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فهرست

نقشآفرینی انسان متقی در مناسبات اجتماعی
برداشتی نادرست از تقوا
گسترهی عدالت
بزرگترین دشمن عدالت
دو جلوه ویژه هوای نفس
تقدم عدالت انفسی بر عدالت اجتماعی
دو آیه مرتبط با بحث
تفاوت دو آیه
شرط بهرهمندی از زیست الهی
اهمیت فوق العادهی مدیریت خشم
مدیریت خشم در قرآن
خاطرهای از دوران دبیرستان
وسعت بهشت
استغفار ،کلید بهشت
خصوصیات متقین
پاداش متقین
پناهخواهي مروان از امام سجاد

(علیهالسالم)
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در محیــط اجتماعــی پیرامونــش منتشــر
متقــی
انســان
ســازد .ایــن خصوصیــت
ِ
ِ
صالــح اســت.
ــم َص ِّ
ــل َعلَــی ُم َح َّمــدٍ َو
«اللَّ ُه َّ
ـن،
آل ِـهَِ ،و َحلِّنِــی بِحِ لْی ـ ِة َّ
الصال ِحِ یـ َ
ِیــن ،فِــی
ســنِی ِزینَــ َة ال ْ ُم َّتق َ
َو أَلْبِ ْ
ــدلِ َ ،و ْ
ــم ال َغ ِ
س ِ
یــظ،
ــط ال ْ َع ْ
کظ ِ
بَ ْ
َ
ــم أهْــلِ
ِــرةَِ ،و َض ِّ
َو إِ ْط َفــا ِء ال َّنائ َ
ال ْ ُف ْر َقــةَِ ،و إِ ْص َ
ــا ِح َذ ِ
یــن».
ات الْبَ ِ
نقشآفرینی انسان متقی در
مناسبات اجتماعی
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در جلســات گذشــته معلــوم شــد انســانی
کــه جانــش بــه نورانیــت تقــوا منــ ّور و
بــه لبــاس تقــوا آراســته شــد و بــه زیــور
صــاح زینــت پیــدا کــرد ،در زیســت
اجتماعــی و روابــط اجتماعــی کــه بخــش
عمــده و حســاس و سرنوشتســاز از
زندگــی هــر انســانی محســوب میشــود،
وجــودش وجــود پربرکــت ،فعــال،
کنشــگر ،صالحآفریــن ،صلحآفریــن،
آرامشبخــش ،وحدتآفریــن و
وحدتبخــش اســت و میتوانــد در
محیــط زیســت اجتماعــی خــودش محبت
و صفــا و نورانیــت را منتشــر کنــد .یعنــی
بهرههــای خــود را هنرمندانــه میتوانــد

برداشتی نادرست از تقوا
از بیــان امــام (علیهالســام) در فهرســتی کــه
یــک بســته نوزدهگانــه بــه عــاوهی ســه
مــورد دیگــر اســت کــه در ضمیمــهاش
بهعنــوان تتمیــم آمــده ،بهصــورت
جمعبنــدی درمییابیــد کــه تقــوا در
منطــق امــام ســجاد (علیهالســام) و درواقــع
در منطــق اهلبیــت (علیهمالســام) کــه
شــارحان قــرآن عظیــم و حکیــم هســتند،
امــری صرفـ ًا ســلبی نیســت؛ بلکــه اتفاقـ ًا
کامــ ً
ا امــری ایجابــی اســت .البتــه
ممکــن اســت جلوههایــی در بخــش
ســلبی هــم داشــته باشــد؛ ولــی بــه نظــر
میرســد کــه اصــل تقــوا یــک حقیقــت
پیشبرنــده ،رشــددهنده ،کمالبخــش و
ســعادتآفرین بــرای انســان مؤمــن و
جامعــهی مؤمــن باشــد.
گسترهی عدالت
عــرض کردیــم کــه امــام (علیهالســام) از
خداونــد تبــارک و تعالــی آراســته شــدن
ن شــدن بــه صــاح را
بــه تقــوا و مزیــ 
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در فهرســتی از رفتارهــای متناســب بــا
تقــوا و صــاح در مناســبات اجتماعــی
میخواهنــد .اولیــن ویژگــی عبــارت
سـ ِ
ـط
بــود از گســتردن عدالــتِ « :فــی ب َ ْ
سـ ِ
ـدلِ »
ـط ال ْ َعـ ْ
ال ْ َعـ ْ
ـدلِ » .عبــارت «ب َ ْ
کامــ ً
ا جنبــهی ایجابــی دارد؛ آنهــم
حضــوری اجتماعــی و فعــال در منتشــر
کــردن عدالــت در جامعــه و محیــط
زندگــی انســان.
گســترش عدالــت از اجتماعــات کوچــک
مثــل خانــواده شــروع میشــود تــا
اجتماعــات عمومــی کــه وظایــف انســان
متناســب بــا ظرفیــت ،مأموریــت و تــوان
شــخص فــرق میکنــد .بــرای کســی
سـ ِ
ـدل» در حــد رابطــه بیــن
ـط ال ْ َعـ ْ
«ب َ ْ
خــودش و مثـ ً
ج دوســتش اســت .اما
ا پنـ 
بــرای دیگــری افراشــتن پرچــم عدالــت
بــر فــراز یــک امــت اســت کــه جایــگاه
امــام مســلمین اســت .در حــد اقلــش
عبــارت اســت از اینکــه کســی در محیــط
زندگــی خانوادگــی خــودش بــه عدالــت
رفتــار کنــد .ســپس در رابطــه اجتماعــی
محــدودی کــه در مدرســه ،محیــط کار
یــا محیــط ارتباطــات اجتماعــی دارد،
بتوانــد عدالــت را رعایــت کنــد؛ مثــ ً
ا
عدالــت در گفتــار کــه دســتور قــرآن
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ـم َفا ْعدِ لُــوا؛
چنیــن اســتَ « :وإِ َذا ُقلْتُـ ْ
و هنگامــی کــه ســخن گوییــد ،عدالــت
ورزیــد» تــا رعایــت عدالــت در حقوقــی
کــه از دیگــران بــر عهــده مــا اســت؛
مث ـ ً
ا آنجایــی کــه در مقــام حکــم قــرار
میگیریــم کــه دســتور پیامبــر اکــرم
(صلیاهللعلیهوآلــه)
ـم
چنیــن اســت« :ا ِذا َح َك ْمتُـ ْ
َفا ْعدِ لــوا؛ 2هــرگاه قضــاوت مىكنيــد،
عادالنــه قضــاوت كنيــد» .گاهــی انســان
بایــد بیــن دو نفــر یــا دربــاره یــک نفــر
قضاوتــی کنــد .انــدازه نگــهداشــتن و
اینکــه حکــم او منطبــق بــر منطــق حــق
باشــد ،میشــود عدالــت.
1

بزرگترین دشمن عدالت
در کل آن چیــزی کــه ریشــهی
عدالــت را میســوزاند ،هواپرســتی
اســت .قــرآن هــم میفرمایــدَ « :ف َ
ــا
تَ َّتبِ ُعــوا ال ْ َهــ َوى أ َ ْن تَ ْعدِ لُــوا؛ 3پــس
از پــى هــوس نرويــد كــه [درنتيجــه از
حــق] عــدول كنيــد» ،و در جــای دیگــر
ب
ــر ُ
میفرمایــد« :ا ْعدِ لُــوا هُــ َو أ َ ْق َ
1
2

حدیــث

3

 .انعام.152 :
 .ابوالقاســم پاینــده ،نهــج الفصاحــه،
.200
 .نساء.135 :
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ل ِل َّت ْقــ َوى؛ 4عدالــت كنيــد كــه آن بــه
تقــوا نزديكتــر اســت».
هواهــای نفســانی ،مــا را از میــزان عــدل
در هــر مرتبـهای خــارج و گرفتــار تجــاوز
بــه حقــوق دیگــران میکنــد؛ از حــق
یــک نفــر گرفتــه تــا حــق یــک خانــواده
تــا حــق یــک جمــع تــا حــق امــت.
قــرآن کریــم یــک معیــار را بــه مــا
یــادآوری میکنــد و میگویــد مواظــب
باشــید کــه دوســتیها و دشــمنیها در
مناســبات بیــن شــما و دیگــران تولیــد
ظلــم نکنــد .گاهــی آدم از جماعتــی،
حزبــی ،گــروه یــا دســتهای ناراحتــی و
دلخــوری دارد .از اتفــاق در موقفــی قــرار
میگیــرد کــه حــق و حقوقــی از آنهــا
در اختیــارش اســت یــا بایــد در مــورد
آنهــا اظهارنظــر یــا حکمــی کنــد .در هــر
صــورت بایــد مواظــب بــود کــه ناراحتی و
دلخــوری ســبب نشــود کــه از مــدار عدل
خــارج شــوید .هــوای نفــس ،ضدعدالت و
گســترندهی بســتر ظلــم اســت.
دو جلوه ویژه هوای نفس
هــوای نفــس دو جلــوه ویژه دارد :دوســتی
و دشــمنی .مواظــب باشــیم دوســتی و
4

4

 .مائده.8 :
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رفاقــت ،خویشــاوندی یــا همحزبــی
بــودن باعــث نشــود کــه از منطــق عدالت
خــارج شــویم .یــا آنجایــی کــه دشــمنی
داریــم .چــون دلخــور هســتیم ،زبانمــان
را دربــارهی طــرف مقابــل آزاد بگذاریــم
و راحــت دربــارهی او صحبــتکنیــم و
حکــم دهیــم.
تقدم عدالت انفسی بر عدالت
اجتماعی
ایــن بحــث را تــا حــدی جلســه گذشــته
خدمــت عزیــزان تقدیــم کردیــم و تأکیــد
داشــتم که انســان بــرای اینکــه در جامعه
س ِ
ــدلِ »
ــط ال ْ َع ْ
بــه هــر میزانــی «ب َ ْ
کنــد ،بایــد در درجــه اول در شــخصیت
خــودش موفــق بــه اجــرای عدالــت
شــده باشــد کــه از آن بــه «عدالــت
انفســی» تعبیــر شــد .اگــر انســان از آن
ســهم داشــته باشــد ،میتوانــد در ارتبــاط
بــا دیگــران هــم عدالــت را رعایــت
کنــد .کســی کــه بیشــترین ســتم را بــه
ـملنفســه»
خــودش میکنــد و «ظالـ ٌ
اســت ،در مناســبات بیــن خــودش و
خــدای متعــال و دیگــران نیــز حقــوق
الهــی را زیرپــا میگــذارد .چنیــن کســی
س ِ
ــدلِ »
ــط ال ْ َع ْ
نهتنهــا نمیتوانــد «ب َ ْ
کنــد ،بلکــه دائمـ ًا بایــد نگــران بــود کــه
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از او ظلمــی صــادر نشــود.
دو آیه مرتبط با بحث
ایــن بحثــی بــود کــه جلســه گذشــته
مطــرح کردیــم .دو آیــه را هــم یــادآوری
کــردم کــه یکــی آی ـهی  135ســورهی
مبارکــهی نســاء بــود« :يَــا أ َ ُيّ َهــا
الَّذِ
ِيــن
يــن آ َمنُــوا ُكونُــوا َق َّوام
َ
َ
ــط ُشــ َه َدا َء ِ َّ
ِس ِ
لِ َولَــ ْو َعلَــى
بِالْق ْ
ْ
َ
َ
سـ ُ
أَن ْ ُف ِ
ـن؛
ـك ْم أ ِو ال ْ َوال َِديْـ ِ
ـن َوال ْق َربِيـ َ
اى كســانى كــه ايمــان آوردهايــد،
پيوســته بــه عدالــت قيــام كنيــد و بــراى
خــدا گواهــى دهيــد ،هرچنــد بــه زيــان
خودتــان يــا [بــه زيــان] پــدر و مــادر
و خويشــاوندان [شــما] باشــد» .قســط
و عــدل را رعایــت کنیــد ،حتــی اگــر
بــه ضــرر خودتــان و پــدر و مادرتــان و
فامیلهایتــان باشــد .اقربیــن اعــم از
نســبتهای فامیلــی و دوســتی اســت
و شــامل نزدیــکان و همحزبیهــا هــم
میشــود .در ادامــه هــم فرمــود« :إِ ْن
ـن َغنِيًّــا أ َ ْو َفقِي ـ ًرا َفــاهللُ أ َ ْولَــى
يَ ُكـ ْ
ب ِ ِه َمــا؛ اگــر توانگــر يــا نيازمنــد باشــد،
بــاز خــدا بــه آن دو [از شــما] ســزاوارتر
اســت» .نگــران نباشــید کــه عــدل
شــما باعــث فقــر دوســتان و خانــواده و
عزیــزان شــما شــود ،خــدای متعــال آن

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

را جبــران میکنــد .بعــد فرمــودَ « :فـ َ
ـا
تَ َّتبِ ُعــوا ال ْ َهــ َوى أ َ ْن تَ ْعدِ لُــوا؛ پــس
از پــى هــوس نرويــد كــه [درنتيجــه از
حــق] عــدول كنيــد» .از هــوای نفــس
تبعیــت نکنیــد کــه موجــب خــروج از
قاعــده تقــوا اســت .اینجــا هــوای نفــس
چیســت؟ انســان نســبت بــه خــودش،
فرزنــدش ،پــدر و مــادرش ،و فامیلــش
محبــت دارد و ایــن حــب اینجــا دســتمایه
همــان هــوای نفــس اســت کــه انســان
را از دایــره عدالــت خــارج میکنــد.
اینجــا «أ َ ْن تَ ْعدِ لُــوا» یعنــی خــروج
از قاعــده عدالــت .عبــارت « َفــ ِإ َّن َّ
اللَ
ان ب ِ َمــا تَ ْع َملُ
ــون َخبِيــ ًرا؛ قطعــ ًا
َ
َك َ
خــدا بــه آنچــه انجــام مىدهيــد ،آگاه
اســت» بــه مــا یــادآوری میکنــد کــه
حواســتان باشــد کــه خداونــد تبــارک و
تعالــی از همــهی کارهــای شــما باخبــر
اســت .جزئیــات کارهــای شــما ،ســخنان
شــما ،تصمیمــات شــما ،همــه در محیــط
خبــر و آگاهــی و علــم الهــی اســت.
امــا آیــهی دوم ،آیــهی  8ســورهی
مبارکــهي مائــده اســت .هــر دو آیــه
را حفــظ کنیــد کــه از آیــات بســیار
زیبــا و قــوی و محکــم هســتند .آنجــا
ِس ِ
ــط
گفــتُ « :كونُــوا َق َّوام َ
ِيــن بِالْق ْ
ُشــ َه َدا َء ِ َّ
لِ» ،اینجــا میگویــد:
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«يَــا أ َ ُّي َهــا الَّذِ
يــن آ َمنُــوا ُكونُــوا
َ
ِيــن ِ َّ
ِس ِ
ــط؛
َق َّوام
لِ ُش َ
َ
ــه َدا َء بِالْق ْ
اى كســانى كــه ايمــان آوردهايــد ،بــراى
خــدا بــه داد برخيزيــد [و] بــه عدالــت
شــهادت دهيــد» .آنجــا راجعبــه محبــت
بــود کــه انســان را بــه دام هــوای نفــس
میانــدازد و بــرای ظلــم بــه دیگــران
و خــروج از عدالــت زمینــه میشــود،
ی دشــمنی مطــرح اســت:
اینجــا مســئله 
َ
َ
َ
َآن قـ ْو ٍم َعلــى
« َو َل يَ ْج ِر َم َّن ُك ْــم شـن ُ
ب
ــر ُ
أ َ َّل تَ ْعدِ لُــوا ا ْعدِ لُــوا هُــ َو أ َ ْق َ
ل ِل َّت ْقــ َوى؛ و البتــه نبايــد دشــمنى
گروهــى شــما را بــر آن دارد كــه عدالــت
نكنيــد .عدالــت كنيــد كــه آن بــه تقــوا
نزديكتــر اســت».

6

اگــر تقــوا را یــک نقطــه مرکــزی در نظــر
بگیریــم ،عدالــت اولیــن حلق ـهای اســت
کــه نســبت بــه تقــوا قــرار میگیــرد.
کام ـ ً
ا بــا بحــث مــا هــم کــه «زینــه
المتقیــن» اســت ،خیلــی نزدیــک
اســت .بعــد فرمــودَ « :وا َّت ُقــوا اهللَ؛ و
از خــدا پــروا داريــد» .اینجــا هــم مجــدد
یــادآوری بــه اینکــه خــدای متعــال باخبــر
ـون؛
اســت« :إِ َّن اهللَ َخبِيـ ٌر ب ِ َمــا تَ ْع َملُـ َ
خــدا بــه آنچــه انجــام مــى دهيــد آگاه
اســت» .فــرق خبیــر بــا علیــم ایــن اســت
کــه خبیــر ناظــر بــه اشــراف بــه جزئیــات
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اســت؛ یعنــی تمــام جزئیــات کارهــای
شــما در محیــط آگاهــی خداونــد تبــارک
و تعالــی قــرار دارد.
تفاوت دو آیه
دقــت کنیــد کــه هــر دو آیــه مؤمنــان را
بــه قســط دعــوت میکنــد کــه جلــوه
اجتماعــی عدالــت اســت .چــون عدالــت
معنــای خیلــی وســیعی دارد؛ عدالــت در
تکویــن ،عدالــت در تشــریع ،عدالــت در
اجتمــاع .عدالــت اجتماعــی میشــود
قســط کــه زیرمجموعــه عــدل اســت.
قســط در روابــط مــا بــا دیگــران برقــرار
اســت کــه بایــد میزانهــای الهــی و
میــزان حــق بیــن مــا و دیگــران رعایــت
شــود.
هــر دو آیــه دعــوت بــه قســط اســت،
منتهــا بــا یــک اختــاف تعبیــر
فوقالعــاده جــذاب .یکــی میگویــد:
ِيــن ِ َّ
لِ ُشــ َه َدا َء
« ُكونُــوا َق َّوام
َ
ِس ِ
ــط» ،دیگــری میگویــد:
بِالْق ْ
ِسـ ِ
ـط ُشـ َه َدا َء
« ُكونُــوا َق َّوامِيـ َ
ـن بِالْق ْ
ِ َّ
لِ» .جالــب اســت دو آیــه کــه کنــار
هــم قــرار میگیرنــد ،یــک آیــه زمینــه
خــروج از عدالــت را در مناســبات اجتماعی
محبــت میدانــد و دیگــری دشــمنی.
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ببینیــد ایــن دو آیــه چقــدر همدیگــر را
تکمیــل میکننــد! میخواهــد بگویــد
شــما وقتــی میتوانیــد قســط و عــدل را
پیــش ببریــد کــه کامـ ً
ا براســاس منطــق
زیســت موحدانــه و زیســت الهــی عمــل
کنیــد.
شرط بهرهمندی از زیست الهی
اگــر میخواهیــد زندگــی الهــی
داشــته باشــید ،بایــد بــه عــدل عمــل
کنیــد .چنانچــه بــه دام خواهشهــای
نفســانی بیفتیــد ،از جــاده عدالــت خــارج
میشــوید؛ حــاال چــه بــه ســمت محبــت
باشــد و چــه بــه ســمت دشــمنی؛ مهــم
ایــن اســت کــه از جــاده عــدل کــه جــاده
صــراط مســتقیم حــق اســت ،خارج شــده
و بــه یمیــن یــا شِ ــمال میــل کردهایــد.
بــه تعبیــر روایــت علــوی« :اَل َ
یمیــن
ُ
ضلَّــةَ ،و َّ
ُ
َو َّ
ــمال َم َ
ُ
ریــق
الط
الش
ُ 5
ـى الْجــا َّدة؛ راســت و
ال ْ ُو ْســطى هِـ َ
چــپ گمراهــى اســت و راه وســط همــان
راه اصلــى اســت» .میانــه یعنــی حــق،
روی مســیر حــق حرکــت کنیــد .حــق
هــم کــه همــان صــراط اســت کــه از
شمشــیر تیزتــر اســت و از مــو باریکتــر!
5
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پــس انســان متقــی بــه برکــت عدالــت
انفس ـیاش کــه رعایــت تقــوا در محیــط
شــخصیت خــودش باشــد ،میتوانــد و
سـ ِ
ـدلِ » داشــته
ـط ال ْ َعـ ْ
بلکــه بایــد «ب َ ْ
باشــد و پرچــم عــداالت را بــه دســت
بگیــرد .بــه هــر میــزان کــه علــم،
ظرفیــت و قدرتــش اجــازه دهــد ،بایــد
عدالــت را در جامعــه منتشــر و هــواداری
کنــد.
اهمیت فوق العادهی مدیریت
خشم
امــا عنــوان دوم جالــب اســت .در
فهرســتی کــه بــرای شــما خوانــده
میشــود ،امــام (علیهالســام) بــا تعابیــر
خیلــی دقیــق ،بیــن کنشگــری
اجتماعــی متقیــن و صالحیــن ،و ســاختن
و اســتحکام مبانــی شــخصیتی در درون،
رفــت و برگشــت میکنــد .پــس از آنکــه
سـ ِ
ـدلِ » را مطــرح میکننــد،
ـط ال ْ َعـ ْ
«ب َ ْ
بالفاصلــه میفرماینــدَ « :و ْ
ــم
کظ ِ
ال َغیـ ِ
ـظ» .از خــدای متعــال میخواهیــم
کــه آراســتگی و زیبایــی صــاح و تقــوا را
بــه مــا کرامــت کنــد تــا بتوانیــم خشــم
خــود را مدیریــت کنیــم.
مدیریــت خشــم بنیــان و مبنــای صــاح
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اجتماعــی و فــردی اســت کــه وقتــی بــه
صــورت عــادت دربیایــد ،میشــود یکــی
از زیباتریــن فضیلتهــای انســانی کــه
عبــارت باشــد از حلــم کــه چیــز خیلــی
فوقالعــادهای اســت .وقتــی چنیــن
چیــزی در محیــط شــخصیت انســان
مســتقر شــد و بــه رویــه تبدیــل شــد،
ایــن آدم موصــوف میشــود بــه حلــم.
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اگــر بخواهیــم کظـم غیــظ را امروزیتــر
ترجمــ ه کنیــم ،بایــد بگوییــم مدیریــت
خشــم .وقتــی َمشــک آب را پــر میکننــد،
دهانـهی آن را کــه میبندنــد ،در ادبیــات
عربــی میگوینــد« :کظمالقربــه».
یعنــی دهانـهی مشــک را بســت .از همین
اصطــاح بــرای یکــی از مهمتریــن
هنرنماییهــای انســان در محــور تقــوا
اســتفاده شــده و آن مدیریــت خشــم و
بســتن ســر مشــک نفســی اســت کــه
ـان خشــم پــر شــده .چــه زمانــی
از هیجـ ِ
میگوییــم فالنــی کظــ م غیــظ کــرد؟
وقتــی کــه خشــم هیــچ بُــروزی نــدارد؛
نــه در چهــرهی او ،نــه در ســخن او ،نــه
در رفتــار او .گاهــی کســی عصبانــی شــده
ولــی میخنــدد ،امــا زبانــش کــه بــاز
میشــود ،حســاب طــرف را میرســد!
کســی کــه خشــم در چهــرهاش طلــوع
کنــد و نتوانــد چهــرهاش را از عصبانیــت
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مســتور کنــد ،کظــم غیــظ نکــرده؛ ولــو
بــه زبــان بُــروز ندهــد.
مدیریت خشم در قرآن
از ایــن دو کــه بگذریــم ،مســئلهی
طلــوع خشــم در رفتــار اســت کــه انــواع
و اقســامی دارد .اگــر کســی بــه لطــف
خــدای متعــال براســاس تقــوای الهــی
بــه ایــن ظرفیــت رســید کــه عصبانیــت
و خشــم را کــه شــعله اســت 6،در نفــس
خــودش آرام کنــد ،بهگونــهای کــه بــر
آن ســرپوش بگــذارد ،بــه شــکلی کــه
دودش نــه در چهــره ،نــه در ســخن ،نــه
در رفتــار ،آشــکار نشــود ،بــه مقامــی
در صفــات متقیــن رســیده کــه از آن
ِیــنال َغیــظ» تعبیــر
بــه «والکاظم
َ
میشــود کــه تعبیــر بســیار زیبایــی
اســت.
آیــه ایــن مطلــب جــزء آیــات خیلــی
زیبــای قــرآن کریــم اســت .برخــی آیــات
در قــرآن کریــم بــه شــکل منظومــه
اســت ،یعنــی از نقطــهای شــروع
میشــود ،بــا ترتیــب خیلــی بدیعــی،
موضوعــی را شــروع و ســپس جمعــش
 .در دعــای هشــتم مفصــل در
6
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میکنــد .شــاید یکــی از بهتریــن
پیشــنهادها بــرای حفــظ قــرآن کریــم،
حفــظ اینگونــه آیــات اســت بــرای
کســانی کــه بــه هــر دلیلــی امــکان یــا
شــرایط بــرای حفــظ کل قــرآن کریــم
برایشــان فراهــم نیســت .دوســتان از
ایــن نــوع حفــظ دریــغ نکننــد ،یعنــی
حفــظ تکآیههــا کــه صــدر و ذیلــش
یــک مطلــب را جمعبنــدی میکنــد.
ِيــن
مثــل همیــن آیــه « ُكونُــوا َق َّوام َ
ِ َّ
ِس ِ
ــط» کــه چنــد
لِ ُش َ
ــه َدا َء بِالْق ْ
آیــه کنــار هــم چیــده شــده و بــه صــورت
یــک منظومــه ،موضوعــی را پــرورش
میدهــد و جمعبنــدی میکنــد.
یکــی از زیباتریــن منظومههــای آیــات
قرآنــی ،ســورهی مبارکــهی آل عمــران
و آیاتــی اســت کــه از اینجــا شــروع
میشــودَ « :وأَطِ ي ُعــوا اهللَ َوال َّر ُس َ
ــول
ـون؛ 7خــدا و رســول را
ـم ُت ْر َح ُمـ َ
ل َ َعلَّ ُكـ ْ
فرمــان بريــد باشــد كــه مشــمول رحمــت
قــرار گيريــد» .دعــوت بــه اطاعــت
خــدای متعــال و رســول خــدا اســت کــه
ایــن اطاعــت ،لطــف و مِهــر خداونــد را
روزی شــما میکنــد.
ِ
راجعبــه «ل َ َع َّ
ــل» در قــرآن کریــم
توضیحاتــی عــرض کردیــم .گاهــی
7
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«ل َ َعـ َّ
ـل» را در ترجمــه بــه تردیــد معنــا
میکننــد .البتــه بعضــی در ایــن مــوارد
اساســ ًا طــور دیگــری ترجمــه میکننــد
و میگوینــد قطعــ ًا .در ایــن صــورت
ترجمــه آیــه چنیــن میشــود :اگــر از
خــدای متعــال و رســول خــدا اطاعــت
کنیــد ،قطعــ ًا مــورد رحمــت خــدای
متعــال قــرار میگیریــد .مثــل آیاتــی
اســت کــه کلم ـهی ظــن در آن بهجــای
یقیــن اســتفاده میشــود؛ ماننــد آیــه
«الَّذِ
يــن يَ ُظنُ
ــم ُم َل ُقــو
َ
َ
ّــون أَنَّ ُه ْ
8
ـم؛ همــان كســانى كــه مىداننــد
َرب ِّ ِهـ ْ
بــا پــروردگار خــود ديــدار خواهنــد كــرد»
ـون» یعنــی قطــع دارنــد کــه
کــه «يَ ُظنُّـ َ
بــه مالقــات خــدای متعــال میرونــد.
در ترجمههــای عمومــی کلمــهی
ظــن را بــه گمــان ترجمــه میکنیــم،
امــا اینجــا بــه آن معنــا نیســت .یــا در
َ
ــم أُحِ
يــط
ایــن آیــه « َو َظنُّــوا أَنَّ ُه ْ
ـم؛ 9و يقيــن كننــد كــه در محاصــره
ب ِ ِهـ ْ
افتادهانــد» .باورشــان شــد کــه اآلن
وســط دریــا هســتند و دیگــر نابــود
خواهنــد شــد و غــرق میشــوند.
اینجــا هــم «ل َ َعـ َّ
ـل» طبــق همــان معنــا
اســت؛ ولــی اگــر خواســتید معنــای عادی
8
9
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آن را تعبیــر کنیــم کــه شــاید باشــد و از
آن تردیــد اســتفاده میشــود ،آن وقــت
تردیــد بــه خــود موضــوع برنمیگــردد،
بلکــه بــه عمــل مــا برمیگــردد کــه آیــا
بتوانیــم ایــن اطاعــت از خــدا و رســول را
بــه ســرانجام برســانیم؟ چهبســا کســی
در میانــه راه متوقــف شــود یــا نتوانــد
مطلــب را بــه ســرانجام برســاند.

خوانــدن .از ایــن جهــت خاطــرهی خیلــی
شــیرینی بــود .البتــه آن بزرگــوار هــم
نســبت ًا در حوالــی چهلســالگی از دنیــا
رفــت .همکالســی مــا بــود .چقــدر هــم
خــوب گــوش میکــرد .در میانــه ایــن
آیــات کــه برایــش میخوانــدم و معنــی
میکــردم ،اشــک میریخــت و حــال
خوبــی داشــت و تحولــی در او پیــدا شــد.
قــرآن اینگونــه اســت.

خاطرهای از دوران دبیرستان

بــا آن دوســتمان جلســهای گذاشــتیم و
ایــن آیــات را خواندیــمَ « :و َســا ِر ُعوا
ـم َو َج َّنــ ٍة
ـر ٍة مِـ ْ
ـن َرب ِّ ُكـ ْ
إِلَــى َم ْغفِـ َ
ْ
َ
ات َوال ْر ُ
ض
َع ْر ُض َهــا
الســ َما َو ُ
َّ
10
ـن؛ و بــراى نيــل بــه
أُ ِعــدَّ ْ
ت لِل ْ ُم َّتقِيـ َ
آمرزشــى از پــروردگار خــود و بهشــتى كه
پهنايــش [بــه قــدر] آســمانها و زميــن
اســت [و] بــراى پرهيــزگاران آمــاده شــده
اســت ،بشــتابيد» .در ایشــان هــم حالــت
خــروج از قاعــده اتفــاق افتــاده بــود ،حــاال
برگشــته بــود و حالــت توبــه داشــت .بــه
ایــن جهــت ایــن انتخــاب صــورت گرفته
بــود .آیــه میگویــد باســرعت در آغــوش
مغفــرت خداونــد بیاییــد .آغــوش مغفــرت
خــدای متعــال بــرای هم ـهی گنهــکاران
گشــوده اســت .آغــوش لطــف و رحمــت
و مغفــرت خــدای متعــال بــه ســوی شــما

ایــن آیــه و آیــه بعــدی آن برایــم خیلــی
خاطرهانگیــز اســت .دبســتانی بودیــم
و فعــال انجمــن اســامی ،و گاهــی
زبــاندرازی هــم میکردیــم؛ مثــل همین
حــاال! یکــی از دوســتان تــا مرحلــهی
ســمپاتی منافقیــن رفــت .بچههــا را
صیــد میکردنــد و خیلــی فعــال بودنــد.
بــه لطــف خــدا و بــا اقــدام چندضلعــی که
خصوصیــت کارهــای تشــکیالتی اســت،
برگشــت .او را بــه بنــده ســپردند تــا بــه
ســر و رویــش دســتی بکشــم و ریــکاوری
شــود و مرتــب بشــود و از شــائبهای
کــه در او پیــدا شــده بــود ،خــارج شــود.
کالس ســوم دبیرســتان بــودم .بــه لطــف
خــدای متعــال و بــدون اینکــه از جایــی
داللــت شــوم ،بــا ایــن دوســت عزیزمــان
شــروع کــردم آیاتــی را بــه تفصیــل
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گشــوده اســت ،خــب پــس چــرا معطــل
هســتید؟ ایــن حکایــت از آمادگـی بــرای
مغفــرت در جانــب ربالعــزه و ربالغفــور
اســت.
ایــن آیــه خیلــی لطیــف اســت و نکتههــا
دارد؛ مث ـ ً
ـم» بــر
ا عبــارت « ِمـ ْ
ـن َرب ِّ ُكـ ْ
ربوبیــت پــروردگار متعــال نســبت بــه
تکتــک انســانها داللــت دارد .او رب
شــما اســت و خــود کلمــهي رب اینجــا
پیامهــای شــیرینی دارد .از دســت
شــیطان و گنــاه و هواهــای نفســانی
و ابتالئــات ،خودتــان را رهــا کنیــد و
بــه آغــوش مغفــرت پــروردگار متعــال
بگریزی��د کــه اگــر بــه آنجــا رســیدید
چــه میشــود؟ درواقــع بــه بهشــت
رســید هاید.
وسعت بهشت
اینجــا از جاهایــی اســت کــه اگــر تجویــد
را رعایــت نکنیــد ،معنــا دچــار اختــال
میش�وـد .أَ ْرض البتــه یــک مقــدار هــم
ســخت اســت ،بــه خاطــر اینکــه تکلــم
بــه ض ســخت اســت .پیامبــر عزیزمــان
هــم فرمودنــد« :أنــا أفصــح مــن
نطــق ّ
بالضــاد؛ 11مــن فصيحتريــن
11
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كســى هســتم كــه تكلــم بــه حــرف
ضــاد كــرده اســت» .بگذریــم؛ جغرافیــای
بهشــت بهانــدازهی همــهی آســمانها
و زمیــن اســت .خــدای متعــال بهشــت را
بــرای متقیــن آمــاده کــرده اســت .خیلــی
لطیــف اســت ،یعنــی بــه عنایــت خــاص
پــروردگار شــما ،بهشــت کــه جلــوه
همــان رحمتــی اســت کــه در آیــه قبــل
آمــده بــود ،آمــاده شــده اســت.
چقــدر بهشــت بــزرگ اســت! وقتــی
«الســ َما َوات» خواســتیم
بــه مناســبت َّ
تحلیلــی کنیــم ،در همــان اولــش ماندیــم
و نتوانســتیم جلوتــر برویــم .تــازه در قــدم
اولــش بودیــم ،تــا برســد بــه ســماء
ثانــی و ثالــث و آســمان هفتــم .همیــن
آســمان اول کــه ســماء دنیــا اســت ،در
قــدم اولــش ماندیــم ،آســمانهای دیگــر
کــه ذهــن متوقــف میشــود و حیــرت
میکنــد و جلــو نمیتوانــد بــرود .چقــدر
بــزرگ اســت! چقــدر باعظمــت اســت!
ایــن نــور کــه همــراه خــودش گرمــا هــم
دارد ،هشــت دقیقــه و خــردهای قبــل ،از
محیــط خورشــید حرکــت کــرده250 ،
میلیــون کیلومتــر را بــا ســرعت طــی
کــرده اســت .فیلتــر شــده و حــاال بــه
مــا رســیده .تــازه ایــن ســتاره از همــه
الصفا ،ص.12
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نزدیکتــر اســت .بعــدی ســتاره قطبــی
اســت کــه صحبــت از میلیاردهــا کیلومتــر
اســت .خــدای متعــال چــه کــرده؟ در این
عوالــم چــه خبــر اســت؟ تــازه اینهــا همــه
ســماء دنیــا اســت .حــاال خــدای متعــال
بــه شــما چــه میگویــد؟ میگویــد
بهشــتی کــه مــن بــرای انســان متقــی
آمــاده کــردم ،عرضــش بــه انــدازهی
همــهی آســمانها اســت .بعــد مــن و
شــما ســر چــه چیزهایــی بهشــت را از
دســت میدهیــم! انســان چــه میکنــد؟
چگونــه وســعت و رحمــت لطــف خــدای
متعــال را از دســت میدهــد؟

او آمــاده کــرده و دعوتــش میکنــد و
میگویــد بیــا .راهــش چیســت؟ راهــش
تقــوا اســت.
خصوصیات متقین
ایــن آیــات منظومــهای اســت؛ از
اطاعــت خــدا و رســول و امیــد بــه
رحمتــش شــروع میکنــد ،بعــد دعــوت
بــه ســرعتگرفتــن اســت .کلمــهی
«ســا ِر ُعوا» ضمنــ ًا فوریــت گریختــن
َ
از گنــاه را بــه مــا یــادآوری میکنــد
کــه بعضــی از بــزرگان مــا هــم فتــوا بــه
فوریــت توبــه دادهانــد.

استغفار ،کلید بهشت
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ایــن جملــه را از بنــده بــه یــادگار داشــته
باشــید کــه فاتــح بــاب بهشــت بــه روی
بنــی آدم ،اســتغفار اســت .بــا اســتغفار
ایــن در بــاز میشــود و بــا هــر حســنهای
بخشــی از بهشــت را مالــک میشــوید.
گاهــی انســان بهــرهای از دنیــای
کوچــک را از دســت میدهــد ،دلگیــر
میشــود؛ مثــ ً
ا شکســتی میخــورد،
حالــش گرفتــه میشــود ،از مقصــدی
بازمیمانــد ،برایــش ســنگین تمــام
میشــود .حــال آنکــه دلخوشــی مؤمــن
بــه محیــط مِهــر الهــی اســت کــه بــرای

 .1انفاق در همه حال
خــدای متعــال حــاال میخواهــد
ســیمای انســان متقــی را بــرای شــما
ترســیم کنــد .واقعــ ًا دیدنــی اســت .از
انفــاق شــروع میشــود« :الَّذِ
يــن
َ
12
الس ـ َّرا ِء َو َّ
الض ـ َّراءِ؛
ُينْ ِف ُقـ َ
ـون ِفــي َّ
همانــان كــه در فراخــى و تنگــى انفــاق
مىكننــد» .متقیــن چــه در آســایش
باشــند و چــه در رنــج و ســختی ،از انفــاق
دســت برنمیدارنــد .یعنــی آنچــه خــدای
12
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متعــال داده ،در راه خــدا هزینــه میکننــد
و اهــل هزینــ ه کــردن هســتند .درســت
نقط ـهی مقابــل بخــل و امســاک اســت.
در وجــود انســان متقــی بخــل و امســاک
وجــود نــدارد؛ منفــق اســت و دســتش
بــاز .چــه در آســایش باشــند ،چــه در
زحمــت و تنگنــا و ســختی ،از انفــاق
دســت برنمیدارنــد؛ حــاال چــه انفــاق
مالــی باشــد ،چــه انفــاق آبرویــی و چــه
انفــاق علمــی کــه انفــاق از جــان و عمــر
در راه خــدای متعــال و تحصیــل رضــای
حــق اســت .شــما اینقــدر ســرمایه
داریــد کــه میتوانیــد صــدر المنفقیــن
عالــم باشــید .چــون تــا اســم انفــاق
میآیــد ،بعضیهــا فقــط ســراغ انفــاق
مالــی میرونــد و بعــد خودشــان را خــط
میزننــد و میگوینــد اینکــه بــه مــا
ربطــی نــدارد!
چــون ایــن چینــش دقیــق اســت ،اول
از انفــاق شــروع میکنــد کــه نشــان
میدهــد گشادهدســتی و آمادگــی بــرای
ســرمایهگذاری در راه رضــای الهــی و
اطاعــت از خــدا و رســول چقــدر مهــم
اســت.

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

 .2فرو بردن خشم
ســپس بالفاصلــه میفرمایــد:
ـن ال ْ َغيْـ َ
ـظ؛ و خشــم خــود
« َوال ْ َكاظِ مِيـ َ
را فــرو مىبرنــد» .دومیــن ویژگــی
متقیــن عبــارت اســت از مدیریــت
خشــم .متقیــن میتواننــد خشــم خــود را
مدیریــت کننــد.
یــک روز داشــتیم از خــط برمیگشــتیم.
در آن عملیــات از مــا خیلــی شــهید
گرفتنــد و اطــراف مــا شــهدا ریختــه
بودنــد .بچههــا یکــی از بعثیهــا را
اســیر کــرده بودنــد کــه مجــروح هــم
شــده بــود .هیچوقــت یــادم نمــیرود،
در کانــال بــود و بایــد از آنجــا عبــور
میکردیــم .دیــدم یکــی از رفقــای
مــا ،اســلحهاش را کشــیده بــود و فریــاد
میکشــید .خشــم همــهی وجــودش را
گرفتــه بــود .گلنگــدن را کشــیده و روی
مغــزش گذاشــته بــود و بــه او بــد و بیــراه
میگفــت کــه اآلن سوراخســوراخت
میکنــم! بــه او گفتــم :ایــن فریــاد
بــرای دیشــب و بــرای عملیــات بــود.
اگــر بــاالی ســر اســیر رســیدی ،بایــد
دســتی هــم بــه ســر و رویــش بکشــی
و بگویــی اگــر تشــنه هســتی ،آب برایــت
بیــاورم ،زخمــش را ببنــدی و  ....حتــی
13
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بــه لحــاظ فقهــی بحــث ایــن بــود کــه
اگــر نمیتوانســتیم آنهــا را نگــه داریــم،
چهبســا الزم بــود کــه مرخصشــان کنیــم.
گاهــی هــم از مــا میپرســیدند و مــا
هــم تــا دلتــان بخواهــد از ایــن فتواهــا
دادهایــم! خــدای متعــال مــا را ببخشــد.
بگذریــم؛ ایســتاده بــود و نزدیــک بــود که
ماشــه را بکشــد .درســت در آن لحظــه
بــاالی ســرش رســیدم .بین او و آن اســیر
ایســتادم و گفتــم :بــزن! عملیــات بــود و
البــد توجیــه شــرعی هــم بــرای خــودش
درســت میکــرد .یــک لحظــه اســت؛
آتــش خشــم شــعله میگیــرد ،اســلحه
هــم هســت ،اصـ ً
ا محیــط جنــگ اســت.
لــذا احتمــال خطــر خیلــی زیــاد بــود.
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در مســائل سیاســی ،حکومتــی و
مدیریتــی ،امتحاناتــی بــرای خــود ماهــا
پیــش آمــده کــه شــگفتانگیز اســت.
اگــر انســان بتوانــد خشــم خــود را
خــورد ،طعــم بهشــت و حــاوت
فــرو
َ
چشــمهی تســنیم را میچشــد .بعــدش
انســان سرمســت میشــود .جامــی اســت
اگــر تــو آن را فروخــوردی ،بــه جــام
شــرابی تبدیــل میشــود کــه همینجــا
بــه تــو میدهنــد .وقتــی انســان بــه
خــودش مســلط میشــود ،بعــدش
احســاس خیلــی خوبــی دارد.
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 .3گذشت
ــاس؛ و از
ــن ال َّن
« َوال ْ َعاف
ِ
ِيــن َع ِ
َ
مــردم درمىگذرنــد» .نــاس یعنــی
ظالمیــن دربــارهی حقــوق شــخصی
مــا ،یعنــی کســانی کــه بــه مــا ظلــم
کردهانــد .نهتنهــا نســبت بــه آنهــا
خشــم نمیکننــد ،بلکــه از آنهــا گذشــت
میکننــد .البتــه از اینجــا یــک قــدم
هــم باالتــر مــیرود و میگویــدَ « :و َّ ُ
الل
ــب ال ْ ُم ْح ِ
ُيحِ
ِين؛ و خداونــد
ُّ
ســن َ
نكــوكاران را دوســت دارد» کــه قبــ ً
ا
دربــارهاش صحبــت شــد.
از ایــن باالتــر هــم ایــن اســت کــه
خشــممان را کــه فــرو میخوریــم و
بعــد هــم از طــرف میگذریــم ،اگــر
طــرف ظرفیتــش را داشــته باشــد ،بــه
او احســانی هــم بکنیــم .اینجــا دیگــر
حبوحـ َه الج َّنــات
مـیرود در دایــره «ب ُ
َ
اهلل؛ میانــه بهشــت خداونــدی».
حــب خــدای
قلــب بهشــت ،بهشــت
ّ
متعــال اســت« .جنهالمحبوبیــن»
همانجایــی اســت کــه از آن تعبیــر
رضــوان مــناهلل؛
میشــود بــه «و
ُ
» .رضایــت الهــی ،شــامل حــال ایــن
جماعــت اســت .کســی کــه بــه تــو بــدی
کــرده بــود ،تــو بــه او خوبــی میکنــی،
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دیگــر بــه آن مرحلــه رســیدی .محبــت
خاصــی را خــدای متعــال نســبت بــه ایــن
شــخص دارد.
 .4استغفار
در آیــه بعــدی فرمــودَ « :والَّذِ
يــن إِ َذا
َ
َ
َف َعلُــوا َفاحِ َ
ـه ْم
سـ ُ
شـ ًة أ َ ْو َظل َ ُمــوا أن ْ ُف َ
ـم؛
َذ َكــ ُروا اهللَ َف ْ
اســتَ ْغ َف ُروا ل ُِذنُوب ِ ِهـ ْ
و آنــان كــه چــون كار زشــتى كننــد يــا
بــر خــود ســتم روا دارنــد ،خــدا را بــه يــاد
مىآورنــد و بــراى گناهانشــان آمــرزش
مىخواهنــد» .چقــدر زیبــا و دقیــق
از اینجــا مــیرود ذیــل « َو َســا ِر ُعوا
ـم»َ .فاحِشَ ــه
ـر ٍة ِمـ ْ
ـن َرب ِّ ُكـ ْ
إِلَــى َم ْغ ِفـ َ
حکایــت از گناهــان کبیــره و گناهانــی
اســت کــه ظهــور و بُــروز دارد کــه
گاهــی از آن تعبیــر بــه فحشــا میشــود.
وجــه تســمیه فحــش ایــن اســت کــه
زشــتیای اســت کــه جلــوه و ظهــور و
ــه ْم»
س ُ
بُــروز دارد« .أ َ ْو َظل َ ُمــوا أَن ْ ُف َ
یــا گرفتــار ایــن نــوع گناهــان برجســته
و آشــکار اجتماعــی نشــده ،بلکــه
گناهــان شــخصی اســت ،بــه خــودش
ظلــم کــرده .بــه یــاد خــدا میافتنــد،
ــم» و بــرای
« َف ْ
اســتَ ْغ َف ُروا ل ُِذنُوب ِ ِه ْ
ـن
گناهانشــان اســتغفار میکننــدَ « .و َمـ ْ
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يَ ْغ ِف ـ ُر ُّ
ـوب إِ َّل اهللُ؛ و چــه كســى
الذنُـ َ
جــز خــدا گناهــان را مىآمــرزد؟» .اینجــا
بــود کــه آن دوســت مــن شــروع کــرد
بــه گریــه .ایــن آیــه از آیــات اش ـکآور
اســت .آیــه را در جبهــه میخواندیــم،
دیگــر صــدای گوینــده شــنیده نمیشــد،
فقــط صــدای ضجــه و نالــه شــنیده
میشــد .مگــر شــما شــخص دیگــری
را هــم داریــد کــه ایــن بــار را از دوش
شــما بــردارد؟ مگــر شــخص دیگــری
هــم هســت؟ مگــر پنــاه دیگــری هــم
داریــد کــه بتوانیــد از شــعلههایی کــه
بــا دســت خودتــان روشــن کردیــد ،بــه
او پنــاه ببریــد ؟ جــز خــدا کــه را داریــد؟
 .5عدم پافشاری بر گناه
ــم ُي ِ
صــ ُّروا َعلَــى َمــا َف َعلُــوا
« َول َ ْ
ـون؛ و بــر آنچــه مرتكــب
ـم يَ ْعل َ ُمـ َ
َو ُهـ ْ
شــدهاند بــا آنكــه مىداننــد [كــه
گنـ�اه اسـ�ت] پافشـ�ارى نمىكننـ�د».
هیچوقــت و هرگــز بــر گناهانــی کــه
مرتکــب شــدهاند ،پافشــاری نمیکننــد.
ایــن یــک معنــا اســت ،ولــی معنــای
دقیقتــری هــم دارد« .اصــرار» یــک
معنایــش مانــدن در گنــاه اســت .گنــاه
مرتکــب شــده ،ولــی توبــه نمیکنــد.
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بــا گنــاه همزیســتی میکنــد و جبــران
نمیکنــد .ایــن میشــود اصــرار بــر
گنــاه کــه ذیــل کبائــر مــیرود .خیلــی
ابتــا داریــم و حواســمان نیســت؛
ابتالئاتــی کــه انســان جبــران نمیکنــد
و آن را ادامــه میدهــد.
ــون» ،یعنــی خودشــان
ُــم يَ ْعل َ ُم
َ
« َوه ْ
خبــر دارنــد کــه چــه کارهایــی کردهانــد.
دیگــران نمیداننــد ،ولــی خــودش
میدانــد کــه چــه کــرده اســت.
پاداش متقین
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آیــه  136پایانبخــش ایــن منظومــ ه
دلانگیــز و بهــتآور و پــر از بشــارت
اســت« :أُولَئ َ
ِــر ٌة
ِــك َج َزا ُؤه ْ
ُــم َم ْغف َ
ــات ت َْجــ ِري
ــم َو َج َّن
ٌ
م ْ
ِــن َربِّ ِه ْ
ْ
َ
ــار َخال ِدِ
يــن
م ْ
َ
ِــن ت َْحتِ َهــا الن ْ َه ُ
َ
ِيــن؛
ــم أ ْجــ ُر ال ْ َعا ِمل
َ
فِي َهــا َون ِ ْع َ
آنــان پاداششــان آمرزشــى از جانــب
پروردگارشــان و بوســتانهايى اســت
كــه از زيــر [درختــان] آن جويبارهــا روان
اســت .جاودانــه در آن بماننــد و پــاداش
ـن
اه�لـ عم��ل چ��ه نيك��و استــ» .متقیـ ِ
بــا ایــن خصوصیــات ،مشــمول مغفــرت
الهــی قــرار میگیرنــد .ســه آیــه قبــل
ـر ٍة
چــه گفــت؟ « َو َســا ِر ُعوا إِلَــى َم ْغ ِفـ َ
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ــم» .آمــرزش هــم همــان
م ْ
ِــن َرب ِّ ُك ْ
بهشــتی اســت کــه دربــارهاش بشــارت
داده شــد .ببینیــد چقــدر آیــات قــرآن
هماهنــگ اســت.
ِــن
ِــر ٍة م ْ
آنجــا میفرمــودَ « :م ْغف َ
ــم َو َج َّنــةٍ» .اینجــا میفرمایــد:
َرب ِّ ُك ْ
ــات
ــم َو َج َّن
ٌ
ِــر ٌة م ْ
ِــن َرب ِّ ِه ْ
« َم ْغف َ
ْ
ِــن ت َْحتِ َهــا الَن ْ َهــار».
ت َْجــ ِري م ْ
حــاال اینجــا جلــوهای از بهشــتی کــه
بــرای متقیــن آمــاده شــده ،معرفــی
میکنــد .بوســتانهایی کــه در زیــر
آن آب در جریــان اســت و چشمهســارها
هســت .تصویــر خیلــی دوری از بهشــت
را در ذهــن مــا زنــده میکنــد؛ تصویــری
کــه از برداش ـتهای مــا خیلــی متفــاوت
اســت؛ امــا خــب تصویرســازی اســت.
َ
«خال ِدِ
يــن فِي َهــا» از آنجــا بیــرون
َ
نمیآینــد ،بــه آنجــا کــه برونــد ،دیگــر
رفتهانــد و هســتند.
ــم أ َ ْجــ ُر ال ْ َعا ِمل ِيــن» خداونــد
« َون ِ ْع َ
بــرای انســانهای اهــل عمــل ،یعنــی
متقیــن ،اجــر خوبــی در نظــر دارد .ایــن
عبــارت نقطــهی مقابــل کســانی اســت
کــه تقــوا را پرهیــز ،منفــی و ســلبی
ترجمــه میکننــد .حــال آنکــه قــرآن
وقتــی میخواهــد متقیــن را توضیــح
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میدهــد ،بــا انفــاق شــروع میکنــد و
ــمال ْ َغیْ ِ
ــظ» میرســد.
بعــد بــه « َک ْظ ُ
پناهخواهي مروان از امام سجاد

خــدای متعــال را بــه حــق ســید
الســاجدین قســم میدهیــم کــه توفیــق
ــم ال ْ َغیْ ِ
ــظ» را بــه همــهی مــا
« َک ْظ ُ
کرامــت فرمایــد.

(علیهالسالم)

ــمال ْ َغیْ ِ
ــظ» در منطــق قــرآن
« َک ْظ ُ
و منظومــهي فضائــل در صــدر اســت.
مــروان وقتــی در جریــان ناامنــی کــه
در مدینــه پیــش آمــد ،خانــوادهاش را بــه
خان ـهی امــام ســجاد (علیهالســام) فرســتاد و
از آن حضــرت پنــاه خواســت .حضــرت
فرمــود :خیالــت راحــت ،اینجــا پیــش
مــا در امــان هســتند 13.نگفــت کــه مگــر
ن وضعیــت
شــما خانــواده پیغمبــر را بــا آ 
از شــهری بــه شــهر دیگــر نبردیــد؛
بلکــه گفــت :حــاال کــه خانــوادهی تــو
در معــرض خطــر اســت ،پیــش مــا بیــا،
مــا بــه آنهــا امــان میدهیــم .خانــهی
امــام ســجاد (علیهالســام) در فتنــه مدینــه
مرکــز امانــی بــود بــرای آدمهایــی کــه
یــا خانوادهشــان یــا خودشــان رودرروی
اباعبــداهلل (علیهالســام) ایســتاده بودنــد.
البتــه تعجبــی نــدارد ،هرچــه باشــد،
امامالکاظمیــن اســت و ائمــه ریاســت
عالیــه در ایــن فضیلتهــا دارنــد.
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 .ســید محســن امیــن ،اعيــان الشــيعه،
ص.۶۳۶
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