـیترین نقطـه یـک ایدئولـوژی.
هـر ایدئولـوژی زندگـی سـاز ،نقطـه اساسـیاش ایـن اسـت کـه مـن اینجـا
بـرای کاری هسـتم .اگـر معتقـد بـه خداسـت ،میگویـد مـرا بـرای کاری آوردنـد؛
ا گـر معتقـد بـه خـدا نیسـت ،میگویـد مـن بههرحـال کاری دارم اینجـا .ببینیـد
اساسـیترین نقـاط یـک فلسـفه فکـری کـه الهامبخـش یـک زندگـی فـردی و
ََْ َ َ
ً
َ
ـذ َب ِاطلا» الهی اسـت ،معتقد به
اجتماعـی بشـود ،همیـن اسـت«َ :ر ّب َنـا َما خلقت ه ا
خداسـت؛ لـذا میگویـد پـروردگار مـا ،تو این آسـمان و زمیـن را ،اینهمه غوغا آر،
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بـه بیهـوده و پوچـی نیافریـدهای«ُ ،س ْـب َح َان َ
ک» تـو از ایـن منـزه و پیراسـتهای کـه
کار بیهـوده بکنـی؛ پـس مـن مسـئولیتی دارم ،پـس مـن بایـد راهـی را بپیمایـم،
پس من در مقابل این نظم عجیب و شـگفتآور ،یک نقطهای هسـتم و برای
کاری .در ایـن نظـم عجیـب ،یـک جایـی هـم مـن دارم که ا گر آنجـا را بهصورت
درسـت و صحیـح ،آن عمـل را بهصـورت آنچنانـی کـه تـو خواسـتهای انجـام
ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
ـار» پـس مـا را زا
ندهـم ،ایـن نظـم را خـراب کـردهام« .سـبحانک ف ِقنـا عـذاب الن ِ
شـکنجه آتـش محفـوظ و مصـون بـدار؛ آتـش قیامت کـه باوجوداینکـه واقعیتی
اسـت ،سـمبل آتـش قهـر و خشـم و انتقـام خـدا و تکویـن عالـم نیـز هسـت.
بایـد دقـت کنیـد ،اینهـا همـه مقدمـه اسـت ،بـرای اینکـه ایمـان آ گاهانـه
را از تـوی ایـن آیـات ،درسـت لمـس کنیـم ،بایـد تـا حـاال خـود دوسـتان توجـه
پیدا کـرده باشـید کـه چگونـه آ گاهی از این آیات متصاعد میشـود ،برمی خیزد؛
َ َّ َ َّ َ ُ
َّ َ َ َ ْ
ـک َم ْـن ت ْد ِخ ِـل
امـا حـاال دقـت کنیـد« .ربنـا ِإن
الن َـار فق ْـد أخ َز َیت ُـه» پـروردگار مـا ،آن
َ
ّ
کسـی را کـه تـو بـه آتـش وارد کنـی ،رسـوا و خـار و زبون کردی« ،و َما ِللظ ِال ِم َ
ین ِم ْن
َ
أ ْن َ
ـار» و سـتمگران را کـه تـو داخـل آتـش کردی ،هیچ یاور و پشـتیبانی نیسـت،
ص
ٍ
نـه از تکویـن و نـه دسـتی از غیـب ،بـه هیـچ صـورت؛ یعنـی آنکسـانی کـه در راه
ظلـم و سـتم ،در راه کفـر و نفـاق ،درراه باطـل حرکـت میکننـد ،محکوم به زوال
و نیسـتیاند ،هیچچیـزی در ایـن عالـم آنهـا را حمایـت نمیکنـد.
َّ
«رب َنـا» ایـن خردمنـدان باهـوش ،ایـن اولیالاالبـاب ،ایـن متفکـران
خـب،
در آسـمان و زمیـن ،ایـن کسـانی کـه فهمیدهانـد کـه در ایـن جهـان بـه بیهـوده
نیامدهانـد و ایـن جهـان بـه بیهـوده آفریـده نشـده اسـت ،ادامه سـخن میدهند
َّ
میرسـیم اینجـا بـه ایمـان میگوینـد« :ربنـا» ای پـروردگار مـا ِ«إن َنـا َس ِـم ْع َنا» مـا
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ً
شـنیدیم و فهمیدیـم ،بـا گـوش تـن و با گوش دل«ُ ،م َن ِادیا» منـادی و غریو دهی
َ
را کـه َ
«ین ِ ْ َ
ـان» بـرای ایمـان نـدا میکـرد ،صالی ایمـان مـیداد« ،أ ْن ِآم ُنوا
ـادی ِلل ِإیم ِ
ُ
َ َ
ِب َر ِّبک ْـم» میگفـت بـه پروردگارتـان ایمـان بیاوریـد« ،ف َآم ّنـا» آن وقـت مـا ایمـان
آوردیـم .چـه جـور ایمانـی آوردنـد اینهـا؟ یـک نفـر گفتـه ایمـان بیاوریـد ،ایمـان
آورنـد؟ نـه؛ اینهـا همـان اولـی الالبـاب انـد ،همـان متفکراننـد .ایـن منـادی
ممکـن اسـت بهظاهـر پیغمبـری باشـد ،امـا در باطـن ،پیامبـر عقـل و تفکـر و
بینـش آنهاسـت کـه آنهـا را بهسـوی ایمان خـدا فرامیخواند و دعـوت میکند.
پـس منـادی بـه آنهـا گفتـه ایمان بیاورید ،آنهـا از روی بینـش ،از روی درک،
از روی شـعور و آ گاهـی کامـل ایمـان آوردنـد .اینجـور ایمانـی در اسلام مطلـوب
اسـت :ایمـان آ گاهانـه .خـب ،ایـن هـم مطلـب دوم.

تخطئه ایمان ناآ گاهانه
یـک مطلـب سـومی هـم هسـت کـه آن را خیلـی مختصـر عـرض میکنـم؛
 ...مطلـب سـوم ایـن اسـت کـه چـون ایمـان آ گاهانـه ازنظـر اسلام مطلـوب
اسـت ،چونکـه خـدای متعـال ایمـان ناآ گاهانـه ر ا قبـول نـدارد و ارج و ارزشـی
ّ
برایـش قائـل نیسـت؛ لـذا چندیـن جـای قـرآن ،ایمانهـای کورکورانـه مقلدانـه
ً
متعصبانـه کـه غالبـا هـم اینجـور ایمانهـا آدم را بامغـز بـه زمیـن میکوبنـد،
اینچنیـن ایمانهایـی را بـا شـدت توبیـخ میکند .یـک آیه را اینجا نوشـتیم که
یشـود.
اگـر بخواهیـم پیـدا کنـم در قـرآن یکقـدری مشـکل م 
یل َل ُه ْم َت َع َال ْوا إ َلی َما َأ ْن َز َل ا َّلل ُه َو إ َلی َّ
الر ُ
َ«و إ َذا ِق َ
ول»صحبت از کافران و مرتجعان
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ت و چـون بـه آنـان گفتـه شـود کـه بیایید بهسـوی آنچه خدا فرسـتاده اسـت
اسـ 
و بیاییـد بهسـوی پیامبـر ... .خـب بیاییـد نزدیـک بفهمیـد دیگـر ،بهجـای
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ما� زا� روی �گاهی
اینکـه بیاینـد ،بهجـای اینکـه فکـر کننـد ،بهجـای اینکـه سـعی کننـد تـا بفهمنـد
َ َ
َ
و راهشـان را انتخـاب بکننـد« ،قالـوا» گوینـدَ :
«ح ْس ُـب َنا َمـا َو َج ْدنـا َعلیـهِ َآب َاءنـا» راه و
رسـمی کـه پـدران خـور را بـر آن یافتیـم ،ما را بس .ما دنبال ایـن حرفهای تازه
نمیرویـم .کافـر ،بـه گفتـه یکـی از محققیـن ،کفـار در قرآن ،همهجا یک اسـم و
تعبیـر دیگـری هسـتند از مرتجعـان قرنهـا و عصرها .همهجا پیغمبر ،روشـنفکر
زمـان اسـت ،حـرف نـو دارد ،راه نـو دارد ،بهسـوی نـو دعوت میکنـد ،اما کافران
ّ
ّ
متحجـران و مرتجعانـی هسـتند کـه راه
و مخالفـان ،متعصبـان و مقلـدان و
نـوی او را نمیپسـندند .حرفشـان هـم ایـن اسـت کـه :ره چنـان رو کـه رهـروان
رفتنـد .مـا ،پـدر ،مادرهایمـان را اینجـور ندیدیـم ،مـا پدرهایمـان را جور دیگری
دیدیـم ،میخواهیـم همـان جـور بفهمیـم ،همـان جـور عمـل کنیـم .آنوقـت
ََ َْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َُْ َ َ ً
ـیئا َو َلا ْیه َت ُد َ
ون»،
قـرآن در جـواب چـه میگویـد؟ «أ و لـو کان آباؤهم لا یعلمون ش
اینهـا کار ایـن تقلیـد از پـدران را به آنجا رسـاندند که :هرچند پدرانشـان چیزی
نمیداشـتند و راه نمییافتنـد نیـز ... ،بـه هـر صـورت ،قـرآن بـه اینهـا میگوید:
ولـو پدرهایتـان هیچچیـز نمیفهمیدنـد ،هیـچ راهـی نمییافتند ،نمیتوانسـتند
درسـت خیـر و ّ
شـر خودشـان را بفهمنـد ،بازهـم شـما از آنهـا تقلیـد میکنیـد؟
ببینیـد تقلیـد را چطـور مالمـت و شـماتت میکنـد. ... .
�ذ
ث
م�بح� سوم
ن�گاهی گ را ب�ه
مهمترینشاخصهوتفاوترهبرانالهیوپیروانشانبارهبرانغیرالهی،
ایمان و اعتقاد راسخ به مسیر و هدف است و رهروان این مسیر باید مجهز به
ایمانیآ گاهانهباشند کهمسیردستیابیبهاینایمانآ گاهانهتفکراست.
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مجموعهاندیشهولایت
ایمان در قرآن

سؤاالت:
 -1قرآن ،ایمان واقعی را چگونه ایمانی میداند؟
 -2تعهدات ایمانی یک مسلمان چیست؟

ب ْسم ا َّلله َّ
الر ْحمن َّ
یم
ِ ِ ِ
الر ِح ِ
ِ
َ
ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
یأ َیهـا ال ِذیـن َءامنـوا ارکعـوا َو اسـجدوا َو اع ُبـدوا ربک ْـم َو افعلـوا الخیرلعلک ْـم
َ ُ
َّ
َّ
ُْ
ُ
ُ
َ
ـادهِ ُه َـو ْاج َت َباک ْم َو َما َج َع َـل َعلیک ْم فِی
تف ِل ُحـون (َ )77و َج ِاهـدوا فِـی الل ِـه َحـق ِج َه ِ
َ
َ
ْ َ َ َّ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ َّ ُ
ّ
اک ُم ْال ُم ْس ِـل ِم َ
ـذ
ین ِم ْـن ق ْب ُـل َو فِـی ه ا
الدی ِـن ِمـن حـر ٍج ِملـة أ ِبیکـم ِإبر ِاهیـم هـو سـم
ِ
َ
ُ َ َّ ُ ُ َ ً َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ
َ
َّ َ َ ُ
الن ِاس فأ ِق ُیمـوا
ِلیکـون الرسـول ش ِـهیدا علیکـم و تکونـوا شـهداء علی
الصلاة َو آتوا
َّ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ
َ َ
الن ِصی ُـر ()78
ال َّـزکاة َو ْاع َت ِص ُمـوا ِبالل ِـه هـو مولاکـم ف ِنعـم المولـی و ِنعـم
سوره مبارکه حج
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ایمان و تعهدات عملی

ً
مسـأله ایـن اسـت کـه ایمـان ،بـر طبـق فرهنـگ غیرقابلتردیـد قـرآن ،صرفـا

یـک امـر قلبـی نیسـت .درسـت اسـت کـه ایمـان یعنـی بـاور و بـاور مربـوط اسـت
بـه دل ،امـا قـرآن هـر بـاوری را ،هـر ایمـان و قبـول و پذیرشـی را بـه رسـمیت
نمیشناسـد .ایمـان مجـرد ،ایمـان قلبـی خشـکوخالی ،ایمانـی کـه در جـوارح
و اعضـای مؤمـن شـعاعش مشـهود نیسـت؛ ایـن ایمـان ازنظـر اسلام ارزشـمند
نیسـت.
اول مؤمـن بـه خـدا ،شـیطان اسـت .ابلیس پیش از آنکه بنـدگان پرمدعای
پـروردگار و فرزنـدان پرنـاز و افـاده آدم بـه ایـن سـرزمین خاکـی بیاینـد ،سـالیانی
خـدای متعـال را عبـادت میکـرد و دلـش کانـون معرفـت خـدا بـود ،امـا در آن
بزنـگاه ،در آنجایـی کـه ایمانهـا همـه آنجـا بـه کار میآینـد؛ یعنـی در هنـگام
تعییـن راه نهایـی ،ایـن ایمـان بـه کار ابلیـس نیامـد ،ایـن ایمـان در همـان دل
مانـد .مـن میگویـم ایمانـی کـه فقـط در دل بمانـد ،میپوسـد و میخشـکد؛ تـو
بگـو نـه ،باقـی میمانـد؛ مـا هـم شـبهه را قـوی میگیریـم ،میگوییـم ایمـان در
اعمـاق دل میمانـد؛ امـا ایمانـی کـه در دل میمانـد و بـه دسـت و پـا و چشـم و
گـوش و مغـز و اعضـا و جـوارح و زندگـی و نیروهـا و انرژیهـای مـا نمیرسـد ،آن
ایمـان ازنظـر فرهنـگ قرآنـی ارزشـمند نیسـت... .
ایمـان زاینـده ،ایمانـی ] اسـت[که مثـل سرچشـمهای فیاض عمـل میزاید،
ایمانـی همـره بـا تعهـد ،ایمانـی کـه بـاری بـر دوش مؤمـن میگـذارد ،ایمانـی کـه
همراهـش عمل اسـت.
ُ
َ
َ
ُ
بنـا کـردم «إ َّن ا َّل ِذی َـن َآمنـوا َو ع ِملـوا ّ
ـات» هـا را در قـرآن شـمردن .دیـدم
الص ِال َح ِ
ِ
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بـا همیـن تعبیـر ،دههـا مـورد ،ایمـان همـراه بـا عمـل صالـح آمـده اسـت .ایمـان
تنهـا ،ایمـان بـی تعهـد ،ایمانـی همـراه آن احسـاس مسـئولیتی نباشـد ،نـه بـه
درد دنیـا میخـورد ،نـه بـه درد عقبـی میخـورد ،ایـن منطـق قـرآن اسـت... .
آنکسـانی کـه فـرض میکردنـد ایمـان یکچیـزی اسـت بـرای منطقـه قلـب
آدمـی ،ولـو انسـان بـه لـوازم و تعهـدات ایمـان پایبنـد نباشـد ،میتوانـد در حـوزه
بـودن فقـط ،یعنـی بـا
مؤمنیـن باشـد؛ آنکسـانی کـه خیـال میکردنـد بـا مؤمـن
ِ
بـاور داشـتن فقـط ،بدون عمـل ،بدون تالش ،بدون مجاهـدت ،نویدهای خدا

در مـورد مؤمنیـن نصیـب انسـان میگـردد؛ آنهایـی که گمان میکردند بهشـت
را بـه یـک امـر قلبـی میدهنـد و بـدون عمـل ،حکومـت روی زمیـن را بـه یک امر
قلبـی میدهنـد نـه بـه عمـل؛ آنکسـانی کـه تصـور میکننـد بهطـور خالصـه کـه
ا گـر عمـل را حـذف کنیـم ،از ایمـان چیـزی باقی میماند؛ اینها بایسـتی به این
آیـات و آیـات دیگـری کـه در تلاوت بعـدی هسـت و دههـا مـورد دیگـر در قـرآن و
سراسـر قـرآن بـا دقـت بیندیشـند تـا ببیننـد ،آن ایمانـی ازنظـر اسلام ارزش دارد
کـه بـا عمـل ،بـا مسـئولیت ،بـا تکلیـف ،بـا تعهـد همـراه اسـت.
اگر تعهدی احسـاس نکردی ،در مؤمن بودن خودت شـک کن .جامعهای
کـه بـه تعهـدات ایمانـی عمـل نمیکنـد ،نـام خـود را جامعـه مؤمـن نمیگـذارد.
َ َ ُ َْ ْ َ َ
ََ
ُ
آنکسـانی کـه از قـرآن شـنیدهاند«َ :و لا ت ِه ُنـوا َو لا ت ْح َزنـوا َو أن ُت ُم الأ ْعل ْو َن ِإ ْن ک ْن ُت ْم
ُم ْؤ ِم ِنی َـن» سسـت نشـوید ،غمگیـن نشـوید ،ا گـر مؤمـن باشـید از همـه بهتریـد؛
آنکسـانی کـه ایـن صلای عجیـب را از قرآن شـنیدهاند ،بعد بـه واقعیتها نگاه
گروکـش همه
میکننـد ،میبیننـد مؤمنیـن بـه قـرآن از همـه برتـر نیسـتند ،بلکـه ِ
هسـتند و تعجـب میکننـد کـه ایـن وعدة قرآن پس کو؟ و ا گـر زمانی برای انجاز
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ایـن وعـده پیـدا نکردنـد ،منتظـر ظهـور ولـی عصـر صلـوات اهلل علیـه میماننـد.
بـه ایـن عـده هـم بایـد خاطر نشـان سـاخت که بلـه ،وعدة الهی حق اسـت،
هـم در زمـان ظهـور مهـدی موعـود صلـوات اهلل علیـه و هـم هـر جایـی کـه ایمان
صـورت ببنـدد؛ امـا ایمانـی کـه قـرآن آن را همراه با عمل میدانـد ،ایمانی که آن
را از تعهـد جـدا نمیدانـد .ایمـان ،نـه فقـط یـک امر قلبی.
ا گـر فقـط تصدیـق و پذیـرش در صـدق کلمه ایمـان کافی بود ،مـن میگویم
اول مؤمـن بـه پیغمبـر ابولهـب بـود یـا ولیـد بـن مغیـره مخزومـی بـود .آن
هوشـمندان عـرب خیلـی خـوب میفهمیدنـد کـه رسـول خـدا دروغ نمیگویـد،
خـوب میفهمیدنـد کـه راسـت میگویـد .دلیـل میخواهیـد؟ دلیلـش اینکـه
مینشسـتند بـا همپیالهشـان تصمیـم میگرفتنـد پیغمبـر را رسـوا کننـد.
میگفتنـد برویـم بشـنویم ،ببینیـم چـه میگویـد ،عیبهایـش را بگیریـم،
بعـد کـه میرفتنـد مینشسـتند ،فـردا شـب میآمدنـد ،میگفتنـد نـه ،ایـن کالم
بشـر نیسـت ،ایـن سـخن خـدای بشـر اسـت .پـس قبـول میکردنـد ،تصدیـق
میکردنـد کـه او از سـوی خـدا سـخن میگویـد؛ امـا جنابعالی بعد از چهـارده قرن
از آن تاریـخ ،او را مؤمـن نمیدانـی .مـن میگویـم اگـر او مؤمـن نیسـت؛ بـه دلیـل
اینکـه ایـن ایمانـش ،ایـن قبولـش ،این تصدیقـش با تعهدهای متناسـب همره
نبـوده ،آیـا مـا مؤمنیـم؟ درحالیکه تصدیـق ما هم با تعهدهای متناسـب همراه
نیسـت .چـه میفرماییـد شـما؟
ا گـر فقـط تشـخیص و ایمـان قلبـی و بـاور کافـی بـود ،عمروعـاص بایـد اول
شـیعه عالـم باشـد .عمروعاصـی کـه ماجـرای غدیـر خم را یا به چشـم دیده ،یا از
کسـانی که به چشـم دیدهاند شـنیده ،من و شـما بعد از سـیزده قرن و خر ده ای
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ایـن ماجـرا را در کتابهـا فقـط میخوانیـم .عمروعاصـی کـه دربـاره امـام علـی
علیهالسلام شـعر میگویـد ،عمروعاصـی کـه در دم احتضار ،در آن حسـاسترین
سـاعتها و لحظههایـی کـه بـرای ذهـن یـک انسـان مطـرح اسـت ،اظهـار
ندامـت میکنـد ،اظهـار پشـیمانی میکنـد ،میگویـد دینـم را بـه دنیـای معاویـه
فروختـم ،بـا علـی کـه میدانسـتم حـق اسـت ،جنگیـدم .پـس عمروعـاص بـه
نظـرم عمیقتـر و علمیتـر از شـیعه قـرن چهاردهـم هجـری بـه والیـت بالفصـل
امیرالمؤمنین پی برده و تصدیق کرده بود ،اما آیا شـیعه اسـت؟ شـما میگویید
نـه .چـرا شـیعه نیسـت؟ بـرای خاطـر اینکـه اعتقـاد بـه امامـت امیرالمؤمنیـن
تعهدهایـی مـیآورد .اول تعهـدش بیعـت نکـردن بـا معاویـه بـن ابـی سـفیان
اسـت .عمروعاصـی کـه بـا معاویه همدسـت میشـود و با همین علـی میجنگد؛
یعنـی بـه تعهدهـای تشـیع ،بـه مسـئولیتها و تکلیفهایـی کـه ایـن بـاور بـه
انسـان متوجـه میکنـد ،پایبنـد نمیمانـد ،شـیعه نیسـت.
 ...آیـا مـن و شـما میتوانیـم معتقـد باشـیم و مطمئـن کـه شـیعه هسـتیم؟
مگـر مـا بـه تعهدهـای شـیعه بـودن عاملیـم؟ مگـر مـا پایبندیـم؟ و سـخن قـرآن
ً
دراینبـاره روشـن و بیتردیـد و بیابهـام اسـت ... .صریحـا نفـی میکنـد ایمـان
را از آنکسـانی کـه بهطـور مطلـق پایبنـد بـه تعهـدات ایمانـی خـود نیسـتند؛
بنابرایـن ایمانـی کـه در اسلام معتبـر اسـت اینهـا از اصـول اعتقـادی اسلام و
تشـیع اسـت .ایمـان زاینـده و تعهـد آفریـن اسـت .آن ایمانـی کـه بـا تعهدهـای
عملـی همـراه باشـد ،ا گـر همـراه نبـود ،منتظـر نتیجههایـش هـم نبـاش ،منتظـر
َّ
َ ْ
نصـرت در دنیـا نبـاش ،منتظـر امنیـت در دنیـا مبـاش« .ال ِذی َـن َآم ُنـوا َو ل ْـم یل ِب ُسـوا
َّ
إ َیم َان ُه ْـم ب ُظ ْلـم ُأولئ َ
ـک َل ُه ُـم ْال َأ ْم ُـن َو ُه ْـم ُم ْه َت ُـد َ
ون»« ... .ال ِذی َـن َآم ُنـوا» آنکسـانی که
ِ ٍ ِ
ِ
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ُ ْ
َ ْ
َ
ایمـان آوردنـد«َ ،و ل ْـم یل ِب ُسـوا ِإ َیمان ُه ْـم ِبظل ٍـم» بـا سـتم ،بـا سـتمگری ،ایمـان خـود
ُ
َ َ َْ
ـک ل ُه ُـم الأ ْم ُـن» امنیـت بـرای آنهاسـت .آن ایمانـی کـه بـا
ولئ
«أ
را نیامیختنـدِ ،
سـتمگری همـراه اسـت ،امنیـت برنمـیدارد .آن ایمانـی کـه تعهـد در کنـارش
نیسـت ،نصـرت بـه مؤمـن نمیدهـد ،پیـروزی او را تضمین نمیکنـد ،یاری خدا
و یـاری ذرات طبیعـت و تکویـن را بـرای او بـه ارمغـان نمـیآورد ،خوشـبختی و
رسـتگاری دنیـا و خالصـه یـککالم ،بهشـت دنیـوی و اخروی را بـه او نمیدهد.
پندهـای بیهـوده ناشـی از راحتطلبـی ضـد ایـن را به ما تلقیـن میکند .یک
صفتـی اسـت در انسـان کـه همیشـه دنبـال کارهـای راحتتـر مـیرود ،حالـت
سـهولت طلبـی ،سـهل گرایی در انسـان هسـت .بیـن دو کار اگر مخیـرش کنید،
هرکـدام آسـانتر اسـت ،هـر کـدام تلاش کمتـری ،مایـه کمتـری میبـرد ،آن را
انسـان انتخـاب میکنـد ،ایـن ویژگـی بـه مـا میگویـد راه آسـانتر را بپذیـر ،راه
کمخر جتـر را ،راه بیتلاش تـر را ،از طرفـی ایمـان مذهبـی میگویـد بهشـتت از
دسـت رفـت .بـرای اینکـه هـم سـهل گرایـی بهجای مانده باشـد ،هم بهشـت از
دسـت نرفتـه باشـد ،مجبوریـم بنشـینیم فرمول درسـت کنیـم ،فرمولهایی که
نتیجـه میدهـد رفتـن آدم بیـکار تنبل را به بهشـت .پای فرمولها میایسـتیم،
گیـر هـم میدهیـم تـا آخـر هـم نمیفهمیـم؛ فقـط وقتـی بـه بهشـت نرفتیـم،
میفهمیـم کـه فرمولهـا غلـط بـود .مـن میگویـم حـاال یـک تجدیدنظـری
ً
بکنیـم ،ببینیـم آیـا واقعـا ایـن فرمولهـا درسـت اسـت؟
قـرآن متـن قطعـی خللناپذیـر ماسـت و صدهـا روایـت درسـت ،روایـت
متقـن .امـام علیهالسلام در حدیثـی بـه ایـن مضمـون  ...شـفاعت مـا نمیرسـد
یـا نمیرسـد بـه شـفاعت مـا ،مگـر بهوسـیله کوشـش و جـد و جهـد .حـاال مـا بـا
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تنبلـی ،بـا زانـوی غـم بـه بغـل گرفتـن و غـم گذشـته و غـم آینـده را بـا بیغیرتـی
خـوردن ،غمخـواری خـوب اسـت ،امـا غمخـواریای کـه بـا بیغیرتـی همـراه
نباشـد ما با این حالت منفی پسـت بیخاصیت ،مینشـینیم به امید شـفاعت،
درحالیکـه خـود امـام علیهالسلام ،طبـق ایـن روایـت میفرمایـد کـه شـفاعت مـا
بـه آنکسـانی میرسـد کـه جدوجهـد و کوشـش داشـته باشـند ،درسـت نقطـه
مقابـل آنچـه در مغزهـای ماسـت؛ و از ایـن قبیـل روایـات الیماشـاءاهلل.
امـام سـجاد علیهالسلام در آن نیمهشـب ،در مسـجد مشـغول عبـادت
کـردن اسـت ،مشـغول زار زدن اسـت .آن مـردی کـه طبـق برداشـت صحیـح از
زندگـیاش ،یکپارچـه تلاش در راه بـه حکومت رسـانیدن حق و حقیقت اسـت،
نیمهشـب هـم یکپارچـه تلاش در راه عبودیـت و خضـوع در مقابـل خداسـت؛
اشـک میریـزد ،گریـه میکنـد ،مناجـات میکنـد؛ مناجـات عجیبـی کـه حـاال
مجـال نیسـت کـه عـرض کنـم ،بـا یـک وضـع عجیبـی .بعـد آن مـرد خوشبـاور
سـادهدل میگویـد :ای پیغمبـر! تـو چـرا؟ تـو بـا آن پـدر ،بـا آن مادر ،بـا آن جد که
همـه بنـدگان برگزیـده خداینـد؛ گریـه را بـرای مـا بگـذار .تو کـه فرزنـد پیغمبری،
فرزنـد علـی ،فرزنـد حسـین ،فرزنـد فاطمـه زهـرا ،تـو چـرا گریـه میکنـی؟ آنوقـت
امـام سـجاد صلواتاهللعلیـه ضمـن آنکـه از ایـن تـز دفـاع میکنـد؛ تـز خضـوع و
خشـوع و گریـه و عبـادت و دعـا در مقابـل پـروردگار ،بـرای جلا دادن روح ،بـرای
هرچـه بیشـتر مصمـم شـدن ،بـرای هرچه بیشـتر بـه خدا متکی شـدن و نه برای
تخدیـر؛ ضمـن اینکـه ایـن تـز را تقویـت میکنـد ،ایـن اشـتباه را هـم از ذهـن ایـن
شـیعه عامـی بیـرون مـیآورد ،میگویـد تـو چـه میگویـی؟ «دع عنـی حدیـث ابی
و امـی و جـدی» بینـداز دور صحبـت پـدر و مـادر و جـد را کـه تـو فرزنـد فالنـی،
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الجنـه للمطیعیـن ،بهشـت از آن فرمانبـران اسـت .ایـن تـز اسلامی و تـز شـیعی
اسـت در زمینـه ایمـان و عمـل.
چـرا تأ کیـد میکنـم روی ایـن مسـأله؟ بـرای خاطـر اینکـه سـالیان درازی
کار شـده و بسـی قرنهـا کارشـده روی مغـز مسـلمانان تـا آنهـا را قانـع کننـد بـه
اینکـه عمـل بـرای مسـلمان بـودن الزم نیسـت تـا بـه آنهـا بفهماننـد کـه بـرای
مؤمـن بـودن ،یـک دل پـاک الزم اسـت ،بـه یـک عمـل پـاک .کمـک کـرده بـه
ایـن دسـتهای خائـن و مـزدور ،راحتطلبیهـای مـا ،سـهلانگاریهای مـا،
پرمدعاییهـای مـا کـه مایلیـم بهشـت خـدا ،بـه یـک کار کوچـک بـه مـا داده
بشـود؛ و کمـک کـرده اسـت بـه ایـن دریافـت غلـط ،نادانیهـای غیـر مغرضـان،
غرضـی هـم نداشـتند جـز اینکـه نـادان بودنـد.
از بعـد پیغمبـر ،بعـد از مدتزمـان کوتاهـی ایـن فکـر بـه وجـود آمـد و ترویـج
شـد .معاویـه بـن ابـی سـفیان خیلـی جالـب اسـت .از معاویـه دیگـر بیدینتـر
کسـی را سـراغ داری؟ از معاویـه بدتـر کسـی را سـراغ داری؟ دیگـر بدتـر از اینهـا
چه کسـی را در آن تاریخ و در صدر تاریخ اسلامی میشـود سـراغ گرفت؟ یک روز
دیدنـد کـه معاویـه وصیـت میکنـد بـه نزدیکانـش کـه بلـه ،مـن کـه ُمـردم ،یکـی
دوتـا بسـته کوچـک هسـت ،اینهـا را از آنجـا بیاوریـد ،بگذاریـد تـوی کفـن مـن.
گفتنـد چیـه اینهـا؟ گفـت یـک دانـهاش قسـمتی از لبـاس پیغمبـر اسـت... .
یـک روز هـم پیغمبـر خدا اصالح میکرد سـروصورتش را ،یا ناخن میگرفت،
چنـد دانـه از آن ذرات مـو و ناخـن دورافتـاده پیغمبـر را جمـع کـردم ،اینهـا را
بگذاریـد تـوی کفـن مـن کـه خـدا مـرا ببخشـد .آی زکـی! معاویـه هـم بـه امیـد
شـفاعت پیغمبـر حرکـت میکنـد ،کار میکنـد ،امـا در راه چـه؟ در راه بـه دسـت
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آوردن چنـد دانـه مـوی سـبیل و صـورت و سـر پیغمبـر.
خـب دسـتمریزاد! تـا آنجایـی کـه آسـان اسـت تـا آنجایـی کـه مایـهای
یگـذارد ،امـا تـا
نـدارد ،بـه قـرآن هـم گـوش فـرا میدهـد ،بـه قـرآن هـم احتـرام م 
آنجایـی کـه بـرای خـودش نافـع اسـت.
بـه هـر صـورت سـالیانی اسـت و سـالیان دراز ،روی مغزهـا دارنـد کار میکننـد
تـا بگوینـد اسلام منهـای عمـل ،ایمـان بـدون عمـل ،در دل محبـت و ایمـان و
بـاور و نـه در عمـل ،حرکـت و تلاش و اثـر ،سالهاسـت بـه مـا ایـن را میخواهنـد
بباوراننـد؛ و قـرآن همچنـان ندایـش بلند و زنده و شـاداب اسـت که «و ما اولئک
بالمومنیـن» ،آنکسـانی کـه ایـن کارهـا را ندارنـد ،مؤمن نیسـتند ،ایمـان ندارند.
آنکسـانی مؤمنانـد ،آنکسـانی بـا شـمایند ،آنکسـانی مشـمول لطـف خـدا و
بـرادری و مسـلمانی هسـتند کـه در راه خـدا ،طبـق ایمـان ،متعهدانـه حرکـت
کننـد ،تلاش کننـد ،کار کننـد .ایـن منطـق قـرآن اسـت.

مؤلفههای ایمان متعهدانه
بندگی خدا
َ َّ
َ
«یا أ َیها ال ِذ َین َآم ُنوا» ای کسـانی که گرویدهاید«ْ ،ارک ُعوا َو ْاس ُـج ُدوا» رکوع کنید،
َ ُ
سـجود کنیـد ،در مقابـل خـدا خضـوع کنیـد«َ ،و ْاع ُب ُـدوا َر ّبک ْـم» عبودیـت کنیـد و
عبـادت پروردگارتـان را«َ ،و ْاف َع ُلـوا ْال َخی َـر» نیکـی بهجـا آوریـد«َ ،ل َع َّل ُک ْـم ُت ْفل ُح َ
ـون»
ِ
مگـر موفـق گردیـد ،رسـتگار شـوید .اگـر ایـن کارهـا را بکنیـد ،فلاح و رسـتگاری و
َ َّ
َ
موفقیت و نجاح هست؛ اما ا گر «یا أ َیها ال ِذ َین َآم ُنوا» بود«ْ ،ارک ُعوا َو ْاس ُج ُدوا َو ْاع ُب ُدوا
َ ُ
ْ ُ ْ َ
َر ّبک ْـم َو اف َعلـوا الخی َـر» نبـود ،آیـا فلاح و رسـتگاری هسـت؟ جوابش با شـما.
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جهاد

َّ
َ َّ
َّ
ُ
ـادهِ »
ـادهِ » مجاهـدت کنیـد در راه خـدا،
«حـق ِج َه ِ
َ«و َج ِاهـدوا فِـی الل ِـه َحـق ِج َه ِ

آنچنانکـه شایسـته مجاهـدت اسـت .بـرای یـک درآمـد آفتاب تا آفتـاب چهکار
میکنیـد ،چقـدر تلاش میکنیـد؟ چقـدر مجاهـدت میکنیـد؟ بـه همیـن نسـبت
ببیـن بـرای خـدا چقـدر تلاش کنی .همه کار در متن اسـت ،کار خدا در حاشـیه.
وضـع زندگـی عمـوی مـا ،نقشـه عمومی زندگی ما این اسـت .همه کارها در متن
اسـت ،یـاد دادن ،یـاد گرفتـن ،پـول گرفتـن ،زحمـت کشـیدن ،نمیدانم ورزش
کـردن ،همـه کار متـن زندگـی اسـت ،در حاشـیهها ،آنهـم یـا هسـت یـا نیسـت،
کار خـدا؛ امـا ا گـر درسـت نـگاه کنیـد ،آن تالشـی کـه بـرای خـدا و در راه خـدا بایـد
انجـام بگیـرد ،حجمـش ،کیفیتش ،عمقش ،نسـتوهی و پایداریاش ،بایسـتی
بـه نسـبت بزرگـی و عظمـت خـود خـدا ،از همـه تالشهـا بزرگتـر ،پایدارتـر،
نسـتوهتر ،خسـتگیناپذیرتر باشـد.

زمامداری بشریت

َّ
َّ
ُ
ُ
ـادهِ ُه َو ْاج َت َباک ْم» اوسـت که شـما را برگزیده اسـت
َ«و َج ِاهـدوا فِـی الل ِـه َحـق ِج َه ِ

ای ملـت اسلام! یعنـی چـه برگزیـده؟ یعنـی شـما را بهصـورت دردانههـای
نازپـروردهای گذاشـته کنـار ،گفتـه اینهـا تافتـه جـدا بافتهانـد ،گنـاه هـم
کردنـد ،اشـتباه هـم کردنـد ،بـر خلاف فرمـان مـا هـم عمـل کردنـد ،بهشـت بـه
نـام اینهاسـت؟ ایـن حرفـی اسـت کـه یهودیهـا هـم دربـاره خودشـان مدعـی
بودنـد .اینهـا اشـتباه میکردنـد ،هـر ُمسـلمی هـم که اینجـور فکر کند ،اشـتباه

میکنـد .قـرآن در مقابـل یهودیهـا ،آنکسـانی کـه خیـال میکردنـد کـه ّ
احبـا و
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اولیـا و دوسـتان ،بلکـه فرزنـدان خداینـد ،بـا لحـن خیلـی مالمتآمیـز و زنندهای
اعلام میکنـد کـه اینهمـه ،ایـن دوسـتی ،ایـن والیـت ،درگـرو ایـن اسـت کـه
بهفرمـان خـدا عمـل کنیـد .مـا شـمارا برگزیدیـم ،درسـت اسـت .بنیاسـرائیل را
ً
هـم قبلا برگزیـده بودیـم .خـدا امـت اسلام را انتخـاب کـرد ،امـا قبـل از اسلام
بنیاسـرائیل را هـم انتخـاب کـرده بـود ،هـر دو انتخـاب از یـک نـوع اسـت؛ بـه
معنـای انتخـاب آمادهتریـن فـرد اسـت بـرای بزرگتریـن کار.
متـر،
بیـن ده نفـر شـما نـگاه میکنیـد ،میبینیـد کـه اینیکـی قیافـهاش مصم 
بدنـش آمادهتـر ،رنـگ رخسـارهاش شـادابتر ،پنجـهاش قویتـر ،بـازوان و
بار سـنگین را تو باید برداری ،من
سـینهاش سـتبرتر و اسـتوارتر ،میگویید آقا ،این ِ

یشـود .اگـر برداشـت ،اگر
شقـدم م 
تـو را بـرای ایـن کار انتخـاب کـردم ،ایـن هـم پی 
ً
توانسـت ایـن کار را بکنـد؛ یعنـی اراده کـرد تـوان کـه در او بود مسـلما تصمیم گرفت
َ
و ایـن بـار را برداشـت ،آنوقـت از سـطح اقـران باالتـر میرود ،میشـود یک فـرد زبده
برجسـته .اگـر برنداشـت چـه؟ اگر برنداشـت ،از دیگـران توسـریخورتر و بدبختتر
میشود .به او میگویند بیچاره! دیگران نمیتوانستند ،به آنها هم نگفتیم ،اما
بـه تـو گفتیـم و تـو نکـردی .گزینش امت اسلام مثل گزینـش امت بنیاسـرائیل ،از
ایـن قبیـل اسـت .بنیاسـرائیل در زمـان خودشـان و مسـلمانان در زمان خودشـان،
شایسـتهترین امتهـا و افـراد بودنـد بـرای تحمـل بـار امانـت اسلام ،رهبـری و
هدایـت بشـر؛ لـذا بـود کـه بـه اینهـا ایـن بـار امانـت داده شـد .آیـا برداشـتند یـا نـه؟
اگـر برداشـتند ،ایـن بـار امانـت را بـه سـرمنزل رسـاندند ،البتـه بهتریـن و گزیدهترین
و شایسـتهترین مسـلماناند ،امـا اگرنـه چطـور؟ اگـر برنداشـتند ،همـان وضعـی را
ْ َ
ّ َّ ُ
دارنـد کـه یهـود دارا شـدند و براثـر حمـل نکـردن بـار امانـت«َ :و ُض ِربَـت َعل ِیه ُـم ا ِلذلـة
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ْ
َ
َ
َ َْ ْ ََُ ََ ُ َ َ
ـب ِم َـن ا ّلل ِه» ،این برای دنیاشـان«َ ،مأ َو ُاه ْـم َج َه ّن ُم» ،آنهم
و المسـکنة و بـاءوا ِبغض ٍ

بـرای آخرتشـان.
ُ
ُ
«ه َـو ْاج َت َباک ْـم» او برگزیـده اسـت شـما را ،انتخـاب کـرده بـرای داشـتن
َ ُ
ایـن بـار«َ ،و َمـا َج َع َـل َعلیک ْـم فِـی ا ّ ِلدی ِـن ِم ْـن َح َـر ٍج» در دیـن ،بـر شـما سـختی و فشـار
و صعوبتـی هـم قـرار نـداده ،فشـاری نیسـت .اینقدرهـا سـنگین نیسـت ایـن
بـار ،اینقدرهـا برداشـتنش عـذاب و شـکنجه نـدارد ،قابلتحمـل اسـت«َ .و َمـا
َ ُ
َج َع َـل َعلیک ْـم فِـی ا ّ ِلدی ِـن ِم ْـن َح َـر ٍج» بـر شـما در کار دیـن حرجـی ،صعوبتی ،فشـاری
َّ َ َ ُ
یک ْـم إ ْب َراهی َـم» ایـن همـان آییـن پدرتـان ابراهیـم اسـتُ ،
«ه َـو
قـرار نـداده«ِ ،ملـة أ ِب
ِ ِ
َ
َ
َ َّ ُ
اک ُم ْال ُم ْس ِـل ِم َ
ین ِم ْـن ق ْب ُـل َو فِـی هـذا» او شـما را در گذشـته و در ایـن نوبـت،
سـم
مسـلمان و مسـلم و تسـلیم خـدا نامیـده اسـت «و مـن ذریتنـا ّامـة مسـلمة لـک»،
ُ
ایـن در دعـای ابراهیـم اسـت در سـوره بقـره ،اشـاره بـه آنجاسـت ُ
«ه َـو َس َّـماک ُم
َ
َ
ْال ُم ْس ِـل ِم َ
ین ِم ْـن ق ْب ُـل َو فِـی هـذا» ،ایـن بـار را بـه شـما دادیـم ،ایـن گزینـش را نسـبت
بـه شـما بـه عمـل آوردیـم ،بـرای چـه؟ تـا چـه بشـود؟ تـا شـما چـه کنیـد و بـه
ُ َ َّ ُ ُ َ ً َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ
الن ِاس»؛ مسـئول
کجا برسـید؟ ِ«لیکون الرسـول ش ِـهی اد علیکم و تکونوا شـهداء علی
مسـتقیم شـما پیغمبـر اسـت و مسـئول همـه بشـریت شـمایید .تـا پیامبـر بـر شـما
گواه و مراقب و دیدبان باشـد و شـما بر بشـریت گواه و مراقب و دیدبان باشـید.
شـما زمامـداران بشـرید ،شـما ادارهکننـدگان بشـریتید ،شـما دیدبانـان ایـن
ُ َ َّ ُ َ ً
قافلهایـد .ای قافلهسـاالران بـه خـواب نمانید«ِ .لیکون
الر ُسـول ش ِـهی اد» تـا پیامبر
ُ َ َ َ َ َّ
َ
ـاس» و شـما بـر
بـر شـما گـواه و مراقـب و دیدبـان باشـد« ،و تکونـوا شـهداء علـی الن ِ
مردمـان و بـر بشـریت و برخلـق هـا و تودههـا مراقـب و نگهبـان و دیدبـان.
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اقامه نماز ،پرداخت زکات ،اعتصام به خدا
حـال کـه اینجـور اسـت ،حـال کـه مسـئولیت شـما سـنگین اسـت ،حـال
یشـوید،
کـه شـما از طـرف پـروردگار بـه مأموریتـی دشـوار داریـد گسـیل م 
َّ َ
َ«ف َا ُ
قیمـوا
الصـلاة» پـس بـه پاداریـد نمـاز را .بـاز هـم تکلیـف ،بـاز هـم تعهـد ،ایمان
َّ َ
ُ َّ َ
خشـکوخالی؟ َ«ف َا ُ
قیموا
الصلاة» پس به پادارید نماز را« ،و آتوا
الزکاة» و بدهید
َ
َّ َ
ـلاة» را در یکـی از روزهـای گذشـته معنـا کـردم َ«و َ
زکات را« .اقیمـوا الص
اعت ِصمـوا

ـاهلل» و متوسـل شـوید بـه خـدا و آییـن خدایـی ،پناهنـده باشـید بـه خـدا ،متکـی
ِب ِ

باشـید بـه خـدا ،از هیچکـس دیگـر ،از هیـچ قـدرت دیگـر نهراسـید.

آنوقتـی کـه راههـا بـر شـما فروبسـته مانـد ،از لطـف و مـدد و یـاوری خـدا
مأیوس نگردیدُ .
«ه َو َمولاکم» خدا سرپرست و نگهبان و هم جبهه شماست.
«اهلل َولـی ا َّلذی َـن َآمنـوا» یعنـی چـه؟ ُ
ُ ...
«ه َـو َمولاکـم» یعنـی چـه؟ علـی مولـی
ِ
مؤمنیـن اسـت ،یعنـی چـه؟ مؤمنیـن بایـد والیـت علـی را داشـته باشـند ،یعنـی
چـه؟ ایـن والیـت ،ایـن کلمـه ،خیلـی کلمـه پرمعنـای پرمغز عجیبی اسـت .یک
روز انشـاءاهلل ایـن را بـا اسـتفاده از تعبیـرات قرآنـی معنـا میکنـم َ«ف ِنع َـم َ
المولـی َو
َ َّ
النصیـر» چـه نیکـو موالیـی اسـت ،چـه نیکـو یـاوری اسـت پـروردگار.
ِنعـم

هجرت
 ...تعهـدات ایمانـی از نـوع زکات ،از نـوع نمـاز ،از نـوع اعتصـام بـه خـدا،
آنیـک نوعـش کـه در آن آیـات ،آیـات آخـر سـوره حـج تکـرار شـد .یـک نـوع
تعهـدات ایمانـی از دیـدگاه دیگـری ،از یکگوشـه دیگـری ،نـوع دیگـری از
َ ّ
تعهـدات در ایـن آیـات مطـرح میشـود«ِ .ا ّن الذی َـن َآمنـوا» همانـا آنکسـانی کـه
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ایمـان آوردنـد«َ ،و َ
هاجـروا» و هجـرت کردنـد .هجـرت کـردن یعنـی چـه؟ یعنـی
از مشـهد رفتنـد تهـران مثـل ماندنـد؟ از شـهری بـه شـهری مهاجـرت کردنـد و
بـس؟ نـه .اول ،هجـرت کـردن بـه معنـای یکبـاره از همهچیـز دسـت شسـتن
بـه خاطـر هـدف ،بـه خاطـر پیوسـتن بـه جامعـه اسلامی ،بـه خاطـر قبـول تعهـد
در مجموعـه تشـکیالت جامعـه اسلامی محسـوب میشـود .از مکـه کـه بلنـد
میشـدی شـما بیـرون میآمـدی ،مغـازه پـر متـاع و پـرکاالی بـه قـول امروزیهـا
کـن آبـرو آفرینـت ،دیگـر در مکـه بـرای تـو
سـرقفلیدار
حسـاس مشـتری جمـع ِ
ِ

وجـود نداشـت .بـه سـود چپـاول گـران خونخـوار متجـاوز مکـه ،مغـازه دو ،سـه
یشـد و اموالتـان بـه تـاراج میرفـت .ا گـر از مکـه تنهـا
دربنـدی شـما ضبـط م 
آمـده بـودی و خانمـت مسـلمان نشـده بـود ،دیگـر خاطـرات زناشـویی گذشـته
را ،بایـد همـه را بـر بـاد حسـاب میکـردی ،تمـام شـد ،بایـد دل میکنـدی .ا گـر
از مکـه میآمدیـد مدینـه ،پدرتـان یـا پسـرتان در آنجـا مانـده بـود ،عزیزتریـن
عزیزانتـان بهصـورت دشـمن خونیـن شـما درآمـده بـود؛ هجـرت یعنـی ایـن.
آنکسـانی کـه هجـرت میکردنـد ،همـه ایـن محرومیـت هـا و ناکامیهـا را بـه
جـان میپذیرفتنـد .از سـوی دیگـری ،هجـرت یعنـی بـرای بنـای کاخ عظیـم
جامعـه اسلامی یـک خشـت بـردن .اآلن مالحظـه کنیـد ،اینجـا بناسـت سـاخته
بشـود .فـرض کنیـد قراراسـت کـه صـد قطعه چـوب دیگر ،یـا هـزاران قطعه آجر،
اینجـا روی همدیگـر گذاشـته بشـود ،هـر بچـهای هـم یکدانـه بـردارد بیایـد
یشـود .هـر انسـانی یکدانـه سـنگ بگـذارد ،یـک کاخ
اینجـا ،اینجـا سـاخته م 
باعظمـت بـه وجـود میآیـد .جامعـه اسلامی کـه در مدینـه بـه وجـود آمـده بـود،
محتـاج بـود بـه عناصـر مؤمن ،فعال ،پرتالش ،پرتوان ،سـابقهدار ،اسلام فهم،
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محـب و معتقـد بـه ایـن راه ،با دلی سرشـار از ایمان .آنکسـی که هجرت میکرد
از مکـه ،ازانـس و محبـت و خاطـره و راحتـی و عیش و نوش میگذشـت ،میآمد
بـه مدینـه .از مکـه بـه مدینـه ،ایـن آدم در حقیقـت یک گام بزرگی برداشـته بود
درراه بنـای آنچنـان جامعـهای ،بـه سـهم خـودش ،بهقـدر خـودش؛ لـذا قیمت
داشـت ،تعیینکننـده بـود .لـذا ببینیـد ایـن آیـات چـه میگویـد؟
َ
ِ«ا َّن ا ّلذی َـن َآمنـوا» همانـا آنکسـانی کـه ایمان آوردند«َ ،و َ
هاجـروا» و هجرت هم
َ
ََ ُ
َ
َ
بیل اهلل» با جان و مال ،به جان و مال،
کردند«َ ،وجاهدوا ِبا ِ
موال ِهم و انف ِس ِه َّم فی س ِ
درراه خـدا مجاهـدت نمودنـد«َ ،و الذی َـن َآووا» و آنکسـانی کـه پنـاه دادنـد بـه ایـن
َ
درمانـدگان بیوطـن و آوارگان از خانـه بـه درمانـده«َ ،و ن َصـروا» و آنهـا را یـاری
ُ
َ ُ
عض ُهم َا ُ َ
عض» اینها بعضی پیوستگان و به
ولئک ب
کردند ،همه اینها «ا ِ
ولیاء ب ٍ
هـم پیوسـتگان و هـم جبهـگان یکدیگرنـد .اینهـا همـه یـک عنصرنـد ،اینهـا
ُ ُ
َ
خشـت و آجـر یـک دیـوار و یـک سـقفاند؛ َ«م َث ُـل ُ
ک َم َثـل ُ
ـان یش ّـد
المؤمنیـن
البنی ِ
ً
ُ
َبعض ُـه َبعضـا» .ایـن آجرهـا را دیدیـد چطور درهمدیگـر رفته ،در ایـن ضربیهای
سـقف؛ هـر آجـری یـک مؤمـن اسـت ،هـر مؤمنـی یـک آجراسـت درهمفرورفتـه و
دههـا آجـر دیگـر را نگهداشـته اسـت .در یـک سـقف ضربـی ،یـک دانـه آجـر را بـا
زحمـت بکـش پاییـن ،دهتـا آجـر از اطرافـش میریـزد ،اینیکـی نگهداشـته بـود
آن دهتا را ،همچنانی که آن دهتاهم به سهم خود ،اینیکی را نگهداشته بود
َ ُ
عض ُهـم َاولی ُـاء َبع ٍـض» بعضی به هم پیوسـتگان بعـض دیگرند«َ .و ا َّل َ
«ب
ذین آمنوا»،
اینجـا را دقـت کنیـد ،امـا آنکسـانی کـه ایمان آوردنـد ،باور قلبی هم هسـت ،اما
ََ
یهاجـروا» از خانـه ملکـی مشـجر راحـت ،دل نکندند و هجـرت ننمودند ...
«و لـم ِ
َ َ
یهاجـروا» هجـرت نکردنـد ،ایمـان آوردنـد ،امـا بـه ایـن تعهـد ایمانـی عمـل
«و لـم ِ
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َ
لایت ِهم منشـی
نکردنـد ،اینهـا چطورنـد؟ اینهـا را میفرمایـد کـه «مـا لکـم ِمـن َو ِ
ّ
یهاجـروا» اینهـا بـه شـما پیوسـته نیسـتند ،جزو شـما نیسـتند ،میان شـما و
حتـی ِ
َّ
یکـه بـه
یهاجـروا» تـا وقت 
آنهـا والیـت و بـه همپیوسـتگی نیسـت ،تـا کـی؟ «حتـی ِ
تعهـد ایمانـی عمـل کننـد .ایمـان خشـکوخالی در دنیـا هـم اثـر نمیدهـد برادر،
در جامعـه اسلامی هـم منشـأ اثـر قـرار نمیگیـرد ،در آخـرت کـه جـای خـود دارد.
َ
َّ
َ
یهاجروا».
لایتهم ِمن شـیء حتی ٍ
«ما لکم ِمن ِو ِ

 ...بـاز در آنجـا یکجملـهای هسـت کـه آن جملـه بـه درد مـا خیلـی بیشتـر
َ
میخـورد  ...یکـی ،دو ،سـه آیـه بعـد مـی فرمایـد کـه َ«و ا ّلذی َـن َآمنوا َو َ
هاجـروا»... ،
َ«و َ
ـبیل اهلل» آنکسـانی کـه ایمان آوردند ،هجـرت کردند ،مجاهدت
جاهـدوا فی َس
ِ
َّ
َ
کردنـد درراه خـدا«َ ،والذی ّـن َآووا َو نصـروا» آنهایـی کـه پنـاه دادنـد و یـاری کردنـد،
ُ
َ ّ
ُ
ـون حقـا» مؤمـن راسـتین اینهـا هسـتند ،غیـر اینهـا چـه
المؤمن
«ا ِ
ولئـک هـم ِ
کسـانی انـد؟ مؤمـن دروغیـن... .
�ذ
ث
م�بح� چ�هارم
ن�گاهی گ را ب�ه
یکی از مهمترین شاخصههای ایمان تعهدات عملی و انجام وظایف
تلقین
مؤمنانه است و قرآن افراد بدون تعهد را بیایمان تلقی میکند.
ِ
ایمان بدون تعهد و عمل ،از مخدرات فرد و جامعه است.
ازجمله تعهدات ایمانی جهاد ،اقامه نماز و هجرت و ...است.
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مجموعهاندیشهولایت
ایمان در قرآن

سؤاالت:
 -1آیـا ایمـان و تعهـدات ایمانـی ،تحـت تأثیـر منافـع و شـرایط ضعیـف
وکمرنـگ میشـوند؟
 -2موانع پایداری در ایمان چیست؟
َّ
َّ
حمن
حیم
سم ِ
ِب ِ
الر ِ
اهلل الر ِ
َ
ْ
َ
َّل َق ْـد أ َنزل َنـا َءای ُ َ
َ ُّ َ
ـات َو ا ّلل ُـه َیه ِـدی َمـن َیش ُ
یم (َ )46و
ـات ّم َبین ٍ
ٍ
ـاء ِإلـی ِصـر ٍاط م ْسـت ِق ٍ
ُ ُ َ َ َ َّ َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ٌ ّ ْ ّ َ ْ َ
ـول و أطعنـا ثـم یتولـی ف ِریـق ِمنهـم ِمـن بع ِـد ذ ِالـک
یقولـون ءامنـا ِبالل ِـه و ِبالرس ِ
ْ
ْ
ُ َ
َ
َ
ْ َ َ َ ْ َ
ّ
ُ
َو َمـا أ ْولئـک ِبال ُم ْؤ ِم ِنی َـن (َ )47و ِإذا ُدعـوا ِإلـی الل ِـه َو َر ُسـو ِلهِ ِلیحکـم بینهـم ِإذا
َ
َّ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ
ْ
َفری ٌـق ّم ْنهـم ُّم ْعر ُض َ
الح ّـق یأتـوا ِإلیـهِ ُمذ ِع ِنی َـن ( )49أ فـی
ـون (َ )48و ِإن یکـن لهـم
ِ ِ
ِ
ُُ
َّ َ ٌ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ
وبهـم مـرض أ ِم ارتابـوا أم یخافـون أن یحیـف اللـه علیهـم و رسـوله بـل أولئـک
قل ِ
ُ ُ َّ
ََ َ َْ ُْ ْ َ َ ُُ ْ
الظال ُم َ
ـون ( )50إ َّن َ
ـوا إلـی ا َّلل ِـه َو َر ُسـو ِلهِ ِل ْ
ع
د
ا
ذ
إ
ـن
ی
ن
م
ؤ
م
ال
ل
ـو
ق
ن
کا
ـا
م
هـم
یحک ُ َ
ـم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َب َین ُه ْـم أن یقولـوا َس ِـم ْعنا َو أط ْعنـا َو أ ْولئـک ه ُـم ال ُمف ِل ُحـون (َ )51و َمـن ِیط ِـع الل َـه َو
َ ُ َُ َ َ
یخ َـش ا َّلل َـه َو َّیت ْقـهِ َف ُأ ْو َلئـک ُه ُـم ْال َفائ ُـز َ
رسـوله و
ون ()52
...
َ
َ
ّ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َّ
یس َـت ْخ ِل َف َّن ُه ْم فـی الأ ْر ِض َ
ـت ل ْ
ـم َو َع ِملـوا
َو َع َـد ا ّلل ُـه ال ِذی َـن َء َام ُنـوا ِمنک ُ ْ
کمـا
الص ِل َح ِ
َ َّ
ْ َ َ َّ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ
ینه ُم ال ِذی ْارتضـی َله ْم َو ل َیب ّ ِدل ّنهم
ْاس َـتخلف ال ِذی َـن ِمـن ق ْب ِل ِه ْـم َو ل َیمکن ّـن َله ْم ِد
َ ً
َ
َ
ّمـن َب ْعـد َخ ْوفه ْـم َأ ْم ًنـا ْیع ُب ُد َوننـی َلا ْیشـر َ
کون بـی شـیئا َو َمـن کف َـر َب ْع َـد ذ ِالـک
ِ
ِ ِِ
ِ
ْ
َ ُْ َ
ُ ُ َ ُ
َ
اسـقون ()55
فأولئـک هـم الف ِ
سوره مبارکه نور
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پایداری در تعهدات ایمانی
درزمینـه بحـث دربـاره ایمـان ،مسـألهای اسـت مهـم کـه تعهـدات یـک
فـرد مؤمـن ،گاهگاهـی و دل بخواهـی نیسـت .اینجـور نیسـت آنکسـی کـه
میخواهـد خـود را مؤمـن قلمـداد بکنـد ،هـر جـا کـه نفـع و سـود و بهـره شـخصی
تجاوزکارانـه خـودش ایجـاب کـرد ،مؤمن باشـد؛ هر جا به نـام ایمان و به تظاهر
َ
به عمل ،توانسـت بر خ ِر مراد سـوار شـود ،اسـم از ایمان و عمل بیاورد ،اما درآن
مـواردی کـه ایمـان و عمـل بـرای او سـود شـخصی ،سـود متجاوزانـه و متعدیانه
تولیـد نمیکنـد ،از نـام اسلام و نـام ایمـان و از عمـل بـه تعهدهـای ایمانـی
روگـردان باشـد .اینجـا مـا ایـن صفـت را کـه در قـرآن بـه صورتهـای گوناگونـی
مـورد تعـرض قرارگرفتـه اسـت بـه نفـع طلبـان نسـبت دادیـم ،گفتیم نفـع طلبان
اینجورنـد .همـه مـردم دنیـا نفـع طلبنـد ،چـه کسـی اسـت کـه طالـب زیـان خود
باشـد؟ منظـور مـا از نفـع طلبان ،آنکسـانی هسـتند کـه برای نفع شـخص خود،
حاضرنـد منافـع دنیایـی را فـدا کننـد؛ نفـع طلبـان متجـاوز.
سـیره آنهـا ایـن اسـت کـه ایمـان و عمـل را تـا آنجایـی خواهنـد و دوسـت
میدارنـد کـه بـه سـود شـخص آنهاسـت و بـا نـام ایمـان و تظاهـر بـه عمـل
میتواننـد بهـرهای ،کامـی ببرنـد .اینگونـه افـراد ازنظـر اسلام مؤمـن نیسـتند،
ً
آیـه قـرآن صریحـا اعلام میکنـد کـه اینهـا ایمـان ندارنـد؛ بنابرایـن مـا در بحـث
درزمینـه ایمـان کـه یکـی از اولیتریـن مباحثـی اسـت کـه در سلسـله شـناخت
فکـری اسلام بایـد مطـرح میشـد و شـد بـه ایـن نتیجـه هـم رسـیدیم کـه ا گـر
ایمان همراه با تعهد اسـت ،ا گر ایمان بدون تعهد ،بدون احسـاس مسـئولیت،
بـدون انجـام دادن تعهدهـا و بـه تعبیـر قـرآن ،بدون عمل صالح ،ایمان نیسـت
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یگـردد؛ علاوه
و نتایـج ایمـان بـر ایمـان مجـرد و خشـک و ذهنـی مترتـب نم 
بـر ایـن ،ایـن حقیقـت دیگـر هـم بایـد موردنظـر باشـد کـه تعهـد ،همیشـگی و
همگانـی اسـت.
آنکسـی کـه مؤمـن اسـت و میخواهـد مؤمـن بمانـد و از ثمـرات مؤمـن بـودن
بهـره ببـرد ،در مقابـل همـه احـکام خـدا بایـد احسـاس تعهـد کنـد و در همهجـا بایـد
احسـاس تعهـد کنـد .آنکسـی کـه معتقـد اسـت ایمـان بـه خـدا و ایمـان بـه رسـالت
تعهـدی مـیآورد ،آن تعهـد ایـن اسـت کـه همـگان ،بایـد بنـده خـدا بشـوند و مـن تـا
آنجـا کـه میتوانـم همـه را بایـد بنـده خـدا بسـازم .ایمـان بـه پیغمبـر و شـهادت بـه
اینکـه مـن مقـر بـه رسـالت پیامبـرم ،این تعهـد را مـی آورد که دنبـال پیامبـر و درراه
او حرکـت بکنـم .اگـر مـن بـه ایـن معنـا مقـر و معترفـم ،اگـر این تعهـد را قبـول دارم،
دیگر معنا ندارد که آنوقتی که مواجه میشوم با یک پدیده کوچک که برخالف
مشی پیامبری است ،برخالف راه پیامبر خداست ،در مقابل آن رگهای گردنم را
ً
آنچنان پرکنم ،مشـتهایم را آنچنان گره کنم ،واقعا نمایش یک مسـلمان ،اما
وقتـی بـا یـک پدیـده بزرگتـر ،ولی پر دردسـرتر کـه باز در خلف مسـیر و جهت نبوت
و رسـالت اسـت ،روبـهرو شـدم ،مسـئولیتم را فرامـوش کنـم... .
موسـمی نیسـت تعهـد ،گاهگاهـی نیسـت تعهـد .نسـبت بـه زمانـی ،نـه زمان
دیگـر نیسـت؛ نسـبت بـه شـخصی و بـه شـخص دیگـر نیسـت؛ تعهـد همگانـی و
همهجایـی و همیشـگی اسـت .قـرآن کریـم از یهـود نـام مـیآورد ،آنکسـانی کـه
یکجـا میگفتنـد بایـد بـرادران مـا ـ منظورشـان یهودیهاسـت ـ
همچـون عزیزانـی محفـوظ بماننـد؛ امـا آنجایـی کـه پـای منافـع
شخصیشـان بـه کارمـی آمـد ،همیـن بـرادران را در جنگهـا میکشـتند و
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اسـیر میگرفتنـد و میفروختنـد و پولـش را مـی خوردنـد .قـرآن در مقـام توبیـخ
ََ
ََ ُ
کف َ
َ
رون ِببع ٍـض» به بعضی
الکتاب و ت
عض
بنیاسـرائیل میفرمایـد« :اف ِ
تؤمنـون ِب َب ِ
ِ
ن داریـد ،بـه آنجاهـای بیدردسـر راحتـش مؤمنیـد و متعهـد ،بـه
از دیـن ایمـا 
نجـور چیزی؟
بعضـی دیگـر از دیـن بیایمانیـد؟ بیعقیدهایـد؟ مگـر میشـود ای 
مگـر میتـوان تفکیـک قائـل شـد میـان دو فرمـان کـه هـردو از یـک مبـدأ و یـک
نقطـه سرچشـمه گرفتـه اسـت.
امـام عظیمالشـأن مـا ،امـام باقـر صلـوات اهلل و سلامه علیـه در آن حدیـث
معروفـی کـه اولیـن حدیـث بـاب امـر بـهمعـروف و نهـی از منکـر اسـت در کتـاب
شـریف وافـی البتـه ایـن حدیـث در کافی هسـت ،در کتب معتبره شـیعه هسـت،
امـا وافـی کـه جامـع کتابهـای چهارگانـه اصلـی ماسـت ،از مرحـوم فیـض
کاشـانی وقتیکـه کتـاب امـر بـهمعـروف و نهـی از منکـر را بـاز میکنیـد ،بـه نظـرم
چنیـن میآیـد ،حدیـث اولـش ایـن اسـت.
چنـد سـال پیـش دیـدهام ،تازه مراجعه نکردم؛ اشـاره میکنـد به همینجور
مردمـی ،اینهـا کسـانی هسـتند کـه بـه نمـاز و روزه کـه بیدردسـر و کممایـه
هسـت رو میآورنـد ،بـه امـر بـهمعـروف و نهـی از منکـر کـه پردردسـر و بـه ظاهـر
پرضـرر اسـت اقبالـی ندارنـد ،اعتنایـی نمیکننـد.
اینجـا امـام علیهالسلام دیگـر نمیگویـد اینهـا مؤمنانـد یـا مؤمـن نیسـتند،
نمیگوید فاسقند یا منافقند ،اما آیه قرآن اینجا صریح میگوید ،آنکسانی که آنجا
کـه پـای منافعشـان در میـان اسـت ،دیـن را نمیخواهنـد ،اینهـا مؤمن نیسـتند.
 ...معاویــه بـن ابـی سـفیان آنجایـی کـه الزم میشـود ،حتـی قـرآن را
بهصـورت ورقـی بـر روی نیزههـا میکنـد کـه همـه شـنیدید و داسـتانش را
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میدانیـد .آنجایـی کـه صرفـه ایجـاب میکنـد ،دم از قـرآن و نمـاز و دیانـت هـم
میزنـد .آنجایـی کـه بایـد دل یـک نفـر دوسـت علی را بهسـوی خـود جلب کند،
دم از فضائـل امیرالمؤمنیـن هـم میزنـد ،وقتیکـه از فضائـل علـی میگوینـد،
اشـک تمسـاح هم میریزد .چقدر شـنیدید شـما که معاویه نشسـته بود عبداهلل
بن عباس هم نشسـته بود ،دیگران هم نشسـته بودند ،بعد گفت که مثل ای
فلان بـن فلان از فضیلـت علـی چـه بلدی؟ گفـت درامانـم؟ گفت بلـه ،درامانی
بعـد بنـا کـرد گفتـن ،او هـم بناکـرده هـای هـای گریه کـردن .آنجا که الزم اسـت
دم از محبـت علـی هـم میزنـد ،آنجـا کـه الزم اسـت خـود را بنـده خـاص خـدا
هـم معرفـی میکنـد ،آنجـا کـه مجبـور اسـت بـه خاطـر حکومـت کـردن بر مشـتی
مسـلمان ،عواطـف آنهـا را حفـظ بکنـد ،احساسـات آنهـا را جریحـهدار نکنـد،
دم از محبـوب مـردم ،یعنـی قـرآن و اسلام مـی زنـد.
 ...آن جـا کـه حسـاب عـدل میآیـد ،مراعـات عدالـت اجتماعـی ،مراعـات
طبقـات مظلـوم و محـروم ،برابرقـراردادن نزدیـکان و دوران ،اینهـا بـرای دیـن
اسـت ،ازاسلام اسـت اینهـا بـاال آوردن سـطح فکـر و اندیشـه مـردم کـه هـدف
رسـالتها و نبوتهـا و بعثتهاسـت؛ وقتـی پـای اینهـا بـه میـان میآیـد،
معاویـه ازدیـن اطالعـی نـدارد ،درمقابـل دیـن تعهـدی احسـاس نمیکنـد .مـن
معاویـه را مثـال میزنـم تـا امکانـی باشـد کـه مـن و شـما خودمان را مطـرح کنیم
در ایـن میـدان ،بـا ایـن محـک بیازماییـم .بگذارکسـی را مثـال بزنـم کـه ازنظـر
همـه روشـن ومسـلم اسـت بـد بـودن او.
میخواهـم بگویـم اگـر قراراسـت ما یک مقدار از دیـن را متعهدانه بپذیریم،
یک مقدار دیگرش را نپذیریم وخودمان را مؤمن بدانیم ،ا گریک چنین بنایی

84

ما� و پ�ا ی� ب� ن�دی ب�ه ت�عهد ت
ا ی� ن
ا�
سـت ،بگذاریـد اول معاویـه را مؤمـن بدانیـم؛ چـون معاویه هم همیـن جور بود.
نسـبت بـه یـک مقـداری از دیـن بـه شـدت اظهـار پایبنـدی میکرد .مگـر نگفتم
مکـرر دربحـث هـا کـه معاویـه نماز می خوانـد ،به جماعت میخوانـد ،اول وقت
هـم میخوانـد ،امـام جماعـت هم میشـد؛ کـه فضیلت نماز جماعـت برای امام
جماعـت بیشـتر اسـت تـا بـرای مأمومیـن .آن مقـدار اجـری کـه پیـش خـدا امـام
جماعـت دارد ،بیشتراسـت ازآن مقـدار اجـری کـه مأمومیـن دارنـد ،بـه حسـب
روایاتـی کـه در ایـن باب هسـت .ایشـان امـام جماعت میشـدند.
خـب ،اینجـا دیـن بسـیارخوبی اسـت ،دینـی سـت لـذت بخش ،دینی سـت
خـوب ،دینـی سـت بـی ضـرر ،دینـی سـت محبـت جلـب کـن ،عاطفـه جـذب
کـن ،مـردم را متوجـه کـن ،اینهـا کـه خـوب اسـت؛ امـا ایـن دینـی کـه میگویـد
َ
پیغمبـرش بـرای تعلیـم و تربیـت مـردم مبعوث شـده«َ ،ل َقد ِم َّن اهلل َع َلی ُ
ؤمنین
الم
ّ
َ ً
َ
سولا ِمن َا ُنف ِسهم یتلوا َع َلیهم ِ َ َ
للک َ
ِاذ َب َعث فیهم ر
تاب َو
کیهم َو َیع ِل ُم ُه ُم ا ِ
آیاتهِ و یز ِ
ِ
ِ
الحکمــة» پیغمبـر را خـدا بـرای بشـریت فرسـتاد تـا به آنهـا بیاموزد تا بشـریت را
ِ
ترقـی بدهـد تـا بینـش و خـرد را درانسـان هـا قـوی و نیرومنـد کند .هـر چیزی که
بـا عقـل مـردم مبـارزه میکنـد ،دیـن بـا او مبـارزه میکنـد... .
 ...امیرالمؤمنیـن مـا ،رهبـر بـزرگ اسلامی ،میگویـد :پیغمبـران را خـدا
فرسـتاد تـا گنجینههـای عقـل وخـرد را دردرون مردمـان وانسـان هـا برشـورند و
ُ
َُ َ
َ
ـول»؛ پـس هرچیـزی کـه ایـن دفینـه هـارا
برانگیزنـد« ،و یثیـروا لهـم دفا ِئ َـن العق ِ
دفـن ترکنـد ،نیـروی خـرد و فکـر انسـان هـا را زیـر خروارهـا خـاک یـا زیرخروارهـا
عصبیـت یـا پنـدار باطـل یـا اختنـاق یـا خفقـان یـا هرچیـز دیگـر ،مخفـی وپنهـان
بکنـد ،هرعاملـی کـه ایـن جورباشـد ،درسـت نقطـه مقابـل فلسـفه بعثـت
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انبیاسـت؛ فرقـی نمـی کنـد هرچـه میخواهـد باشـد و در هـر زمانـی میخواهـد
باشـد. ... .
معاویـه ایـن جـوری بـود ... .بـه ابـن عبـاس میگویـد :ابـن عبـاس ،قـرآن
نخـوان .گفـت چطورقـرآن نخوانـم؟ گفـت :خـب بخـوان ،تفسـیرنکن .گفـت
چطورمـی شـود قـرآن بخوانـم ،تفسـیرنکنم معاویـه؟ ایـن حرفهـا چیسـت
میزنـی؟ دیـد مثـل ایـن کـه بدحرفـی زده ـ آن روزهـا ایـن حرفهـا بـد مـی نمـود
بـه نظرمـردم کـه قـرآن بخواننـد ،تفسـیر نکننـد ـ
گفـت خیلـی خـب تفسـیر بکـن ،امـا تفسـیری کـه ازطریـق خانـواده خـودت،
ازطریـق امیرالمؤمنیـن رسـیده ،آن تفسـیررابه مـردم نگـو .نمیخواهـد مـردم
ً
بفهمنـد قـرآن را و نمـی خواهـد اساسـا مـردم بفهمنـد هیـچ چیـزرا .هرچـه مـردم
کمتـر مـی فهمیدنـد بـه نفـع معاویـه بـود.
لـذا وقتـی کـه بـه کارنامـه معاویـه مراجعـه میکنیـم ،غیـر از ظلـم هـا ،غیـر
از آدم کشـی هـا ،دقـت کنیـد! غیـر از زنـده بـه گورکـردن هـا ،غیـر از در زنـدان
پوسـاندنها ،غیـر از نابـود کـردن ُحجربـن عدیهـا و ُرشـید هجـری هـا ،غیـر از
ایـن جنایتهـای چـارواداری 3بـه امثـال میثـم تمارهـا که همه کـس میفهمد،
هرعوامـی هـم درک میکنـد؛ یـک جنایـت معاویه داردکه جزچشـم های دقیق،
آن جنایـت را نمیفهمنـد .آن جنایـت ایـن اسـت کـه معاویـه بایـد  ...این جامعه
اسلامی را بیسـت سـال میبـرد جلـو ،بیسـت سـال جلـو نبـرد ،بـه همـان حالـت
کـه بـود نگـه نداشـت ،دویسـت سـال هـم عقـب بـرد .ازچـه لحاظـی عقـب بـرد؟
پولشـان کـم شـد؟ نـه؛ ای کاش پولشـان کـم میشـد .قلمروشـان کـم شـد؟
 .3خیلی زشت و زننده.
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کشورشـان تجزیـه شـد؟ عدهایشـان بـی خـودی مردنـد؟ ای کاش ایـن کارهـا
میشـد؛ ازلحـاظ فکـر ،ازلحـاظ بینـش ،ازلحـاظ اخلاق ،مـردم را عقب بـرد .این
جنایتـی بـود کـه بـه هیـچ صورت بخشـودنی نبود و نیسـت .ایـن گناهی بود که
عالجـش بـا ده سـال ،بیسـت سـال حکومـت درسـت دیگـری انجـام پذیرنبـود.
 ...وضـع را جـوری درسـت کـرده کـه جزفسـاد نمیرویـد ،جزفسـاد پذیرفتـه
نمیشـود .مـردم نـادان ،بـی هـوش ،بـدون تأمـل ودقـت درمسـائل؛ چشـمها
بـاز ،ببیننـد بلندگوهـای معاویـه چـه مـی گوینـد ،همـان راباورکننـد... .
 ...پس ایمانی که درطرز فکراسلامی معتبر اسـت ،ایمان اینجورآدم ها که
نظیرشـان درروزگار ما الی ماشـاءاهلل زیاد اسـت نمیباشـد ،بلکه ایمان اسـتوارآن
مردانـی اسـت کـه همـه جـا ،بـا همه کـس ،درهمه زمـان ،به هرصـورت محفوظ
اسـت ،با تعهدش ،با عملش«ِ ،ا َّن ا ّل َذ َین َآمنوا َو َع ِم ُلوا ّ
الص ِالحات» تا آخر.
وعدههایـی هـم کـه بـرای ایمـان و مؤمنیـن داده شـده بـرای آن ایمـان
اسـت ،نـه بـرای ایـن ایمـان .اگرگفتنـد مؤمنیـن پیروزنـد ،آن چنـان مؤمنینـی
ً
را گفتهانـد و پیروزنـد قطعـا! ا گـر گفتنـد دسـت خـدا همـراه مؤمنـان اسـت؛ یعنـی
همـراه آن چنـان مؤمنانـی اسـت .ا گـر گفتهانـد طبیعـت بـا مؤمـن همـکاری و
همراهـی میکنـد ،بـه آن جورمؤمنـی گفتهانـد ،نـه بـا مثـل مـن و شـما ،پـس مـا
کمتریـن فایـدهای کـه از ایـن بحـث میبریـم ،ایـن اسـت کـه ا گردیدیـم ایمـان
مـا دارای آثـار و خـواص و بشـارت هـای ایمانی نیسـت ،بشـارتهایی که قرآن و
خـدا بـرای مؤمنیـن دادنـد ،تعجـب نمیکنیـم؛ چـون میفهمیـم کـه آن ایمانـی
کـه آن همـه نویدهـا برایـش داده شـده ،اینهـا نیسـت.
ََ َ
ینات» همانا
آیات ُم َب ٍ
 ...حاال این آیات را ترجمه کنم ،گوش کنید «لقد ا َنزلنا ٍ
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فروفرسـتادیم آیههـای روشـنگررا .ایـن آیههـای قـرآن ،ایـن هـا روشنگراسـت.
آنکسـانی کـه بـه خودشـان اجـازه نمیدهنـد قـرآن را بفهمنـد ،بیچارههـا از ایـن
ُ
ـراط ُمسـتقیم» خـدا رهنمـون
روشـنگری محرومنـد « و اهلل یهـدی َمـن یش ُـاء ِالـی ص ٍ
مـی شـود هرکـه را بخواهـد بهسـوی راه راسـت .هرکـه را خـدا بخواهـد.
خواسـتن خـدا یعنـی چـه؟ یعنـی یـک نفـر را خـد امـی خواهـد ،یـک نفـر را
نمیخواهـد؟ بـا بعضیهـا یـک نظرخاصـی دارد ،آنهـا را مـی کشـاند میبـرد،
بعضـی هـارا پـس مـی زنـد؟ اینجورنیسـت قضیـه .اراده خـدا و مشـیت خـدا ـ
درمـوارد معمولـی البتـه ـ جزدرقالـب علتهـای طبیعـی و عـادی جلـوه گـری
نمیکنـد .شـما ا گرچنـان چـه خواسـتید ،تصمیـم گرفتیـد ،پـای یـک سـخن
هدایـت گـر و روشـنگر نشسـتید و هدایـت شـدید ،خـدا خواسـته بـود کـه هدایـت
بشـوید .همیـن شـما اگرتنبلـی کردید ،اگرسسـتی کردید ،ا گـرراه فهمیدن راروی
خودتـان بسـتید ،خـدا اراده کـرده بـود که شـما نفهمید .اراده کـردن خدا به این
معناسـت کـه وسـایل و اسـباب عـادی پیـش آمـده یـا نیامـده؛ اگروسـایل و علـل
عـادی پیـش آمـده بـرای انجـام گرفتـن ایـن معلـول ،بـا اراده شـما ،باخواسـت
شـما ،ایـن جـا خداخواسـته ،اگرچنـان چـه شـما نخواسـتید ،پیداسـت کـه خـدا
نخواسـته؛ نـه ایـن کـه نخواسـتن خـدا موجـب بشـود شـمااراده نکنید ،نه ،شـما
در اراده کـردن آزادیـد .خـدا نخواسـته یعنـی علت الزم مترتب نشـده ،این معنی
خـدا نخواسـته.
خـب ،چـرا نمیگوییـم علـت الزم مترتب نشـده ،می گوییم خدا نخواسـته؟
بـرای خاطراینکـه بـه وجودآورنـده علتهـا وخاصیـت بخـش علـت هـا خـدا بـود
 .....ایـن َ«مـن یشـاء» هـا درهمـه جای قـرآن از این قبیل اسـت و مفصل توضیح
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دادم درمـوارد دیگـری بـه مناسـبتهای دیگـری ،حـال هـم یـک اشـارهای
کردم.

جلوه عملی ایمان غیر متعهدانه

ٌ ُ َ َّ
ُ
ول» می گویند ایمان آوردهایم به خدا و به پیامبر،
َ«ویقولون آمنا ِباهلل َو ِبالرس ِ

َ
َ«و ا َطعنـا» و فرمـان بردهایـم .ایـن ادعاهـا را مـی کننـد کـه ادعـا کردنـش آسـان
ُ َ َ َ ٌ
بعد ِذلک» پـس از ایـن ادعا ،گروهـی ازآنان
اسـت ،امـا «ث ّـم یت َولـی فریـق ِم ُنهم ِمن ِ
رو برمـی گرداننـد ،وقتـی کـه روبرگرداندنـد ،صحبـت ازکفـار نیسـت ،صحبـت
یشـوند،
از مرتدیـن نیسـت کـه یکهـو قهرمـی کننـد ،از عالـم اسلام خـارج م 
میرونـد؛ نـه ،صحبـت ازهمیـن مؤمنیـن معمولـی داخـل جامعههاسـت،
جامعههـای اسلامی بعددربـاره اینهـا میفرمایـد« :و مـا ُا ِولئـک ب ُ
المؤمنیـن»
ِ
َ
نیسـتند اینـان مؤمنـان ،مؤمـن نیسـتند .حـال روشـن تـر از ایـن«َ ،و ِاذا دعـوا ِ الـی
َ
اهلل َو َر ُسـول ُه ِلیحک َـم َب َین ُهـم» چـون فراخوانـده شـوند بهسـوی خـدا و رسـولش تـا
َ ٌ ُ ُ
عر ُضـون» ناگهـان
پیامبرحکـم کنـد و قضـاوت کنـد میـان آنـان«ِ ،اذا فریـق ِمنهـم م ِ
میبینـی کـه گروهـی ازآنـان روی گرداننـد .حاضرنیسـتند برونـد از پیغمبرحکـم
را بشـنوند .آیـه بـه حسـب ظاهردربـاره قضـاوت اسـت ،تعبیرحکومـت در قـرآن،
ً
غالبـا ،نمیگویـم همیشـه ،بـه معنـای قضـاوت کـردن اسـت ،همـان چیـزی کـه
مـا داوری و قضـاوت بـه آن مـی گوییـم ،امـا مضمون مفادآیه عام اسـت ،چنین
نیسـت که این درباره کسـانی اسـت که تن به قضاوت پیغمبرفقط نمیدهند،
نـه ،آنکسـانی کـه تـن بـه فرمـان پیغمبردرغیرمـوارد قضـاوت هـم نمیدهنـد،
یحکم َب َین ُهم اذا َف ٌ
َُ
َ
ریق
اهلل َو َر ُسولهِ ِل
ِ
مشمول آیهاند واین روشن است ِ«وِاذا دعوا ِالی ِ
َ
َ ُ
ُ ُ
الح ّـق
عر ُضـون» ،گروهـی ازآنـان روی گرداننـد ،معرضنـد «و ِان یکـن ل ُهـم
ِمنهـم م ِ
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ذعنین» ا گرحق به جانب آنها باشـد ،بیایند بهسـوی پیامبراطاعت
یأتوا ِالیهِ ُم ِ
کننـدگان ،بـا اذعـان .آن جایـی کـه بناسـت حکـم بـه نفـع آنها باشـد ،درمقابل
ً
دیـن تسـلیمند؛ آن جایـی کـه احتمـاال حکـم بـه زیـان آنهاسـت ،دیـن را قبـول
ندارنـد .ایـن جـا قـرآن اینهـا رابـه اسـتیضاح مـی کشـددرحقیقت.

موانع پایداری در ایمان
چـرا آن جایـی کـه بـه سـود شـخصیتان نیسـت ،دیـن را قبـول نمیکنیـد؟
َ ُُ
ٌ
یکـی ازسـه چیـز اسـت« ،ا فـی قل ِوب ِهـم َم َـرض» آیـا دردل آنـان بیماریسـت؟ بیمـاری
نفـاق؟ بیمـاری هـوا و هـوس؟ بیمـاری جهـل وغـرور؟ ایـن بیمـاری هـا دردل
َ
آنهاسـت کـه نمیپذیرنـد حکـم را؟ یـا باالتـر از ایـن اسـت؟ «ا ِم ارتابـوا» یااصلا
دردین شـک کردند اینها؟ اگرشـک دردین نداری ،اگر مردد نیسـتی ،در ریب
نیسـتی نسـبت بـه دیـن ،چـرا آن جایـی کـه بـه سـودت نیسـت ،آن جایـی کـه
برایـت زحمـت دارد ،آن جـا حاضـری زیـرش بزنـی ،اصـل دیـن را منکـر بشـوی،
َ
َ
ُ
یخاف َ
ون ِا َن یحیف
یعنـی آن حکـم را منکـر بشـوی؟ یـا از ایـن هم باالتراسـت« :ام
ُ
ُ
اهلل َعلیه ٍـم َو َرسـول ُه» شـاید میترسـند خـدا وپیامبربـه آنـان ظلـم کننـد؛ کـه ایـن
ازآن شـک کـردن باالتـر اسـت ،ایـن عیـن کفراسـت .ایـن قـدرآدم ندانـد و معتقـد
نباشـد کـه خـدا و پیامبردرحکـم هـا بـه انسـان ظلـم نمیکننـد! آن کسـی کـه
چنیـن ترسـی داشـته باشـد ،بترسـد کـه خـدا ظلم کند بـه او یا پیامبـر ظلم بکند،
ایـن آدم پیداسـت کـه خـدا و پیامبـر را اصـل نمیشناسـد و قبـول نـدارد « َبـل
ُ
ُ ّ
المـون» خودشـان ظالمنـد .خـدا کـه بـه کسـی ظلـم نمیکنـد،
ا ِ
ولئـک ه ُـم الظ ِ
اینهـا هسـتند کـه سـتم میکننـد بـه خود و سـتم میکنند به حقیقـت .اگر مقام
باالتـری دارنـد ،سـتم میکننـد بـه خـود و بـه حقیقـت و بـه مـردم؛ اگررتبـه باال تـر
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اسـت بربشـریت بـه طورمطلـق ،ایـن هـا ظالـم و سـتمگرند.

جلوه عملی ایمان راستین

َ َ َ
َّ
ـول ُ
الم ِؤمنیـن» ،امـا مؤمنیـن چـه جورنـد؟ مؤمنیـن ایـن
ِ«انمـا کان ق

جورنیسـتند .ببینیـد فرهنـگ قرآنـی این اسـت .قرآن لغت معنـی دارد ،فرهنگ
اختصاصـی دارد .مؤمـن دراصطلاح قـرآن بـه ایـن معناسـت کـه دارد ایـن جـا
َ َ َ
َّ
ـول ُ
المؤمنیـن» همانا بود سـخن مؤمنـان«ِ ،اذا َد ُعوا ِالی
بیـان میکنـد«ِ :انمـا کان ق
َ
یحکم َب َین ُهم»
اهلل َو َرسـو ِلهِ » چون فراخوانده شـدند بهسـوی خدا و پیامبرش«ِ ،ل
ِ
َ
تـا خـدا و پیامبـر میـان آنـان قضـاوت بکنـد ،سخنشـان ایـن بـود« ،ان یقولـوا» که
َ
گفتنـد«َ ،س ِـمعنا َو ا َطعنـا» شـنیدیم و فرمـان بردیـم؛ کـه عـرض کـردم ،شـنیدیم
یعنـی فهمیدیـم ،نـه بـه گـوش شـنیدیم؛ شـنیدیم یعنـی نیوشـیدیم ،اصطلاح
َ
سـمع«َ ،او َا َلقـی َّ
الس َ
ـمع َو ُه َـو شـهید» ،سـمع و شـنوایی درقـرآن ،درمـوارد بسـیارش
ً
کـه دیشـب اتفاقـا درحیـن مطالعـه قـرآن ،بنـده بـه مـورد دیگـری برخـورد کـردم
و البتـه یادداشـت نکـردم ،چـون زیـاد اسـت بـه معنـای فهمیـدن اسـت ،نـه
بـه معنـای شـنیدن بـا گـوش ،بـا ایـن جارحـه و عضـو خـاص ،بلکـه بـه معنـای
فهمیـدن اسـت .اینهـا مـی گوینـد مـا فهمیدیـم؛ یعنـی آ گاهانـه مؤمـن شـدیم.
همـان بحثـی کـه در دوره قبـل کردیـم کـه ایمـان بایـد آ گاهانـه باشـد.
َ
َ«س ِـمعناَ و ا َطعنـا» پـس ازآن که ایمـان آوردیم آ گاهانه ،آن وقـت اطاعت هم
ُ
ُ
المفلح َ
ـون» اینهایند به مطلوب دسـت یافتگان .فالح
ورزیدیـم«َ .و ا ِ
ولئـک ه ُم ُ ِ
یعنـی موفقیـت ،پیروزشـدن و بـه هـدف و مقصودسـت یافتـن ،البتـه بـه معنای
رسـتگاری یعنـی رسـتن هـم دربعضـی از لغـات آمـده ،اماغالبـا فلاح کـه بـرای
مؤمنیـن میآیـد ،بـا همیـن معنایـی کـه مـا عـرض کردیـم کـه معنـای معمولـی
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ُ َ
ُ
المفل َ
حون» آنانند آنکسـانی که به
لغت اسـت ،متناسـبتر اسـت« .و ا ِولئک ه ُم ُ ِ
َ
هـدف و مقصـود دسـت یافتنـد َ«و َمن یطع َ
اهلل َو َرسـول ُه» آن کسـی کـه اطاعت کند
ِِ
َ َّ
خـدا را و رسـولش را«َ ،و یخ َـش َ
اهلل» و از خـدا بیـم بـرد« ،و یتقـهِ » و از او پـروا کنـد،
َ«ف ُاولئـک ُه ُـم الفائ َ
ـزون» آنهاینـد بـه منظـور و مقصـود دسـتیافتگان« .فـوز» هـم
ِ
ِ
بـه همین معناسـت.

وعدههای خداوند به مؤمنین متعهد
دوآیـه بعـدی بـه بحـث مـا چنـدان ارتباطـی نـدارد ،میخواهـم برسـیم بـه
َ َ ُ َّ
اهلل الذی َـن َآمنـوا» ،ایـن هـم وعـده خداسـت ،بازبـرای مؤمـن و
آیـه بعـدش«َ .وعـد
مؤمـن متعهـد .دقـت کنیـد ،وعـده الهـی در ایـن آیـه بـه صراحـت میگویـد :مـا
بـه مؤمنیـن وعـده کردیـم کـه حکومـت روی زمیـن برای شماسـت ،ایـده وآیین
و فکـر و مکتـب شـما برجهـان خیمـه خواهـد زد ،تـرس و بیمنا کـی شـما بـدل بـه
امـن وامـان خواهـد شـد ،ا گردرطـول تاریـخ زجرکشـیدید ،جـور بردید ،بعـد از این
بـه راحتـی ،بـی دغدغـه ،بـی تشـویش خواهید زیسـت و خـدا را عبـادت خواهید
کـرد و رقبـای خـدا را از زمیـن برخواهیـد انداخـت .ایـن وعـده خدایـی اسـت در
ایـن آیـه .اگـر چنیـن وعـدهای خـدا به مسـلمانان داده اسـت ،این وعـده مربوط
بـه مؤمنیـن اسـت و مؤمنیـن متعهـد.
بعضـی خیلـی وسواسـی میشـوند ،جمـود میکننـد ،مـی گوینـد مخصـوص
زمـان ولیعصرصلـوات اهلل وسلامه علیه اسـت .شـکی نداریم مـا در اینان ظهور
کـه امـام زمـان صلـوات اهلل وسلامه علیـه مصـداق کامـل ایـن آیـه اسـت ،در این
تردیـدی نیسـت؛ امـا کجـای ایـن آیـه نوشـته کـه مخصـوص آن زمـان اسـت؟
بگوییـد ببینیـم! کـدام روایـت دارد کـه مخصـوص آن زمـان اسـت؟ چـرا آیـه را
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محـدود میکنیـد؟ مگرخـدا با مومنین صدراسلام این وعـده آوردند .باللهایی
که ازترس کفارقریش جرأت نمیکردند الاله االاهلل را به زبان هم حتی بگویند،
بـر روی مأذنـه هـا بـه صـدای بلنـد تکبیـر گفتنـد و الالـه االهلل سـرودند .آنهایـی
کـه مجبـور بودنـد درمقابـل سـیصد بـت غیرانسـانی و چندیـن بت انسـانی و بتی
ازنفـس خـود و شـهوتهای خـود و تمایلات نفسـانی خـود ،هـرروز وهـر شـب
سـجده کننـد وعبودیـت و اطاعـت مطلـق؛ این همه شـریک برای خـدا قرارداده
بودنـد ،اینهـا آمدنـد درآن سـرزمین امـن و امـان جامعـه بریـن اسلامی مشـغول
زندگـی شـدند ،بـدون ایـن که کمترین دغدغهای داشـته باشـند .شـریکی برای
خـدا قرارندادنـد ،ازکوچـک وبـزرگ ،از بی جـان وباجان ،ازخـود وازدیگران .این
آیـه مـا یـک بـارآن جـا عمـل شـده ،هـزار باردیگرهـم قابـل عمـل شـدن اسـت ،اما
شـرطش چیسـت؟ شـرطش ایـن اسـت کـه ایـن جملات اول آیـه محقـق بشـود
ّ
کـه میفرمایـد«َ ،و َع َـد اهلل» وعـده کـرده اسـت خـدا ،به چه کسـانی؟ «الذیـن َآمنوا
ِمنکـم َو َع ِملـوا ّ
الحـات» بـه آنکسـانی از شـماها کـه ایمـان بیاورنـد و عمـل
الص ِ
شایسـته و صالـح کننـد؛ یعنـی طبـق تعهـدات ایـن ایمـان عمـل کنند .بـه اینها
َ َ َ َّ
الارض» کـه آنان را درزمین جانشـین سـازد.
وعـده داده کـه «لیسـت ِ
خلفن ُهم فِـی ِ
َ َ َ ّ َُ
َ
رض» کـه جانشینشـان سـازد بـر
 ...بـه هرصـورت« ،لیسـت ِ
خلفنهم فِـی الا ِ
َ َ َّ
َ
روی زمیـنَ ،
«کمـا اس َـتخلف الذی َـن ِمـن ق ِبل ِه ِـم» هـم چنانـی کـه مؤمنـان پیشـین
راجانشـین سـاخته اسـت .مـا خیـال میکنیـم مؤمنین هرجـا بودنـد از اول عالم،
همیشـه توسـری خوردهانـد ،اصـل تاریـخ دانـی و جهـان بینـی عامـه مسـلمانها
ایـن اسـت کـه ایمـان یعنـی مالزمـت بـا کتـک خـوری؛ مسـلم بـودن ،مؤمـن
بودن ،درراه خدا بودن ،ملزم با زجرکشـیدن اسـت و شـکنجه شـدن و شکسـت

93

مجموعهاندیشهولایت
ایمان در قرآن
خـوردن .درسـت نقطـه مقابـل آنـی کـه قـرآن میخواهـد بگویـد .مـا یـک وقتـی
تشـریح کردیـم ایـن را  ...کـه چطوردیـن از اولـی کـه بـه وجـود آمـده تـا امـروز،
همـهاش پیشـرفت داشـته ،یـک قـدم عقـب نشـینی نداشـته .یـک قـدم ،بـه
عقیـدة مـا ،دیـن تـا حـال عقـب نشـینی نداشـته .آنـی کـه خیـال میکننـد عقـب
نشـینی اسـت ،آن پیشـرفت اسـت در واقـع.
بـه هرصـورت ،روی زمیـن ازآن شماسـت و حکومـت آن دردسـت شـما ،هـم
چنانـی کـه دردسـت پیشـینیان شـما بـود؛ یعنـی مؤمنـان دورانهـای قبـل َ«و
َ َ َ
کن َّـن َل ُهـم َ
دین ُه ُـم» ،مسـتقر خواهـد سـاخت دیـن وآیین ومسـلک و مرامشـان
لیم
َ
َُ
ّ
َ
را ،آن دیـن وآیینـی کـه «الـذی ارتضـی لهم» برای آنان پسـندیده اسـت ،آن دینی
کـه شایسـتة آنهـا بـوده؛ یعنـی همیـن دیـن اسلام کـه دنیـا و آخـرت را شـامل
اسـت وحـال وآینـده را وجسـم و روح را و خالصـه همـه جانبـه اسـت ،بـرای همـه
نیازهـا کافیسـت «و لیبدلنهـم مـن بعـد خوفهـم امنـا» تبدیـل خواهیـم سـاخت
پـس از خـوف و تـرس و بیـم آنـان ،امنیـت و امـان را .تـا چـه بشـود؟ درسـایه
ایـن امنیـت چـه کار کننـد؟ درسـایه امنیـت بنشـینند ،چایـی عصـر تابسـتان
را کنـار باغچـه ،بـا قـوری چینـی و سـماور ورشـو بخورنـد؟ مسـأله امنیـت بـرای
اینهاسـت؟ امنیـت داشـته باشـند تـا بتواننـد راحـت لـم بدهنـد و لشـی کننـد و
بـی عـاری کننـد؟ نـه .آن امنیـت بـرای ایـن اسـت کـه بتواننـد در سـایه آن ،یک
گام و ده گام بهسـوی سـرمنزل نهایـی انسـان ،یعنـی تکامـل ،نزدیـک بشـوند.
بتواننـد بنـده خـدا باشـند ،بندگـی بنـدگان ازسـرآن هـا برداشـته بشـود ،مطیـع و
خاضـع خـدا باشـند واز ایـن راه بتواننـد متعالـی و متکامـل بشـوند .اینهـا هـر
ُُْ َ َ ْ ُ َ َ ً
ون بِـی شـیئا» مراعبودیت کننـد و به من
کلمـهاش بحثـی دارد «یعبدون ِنـی لا یش ِـرک
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ما� و پ�ا ی� ب� ن�دی ب�ه ت�عهد ت
ا ی� ن
ا�
شـرک نورزنـد .البتـه درآخـر آیـه ایـن را هـم تذکـر میدهـد کـه اگـر بعـد ازآنـی کـه
ایمـان آوردنـد ،شـرک ورزیدنـد؛ ایـن جـا فاسـق خواهند بود .فاسـق یعنـی ازدین
بـه درآمـده ،خـارج شـده... .
�ذ
ث ن
م�بح� پ�� ج�م
ن�گاهی گ را ب�ه
یکی از مهمترین ویژگیهای ایمان واقعی این است که آن ایمان
تحت تأثیر زمان و شرایط سست نمیشود .حا کمان جور پیوسته
درصدد سست کردن ایمان مردم بودهاند.
بیماری دل ،شک در دین و ترس از ظلم خدا و رسول ،از موانع
ایمان راستین است.
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مجموعهاندیشهولایت
ایمان در قرآن

سؤاالت:
1

وعدهها و بشارتهای خداوند به مومنان چیست؟

 -2مؤلفههای سعادت هر انسان چیست؟
 -3سعادت انسان چگونه حاصل میشود؟
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ایمان در قرآن
بحـث دربـاره ایمـان در حقیقـت یـک بحـث مقدماتی سـت .ما بـرای اینکه
فهمیدن دین و شـناخت اصول اساسـی اعتقادی دین ،در ما شـوقی برانگیزد،
بهطوریکـه بهصـورت جـدی دنبـال فهـم دیـن و شـناخت دیـن حرکـت کنیـم،
بـرای ایـن کار محتـاج هسـتیم بـه اینکـه قیمـت ایمـان و کیفیـت ایمـان را
بدانیـم .بحـث مـا دربـاره ایمـان ،ازاینجهـت و بدیـن خاطـر بـود... .
 ...حـاال بـرای اینکـه مـا ارزش ایمـان را و نتیجـه ایمـان را بدانیـم ،الزم
اسـت از مژدههـا و نویدهایـی کـه خـدا بـه مؤمنیـن داده اسـت ،آ گاهـی پیـدا
کنیـم ،ببینیـم خـدای متعـال بـرای مؤمـن ،در مقابـل ایمانـش و در مقابل عمل
ً
شایسـتهاش و انجـام تعهداتـش ،متقابلا چـه چیـزی را تعهـد میکنـد .انسـانی
که عادت به داد و سـتد کرده اسـت ،با مبادله زندگی را گذرانیده اسـت دوسـت
دارد ببینـد مبادلـه او باخـدا ،بـه چـه صـورت اسـت .او ایمـان مـیآورد و براثـر آن
ً
ایمـان متعهـد میشـود ،متقابلا دوسـت دارد بداند خدا چه تعهـدی در مقابل او
بـر عهـده میگیـرد ،چـه مـژدهای و چه نویدی به او میدهد .اینیک مسـألهای
تقـدم
اسـت کـه ازنظـر مؤمـن و ازنظـر کسـی کـه میخواهـد در وادی ایمـان ،ثاب 
و راسـخ و اسـتوار باشـد ،موضـوع جالـب ،شـیرین ،خواسـتنی و دوستداشـتنی
سـت ،امیدبخـش بـه مؤمـن اسـت.
 ...بـه نظـر مـن ،شـاید در حـدود سـی ،چهـل مطلـب هسـت کـه خـدای
متعـال در قـرآن ،بـر ایمـان مترتـب کـرده .مؤمـن از ایـن سـی ،چهـل امتیـاز بزرگ
برخوردارمـی شـود .یکـی از ایـن سـی ،چهـل موضـوع ،بهشـت اخـروی اسـت،
ُ َ
َ
َّ ُ َ َ
الا ُ
نهار»
حت ِهـم
ـدن تجـری ِمـن ت ِ
یکـیاش آن اسـت .یکـی از ایـن نویدهـا «جنـات ع ٍ
اسـت... .
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مؤلفههای سعادت
 ...بـرای بهرهمنـد شـدن از سـعادت همهجانبـه و کامـل ،آدمـی بـه چـه
چیزهایـی محتـاج اسـت؟ انسـان بـرای اینکـه سـعادتمند باشـد چـه چیزهایـی
احتیـاج دارد؟ آن چیزهایـی کـه انسـان احتیـاج دارد تـا سـعادتمند ب هطـور کامـل
ً
و همهجانبـه باشـد ،تمامـا بـه مؤمـن و بـر ایمـان نویـد دادهشـده ... .نتیجـه
میگیریـم کـه ایمـان ،بـاور تـوأم بـا عمـل ،آنچنانکـه فرهنـگ قرآنـی معیـن
میکند ،مسـاوی سـت با تمام شـرایط خوشـبختی و سـعادت ،ازنظر احتیاجات
و نیازهایـی کـه یـک انسـان بـرای خـود تصـور بکنـد.
مسـأله ،مسـأله تعصـب از بـرای مذهـب و دیـنداری نیسـت ... ،بـرای
یـک مادیگـرا هـم همینهـا شـرایط سـعادتمند شـدن اسـت .حـاال دانهدانـه
میخوانیـم ،ببینیـم کـه آیـا یـک مـادی ،ا گـر چنانچـه اینهـا را داشـته باشـد،
احسـاس خوشـبختی میکنـد یـا نـه؟ و بعـد کـه معلـوم شـد کـه اینهـا شـرایط
سـعادتمند شـدن اسـت ،آنوقـت برمیگردیـم بـه قـرآن ،به سـخن دلنـواز قرآن
گـوش فـرا میدهیـم ،میبینیـم تمـام اینهـا را بـه مؤمـن وعـده داده ،بـه مؤمـن
نویـد داده ،بـرای مؤمـن بـه ارمغـان آورده َ«و َص َـد َق ُ
اهلل» وعـده دروغ نمیدهـد
خـدا؛ کـه البتـه ایـن قسـمتش مربـوط بـه طـرز تفکـر خـاص مذهبـی ماسـت کـه
معتقـد بـه خـدا هسـتیم.
 -1شناخت هدف (هدایت)
بـه چـه چیزهایـی محتـاج اسـت انسـان؟ یـک ،محتـاج اسـت بـه اینکـه
هـدف و سـرمنزل سـعادت را بشناسـد .بدانـد بـه کجـا خواهـد برسـد ،بداند برای
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چـه هدفـی میخواهـد تلاش بکنـد ،نقطه اتمـام و پایان راه را از آغـاز ببیند و راه
آن را بدانـد .علاوه بـر اینکـه هـدف را میدانـد و میشناسـد و میفهمـد ،بدانـد
ً
کـه بهسـوی ایـن هـدف ،از کـدام راه بایـد رفـت تـا رسـید و زودتـر رسـید و تحقیقـا
رسـید .آیـا شـناخت هـدف ،شـناخت پایـان ،شـناخت سـرمنزل و شـناخت راهـی
کـه بـه سـرمنزل منتهـی میشـود ،عنصـر اولـی و اصلـی سـعادت انسـان نیسـت؟
در اینجـا فرقـی بیـن الهـی و مـادی نیسـت ،مـادی هـم ایـن را میپذیـرد ،قبـول
میکنـد ،احسـاس میکنـد. ... .
 -2خروج از ظلمت (نور)
دو و اینکـه پردههـای جهـل و غـرور و پنـدار و هـرآن چیـزی کـه گوهـر بینـش
و خـرد او را در حجابـی ظلمانـی میپیچـد و نیـروی دیـدن و فهمیـدن را از او
میگیـرد ،زائـل گـردد .خیلـی چیزهـا نمیگـذارد کـه انسـان بفهمـد .غـرور انسـان
نمیگـذارد انسـان بفهمـد ،جهالـت نمیگذارنـد انسـان ببینـد و بفهمـد ،پندارهـا
و خرافـات نمیگذارنـد یـک انسـان یـا یـک ملـت ،حقیقت را درک کنـد و بفهمد،
نظامهـای جائرانـه نمیگذارنـد کـه انسـانها بفهمنـد و بداننـد.
یشـوند از
حجابهـا و مانعهـای گوناگـون ،از درون و از بـرون ،مانـع م 
اینکـه انسـان ،گوهـر عقـل و خـرد خـداداد را بـه کار بینـدازد و بدانـد و بفهمد؛ او
را در ظلمـت نگـه میدارنـد ،انسـان را در زندانـی از تاریکیهـا مینشـانند ،او را از
نـور ،از فـروغ درک و فهـم صحیـح دورنگـه میدارنـد .یکـی از ارکان خوشـبختی
انسـان و ازعناصرسـعادت انسـان ،ایـن اسـت کـه انسـان از ایـن ظلمتهـا ،از
هـرآن چـه بـرای او ظلمـت میآفرینـد ،نجـات پیدا کنـد و به نور و فـروغ حقیقت
راه پیـدا کنـد و شـعاعی از نـور حقیقـت بـردل او بتابـد ... .پـس اول هدایـت الزم
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اسـت بـه آن معنایـی کـه توضیـح دادهشـده ،دوم نور الزم اسـت به ایـن معنایی
کـه بـاز توضیـح دادهشـده؛ و اینهـا دو چیزنـد.
 -3رهایی از وسوسهها (اطمینان و امن)
سـه و اینکـه درراه طوالنـیاش بهسـوی سـعادت ،در ایـن راهـی که دارد طی
میکنـد بهطـرف آن سـرمنزل و پایـان راه ،از دغدغههـا و وسوسـههای درونـی
 ...کـه توانفرسـاتر از عاملهـای بازدارنـده برونـی اسـت ،برهـد .یکوقـت
جلـوی راه شـمارا میگیرنـد ،میگوینـد آقـا ،مـا نمیگذاریـم ازاینجـا عبـور کنیـد.
ً
تجربـه نشـان داده ،تاریـخ صریحـا بـه مـا گفتـه کـه وقتـی جلـوی راه کسـی،
راهـروی را بگیرنـد ،در پیمـودن ایـن راه حریصترمی شـود ،شـوقش بیشترمی
گـردد ،آتـش اشـتیاقش شـعلهورترمی شـود.
ا گـر بگوینـد نمیگـذارم بـروی ،بیـش ترانسـان فشـارمی آورد تـا بـرود تـا عبور
کنـد .ایـن عامـل بازدارنـده برونـی اسـت .خارج از وجود انسـان اسـت این عامل
بازدارنـده .یکوقـت هسـت کـه از درون انسـان رامـی پوسـانند .در او تردیـد
ایجـاد میکننـد ،جلـوی راه را نمیبندنـد ،راه بازاسـت ،امـا تـوان رفتـن ،اراده
رفتـن ،تصمیـم حرکـت .امـکان تلاش را ازانسـان میگیرنـد ،ایـن بدتـر اسـت.
چـرا مـیروی؟ چـه فایـدهای دارد؟ شـاید نرسـیدی ،شـاید درراه دزدی رسـید،
شـاید گرگـی آمـد ،بـه چه مجـوزی میروی؟ نمـی خواهد بروی .خیلی خونسـرد
و دلسـوزانه و پیرمردانـه و اسـتادانه ،راه هـم بازاسـت .ایـن مانـع ،این وسوسـه،
ایـن دغدغـه ،بهمراتـب تـوان فرساتراسـت از آن چوبـی کـه وسـط راه بگذارنـد،
بگوینـد نمیگذاریـم بـروی.
ایـن دغدغـه بـرای غالـب راهروهـا ،غالـب رهـروان راههـای سـعادت در
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طـول تاریـخ بـوده .چقـدر بـه موسـی التمـاس میکردنـد کـه میترسـیم خلاف
گفتـه باشـی ،خلاف بـه تـو وعـده دادهشـده باشـد .در قـرآن میگویـد کـه فشـار
یشـدند کـه َ«متـی
و فقـر ،آنقـدر زیـاد وجـود داشـت کـه حتـی خـواص متزلـزل م 
َ
ن ُصـراهلل» پـس کـی؟ پـس کـو؟ چـه شـد؟ ببینیـد ،حتـی خـواص را میلغزانـد این
تردیدهـا و تزلزلهـا و دغدغههـای درونـی .انسـان ا گر بخواهد سـعادتمند باشـد
و بـه سـرمنزل و پایـان راه سـعادت برسـد ،یـک شـرطش هـم ایـن اسـت کـه از
ایـن دغدغـه ،از ایـن اضطـراب ،از ایـن ناایمنـی روحـی ،از ایـن عـدم آرامـش و
نداشـتن اطمینـان برهـد ،بتوانـد برایـن دغدغـه و اضطـراب و وسوسـه درونـی
غالـب بیایـد.
ایـن هـم یکـی از چیزهایی اسـت که انسـان را به سـعادت میرسـاند؛ اینکه
در راه طوالنـیاش بهسـوی سـعادت ،از دغدغههـا ،وسوسـهها و وسوسـههای
درونـی کـه توانفرسـاتر از عاملهـای بازدارنـده برونـی سـت برهـد ... :اطمینان
و امـن .میتوانیـد بهجـای امـن ،بگذاریـد ایمنـی ،فـرق نمیکنـد .امـن را مـا
انتخـاب کردیـم چـون عیـن تعبیـر قرآنـی بـود .بـد نیسـت ایـن جملـه را اینجـا
تذکـر بدهیـم .شـاید چنـد بـار دیگـر هم گفته باشـم؛ در دعای کمیـل میخوانیم
َّ َ
َ َ َ
یـاربّ ،
«یـاربّ ،
ّ
وار ِحـی» جـوارح و
ِ
ِ
ِ
یـارب»؛ پـروردگار مـن! «ق ِوعلـی ِخدم ِتـک ج ِ
َ ُ
َ
َ
َ
َ
اعضـای مـرا در خدمتـت نیرومنـد کـن« ،واشـددعلی العزیم ِـة جوا ِن ِحـی» دل مـرا
بـر تصمیـم قـادر کـن .بتوانـم تصمیـم بگیـرم ،بتوانـم بـر ضعفهـا ،تردیدهـا،
شـکها ،وسوسـهها ،دغدغـه هاغالـب و فائـق آیـم ،ایـن انسـان را زیـاد درراه
مینشـاند و از پیمـودن راه بازمـیدارد.
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 -4ثمربخش دانستن تالش
چهـار و اینکـه تلاش خـود را ثمربخـش بدانـد ،امیـدوار باشـدکه تلاش
بهجایـی میرسـد .آنکسـانی کـه امیـدوار نیسـتند کـه تالششـان و حرکتشـان
ّ
بـه نتیجـهای منتهـی خواهـد شـد ،مسـلم بـه سـرمنزل خوشـبختی و رسـتگاری
نمیرسـند .مطمئـن باشـدکه تالشـش ثمربخـش اسـت ،بدانـد هـر کاری کـه
میکنـد ،یـک اثرمثبتـی بـه جامـی گـذارد ،بدانـد هـر گامـی کـه برمـیدارد.
یکقـدم بـه مقصـد نزدیـک میشـود .دریـک بیابانـی ،ا گـر شـما بدانیدکـه
منـزل از اینطـرف اسـت .میدانیـد کجـا داریـد میرویـد؛ اگرچـه دیـر شـده،
ا گرچـه تنهـا ماندیـد ،از قافلـه عقـب ماندیـد؛ اسـتوار ،محکـم ،بـا تلاش ،باشـور،
حرکـت میکنیـد ،قـدم میزنیـد ،بـه جلومـی رویـد؛ امـا ا گـر راه را گـم کردیـد،
نمیدانیـد از اینطـرف بایـد رفـت یـا از آنطـرف بایـد رفـت؛ بـه هـر طـرف کـه راه
میافتیـد ،قـدم برمیداریـد ،میبینیـد ُسسـتید ،چـرا؟
چـون نمیدانیـد کـه ایـن تلاش ثمربخـش خواهـد بـود .احتمـال میدهیـد
کـه همیـن یکقـدم ،یکقـدم شـمار را از منـزل دورمی کند؛ لذا بـاز برمیگردید از
اینطـرف ،بـاز میرویـد از آنطـرف ،بازمـی روید از آنطرف .پس یکی از شـرایط
اینکه انسـان به سـعادت بتواند برسـد ،آن آدم راهرو ،آن آدم تالشگر ،آن آدم
کوشـش گـر ،شـرطش ایـن اسـت که تالش و کوشـش خود را ثمربخـش بداند.
 -5جبران لغزشها
پنـج؛ و اینکـه لغزشهـا و خطاهایـش قابـل جبـران و مـورد بخشـایش
باشـد ،این هم خیلی مهم اسـت .انسـان در طول زندگی و حرکتش اشـتباهاتی
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دارد ،خطاهایـی دارد ،ا گـر هـر خطایـی کـه انجـام داد ،ب هصـورت یـک جراحـت
غیرقابـل الیتامـی بمانـد .بهصـورت یـک عمـل غیرقابـل جبرانـی بمانـد .انسـان
همیشـه در دغدغـه اسـت کـه نکنـد بـاز یـک خطـای دیگـر بکنـم و ایـن خطـای
دیگـر .بیشتـر مـرا دور بینـدازد از هـدف؛ و از راهکنـار بینـدازد.
همیشـه مأیـوس اسـت از گذشـته و همیشـه بدبیـن اسـت نسـبت بـه آینـده؛
امـا ا گـر بدانـد کـه خطاهـای او بهشـرط آنکـه خـودش صـد درصـد جبران باشـد،
قابـل جبـران اسـت؛ اشـتباهات او مشـروط بـر اینکـه خـود او از آن اشـتباهات
پشـیمان باشـد ،قابـل صرفنظـر شـدن اسـت؛ اگـر اینهـا را بدانـد ،شـوق او،
امید او ،نشـاط او و شـور او چند برابر خواهد شـد ] ... .همان[مغفرت و رحمت.
 -6برخورداری از تکیهگاه مطمئن
شش و اینکه در همه حال ،از دستاویز تکیهگاهی مورداطمینان برخوردار
باشـد .بدانـد همهجـا و در تمـام شـرایط ،یـک کمـککاری هسـت کـه میتوانـد
ً
از او اسـتفاده کنـد .عینـا مثـل آدمـی کـه نقشـه جامـع راه را در جیبـش گذاشـته،
وارد راه شـده ،در ایـن جادههـا دارد مـیرود ،اشـتباه هـم نمیکنـد البتـه ،امـا
ً
دغدغـه هـم نـدارد .میدانـد کـه اگر احیانـا یکوقتی ،یکجایی .راه را اشـتباهی
گـم کـرد و رفـت ،ایـن نقشـه در بغلـش اسـت ،درمـیآورد نـگاه میکنـد ،از ایـن
نقشـه اسـتفاده میکنـد .همهجـا یـک مستمسـک و مسـتعصمی وجـود داردکـه
میتوانـد بـه او دسـت بزنـد ،چنـگ بزنـد ،از او اسـتفاده کنـد.

106

ن
�و ی�دها
 -7برخورداری از نصرت الهی
هفـت و اینکـه در مواجهـه بـا دشـمنها و دشـمنیها از نصـرت و مـدد خـدا
برخـوردار گـردد؛ ایـن هـم یـک شـرط دیگـر سـعادت خوشـبختی و کامیابـی
سـت .البتـه مـادی بـه خـدا معتقـد نیسـت ،اما مـا با مادی اسـم خـدا نمیآوریم،
میگوییـم آقـا شـما در ایـن تلاش مادیتـان ،در ایـن تلاش اجتماعیتـان ،در
ً
ایـن جهادتـان کـه داریـد انجام میدهیـد ،اگر بدانید یک نیرویـی فرضا ماورای
نیروی ماده و طبیعت هسـت و آن نیرو با شـما همراه اسـت ،این چطور اسـت؟
یـک چنیـن چیـزی داشـته باشـید شـما ،یـک چنـان کمـک و یـاور و مـددکاری
یپـرد،
بـرای خـود فـرض کنیـد ،ایـن چطـور اسـت؟ میبینیـد بـرق از چشـمش م 
میگویـد بسـیار خـوب اسـت.
چقـدر جالـب اسـت کـه انسـان نیرویـی مـاورای نیـروی مـاده و مادیـات،
پشـتیبان خـود داشـته باشـد کـه وقتـی بـا دشـمنها و دشمنیهایشـان،
یشـود ،معتقـد
توطئههایشـان ،دسیسههایشـان ،جالدیهایشـان روبـهرو م 
باشـد و بداندکـه آن نیـروی مـاورای مـاده کمـککار و حامـی اوسـت .منتهـا
مـادی اسـم خـدا را بلـد نیسـت ،اعتقـادی بـه خـدا نـدارد ،ا گرچـه یقیـن هـم بـه
نبـودن خـدا نـدارد؛ امـا الهـی کـه یقیـن دارد بـه وجـود آنچنـان قـدرت مسـلط و
مسـیطری ،مـاورای تمـام ایـن پدیدههـا و متکـی بـه اوسـت ،ببینید چقـدر درراه
سـعادت تندروتـر و جالبتـر حرکـت میکنـد.
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 -8برتری بر جبهه مخالفان
هشـتم و اینکـه بـر جبهههـا و صفهـای مخالـف برتـری و رجحـان داشـته
باشـد ،بداندکـه باالخـره برتـری و رجحـان و ارجحیـت بـرای اوسـت .ایـن
هـم خـودش تأثیـر عجیبـی دارد در اینکـه بتوانـد انسـان ایـن راه بـا سـهولت
بیشتـری طـی کنـد.
 -9پیروزی بر دشمنان
نهم و اینکه بر دشـمنان راه و هدفش که مانع و خنثیکننده تالش اویند،
پیـروز گـردد .آدم همـه ایـن تالشهـا را بکند ،بعد هم شکسـت بخورد؟! اینکه
بـه سـعادت نمیرسـد .پـس یکـی از مهمتریـن عناصـر سـعادتمندی یک انسـان
ایـن اسـت کـه آخـرش پیـروز بشـود ،غیـر از ایـن اسـت مگـر؟ مگـر مکتبهـای
دنیـا بـرای پیـروزی نمیکوبنـد؟ پـس یکـی از عناصـر و عوامل سـعادت انسـانی،
فـردی ،اجتماعـی و گروهـی ،ایـن اسـت کـه در مواجهـه بـا دشـمنها .باالخره بر
آنهـا پیروز بشـود.
 -10رسیدن به هدف
دهـم و اینکـه عاقبـت ،از همـه سـختیها و فشـارها و بندهـا و حصارهـا،
رسـته و بـه مقصـود و منظـور خـود نائـل گـردد .برسـد بـه آن سـرمنزل ... :فـوز و
فلاح ،همیـن تعبیـرات قرآنـی.
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 -11بهرهمندی از نعمات الهی
یازدهـم و اینکـه در همـه حـال ،درراه و در منـزل ،هـم درراه هـدف ،هـم در
خـود سـرمنزل هـدف ،از ذخیرههایـی که برای آدمی در این جهان مهیا گشـته،
بهرهمنـد و برخـوردار گـردد .بـرکات آسـمان و زمیـنبـر او ببـارد ،گنـدم زمیـن و
قطـره بـاران آسـمان و ذخایـر دریاهـا و ذخایـر جنگلهـا و معدنهـای کوههـا و
همـه مـواد حیاتـی و غیـر حیاتـی الزم بـرای انسـان و باالتر از همـه ،منبع و معدن
هوش و درک و خرد و اسـتعداد و ابتکار آدمی ،بر روی او گشـوده بشـود ،از همه
اینهـا اسـتفاده کنـد .ایـن هـم یکـی از چیزهایـی سـت کـه در سـعادت انسـان
دخیل اسـت؛ و از این قبیل چیزهایی که ممکن اسـت انسـان برای سـعادتمند
شـدن خـودش دخیـل بداند.
 -12پاداش اخروی
و باالخـره بعـد از تمـام اینهـا در دوران زندگـی و تلاش و بیـداری انسـان بـه
وقـوع میپیونـدد ،بعـد هـم کـه ُمـرد ،بعـد هـم کـه ایـن چـراغ خامـوش شـد ،بعـد
هـم کـه بهظاهـر ،بـا جمـادی برابر شـد؛ تـازه رشـته اسـتفادهاش خاتمـه نپذیرد،
اول اسـتراحتش باشـد ،اول پـاداش گیـری و اجـر بردنـش باشـد ،اول نقطـه و
اول قـدم راحتـی و عیشـش محسـوب بشـود .یـک مـادی بعـد از آنـی کـه ُمـرد،
بـرای تمـام تالشهـای خـود ،فقـط نتیجـه دنیایی قائل اسـت ،بعـد از دنیا امید
بهجایـی نـدارد .بـه همـان هـم بگوینـد آقـا ،بعدازآنـی کـه شـما ُمردیـد ،رفتیـد،
فـرض محـال کـه محـال نیسـت؛ تـازه اول ُمـردن شـما ،اول راحتیتـان بشـود،

ایـن چطـور اسـت؟ میبینیـد کـه ایـن بزرگتریـن رکـن سـعادت اسـت؛ و باالخـره
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اینکـه پـس از سـپری شـدن دوران زندگـی و پایـان یافتن همـه تالشها ،خود را
بـا پاداشـی شایسـته روبـهرو ببینـد و در بهشـت نعمـت و رضـوان َ
بیار َمـد.
اینهـا شـرایط سـعادت اسـت .بـرای سـعادتمند بـودن یـک انسـان .بـرای
خوشـبخت شـدن یک انسـان یا یک جامعه ،اینها الزم اسـت .اکنون به گفتار
قـرآن گـوش فـرا دهیـد کـه اینهمـه را بـه دارنـده ایمـان ،ایمانـی تعهـد آمیـز و
تـوأم بـا عمـل ،نویـد میدهـد .چطور اسـت؟ قرآن تمـام آن چیزهایـی که عناصر
و عوامـل سـازنده سـعادت و خوشـبختی محسـوب میشـوند ،اینهـا و دههـا
چیـز غیـراز اینهـا را بـه آدمهـای باایمـان نویدمـی دهـد .میگویـد اینهـا بـرای
شماسـت .هدایـت را نویـد میدهـد ،نـور را نویـد میدهـد ،ایمنـی و اطمینـان و
سـکون و آرامش روح را نویدمی دهد .ثمربخش بودن و ضایع نبودن تالشها
را نویـد میدهـد؛ و اینهمـه را مـا ا گـر بادیـده روشـنی بـه تاریـخ و بـه گذشـته
بنگریـم ،در واقعیتهـای تاریخـی و انسـانی مشـاهده خواهیـم کرد .سـنت خدا
هـم همیشـه یکسـان اسـت.

نقش ایمان در سعادت
 -1هدایت
آیـات امـروز را حـاال موردتوجـه و دقـت قـرار بدهیـد ... .اولیـن آیـه مربـوط
بـه سـوره یونـس اسـت .آیـات امـروز متفـرق اسـت ،از یکجـا نیسـت ،از چندیـن
َ
ُ
نواو َع ِم ُل ّ
جاسـت«ِ .ا َّن ا ّلذی َـن َآم َ
ـات ْیه ِد ِیه ْـم َر ّب ُه ْـم ِب ِإ َیم ِان ِه ْم» آنکسـانی که
واالص ِالح ِ
ایمـان آوردنـد و عمـل صالـح کردنـد ... ،عمـل صالـح یعنـی تعهـد متناسـب بـا
آن ایمـان .ایمـان انسـان بـر دوش انسـان تعهـدی میگـذارد ،انجـام آن تعهـد،
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بـر دوش گرفتـن آن تعهـد ،عمـل صالـح اسـت .آنکسـانی کـه ایمـان بیاورنـد،
ُ
آن بـاور را پیـدا کننـد ،بعـد هـم بـر طبـق تعهداتـش عمـل نمایندْ ،
«یه ِد ِیه ْـم َر ّب ُه ْم
ِب ِإ َیم ِان ِه ْـم» پروردگارشـان ،بـه سـبب ایمانشـان آنهـا را هدایـت خواهـد کـرد.
خودایمـان موجـب میشـود کـه آنهـا راه پیـدا کننـد .بـه چـه راه پیـدا کننـد؟
ِ
هـم بـه هـدف ،هـم بـه راههـا بـه وسـیلهها .بعضـی میگوینـد آقـا ،مـا چگونـه
میتوانیـم بـه آن سـرمنزل مقصـود برسـیم؟ وقتـی مـیکاوی ایـن حـرف را،
میبینـی ایمـان بـه قـدم اول در دلـش نیسـت؛ اگر ایمان باشـد ،عمل همراهش
نیسـت .ا گـر عمـل بکنـد ،روشـنی و هدایـت نصیبـش خواهـد شـد ،قـدم دوم را
هـم پیـدا خواهـد کـرد .خـود راه بگویـدت کـه چـون بایـد رفـت .وقتـی انسـان
ایمـان بـه هـدف و راه آورد و دنبـال ایمـان حرکـت کـرد ،راه خودبهخـود ،خـود
ُ
را نشـان میدهـدْ .
«یه ِد ِیه ْـم َر ّب ُه ْـم ِب ِإ َیم ِان ِه ْـم» بهوسـیله ایمـان ،پـروردگار آنهـا
هدایـت خواهـد کـرد ،راههـا را در مقابـل اینهـا بـاز میکنـد.
در قـدم اول هیچیـک از رهبـران و بـزرگان و راهـروان و دنبالـه روان،
نمیدانسـتند قـدم دهـم چیسـت؟ بنـده گاهـی مثـال میزنـم ،میگویـم در یـک
بیابانـی کـه فـرض کنیـد دههـا کیلومتـر یـا بیشـتر ،طـول و عـرض ایـن بیابـان
َ
اسـت ،در یکشـب تاریـک و ُمظلـم ،نـه ماهـی ،نـه سـتارهای ،جنابعالـی داریـد
تنهـا راه میرویـد ،یـک دانـه چراغقـوه کوچـک ،یـک المـپ نمـره پنـج کوچـک،
یـک شـمع کوچـک هـم در دسـتت اسـت .بـه شـما بگوینـد آقا ،بـا این شـمع باید
تـا آخـر آن بیابـان بـروی .شـما یـک نگاهـی میکنـی ،میگویـی آقـا این شـمع من
تـا شـعاع یـک متـر را بیشتـر روشـن نمیکنـد ،مـن همـه ایـن ده کیلومتـر را بـا
همیـن یـک شـمع بـروم؟ ایـن شـمع مـن فقـط یک متـر را روشـن میکنـد ،من ده
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کیلومتـر بـروم؟ ایـن یـک منطقـی اسـت کـه آدم بیاطلاع ،بیتجربـه ،نـاوارد.
ممکـن اسـت داشـته باشـد ،جوابـش چیسـت؟ جـواب ایـن منطـق کـور چیسـت
بـه نظـر شـما؟ آیـا جـواب ایـن حـرف ،ایـن نیسـت کـه آقـای محتـرم ،یـک متـر
اطرافـت روشـن هسـت یـا نـه؟ یکقـدم بگذار جلـو ،یک متر دیگر روشـن خواهد
شـد ،اگـر نشـد نـرو .همیـن یـک متـری کـه روشـن هسـت بـرو ،همیـن یکقدمی
کـه میتوانـی بـرداری و میدانـی کجـا میگـذاری بـردار ،ا گـر یکقـدم دیگـر در
مقابلـت روشـن نشـد ،نـرو ،اگـر شـد ،بازهـم بـرو .خواهـی دیـد کـه تـا آخـر بیابان،
ً
تدریجـا روشـن خواهـد شـد و تـو ایـن راه را خواهـی پیمـود و بـه منـزل خواهـی
ُ
رسـید؛ غیرازایـن اسـت؟ آیـا غیرازایـن اسـت؟ ْ
«یه ِد ِیه ْـم َر ّب ُه ْـم ِب ِإ َیم ِان ِه ْـم» خـدا بـا
ایمانشـان آنـان را هدایـت خواهـد کـرد ،خـود ایمـان موجب آن اسـت که انسـان
راههـا را پیـدا کنـد.
در چندیـن آیـه دیگـر قـرآن هـم بـه ایـن مطلـب اشـاره هسـت .یکجـا در یک
آیـهای ...میفرمایـد کـه وقتـی سـورهای ،آیـهای نـازل بشـود ،کفـار و مخالفـان
و منافقـان و بددلهـا و مریـض دلهـا میگوینـد« :ایکـم زادتـه هـذه ایمانـا» چـه
کسـی از ایـن آیـه ،ایمانـش زیادتر میشـود؟ بعـد قرآن در جـواب میگوید که بگو
آنکسـانی کـه مؤمـن هسـتند ،آنکسـانی کـه گرویدهانـد بهراسـتی ،بـا ایـن آیـه
و نشـانه ،ایمانشـان بیشـتر میشـود .خـود همـان ایمـان قلبـی اینهاسـت کـه
موجـب میشـود از ایـن مایـه هدایـت ،هدایـت بگیرنـد. ... .
َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ٌ ْ َ ّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ً ُ ً
آیـه بعـدی «یـا أیهـا الناس قد جاءکم برهان ِمن ر ِبکم و أنزلنا ِإلیکم نورا م ِبینا»

هـان ای مردمـان ،از سـوی پروردگارتـان بـرای شـما برهانـی آمـد ،دلیلـی قاطـع
ً
َْ ْ َ ُ ُ ً
و روشـن ،حجتـی ثابـت و ثابـت کننـده«َ ،و أن َزل َنـا ِإلیک ْـم نـورا ُم ِبینـا» و فرسـتادیم
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بهسـوی شـما نـوری آشـکارا .منظـور از ایـن برهـان و نـور ،قـرآن اسـت و حقایـق
َ َ َّ
َ
قرآنـی .شـاهد سـخن مـا در ایـن آیـه بعـدیاش اسـت« ،فأ َّمـا ال ِذی َـن َآم ُنـوا ِبا ّلل ِـه َو
ً
ً
َ
َ َ ْ ُ
َ ْ
ید ِخل ُه ْم فِی َر ْح َمةٍ ِم ْن ُه َو فض ٍل َو ْیه ِد ِیه ْم ِإلیهِ ِص َراطا ُم ْس َت ِقیما» پس
ْاع َت َص ُموا ِبهِ فس
آنکسـانی کـه بـه خـدا ایمـان بیاورنـد و بـه او مستمسـک و متکـی گردنـد ،فقـط
ایمـان قلبـی هـم کافـی نیسـت ،بایـد بـه خـدا ،بـه دامـن خـدا ،یعنـی بـه دامـن
َ َ َّ
َ
آئیـن خـدا و راه خدایـی چنـگ بزنیـد ،مستمسـک بشـوید« .فأ َّمـا ال ِذی َـن َآم ُنـوا ِبا ّلل ِه
َ َ ْ ُ
ـید ِخل ُه ْم
َو ْاع َت َص ُمـوا ِبـهِ » چنـگ زدنـد ،مستمسـک شـدند؛ ا گـر اینجـور شـد« ،فس
َ ْ
فِـی َر ْح َمـةٍ ِم ْن ُـه َو فضـل» خـدا آنـان را در رحمـت و فضـل خویـش داخـل خواهـد
ً
ً
َ
کـرد .دنبالـش َ«و ْیه ِد ِیه ْـم ِإلیـهِ ِص َراطـا ُم ْس َـت ِقیما» آنهـا را بهسـوی خـود رهنمون

میشـود ،هدایـت میکنـد؛ از راه راسـت و نزدیکـی هـم هدایـت میکنـد ،ایـن

هدایـت مخصـوص مؤمنیـن اسـت .ا گر ایمان نداشـته باشـید؛ ا گر ایمان داشـته
باشـید ،اعتصـام نداشـته باشـید ،تعهـدات خودتـان را در مقابـل خـدا عمـل
نکنیـد؛ بهسـوی خـدا راه نمییابیـد ،آن روشـنایی هدایـت در دل شـما فـروغ
نمیافکنـد ،ایـن مخصـوص مؤمنیـن اسـت .سـوره نسـاء آیـه .175
َّ
آیـه دیگـر«َ ،و ال ِذی َـن َج َاه ُـدوا ِف َینـا» ،ایـن آیـه معروفـی اسـت کـه بـر سـر زبانهـا
زیـاد اسـت«َ ،و ا َّل ِذی َـن َج َاه ُـدوا ِف َینـا َل َن ْه ِد َّین ُه ْـم ُس ُـب َل َنا َو إ َّن ا َّلل َـه َل َم َـع ْال ُم ْح ِس ِـن َ
ین»،
ِ
آنکسـانی کـه در راه مـا خـدا میگویـد ،راه خـدا چیسـت؟ و بـه خاطـر هدفهـای
الهـی ،اهـداف الهـی ،هـر هدفـی کـه خـدا دارد در ایـن عالـم ،مجاهـدت کننـد،
هدفهـای خدایـی چیسـت؟ عدالـت اسـت ،امنیـت اسـت بندگـی بنـدگان
در مقابـل اوسـت ،بـه رشـد رسـیدن و تکامـل بنـدگان خداسـت ،آبـاد شـدن
روی زمیـن اسـت ،آبـاد شـدن دل انسانهاسـت ،معمـور شـدن دنیـا و آخـرت
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آدمیـان اسـت ،بـه خـط و ریـل تکامـل افتـادن تمـام موجـودات اسـت؛ اینهـا
خواسـتههای خداسـت .نبـودن ظـن اسـت ،نبـودن شـرک اسـت ،نبـودن کفـر
اسـت ،نبـودن ناامنـی اسـت ،نبـودن ددخویـی و ددمنشـی اسـت ،نبـودن
َّ
سرکشـی و طغیـان اسـت؛ اینهـا خواسـتههای خداسـت«َ .و ال ِذی َـن َج َاه ُـدوا ِف َینـا»
آنکسـانی کـه مجاهـدت کننـد در راه هدفها و خواسـتههای ما ،خواسـتههای
َ
َ
َ
خدایـی« ،ل َن ْه ِد ّین ُه ْـم ُس ُـبل َنا» بیگمـان و بیتردیـد ،راههایمـان را بـه آنها نشـان
میدهیـم ،گیجشـان نمیگذاریـم ،گمراهشـان نمیگذاریـم ،آن شـعری کـه
خوانـدم مناسـب اینجاسـت،
تـو پـای بـه راه درنـه و هیـچ مپـرس خـود راه بگویـدت کـه چـون بایـد رفـت
َّ
َ
َ
َ
نجـور اسـت .در
َ«و ال ِذی َـن َج َاه ُـدوا ِف َینـا ل َن ْه ِد ّین ُه ْـم ُس ُـبل َنا» .در همـه رشـتهها ای 
رشـته فهم دین ،در رشـته درک دین ،در رشـته تحقیق مسـائل دین ،در مسـائل
اجتماعـی ،در مسـائل جهانـی ،در همـه رشـتهها ،هرکسـی وارد هدفهـای الهـی
شـد ،قـدم گذاشـت ،هـر قدمـی کـه پیـش رفـت ،قـدم بعـد برایـش روشـن اسـت.
آنکسـانی کـه در راه مـا و بـه خاطـر هدفهـای الهـی مجاهدت کنند ،بـه راههای
َ
خـود کـه راههـای سـعادت و تکامـل انسـان اسـت ،رهبریشـان میکنیـم«َ .و ِإ ّن
ا َّلل َـه َل َم َـع ْال ُم ْح ِس ِـن َ
ین» و بیگمـان خدا با نیکوکاران اسـت .سـوره عنکبـوت آیه 69
ایـن آیاتـی بـود کـه در زمینـه هدایـت ،آن موضـوع اول ،در قـرآن هسـت؛ و
فـراوان آیـات دیگـر هسـت کـه اگـر میخواسـتم همـه آیـات را جمـع کنـم ،اینجـا
ً
بنویسـم و بخوانـم ،اقلا سـه ،چهـار روز دربـاره هدایـت فقـط بایـد صحبـت
میکـردم.
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گفتیـم نـور یکـی از چیزهایـی اسـت کـه بـرای سـعادتمند شـدن انسـان الزم
اسـت ،بـا آن توضیحـی کـه دربـاره نـور در آن صفحـه قبلـی دادیـم .بـه مؤمنیـن
َّ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُّ
َ ُّ
الظ ُل َ
ـور» خـدا
الن
ـی
ل
إ
ـات
م
نـور وعـده دادهشـده« .اللـه و ِلـی ال ِذیـن آمنـوا یخ ِرجهـم ِمـن
ِ
ِ
ِ
سرپرسـت و هـم جبهـه مؤمنـان اسـت .ولـی را مـن ،هـم جبهـه ،پیوسـته،
همسـطح معنـا میکنـم و بـر سرپرسـت و دوسـت و یـاور و ایـن چیزهایـی کـه
معمـول اسـت ،ترجیـح میدهـم .چـون والیـت بـه معنـای پیوسـتگی اسـت ،دو
چیـز کـه بـه همدیگـر پیوسـته بسـته میشـوند ،بـه ایـن میگوینـد والیـت .خـدا
ولـی مؤمنیـن اسـت ،یعنـی پیوسـته بـا مؤمنیـن اسـت ،یعنـی چـه پیوسـته بـا
مؤمنیـن اسـت؟ یعنـی خـدا و مؤمنیـن در یـک صفنـد .دشـمنان خـدا در صـف
دیگـر ،در مقابـل مؤمنیـن و در مقابـل خـدا .ولـی هـر جـا کـه هسـت« ،و اهلل ولـی
المومنیـن» یـا «اولیـاءاهلل» و تعبیراتـی کـه در قـرآن هسـت ،بـه ایـن معناسـت؛
نظرتـان باشـد ایـن.
َّ
َ
ْ
ُ
«ا ّلل ُه َو ِلی ال ِذ َین َآم ُنوا» خدا سرپرست و هم جبهه مؤمنان است« ،یخ ِر ُجه ْم ِم َن
ُّ ُ
َ ُّ
ات ِإلی
الن ِور» آنها را از ظلمتها میرهاند و بهسـوی نور میرسـاند .اینجا
الظل َم ِ

را یـک توضیحـی دادیـم کـه ایـن توضیـح هم بد نیسـت بـرای فهمیـدن معنای
ظلمـات .آنـان را از ظلمتهـا ،ظلمتهـای جهـل ،خرافـه ،غـرور ،نظامهـای
تحکمآمیـز و ضـد انسـانی ،همـه آن چیزهایـی کـه بـرای بشـر و بـرای گوهـر
بینـش بشـر ،زنـدان و سـیاهچالی محسـوب میشـود ،آنـان را از ایـن ظلمتهـا
میرهانـد و بـه نـور ،چـه نـوری؟ نـور معرفـت ،دانـش و ارزشهـای انسـانی
میرسـاند .خـدا بـا مؤمـن ایـن کار را میکنـد .هرگـز غیـر مؤمـن را ،بیایمـان را،
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شـک و تردیـد گـرا را ،کافـر ناسـپاس را بـه نـور نمیرسـاند؛ لـذا مشـرک همیشـه
مضطـرب اسـت ،مشـرک همیشـه دغدغـه دارد ،مشـرک همیشـه زندگـیاش
زندگی توأم با اضطراب اسـت ،برایش نورانیت نیسـت ،معرفت واقعی نیسـت،
َّ
َ َ
شـناخت درسـت نیسـت ،بـه جـا برسـد« .ال ِذی َـن کف ُـروا» ،امـا کفـار چطـور؟ کفـار
یعنی آنکسـانی که عقیده دینی و مکتب دین را ناسپاسـی کردند ،این ارمغان
هدیـه الهـی را بـا ناسپاسـی رد کردنـد ،کافـر نعمتان .دقت کنیـد در این تعبیرات
فارسـی کـه عـرض میکنـم ،اینهـا نشـان میدهـد کـه ریشـه لغـت کجاسـت و
چگونـه شـده کـه ایـن کلمـه بـه ایـن معنـا بهکاررفتـه .کافـر آنکسـی نیسـت کـه
دیـن را قبـول نکـرده ،کافـر یعنـی پوشـاننده نعمـت ،ناسـپاس نعمـت ،چـرا بـه
ایـن میگوینـد کافـر؟ خـب ،ایـن دین را قبـول نکرده ،کافر چرا؟ بـه خاطر اینکه
ایـن دیـن ارمغـان خـدا بـود ،ایـن هدیـهای بـود از سـوی خـدا بـرای سـعادت او و
همـه انسـانها؛ ایـن را رد کـرد ،ایـن ناسـپاس نمکنشـناس ،ایـن کافـر نعمـت؛
َّ
َ َ
لـذا بـه او میگوینـد کافـر« .و ال ِذی َـن کف ُـروا» آنهـا کـه کفـر و انـکار ورزیدنـد،
َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ
«أو ِلیاؤهم
الطاغوت» سرپرسـتان و هم جبهگانشـان طاغوتها و متجاوزانند؛ و
آنـان کـه کفـر و انـکار ورزیدنـد ،سرپرسـتان و اربابانشـان ،طاغوتهـا و سرکشـان
ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ َ ُّ ُ
ـات» آنـان را از نـور معرفـت دور
ـور ِإلـی الظل َم ِ
و تجـاوز کاراننـد« .یخ ِرجونهـم ِمـن الن ِ
َ
ُ
ٰ
َ
سـاخته ،بـه زنـدان ظلمتهـا و تاریکیهـا میکشـانند« .أولئ َ
اب ّ
ک أ ْص َح ُ
الن ِار ُه ْم
ِ
ف َیهـا َخال ُـد َ
ون» آنهـا همگـی مصاحبـان آتـش و در آن جاودانهانـد .سـوره بقـره
ِ
ِ
آیـه .257
َ
َ
ّ
ْ ُ ُ َّ َ ْ ً
« ...یـا أ َیهـا ال ِذی َـن َآم ُنـوا» ای کسـانی کـه ایمـان آوردهایـد« ،اذکـروا اللـه ِذکـرا
ْ ً َ
َ ً
ً
ک ِثیـرا» خـدا را بسـیار یـاد کنیـد«َ ،و َس ِّـب ُح ُوه ُبک َـرة َو أ ِصیـلا» و در هـر بامـداد و
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ُ َّ
َ ّ
یص ِلـی
«ه َـو ال ِـذی
شـامگاه ،او را بـه پیراسـتگی و پاکـی بسـتایید .مگـر چـه شـده؟
َ َ
َ ُ
َعلیک ْـم َو َملا ِئک ُت ُـه» اوسـت کـه بـر شـما درود میفرسـتد و فرشـتگانش نیـز .چرا؟
ُّ ُ
ْ ُ
َ ُّ
الن ِور» تا شمارا از ظلمتها برهاند و به نور و روشنی
ات ِإلی
ِ«لیخ ِر َجک ْم ِم َن الظل َم ِ
رهنمـون گـردد .ایـن قـرآن اسـت و ایـن نویـد قـرآن اسـت. ... .
ً
 ...مثلا یکـی از آن موضوعـات ،پـاداش اخـروی اسـت؛ یکـی از آن نویدهـا.
خـود شـما در قـرآن نظرتـان باشـد ،ببینیـد کـه در چنـد جـا در کجاهـا ،قـرآن نوید
پـاداش اخـروی را بـه مؤمنیـن و دارنـدگان ایمان و عمل صالـح میدهد .یا یکی
ً
از آنهـا مثلا برتـری و غلبـه بـر دشـمن اسـت. ... .
َ َ ُ َْ ْ َ َ
ََ
ُ
«َ ...و لا ت ِه ُنـوا َو لا ت ْح َزنـوا َو أن ُت ُـم الأ ْعل ْـو َن ِإ ْن ک ْن ُت ْـم ُم ْؤ ِم ِنی َـن» ،بلـه ،ایـن یـک
آیـه اسـت؛ کـه ا گـر چنانچـه شـما مؤمـن باشـید؛ برتریـد ،دسـت باال تـر ،دسـت
نیرومندتـر در اختیـار شماسـت نسـبت بـه دشـمنانتان .آیههـای متعـدد دیگـری
هسـت کـه وعـده میدهـد و مـژده میدهـد بـه مؤمنین که بر دشـمنان و صفوف
ً
َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ
مخالـف خودشـان اساسـا غلبـه قاطـع پیـدا میکننـد« .کت
ـب ا ّلل ُـه لأغ ِل َب ّـن أنـا َو
ُر ُسـلی»«َ ،و إ َّن ُج ْن َد َنـا َل ُه ُـم ْال َغال ُب َ
ـون» .از ایـن قبیل آیـات فراوان اسـت .اینها را در
ِ
ِ
ِ
نظـر داشـته باشـید ،قـرآن را کـه نگاه میکنیـد ،مطالعه میکنید ،بـه جای اینکه
سـعیتان ایـن باشـد کـه جـزء را تمـام کنیـد یا سـوره را تمـام کنید ،سـعیتان این
باشـد کـه قـرآن را بفهمیـد .همچنانـی کـه در روایـت از امـام علیهالسلام اسـت یا
از پیغمبـر خـدا (ص) کـه همـت شـما در حیـن تلاوت قـرآن این نباشـد که سـوره
را تمـام کنیـد یـا جـزء را تمـام کنیـد .میخواهـد تمـام بشـود ،میخواهـد نشـود،
یـک آیـه بخوانیـد؛ بـا تدبـر ،بـا دقـت. ... .
 ...خودتـان بایـد بـا قـرآن انـس داشـته باشـید .آنهایـی کـه عربـیدان
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هسـتند ،سـعی کننـد ایـن انـس خودشـان و رفاقـت خودشـان را بـا قـرآن
مسـتحکم کننـد .آنهایـی کـه عربـی نمیداننـد ،ضمـن اینکـه سـعی میکننـد
عربـی یـاد بگیرنـد ،بـا زبان قرآن آشـنا بشـوند ،قـرآن خواندن و فهمیـدن قرآن را
هـم نگذارنـد بـرای بعـد از آنـی کـه عربـی یـاد گرفتنـد ،اآلن هم قـرآن را بخوانند؛
منتهـا ترجمههـای خوبـی از قـرآن پیـدا کنیـد  ...قـرآن کـه میخوانیـد توجـه بـه
آن ترجمههـا داشـته باشـید و دقـت و تدبـر در معانـی آیـات بکنیـد....
 -3اطمینان و امن
 ...اطمینـان یعنـی حالـت طمأنینـه دل .حالـت آرامـش روح و قلـب؛ یعنـی
چـه آرامـش؟ بـه چـه معنـا آرامـش در اینجا موردنظر ماسـت؟ آیا بـه این معنا که
روح مـا هیچگونـه تحرکـی و تالشـی نداشـته باشـد؟ آرامـش بـه ایـن معنـا کـه در
حالـت نیمهخـواب و نیمـه بیهوشـی باشـد دل مـا؟ نـه ،بلکـه آرامـش در مقابـل
دغدغـه و اضطـراب ،آرامـش و اطمینـان در مقابـل تشـویش.
 ...دو نفـر سـرباز را در نظـر بگیریـد کـه وارد میـدان جنـگ میشـوند ،دارای
دو نـوع روحیـه ،یکـی بـه سـازوبرگ جنگـیاش ،بهخوبـی فرماندهـیاش ،بـه
تدبیـر و کاردانـی رؤسـا و رهبرانـش ،بـه ضعـف نیـروی دشـمن ،بـه کارآمـدی
خـودش و دوسـتان و همصفانـش معتقـد اسـت .بهعلاوه میدانـد نیروهـای
امـدادی در آنطـرف ،در پشـت جبهـه ،منتظرنـد کـه در فرصـت الزم ،بـا یـک
اشـاره بـه میـدان بیاینـد و کمـک کننـد ،یکجـور وارد میـدان جنـگ میشـود.
آن انسـانی کـه بـه تجهیـزات جنگـی خـودش ،به کارایی دوسـتانش ،بـه کاربرد
اسـلحهاش ،هیچگونـه اعتمـادی نـدارد ،خـود را کوچـک میبینـد ،دشـمن را
بـزرگ میبینـد ،خـود را عریـان میبینـد ،دشـمن را تـا زیر چشـم و تا دنـدان غرق
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یشـود.
در زره و سلاح میبینـد ،ایـنیـک جـور دیگـر وارد میـدان جنـگ م 
اینهـا یـک نمونـهای اسـت بـرای اطمینـان .میخواهـم اطمینـان نفـس،
درسـت بـرای شـما روشـن بشـود کـه یعنـی چـه؛ مطمئـن بـودن نفس یعنـی چه؛
دل دارای آرامـش باشـد ،بـه چـه معنـا .آن سـرباز اولـی دارای اطمینـان اسـت،
دلـش آرام اسـت .دل آرام بـودن بـه ایـن معنـا نیسـت کـه در میـدان جنـگ
کفشهایـش را میگـذارد زیـر سـرش و دراز میکشـد و میخوابـد و خروپفـش
بـه آسـمان مـیرود ،نـه؛ اطمینـان بـه ایـن معنـا نیسـت .اطمینـان بـه ایـن معنـا
نیسـت کـه وسـط میـدان جنـگ میگویـد حـاال یـک سـیگاری بکشـیم ،یـک
ً
خـردهای مثلا تماشـای منظرههـا را بکنیـم ،خاطرجمـع باشـد ،نـه ،نـه خیـر .بـه
این معنا نیسـت که کمترین حرکت دشـمن ازنظرش پوشـیده بماند .اطمینان
بـه ایـن معناسـت کـه مضطـرب نیسـت ،مشـوش نیسـت ،آینـده برایـش روشـن
اسـت ،میدانـد کـه او پیـش خواهـد بـرد ،لـذا نمیهراسـد .ایـن دل و ایـن روح،
آرام اسـت؛ مثـل یـک کشـتیای کـه با وزن زیـاد ،با تجهیزات زیـاد ،روی دریای
آرامـی در حرکـت اسـت ،ایـن را میگویـد اطمینـان؛ و غیرمطمئـن مثـل آن قایـق
کوچکـی اسـت ،مثـل آن تختهپـارهای اسـت کـه روی یـک اقیانـوس متالطمـی،
ً
ً
روی رودخانـه متالطمـی دارد حرکـت میکنـد .دائما مضطـرب ،دائما از این راه،
از آن راه ،پـس مـیرود ،پیـش مـیرود .ایـن دو جـور روحیـه اسـت.
یـک مثـال دیگـر بـرای اطمینـان بزنـم ... .انسـانی که سـر به راهی گذاشـته
و دارد حرکـت میکنـد ،دارد بهسـوی مقصـود و مقصـدی مـیرود ،دههـا انگیـزه
ممکن است او را از پیمودن این راه و تعقیب این هدف باز بدارند .ترس ،یکی
از این انگیزههاسـت؛ رعب ،بیم ،هراس .از ترس ممکن اسـت این راه را ادامه
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ندهـد .تـرس از چـه؟ تـرس از گرسـنگی بیـن راه ،تـرس از دزد میـان راه ،تـرس از
گـرگ درنـدهای کـه در راه کمیـن کـرده ،تـرس از زحمتهـا و بیخوابیهای این
راه و باالخـره تـرس از نرسـیدن .ایـن یـک مقولـه از چیزهایی که مانع میشـود از
اینکـه ایـن راه رو ،راه خـود را تعقیـب کنـد و پیش برود.
طمـع یکـی دیگـرش اسـت .طمـع بـه چـه؟ طمـع بـه زندگـی راحـت؛ کـه ا گـر
مـن ایـن راه را نپیمایـم ،دنبـال ایـن مقصود حرکت نکنـم و نروم ،در رختخواب
گرمونـرم خانـه خـودم بخوابـم ،پهلـوی فرزنـدان و زن محبوبـم بـه سـر ببـرم؛
ن یـک چیـزی اسـت کـه بـرای یـک انسـان معمولـی ،بـرای یـک انسـان
ایـ 
کوچـک ،بـرای یـک روح ضعیـف ،ایـده آل اسـت ،محبـوب اسـت ،مطلـوب
ُ
اسـت ،برایـش خودکشـان میکنـد ،پیداسـت کـه حاضـر نیسـت آن را بهآسـانی
از دسـت بدهـد .طمـع بـه زندگـی راحـت ،طمـع بـه پـول آنکسـی کـه میگویـد
ا گـر ایـن راه را نرفتـی ،ایـن کیسـه پـول بـرای تـو ،طمـع رسـیدن بـه مقامهایـی
کـه ا گـر ایـن دربـهدری را قبـول نکـردی ،آن مقامهـا در انتظـار توسـت .طمـع!
اینهـا انگیزههایـی اسـت کـه انسـان را از پیمـودن ایـن راه بازمـیدارد ،ترسها
یشـوند؛ طمعهـا را کـه
و طمعهـا؛ ترسهـا را کـه بشـکافیم ،دههـا مقولـه پیـدا م 
بشـکافیم ،دههـا مقولـه دیگـر پیـدا میشـوند ،راحتطلبیهـا ،عافیتطلبیهـا،
فرصتطلبیهـا ،نفـع طلبیهـا و از ایـن قبیـل.
خـب ،حـاال یـک راه روی را در نظـر بگیریـد کـه باالخـره ریسـک کـرده بـه
قـول امروزیهـا ،پـا در ایـن راه گذاشـته ،دارد حرکـت میکنـد و مـیرود ،امـا آیـا
ایـن انگیزههـا تمـام شـدند .آیـا اینـی کـه در ایـن راه دارد حرکـت میکنـد ،آن
مزاحمهایـی کـه نمیگذاشـتند وارد ایـن راه بشـود ،از میـان رفتنـد؟ نـه ،از میان
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نرفتنـد .درسـت توجـه کنیـد! ایـن مزاحمهـا اول هـم نمیگذاشـتند وارد ایـن
راه دورودراز بشـود؛ حـاال هـم کـه وارد ایـن راه شـده اسـت ،نمیگذارنـد آسـوده و
آرام ایـن راه را طـی کنـد .هـر یکقـدم کـه مـیرود ،مثـل یـک خـاری ،مثـل یـک
قالبـی ،مثـل یـک زنجیـری پـای او را ،دامـن لبـاس او را ،دسـت او را میگیرنـد و
میکشـند و از پیمـودن راه ،او را بازمیدارنـد .ایـن هـی میافتـد اینطـرف ،هـی
میافتـد آنطـرف ،هـی ایـن خـار دامنـش را میگیـرد ،هـی آن زنجیـر پایـش را
میکشـد ،هـی عشـق بـه فرزنـد او را بهسـوی خود جـذب میکند ،هی یـاد زندگی
راحـت او را بهسـوی خـود میکشـاند .ازیکطـرف از آنطـرف ،انگیزههـای
گوناگـون ایـن انسـان را بـه جانبهـای مختلـف میبرنـد ،ایـن آدم میشـود
نطـرف ،گاهـی بـه
متزلـزل؛ مثـل همـان زورق ،مثـل همـان قایـق ،گاهـی بـه ای 
آن طـرف ،ایـن انسـان نامطمئـن اسـت.
یـک انسـان هـم هسـت ،وقتیکـه وارد شـد ،وقتـی بـه ایـن راه رسـید،
بـرای خـود یـک انگیـزهای ،یـک عامـل توجهـی بـه وجـود مـیآورد کـه او را از
تمـام ایـن انگیزههـای کوچـک غافـل میکنـد .یـک جاذبـه و کششـی دل او
را میکشـاند کـه ایـن جاذبههـای کوچـک ،جاذبـه فرزنـد ،جاذبـه زن ،جاذبـه
زندگـی ،جاذبـه پـول ،جاذبـه مقـام ،جاذبـه جـان ،در مقابـل آن جاذبـه بزرگتـر
پوچنـد ،هیچنـد ،نابودنـد ،مؤثـر نیسـتند .دههـا آهنربـا یـک جسـم کوچـک را
یتـر وقتـی پیدا
بـه اینطـرف و آنطـرف جـذب میکننـد ،امـا یـک آهنربـای قو 
شـد ،آنچنـان جاذبـهاش ایـن آهـن کوچـک را ،ایـن بـراده را میکشـد بهطـرف
ً
خـود کـه آهنرباهـای دیگـر اصلا اثرشـان خنثـی اسـت.
ایـن آدم وقتیکـه بـا ایـن جاذبـه قـوی ،بـا ایـن روحیـه قـوی وارد راهـی شـد
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و مشـغول پیمـودن آن راه شـد ،دیگـر جاذبـه زن و فرزنـد و چیزهـای دیگـر و
زیباییهـا و راحتیهـا و خوشـیها و لذتهـا و عیـش و نوشهـا در او اثـری
َ ُ َ َّ ْ ْ
َُ
النف ُس ال ُم ْط َم ِئ ّنة * ْار ِج ِعی
نمیگذارنـد .ایـن آدم کیسـت؟ آدم مطمئـن« ،یـا أیتهـا
ً
ً
َ َ
ـک َر ِاضیـة َم ْر ِضیـة» .آنکسـی میتوانـد راه خـدا را تـا آخـر بپیمایـد ،بـه
ِإلـی ر ِّب ِ
سـرمنزل و هـدف منظـور و مقصـود نائـل آیـد کـه مطمئـن باشـد حالـت اطمینـان
و سـکون در او باشـد .اطمینان به این معناسـت؛ یعنی جاذبهای او را بکشـاند.
جاذبـه ایمـان ،جاذبـه عالقـه بـه خـدا ،جاذبـه عالقـه بـه هـدف ،آنچنـان او را
مجـذوب کنـد و بهسـوی خـود بکشـاند کـه همـه جاذبههای دیگر بـرای او هیچ
و پـوچ و مسـخره بیاینـد ،هیـچ و پـوچ و مسـخره. ... .
وقتـی ایمـان بـه خـدا در روح یـک انسـان ،همچـون جاذبـهای قـوی عمـل
کـرد ،آنچنـان او را بهسـوی مقصدهـای ایمانـی میکشـاند کـه جاذبههـای
کوچـک ،ایـن جاذبههایـی کـه بـرای افـراد بیایمـان بـزرگ میآینـد ،ولـی در
مقابـل ایمـان کوچکنـد ،ایـن جاذبههـا دیگر در او اثری نمیگذارد .هی وسوسـه
میکند دل آدم که از شـواهد تاریخی فراوانی که در صدر اسلام هسـت ،مطرح
کنیـم اینجـا ،امـا میبینـم وقـت میگـذرد شـواهد هـم بگردیـد خودتـان پیـدا
کنیـد .آن جاذبههـای عجیبـی کـه افـرادی را کشـاندند.
مـن فقـط میخواهـم ایـن دو ،سـه لغـت را معنـا کنـم .اطمینـان؛ پـس
اطمینـان یعنـی چـه؟ خالصـه کالم ایـن شـد کـه اطمینـان یعنـی طمأنینـه روح
انسـان ،آرامـش دل انسـان ،دل آرام باشـد؛ یعنـی چـه آرام باشـد؟ نـه اینکـه
بیتحـرک باشـد ،نـه اینکـه پیـش نـرود و پیشـرفت نداشـته باشـد؛ یعنـی
جاذبههای گوناگون او را به اینسـو و آنسـو نکشـاند ،اسـباب زحمت او نشود.
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عشـقها و مهرهـا و هواهـا و هوسهـا ،هرکدامـی بر او حکومـت نکند ،بلکه براثر
سـنگینی بـار ایمـان آرام و مطمئـن ،اما با سـرعت هرچهتمامتر بهسـوی مقصود
انسـانیت ،مقصـود خلقـت حرکـت کنـد ،ایـن اسـت معنـای اطمینـان.
ُ َّ َ ْ َ َ ّ َُ
بعـد ... ،سـکون اسـت .سـکون هـم بـه همیـن معناسـت« .ثـم أنـزل اللـه
َ َ
َس ِـکین َت ُه َعلی َر ُسـو ِلهِ » خدا سـکینه بر پیغمبر نازل کرد ،در پنج ،شـش جای قرآن
ایـن تعبیـر هسـت کـه یکـیاش جـزو همیـن آیاتـی اسـت کـه گمـان میکنـم حـاال
خواهیـم خوانـد. ... .
بـاری؛ پنـج ،شـش آیـه در قـرآن وجـود دارد کـه در زمینـه سـکینه اسـت در
ً
مواقـع حسـاس؛ مثلا یکـی در جنـگ حنیـن .در جنـگ حنیـن ،بعـد از آنـی کـه
لشـکریان پیغمبـر ،بـه خاطـر یـک غـرور بیجـا ،بـه خاطـر مغرور شـدن بـه نیروی
خـود و اینکـه فکـر کردنـد امروز کسـی بر آنـان غلبه نخواهد یافت؛ و طبق سـنت
خـدا کـه آدم مغـرور بایـد بـا مغـز بخـورد بـه زمیـن و هـر گروه مغـرور بایسـتی غافل
ً
بشـود و ضربـه بخـور د دائمـا هوشـیاری و حساسـیت بـرای هر انسـانی و هر امتی
و هـر ملتـی الزم اسـت کـه امیرالمؤمنیـن فرمـود :مـن مثـل آن حیـوان گیج گنگ
نیسـتم کـه بخوابـم بـا الالیـی و خوابـم ببـرد ،نهجالبالغـه اسـت« ،و اهلل ال اکون
کالضبـع تنـام علـی طـول الـدم» ،بـا الالیـی گفتنهـا ،مثـل کفتـار؛ میرونـد دم
آغلـش الالیـی میگوینـد ،ایـن خوابـش میبـرد ،بعـد میگیرنـدش .میگویـد
ً
مـن آنجـوری نیسـتم کـه بـا الالیـی خوابـم ببـرد ،غافـل بشـوم ،دائمـا حساسـم
ً
و سـنت خداسـت که آدمی که دائما حسـاس نباشـد ،بایسـتی ضربت را ببیند و
َْ
ُ
بخـورد .اینهـا غافـل شـدند در میـدان جنـگ ،حـق هـم داشـتند«ِ ،إذ أ ْع َج َب ْتک ْم
َْ ُ ُ
کث َرتک ْـم» ،زیـاد بودنـد و ایـن زیـاد بـودن عـده ،آنهـا را بـه اعجـاب آورد ،آنهـا
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ُ َ ً
ََ ُْ
را بـه شـگفتی آورد .عجـب! اینهمـه جمعیتیـم مـا؟ «فل ْـم تغ ِـن َع ْنک ْـم شـیئا».

همیـن غـرور شـما موجـب شـد کـه در جنـگ غافـل ماندیـد و شکسـت خوردیـد.
بعـد از آنـی کـه شکسـت خوردنـد از دشـمن ،منتهـا نـه شکسـت قاطـع و نهایـی،
ً
یـک شکسـتگی خوردنـد و خـب فـورا بـه خـود آمدنـد .یـک عـدهای از سـربازان
خـوب ،عـدهای از سـرداران پایـدار جـدی مؤمن ،امیرالمؤمنیـن و چند نفر دیگر،
بـا هـر تلاش و کوششـی بـود ،باالخـره لشـکریان را که داشـتند منهدم میشـدند،
َ َ
ُ َْ َ َ
برگرداندنـد ،آنوقـت آنجـا پـروردگار میگویـد« :ث َّـم أن َـزل ا ّلل ُه َس ِـکین َت ُه َعلی َر ُسـو ِلهِ »
خـدا آرامـش و سـکینه روح را بـه شـما برگردانیـد؛ آرامـش ،سـکینه.
 ...پـس سـکینه ،آرامـش ،سـکون نفـس ،بـاز بـه معنـای عـدم تحـرک و
خـواب رفتـن و غافـل شـدن نیسـت.
و جملـه آخـر و کلمـه آخـر؛ امـن .البتـه پیداسـت کـه اینجـا مـراد ،امـن روحـی
اسـت ،نـه امـن اجتماعـی .امنیـت اجتماعـی البتـه بـه معنـای آن اسـت که همه
افـراد از یـک آرامشـی در اجتمـاع برخـوردار باشـند تـا هرکسـی بتوانـد حق خودش
را ببـرد؛ و سـکوت ،سـکوتهای اجبـاری غیـر از امنیـت اسـت ،امنیـت عبـارت
اسـت از اینکـه همـه مـردم بتواننـد بـا ایمنـی کامـل بـه حقـوق و خواسـتههای
مشـروع خودشـان نائـل بیاینـد .ایـن امنـی کـه در اینجـا میگوییـم ،غیـر از آن
امنیتـی اسـت کـه در زمینـه مسـائل اجتماعـی و امـن اجتماعـی مطـرح اسـت.
ایـن امـن یعنـی امـن روحـی ،نداشـتن تزلزل ،نداشـتن اضطـراب ،نداشـتن بیم،
هراسـمند و هراسـناک نبـودن ،ایـن سـه جمله اسـت .حاال در آیات قـرآن ببینید
کـه راجـع بـه مؤمنیـن در زمینـه ایـن سـه صفـت چـه بیـان میکنـد ... .سـوره
َّ
ُ ُُ
ْ َ
َ
رعـد آیـه  28و  ،29دو آیـه کوتـاه؛ «ال ِذی َـن َآم ُنـوا َو ت ْط َم ِئ ّـن قل ُوب ُه ْـم ِب ِذک ِـر ا ّلل ِـه»... .
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ْ َ
آنکسـانی کـه ایمـان آوردنـد و آرامـش گرفـت دلهـای آنـان ِ«ب ِذک ِـر ا ّلل ِـه» بـه یـاد

خـدا .ببینیـد ،ایـن یـاد خـدا همـان جاذبـه قـوی اسـت .همـان جاذبـه قـوی کـه
گفتـم جاذبههـای کوچـک را محـو میکنـد ،اثرشـان را خنثـی میکنـد ،همیـن
ذکـر اهلل اسـت.

چرا به نماز اینقدر اهتمام کردند؟ چرا گفتند ا گر نماز قبول نشد ،کارهای
دیگـر قبـول نمیشـود؟ چـرا مکـه را گفتهانـد عمـری یکبـار ،روزه را گفتهانـد
سـالی یکبـار ،زکات را گفتهانـد بـرای مـوردی خـاص ،خمـس را همینطـور،
بقیـه عبـادات را همینطـور ،امـا نمـاز را گفتهانـد هـرروز ،آنهـم روزی پنـج بـار و
ا گـر زیادتـر کـردی بهتـر؛ چـرا گفتهانـد؟ بـرای خاطـر اینکـه  ...نمـاز کپسـول ذکـر
خداسـت .سـرتاپای نمـاز ذکـر اهلل اسـت .لذاسـت کـه خـود قـرآن هـم بعـد از آنـی
ْ َ
َْ َ
َّ َّ َ َ َ َ
کـه میفرمایـد«ِ :إن
الصـلاة ت ْنهـی َع ِـن الف ْحش ِـاء َو ال ُم ْنک ِـر» ،یـاد خدا باالتر اسـت.
ایـن جنبـه و ایـن بعـد از نمـاز مهمتـر اسـت کـه یـاد خداسـت ،ایـن باال تـر
اسـت ،بزرگترین خاصیت نماز این اسـت؛ و ذکر اهلل خاصیتش این اسـت؛ یاد
خـدا ،توجـه بـه خـدا ،همـواره خـدا را دیـدن ،شـناختن ،بـا خـود دانسـتن ،یکـی
از خـواص مهمـش ایـن اسـت کـه ایـن دل را از اضطرابهـا ،از وسوسـهها ،از
دغدغههـا ،از جاذبههـای گوناگـون ،در همـه کاری ،در همـه راهـی بازمیدارد.
ایـن دل آرامـش پیـدا میکنـد .مثـل وزنـهای کـه بـر روی یـک قایـق آنچنانـی
قـرار داده بشـود و ایـن آن را یکقـدری سـنگین میکنـد ،یکقـدری از تحـرک و
اضطـراب آن کـم میکنـد .ذکـر اهلل ایـن اسـت.
َّ
«ال ِذی َـن َآم ُنـوا» ،آنکسـانی کـه  ...آنـان کـه ایمـان آوردنـد و دلهایشـان بـا یاد
خـدا ثبـات و اطمینـان یافـت  ...بهسـوی خدا هدایت میشـوند .این «ب هسـوی
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خـدا هدایـت میشـوند»  ...آیـه بـه آیـه قبـل ارتبـاط دارد و در آیه قبل گفتهشـده
َ
َّ
کـه هدایـت میشـوند بهسـوی خـداْ ،
«یه ِـدی إ َلیـهِ َم ْـن أ َن َ
ـاب * ال ِذی َـن َآم ُنـوا» الیآخـر
ِ
آیـه. ... .
َ
ُ
ْ
ْ
َ
«أ َلا ب ِذکـر ا ّلل ِـه َت ْط َم ِئ ُّـن ال ُقل ُ
ـوب» همانـا بهوسـیله یـاد خـدا ،دلهـا طمأنینـه
ِ ِ
و ثبـات میگیـرد .یـاد خـدا ایـن خاصیـت عجیـب را دارد و شـما میبینیـد کـه
طمأنینـه و سـکون و ثبـات بـرای موفقیـت یـک انسـان چقـدر مؤثر اسـت؛ مؤمن
ایـن امتیـاز را دارد ،از ایـن امـکان عجیـب روحـی برخـوردار اسـت .دنبالـهاش
َّ
ُ
َّ
الص ِال َح ِ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ
«ال ِذی َـن َآم ُنـوا َو َع ِملـوا
ـآب» آنکسـانی کـه ایمـان
ـات طوبـی لهـم و حسـن م ٍ
ُ َ َُ ْ َ ُ ْ ُ َ
ـآب» ... .آنـان کـه ایمـان
آوردنـد و کارهـای نیکـو کردنـد« ،طوبـی لهـم و حسـن م ٍ
آوردنـد و عمـل شایسـته کردنـد عمـل شایسـته ،یعنـی آن تعهدات الزم متناسـب
بـا ایمـان را انجـام دادنـد فرخنـده بـاد امروزشـان و نیکـو بـاد آیندهشـان.
ُ َ َُ ْ َ ُ ْ ُ َ
ـآب» بنـده گرفتـم.
ایـن یـک محصلـی اسـت کـه از «طوبـی لهـم و حسـن م ٍ
ُ َ َُ ْ َ ُ ْ ُ َ
ـآب» ،ترجمـهاش  ...بهطـور خالصـه و محصلگیـری ایـن
«طوبـی لهـم و حسـن م ٍ
اسـت :حاالیشـان خوب ،فردایشـان هم خوب .دنیایشـان نیکو ،آخرتشـان هم
نیکـو .واقعـش هـم همیـن اسـت .جامعـه مؤمن ،آنهـم مؤمنی که بـه تعهدات
ایمانمـی عمـل میکنـد ،دنیایـش هـم آبـاد اسـت ،آخرتـش هـم آبـاد ،دنیایـش
هـم بهشـت اسـت ،آخرتـش هـم بهشـت اسـت .ایـن یـک آیـه.
 ...ابراهیـم خلیـل الرحمـان و منـادی توحیـد در روزگاران قدیـم و باسـتان،
بـا مـردم خـود و قـوم خـود مجادله و محاجـه میکرد .آنها بـا او بحث میکردند
َ َ
و او بـا آنهـا بحـث میکـرد و پاسـخ بـه حرفهـای آنهـا میداد « ...قـال» گفت،
َ
ّ
َ
َُ
«أ ت َح ُّاجونِـی فِـی ا ّلل ِـه» آیـا بـا مـن دربـاره خـدا مجادلـه میکنیـد؟ َ«و ق ْـد َه َـد ِان» و
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حالآنکـه خـدا مـرا هدایـت کـرده اسـت ... .میگویـد چطـور ،من بترسـم؟! شـما
بایـد بترسـید .مـن از آنکسـانی کـه شـما بیدلیـل ،شـریک خـدا و رقیـب خـدا در
یکـه خـدا
ملـک و حکومـت و فرماندهـی و خلـق و امـر قراردادیـد ،بترسـم ،درحال 
مرا هدایت کرده ،برایم مطلب روشـن اسـت؛ و شـما از اینکه کسانی را بیدلیل،
بیمنطـق ،بیجهـت ،بـدون اینکـه هیـچ موجـب عقالیـی وجـود داشـته باشـد،
شـریک و رقیـب و همـگام پـروردگار عالـم قـرار دادهایـد ،نترسـید؟ شـما بایـد
َ َ ْ َ َ َ َ ُّ ْ َ ْ ْ ُ
ک ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ـون» ،کدامیک
ین أحـق ِبالأم ِن ِإن
بترسـید ،نـه مـن« ... .فـأی الف ِریق ِ
از مـا دو گـروه ،مـن ابراهیم یا شـمای بتپرسـت به ایمنی سـزاوارتریم؟ ابراهیم
میگفـت  :...مـن کـه خـدا را شـناخته و بـا بصیـرت و آ گاهـی بـدو راهیافتـهام،
یـا شـما کـه بـر پنـدار باطـل خـود هیـچ حجتـی نداریـد .اگـر میدانسـتید!  ...و در
َ ُ ْ ُ
َّ
َ َ َْ
ُ َ ْ
ک ل ُه ُم الأ ْم ُـن َو ُه ْم
ولئ
أ
آخـر میفرمایـد کـه «ال ِذی َـن َآمنـوا َو ل ْم یل ِب ُسـوا ِإ َیمان ُه ْم ِبظل ٍم ِ
ُم ْه َت ُـد َ
ون» .آنهـا کـه ایمـان آوردهانـد و ایمان خـود را به ظلم و سـتم نیالودهاند،
فقـط آنهـا را اسـت ایمنـی و آنهاینـد هدایـت یافتـگان .ایـن دربـاره امـن.
 -4ثمربخش دانستن ایمان
«ثمربخـش بـودن» یعنـی چـه؟ یعنی یکی از چیزهایی که راه رو راه هدف و
مقصود ،ا گر داشـته باشـد ،بهتر میتواند حرکت کند و بیشـتر احتمال رسـیدنش
هسـت ،اگـر نداشـته باشـد ،کندتـر حرکـت میکنـد و احتمـال نرسـیدنش هـم
زیـاد اسـت ،ایـن اسـت کـه کار خـود را ثمربخـش بدانـد یـا ندانـد .ا گـر ثمربخـش
دانسـت ایـن راه را؛ حرکـت خـود و کار خـود و گام خـود را ،احسـاس کـرد کـه ایـن
از بیـن نمـیرود ،عملـش ضایـع نمیشـود ،بـر ایـن حرکـت ،بـر ایـن گام ،یـک
اثـری مترتـب میشـود ،هـر حرکـت او یـک موجـی را ایجاد میکند که او را بیشـتر
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بـه منـزل میرسـاند؛ ا گـر ایـن را معتقـد بـود ،سـریعتر پیـش مـیرود ،بهتـر کار
میکنـد ،خسـتگیاش کمتـر اسـت ،راحتتـر حرکـت میکنـد .ا گـر ایـن را معتقـد
نبـود ،واویلا! مؤمـن اینجـور اسـت ،مؤمـن کار خـودش را ثمربخـش میدانـد و
َ َ َ َ
قرآن به او این را آموخته اسـت .آیه قرآن ،البته موارد فراوانی دارد؛ «ف ِإ ّن ا ّلل َه لا
َ
َ
َ
ً
یع أ ْج َر ْال ُم ْح ِس ِـن َ
یض ُ
ین»« ،أ ْج َر َم ْن أ ْح َس َـن َع َملا» ،از اول تا آخر قران الی ماشـاءاهلل.
ِ
مـن یـک مـوردش را آوردهام از اول قـرآن کـه دم دسـتم بـوده از سـوره بقـره ،ده
مـورد ،پانـزده مـورد دیگـرش را هـم شـما پیـدا کنیـد. ... .
ً
آیـه دربـاره قبلـه اسـت .قبلا تاریخچـه قبلـه را در چنـد کلمـه عـرض کنـم.
وقتیکـه مسـلمانها در مکـه بودنـد ،رو بـه خانـه کعبـه نمـاز میخواندنـد.
قبـل از هجـرت ،بـرای نمـاز ،بـرای عبـادت ،رو بـه خانـه کعبـه .وقتـی آمدنـد بـه
مدینـه ،اول ورود بـه مدینـه ،رو بـه بیتالمقـدس نمـاز میخواندنـد؛ بـه دسـتور
پـروردگار البتـه .همـان کاری کـه یهودیهـا هـم میکردنـد .همـان وقـت یهـود
مدینـه هـم رو بـه بیتالمقـدس عبـادت میکردنـد ،مسـلمین هـم همینجـور.
چنـدی گذشـت ،آیـه نـازل شـد« :فـول وجهـک شـطر المسـجد الحـرام» برگـرد
طـرف خانـه خـدا ،طـرف کعبـه ،مسـجدالحرام و بـاز مسـلمانها بنـا کردنـد بـه
آنطـرف نمازخوانـدن .ماجـرای قبلـه در اوایـل سـوره بقـره بهتفصیـل آمـده،
آیـات متعـددی ،شـاید هفـت ،هشـت ،ده آیـه دربـاره قبلـه ،در اوایـل سـوره بقره
هسـت کـه بعدهـای مختلـف ایـن ماجرا را شـرح میدهد ،خودش مفصل اسـت
ً
و فعلا لزومـی نـدارد کـه بیـان کنیـم.
یکـی از ایـن آیـات ،این اسـت؛ کـه به مؤمنین میگوید ،بـه پیغمبر میگوید؛
کـه علـت اینکـه مـا ،وقتـی شـما از مکـه آمـده بودیـد ،در اول ورود بـه مدینـه،
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قبلـه شـمارا بهطـرف بیتالمقـدس مسـلمان بشـوید ،در مکـه کـه بودیـد ،پیـش
از مسـلمان شـدن حتـی ،بـرای خانـه کعبـه احتـرام قائـل بودیـد ،قداسـتی قائـل
بودیـد ،بعـد هـم کـه مسـلمان شـدید ،نمـاز شـما بهطـرف خانـه کعبـه بـود در
مکـه ،حـاال کـه آمدهایـد مدینـه ،مـا خواسـتیم یکهـو یـک سـنت آبـا و اجـدادی
ً
را موقتـا از شـما بگیریـم؛ ببینیـم چقـدر حاضریـد بـرای خاطـر خـدا سـنتها را زیر
پـا بگذاریـد.
خیلـی مهـم اسـت ،ایـن خـودش نکتهای اسـت .ارتباط به بحث مـا ندارد،
امـا نکتـه بسـیار مهمـی اسـت .شـما کـه مؤمـن هسـتید ،آیـا بـرای خاطـر خـدا
حاضـر هسـتید یـک سـنت آبـا و اجـدادی را ،چیـزی را کـه بـه آن دل بسـتید،
عالقهمنـد شـدید ،احتـرام برایـش قائلیـد ،یکهـو زیـر پـا بگذاریـد یـا نـه؟ نـه
اینکـه خیـال کنیـد نمازهایـی کـه در مدتـی کـه در مدینـه بودیـد ،اوایـل رو بـه
بیتالمقـدس خواندیـد ،ایـن نمازهـا را مـا به هیـچ میگیریم ،قبولشـان نداریم،
قبلـه بیتالمقـدس قبلـه باطلـی بـود؛ نـه ،نـه خیـر.
کارهایـی کـه کردیـد ،همهاش در همه مراتب موردقبول اسـت .تالشهای
شـما و سـعیهای شـما مؤمنـان ،هـم در مـورد قبلـه و هـم بهطورکلـی ،مـورد
تصدیـق و تأییـد و مـورد پـاداش و سـپاس خداسـت؛ امـا ایـن فاصلـهای کـه
انجـام گرفـت بـرای ایـن بـود کـه مـا امتحـان کنیـم .آیـه در ایـن مقولـه اسـت.
حـاال ببینیـد مـا از کجـای آیـه میخواهیـم اسـتفاده کنیـم.
ْ ْ َ َ َّ
ُ َ َ
َ«و َما َج َعل َنا ال ِق ْبلة ال ِتی ک ْنت َعل َیها» قرار ندادیم ما ای پیغمبر ،آن قبلهای
را کـه بـر آن بـودی یعنـی بیتالمقـدس ،پـس آیه کی نازل شـده؟ آنوقتی که از
بیتالمقـدس بـه کعبـه برگشـته بودنـد ،بهسـوی کعبـه نمـاز میخواندنـد .خـدا
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ً
میگویـد آن قبلـهای کـه قبلا بهسـوی آن رو میکـردی ،یعنـی بیتالمقـدس
ْ ْ َ َ َّ
ُ َ َ
را بـرای چـه مـا قراردادیـم؟ َ«و َمـا َج َعل َنـا ال ِق ْبلـة ال ِتـی ک ْنـت َعل َیهـا» قـرار ندادیـم
ً َّ َ
مـا ،مقـرر نکردیـم قبلـهای را کـه بـر آن بـودی سـابقا ِ«إلا ِل َن ْعل َـم» مگر بـرای اینکه
َ ْ َّ ُ َّ ُ َ َّ ْ ْ َ ُ َ
ـب َعلـی َع ِق َبیـهِ » آنان کـه پیـروی پیغمبر
معلـوم شـود «مـن یت ِبـع الرسـول ِممـن ینق ِل
میکنند از آنان که بهسـوی گذشتگانشـان گرایش و تمایل دارند و برمیگردند
بـه گذشـته ،از هـم مشـخص و مجـزا شـوند ،معلـوم بشـوند.
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ً َّ
پـس ایـن یـک آزمایشـی از شـما بـه عمـلآورده« .... .و ِإن کانت لک ِبیرة ِإلا
َ َّ
َ
َعلـی ال ِذی َـن َه َـدی ا ّلل ُـه» هرچنـد کـه بسـی بـزرگ و مهـم مینمـود مگر برای کسـانی
کـه خـدا هدایتشـان کـرده اسـت .آنهایـی کـه دلشـان هدایتشـده ایـن کار
برایشـان عـادی بـوده ،معمولـی بـوده ،میتوانسـتند هضمـش کننـد ،هدایـت
نشـدگان ،نـه.
ُ
َ
َ
َ َ ّ ُ
یضی َـع ِإ َیمانک ْـم»؛ ایـن جملـه مـورد
بعـد ،جملـه بعـدی«َ :و َمـا کان اللـه ِل ِ

اسـتدالل و اسـتناد ماسـت؛ و خدا هرگز ایمان شـمارا ضایع نمیکرد .چنین نبود
کـه ایمـان شـما و عمـل شـما و کار شـما ضایـع و باطـل و بیاثـر بمانـد .بـرای یـک
مدتـی از زمـان در جـا بزنیـد یـا پیـش نرویـد .نـه! هـر گام شـما ،هـر حرکـت شـما،
هـر قـدم شـما ،شـمارا یـک گام ،یکقدم بهسـوی مقصـود نزدیک کـرده .همان
نسـبت هـم کـه مـا در راه تکامـل دیدیـم و بـه هـدف نزدیـک شـدیم .پـس ایمان
َّ َّ َ َّ
الن ِاس َل َر ُء ٌوف َر ِح ٌ
شـما ضایع نیسـت«ِ .إن الله ِب
یم» همانا خدا بر مردمان مهربان
و دارای رحمـت اسـت.

خـب ،توجـه بکنیـد ،هـم ایـن آیـه ،هـم چنـد آیـه یـا چندیـن آیـه دیگـر در
قـرآن بـه مؤمنیـن نویـد ایـن مطلـب را میدهـد کـه شـما کارهایتـان ،ایمانتـان،
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ن
�و ی�دها
عقیدهتـان ،عملتـان ضایـع نمیگـردد ،بیاثـر نیسـت ،خنثـی نیسـت؛ یعنـی
چیسـت؟ ثمربخـش اسـت؛ و ایـن حالـت اگـر چنانچـه در مؤمنیـن پیـدا بکنـد،
خیلـی روشـن و قهـری اسـت کـه پیمـودن راه کمـال بـرای او سـهلتر و آسـانتر
میشـود. ... .
�ذ
ث
م�بح� ش� ش�م
ن�گاهی گ را ب�ه
زیباترین و خوشسیماترین نعمتهای الهی ،وعدههایی است
که به مؤمنان واقعی (مؤمنان متعهد و استوار در مسیر) دادهشده و با
ارزشمندترین آنها سعادت است.
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ن�مودار ش�ماره ي�ک  :ن�مای کلی ث
�بح�

ا ی� ن
ما�

ت ف
�عر ی��
ا ی� ن
ما�

لوا�ز م

ا ی� ن
ما�

ن
� ش� نا�ههای
ا ی� ن
ما�

ش�روط

ا ی� ن
ما�
ت
راس� ی� ن�

ا ی� ن
ما�

ت
وسعاد�

ن�مودار ش�ماره دو  :ت�عر ي� ف� ،لوا�ز م و �ن ش� نا�ه های ا ي� ن
ما�

گروش قلبی  ،وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به
یک مطلب  ،به یک شخص  ،به یک قطب و به یک مرکز
و عمل بر طبق آن

تعریف
ایمان

تقوا

ا ی� ن
ما�

لوازم
ایمان

اصالح
ذات
بین

نشانههای
تقوا

انفاق
کظم غیظ
چشم پوشی از
خطای مردم
یاد خدا و استقفار

نتیجه
تقوا

عدم اصرار بر گناه
رستگاری

اطاعت

بیم به هنگام یاد خدا
فزونی ایمان به هنگام تالوت قرآن
نشانههای
ایمان

توکل بر خدا
اقامه نماز
انفاق

ما� ت
ن�مودار ش�ماره سه  :ش�روط ا ي� ن
راس� ي� ن�

نشانه رهبران االهی
آ گاهانه
بودن

ایمان به رسالت
ایمان به هدف خود

نشانه پیروان رهبران االهی
تخطئه ایمان نا آ گاهانه در قرآن

بندگی خدا
جهاد
زمامداری بشریت

ا ی� ن
ما�

شروط
ایمان
راستین

همراهی
با تعهدات
عملی

اقامه نماز
پرداخت زکات
اعتصام به خدا
هجرت

جلوه عملی ایمان
غیر متعهدانه
پایداری در
تعهدات
ایمانی

موانع پایداری در
ایمان
جلوه عملی ایمان
پایدار
وعده های خدا به
مومنین متعهد

عدماطاعتدرصورتزیانشخصی
بیماری دل
شک در دین
ترس از ظلم خدا و رسول
اطاعت همیشگی ،همه
جانبه  ،همه جایی و همگانی
حکومت بر زمین
استقرار دین آنها
تبدیل خوف آن ها به امنیت

ت
ن�مودار ش�ماره چ�هار  :ا ي� ن
سعاد�
ما� و

شناخت هدف(هدایت)
خروج از ظلم (نور)
رهایی از وسوسه ها(اطمینان و امن)
ثمربخش دانستن تالش
جبران لغزش ها (مغفرت)*
برخورداری از تکیه گاه مطمئن
مولفه های
سعادت

برخورداری از نصرت االهی
برتری بر جبهه مخالفان
پیروزی بر دشمنان

ا ی� ن
ما�

رسیدن به هدف

ایمان و
سعادت

بهره مندی از نعمات االهی
پاداش اخروی
و ...
نقش
ایمان در
سعادت

هدایت
نور
اطمینان و امن
ثمربخش دانستن ایمان
و ...

آ
ن
ن ن ت
ت ن �ذ
تق
ت
* .م�غ ف� ت
رحم� را می �
وا� ن�� ی� ج�ه � ن� مطرح �مود.
وا� ی�ل ��وا و ب�ه ع�
ر� و
ف
تق
ت
دا� ت
ل�غ�ز� ها�ی �خ واهد ش
اطاع� ،ش
ت
� که ب�ا �غ ف� ن
راح� ها تال� ی�ام �خ واهد ش�د.
را� الهی ا ی� ن� ج�
مس�ر
�رد م��ی در ی
ی

