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ــٍد َو  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعلَــی ُمَحمَّ
ــَن،  الِِحی ــِة الصَّ ــی بِِحلْی ِــِه، َو َحلِّنِ آل
ــی  ــَن، ِف ــَة الُْمتَِّقی ــنِی ِزینَ َو أَلْبِْس
ــِظ،  ــِم الَغی ــْدِل، َو کْظ ــِط الَْع بَْس
ــِل  ــِمّ أَْه ــَرِة، َو َض ــاِء النَّائِ َو إِْطَف
ــِن«. ــاَلِح َذاِت الْبَی ــِة، َو إِْص الُْفْرَق

نقش آفرینی انسان متقی در 
مناسبات اجتماعی

در جلســات گذشــته معلــوم شــد انســانی 
ــّور و  ــوا من ــت تق ــه نورانی ــش ب ــه جان ک
بــه لبــاس تقــوا آراســته شــد و بــه زیــور 
ــت  ــرد، در زیس ــدا ک ــت پی ــاح زین ص
اجتماعــی و روابــط اجتماعــی کــه بخــش 
از  سرنوشت ســاز  و  حســاس  و  عمــده 
زندگــی هــر انســانی محســوب می شــود، 
فعــال،  پربرکــت،  وجــود  وجــودش 
صلح آفریــن،  صاح آفریــن،  کنشــگر، 
و  وحدت آفریــن  آرامش بخــش، 
در  می توانــد  و  اســت  وحدت بخــش 
محیــط زیســت اجتماعــی خــودش محبت 
و صفــا و نورانیــت را منتشــر کنــد. یعنــی 
ــد  ــه می توان ــود را هنرمندان ــای خ بهره ه

ــش منتشــر  ــی پیرامون ــط اجتماع در محی
ــِی  ــاِن متق ــت انس ــن خصوصی ــازد. ای س

ــت.  ــح اس صال

برداشتی نادرست از تقوا

ــه  ــام )علیه الســام( در فهرســتی ک ــان ام از بی
یــک بســته نوزده گانــه بــه عــاوه ی ســه 
ــه اش  ــه در ضمیم ــت ک ــر اس ــورد دیگ م
به صــورت  آمــده،  تتمیــم  به عنــوان 
در  تقــوا  کــه  درمی یابیــد  جمع بنــدی 
ــع  ــام( و درواق ــجاد )علیه الس ــام س ــق ام منط
کــه  )علیهم  الســام(  اهل بیــت  منطــق  در 
شــارحان قــرآن عظیــم و حکیــم هســتند، 
امــری صرفــًا ســلبی نیســت؛ بلکــه اتفاقــًا 
کامــًا امــری ایجابــی اســت. البتــه 
ممکــن اســت جلوه هایــی در بخــش 
ســلبی هــم داشــته باشــد؛ ولــی بــه نظــر 
ــوا یــک حقیقــت  می رســد کــه اصــل تق
ــش و  ــددهنده، کمال بخ ــده، رش پیش برن
ســعادت آفرین بــرای انســان مؤمــن و 

ــد.  ــن باش ــه ی مؤم جامع

گستره ی عدالت

عــرض کردیــم کــه امــام )علیه الســام( از 
ــی آراســته شــدن  ــارک و تعال ــد تب خداون
ــاح را  ــه ص ــدن ب ــن  ش ــوا و مزی ــه تق ب



3

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــا  ــب ب ــای متناس ــتی از رفتاره در فهرس
ــی  ــبات اجتماع ــاح در مناس ــوا و ص تق
عبــارت  ویژگــی  اولیــن  می خواهنــد. 
بــود از گســتردن عدالــت: »ِفــی بَْســِط 
ــْدِل«  ــِط الَْع ــارت »بَْس ــْدِل«. عب الَْع
کامــًا جنبــه ی ایجابــی دارد؛ آن هــم 
ــر  ــال در منتش ــی و فع ــوری اجتماع حض
در جامعــه و محیــط  کــردن عدالــت 

ــان. ــی انس زندگ

گســترش عدالــت از اجتماعــات کوچــک 
تــا  می شــود  شــروع  خانــواده  مثــل 
اجتماعــات عمومــی کــه وظایــف انســان 
متناســب بــا ظرفیــت، مأموریــت و تــوان 
ــی  ــرای کس ــد. ب ــرق می کن ــخص ف ش
ــْدل«  در حــد رابطــه بیــن  ــِط الَْع »بَْس
خــودش و مثــًا پنــج  دوســتش اســت. اما 
ــت  ــرای دیگــری افراشــتن پرچــم عدال ب
بــر فــراز یــک امــت اســت کــه جایــگاه 
ــش  ــد اقل ــت. در ح ــلمین اس ــام مس ام
عبــارت اســت از اینکــه کســی در محیــط 
ــت  ــه عدال ــی خــودش ب ــی خانوادگ زندگ
ــد. ســپس در رابطــه اجتماعــی  ــار کن رفت
ــط کار  ــه، محی ــه در مدرس ــدودی ک مح
یــا محیــط ارتباطــات اجتماعــی دارد، 
ــًا  ــد؛ مث ــت کن ــت را رعای ــد عدال بتوان
عدالــت در گفتــار کــه دســتور قــرآن 

ــْم َفاْعِدلُــوا؛1  چنیــن اســت: »َوإَِذا ُقلْتُ
ــت  ــد، عدال ــه ســخن گویی ــی ک و هنگام
ــی  ــت در حقوق ــت عدال ــا رعای ــد« ت ورزی
ــت؛  ــا اس ــده م ــر عه ــران ب ــه از دیگ ک
مثــًا آنجایــی کــه در مقــام حکــم قــرار 
می گیریــم کــه دســتور پیامبــر اکــرم 
)صلی اهلل علیه وآلــه( چنیــن اســت: »اِذا َحَكْمتُــْم 

ــد،  ــاوت می کنی ــرگاه قض ــوا؛2 ه َفاْعِدل
عادالنــه قضــاوت کنیــد«. گاهــی انســان 
ــاره یــک نفــر  ــا درب ــد بیــن دو نفــر ی بای
ــتن و  ــه  داش ــدازه نگ ــد. ان ــی کن قضاوت
اینکــه حکــم او منطبــق بــر منطــق حــق 

ــت. ــود عدال ــد، می ش باش

بزرگ ترین دشمن عدالت

ریشــه ی  کــه  چیــزی  آن  کل  در 
هواپرســتی  می ســوزاند،  را  عدالــت 
ــاَل  ــد: »َف ــم می فرمای ــرآن ه ــت. ق اس
ــس  ــوا؛3 پ ــَوی أَْن تَْعِدلُ ــوا الَْه تَتَّبُِع
ــه از  ــه ]درنتیج ــد ک ــوس نروی ــی ه از پ
حــق[ عــدول کنیــد«، و در جــای دیگــر 
می فرمایــد: »اْعِدلُــوا ُهــَو أَْقــَرُب 

. انعام: 152.  1

. ابوالقاســم پاینــده، نهــج الفصاحــه،   2
.200 حدیــث 

. نساء: 135.  3
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ــه  ــه آن ب ــد ک ــت کنی ــَوی؛4 عدال لِلتَّْق
اســت«. نزدیک تــر  تقــوا 

هواهــای نفســانی، مــا را از میــزان عــدل 
در هــر مرتبــه ای خــارج و گرفتــار تجــاوز 
ــق  ــد؛ از ح ــران می کن ــوق دیگ ــه حق ب
یــک نفــر گرفتــه تــا حــق یــک خانــواده 
ــت.  ــق ام ــا ح ــع ت ــک جم ــق ی ــا ح ت
قــرآن کریــم یــک معیــار را بــه مــا 
ــب  ــد مواظ ــد و می گوی ــادآوری می کن ی
ــمنی ها در  ــتی ها و دش ــه دوس ــید ک باش
ــد  ــران تولی ــما و دیگ ــن ش ــبات بی مناس
ظلــم نکنــد. گاهــی آدم از جماعتــی، 
ــی و  ــته ای ناراحت ــا دس ــروه ی ــی، گ حزب
دلخــوری دارد. از اتفــاق در موقفــی قــرار 
ــا  ــی از آنه ــق و حقوق ــه ح ــرد ک می گی
ــورد  ــد در م ــا بای ــت ی ــارش اس در اختی
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 

ــت.  ــم اس ــتر ظل ــترنده ی بس گس

دو جلوه ویژه هوای نفس

هــوای نفــس دو جلــوه ویژه دارد: دوســتی 
ــتی و  ــیم دوس ــب باش ــمنی. مواظ و دش

. مائده: 8.  4

هم حزبــی  یــا  خویشــاوندی  رفاقــت، 
بــودن باعــث نشــود کــه از منطــق عدالت 
ــا آنجایــی کــه دشــمنی  خــارج شــویم. ی
ــان  ــم. چــون دلخــور هســتیم، زبانم داری
ــم  ــل آزاد بگذاری ــاره ی طــرف مقاب را درب
ــم و  ــت  کنی ــاره ی او صحب ــت درب و راح

ــم. حکــم دهی

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 
ــْدِل«  ــِط الَْع ــی »بَْس ــر میزان ــه ه ب
ــخصیت  ــه اول در ش ــد در درج ــد، بای کن
خــودش موفــق بــه اجــرای عدالــت 
ــت  ــه »عدال ــه از آن ب ــد ک ــده باش ش
انفســی« تعبیــر شــد. اگــر انســان از آن 
ســهم داشــته باشــد، می توانــد در ارتبــاط 
بــا دیگــران هــم عدالــت را رعایــت 
ــه  ــد. کســی کــه بیشــترین ســتم را ب کن
ــه«  ــٌم  لنفس ــد و »ظال ــودش می کن خ
اســت، در مناســبات بیــن خــودش و 
ــوق  ــز حق ــران نی ــال و دیگ ــدای متع خ
ــن کســی  ــا می گــذارد. چنی الهــی را زیرپ
ــْدِل«  ــِط الَْع ــد »بَْس ــا نمی توان نه تنه
کنــد، بلکــه دائمــًا بایــد نگــران بــود کــه 
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ــود. ــادر نش ــی ص از او ظلم

دو آیه مرتبط با بحث

ــته  ــه گذش ــه جلس ــود ک ــی ب ــن بحث ای
مطــرح کردیــم. دو آیــه را هــم یــادآوری 
کــردم کــه یکــی آیــه ی 135 ســوره ی 
مبارکــه ی نســاء بــود: »یَــا أَُیَّهــا 
اِمیــَن  الَِّذیــَن آَمنُــوا ُکونُــوا َقوَّ
ــی  ــْو َعلَ َ ِ َول ــَهَداَء ِلَّ ــِط ُش بِالِْقْس
ــِن َواْلَْقَربِیــَن؛  أَنُْفِســُكْم أَِو الَْوالَِدیْ
آورده ایــد،  ایمــان  کــه  کســانی  ای 
پیوســته بــه عدالــت قیــام کنیــد و بــرای 
ــان  ــه زی ــد ب ــد، هرچن ــی دهی ــدا گواه خ
ــادر  ــدر و م ــان[ پ ــه زی ــا ]ب ــان ی خودت
ــط  ــد«. قس ــما[ باش ــاوندان ]ش و خویش
و عــدل را رعایــت کنیــد، حتــی اگــر 
ــان و  ــدر و مادرت ــان و پ ــرر خودت ــه ض ب
فامیل هایتــان باشــد. اقربیــن اعــم از 
نســبت های فامیلــی و دوســتی اســت 
ــم  ــا ه ــکان و هم حزبی ه ــامل نزدی و ش
می شــود. در ادامــه هــم فرمــود: »إِْن 
یَُكــْن َغنِیًّــا أَْو َفِقیــًرا َفــالُ أَْولـَـی 
ــد باشــد،  ــا نیازمن ــر توانگــر ی ــا؛ اگ بِِهَم
ــزاوارتر  ــما[ س ــه آن دو ]از ش ــدا ب ــاز خ ب
نباشــید کــه عــدل  اســت«. نگــران 
ــواده و  ــتان و خان ــر دوس ــث فق ــما باع ش
ــال آن  ــدای متع ــود، خ ــما ش ــزان ش عزی

ــاَل  ــود: »َف ــد فرم ــد. بع ــران می کن را جب
ــس  ــوا؛ پ ــَوی أَْن تَْعِدلُ ــوا الَْه تَتَّبُِع
ــه از  ــه ]درنتیج ــد ک ــوس نروی ــی ه از پ
ــس  ــوای نف ــد«. از ه ــدول کنی ــق[ ع ح
ــروج از  ــب خ ــه موج ــد ک ــت نکنی تبعی
قاعــده تقــوا اســت. اینجــا هــوای نفــس 
ــودش،  ــه خ ــبت ب ــان نس ــت؟ انس چیس
ــش  ــادرش، و فامیل ــدر و م ــدش، پ فرزن
محبــت دارد و ایــن حــب اینجــا دســتمایه 
همــان هــوای نفــس اســت کــه انســان 
می کنــد.  خــارج  عدالــت  دایــره  از  را 
اینجــا »أَْن تَْعِدلُــوا« یعنــی خــروج 
 َ ــِإنَّ الَّ ــارت »َف ــت. عب ــده عدال از قاع
ــًا  ــًرا؛ قطع ــوَن َخبِی ــا تَْعَملُ َکاَن بَِم
ــد، آگاه  ــام می دهی ــه انج ــه آنچ ــدا ب خ
ــه  ــد ک ــادآوری می کن ــا ی ــه م ــت« ب اس
ــارک و  ــد تب ــه خداون ــد ک ــتان باش حواس
ــر  ــما باخب ــای ش ــه ی کاره ــی از هم تعال
اســت. جزئیــات کارهــای شــما، ســخنان 
شــما، تصمیمــات شــما، همــه در محیــط 

ــت. ــی اس ــم اله ــی و عل ــر و آگاه خب

ســوره ی   8 آیــه ی  دوم،  آیــه ی  امــا 
مبارکــه ي مائــده اســت. هــر دو آیــه 
را حفــظ کنیــد کــه از آیــات بســیار 
ــا  ــتند. آنج ــم هس ــوی  و محک ــا و ق زیب
ــِط  ــَن بِالِْقْس اِمی ــوا َقوَّ ــت: »ُکونُ گف
می گویــد:  اینجــا   ،»ِ ِلَّ ُشــَهَداَء 
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ــوا  ــوا ُکونُ ــَن آَمنُ ــا الَِّذی ــا أَیَُّه »یَ
َداَء بِالِْقْســِط؛  ِ ُشــهَ اِمیــَن ِلَّ َقوَّ
ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، بــرای 
ــت   ــه عدال ــد ]و[ ب ــه داد برخیزی ــدا ب خ
ــه محبــت  شــهادت دهیــد«. آنجــا راجع ب
بــود کــه انســان را بــه دام هــوای نفــس 
ــران  ــه دیگ ــم ب ــرای ظل ــدازد و ب می ان
و خــروج از عدالــت زمینــه می شــود، 
اینجــا مســئله ی  دشــمنی مطــرح اســت: 
»َوَل یَْجِرَمنَُّكــمْ َشــنَآُن َقــْوٍم َعلـَـی 
ــَرُب  ــَو أَْق ــوا ُه ــوا اْعِدلُ أَلَّ تَْعِدلُ
دشــمنی  نبایــد  البتــه  و  لِلتَّْقــَوی؛ 
گروهــی شــما را بــر آن دارد کــه عدالــت 
ــوا  ــه تق ــه آن ب ــد ک ــت کنی ــد. عدال نکنی

اســت«.  نزدیک تــر 

اگــر تقــوا را یــک نقطــه مرکــزی در نظــر 
ــه ای اســت  ــن حلق ــت اولی ــم، عدال بگیری
ــرد.  ــرار می گی ــوا ق ــه تق ــبت ب ــه نس ک
ــه  ــه »زین ــا هــم ک ــا بحــث م ــًا ب کام
نزدیــک  خیلــی  اســت،   المتقیــن« 
ــوا الَ؛ و  ــود: »َواتَُّق ــد فرم ــت. بع اس
از خــدا پــروا داریــد«. اینجــا هــم مجــدد 
یــادآوری بــه اینکــه خــدای متعــال باخبــر 
اســت: »إِنَّ الَ َخبِیــٌر بَِمــا تَْعَملـُـوَن؛ 
ــد آگاه  ــی  دهی ــام م ــه انج ــه آنچ ــدا ب خ
اســت«. فــرق خبیــر بــا علیــم ایــن اســت 
کــه خبیــر ناظــر بــه اشــراف بــه جزئیــات 

ــای  ــات کاره ــام جزئی ــی تم ــت؛ یعن اس
شــما در محیــط آگاهــی خداونــد تبــارک 

ــرار دارد.  ــی ق و تعال

تفاوت دو آیه

دقــت کنیــد کــه هــر دو آیــه مؤمنــان را 
ــوه   ــه جل ــد ک ــوت می کن ــط دع ــه قس ب
ــت  ــت اســت. چــون عدال اجتماعــی عدال
ــت در  ــیعی دارد؛ عدال ــی وس ــای خیل معن
ــت در  ــریع، عدال ــت در تش ــن، عدال تکوی
می شــود  اجتماعــی  عدالــت  اجتمــاع. 
ــت.  ــدل اس ــه ع ــه زیرمجموع ــط ک قس
ــا دیگــران برقــرار  قســط در روابــط مــا ب
اســت کــه بایــد میزان هــای الهــی و 
میــزان حــق بیــن مــا و دیگــران رعایــت 

شــود. 

ــت،  ــط اس ــه قس ــوت ب ــه دع ــر دو آی ه
تعبیــر  اختــاف  یــک  بــا  منتهــا 
می گویــد:  یکــی  جــذاب.  فوق العــاده 
ُشــَهَداَء   ِ ِلَّ اِمیــَن  َقوَّ »ُکونُــوا 
می گویــد:  دیگــری  بِالِْقْســِط«، 
اِمیــَن بِالِْقْســِط ُشــَهَداَء  »ُکونـُـوا َقوَّ
ــار  ــه کن ــه ک ــت دو آی ــب اس ِ«. جال ِلَّ
ــه  ــه زمین ــک آی ــد، ی ــرار می گیرن ــم ق ه
خــروج از عدالــت را در مناســبات اجتماعی 
محبــت می دانــد و دیگــری دشــمنی. 
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ــر را  ــدر همدیگ ــه چق ــن دو آی ــد ای ببینی
تکمیــل می کننــد! می خواهــد بگویــد 
شــما وقتــی می توانیــد قســط و عــدل را 
پیــش ببریــد کــه کامــًا براســاس منطــق 
ــه و زیســت الهــی عمــل  زیســت موحدان

ــد. کنی

شرط بهره مندی از زیست الهی

الهــی  زندگــی  می خواهیــد  اگــر 
ــل  ــدل عم ــه ع ــد ب ــید، بای ــته باش داش
کنیــد. چنانچــه بــه دام خواهش هــای 
نفســانی بیفتیــد، از جــاده عدالــت خــارج 
می شــوید؛ حــاال چــه بــه ســمت محبــت 
ــه ســمت دشــمنی؛ مهــم  باشــد و چــه ب
ایــن اســت کــه از جــاده عــدل کــه جــاده 
صــراط مســتقیم حــق اســت، خارج شــده  
ــد.  ــل کرده ای ــمال می ــا ِش ــن ی ــه یمی و ب
ــُن  ــوی: »اَلَیمی ــت عل ــر روای ــه تعبی ب
ریــُق  الطَّ َو  ـة،  َمَضلَـّ ــماُل  الشَّ َو 
ــت و  ُة؛5 راس ــادَّ ــَی الْج ــطی ِه الُْوْس
چــپ گمراهــی اســت و راه وســط همــان 
ــق،  ــی ح ــه یعن ــت«. میان ــی اس راه اصل
ــق  ــد. ح ــت کنی ــق حرک ــیر ح روی مس
ــه از  ــت ک ــراط اس ــان ص ــه هم ــم ک ه
شمشــیر تیزتــر اســت و از مــو باریک تــر! 

. نهج الباغه، خطبه 16.  5

ــت  ــه برکــت عدال ــی ب ــس انســان متق پ
انفســی اش کــه رعایــت تقــوا در محیــط 
ــد و  ــد، می توان ــودش باش ــخصیت خ ش
ــته  ــْدِل« داش ــِط الَْع ــد »بَْس ــه بای بلک
ــت  ــه دس ــداالت را ب ــم ع ــد و پرچ باش
بگیــرد. بــه هــر میــزان کــه علــم، 
ــد  ــد، بای ــازه ده ــش اج ــت و قدرت ظرفی
عدالــت را در جامعــه منتشــر و هــواداری 

ــد. کن

اهمیت فوق العاده ی مدیریت 
خشم

در  اســت.  جالــب  دوم  عنــوان  امــا 
خوانــده  شــما  بــرای  کــه  فهرســتی 
تعابیــر  بــا  )علیه الســام(  امــام  می شــود، 
کنش گــری  بیــن  دقیــق،  خیلــی 
اجتماعــی متقیــن و صالحیــن، و ســاختن 
ــی شــخصیتی در درون،  و اســتحکام مبان
رفــت و برگشــت می کنــد. پــس از آنکــه 
ــد،  ــْدِل« را مطــرح می کنن ــِط الَْع »بَْس
کْظــِم  »َو  می فرماینــد:  بافاصلــه 
ــم  ــال می خواهی ــِظ«. از خــدای متع الَغی
کــه آراســتگی و زیبایــی صــاح و تقــوا را 
ــا بتوانیــم خشــم  ــد ت ــه مــا کرامــت کن ب

ــم.  ــت کنی ــود را مدیری خ

مدیریــت خشــم بنیــان و مبنــای صــاح 
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اجتماعــی و فــردی اســت کــه وقتــی بــه 
ــد، می شــود یکــی  صــورت عــادت دربیای
ــه  ــانی ک ــای انس ــن فضیلت ه از زیباتری
ــی  ــز خیل ــه چی ــم ک ــارت باشــد از حل عب
چنیــن  وقتــی  اســت.  فوق العــاده ای 
چیــزی در محیــط شــخصیت انســان 
ــد،  ــل ش ــه تبدی ــه روی ــد و ب ــتقر ش مس
ــم.  ــه حل ــود ب ــوف می ش ــن آدم موص ای

اگــر بخواهیــم کظــم  غیــظ را امروزی تــر 
ــت  ــم مدیری ــد بگویی ــم، بای ــه  کنی ترجم
خشــم. وقتــی َمشــک آب را پــر می کننــد، 
دهانــه ی آن را کــه می بندنــد، در ادبیــات 
»کظم  القربــه«.  می گوینــد:  عربــی 
یعنــی دهانــه ی مشــک را بســت. از همین 
مهم تریــن  از  یکــی  بــرای  اصطــاح 
ــوا  ــور تق ــان در مح ــای انس هنرنمایی ه
ــم و  ــت خش ــده و آن مدیری ــتفاده ش اس
ــه  ــت ک ــی اس ــک نفس ــر مش ــتن س بس
از هیجــاِن خشــم پــر شــده. چــه زمانــی 
ــرد؟  ــظ ک ــم  غی ــی کظ ــم فان می گویی
ــدارد؛  ــروزی ن ــچ بُ ــی کــه خشــم هی وقت
نــه در چهــره ی او، نــه در ســخن او، نــه 
در رفتــار او. گاهــی کســی عصبانــی شــده 
ــاز  ــه ب ــش ک ــا زبان ــدد، ام ــی می خن ول
می شــود، حســاب طــرف را می رســد! 
ــوع  ــره اش طل ــم در چه ــه خش ــی ک کس
ــد چهــره اش را از عصبانیــت  ــد و نتوان کن

ــو  ــظ نکــرده؛ ول ــد، کظــم غی مســتور کن
ــروز ندهــد.  ــان بُ ــه زب ب

مدیریت خشم در قرآن

مســئله ی  بگذریــم،  کــه  دو  ایــن  از 
طلــوع خشــم در رفتــار اســت کــه انــواع 
ــف  ــه لط ــی ب ــر کس ــامی دارد. اگ و اقس
ــی  ــوای اله ــاس تق ــال براس ــدای متع خ
ــه ایــن ظرفیــت رســید کــه عصبانیــت  ب
و خشــم را کــه شــعله اســت،6 در نفــس 
ــر  ــه ب ــه ای ک ــد، به گون ــودش آرام کن خ
ــه  ــکلی ک ــه ش ــذارد، ب ــرپوش بگ آن س
دودش نــه در چهــره، نــه در ســخن، نــه 
در رفتــار، آشــکار نشــود، بــه مقامــی 
در صفــات متقیــن رســیده کــه از آن 
بــه »والكاظِمیــَن  الَغیــظ« تعبیــر 
زیبایــی  بســیار  تعبیــر  می شــود کــه 

ــت.  اس

ــی  ــات خیل ــزء آی ــب ج ــن مطل ــه ای آی
زیبــای قــرآن کریــم اســت. برخــی آیــات 
در قــرآن کریــم بــه شــکل منظومــه 
شــروع  نقطــه ای  از  یعنــی  اســت، 
می شــود، بــا ترتیــب خیلــی بدیعــی، 
ــش  ــپس جمع ــروع و س ــی را ش موضوع

. در دعــای هشــتم مفصــل در   6

کردیــم. بحــث  بــاره  ایــن 
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بهتریــن  از  یکــی  شــاید  می کنــد. 
ــم،  ــرآن کری ــظ ق ــرای حف ــنهادها ب پیش
حفــظ این گونــه آیــات اســت بــرای 
ــا  ــی امــکان ی ــه هــر دلیل کســانی کــه ب
ــم  ــرآن کری ــظ کل ق ــرای حف ــرایط ب ش
برایشــان فراهــم نیســت. دوســتان از 
ــی  ــد، یعن ــغ نکنن ــظ دری ــوع حف ــن ن ای
ــش  ــدر و ذیل ــه ص ــا ک ــظ تک آیه ه حف
یــک مطلــب را جمع بنــدی می کنــد. 
ــَن  اِمی ــوا َقوَّ ــه »ُکونُ ــن آی ــل همی مث
َداَء بِالِْقْســِط« کــه چنــد  ِ ُشــهَ ِلَّ
آیــه کنــار هــم چیــده شــده و بــه صــورت 
یــک منظومــه، موضوعــی را پــرورش 

می کنــد.  جمع بنــدی  و  می دهــد 

ــات  ــای آی ــن منظومه ه ــی از زیباتری یک
ــران  ــه ی آل  عم ــوره ی مبارک ــی، س قرآن
و آیاتــی اســت کــه از اینجــا شــروع 
ــوَل  ُس ــوا الَ َوالرَّ ــود: »َوأَِطیُع می ش
ــوَن؛7 خــدا و رســول را  ــْم ُتْرَحُم لََعلَُّك
فرمــان بریــد باشــد کــه مشــمول رحمــت 
قــرار گیریــد«. دعــوت بــه اطاعــت 
خــدای متعــال و رســول خــدا اســت کــه 
ــد را  ــر خداون ــف و ِمه ــت، لط ــن اطاع ای

روزِی شــما می کنــد. 

کریــم  قــرآن  در   » »لََعــلَّ راجع بــه 
گاهــی  کردیــم.  عــرض  توضیحاتــی 

. آل  عمران: 132.   7

ــا  ــد معن ــه تردی ــه ب « را در ترجم ــلَّ »لََع
ــوارد  ــن م ــی در ای ــه بعض ــد. البت می کنن
ــد  ــه می کنن ــری ترجم ــور دیگ ــًا ط اساس
ایــن صــورت  و می گوینــد قطعــًا. در 
ترجمــه آیــه چنیــن می شــود: اگــر از 
ــت  ــدا اطاع ــول خ ــال و رس ــدای متع خ
کنیــد، قطعــًا مــورد رحمــت خــدای 
متعــال قــرار می گیریــد. مثــل آیاتــی 
اســت کــه کلمــه ی ظــن در آن به جــای 
یقیــن اســتفاده می شــود؛ ماننــد آیــه 
ــو  ــْم ُماَلُق ــوَن أَنَُّه ــَن یَُظنُّ »الَِّذی
ــد  ــه می دانن ــان کســانی ک ــْم؛8 هم َربِِّه
بــا پــروردگار خــود دیــدار خواهنــد کــرد« 
کــه »یَُظنُّــوَن« یعنــی قطــع دارنــد کــه 
ــد.  ــال می رون ــدای متع ــات خ ــه ماق ب
کلمــه ی  عمومــی  ترجمه هــای  در 
ــم،  ــه می کنی ــان ترجم ــه گم ــن را ب ظ
ــا در  ــت. ی ــا نیس ــه آن معن ــا ب ــا اینج ام
ــَط  ــْم أُِحی ــوا أَنَُّه ــه »َوَظنُّ ــن آی ای
بِِهــْم؛9 و یقیــن کننــد کــه در محاصــره 
اآلن  کــه  باورشــان شــد  افتاده انــد«. 
وســط دریــا هســتند و دیگــر نابــود 

خواهنــد شــد و غــرق می شــوند.

« طبــق همــان معنــا  ــلَّ اینجــا هــم »لََع
اســت؛ ولــی اگــر خواســتید معنــای عادی 

. بقره: 46.  8

. یونس: 22.   9
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ــر کنیــم کــه شــاید باشــد و از  آن را تعبی
ــت  ــود، آن وق ــتفاده می ش ــد اس آن تردی
ــردد،  ــوع برنمی گ ــود موض ــه خ ــد ب تردی
بلکــه بــه عمــل مــا برمی گــردد کــه آیــا 
بتوانیــم ایــن اطاعــت از خــدا و رســول را 
ــی  ــا کس ــانیم؟ چه بس ــرانجام برس ــه س ب
ــد  ــا نتوان ــود ی ــف ش ــه راه متوق در میان

ــه ســرانجام برســاند. مطلــب را ب

خاطره ای از دوران دبیرستان

ایــن آیــه و آیــه بعــدی آن برایــم خیلــی 
خاطره انگیــز اســت. دبســتانی بودیــم 
انجمــن اســامی، و گاهــی  و فعــال 
زبــان درازی هــم می کردیــم؛ مثــل همین 
ــه ی  ــا مرحل ــتان ت ــی از دوس ــاال! یک ح
را  بچه هــا  رفــت.  منافقیــن  ســمپاتی 
ــد.  ــال بودن ــی فع ــد و خیل ــد می کردن صی
بــه لطــف خــدا و بــا اقــدام چندضلعــی که 
خصوصیــت کارهــای تشــکیاتی اســت، 
ــه  ــا ب ــه بنــده ســپردند ت برگشــت. او را ب
ســر و رویــش دســتی بکشــم و ریــکاوری 
شــود و مرتــب بشــود و از شــائبه ای 
ــود، خــارج شــود.  ــدا شــده ب کــه در او پی
کاس ســوم دبیرســتان بــودم. بــه لطــف 
ــی  ــدون اینکــه از جای ــال و ب خــدای متع
داللــت شــوم، بــا ایــن دوســت عزیزمــان 
شــروع کــردم آیاتــی را بــه تفصیــل 

خوانــدن. از ایــن جهــت خاطــره ی خیلــی 
ــم  ــوار ه ــه آن بزرگ ــود. البت ــیرینی ب ش
ــا  ــالگی از دنی ــی چهل س ــبتًا در حوال نس
ــود. چقــدر هــم  ــا ب رفــت. همکاســی م
ــن  ــه ای ــرد. در میان ــوش می ک ــوب گ خ
ــی  ــدم و معن ــش می خوان ــه برای ــات ک آی
می کــردم، اشــک می ریخــت و حــال 
خوبــی داشــت و تحولــی در او پیــدا شــد. 

ــت. ــه اس ــرآن این گون ق

ــتیم و  ــه ای گذاش ــتمان جلس ــا آن دوس ب
ــاِرُعوا  ــم: »َوَس ــات را خواندی ــن آی ای
ــٍة  ــْم َوَجنَّ ــْن َربُِّك ــَرٍة ِم ــی َمْغِف َ إِل
َواْلَْرُض  ــَماَواُت  السَّ َعْرُضَهــا 
ْت لِلُْمتَِّقیــَن؛10 و بــرای نیــل بــه  أُِعــدَّ
آمرزشــی از پــروردگار خــود و بهشــتی که 
ــن  ــمان ها و زمی ــدر[ آس ــه ق ــش ]ب پهنای
اســت ]و[ بــرای پرهیــزگاران آمــاده شــده 
اســت، بشــتابید«. 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 می گویــد باســرعت در آغــوش 
مغفــرت خداونــد بیاییــد. آغــوش مغفــرت 
خــدای متعــال بــرای همــه ی گنهــکاران 
گشــوده اســت. آغــوش لطــف و رحمــت 
و مغفــرت خــدای متعــال بــه ســوی شــما 

. آل عمران: 133.  10
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گشــوده اســت، خــب پــس چــرا معطــل 
هســتید؟ ایــن حکایــت از آمادگــی  بــرای 
مغفــرت در جانــب رب  العــزه و رب  الغفــور 

اســت.

ایــن آیــه خیلــی لطیــف اســت و نکته هــا 
ــر  ــْم« ب ــْن َربُِّك دارد؛ مثــًا عبــارت »ِم
ــه  ــبت ب ــال نس ــروردگار متع ــت پ ربوبی
تک تــک انســان ها داللــت دارد. او رب 
ــا  ــه ي رب اینج ــود کلم ــما اســت و خ ش
دســت  از  دارد.  شــیرینی  پیام هــای 
شــیطان و گنــاه و هواهــای نفســانی 
و ابتائــات، خودتــان را رهــا کنیــد و 
ــال  ــروردگار متع ــرت پ ــوش مغف ــه آغ ب
ــیدید  ــا رس ــه آنج ــر ب ــه اگ ــد ک بگریزی
بهشــت  بــه  درواقــع  چــه می شــود؟ 

ید. رســیده ا

وسعت بهشت

اینجــا از جاهایــی اســت کــه اگــر تجویــد 
ــال  ــار اخت ــا دچ ــد، معن ــت نکنی را رعای
ــم  ــدار ه ــک مق ــه ی ــود. أَْرض البت می ش
ــم  ــر اینکــه تکل ــه خاط ســخت اســت، ب
بــه ض ســخت اســت. پیامبــر عزیزمــان 
ــن  ــح م ــا أفص ــد: »أن ــم فرمودن ه
ــن  ــن فصیح تری ــاد؛11 م ــق بالّض نط

. خرگوشی نیشابوری، مناهل   11

ــرف  ــه ح ــم ب ــه تکل ــتم ک ــی هس کس
ضــاد کــرده اســت«. بگذریــم؛ جغرافیــای 
ــمان ها  ــه ی آس ــدازه ی هم ــت به ان بهش
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 

ــاده شــده اســت. ــود، آم ــده ب آم

چقــدر بهشــت بــزرگ اســت! وقتــی 
ــَماَوات« خواســتیم  ــه مناســبت »السَّ ب
تحلیلــی کنیــم، در همــان اولــش ماندیــم 
و نتوانســتیم جلوتــر برویــم. تــازه در قــدم 
اولــش بودیــم، تــا برســد بــه ســماء 
ــن  ــم. همی ــمان هفت ــث و آس ــی و ثال ثان
ــت، در  ــا اس ــماء دنی ــه س ــمان اول ک آس
قــدم اولــش ماندیــم، آســمان های دیگــر 
ــرت  ــود و حی ــف می ش ــن متوق ــه ذه ک
ــدر  ــرود. چق ــد ب ــو نمی توان ــد و جل می کن
ــت! ــت اس ــدر باعظم ــت! چق ــزرگ اس ب

ایــن نــور کــه همــراه خــودش گرمــا هــم 
ــل، از  ــه و خــرده ای قب دارد، هشــت دقیق
ــرده، 250  ــت ک ــید حرک ــط خورش محی
ــی  ــرعت ط ــا س ــر را ب ــون کیلومت میلی
ــه  ــاال ب ــده و ح ــر ش ــت. فیلت ــرده اس ک
ــه  ــتاره از هم ــن س ــازه ای ــیده. ت ــا رس م

الصفا، ص12.
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ــی  ــتاره قطب ــدی س ــت. بع ــر اس نزدیک ت
اســت کــه صحبــت از میلیاردهــا کیلومتــر 
اســت. خــدای متعــال چــه کــرده؟ در این 
عوالــم چــه خبــر اســت؟ تــازه اینهــا همــه 
ــا اســت. حــاال خــدای متعــال  ســماء دنی
می گویــد  می گویــد؟  چــه  شــما  بــه 
ــی  ــان متق ــرای انس ــن ب ــه م بهشــتی ک
آمــاده کــردم، عرضــش بــه انــدازه ی 
ــن و  ــد م ــت. بع ــمان ها اس ــه ی آس هم
ــت را از  ــی بهش ــه چیزهای ــر چ ــما س ش
ــد؟  ــه می کن ــم! انســان چ دســت می دهی
چگونــه وســعت و رحمــت لطــف خــدای 

ــد؟ ــت می ده ــال را از دس متع

استغفار، کلید بهشت

ایــن جملــه را از بنــده بــه یــادگار داشــته 
باشــید کــه فاتــح بــاب بهشــت بــه روی 
ــتغفار  ــا اس ــت. ب ــتغفار اس ــی آدم، اس بن
ایــن در بــاز می شــود و بــا هــر حســنه ای 
ــوید.  ــک می ش ــت را مال ــی از بهش بخش
دنیــای  از  بهــره ای  انســان  گاهــی 
کوچــک را از دســت می دهــد، دلگیــر 
می خــورد،  شکســتی  مثــًا  می شــود؛ 
حالــش گرفتــه می شــود، از مقصــدی 
تمــام  ســنگین  برایــش  بازمی مانــد، 
ــن  ــی مؤم ــه دلخوش ــال آنک ــود. ح می ش
بــه محیــط ِمهــر الهــی اســت کــه بــرای 

او آمــاده کــرده و دعوتــش می کنــد و 
ــا. راهــش چیســت؟ راهــش  ــد بی می گوی

ــوا اســت.  تق

خصوصیات متقین 

از  اســت؛  منظومــه ای  آیــات  ایــن 
اطاعــت خــدا و رســول و امیــد بــه 
ــوت  ــد دع ــد، بع ــروع می کن ــش ش رحمت
بــه ســرعت  گرفتــن اســت. کلمــه ی 
ــن  ــت گریخت ــًا فوری ــاِرُعوا« ضمن »َس
از گنــاه را بــه مــا یــادآوری می کنــد 
کــه بعضــی از بــزرگان مــا هــم فتــوا بــه 

ــد. ــه داده ان ــت توب فوری

1. انفاق در همه حال

می خواهــد  حــاال  متعــال  خــدای 
ــما  ــرای ش ــی را ب ــان متق ــیمای انس س
ــت. از  ــی اس ــًا دیدن ــد. واقع ــیم کن ترس
»الَِّذیــَن  می شــود:  شــروع  انفــاق 
اِء؛12  ــرَّ اِء َوالضَّ ــرَّ ــي السَّ ــوَن ِف ُینِْفُق
ــاق  ــان کــه در فراخــی و تنگــی انف همان
آســایش  در  چــه  متقیــن  می کننــد«. 
باشــند و چــه در رنــج و ســختی، از انفــاق 
دســت برنمی دارنــد. یعنــی آنچــه خــدای 

. آل عمران: 134.  12
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متعــال داده، در راه خــدا هزینــه می کننــد 
ــردن هســتند. درســت  ــه  ک ــل هزین و اه
نقطــه ی مقابــل بخــل و امســاک اســت. 
در وجــود انســان متقــی بخــل و امســاک 
ــتش  ــت و دس ــق اس ــدارد؛ منف ــود ن وج
بــاز. چــه در آســایش باشــند، چــه در 
زحمــت و تنگنــا و ســختی، از انفــاق 
ــاق  ــه انف ــاال چ ــد؛ ح ــت برنمی دارن دس
ــی و چــه  ــاق آبروی ــی باشــد، چــه انف مال
انفــاق علمــی کــه انفــاق از جــان و عمــر 
در راه خــدای متعــال و تحصیــل رضــای 
حــق اســت. شــما این قــدر ســرمایه 
ــن  ــدر المنفقی ــد ص ــه می توانی ــد ک داری
ــم انفــاق  ــید. چــون تــا اس عالــم باش
ــاق  ــراغ انف ــط س ــا فق ــد، بعضی ه می آی
ــد و بعــد خودشــان را خــط  ــی می رون مال
می زننــد و می گوینــد اینکــه بــه مــا 

ــدارد!  ــی ن ربط

ــت، اول  ــق اس ــش دقی ــن چین ــون ای چ
از انفــاق شــروع می کنــد کــه نشــان 
ــرای  ــی ب ــتی و آمادگ ــد گشاده دس می ده
ســرمایه گذاری در راه رضــای الهــی و 
ــم  ــدر مه ــول چق ــدا و رس ــت از خ اطاع

ــت. اس

2. فرو بردن خشم 

می فرمایــد:  بافاصلــه  ســپس 
ــَظ؛ و خشــم خــود  ــَن الَْغیْ »َوالَْكاِظِمی
ویژگــی   دومیــن  می برنــد«.  فــرو  را 
مدیریــت  از  اســت  عبــارت  متقیــن 
خشــم. متقیــن می تواننــد خشــم خــود را 

مدیریــت کننــد.

ــتیم.  ــط برمی گش ــتیم از خ ــک روز داش ی
از مــا خیلــی شــهید  در آن عملیــات 
گرفتنــد و اطــراف مــا شــهدا ریختــه 
را  بعثی هــا  از  یکــی  بچه هــا  بودنــد. 
ــم  ــروح ه ــه مج ــد ک ــرده بودن ــیر ک اس
ــی رود،  ــادم نم ــت ی ــود. هیچ وق ــده ب ش
در کانــال بــود و بایــد از آنجــا عبــور 
رفقــای  از  یکــی  دیــدم  می کردیــم. 
ــاد  ــود و فری ــا، اســلحه اش را کشــیده ب م
ــودش را  ــه ی وج ــم هم ــید. خش می کش
ــود. گلنگــدن را کشــیده و روی  ــه ب گرفت
مغــزش گذاشــته بــود و بــه او بــد و بیــراه 
سوراخ ســوراخت  اآلن  کــه  می گفــت 
فریــاد  ایــن  او گفتــم:  بــه  می کنــم! 
ــود.  ــات ب ــرای عملی ــب و ب ــرای دیش ب
ــد  ــیدی، بای ــیر رس ــر اس ــاالی س ــر ب اگ
ــی  ــش بکش ــر و روی ــه س ــم ب ــتی ه دس
و بگویــی اگــر تشــنه هســتی، آب برایــت 
ــی  ــدی و .... حت ــش را ببن ــاورم، زخم بی
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ــود کــه  ــن ب ــه لحــاظ فقهــی بحــث ای ب
ــم،  ــا را نگــه داری ــر نمی توانســتیم آنه اگ
چه بســا الزم بــود کــه مرخصشــان کنیــم. 
گاهــی هــم از مــا می پرســیدند و مــا 
ــا  ــن فتواه ــد از ای ــان بخواه ــا دلت ــم ت ه
ــد.  ــا را ببخش ــال م ــدای متع ــم! خ داده ای
بگذریــم؛ ایســتاده بــود و نزدیــک بــود که 
ــه  ــت در آن لحظ ــد. درس ــه را بکش ماش
بــاالی ســرش رســیدم. بین او و آن اســیر 
ایســتادم و گفتــم: بــزن! عملیــات بــود و 
البــد توجیــه شــرعی هــم بــرای خــودش 
ــت؛  ــه اس ــک لحظ ــرد. ی ــت می ک درس
ــلحه  ــرد، اس ــعله می گی ــم ش ــش خش آت
هــم هســت، اصــًا محیــط جنــگ اســت. 

ــود. ــاد ب ــی زی ــر خیل ــال خط ــذا احتم ل

و  حکومتــی  سیاســی،  مســائل  در 
ــا  ــرای خــود ماه ــی ب ــی، امتحانات مدیریت
ــت.  ــگفت انگیز اس ــه ش ــده ک ــش آم پی
را  خــود  خشــم  بتوانــد  انســان  اگــر 
ــاوت  ــت و ح ــم بهش ــوَرد، طع ــرو خ ف
ــدش  ــد. بع ــنیم را می چش ــمه ی تس چش
انســان سرمســت می شــود. جامــی اســت 
اگــر تــو آن را فروخــوردی، بــه جــام 
ــا  ــه همین ج ــود ک ــل می ش ــرابی تبدی ش
ــه  ــان ب ــی انس ــد. وقت ــو می دهن ــه ت ب
بعــدش  می شــود،  مســلط  خــودش 

احســاس خیلــی خوبــی دارد.

3. گذشت

از  و  النَّــاِس؛  َعــِن  »َوالَْعاِفیــَن 
یعنــی  نــاس  درمی گذرنــد«.  مــردم 
شــخصی  حقــوق  دربــاره ی  ظالمیــن 
ــم  ــا ظل ــه م ــه ب ــانی ک ــی کس ــا، یعن م
آنهــا  بــه  نســبت  نه تنهــا  کرده انــد. 
ــد، بلکــه از آنهــا گذشــت  خشــم نمی کنن
می کننــد. البتــه از اینجــا یــک قــدم 
 ُ ــد: »َوالَّ ــی رود و می گوی ــر م ــم باالت ه
خداونــد  و  الُْمْحِســنِیَن؛  ُیِحــبُّ 
نکــوکاران را دوســت دارد« کــه قبــًا 

دربــاره اش صحبــت شــد.

از ایــن باالتــر هــم ایــن اســت کــه 
و  فــرو می خوریــم  را کــه  خشــم مان 
بعــد هــم از طــرف می گذریــم، اگــر 
ــه  ــد، ب ــته باش ــش را داش ــرف ظرفیت ط
ــر  ــا دیگ ــم. اینج ــم بکنی ــانی ه او احس
مــی رود در دایــره »بُحبوَحــَه الجنَّــات 
خداونــدی«.  بهشــت  میانــه  ال؛ 
قلــب بهشــت، بهشــت حــّب خــدای 
»جنه  المحبوبیــن«  اســت.  متعــال 
تعبیــر  آن  از  کــه  اســت  همان جایــی 
ــن ال؛  ــوانُ  م ــه »و رض ــود ب می ش
ــن  ــال ای ــامل ح ــی، ش ــت اله «. رضای
جماعــت اســت. کســی کــه بــه تــو بــدی 
ــی،  ــی می کن ــه او خوب ــو ب ــود، ت ــرده ب ک
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ــت  ــیدی. محب ــه رس ــه آن مرحل ــر ب دیگ
خاصــی را خــدای متعــال نســبت بــه ایــن 

شــخص دارد.

4. استغفار 

ــَن إَِذا  ــود: »َوالَِّذی ــدی فرم ــه بع در آی
َفَعلـُـوا َفاِحَشــًة أَْو َظلَُمــوا أَنُْفَســُهْم 
ــْم؛  ــتَْغَفُروا لُِذنُوبِِه ــُروا الَ َفاْس َذَک
ــا  ــد ی ــان کــه چــون کار زشــتی کنن و آن
بــر خــود ســتم روا دارنــد، خــدا را بــه یــاد 
ــرزش  ــان آم ــرای گناهانش ــد و ب می آورن
دقیــق  و  زیبــا  چقــدر  می خواهنــد«. 
از اینجــا مــی رود ذیــل »َوَســاِرُعوا 
ــْم«. َفاِحَشــه  ــْن َربُِّك ــَرٍة ِم َــی َمْغِف إِل
ــی  ــره و گناهان ــان کبی ــت از گناه حکای
اســت کــه ظهــور و بُــروز دارد کــه 
ــه فحشــا می شــود.  گاهــی از آن تعبیــر ب
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــمیه فح ــه تس وج
ــور و  ــوه و ظه ــه جل ــت ک ــتی  ای اس زش
بُــروز دارد. »أَْو َظلَُمــوا أَنُْفَســُهْم« 
ــوع گناهــان برجســته  ــن ن ــار ای ــا گرفت ی
بلکــه  نشــده،  اجتماعــی  آشــکار  و 
ــودش  ــه خ ــت، ب ــخصی اس ــان ش گناه
ــد،  ــدا می افتن ــاد خ ــه ی ــرده. ب ــم ک ظل
»َفاْســتَْغَفُروا لُِذنُوبِِهــْم« و بــرای 
ــْن  ــد. »َوَم ــتغفار می کنن ــان اس گناهانش

نُــوَب إِلَّ الُ؛ و چــه کســی  یَْغِفــُر الذُّ
جــز خــدا گناهــان را می آمــرزد؟«. اینجــا 
ــرد  ــروع ک ــن ش ــت م ــه آن دوس ــود ک ب
ــات اشــک آور  ــه از آی ــن آی ــه. ای ــه گری ب
اســت. آیــه را در جبهــه می خواندیــم، 
دیگــر صــدای گوینــده شــنیده نمی شــد، 
فقــط صــدای ضجــه و نالــه شــنیده 
ــری  ــخص دیگ ــما ش ــر ش ــد. مگ می ش
ــار را از دوش  ــن ب ــه ای ــد ک ــم داری را ه
ــری  ــخص دیگ ــر ش ــردارد؟ مگ ــما ب ش
ــم  ــری ه ــاه دیگ ــر پن ــت؟ مگ ــم هس ه
ــه  ــعله هایی ک ــد از ش ــه بتوانی ــد ک داری
ــه  ــد، ب ــان روشــن کردی ــا دســت خودت ب
ــد؟ ــد؟  جــز خــدا کــه را داری ــاه ببری او پن

5. عدم پافشاری بر گناه

ــوا  ــا َفَعلُ ــی َم وا َعلَ ــرُّ ــْم ُیِص َ »َول
ــر آنچــه مرتکــب  ــوَن؛ و ب ــْم یَْعلَُم َوُه
]کــه  می داننــد  آنکــه  بــا  شــده اند 
نمی کننــد«.  پافشــاری  اســت[  گنــاه 
ــه  ــی ک ــر گناهان ــز ب ــت و هرگ هیچ وق
ــد.  ــاری نمی کنن ــده اند، پافش ــب ش مرتک
ــای  ــی معن ــت، ول ــا اس ــک معن ــن ی ای
ــک  ــرار« ی ــم دارد. »اص ــری ه دقیق ت
ــاه  ــت. گن ــاه اس ــدن در گن ــش مان معنای
مرتکــب شــده، ولــی توبــه نمی کنــد. 
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ــران  ــد و جب ــتی می کن ــاه هم زیس ــا گن ب
بــر  ایــن می شــود اصــرار  نمی کنــد. 
ــی  ــی رود. خیل ــر م ــل کبائ ــه ذی ــاه ک گن
نیســت؛  حواســمان  و  داریــم  ابتــا 
ــد  ــران نمی کن ــان جب ــه انس ــی ک ابتائات

ادامــه می دهــد. را  آن  و 

ــان  ــی خودش ــوَن«، یعن ــْم یَْعلَُم »َوُه
خبــر دارنــد کــه چــه کارهایــی کرده انــد. 
خــودش  ولــی  نمی داننــد،  دیگــران 

ــت. ــرده اس ــه ک ــه چ ــد ک می دان

پاداش متقین

ــه   ــن منظوم ــش ای ــه 136 پایان  بخ آی
دل انگیــز و بهــت آور و پــر از بشــارت 
ــَرٌة  ــْم َمْغِف ــَك َجَزاُؤُه ــت: »أُولَئِ اس
تَْجــِري  َوَجنَّــاٌت  َربِِّهــْم  ِمــْن 
ــَن  ــاُر َخالِِدی ــا اْلَنَْه ــْن تَْحتَِه ِم
الَْعاِملِیــَن؛  أَْجــُر  َونِْعــَم  ِفیَهــا 
آنــان پاداش شــان آمرزشــی از جانــب 
اســت  بوســتان هایی  و  پروردگارشــان 
کــه از زیــر ]درختــان[ آن جویبارهــا روان 
ــاداش  ــد و پ ــه در آن بمانن ــت. جاودان اس
ــِن  اهــل عمــل چــه نیکــو اســت«. متقی
ــرت  ــات، مشــمول مغف ــن خصوصی ــا ای ب
ــل  ــه قب ــه آی ــد. س ــرار می گیرن ــی ق اله
چــه گفــت؟ »َوَســاِرُعوا إِلـَـی َمْغِفــَرٍة 

ــان  ــم هم ــرزش ه ــْم«. آم ــْن َربُِّك ِم
ــارت  ــاره اش بش ــه درب ــت ک ــتی اس بهش
ــرآن  ــات ق ــدر آی ــد چق ــد. ببینی داده ش

ــت. ــگ اس هماهن

ِمــْن  »َمْغِفــَرٍة  می فرمــود:  آنجــا 
َربُِّكــْم َوَجنَّــٍة«. اینجــا می فرمایــد: 
»َمْغِفــَرٌة ِمــْن َربِِّهــْم َوَجنَّــاٌت 
ــار«.  ــا اْلَنَْه ــْن تَْحتَِه ــِري ِم تَْج
ــه  ــتی ک ــوه ای از بهش ــا جل ــاال اینج ح
بــرای متقیــن آمــاده شــده، معرفــی 
زیــر  در  کــه  بوســتان هایی  می کنــد. 
ــارها  ــت و چشمه س ــان اس آن آب در جری
ــی دوری از بهشــت  ــر خیل هســت. تصوی
را در ذهــن مــا زنــده می کنــد؛ تصویــری 
کــه از برداشــت های مــا خیلــی متفــاوت 
ــت. ــازی اس ــب تصویرس ــا خ ــت؛ ام اس

»َخالِِدیــَن ِفیَهــا« از آنجــا بیــرون 
ــر  ــد، دیگ ــه برون ــا ک ــه آنج ــد، ب نمی آین

و هســتند.  رفته انــد 

ــد  ــن« خداون ــُر الَْعاِملِی ــَم أَْج »َونِْع
ــی  ــل، یعن ــل عم ــان های اه ــرای انس ب
ــن  ــر دارد. ای ــی در نظ ــر خوب ــن، اج متقی
ــت  ــانی اس ــل کس ــه ی مقاب ــارت نقط عب
کــه تقــوا را پرهیــز، منفــی و ســلبی 
ترجمــه می کننــد. حــال آنکــه قــرآن 
وقتــی می خواهــد متقیــن را توضیــح 
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ــد و  ــروع می کن ــاق ش ــا انف ــد، ب می ده
ــد. ــِظ« می رس ــُم  الَْغیْ ــه »َکْظ ــد ب بع

پناه خواهي مروان از امام سجاد 
)علیه السالم(

»َکْظــُم  الَْغیْــِظ« در منطــق قــرآن 
ــت.  ــدر اس ــل در ص ــه ي فضائ و منظوم
ــه  ــی ک ــان ناامن ــی در جری ــروان وقت م
در مدینــه پیــش آمــد، خانــواده اش را بــه 
ــام ســجاد )علیه الســام( فرســتاد و  ــه ی ام خان
ــرت  ــت. حض ــاه خواس ــرت پن از آن حض
ــش  ــا پی ــت، اینج ــت راح ــود: خیال فرم
مــا در امــان هســتند.13 نگفــت کــه مگــر 
ــا آن  وضعیــت  شــما خانــواده پیغمبــر را ب
از شــهری بــه شــهر دیگــر نبردیــد؛ 
ــو  ــواده ی ت ــه خان ــاال ک ــت: ح ــه گف بلک
ــا،  در معــرض خطــر اســت، پیــش مــا بی
ــه ی  ــم. خان ــان می دهی ــا ام ــه آنه ــا ب م
ــه  ــه مدین ــام( در فتن ــجاد )علیه الس ــام س ام
ــه  ــی ک ــرای آدم های ــود ب ــی ب ــز امان مرک
ــان رودرروی  ــا خودش ــان ی ــا خانواده ش ی
بودنــد.  ایســتاده  )علیه الســام(  اباعبــداهلل 
البتــه تعجبــی نــدارد، هرچــه باشــد، 
امام  الکاظمیــن اســت و ائمــه ریاســت 

عالیــه در ایــن فضیلت هــا دارنــد.
ــان الشــیعه،  ــن، اعی ــید محســن امی . س  13

ص636.  ج1، 

ســید  حــق  بــه  را  متعــال  خــدای 
ــق  ــه توفی ــم ک الســاجدین قســم می دهی
ــا  ــه ی م ــه هم ــِظ« را ب ــمُ  الَْغیْ »َکْظ

کرامــت فرمایــد.




