


طلیعه سخن
لزوم بازتولید و بازشناســی ابعاد معرفتی 
عید ســعید فطــر  در راســتای تعمیق 
انکار ناپذیر است.در  معرفت زایی جامعه، 
این میان تأمل در  مفهوم عید فطر که به 
معنای بازگشت به سرشت و فطرت است 
در ترســیم ابعاد معرفتــی آن عید عظیم 

ضروری به نظر می رسد.

گفتنی اســت فطرت، مفهومی اســت که 
از ذهــن خود بنیــاد بشــری فاصله می 
گیرد و به خدامحوری هدایت می شــود، 
البته پروســۀ این سیر و سلوک زمانی در 
بازگشــت به فطرت، در طول سال اتفاق 
مــی افتد به ویژه در مــاه رجب )ماه امام 
علی)ع((، ماه شــعبان)ماه پیامبر)ص(( و 
در نهایت ماه مبارک رمضان)شــهر اهلل(، 
که صیرورت انسان کامل می شود و انسان 
از ورطۀ شرک و شک رهایی می یابد و با 
توبه و بازگشت به خداوند در شب قدر، از 
منیت و اومانیسم عرفانی)انا الحق( رهایی 
یافته و به سوی خداوند هدایت می شود؛ 
چرا که فطرت با توحید پیوند ناگسستنی 
دارد و کمال معنوی انسان را در پی دارد.

در واقــع ماه مبــارک رمضان، ســاختار 
معرفتــی میــان رابطــه خدا و قــرآن و 
انســان را در بســتر فطرت  ترســیم می 
کنــد، بدین نحو که رمضــان ماه رحمت 
عام)رحمانیت(  ورحمت  خاص)رحیمیت( 
خداوند اســت؛ لذا هر اندازه که انسان از 
اومانیسم و هوای نفس فاصله بگیرد و  به 
ســوی قرب الهی حرکــت کند از رحمت 
الهی بهره مند خواهد شــد. در این میان 
شــیطان به عنوان مظهر عصیان در برابر 
خدا، فطرت انســانی و رحمت الهی را بر 
نمی تابد لذا مــردم را از رحمت خداوند 
مأیوس می ســازد؛ لیکن انجام مناســک 
ماه مبــارک رمضان به ویــژه روزه داری 
ســبب حبس شدن شــیطان می شود؛ و 
این مســأله در تسهیل  بازگشت انسان به 
فطرت و بهره مندی از رحمت الهی انکار 

ناپذیر است. 

لذا نقطۀ کلیدی فطــرت، همان اجتناب 
از خودبینــی و خودبرتربینی اســت، چرا 
که زمینه ساز عقل خودبنیاد سوژه محور 
است؛ پدیده ای نامبارک که به شدت در 
غرب ریشــه دوانده و خودمحوری و نفی 
خــدا با جملــۀ )من فکر مــی کنم، پس 
هســتم( به اومانیســم منتهی شده است 
که از این رهگذر صرفاً فاصلۀ میان انسان 
ها زیاد شــده، و  فاصلۀ طبقاتی در سایۀ 

مدیریت خودبنیاد شکل می گیرد.

این ســیکل معیوب در حالی اســت که 
انســان چــه در دوران کودکــی، چه در 
دوران جوانی و میانسالی که متانتی برای 
انســان حاصل می گردد و چه در دوران 
کهن سالی و پیری که به نوعی  به دوران 
کودکی بازگشــت می کنــد، فطرتاً و از 

درون به سوی خداوند هدایت می شود.

از ســوی دیگر مــاه مبــارک رمضان با 
مناســک حکمت محور خود از قبیل روزه 
داری و ترویــج انفــاق و افطــار دهی به 
نیازمندان، نوع نگاه انســان را به زندگی 
تغییر می دهــد و در قلوب مومنین، هم 
بســتگی و هم گرایی را بــه ویژه در ایان 
شیوع کرونا، در قالب کمک های مومنانه 

به منصۀ ظهور می رساند.

 در این بیــن، فطرت نقــش کلیدی در 
تغییر ســبک زندگی اسالمی ایفا می کند 
که از طریق شــناخت معانی ماه رمضان و 
بــه کار گیــری آن در زندگی حاصل می 

شود و از اباحه گری جلوگیری می کند.

اهمیت این مســأله از آن جهت است که 
فطــرت در زندگی مدرن بــه قهقرا رفته 
و پیشــرفت گرایی با چاشــنی عقالنیت، 
کمیــت گرایــی، تجریه محــوری و فنی 
گرایی بر کرســی فطرت تکیه زده اســت 
و اینچنین ارزش های انســانی مورد بی 
مهری قرار گرفته و منفعت طلبی به جای 
اخالق نشسته و انسان به عنوان موجودی 

سود محور مطرح شده است.

این مســأله در حالی است که ماه مبارک 
رمضان از باب ذکر و یادآوری و با محوریت 
عدالــت و معنویت، انســان را بــه دیگر 

خواهی و پرهیــز از منیت و خود خواهی 
دعوت کرده است؛ لذا انسان با انابه و توبه 
به درگاه الهی برای بازگشــت به فطرت و 
اهتمام بــه زندگی کمی و مادی و  کیفی  

معنوی تالش می کند.

لــذا زندگی، حلقۀ مفقــودۀ میان فطرت 
و هــم گرایــی اجتماعی اســت، چرا که 
زندگی مبنای رابطۀ مردم را تشــکیل می 
دهد، مردمی که در حــوزه های مختلف 
جغرافیایــی زندگی می کننــد و علیرغم 
همه تفاوت ها، زندگی را مبنای اشتراک 
خود در نظر گرفته و با عرف گرایی)حفظ 
نظام اجتماعی(، بــه خلقت هدایت یافته 
»قــاَل َربَُّنا الَِّذي أَْعطی  ُکَلّ َشــيْ ٍء َخلَْقُه 
ثَُمّ َهدی ؛  خدای ما آن کســی اســت که 
همه موجودات عالم را نعمت وجود خاص 
خودش بخشیده و سپس )به راه کمالش( 
هدایت کرده اســت«،)بخوانید فطرت( باز 

می گردند.

با همۀ این تفاســیر شاهدیم نگاه عرفانی 
و فرد گرایانه به دین، ســالیان سال دامن 
گیر جامعه شــده اســت  کــه برخی از 
نمودهــای آن، در مواجهه انتزاعی  با ماه 
مبــارک رمضان و  عید ســعید فطر قابل 

ارزیابی است.
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پیام ها و بیانیه ها

ه( به مناسبت
ّ
ظل

ّ
پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی)مد

درگذشت همشیرۀ حجت االسالم والمسلمین آقای مروی 

فقدان اســفناک عالم ربانی آیت اهلل آقای 
نهایت  موجــب  علیه(  اهلل  امینی)رحمــه 
تأسف گردید. ایشان در دوران عمر خود با 
شرکت در نهادهای مختلف نظام اسالمی، 
خدمات فراوانی به اســالم و انقالب نمود. 

نظری صائب و فکری وســیع و گســترده 
داشــت و همــه جــا از حــق و حقیقت 

طرفداری کرد.

اینجانب ایــن ضایعۀ بــزرگ را به حوزۀ 

علمیۀ قم و بیت مکرم ایشــان تســلیت 
گفته، برای ایشــان علّو درجــات و برای 
تمامــی بازماندگان صبــر و اجر فراوان از 

درگاه خداوند منان مسألت دارم.

آقای  والمسلمین  حضرت حجت االســالم 
مروی )دام تأییده(

تولیت محترم آســتان مقدس حضرت علی 

بن موسی الرضا)علیه السالم(

رحلت همشــیرۀ گرامی را بــه جنابعالی، 
خانواده و بســتگان تسلیت عرض می کنم. 

خداونــد روح او را بــا ارواح محمــد و آل 
محمد)علیهم الســالم( محشور گرداند و به 
بازماندگان صبر و اجر فراوان عنایت فرماید.

فقدان اســفناک حضرت آیــت اهلل آقای 
حاج شــیخ مهدی فیض قمی)قدس سره( 
موجــب نهایت تأســف گردیــد. آن عالم 
امام  فرزانه ســالیان طوالنی در مســجد 
حســن)علیه الســالم( قم و اماکن دیگر 

برنامۀ دینی داشــت و مردم از برنامه های 
ایشان استفادۀ فراوان کردند. خداوند روح 
او را بــا ارواح محمــد و آل محمد)علیهم 

السالم( محشور گرداند.

اینجانب به همۀ بازماندگان به خصوص به 
فرزندان آن فقید ســعید صمیمانه تسلیت 
عرض می کنــم و صبر و اجر فراوان برای 

همگان از خداوند مسألت دارم.

ه( به مناسبت
ّ
ظل

ّ
پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی)مد

رحلت آیت الله آقای حاج شیخ مهدی فیض قمی)قدس سره(
ه( به مناسبت

ّ
ظل

ّ
پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی)مد

به مناسبت رحلت آیت الله امینی اصفهانی )قدس سره(
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اجازه آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی برای صرف نیمی از سهم امام برای نیازمندان  �

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی در پاســخ به اســتفتائی، اجازه صرف نیمی از سهم امام 
برای نیازمندان را صادر کردند.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی در خصوص ناتوانی دولت در تامین آسایش 
نیازمندان و رفع مشــکل این قشــر جامعه در شرایط فعلی و نامشــخص بودن زمان اتمام بحران، 

اجازه صرف بخشــی از سهم امام برای این قشر را صادر کرد.

در ســوال برخی از مقلدین از ایشان آمده اســت: با توجه به اینکه کاهش فعالیت و تعطیل شدن 
بســیاری از خدمات و فعالیت ها در شــرایط شــیوع کرونا، اقشــار قابل توجهی از مردم را تحت 
فشارهای کمرشکن قرارداده است، فتوای مشکل گشا و راهبردی آقایان بسیار کمک کننده است. 
با توجه به عدم توان دولت در رفع تمام نیازهای اتفاق افتاده و نامشخص بودن زمان پایان بحران 
بیماری کرونا و کثرت نیازمندان، در صورت صالحدید اجازه بفرمایید مقلدین تا پایان سال جاری 
مجوز داشته باشند در صورت تمایل همه یا قسمت اعظمی از سهم امام )علیه السالم( را به آسیب 
دیدگان غیرســادات ناشــی از بیماری و تبعات آن و همه یا قســمتی از سهم سادات را به سادات 

آســیب دیده از بیماری و تبعات آن پرداخته و بریء الذمه شوند.

در پاســخ حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی آمده است: مؤمنین مجاز هستند نیمی از سهم 
امام و نیمی از ســهم ســادات را برای نیازمندان مصرف نمایند و نیم دیگر را برای مناطق محروم 

به دفتر ما ارسال دارند.
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1یادداشت
ابعاد مهجوریت قرآن

از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی)دام ظله(

بزرگ  ترین معجزه پیامبر اسالم )صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم(، قرآن است و مهم  ترین 
سند حقانیت اسالم و برترین برنامه زندگي 
سعادت بخش انســان  ها مي  باشد. پیغمبر 
م( در گفتار  اکرم)صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
حکیمانه  اش مي فرماید: »َعلَیُکْم بِـــالُْقرآِن 
َفاتَِّخُذوُه اِمـامـاً َو قائِداً؛ بر شما باد که چنگ 
به دامان قرآن بزنید و آن را پیشــوا و رهبر 

خود قرار دهید«.

امیرمؤمنان علي)علیه الســالم( نیز در یک 
کالم پرمعنا مي فرماید: »َفَتَجلَّی ُسْبَحانَُه لَُهْم 
فِــي ِکَتابِِه ِمْن َغْیِر أَْن یَُکونُوا َرأَْوُه بَِما أََراُهْم 
ِمْن ُقْدَرتِِه؛ خداوند در قرآن مجید از طریق 
نشان دادن قدرتش تجلي فرموده بي آن که 

مردم او را ببینند«.

قدرت  نمایي خداوند در قرآن چنان است که 
هر زمان درباره آن دانشمندان غور و مطالعه 
کنند به حقایق بیشتري مي رسند، گذشت 
زمان هرگز آن را کهنه نمي کند و تالوت آن 
همیشه لذت  بخش و مطالعه و دقت در آن 

همیشه پرفایده و نوراني است.

قرآن شــجره طیبه  اي است که ریشه  هاي 
آن در اعماق جهان اسالم فرو رفته و شاخه  
هاي آن برفراز آســمان  هاست. تمام جهان 
بشریت مي توانند در سایه این شجره طیبه 
قرار گیرند و از میوه  هاي آن هر زمان بهره 

 مند  شوند.

از این رو حفظ قــرآن، دل و جان را نوراني 
مي کنــد و تالوت آن به انســان نور و صفا 
مي بخشــد و آهنگ ترتیــل آن روح را در 
آسمان معنویت به پرواز درمي آورد و شادي 

مي آفریند.

هم چنین خواندن آیات قرآن  همراه با تدبر 
و اندیشه، روح و جان انسان را تازه می کند 
و فرد در نهایت عمل خود را بر اســاس آن 

تنظیم می نماید.

البته سخن در مورد قرآن بسیار زیاد است؛ 
اما حقیقت آن اســت که قــرآن در بین ما 
مهجور و متروک  اســت. مهجور از نظر مغز 
و محتــوا و متروک از نظر اندیشــه و تفکر 
و از نظر برنامه  های ســازنده  اش! لذا هنوز 
تا رســیدن به حــد الزم از حضور قرآن در 

جامعه، راه بسیاري در پیش داریم. 

مهجوریت قرآن در ممالک اسالمی

متأسفانه این کتاب با عظمت، و این نسخه 
شــفابخش آالم بشــریت، حتــی در بین 
مســلمانان غریب و مظلوم است. به نحوی 
که قرآن و قرآن خوان فراوان است، اما تفکر 
و تأمل و اندیشه پیرامون دستورات آن کم.

بــه عنوان نمونــه اگر به خاســتگاه قرآن، 
عربستان سعودی ســری بزنیم می بینیم، 
کشــوری که قســمت مهمی از قرآن های 
موجــود دنیــا، در آنجا چاپ می  شــود، و 
مدارس فــراوان جهت حفــظ قرآن مجید 
دارد، و در تمام مســاجد شهر های مختلف 
آن، مخصوصاً مسجد النبی و مسجد الحرام 
قفســه  های زیبا و فراوان آن، مملو از قرآن 
های زیباســت، و هر کس وارد می  شود به 
تالوت آن می  پردازد. اما در همین کشــور 
قرآن در ظواهر زندگــی آنها فراوان، اما در 

اعمال و رفتار و کردارشان نایاب است.

متأسفانه اکثریت مسلمانان جهان، اکثریت 
کساني که به قرآن ایمان داریم و دم از اسالم 
مي زنیم، در حقیقت قرآن را گم کرده  ایم.

درســت اســت که قرآن به تمام زبان های 
زنــده جهان ترجمه شــده، و در تمام خانه  
های مســلمانان و عموم کتابخانه  های دنیا 
وجود دارد، همه روزه از تمام فرستنده  های 
ممالک  اســالمی و جمعــی از ممالک غیر 
اســالمی نیز پخش می  شود، ولی افسوس 
که بســیاری از ما از حقیقت تعلیمات عالی 
قرآن  و روح معانی این کتاب بزرگ آسمانی 

و درس های آموزنده آن عمال بی خبریم.

ما مســلمانان اگر قرآن را گم نکرده بودیم 
امروز چنین پراکنده نبودیم، این چنین در 
چنگال بیگانگان استعمارگر گرفتار نبودیم 
و اینچنین در ادامه زندگی و حیات خود به 

کمک های این و آن نیازمند نبودیم!

نگاه تشریفاتی و زینتی به قرآن

از جمله آســیب  هایی که ممکن اســت به 
قرآن وارد شود این است که قرآن در میان 
پیروانش کمرنگ و بی رنگ شود.بدین نحو 
که قرآن به صورت یک کتاب تشریفاتی در 
آید، و به آن، به عنوان یک کتاب مقدس و 
آسمانی و قطع نظر از جنبه  های علمی نگاه 
 کنند. به نحوی که زینت مراسم تشریفاتی 
آنان باشد. و جای آن در کاشی کاري های 
مســاجد و افتتاح خانه نو، حفظ مســافر، 
شــفای بیماران، و حد اکثر برای تالوت به 

عنوان ثواب از آن استفاده می  کنند.

حال آنکه قرآن مجید، برای این نیست که 
تنها در خانه  ها خاک بخورد، و یا به عنوان 
»دوری از چشم زخم دیگران« حمایل کنند، 
و یا ضمیمه »آئینه« و »شــمعدان« مهریه 
عروسان نمایند و یا مخصوص مجالس فاتحه 
و اموات گردد و تا این حد آن را تنزل دهند 
و یا آخرین همت آنها تالش و کوشش برای 
تجویــد و تالوت زیبــا و ترتیل و حفظ آن 
باشد، ولی در زندگی فردی و اجتماعی کم 
ترین انعکاس نداشته باشــد و در عقیده و 

عمل از آن اثری به چشم نخورد!

آری برادرم تا وقتی قرآن را فقط در طاقچه  
های خانــه  ها و در کنــار مقابر و مجالس 
ترحیــم و در موقع خطبه عقــد و انتقال از 
منزلی به منزل دیگر و در وقت مســافرت 
رفتن بــه کار گیریم، وضع به همین منوال 
اســت، و باید از بیماری فردی و اجتماعی 
بنالیم .حال آنکه قرآن  کتاب عمل اســت نه 

یک کتاب تشریفاتی .

 لــذا امیرمؤمنان در آخریــن وصایاي خود 
قُکْم  فرمودند: »اهلل اهلل في الُقْرآن، ال یَْســبِ
بالَعَمِل بِِه َغْیُرُکْم؛ مسلمانان، خدا را خدا را 
درباره قرآن به شــما مي گویم مبادا دیگران 
با عمل به قرآن بر شما پیشي گیرند و شما 

تنها به ظاهر قرآن مشغول باشید«.

مهجوریت قرآن در تعلیم و تربیت

در بعضی از کشــورهای اسالمی مدارس پر 
طول و عرضی بــه عنوان مدارس »تحفیظ 
القرآن« دیده می  شــود، و گروه عظیمی از 
پســران و دختران به حفظ قرآن مشغولند.
هم چنین برای تجوید و قرائت قرآن بســا 
کالس  ها برگزار شده و بسا کتاب  هایی که 

نوشته  اند.

اگرچه همه اینها خوب اســت، ولی آیا این 
اهتمامی که برای حفــظ و قرائت و تجوید 
به کار می رود، برای پیاده شدن محتوی آن 
هم به کار می رود؟! به راســتی چه اندازه از 
مفاهیم قرآن در آنجا پیاده شــده است. به 
راستی وقتی تجوید و قرائت با عمل به قرآن 
و فهم و درک آن همراه نباشد چه دردی را 

دوا می  کند؟

متاســفانه باید اذعان نمود برخورد گروهی 
از مســلمانان با قرآن برخورد با یک مشت 
اوراد نامفهوم است، تنها به تالوت سرسری 
می  پردازند، و در نهایت به تجوید و مخارج 
حروف و زیبایی صوت اهمیت می  دهند، و 
بیشترین بدبختی مسلمانان از همین جاست 
که قرآن را از شکل یک برنامه جامع زندگی 
خارج ساخته و تنها به الفاظ آن قناعت کرده 

 اند.

من از این می  ترسم یک وقت برای عده  ای 
این تصور پیش بیاید که هدف نهایی همان 
تجوید و صوت خوب اســت، همانگونه که 
بعضاً شاهدیم جلساتی به نام قرآن تشکیل 
می  شــود، و صرفاً روی قرائــت و تجوید، 
متمرکز می شــوند، گویی ماورای قرائت و 

تجوید چیز دیگری وجود ندارد.

و یا قرائت قرآن یا حفــظ قرآن، که گاهی 
به صورت یــک کار هنــری در می آید که 

قرآن را از انتها بخوانند، یا با یک نفس آیات 
متعددی خوانده شــود، قاریان، حافظان و 
مستمعان بدانند که اینها مقدمه برای فهم 
قرآن و فهم مقدمه برای عمل به قرآن و نشر 

و ترویج آن است.

بدیهی است آنها که به تالوت و حفظ قرآن 
قناعــت می  کنند، و از »تدبر« و »عمل« به 
قرآن خبری ندارند، گرچه یکی از سه رکن 
را انجام داده، ولی دو رکن مهم تر را از دست 
داده  اند و گرفتار خسارت عظیمی شده  اند. 
چــرا که به نام قرآن، قرآن را به نابودی می  

کشند.

این مســأله در حالی است که روایات وارده 
در زمینه فضیلت ســوره  هــای قرآن، روی 
محتوای ســوره ها و جنبه های عملی آن 
تأکید شــده اســت، مثاًل می بینیم از امام 
صادق علیه السالم در فضیلت تالوت سوره 
ُنــوا أْموالَُکْم َو  نور چنین نقل شــده: »َحصِّ
ُنوا بِها  َفُروَجُکْم بِِتالَوۀِ ُســوَرۀِ النُّــورِ َو َحصِّ
نِســائَُکْم َفاِنَّ َمْن أْدَمَن َقرائََتها فِي ُکلِّ یَْوٍم 
أْو فِــي لَْیلٍَۀ لَْم یَْزِن أَحٌد ِمْن بَْیِتِه أبَداً َحّتي 
یَُموَت؛ اموال و دامان عفت خود را با تالوت 
ســوره نور محفوظ داریــد، و هم چنین به 
وسیله آن همســران خود را )از سقوط در 
دامان فساد( حفظ کنید، هر کس هر شب 
یا هر روز این ســوره را بخواند، هیچ یک از 

خانواده او گرفتار بی عفتی نخواهد شد«.

روشن است که سوره نور با بحث  های مؤثری 
که درباره حجاب و مبارزه با چشــم چرانی 
کرده، و هم چنین دستورات مؤکدی که در 
زمینه ازدواج دختران و پسران و مانند اینها 
داده است، داروی مؤثری است برای مبارزه با 
بی عفتی و همچنین حیف و میل اموالی که 
از این رهگذر به دره نیستی ریخته می شود.

شک نیســت که منظور از تالوت این سوره 
در هر شــب و روز در محیط خانه و خانواده 
هشدارهای پی در پی  و یادآوری  های مکرر 
در زمینه  های اجتماعی و اخالقی اســت، و 
بنابرایــن افراد باید آن را بخوانند و مضمون 
آن را درک کنند، نه تنهــا تالوت و قرائت 

خالی از هر گونه فهم و درک.

در مجموع مبادا خیال شود که تالوت قرآن 

یک هنر اســت و هر فردي که بتواند آن را 
قوي  تر اجرا کند به هدف اصلي رسیده است، 
بلکه باید سعي کنیم همه با نگاه تربیتي به 
قرآن بنگریم و این نگاه اســت که مي تواند 
جامعه ما را عوض کند و گرنه مصداق روایت 
آن کساني هســتیم که قرآن مي خوانند اما 

قرآن آنها را لعن مي کند.

 ای کاش در جامعۀ اسالمی، تنها به تالوت و 
تجوید و زیبایی صوت و قرائت، قناعت نمی  
شد و مراحل دیگر که هدف اصلی را تشکیل 

می دهد، درباره قرآن پیاده می  گشت.

استفاده سطحی از مفاهیم وحیانی

کسانی هستند که آیات قرآن را قرائت می  
کنند؛ اما فهــم و درک آنها از مفاهیم بلند 
آیات الهی، ســطحی اســت و به عمق آن  
نمی  رســند؛ همانند خوارج و وهابي ها؛ در 
نتیجه وهابی  ها فقط به الفاظ قرآن بســیار 
اهمیت می  دهند و در قرائت می  کوشــند، 
اما به محتوای آن کاری ندارند. وقتی قاری 
قرآن آیات را یک  نفس می  خواند اهلل  اهلل می 
 گویند، اما زمانی که آیات تکان دهنده قیامت 
قرائت می  شود چون یک  نفس نخوانده اهلل 

 اهلل ندارد.

با توجه به این مسأله، حرکت قهقرائی امت 
اسالمی و به عقب برگشتن کاماًل روشن می  
شود، که می  بینیم در کشورهائی مثل حجاز 
و عراق و مصر حفظ الفاظ قرآن  بسیار مورد 
توجه است، به طوری که بچه  های کوچک 
مبــادرت به حفظ قرآن می  کنند، در حالی 
که احکام آن مراعات نمی  شــود، و در کنار 
این عدم رعایت، علمای راستین محزونند، 
و خون دل می  خورند، با چشــمی گریان و 
دلی پرخون نظاره گر این اوضاع هســتند، و 
کاری از دست آنها ساخته نیست، آنقدر که 
به صورت زیبا و تجوید قرآن توجه می  شود، 
به  تفســیر و بیان احکام توجه نمی  شــود، 
و این نقشــه  ای بود که بعــد از به انحراف 
کشیدن خط امامت بعد از پیامبر )صلّی اهلل 
علیه وآله وســلّم( کشیده شد، و تا به حال 
ادامه دارد، این سیاســت شومی بود که بعد 
از پیامبر )صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( ریخته 
شد که قرآن خوانده شود ولی تفسیر نشود.
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تفسیر به رأی قرآن

امروز بحث  های قرآنی انحرافی کم نیست، 
از جمله برخی با تفســیر بــه رأی، با آیات 
قرآن بازی می کنند. معنی تفســیر به رأی 
در یک عبارت ســاده این است که ما قرآن 
را با خواســته  های خودمان تطبیق بدهیم. 
بــه عنوان مثال بعضی  هــا در محیط  های 
اسالمی تفکرهای خاّص »سوسیالیستی« و 
»کاپیتالیســتی« و امثال این  ها را داشتند 
و دنبــال ایــن بودند که آیاتــی از قرآن را 
دست آویز کنند و آن را با این گونه تفکرات 
تطبیق دهند. در صورتی که قرآن راهنما و 

استاد و پیشواست نه پیرو! 

تفســیر واقعی این اســت که ما پیرو قرآن 
باشیم و به تعبیر دیگر ما شاگرد قرآن باشیم 
نه اســتاد قرآن. یعنی باید ببینیم قرآن چه 
می گوید نه این کــه رأی و فکر خودمان را 
بر قرآن تحمیل کنیم و به قرآن بگوییم تو 
این طور بگو که ما می پســندیم. به همین 
دلیل باید به هنگام تفســیر، پیش داوری  ها 
را کنــار بگذاریم و با ذهن صاف و خالی در 
محضر قرآن بنشــینیم و بگوییم ای کتاب 
بزرگ آســمانی، ای قانون اساسی اسالم تو 

چه می گویی؟ که ما همان را می خواهیم.

کوتاه ســخن این که، همان طور که جمود 
بر الفــاظ قرآن مجید و عدم توجه به قرائن 
عقلی و نقلی معتبر، نوعی انحراف اســت، 
تفسیر به رأی نیز انحراف دیگری محسوب 
می شود، و هر دو مایه دور افتادن از تعلیمات 

واالی قرآن و ارزش  های آن است.

قرآن ستیزی به سبک غرب

سال  هاســت دشمن، جســم و روح قرآن 
را هــدف قرار داده اســت. مثــاًل در عراق، 
آمریکایي ها قرآن را گذاشــتند و تیراندازي 
کردنــد؛ این یعني هدف قرار دادن جســم 
قرآن، و یا اقــدام دیگر در این عرصه، اقدام 
زشت آتش زدن قرآن بود که به کوری چشم 
کسانی که قرآن را احمقانه سوزاندند و گمان 
کردند با سوزاندن قرآن این کتاب فراموش 
می شود، دیدیم که توجه جهانیان روز به روز 
به این کتاب الهی بیشــتر گردید به نحوی 
که در کشــور آمریکا در سال های گذشته 

کتابی که بیش از همه کتاب ها منتشر شد، 
ترجمه قرآن مجید به زبان انگلیســی بود؛ 

یعنی همان کتابی که آن را آتش زدند. 

و گروهي هم در دین ما شبهه ایجاد مي کنند 
و مفاهیم قرآني را زیر ســوال مي برند، و به 
روح قــرآن ما حمله مي کننــد.  هم چون 
نوشــتن کتاب  آیات شیطانی که کار بسیار 
زشــتی بود، ولی زمانی که امام)رحمه اهلل 
علیه( آن فتوا را دادند، این مسئله در سراسر 
جهان مطرح شــد، در آن سال در آمریکا و 
دیگر کشورها، قرآن، به عنوان پرفروش  ترین 
کتاب مطرح شد و به واسطه این دشمنی با 
روح قرآن، عده زیادی با این کتاب آسمانی 
آشنا شدند و مطمئناً آثار مثبت فراوانی هم 

بر جای گذاشت. 

هم چنین یک عده از مستشرقین، در لباس 
استشــراق هجمه به قرآن کرده و دســت 
به قرآن ســتیزي زدند. از جمله نسبت به 
شــیعیان مدعی شــدند که آن ها کاري به 

قرآن ندارند.

در این میان فعالیت قرآن پژوهان و کسانی 
که با احســاس وظیفه بــرای حفظ قرآن 
جان فشــانی می کنند، و در این راه، شبهات 
را پاســخ می دهند و با ترجمه قرآن،  آموزه 
 های آن را نشر می دهند، تمامی این مسائل، 
جوابــي براي ایــن حرف هاي بي اســاس 
دشمنان، و گامی در راستای رفع مهجوریت 

قرآن کریم است.

شکایت قرآن در قیامت

یکی از شــاکیان در روز قیامت قرآن است. 
شکایت  قرآن درباره کسانی است که آن را 
پشت ســر افکنند و نسبت به آن بی اطالع 

باشند.

 امام صادق علیه السالم می فرماید: »ثاََلثٌَۀ 
ِ َعزَّ َو َجلَّ َمْسِجٌد َخَراٌب الَ  یَْشــُکوَن إِلَی اهلَلَّ
اٍل َو ُمْصَحٌف  یَُصلِّي فِیِه أَْهُلُه َو َعالٌِم بَْیَن ُجهَّ
ُمَعلٌَّق َقْد َوَقَع َعلَْیِه ُغَباٌر الَ یُْقَرأُ فِیِه؛ سه چیز 
نزد خدا شــکایت می  کنند: مســجدی که 
خراب شده و در آن نماز خوانده نمی  شود، 
عالمی که در بین مردم قرار دارد و از او بهره 
نمی  برند، و قرآنی که غبار روی آن را گرفته 

و خوانده نمی  شود«.

پیامبر)صّلی اهلل علیه وآله  شــکایت 
وسّلم( از امت

پیامبر اســالم )صلّی اهلل علیه وآله وســلّم( 
طبق آیه ســی ام ســوره فرقــان از برخی 
مســلمانان به خداوند شکایت می  کند: »یا 
َرِبّ إَِنّ َقْوِمي اتََّخُذوا هــَذا الُْقْرآَن َمْهُجوراً؛ 
پروردگارا! این قوم من قرآن را ترک گفتند 

و از آن دوری جستند«.

آری آن حضرت از گروه عظیمی از مسلمانان 
به پیشگاه خدا شکایت می  برد که این قرآن 
را به دســت فراموشی ســپردند، قرآنی که 
مملو از برنامه  های زندگی می  باشــد، این 
قرآن را رها ســاختند و حتی برای قوانین 
مدنی و جزائیشان دســت گدایی به سوی 

دیگران دراز کردند!

مهجور  قرآن  )نگذاریم  آخر:  ســخن 
بماند(

واقعا شرم آور است که با قرآن چنین کردیم، 
با چه روئی به محضر رســول گرامی )صلّی 
م( و قرآن عزیز و باالتر  اهلل علیه وآله وســلّ
از همه خداوند متعــال رویم، آیا به ما نمی  
گویند هدف از نزول قــرآن همین بود که 

کردید؟!

نتیجه اینکه در چنین زماني ما باید قرآن را 
تنهــا نگذاریم تا قرآن هم ما را تنها نگذارد. 
نباید قرآن و پیامبر اســالم )صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم( روز قیامت از ما شکایت کنند، 
بلکه باید همــواره، مخصوصاً در ماه مبارک 
رمضان که به تعبیر قرآن ماه قرآن اســت، 
در معارف و دســتورهای الهی که در قرآن 
آمده بیندیشــیم، و دردها و آالم و بیماري 
ها و مشــکالت خویش را در سایه عمل به 
آن درمان کنیــم، باید به قرآن بازگردیم، و 
آن را فراگیریم، و شعاع نور آن را در سراسر 
زندگی و اعمال و حرکاتمــان بیندازیم، تا 
مبادا جز افرادی باشــیم که پیامبر اســالم 
م( از آنها شکایت  )صلّی اهلل علیه وآله وســلّ

خواهد کرد.

منابع:
1. بیانات معظم له

2. تفسیر نمونه
3. انوار هدایت، مجموعه مباحث اخالقی
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2یادداشت
مقام معلم در آینۀ قرآن و حدیث

 از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

علم مهم  ترین سرمایه بشر است؛ اسالم نیز 
برای علم محدودیت قائل نیست، و هیچ حد 
و مرزی را نمی  شناسد، به نحوی که تا چین 
و ثریا نیز باید در طلبش دوید، و از گاهواره تا 

گور ادامه دارد.

به این ترتیب در منطق اســالم کلمه »فارغ 
التحصیل« یک کلمه بی  معنی اســت، یک 
مسلمان راستین هرگز تحصیل علمش پایان 
نمی  پذیرد، همواره دانشــجو است و طالب 

علم، حتی اگر برترین استاد شود.

از ســوی دیگر، تعلیم و تربیت، در تعلیمات 
اســالم جایگاه ویژه  ای دارد و جایگاه روشن 
و قاطعی درباره آن در آیات و روایات اسالمی 
دیده می  شــود، در همه جا روی ارزش های 
تعلیم و تربیت تکیه شــده، و مسائل تربیتی 
در سرلوحه برنامه قرار گرفته، به نحوی که از 
نظر نیاز به معلم ، اسالم مرز نمی  شناسد چرا 
که حکمت گمشده مؤمن است، نزد هر کس 
بیابــد آن را می  گیرد و اگر گوهری از دهان 
ناپاکــی بیفتد آن را برمی  دارد. این مســأله 
نشان می دهد مقام معلم در اسالم بسیار واال 

و برجسته است.

در حقیقت، وجود آموزش  های کافی و باسواد 
بودن مردم، از جمله شــاخص  های توسعه 
است. جامعه بی سواد و آموزش ندیده و جامعه 
 ای که در آن مدرسه و دانشگاه و معلّم  و استاد 
به اندازه کافی وجود نداشته باشد، جامعه  ای 
توسعه نیافته و عقب  مانده است و تجربّیات 

جهان امروز بهترین گواه این معناست.

لذا امیرمؤمنان علی علیه السالم جهل را ریشه 
هر بدی: »اَلَْجْهُل اَْصُل ُکِلّ َشــٍرّ«و معدن هر 
ِرّ «و نادانی  بدی می  داند: »الَجهُل َمْعِدُن الَشّ
را دردناک  ترین دردها بر می  شمرد: »الَجْهُل 
اءِ«. که نشــان می دهد اســالم برای  أَْدَوأُ الَدّ
تعلیم و آگاهی بخشی مردم اهمیت ویژه  ای 

قائل است.

آیات و روایات زیادی وجود دارد که ارزش کار 
معلمی را روشن می  کند و بحث گسترده ای 
دربارۀ حقوق معلمان بر شاگردان یا بر جامعه 
اسالمی ارائه شده اســت. که در ادامه به آن 

اشاره می گردد.

اهمیت تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن

در قــرآن، آیات فراوانی در زمینه  »تعلیم« و 
»تعلّم« و »نشر علم« وجود دارد که ذکر همه 

آنها در این مختصر نمی  گنجد.

نگاه اجمالی به این آیات پنج گانه، از میان ده 
ها آیه از قرآن مجید در زمینه تعلیم و تربیت، 
اهتمام فوق العاده اسالم را نسبت به این امر 

مهم نشان می  دهد.

آیه نخســت،جهان را به منزله دانشــگاهی 
معّرفی مــی  کند، که تمــام مخلوقاتش به 
منظور علم و آگاهی هر چه بیشــتر انســان 
ها آفریده شــده اند؛ و هدف این بوده که در 
اسرار این پدیده  ها بیندیشند، و به علم و قدر 
پروردگار آشنا شوند؛ به تعبیر دیگر، »هدف از 
کّل جهان آفرینش، علم و دانش بوده است«

آیه دّوم،هدف از بعثت پیامبر اسالم صلی اهلل 
علیه و آله را گسترش علم و حکمت، و پرورش 
نفوس بر می شمرد، در این فراز قرآنی نه تنها 
به تعلیم کتاب و حکمت اشاره شده، بلکه به 
تعلیم آن اموری که بدون نزول وحی امکان 
دسترســی به آن نبوده است، نیز اشاره شده 
است:  »یَُعلُِّمُکْم مالَم تَُکونُوا تَْعلَموَن؛و آنچه را 

نمی  دانستید، به شما یاد دهد«.

درآیه سّوم، تعلیم و تربیت و آموزش حکمت، 
در دعای ابراهیم خلیل علیه السالم برای این 
اّمت آمده است؛ و به خوبی استفاده می  شود 
تعلیم و تربیت از اهداف شــناخته شده در 

میان اّمت های پیشین نیز بوده است.

ْکِر اْن ُکْنُتْم  در چهارمین آیه: »َفاْسَئُلوا اْهَل الذِّ
ال تَْعلَُموَن؛ اگر نمی  دانید، از آگاهان بپرسید«، 

در واقع به بنیان مسأله تعلیم و تربیت اشاره 
شــده است چرا که همه عقالی جهان بر آن 
صّحه می  نهند که همیشه  »نا آگاهان باید از 

آگاهان فرا گیرند«.

 آخرین آیه، مسلمانان را به دو گروه تفسیم 
می  کند: »معلّمان و متعلّمان« و در واقع هر 
مسلمانی باید جزء یکی از این دو گروه باشد، 
یا آموزش دهد یا فرا گیرد یا معلّم باشــد یا 

شاگرد.

تأمل در این آیه شــریفه نشان می دهد در 
اســالم همان گونه که تحصیل علم واجب 
است، تعلیم دادن به دیگران نیز جنبه وجوب 
و الزام دارد: »َولُِینِذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إِلَْیِهْم؛ 
باید به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنها 

را انذار نمایند«.

تعّلم موسی )علیه السالم( از خضر )علیه 
السالم(

مسأله انتخاب  معلم  و اســتاد و دلیل  راه  در 
مســیر تربیت  نفوس  و سیر و سلوک الی اهلل 
به حدی اهمیت دارد که گاه انبیای الهی، در 
مقطع خاصی نیــز مأمور به این انتخاب می 
 شدند. داستان خضر و موسی علیه السالم در 
سوره کهف در قرآن مجید که داستانی بسیار 
پر معنی و پرمحتوا اســت، چهره  ای از این 

انتخاب است.

موسی علیه الســالم مأمور می شود برای فرا 
گرفتن علومی که جنبه نظری نداشت، بلکه 
بیشــتر جنبه عملی و اخالقی داشــت نزد 
پیامبر و عالم بزرگ زمانش که قرآن از او به 
عنوان  »َعْبًدا ِمْن ِعَباِدنَا آتَْیَناُه َرْحَمًۀ ِمْن ِعْنِدنَا 
َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعلًْما؛ بنده  ای از بندگان ما که 
او را مشمول رحمت خود ساخته و از سوی 
خود علم فراوانی به او تعلیم داده بودیم.« یاد 

کرده، حاضر شود.

موسی علیه السالم با نشانه  ای که در دست 

داشت به  دنبال آن معلّم  الهی می  گشت تا از 
علومی که خدا به او تعلیم داده بود بهره ببرد، 
هنگامی که بعد از یک ماجرای مفّصل به او 
رسید گفت: »َهْل اتَِّبُعَک َعلی  اْن تَُعلَِّمِن ِمّما 
ُعلِّْمَت ُرْشداً؛ آیا من از تو پیروی کنم )و همراه 
تو بیایم( تا از آنچه به تو تعلیم داده شده است 
و مایه رشد و صالح است به من بیاموزی!«. 
اینها علومی بودند که عالوه بر علم شریعت به 

موسی تعلیم شد.

در مجموع این ماجرا به خوبی نشان می  دهد 
پیدا کردن رهبری آگاه و فرزانه، و بهره گیری 
از علــم و اخالق او تا آن حد اهمیت دارد که 
پیامبر اولو العزمی همچون موسی مأمور می 
 شــود که راه دور و درازی را برای حضور در 
محضــر او، و اقتباس از چــراغ پر فروغش، 

بپیماید.

خداوند، اولین معلم

خداوند نخستین معلم  است، در قرآن به آیاتی 
برمــی  خوریم که خداوند خــود را به عنوان 
معلم  معرفی کرده، گاه به آدم)علیه السالم( 
علم اسماء می  آموزد: »َوَعلََّم آَدَم اْلَْسَماَء ُکلََّها؛ 
سپس علم اسماء  را همگی به آدم آموخت«، 
و گاه به نوع انسان آنچه را نمی  داند از طریق 
تکوین و تشریع )بخشــی را به صورت علوم 
فطری در نهادش آفرید، و بخش دیگری را به 
وسیله عقل و تدبیر در عالم آفرینش و بخش 
سومی را به وســیله انبیاء( می آموزد: »َعلََّم 
اْلِنَْساَن َما لَْم یَْعلَْم  ؛ به آدمی آنچه را که نمی 

 دانست تعلیم داد«.

 گاه قلم به دست او داده و نوشتن می  آموزد: 
»الَِّذي َعلََّم بِالَْقلَِم؛ همان کســی که بوسیله 
قلــم تعلیم نمود«، گاه یک حرف و دو حرف 
بر زبانش می  نهند و شــیوه سخن گفتن به 
ْحَمــُن * َعلََّم الُْقْرآَن  او تعلیم می  دهد: »الَرّ
* َخلََق اْلِنَْســاَن * َعلََّمــُه الَْبَیاَن«؛ خداوند 
رحمان، قرآن را تعلیم فرمود، انسان را آفرید، 

و به او »بیان« را آموخت«.

به این ترتیب او هم معلّم بیان اســت، و هم 
معلّم قلم، و هم معلّم اموری که انسان از آن 
آگاهی نداشته است، این تعلیمات ممکن است 
اشاره به تعلیمات فطری  باشد که به صورت 
خالصه و سربسته در درون جان انسان است، 

و نیز ممکن است اشاره به وجود ابزار و اسباب 
و مقدماتی باشد که خدا در انسان آفریده، و 
او را قادر بر اختراع زبان و خط و کشف سایر 

واقعیات جهان هستی کرده است.

الســالم(،  ائمه اطهار )علیهم  انبیاء و 
معلمان بزرگ تاریخ بشریت

تعلیــم  و تربیت انســان از جمله مهم ترین 
برنامه پیامبران است، انبیای الهی آنچه را خدا 
به عنوان وحی، به آنان تعلیم  کرده، از طریق 
استدالل، انذار، بشارت، موعظه و اندرز و نفوذ 

در دل ها، به مردم تعلیم  می دهند.

لــذا پیامبران بزرگ تریــن معلّمان در عالم 
بشریّتند. البته پیغمبران خدا همانند معلمانی 
بودند که هر کدام جامعه بشــریت را در یک 
کالس پرورش می  دادند، بدیهی است دوران 
تعلیم هر یک که تمام می  شد به دست معلم  

دیگر، در کالس باالتر سپرده می  شدند.

بدین ترتیب نوح علیه السالم مسئول تعلیم 
و تربیت انســان  ها در نخستین مقطع بود، 
ابراهیم علیه السالم در مقطع دیگر و همچنین 
موسی و عیسی علیهما السالم هر کدام معلم  

و استاد یکی از این مقاطع بودند.

حال با گذشت  زمان  و آمادگی  نوع  بشر برای  
تعلیمات  عالی  تــر، ادیان الهی تدریجاً کامل 
 تر، و تعلیمات آنها عمیق  تر شــد تا نوبت به 
آخریــن و کامل  ترین آیین الهی یعنی آیین 
اســالم رســید و فرمان  »الَْیْوَم اْکَملُْت لَُکْم 
دیَنُکْم َو اتَْمْمُت َعلَْیُکْم نِْعَمتی َو َرَضیُت لَُکُم 
االْســالَم دیناً؛ امروز دین شما را کامل کردم 
و نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و اسالم 
را به عنوان آیین )جاویدان( شــما پذیرفتم« 
صادر شد، و خاتم انبیا محمد صلی اهلل علیه و 

آله مامور تعلیم این مقطع شد.

به تعبیر دیگر انبیای پیشین، برای اینکه انسان 
بتواند در این راه پرنشیب و فرازی که به سوی 
تکامل دارد پیش برود، هر کدام قســمتی از 
نقشه این مسیر را در اختیار او گذاردند، تا این 
شایستگی را پیدا کرد که نقشه کلی و جامع 
تمام راه را، به وسیله آخرین پیامبر از سوی 

خداوند بزرگ، در اختیار او بگذارد.

لذا از اهداف بعثت پیامبر اسالم، آموزش مردم 

شمرده شده: »َویَُعلُِّمُهُم الِْکَتاَب َوالِْحْکَمَۀ؛ و 
به آنان کتاب )قــرآن( و حکمت می آموزد« 
و رســول خدا صلــی اهلل علیه و آلــه نیز از 
اهداف بعثت خود را، آموختن مردم می  داند: 
»وبالّتعلیم أُرسلتُ ؛  من فرستاده شدم برای 

تعلیم«.

در این میان نیاز مــردم به پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله، برای تبیین پیچیدگي ها و تفسیر 
مجمالت قرآن کریم است که سبب ارتباط 
آنها با ســّنت رســول اهلّل می  شــود، همان 
ارتباطی که آنهــا را در همه زمینه  ها هادی 
و راهگشاســت؛ به تعبیر دیگر قرآن همانند 
کتابی است که شاگردان، احساس می  کنند 
برای فهم آن در پاره  ای از قسمت ها نیاز به 
معلّم  دارند و پیوند آنها با معلّم ، حقایق زیاد 

دیگری را نیز برای آنها روشن می  سازد.

حال سؤال در این است که آیا پس از رسول 
خــدا، این معلّــم الهی همچنــان در میان 
مســلمانان وجود دارد یا نه؟ بدون شک باید 
وجود داشته باشد و گرنه مشکالت، باقی می  
ماند. چرا که همه انسان  ها با پشتیبانی فطرت 
و فرمان عقل، در جســتجوی کمال هستند. 
و باید راهی پر فراز و نشــیب و طوالنی را به 
ســوی خدا، به سوی کمال مطلق و به سوی 

تکامل معنوی در تمام ابعاد بپیمایند.

درست است خداوند انسان را با نیروی عقل 
و خرد مجّهز ساخته، وجدانی قوی و پربار به 
او داده، کتاب  های آسمانی برای او فرستاده، 
ولی این انسان ممکن است با همه این وسائل 
تکوینی و تشریعی باز، در تشخیص مصداق 
کمال، گرفتار اشتباه شود و به جای اینکه راه 
تکامل را بپیماید، راه انحطاط و نقصان را طی 

کند.

مســلماً وجود یک پیشــوای معصوم، خطر 
انحراف و گمراهی را تا حّد زیادی تقلیل می  
دهد، و به این ترتیب »وجود امام علیه السالم، 

تکمیل کننده هدف آفرینش انسان است«.

و اینجاست که ما معتقدیم در هر عصر و زمان 
امام معصومی وجــود دارد که علم قرآن نزد 
اوست، و او همان کسی است که پیغمبر اکرم 
م در روایت متواتر  صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
ثقلیــن از او به عنوان »عتــرت« یاد کرده و 
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پیوندش را با قرآن تا دامنه قیامت ناگسستنی 
دانســته اســت و فرموده: »إِنِّي تَارٌِک فِیُکُم 
ْکُتْم بِِهَما لَْن تَِضُلّوا، ِکَتاَب  َقلَْیِن َما إِْن تََمَسّ الَثّ
ِ َو ِعْتَرتِي أَْهَل بَْیِتــي، َو إِنَُّهَما لَْن یَْفَتِرَقا  اهلَلّ
َحَتّی یَِرَدا َعلَــَيّ الَْحْوَض؛ همانا من در میان 
شــما دو چیز سنگین و گران مي گذارم، که 
اگر بدانها چنگ زنید هرگز پس از من گمراه 
نشــوید: کتاب خدا و عترت من أهل بیتم، و 
ایــن دو از یک دیگر جدا نشــوند تا در کنار 

حوض کوثر بر من درآیند«.

برات آزادی از دوزخ برای معلم و متعلم

در روایتی معــروف از پیغمبر اکرم صلی اهلل 
علیه وآله وسلّم آمده است که وقتی معلمی به 
کودکی بسم اهلل الرحمن الرحیم را یاد بدهد 
و او تکــرار کند، خداوند چهار برات آزادی از 
دوزخ را بــرای معلم و متعلــم و پدر و مادر 
ِبیِّ بسم  معلم می  نویسد: »اْذا قاَل الُمعلِّمُ  لِلصَّ
بیُّ بســم اهللَّ  اهللَّ الرحمن الرحیم )و قاَل الصِّ
ِبیِّ َوبََرائًَۀ  الرحمن الرحیم( َکَتَب اهللَّ بََرائًَۀ لِلصَّ
لَبََویِْه َو بَرائَــًۀ لِلُمَعلِّم ؛ هنگامی که معلم  به 
کودک بگوید: بسم اهللَّ الرحمن الرحیم )و او 
تکرار کند( خداوند فرمان آزادی از دوزخ برای 

کودک و پدر و مادرش و معلّم  می  نویسد«.

این روایت نشان از جایگاه ویژه تعلیم و تربیت 
در اسالم دارد. شما معلمان باید خدا را شکر 

کنید که در این مسیر قرار گرفته اید.

عواقب بی احترامی به معلم

پیامبــر اکرم صلی اهلل علیه وآله وســلّم می  
فرماید: »ثاََلثٌَۀ اَلیَْسَتِخفُّ بَِحّقِهْم إاّلُمَنافٌِق بَّیُن 
ْیَبِۀ فِی الْساَلِم َو الَماُم الُمْقِسُط  الّنَفاِق: ُذوالشَّ
َو ُمَعلّمُ  الَخْیِر؛ سه گروه هستند که حّق آنها را 
فقط منافقان واضح النفاق کوچک می  شمرند: 
کسی که عمری را در اسالم گذرانده، پیشوای 
عادل و کسی که نیکی را آموزش می  دهد«.

در این فراز روایی معلّمان خیر کسانی هستند 
که نیکی  ها را به مردم یاد می  دهند؛ کسی  
که حّق معلّمان خیر را سبک بشمرد، منافق 

بّین النفاق است.

»معلّم خیر« تعبیر جالبی است و همه اموری 
که دارای منشأ خیری است در ذیل آن داخل 
اســت. تعبیر خیر علوم قرآن و علومی مانند 

حدیث، فقه، علوم طبیعی، پزشکی، علومی 
که باعث آبادی جامعه اســت و علوم نشأت 
گرفته از مبادی الهی که خیر و برکتی برای 
جامعه دارد همه را شــامل می  شود، چرا که 
خیر یکی از وسیع ترین کلمات است و تمام 

پهنه جامعه انسانی را در بر می  گیرد.

احترامی کــه در همین روایت کوتاه به مقام 
معلّم گذاشته شده، احترام بزرگی است چرا 
که استخفاف کننده آن را منافق بیّن النفاق 

می  داند. 

هر کس کلمه ای به من بیاموزد مرا بنده 
خود کرده است

حقوق معلم  بر متعلم از حقوق واجب االتباع 
و الزم المراعــات حق معلم  اســت، این پدر 
روحانی که بســیار بر پدر جسمانی فضیلت 
دارد و او اگر وظیفه خود را به نحو احســن 
انجام دهد، موالی متعلم می  شود چنان که 
منسوب به علی علیه السالم است که فرمود: 
َرنی َعبداً؛ کسی که  »َمن َعلََّمنی َحرفاً َفَقد َصَیّ
مرا حرفی تعلیم دهد مــرا عبد و بنده خود 

کرده اســت«، و نیز درباره معلم بزرگ خود 
ٍد؛ من بنده   فرمود: »أَنَا َعْبــٌد ِمْن َعِبیِد ُمَحَمّ
ای از بندگان محمد صلی اهلل علیه وآله وسلّم 

هستم«.

حقوق معلم بر شاگرد

رعایت  حق  معلم  از وظایف  بزرگی  اســت  که  
شــارع  مقدس  بر دوش  ما گذارده است: امام 
صادق علیه الســالم در روایتی از علی علیه 
الســالم نقل می کنند که مولی بســیار می  

فرمودند:

 »إِّن ِمْن َحّق الَْعالِِم أَْن اَل تُْکِثَر َعلَْیِه الّسَؤاَل 
َو اَل تَأُْخَذ بَِثْوبِِه َو إَِذا َدَخلَْت َعلَْیِه َو ِعْنَدُه َقْوٌم 
َفَسلّْم َعلَْیِهْم َجِمیعاً وَ ُخّصُه بِالّتِحّیِۀ ُدونَُهْم و 
َاْجلِْس بَْیَن یََدیِْه َو اَل تَْجلِْس َخلَْفُه و اََل تَْغِمْز 
بَِعْیِنَک َو اَل تُِشــْر بَِیِدَک َو اَل تُْکِثْر ِمَن الَْقْوِل 
َقاَل ُفاَلٌن َو َقاَل ُفاَلٌن ِخاَلفاً لَِقْولِِه و اََل تَْضَجْر 
بُِطــوِل ُصْحَبِتِه َفإِنَّما َمَثُل الَْعالِِم َمَثُل الّنْخلَِۀ 
تَْنَتِظُرَها َحّتی یَْســُقَط َعلَْیَک ِمْنَها َشْيٌء؛ از 
حق عالم بر تو این اســت که زیاد از او سؤال 
نکنی و لبــاس او را نگیری و اگر بر مجلس 

عالم وارد شدی و نزد او عده  ای بودند سالم 
بر همه آنها کن و سالم و درود ویژه خود را به 
آن عالم  تقدیم نما و برای نشستن، جایگاهی 
را در برابر او انتخاب کن  و پشت سر او منشین 
و با گوشه چشم به او نظر میفکن و با دست 
خود به او اشــاره نکن، )که بی احترامی به او 
است( و زیاد نگو فالنی و فالنی برعکس قول 
شــما گفته  اند، و با زیاد صحبت کردن او را 
ناراحت کن، زیرا مثل عالم و دانشــمند مثل 
درخت خرمائی اســت که انتظار کشیده می 
 شود چه موقع از آن رطبی فرو افتد«. یعنی 
او باید افاضه کند نه با سؤال کردن مرتب او 
را رنج دهی! و چنانکه او را آماده پاسخ گویی 

دیدی از او سوال کن.

بخشنده  ترین بخشنده  ها کیست؟

 در حدیثی از رسول خدا صلی اهلل علیه وآله 
وسلّم می  خوانیم: »اال اْخِبُرُکْم بِاْجَوِد االْجَوِد؟ 
ُد! َو انَا اْجَوُد ُولْــِد آَدَم! َو  ُد االْجــوَ ُ  االْجــوَ اهللَّ
اْجَوُدُکْم ِمْن بَْعدی َرُجل َعلَِم ِعلْماً َفَنَشَر ِعلَْمُه 
ًۀَوْحَدهِ!؛ آیا به شما خبر  یُْبَعُث یَوَم الِْقیاَمِۀ امَّ

دهم که بخشنده  ترین بخشنده  ها کیست؟ 
بخشنده  ترین بخشــنده ها خداست، و من 
بخشــنده  ترین فرزندان آدم هستم؛ و بعد از 
من از همه شــما بخشنده  تر کسی است که 
علم و دانشــی را فرا گیرد، و آن را نشر دهد 
و به دیگران بیاموزد، چنین کسی روز قیامت 
به تنهایی به صورت اّمتی برانگیخته خواهد 

شد«!

تعبیر به اّمت به خوبی نشــان می  دهد که 
گسترش وجودی معلّمان به موازات گسترش 
تعلیمات آنها در میان جامعه بشری صورت می  
گیرد، و هر قدر شاگردان بیشتری را تعلیم و 
تربیت کنند به همان نسبت شخصّیت معنوی 
و اجتماعی آنها گسترده  تر می  شود و گاه به 

اندازه یک اّمت می  گردد.

درود فرستادن بر معلم

در روایات اسالمی مقام معلّم آنقدر واالست 
که خدا و فرشتگان و همه موجودات، حّتی 
مورچه در النه خــود و ماهیان در دریاها بر 
کسی که به مردم نیکی تعلیم کند درود می  

فرســتند؛ چنانکه در حدیثی از رسول خدا 
م آمده اســت: »انَّ  صلی اهلل علیه وآله وســلّ
َّنْملَِۀ فی ُحْجِرها َو َحّتی  َ و َمالئَِکَتُه َحتَّی ال اهللَّ
ـوَن َعلی ُمَعلِِّم الّناس  الُْحوِت فِی الَْبْحِر یَُصلُـّ

الَْخْیَر«.

بزرگی در ملکوت آسمان ها

طبق روایت امام صادق علیه السالم، اگر کسی 
برای خدا دانش آموخت، و برای او عمل کرد، و 
تعلیم  داد، در آسمان ها عظیم  و بزرگ خوانده 
می  شود: »َمْن تََعلّم هلّل عّزَوجلَّ و َعِمل هلّل و 

َعلَّم هلّل ُدِعَی فی َملَُکوِت الّسماوات َعظیماً«.

در مجموع به قدری آیات نورانی قرآن کریم 
و کلمــات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السالم گویا اســت که جای توضیح نیست، 
خداوند ما را مــؤدب به اخالق الهی گرداند، 
تا در رعایت حــق معلّم و عمل به علم خود 

کوشا باشیم.

ســخن آخر: )یادی از شهید مطّهری 
رحمه اهلل(

و چه خوب اســت که روز شــهادت آیه اهلل 
مطهری رحمه اهلل را روز معلّم نامیدند. واقعاً 

آن شهید عزیز معلّمی بزرگ و شایسته بود.

من با ایشــان دوستی و ارتباط داشتم و او را 
می شناختم و این شناخت در دوران 45 روزه 
زندان در سال 42 به حّد کمال رسید. رژیم 
منحوس پهلوی 53 نفــر از علما و خطبای 
تهــران را در آن ایّام دســتگیر و در محیط 
کوچکی زندانی کرد؛ اطاقی که کمتر از هفتاد 
متر بود و سهم هر زندانی یک متر و نیم می 
شد! زندگی در چنان مکانی با آن محدودیّت 
ها کار آسانی نبود. برخی که ظرفّیت کمتری 
داشــتند اظهار ناراحتی و حّتی گاه فزع می 
کردند؛ هر چند سخن خالفی نمی گفتند. اّما 
شهید مطهری از کسانی بود که روحّیه بسیار 
قوی داشت و در مباحث علمی که مطرح می 
شد شرکت فّعال داشت و نظرات خوبی ارایه 

می کرد. عاش سعیدا و مات سعیداً.

منابع:
1. تفسیر نمونه

2. پیام قرآن
3. بیانات معظم له
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سازمان صلیب سرخ جهانی
 از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی 

1پرونده ویژه

ما در عصری زندگی می کنیم که با وجود 
تصویــب قوانین مربوط به حقوق بشــر و 
علی رغم وجود نهاد هــای بین المللی و 
روز  انسانی هر  جهانی مشــکالت جامعه 
بیشــتر می شــود و در چنین شــرایطی 
وجود یک ســازمان منظم و تعلیم دیده 
برای حــوادث مختلــف اجتماعی، مانند 
و جمعیت  سازمان صلیب ســرخ جهانی 
هالل احمر روشــن تر و مهــم تر از هر 

زمانی است.

البته صلیب ســرخ یک ابــداع غربی بود 
برای اینکه کمک های مردمی را داشــته 
باشــد، ما نمی توانســتیم از کمک های 
صلیب ســرخ بهره مند شــویم تــا اینکه 
هالل احمــر به میدان آمــد و به عنوان 
یک نهاد منظم کمک های بشردوســتانه 

ارائه کرد.

با  مطابق  احمر؛  هالل  و  سرخ  صلیب 
وجدان های بیدار بشری

ما معتقدیم تشــکیالتی هم چون صلیب 
ســرخ و هالل احمــر، از وجــدان بیدار 
بشــری که در همه انسان ها کم و بیش 

وجود دارد سرچشمه گرفته است.

بنابرایــن بایــد کاری کرد کــه وجدان 
عمومــی مردم جهــان افــراد متخلّف را 
منزوی کند، باید در این راســتا به قدری 
تبلیغات و اطالع رســانی شود تا افرادی 
مخالفت  بشردوســتانه  برنامه های  با  که 
می کنند، منزوی شــوند و اگر ما به این 
نقطــه برســیم کمک بزرگی بــه اهداف 

صلیب سرخ و هالل احمر کرده ایم.

بنی آدم اعضای یک پیکرند

ما معتقدیم بشــر جامعــه واحدی بیش 
انجام شــده  و مرزبنــدی  های  نیســت 
مصنوعی است، تمام کسانی که روی کره 
زمین زندگی مــی کنند همه یک جامعه 

و با هم مرتبط هستند.

با توّجه به همبســتگی افــراد و اعضای 
پیکر جامعه انســانی، فقــدان یک فرد، 
روی همــه اجتماع اثر می  گذارد و »فرد 

به این صورت، عین اجتماع« می  شود.

لــذا نباید تفاوت زبان، مرز و تمدن  ها را 
دلیل بر جدایی بین افراد بشــر دانست، 
ایــن مطلب یکــی از دســتورات اصلی 
مذهب ما به شــمار می آید، از این رو در 
مســائل مربوط به کمک های انسانی در 
آیات و روایات ما روی کلمه »بنی آدم« 
تاکید خاصی شده اســت، نه روی کلمه 
اســالم و مســلمین، این نشــانه فراگیر 

بودن تعلیمات دینی ما است.

از پیامبر گرامی اســالم صلّــی اهلل علیه 
وآله وســلّم نقل شــده که می فرمایند 
فرزنــدان آدم همــه اعضــای یک بدن 
هســتند و اگر عضوی ناراحت شــد بقیه 

نیز همکاری می کنند. اعضا 

در حدیــث دیگــری نیز داریــم که اگر 
مســلمانی صدای ناله مظلومی را بشنود 
و بــه طرف او نرود و به او پاســخ ندهد 

نیست. مسلمان 

شــعرای ما نیز که اشعارشــان در سایه 
تعلمیات مذهبی اســت، ایــن مطلب را 

منعکس کرده  اند.

به قول سخنور نامی  »سعدی شیرازی«:

بنــی  آدم  اعضــای  یکدیگرنــد کــه در 
آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو 
ها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی  نشــاید که 
نهند آدمی  نامت 

از این رو ما کامال با اهداف شما )نهضت 

بین المللــی صلیب ســرخ و هالل احمر( 
بین  هماهنگ هســتیم و هیــچ جدایی 

خود و شما در این اهداف نمی بینیم.

نقش باورها و اعتقادات دینی در موفقیت  
های صلیب سرخ و هالل احمر

بی تردید اعتقــادات مذهبی، عامل موثر 
در گرایش انســان ها بــه ارائه خدمات 
بشردوســتانه اســت. در این میان پایه و 
اصل کمک های مردم به صلیب ســرخ و 
هالل احمر، برگرفتــه از باور های دینی 
و مذهبی است. لذا شاهدیم مردم جهان 
براســاس احساس مســؤولیت و داشتن 
تفکرات دینی به صلیب ســرخ کمک می 

کنند.

هــم چنیــن در ایــران اســالمی مردم 
مسلمان براســاس باورهای مذهبی خود 
در حوادث مختلف کمــک های فراوانی 
را به آســیب دیدگان دارند که گاهی در 
برخی حــوادث غیرمنتظره شــاهد صف 
هــای طوالنی مــردم بــرای کمک های 
نقــدی و غیرنقــدی هســتیم، همه این 
اقدامات برگرفتــه از اعتقادات مذهبی و 

انسان دوستانه آن هاست.

البته کمک های بشردوســتانه در قانون 
اساســی ایــران نیز دیده شــده که این 
قانون مترقی نیــز برگرفته از آموزه های 
دینی ما اســت که کمک هــای مردمی 
نباید منحصر به گروه و یا مذهب خاصی 

صورت گیرد.

در مجمــوع ما معتقدیم ایــن تفکر باید 
برای همیشه تقویت و حفظ شود. چراکه 
قوانین جهانی نتوانسته است کمک های 
بشر دوســتانه را برای انســان ها تأمین 
کنــد. حال آنکه باورهــای دینی به نوبۀ 
خود عامل توســعه و موفقیت نهاد هایی 
هم چــون صلیب ســرخ جهانی و هالل 

احمر به شمار می آید.

لذا شایســته اســت مســئولین سازمان 
صلیــب ســرخ جهانــی در برنامه  های 
انسانی خود از ریشه  های مذهبی کمک 
بگیرند، و بــر روی اعتقادات مذهبی در 

کنند. تکیه  کارها 

ضرورت رعایت اصل بی طرفی صلیب 
سرخ جهانی

صلیب ســرخ جهانی از معدود نهاد های 
بیــن المللی مســتقل اســت کــه نباید 
دستخوش سیاســت بازی و دام سیاست 
بلکه در راستای  بازان استکباری شــود. 
نهادی  عنــوان  به  متعالــی خود  اهداف 
محبــوب در ســطح بیــن المللــی باید 

را حفظ کند. همچنان استقاللش 

فراموش نکنیم ســرمایه اصلی نهاد بین 
اعتمادی  جهانــی  ســرخ  صلیب  المللی 
است که مردم به آنان دارند و حفظ این 
اعتماد هم از ســوی مردم و هم از سوی 
مســئوالن این نهاد باید در دســتور کار 
باشد. از این رهگذر صلیب سرخ به دلیل 
انجام خدمات بشردوســتانه، اگر به دور 
از هرگونه شــائبه سیاسی کاری فعالیت 
کنــد، محبوب و مورد پذیرش تمام گروه 

های بشری باقی خواهد ماند.

البته ممکن است کسانی باشند که برای 
رســیدن به مقصود و هدف شــان از هر 
وســیله  ای اســتفاده کنند ولی سازمان 
صلیب ســرخ جهانــی بایــد مراقب این 
افراد باشــد و به آنها این اجازه را ندهد. 
چرا که حســاب تشکیالت  هایی از جمله 
تشــکیالت صلیب سرخ جهانی از مسائل 

سیاسی جدا است.

لذا دســت انــدرکاران و مســؤوالن این 
تشکیالت باید در کمک های انسانی خود 
بی طرفانه عمل کنند و مراقب باشند که 
دولت هــای بزرگ این تشــکیالت را به 

نکنند. نفع خود مصادره 

ضرورت تبیین اطالع رسانی اقدامات 
صلیب سرخ و هالل احمر به مردم

خیلی از دستگاه ها دچار نقص در اطالع 

انجام می  رســانی هســتند، کار زیادی 
دهند امــا چون اطالع رســانی به مردم 
صورت نمی گیرد، فعالیت آنها دیده نمی 
شــود، در حالی که باید از ظرفیت رسانه 
ها در این مقوله اســتفاده شــود. اطالع 
رســانی، ریاکاری نیســت و باعث جلب 
اعتمــاد و جذب مشــارکت جهانی مردم 
در کار خدمات رسانی و امدادرسانی می 

شود.

در ایــن بین یکی از مشــکالت - کمیتۀ 
بیــن المللی صلیب ســرخ و هالل احمر 
- این اســت که اطالع رســانی قوی در 
این باره نشــده، که الزم اســت در این 
ارتباط اطالع رســانی خوبی داشته باشند 
تا همه با فعالیت  های آنان آشــنا شوند، 
اگر اطالع رســانی قوی تری در این راستا 
المللی صلیب  بیــن  نهــاد  صورت گیرد 
سرخ و هالل احمر، موافقان بیشتری در 

بین ما خواهند داشت.

و  سرخ  صلیب  )خدمات  آخر:  سخن 
هالل احمر عبادت است(

نهضت  )اعضای  شــما  ما 
سرخ  صلیب  بین المللی 

و هــالل احمــر( را 
مــی  فداکارانــی 

دانیــم که خطر 
پذیرفتــه  را 
بــرای  ایــد 
اینکــه خطــر 
دیگــران  از  را 

و  کنیــد  دفــع 
فــداکاری  ایــن 

از دیــدگاه مــا قابل 
است. تحسین 

کار شــما بســیار مقدس و در راســتای 
اهداف پیامبران الهی اســت، لذا خدمات 
شما یک نوع عبادت است، چراکه در آن 
بــه خلق خدا کمک رســانی صورت می 

گیرد.

از این رو ما احترام فراوانی برای خدمات 
شــما قائل هســتیم و برای موفقیت تان 
دعا می کنیــم، و از آنجا که باید در هر 
زمان و هر مکان به سوی تقویت این نوع 
فعالیت ها و کمک های انســان دوستانه 
بدون تفاوت بیــن مذاهب پیش برویم و 
به آن اهتمام داشــته باشیم. لذا از کمک 
های خود به صلیب ســرخ و هالل احمر 

نخواهیم گذشت. کم 

امیدواریم در کوشــش های خود موفق 
باشــید و بتوانید ایــن خدمت مردمی را 
روز به روز توســعه بیشــتری دهید و به 
اهــداف و ماموریت های خود جامه عمل 

بپوشانید.
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2پرونده ویژه

راهکارهای »جهش تولید« در بخش کشاورزی
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی 

تنهــا ثروت طبیعــی و فناناپذیر و دائمی 
که همیشه می توان روی آن حساب کرد، 
کشــاورزی و تولیدات کشاورزی است که 
یکــی از پایه اصلی اقتصــاد دنیای امروز  
و اساس زندگی انســان  ها است؛ چرا که 

غذای انسان را تهیه می  کند.

هم چنین انواع تجارت  ها و حتی بسیاری 
از صنایع، بدون کشاورزی مفهومی نخواهد 
داشت. لذا کشورهایی که از نظر کشاورزی  
پیشرفته  ترند، و به برنامه  ها و طرح  های 
کشاورزی  خود اهمّیت می  دهند، نه تنها 
در همۀ جوانب به پیشرفت  های چشمگیر 
دســت می یابند، بلکه بیشترین قدرت را 

نیز در جهان به دست می آورند.

اهمیت کشاورزی در اسالم

کشــاورزان، در شریعت اسالم از جایگاه و 
منزلت ارجمندی برخوردارند. از جمله در 
قرآن کریم اشارات پرمعنایی به کشاورزی  
بــه عنوان نعمت  های الهــی، وجود دارد، 
که نشــان می دهد اسالم نسبت به مساله 
کشاورزی اهمیت بسیار زیادی قائل است.

هــو چنین تشــویق ها و ترغیــب هائی 
که در منابع اســالمی در رابطه با مسأله 
کشاورزی شده، نشان می  دهد که  زراعت 
در اقتصاد اسالمی از چه اهمیت ویژه  ای 

برخوردار است.

در حدیثی می  خوانیم که از پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله پرســیدند: »بهترین اعمال 
کدام اســت«؟! فرمود: »زراعتی است که 
انســان زراعت می  کنــد و آن را اصالح و 
مرتب می  سازد و حق آن را نیز به هنگام 

درو کردن ادا می  نماید«

در حدیثی از امام صادق علیه السالم می  
یَْزَرُعوَن  اَْلَنَاِم  ُکُنــوُز  اِرُعوَن  اَلزَّ خوانیم : » 
ُ َعزَّ َو َجــلَّ َو ُهْم یَْوَم  َطیِّبــاً أَْخَرَجــُه اهلَلَّ
اَلِْقَیاَمــِۀ أَْحَســُن اَلنَّاِس َمَقامــاً َو أَْقَربُُهْم 
َمْنِزلًَۀ یُْدَعْوَن اَلُْمَباَرِکیَن؛ کشــاورزان گنج  
های مردمند، غذای پاکیزه را که خداوند 
ارزانی داشــته زراعت می  کنند و آنها در 
روز قیامت برترین مقام را دارند و به خدا 
نزدیکترند و آنها را بنام »مبارک ها« صدا 

می  زنند«

و نیز از پیامبر صلــی اهلل علیه و آله نقل 

راَعُۀ؛  شــده که فرمود: »الِکیمیاُء الکَبُر الِزّ
کیمیای بزرگ )که گمشــده بســیاری از 

مردم است( همان زراعت است«

پیشــوایان ما خود نیز اهمیت بسیاری به 
ایــن حوزه می دادند؛ بــرای مثال مردی 
امیرمؤمنان علیه الســالم را دید در حالی 
که هسته  های خرمای فراوانی در کنارش 
بود. از آن حضرت پرسید: »این هسته  ها 
به چه کار می  آید؟« امام پاسخ داد: »اگر 
خدا بخواهــد هزاران اصله خرماســت«. 
آن گاه همه آنها را کاشت و همه آنها سبز 

و بارور شدند.

حتی از روایات اسالمی استفاده می  شود 
نه تنها اقدام شــخصی به زراعت بســیار 
مطلوب است، بلکه سرمایه گذاری در این 
راه نیز مورد توجه پیشــوایان اسالم بوده 
است؛  از این مســأله به خوبی روشن می  
گردد که مقصود اســالم  »تحّرک هر چه 
بیشتر تمام ســرمایه  های انسانی و مالی 
اجتمــاع، در راه منافــع عمومی بندگان 

خداست«.

احیای زندگی در روستاها

روســتاها همیشه مراکز تولید کشور بوده 
 انــد؛ به نحوی که حل مشــکالت شــهر 
نشــینان به دست روســتائیان بوده و به 

برکت آن ها تغذیه می شده  اند.

متأسفانه ســوء مدیریت و مصرف گرایی، 
کشــاورزی ما را به مانند بســیاری دیگر 
از کشورهای اســالمی به نابودی کشانده 
است، تا آنجا که با داشتن آمادگی فراوان 
برای تولید انواع فرآورده های کشاورزی، 
بعضاً باید دســت نیاز به سوی بیگانه دراز 

نمائیم!

باید به ایــن واقعیت تلخ اعتراف نمود که 
توسعه ســریع صنعتی کشور، عدم وجود 
وســائل رفاهی در روســتاها، عدم توزیع 
عادالنــۀ ثروت و عــدم تأمیــن امکانات 
رفاهی در روستاها، به بهای کشیده شدن 
روستائیان به شهرها به امید زندگی بهتر 

و مزد بیشتر تمام شده است.

ســرمایه  های عظیمی که به بدترین وجه 
در کشــور مصرف می  شود در حالی است 
که روســتاهای کشــور، این کانون های 
ســازنده و پربار، بخاطر نداشــتن برخی 
امکانات، ســاکنان خود را از دســت می  

دهند.

اینها همه حکایت از نابودسازی کشاورزی 
است، که سرانجاِم آن تبدیل شدن به یک 
کشــور تک محصولی اســت  که ناچاریم 
درآمد عمده خود را که از نفت به دســت 
می آوریم، به پای فرآورده  ها و محصوالت 
کشــاورزی و دامی بیگانگان بریزیم، حال 
آنکه باید در انتظار روزی نشست که نفت 
تمام شــود و باتمام شــدن آن همه چیز 

مملکت تمام گردد!

البته بن بســت در زندگی وجود ندارد و 
بایــد راهش را پیدا کنیم، تا روســتاها به 
صورت اولیه خود بازگشــته و نقش مولد 

خود را باز یابند.

 در ایــن میان فراهم کــردن جاذبه  های 
کشاورزی، خانه سازی در روستاها، تأمین 
وسائل رفاهی و تمام نیازمندي ها در آنها، 
و تضمین خرید محصوالت کشــاورزی به 
قیمتی که کشاورزان را دلگرم و بی نیاز و 

مکفی المؤنۀ سازد، ضروری است.

هــم چنین به جــای ریختن پــول های 
سرشار به جیب واســطه  ها باید با فراهم 
ساختن یک سیســتم توزیع صحیح، پول 
را به روســتاییان داد که تولید گرند و نه 

واسطه و بیکار و دالالن بیعار!

در مجمــوع با اســتناد بــه کالم نورانی 
حضــرت علی علیه الســالم کــه فرمود: 
»امتــی که حق ضعیــف را از قوی نگیرد 
هرگز روی ســعادت را نخواهد دید«؛ باید 
کاری کــرد که روســتائیان به حق خود 

برسند.

محصوالت  تولیــد  در  خودکفایــی 
کشاورزی

امروز اگر چه دســتگاه هــای تولیدی و 
ماشینی آن قدر گســترده شده که همه 
چیز را تحت الشعاع قرار داده است، لیکن 
باز هم دامداری و کشــاورزی مهم ترین 
بخش تولید زندگی انســان را تشکیل می  
دهد، چــرا که پایه اصلــی تغذیه در این 
دو قســمت نهفته شده، و به همین دلیل 
رســیدن به حد خودکفایی در قســمت 
دامــداری و کشــاورزی نه تنهــا ضامن 
اســتقالل اقتصادی اســت که اســتقالل 
سیاســی نیز تا حد زیــادی به آن مربوط 

است.

اهمیت خــود کفایی وفتی دو چندان می 
شــود که بدانیم در شرایط فعلی هر ملتی 
نیازمند بیگانه باشــد مجبور است به آنها 
امتیاز بدهد، و ملت هایی که مواد غذایی 
خود را از جای دیگر وارد می  کنند بیچاره 

 اند. 

حضرت علی علیه الســالم همواره فرموده 
 انــد: »َمْن َوَجَد َماًء َو تَُراباً ثَُمّ اْفَتَقَر َفَأبَْعَدُه 
اهلَلّ ؛ هرکس دسترســی بــه آب و زمین 
کشــاورزی داشــته باشــد و فقیر باشد 

خداوند او را از رحمتش دور می  کند«.

این روایت برای کشــور ما و دیگر کشور 
هایــی که همچون مــا آب کافی و زمین  
های مســتعد در اختیار دارند و مردمش 

نیازمندند، زنگ خطری بزرگ است.

لذا حرف اساســی ما مبارزه با وابســتگی 
است. البته رهایی از سلطه اقتصادِی قدرت 
 های جهانی، بدون ســرمایه  گذارِی جدی 
در بخش تولید فرآورده  های  کشــاورزی 
و صنعتی ممکن نیســت. جامعه اسالمی 
زمانی می  تواند به عزت و سربلندی نایل 
شــود که بتواند قبل از هر چیز در بخش 
تولید، دســت کم در سطح تولیدات مواد 
غذایی و استراتژیک به خودکفایی برسد.

بنده جدا معتقدم کشــور مــا از تونایی و 
اســتعداد نیروی انســانی و منابع طبیعی 
بســیار باالیی برخوردار است و همچنان 
کــه در بخــش گنــدم ثابــت کردیم و 
بــه خودکفایی رســیدیم امــروز نیز می 
توانیــم در بخش برنج و دیگر بخش های 
کشاورزی این موفقیت را بدست آوریم تا 
هرگز تحریم های اقتصادی و سیاســی به 

مردم ما فشار وارد نکند. 

محصوالت  رویه  بی  واردات  از  دولت 
کشاورزی خودداری کند

خوشبختانه کشور ما از تمامی منابع غنی 
و قوی برخوردار اســت و تمامی میوه ها 
در چهــار فصل در کشــور وجود دارد، به 
همین دلیل ما چه نیــازی به واردات در 

بخش مواد غذایی داریم؟

فکر کنید با حدود ده هــا میلیون هکتار 
زمیــن زراعتی چــه ثــروت عظیمی در 
اختیار داریم و چه کشــاورزی وســیع و 
غنی و پربار می  توانیم داشــته باشیم، آیا 
با این حال شرم آور نیست که وارد کننده 

عمده محصوالت کشاورزی باشیم؟

آری واردات بی رویه، ظلم بزرگی اســت 
کــه بخش کشــاورزی را تهدید می کند. 
دولت باید مصالح را در نظر بگیرد و مانع 
این واردات بی رویه شود. البته مسئولین 
قول داده  اند که واردات را متوقف کنند و 
من امیدوارم بــه قول خود عمل کنند اما 

هنوز هم گویا واردات ادامه دارد.

دولــت دســت دالالن را از بــازار 
محصوالت کشاورزی کوتاه کند

سال هاســت که گفته می  شود دالل ها 
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بیشــترین درآمد محصوالت کشــاورزی 
را نصیب خــود می  کنند امــا هنوز این 
مشــکل حل نشــده اســت. جای تاسف 
اســت که گاهی تنها 20 درصد از قیمت 
 ها به کشــاورزان می رســد و 80 درصد 
نصیــب دالالن می  شــود، کار این افراد 
نوعی جنایت اســت. زیرا این روش سبب 

تضعیف کشاورزان می شود. 

کشــاورز یک سال تمام زحمت می کشد، 
ولی می بیند به عده  ای مفت خور جنس 
او را مــی خرنــد و چند برابــر قیمت در 
بازار می فروشند، یعنی بیشترین سود را 
دالالن مــی برنــد، در صورتی که یکی از 
دالیل مهاجرت از روســتا به شهر، همین 
سود ناچیز از محصوالت کشاورزی است.

اساساً تا این مشکل حل نشود کشاورزی 
ما جایــگاه خــود را پیــدا نخواهد کرد. 
پــس باید راه حلی پیدا کرد تا دســترنج 
کشــاورزان از بین نرود. وجود دالالن در 
بخش کشــاورزی، ظلم بزرگی اســت که 
باید هرچــه زودتر رفع شــود. چرا که با 
حذف واســطه  ها، ســطح تولید، افزایش  
یافتــه و راه برای کارهای غیــر تولیدی 

تدریجاً مسدود می  گردد.

اگر وضع به همین صــورت پیش برود و 
عده  ای مفت خور، دســترنج کشاورزان را 
به یغما ببرند؛ وضع کشاورزی ما خدای نا 
کرده اسفبارتر و رقت انگیزتر خواهد شد. 
حال آنکه اولین آزمون عدالت در حکومت 
اســالمی در مقابله بــا دالالن، همین جا 

روشن خواهد شد.

ضرورت مکانیزاسیون در کشاورزی

بدیهی است کشاورزی سنتی جواب نمی 
دهــد و باید به مکانیــزه تبدیل کرد، لذا 
تمام ملت های دنیا کوشش می  کنند که 
صنعت کشاورزی و دامداری خود را تا سر 
حد امکان توسعه دهند و از صنایع مدرن 

برای این توسعه کمک گیرند.

این امر نیز محقق نمی شــود، مگر این که 
امکانات الزم  و  ببینند  کشاورزان آموزش 

در اختیارشان قرار گیرد.

لذا مسئوالن باید تالش کنند تا از طریق 
آموزش  های مختلف، کشــاورزی سنتی 
را بــه ســوی صنعتی شــدن و انطباق با 
آخریــن فناوری های دنیا ارتقا دهند تا از 
هر وجب خاک و هر قطره آب این کشور 

استفاده شود.

جهش تولید با آبیاری نوین

هر چند در منابع آب کشور کمبود وجود 
دارد ولی با استفاده از همین مقدار آب و 
اســتفاده از روش  های مدرن آبیاری، می 
 توان به ســطحی از تولید دست یافت که 
عالوه بر تولید تمام نیاز های کشــاورزی 
داخل، بــه اندازه قابــل توجهی تولیدات 
کشــاورزی، از این کشور پهناور به خارج 

صادرات داشته باشیم.

اهمیت این مســأله از آن جهت است که 
ما به اندازه کافــی زمین داریم و اگر آب 
را هم هدر ندهیم جوابگو است لیکن باید 
از شیوه های نوین آبیاری بهره گرفت. که 
بــا وجود این دو نباید بیکاری در کشــور 

وجود داشته باشد.

ضرورت مهارت افزایی کشاورزان

لــزوم ســرمایه گــذاری الزم در بخش 
کارآموزی در راستای افزایش مهارت های 
نیروی انسانی انکار ناپذیر است، در قدیم 
نیاز  برای کشاورزی مهارت های چندانی 
نبود، اما امروز وضعیت دگرگون شــده و 
کشــاورزی، صنعت و تجارت شکل مدرن 
به خود گرفته و ســطح مهارت ها افزایش 
یافته اســت، امــروز در دنیا کســانی که 
مهــارت های فنی و حرفــه ای و کارایی 
بیشــتری دارند جلوتر هستند، ما هم باید 
کاری کنیم که بتوانیم سطح مهارت ها را 

افزایش دهیم. 

همان گونــه کــه وجــود کارگــران فّنی 
و آمــوزش دیــده، از هدر رفتــن نیرو و 
ســرمایه جلوگیری می  کنــد و به اتقان 
کار می افزاید، وجود نیروهای شایســته و 
ماهر در بخش کشاورزی نیز برای پیشبرد 
اهداف توسعه و استفاده بهینه از سرمایه 

الزم است.

ارتقــای بهــره وری و تدویــن اطلــس 
جغرافیایی

آب  های فراوانی در گوشــه و کنار محیط 
زندگــی ما به هدر مــی  رود و می توان از 
آن ها بهره برداری صحیح نمود. به یقین 
کوتاهی کردن در ذخیره  ســازی این آب 
 ها نوعی اسراف در مواهب الهی محسوب 
می شــود. همچنین آب  های موسمی که 
در بعضی از فصول ســال جاری می  شود 
و قابل ذخیره  ســازی است اما به راحتی 
به هــدر می  رود. حال آنکه در مقابل این 
سیالب ها می توان سّد محکمی ساخت، 
تا هم از ویرانی  های ناشــی از سیالب  ها 
جلوگیــری نموده، و هم از آب های جمع 
شده در مســیر کشــاورزی  و باغداری و 

آبادانی کشور به کار گرفته شود.

هــم چنیــن تهیــه و تدویــن »اطلس 
جغرافیایی بر اســاس نیاز هــا و امکانات 
مناطق مختلف کشــور« با بهره گیری از 
نظرات کارشناســان متخصص از ســوی 
دســتگاه های اجرایی، ضروری است، اگر 
این مهم اجرایی شــود معلوم می شود که 
چه منطقه ای چــه توانایی ها و ظرفیت 
هایی در تولید محصوالت کشاورزی دارد 
و مــی توان برای هر منطقه برنامه خاصی 

در نظر گرفت تا جوانان بیراهه نروند.

اهمیت این مســأله از آن جهت است که 
برخــی از افراد در بخش کشــاورزی، وام 
هایی گرفته اند و به دلیل عدم شــناخت 
کافــی و توانایی الزم در اموری ســرمایه 
گــذاری کرده انــد که حاصــل چندانی 
نداشــته اســت؛ ازاین رو ورشکست و به 
مشکالتی دچار شده اند؛ اگر به این افراد 
آموزش داده و راهنمایی های الزم انجام 
شــود از هدر رفتن منابع مادی و انسانی 
جلوگیــری و آثار و فواید بســیاری، عاید 

جامعه و مردم خواهد شد.

»جهش تولید« مســتلزم ســرمایه 
گذاری کالن دولت در بخش کشاورزی

احیای کشــاورزی بدون مدیــری به نام 
وزیر یا غیر آن امکان پذیر نیســت، بلکه 
به برنامه ریزی وســیع نیــاز دارد و تنها 

باشعار و حرف آن چنان که رسم بسیاری 
از ســخنگویان راحت طلب است، مشکل 

حل نمی  شود.

 لــذا دولت بایــد به بخش کشــاورزی و 
دامداری توجه بیشــتری داشــته باشند، 
و راهکار های مســئوالن جهاد کشاورزی 
از روی کاغــذ و مصوبه به ثمر نشســته و 
عملیاتی شــود؛ تا از ایــن رهگذر بخش 
مهمــی از درد های روســتائیان با عملی 

شدن وعده های مسئوالن، درمان گردد.

از جملــه مهــم ترین راهــکار در جهش 
تولید این اســت که دولتمردان عالوه بر 
آنکه مردم را نیز تشــویق می کنند که از 
طرق صحیح همه گونه ســرمایه گذاری 
در امر کشــاورزی  داشته باشند، خود نیز 
بیشترین و بهترین منابع در آمدی خود را 
به کشاورزی اختصاص دهند؛  چرا که در 
چنین شــرایط نابسامان اقتصادی، نادیده 
گرفتن نقش ســرمایه گزاري های عظیم 
دلیل بر بیگانگی از واقعیت ها و یا پشــت 

کردن به رشد اقتصادی است.

از دیگــر مســئولیت های دولــت، ایجاد 
هماهنگی بیــن واحد هــای تولیدی در 
بخش کشاورزی است؛ باید مشخص شود 
که نیاز جامعه چیست و چه مقدار است و 
بر اساس آن اقدام به تولید به خصوص در 
بخش کشاورزی کرد، در غیر این صورت 
ممکن است یا تولید در یک محصول زیاد 
شــود یا در مورد یــک محصول با کمبود 

مواجه شویم.

ایــن ناهماهنگی دســتگاه هــای تولید 
غذایی و خودســرانه بودن آنهــا یکی از 
بال هــای جامعه اســت و دولتمردان اگر 
برای هماهنگی بیــن این واحد ها برنامه 
ریزی کنند، گام بسیار مهمی را برداشته 
اند چرا کــه اگر نیازها تعیین شــد همه 
محصوالت تولیدی بــا قیمتی متعارف به 

دست مصرف کننده خواهد رسید.

هم چنین روســتائیان نمونــه باید تبلیغ 
شــوند؛ با چهره شــدن این افراد و الگو 
شــدن آنها در ســطح جامعه روستائیان 
دیگر از آن  ها الگو می گیرند و ایشــان را 

سرمشــق خود قرار می دهند؛ به هر حال 
فرهنگ تولید باید در اولویت باشد.

در مجمــوع بایــد همــه مســئوالن به 
ویــژه وزارتخانه  ها را متوجه مســئولیت 
سنگینشــان نمود تا در بخش کشاورزی 
کــه آمادگی کامل داریــم روی پای خود 
بایستیم و آبروی برای اسالم و مسلمانان 
شود و بگویند که جمهوری اسالمی ایران 

چنین خدمتی کرد.

راهکاری  قیمت،  ارزان  تســهیالت 
برای جهش تولید

یکی از مشــکالت کشــور ما این اســت 
که بانک هــا تمام توجه شــان به منافع 
خودشان است و کاری ندارند که دستگاه 
های تولیدی به ویژه در بخش کشاورزی 

ورشکسته شوند

افرادی هســتند که از مســائل کشاورزی 
آگاهــی کافی دارند، ولی پول و ســرمایه 
 ای که در این راســتا به کار گیرند ندارند، 
در این راســتا، بانک ها باید به این افراد 
تســهیالت بانکی ارزان قیمت ارائه دهند، 
ایــن گونه برنامه هر قدر توســعه یابد به 
ســود جامعه اســت و در ایجاد اشتغال و 
حرکت های اقتصاد مولد فوق العاده مؤثر 

است.

کوتاه ســخن اینکه اگر بانک ها به عقود 
شــرعیه عمل کنند و سرمایه  های مردم 
بــه طور صحیح بکار گرفته می شــود هم 
بانک از ربا نجات پیــدا می  کند و منافع 
مشروعی را به دست می  آورد، و هم  سطح 
تولید کشــاورزی  باال می  رود و هم جنبه 

اشتغال زایی و تولید مشاغل جدید دارد.

ســخن آخر: )صــادرات محصوالت 
کشــاورزی چارۀ رهایــی از اقتصاد 

نفتی(

از آنجا که بسیاری از تولیدات کشاورزی ، 
ممکن اســت در محل تولید قابل جذب 
نباشــد و باید آنها را جمع آوری کرده در 

بازارهای دنیا عرضه کنند.

تحقق این مهم در گــرو مدیریت صحیح 
بخش کشــاورزی است که در این صورت 

می توانیم حتی صادر کننده باشــیم، چرا 
که کشــور ما چهار فصل است و در طول 
ســال در نقاط مختلف آن محصول وجود 

دارد.

اهمیت این مسأله با توجه به مشکالت به 
وجود آمده و کاهش شدید قیمت نفت و 
درآمــد های حاصل از آن، دو چندان می 
شــود؛ فراموش نکنیم نفت و گاز ممکن 
است زمانی تمام شود اما کشاورزی پایدار 
و باقی اســت و با توجه بــه درآمد های 
حاصلــه از این بخش، هر کشــوری باید 

اهمیت زیادی برای آن قائل باشد.

 منابع:
1. بیانات معظم له

2. خطوط اقتصاد اسالمی
3. دائرۀ المعارف فقه مقارن
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مقاله

بازخوانی معراج رسول خدا)صلی الله علیه و آله(
چکیده : 

همه مسلمانان بر اساس آموزه های صریح 
قرآنــی و دالیــل نقلی و تاریخــی متواتر، 
عقیده دارند که پیامبر اسالم در مسیر رشد 
معنوی خــود، در حادثه ای اعجازآمیز، در 
یک شب از مسجدالحرام به مسجداالقصی 
سیر کرده و از آنجا در یک سفر آسمانی با 
ارواح انبیای گذشته مالقات نموده و بهشت 
و دوزخ را از نظــر گذراندنــد. او در مواقف 
گوناگون با صحنه های شگفتی از عالم واال 
مواجه شــده، از هر یک از آنها خاطره های 
ارزشمندی در روح پاک خود ذخیره کردند. 
سرانجام به اوج شهود باطنی و نزدیکی به 
خدا رسیده و آموزه های بسیار ارزشمندی 
را از ذات اقــدس الهی تلّقــی نمودند. این 
سفر آسمانی و معنوی در ادبیات دینی، با 

نام »معراج« شناخته می شود.

بازخوانی معراج رسول خدا )صلی اهلل 
علیه وآله( 

سیر شبانه پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله( 
به آسمان های واال و عوالم دیگر و مالقات با 
ارواح طیبه انبیای پیشین و اطالع از برخی 
حقایق نهان جهان و تلقی برخی آموزه ها 
و معارف الهی، یکــی از وقایع مهم زندگی 
آن حضرت و یکی از دامنه دارترین مباحث 
طرح شده در تعالیم اســالمی است که با 
عنوان »معراج« شــناخته می شود. در این 
مقاله برخی از مهم ترین عناوین مرتبط با 

آن، به صورت اجمالی بررسی می گردد.

لغوی معراج و ســابقه آن در  معنای 
دیگر ادیان

»معراج« در لغت از ریشه »عرج« و به معنی 
نردبان است)1( و به نظر می آید استفاده از 
آن برای سیر خاص انبیای الهی در آسمان 
به خاطر حالت استعالگونه )صعودی( و رو 

به باالی این حرکت است.

مطالعه عهدین نشان می دهد که مسیحیان 

»معراج« را درباره مسیح به صورت عجیبی 
معتقدند. آنها می گویند: »در مورد عیسی 
مسیح چیز غریبی اتفاق افتاد، زیرا پس از 
این که مرده بود و دفن شــده بود، مطابق 
پیشگویی خودش از مردگان برخاست، در 
روز یکشنبه که سومین روز پس از مصلوب 
شــدن و دفنش بود، از »قبر« بیرون آمد و 
بر شــاگردانش ظاهر شد، و در مدت چهل 
روز اشــخاص زیادی او را زنده دیده و با او 
صحبت کردند، آنگاه در حضور شاگردانش 
به آسمان »صعود« کرد، او اکنون در آنجا 
در نزد »خدای پدر!« زیست می کند«.)2(

همان طور که مالحظه شــد مســیحیان 
معراج مســیح را به صورت عجیبی یعنی 
پس از کشــته شدن و دفن شدن و سپس 
زنده گشــتن و چهــل روز در میان مردم 
زندگی کردن می دانند، آن هم یک معراج 

ابدی!)3(

شــرح مختصری از جزئیات مربوط به 
اکــرم )صلی اهلل علیه  پیامبر  معراج 

وآله(

از مجمــوع روایات به خوبی اســتفاده می 
شود که پیامبر گرامی اسالم)صلی اهلل علیه 
وآله( این سفر آســمانی را در چند مرحله 
پیمــود. طبق مشــهورترین روایت)4( آن 
حضرت در ماه رمضان سال دوازدهم بعثت 
به معراج رفت. مرحله نخســت این ســفر 
معنوی، فاصله میان مسجد الحرام و مسجد 
اقصی بود که در آیه اول ســوره اســراء به 
آن اشاره شده است: »ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَری 
بَِعْبِدِه لَْیاًل مَِّن الَْمْسِجِد الَْحَراِم إِلَی الَْمْسِجِد 
اْلَْقَصی«؛ )منزه است خداوندی که در یک 
شب بنده اش را از مسجد الحرام تا مسجد 

االقصی برد(.

طبق بعضــی از روایات معتبر پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( در اثناء راه به اتفاق جبرئیل 
در ســرزمین مدینه نزول کــرد و در آنجا 
نماز گذارد)5( و نیز در »مســجد االقصی« 

با حضــور ارواح انبیای بزرگ مانند ابراهیم 
و موســی و عیســی)ع( نماز گذارد و امام 
جماعت پیامبر اســالم)ص( بود. ســپس 
از آنجا ســفر آســمانی پیامبر شروع شد و 
آســمان های هفتگانــه)6( را یکی پس از 
دیگــری پیمود و در هر آســمان با صحنه 
های تازه ای روبه رو شــد. بــا پیامبران و 
فرشتگان و در بعضی از آسمانها با دوزخیان 

و در بعضی با بهشتیان، برخورد کرد.

پیامبر)صلــی اهلل علیه وآلــه( از هر یک از 
آن مواقف خاطره های پر ارزش و بســیار 
آموزنده در روح پاک خــود ذخیره فرمود 
و عجایبی مشاهده کرد که هر کدام رمزی 
و ســری از اســرار عالم هستی بود. پس از 
بازگشــت این وقایع را با صراحت و گاه با 
زبــان کنایه و مثال بــرای آگاهی امت در 
فرصت های مناســب شرح می داد و برای 
تعلیم و تربیت از آن اســتفاده فراوان می 

فرمود.

سرانجام رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله( به 
هفتمین آسمان رســید و در آنجا حجاب 
هایی از نور مشــاهده کــرد؛ همان جا که 
»ســدرۀ المنتهی« و »جنۀ الماوی« قرار 
داشــت و پیامبر)ص( در آن  جهان سراسر 
نور و روشنایی به اوج شهود باطنی و »قرب 
« و مقام »َقاَب َقْوَســْیِن أَْو أَْدنَی«  الــی اهللَّ
رســید و خداوند در این سفر او را مخاطب 
ساخته و دســتورات بسیار مهم و سخنان 
فراوانی بــه او فرمود که مجموعه ای از آن 
امروز در روایات اسالمی به صورت »احادیث 

قدسی« برای ما به یادگار مانده است.

طبق تصریح بسیاری از روایات، پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( در قســمت های مختلفی از 
این ســفر بزرگ علی)علیه الســالم( را در 
کنار خود مشاهده کرد و تعبیراتی در این 
روایات دیده می شود که گواه عظمت فوق 
العاده مقام علی)ع( بعد از پیغمبر اکرم)ص( 

است.)7(.)8(

معراج در قرآن

در دو ســوره از قرآن به طور اجمال درباره 
معراج بحث شده است:

1. در آیه اوبل ســوره اســراء چنین آمده 
است : »ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَری بَِعْبِدِه لَْیاًل مَِّن 
الَْمْسِجِد الَْحَراِم إِلَی الَْمْسِجِد اْلَْقَصی الَِّذي 
ِمیُع  َُّه ُهَو السَّ بَاَرْکَنا َحْولَُه لُِنِریَُه ِمْن آیَاتَِنا إِن
الَْبِصیُر«؛ )پاک و منزه است آن خدایی که 
بنده خودش را در شــبی، از مسجد الحرام 
به مســجد االقصی که در سرزمین مبارک 
و مقدســی واقع شده اســت برد تا آیات و 
نشــانه های ]عظمت[ ما را ببیند او شنوا و 

بیناست(.

در این آیه تنهــا به »مقدمه معراج« یعنی 
حرکــت از ســرزمین »مکه« بــه »بیت 
المقدس« اشاره شده و درباره سیر آسمان 
ها بحثی در آن نیست. از این آیه چند نکته 
اســتفاده می شود و آن این که سیر مزبور 
از خود مسجد الحرام صورت گرفته و تمام 
آن در یک شب واقع شده و هدف این سفر 
عجیب »مشــاهده آیات عظمت خداوند« 
بوده است. از ظاهر آیه برمی آید که جریان 
مزبور در بیداری بــوده، نه در خواب؛ زیرا 
مفهوم جمله »أَْسری  بَِعْبِدِه« این است که 
خداوند »بنده اش« را به چنین مســافرتی 
برد. شروع آیه با کلمه »ُسْبحاَن« که نشانه 
اهمیت موضوع است، نیز مؤید این مطلب 
می باشد؛ چون خواب دیدن موضوع مهمی 

نیست که با تعبیر»ُسْبحاَن« یاد گردد.

2. در ســوره نجم در آیــات 13 تا 18 می 
خوانیم: »َولََقْد َرآُه نَْزلًَۀ أُْخَری * ِعنَد ِسْدَرِۀ 
الُْمنَتَهی * ِعنَدَها َجنَُّۀ الَْمْأَوی * إِْذ یَْغَشی 
ــْدَرَۀ َما یَْغَشی * َما َزاَغ الَْبَصُر َوَما َطَغی  السِّ
ِِّه الُْکْبَری«؛ )و بار  * لََقْد َرأَی ِمْن آیَــاِت َرب
دیگر نیز او را مشــاهده کرد * نزد ســدرۀ 
المنتهی * که جنت المأوی در آنجاست * 
در آن هنــگام که چیزی ]نور خیره کننده 
ای [ سدرۀ المنتهی را پوشانده بود * چشم 
او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد ]آنچه 
دیــد واقعّیت بود[* او پــاره ای از آیات و 

نشانه های بزرگ پروردگارش را دید(.

طبق مفاد این آیات پیغمبر اســالم)صلی 

اهلل علیــه وآلــه( برای دومین بار فرشــته 
وحی)جبرئیل( را به صورت اصلی مشاهده 
و مالقات کرد. چــرا که مرتبه اول در آغاز 
نزول وحی در کوه حرا بود. این مالقات در 
نزد بهشت جاویدان صورت گرفت و چشم 
پیغمبر در مشاهده این منظره دچار خطا و 
اشتباه نشده و آیات و نشانه های بزرگی از 

عظمت خدا را مشاهده نمود.

گرچه در ایــن آیات تصریحــی به معراج 
و وقــوع این مالقات و مشــاهده آن آیات 
عظمت در آسمان ها نشده است ولی قرائن 
موجود در آیات گواهــی می دهد که این 
جریان هنگام سیر پیغمبر)صلی اهلّل علیه و 
آله( در آســمان ها رخ داده  است، از جمله 
این که قرآن تصریــح می کند که مالقات 
مزبور نزد بهشــت صورت گرفــت . قرائنی 
از نظر آیات و روایات در دســت اســت که 
بهشت که جایگاه نهایی مردم نیکوکار می 
باشــد در کره زمین نخواهــد بود، بلکه در 
کرات دیگر اســت. لذا اکثر مفسران شیعه 
و سنی این آیات را مربوط به معراج پیامبر 
دانسته و شرح جریان معراج را در ذیل این 

آیات بیان کرده اند.

ایــن آیات نیز داللت دارد بــر این که این 
حادثــه در بیداری اتفاق افتــاده و آیه  »َما 
َزاَغ الَْبَصُر َوَما َطَغی«؛ )چشم پیغمبر دچار 
خطا و انحراف و طغیان نشد(، گواه دیگری 
بر ایــن موضوع می باشــد و آیه »لََقْد َرأَی 
ِِّه الُْکْبَری «؛ )قســمتی از آیات  ِمْن آیَاِت َرب
و نشانه های بزرگ عظمت خدا را مشاهده 
کرد(، نیز هدف این سیر آسمانی را اجماال 
روشن می ســازد که برای مشــاهده آثار 
عظمت پروردگار در جهان باال بوده اســت.

)9(

باید توجه داشت که از این دو آیه به خوبی 
برمی آید که هدف این سیر فضایی بار یافتن 
به بارگاه سلطنت خداوند یا شنیدن صدای 
قلم او یا مشاهده جمالش - همان طور که 
در برخــی احادیث ضعیــف و بی اعتبار یا 
نوشته های مستشرقین بیان شده - نبوده 
است. اصوال به عقیده ما مسلمانان خداوند 
محل خاصی ندارد. او در همه جا و در تمام 

ُّوا َفَثمَّ َوْجُه  جوانب عالم هست. »َفَأیَْنما تَُول
ِ«)10(؛ )به هر طــرف رو کنید خدا در  اهللَّ
آنجاست(. »َوُهَو َمَعُکْم أَیَْن َما ُکنُتْم«)11(؛ 

)هر کجا که باشید خدا با شماست(.

خداوند بارگاه و کرســی مخصوصی برفراز 
آســمان ها ندارد بلکه کرســی حکومت او 
سرتاسر جهان هســتی است. در آیه 255 
سوره بقره نیز می خوانیم که:»َوِسَع ُکْرِسیُُّه 
ــَماَواِت َواْلَْرَض «؛ )کرسی او به وسعت  السَّ
آســمان ها و زمین می باشد(. به عبارتی 
منظور از »کرســی« چیــزی جز مجموعه 
جهان پهنــاور آفرینش نیســت. بنابراین 
منظور از معراج همان مشاهده آثار عظمت 
خدا در جهان باال بوده است تا قلب نورانی 
پیامبر در پرتوی مشــاهده این آثار حیرت 
انگیز نورانی تــر گردد و فکر و روح بلند او 
وسیع تر شود و برای رهبری و هدایت خلق 
به ســوی خدا آمادگی بیشتری پیدا کند.

)12(

معــراج پیامبر از نظر حدیث و عقیده 
دانشمندان اسالم 

آنچه از مطالعه کتب مختلف تفسیر، حدیث 
و عقائد دانشــمندان مسلمان استفاده می 
شود، این است که عقیده به معراج پیامبر 
اسالم مخصوص دسته معینی از مسلمانان 
نیست، بلکه عموم مسلمین در این عقیده 
مشــترکند، البته با وجود تفاوت هایی که 

مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

احادیث فراوانی از طریق شیعه و اهل سّنت 
در این زمینه نقل شده است. برای مثال می 
خوانیم که از امام رضا)علیه الّســالم( نقل 
شده است که: »کسی که معراج را تکذیب 
کند، رســول  اهلل را تکذیب کرده اســت«.
)13( از امام صادق)ع( نیز روایت شــده که 
فرمودند: »از شــیعیان ما نیست، کسی که 
انکار کند چهار چیز را؛ معراج، ســؤال قبر، 

آفرینش بهشت و جهنم و شفاعت«.)14(

کثرت این گونه احادیث به گونه ای اســت 
که بســیاری از علمای اســالم »تواتر« یا 
»شهرت« آنها را تصدیق کرده اند، به عنوان 
نمونه فقیه و مفسر بزرگ عالم تشیع »شیخ 
طوسی« در کتاب تفسیر خود بنام »تبیان« 
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در ذیل آیه اول ســوره »اسراء« چنین می 
گوید: »دانشمندان شیعه معتقدند در همان 
شبی که خداوند پیامبرش را از مکه به بیت 
المقدس حرکت داد او را به آســمان برد و 
آیــات عظمت خود را در آســمان ها به او 
نشان داد و این در بیداری بود نه در خواب؛ 
ولی آنچه از قرآن بر می آید همان ســیر از 
مسجد الحرام )مکه( به مسجد اقصی )بیت 
المقدس( است و بقیه این مسافرت از اخبار 

معلوم می گردد«.)15(

عالوه بر شــیخ طوسی، مفســر عالی قدر 
مرحوم »طبرســی« نیز در تفسیر »مجمع 
البیان« به موضوع معراج اشاره می کند. او 
در ذیل آیات ســوره نجم می گوید: »ظاهر 
مذهب اصحاب و مشــهور در اخبار ما این 
اســت که خداوند پیامبر را با همین جسم، 
در حال بیداری و حیات، به آسمانها برد و 
اکثر مفسران نیز بر همین عقیده اند«.)16(

از میان اهل تســنن ، دانشــمندان حدیث 
و تفســیر، احادیث معراج را جزو احادیث 
مشــهور معرفی کــرده اند و بســیاری از 
مفسران آنها در تفسیر ســوره »إسراء« یا 
ســوره »نجم« به نزول این آیــات درباره 
معراج تصریح نموده انــد. برای مثال فخر 
رازی مفسر معروف در تفسیر خود در ذیل 
آیه اول ســوره إســراء، پس از یک سلسله 
استدالالت عقلی بر امکان چنین موضوعی 
می گویــد: »محققان عقیده دارند که گواه 
بر وقــوع معراج )از نظر ادلــه نقلی( قرآن 
و حدیث اســت اما در قرآن داللت همین 
آیه کافی است و اّما از نظر حدیث، حدیث 
معراج از روایات مشهوره است که در کتب 
صحاح اهل ســّنت نقل شــده، و مفاد آنها 
حرکت پیغمبر اسالم)صلی اهلّل علیه و آله( 
از مّکه به بیت المقدس و از آنجا به آسمانها 

است«.)17(

معراج؛ روحانی یا جسمانی؟

یکــی از بحث هایی که همیشــه راجع به 
»معراج« مطرح می شــود این اســت که 
رسول مکرم اسالم، صرفا سیری روحانی در 
عوالم واال و آســمان ها داشته اند یا اینکه 
ایشان با جســم و بدن مبارک شان نیز در 

این سفر و حرکت حضور یافته اند؟

نظر شــیعه امامیه در این باره این است که 
آن حضرت با روح و بدن شــان توأمان به 
معراج رفته اند. )18( در اســتدالل بر این 
نظر نیز گفته شــده کــه از واژه »عبد« در 
بیــان معراج پیامبر در ســوره اســراء این 
حقیقت فهم می شود. زیرا در لغت عرب به 
عنصر ترکیب یافته از جسم و روح، »عبد« 
اطالق می شود.)19( مفسران قرآن نیز اعم 
از شــیعه و ســّنی عموما بر این باورند که 
معراج پیامبر با همین روح و جســم و در 
بیداری صورت گرفته است.)20( اما گفته 
شــده که گروهی مانند خــوارج و جهمیه 
اعتقاد بر صرف روحانی بودن معراج داشته 

اند.)21(

همچنیــن برخی از محدثین اهل ســّنت 
روایتی از »عایشــه« نقل کرده اند که: »به 
خدا سوگند بدن پیغمبر از میان ما نرفت، 
تنها روح او به آسمانها پرواز کرد«.)22( یا 
این حدیث را در منابع شان از حسن بصری 
درباره معراج نقل کرده اند که: »پیامبر در 

خواب دید به معراج رفته است«.)23(

اگــر احادیث و روایات معــراج را در کتب 
شــیعه و ســنی به دقت مطالعه کنیم می 
بینیم از همان عصر پیغمبر)صلی اهلّل علیه 
و آله( بحث و مناقشــه هــای فراوانی در 
مورد مسئله معراج بوده است. هنگامی که 
پیامبر ماجرای معراج را برای مردم شــرح 
داد، دشمنان با شــدت تمام در مقام انکار 
برآمدند و آن را وســیله ای برای حمله به 
اســالم و تبلیغ بر ضد پیغمبر دانستند تا 
آنجا کــه بعضی از »تازه مســلمان ها« از 
عقیده خود برگشــتند. پیامبر ناگزیر تمام 
نشانه های بیت المقدس را که تا آن زمان 
نرفته بود با همه جزئیات برای آنها تشریح 
نمود و مــورد اعجاب همه واقــع گردید.
)24( درباره احادیث نقل شــده از عایشه 
و حســن بصری نیز باید گفــت که ظاهرا 
جنبه سیاسی داشته و برای خاموش کردن 
جنجالی بوده است که درباره مسأله معراج 

در میان عده ای به وجود آمده بود.)25(

هدف از معراج چه بود؟

با در نظر گرفتن تمام آموزه های اســالمی 
بیان شــده در قرآن و روایات به این نتیجه 
می رســیم که هدف معــراج این بوده که 
روح بــزرگ پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( با 
مشاهده اســرار، عظمت خدا را در سراسر 
جهــان هســتی، مخصوصا عالــم باال که 
مجموعه ای اســت از نشــانه های عظمت 
او مشــاهده کند و بازهم درک و دید تازه 
ای برای هدایت و رهبری انسانها بیابد. این 
هدف صریحا در آیه اّول ســوره اسراء و آیه 

18 سوره نجم آمده است.)26(

روایت جالبــی نیز در این زمینــه از امام 
صادق)علیه السالم( در پاسخ سؤال از علت 
 َ معراج نقل شده اســت که فرمود: »إِنَّ اهللَّ
تََباَرَک َو تََعالَی اَل یُوَصُف بَِمَکاٍن َو اَل یَْجِری 
َعلَْیِه َزَماٌن َو لَِکنَُّه َعزَّ َو َجلَّ أََراَد أَْن یَُشرَِّف 
اَن َســَماَواتِِه َو یُْکِرَمُهْم  بِِه َماَلئَِکَتُه َو ُســکَّ
بُِمَشــاَهَدتِِه َو یُِریَُه ِمــْن َعَجائِِب َعَظَمِتِه َما 
یُْخِبُر بِِه بَْعَد ُهُبوِطِه«)27(؛ )خداوند هرگز 
مکانی ندارد و زمان بر او جریان نمی یابد؛ 
و لکن او می خواســت فرشتگان و ساکنان 
آسمانش را با قدم گذاشتن پیامبر در میان 
آنهــا احتــرام کند و نیز از شــگفتی های 
عظمتش به پیامبرش نشــان دهد؛ تا پس 

از بازگشت برای مردم بازگو کند(.

آن روز کــه آیات مربوط به معراج در قرآن 
نــازل گردید و پیامبر از این ســفر عجیب 
خبر داد، هنوز عظمت آســمان ها و کرات 
عظیم جهان باال درســت بر کسی روشن 
نبــود و معلومات آن روز غالب مردم  درباره 
آسمان ها محدود به همان بود که با چشم 
خود مــی دیدند: گنبــدی نیلگون، نقطه 
هایی درخشان که مانند میخ هایی از طال 
و نقره در گرداگرد آن کوبیده شــده و دو 
گوی کوچک و زیبا که یکی درخشــنده تر 
و دیگری کم نورتــر آن را زینت می داد و 
منظره شاعرانه خاصی به آن بخشیده بود!

در آن روز آســمان بــا آن همــه عظمت 
و شــگفتی ها در چشــم بعضی به قدری 
کوچــک جلــوه کرده بــود که شــاید در 
نظر آنها ســفر پیامبر بــرای دیدن آن آثار 
مختصر به زحمتش نمــی ارزید! اما امروز 

با پیشــرفت دانش های نجومی و فضایی 
و کشف وســایل جدید مطالعه ستارگان و 
کهکشان ها و سحابي ها و عوالم دوردست، 
اهمیت این ســیر فضایی کامال آشکار می 
گردد. نیز عظمت ایــن تعبیر قرآن در آیه 
18 ســوره نجم یعنی »لََقْد َرأَی ِمْن آیَاِت 
ِِّه الُْکْبَری«؛ )پاره ای از آیات و نشانه های  َرب
بزرگ پــروردگار خود را مشــاهده نمود(، 

کامال روشن می شود!)28(

تعالیم و احکام بیان شده در معراج

چنانکه از روایات اســالمی اســتفاده می 
شود، برخی از مهم ترین آموزه های دینی 
و احــکام فقهی دین اســالم، در معراج به 
پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( القا شــده 
اســت. از میان این آمــوزه ها و احکام می 
توان بــه موضوع والیت حضــرت علی)ع(
)29( و وجوب نمازهــای پنج گانه)30( و 
رفع تکلیف های دشوار از امت پیامبر)ص(

)31( اشاره کرد.

عالوه بر آن، در این ســیر ســفر معنوی، 
خــدای متعال با پیامبــر محبوب خویش 
بســیار ســخن گفت و برخــی از احادیث 
قدسی دستاورد این ســفر آسمانی است. 
در کتب حدیــث روایتــی از امیرمؤمنان 
علی)علیه السالم( از پیامبر اسالم)ص( در 
این زمینه آمده اســت که بسیار مشروح و 
طوالنی اســت و ما گوشه هایی از آن را در 
اینجا می آوریم. مطالبی که نشان می دهد 
گفتگوها در آن شب تاریخی بر چه محوری 
بوده و چگونه همچون اوج آســمان ها اوج 

گرفته است.

در آغاز حدیث می  خوانیم که پیامبر)ص( 
در شــب معــراج از پــروردگار ســبحان 
چنین ســؤال کرد: »یَــا َرِبّ أَُيّ اْلَْعَماِل 
أَْفَضلُ ؟«)32(؛ )پروردگارا کدام عمل افضل 

است؟(

خداوند متعــال فرمود: »هیچ چیز نزد من 
برتر از توکل بر من و رضا به آنچه قســمت 
کرده ام نیست. ای محمد! آنها که به خاطر 
من یکدیگر را دوســت دارند محبتم شامل 
حال آنها اســت و کسانی که به خاطر من 
مهرباننــد و به خاطر من پیوند دوســتی  

دارند، آنها را دوست دارم و نیز محبتم برای 
کسانی که توکل بر من می  کنند، فرض و 
الزم است و برای محبت من حد و حدود و 

مرز و نهایتی نیست«.

در فــراز دیگری آمده اســت: »ای احمد! 
همچون کودکان مباش که ســبز و زرد و 
زرق و برق را دوســت دارند و هنگامی که 
غذای شیرین و دلپذیری به آنها می دهند 
مغرور می شــوند و همه چیز را به دســت 

فراموشی می سپارند«.

پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( در اینجا عرضه 
داشت: »پروردگارا مرا به عملی هدایت کن 

که موجب قرب به درگاه تو است«.

خداوند فرمود: »شــب را روز، و روز را شب 
قرار ده«. پیامبر عرض کــرد: »چگونه؟!« 
خداوند در پاســخ فرمــود: »چنان کن که 
خواب تو نماز باشــد و هرگز شکم خود را 

کامال سیر مکن«.

در فــراز دیگری آمده اســت: »ای احمد! 
محبت مــن محبت فقیــران و محرومان 
اســت به آنها نزدیک شو و در کنار مجلس 
آنها قرار گیر تا من به تو نزدیک شــوم. و 
ثروتمندان دنیاپرست را از خود دور ساز و 

از مجالس آنها بر حذر باش«.

خداوند در فراز دیگر می فرماید:»ای احمد! 
زرق و برق دنیا و دنیاپرســتان را مبغوض 
بشــمار و آخرت و اهــل آخرت را محبوب 

دار«.

پیامبر عرض می کند: »پروردگارا! اهل 
دنیا و آخرت کیانند«؟

خداودند فرمود: »اهل دنیا کسانی هستند 
که زیاد می خورند و زیاد می خندند و می 
خوابند و خشم می  گیرند و کمتر خشنود 
می شوند. نه در برابر بدی ها از کسی عذر 
مــی خواهند، و نه اگر کســی از آنها عذر 
طلبد، مــی پذیرند. در اطاعت خدا تنبل و 
در معاصی شــجاعند. آرزوهای دور و دراز 
دارند و در حالی که اجل شان نزدیک شده 
هرگز به حســاب اعمال خود نمی رسند و 
نفع شــان برای مردم کم است. افرادی پر 
حرف، فاقد احســاس مسئولیت و عالقمند 

به خورد و خوراکند. اهل دنیا نه در ]زمان[ 
نعمت شــکر خدا به جا می آورند و نه در 
]زمان[ مصائب صبورند. خدمات فراوان در 
نظر آنها کم اســت و خدمات کم خودشان 
بسیار! خود را به انجام کاری که انجام نداده 
اند ســتایش می کنند و چیــزی را مطالبه 
می کنند که حق آنها نیســت. پیوســته از 
آرزوهای خود ســخن می گویند و عیوب 
مردم را خاطر نشان می سازند و نیکی های 

آنها را پنهان!«.

آیا  پیامبــر عــرض کــرد: »پــروردگارا! 
دنیاپرستان غیر از این عیبی هم دارند؟«

خداوند فرمــود: »ای احمد! عیب آنها این 
اســت که جهل و حماقــت در آنها فراوان 
است، برای استادی که از او علم آموخته اند 
تواضع نمی کنند و خود را عاقل می دانند 
اما در نزد آگاهان نادان و احمقند«. سپس 
به اوصاف اهل آخرت و بهشــتیان پرداخته 
چنیــن ادامه می دهد: »آنها مردمی با حیا 
هســتند، جهل آنها کم، منافعشان بسیار، 
مــردم از آنها در راحتند و خود از دســت 
خویش در تعب، و ســخنان شان سنجیده 
اســت. پیوسته حســابگر اعمال خویشند، 
و از همیــن جهت خــود را به زحمت  می 
افکنند، چشــم های شــان به خواب می 
رود اما دل هاي شــان بیدار اســت، چشم 
شــان می گرید، و قلب شــان پیوسته به 
یاد خدا اســت. هنگامی که مردم در زمره 
غافالن نوشته شــوند آنها از ذاکران نوشته 
می شــوند. در آغاز نعمت هــا حمد خدا 
می گویند و در پایان شــکر او را به جا می 
آورند، دعایشــان در پیشگاه خدا مستجاب 
و تقاضای شان مســموع است و فرشتگان 
از وجود آنها مســرورند... مردم )غافل( در 
نزد آنها مــردگان، و خداوند نزد آنها حی 
و قیوم و کریم اســت. همت شان آن چنان 
عالی اســت که به غیر او نظر ندارند. مردم 
در عمر خــود یک بار می میرنــد اما آنها 
به خاطر جهاد بــا نفس و مخالفت هوا هر 
روز هفتاد بار می میرند و حیات نوین می 
یابند!... هنگامی کــه برای عبادت در برابر 
من می ایستند همچون بنیان مرصوص و 
ســدی فوالدی اند و در دل آنها توجهی به 
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مخلوقات نیست. به عزت و جاللم سوگند 
که من آنها را حیــات و زندگی پاکیزه ای 
می بخشــم و در پایان عمــر، خودم قبض 
روح آنها می کنم و درهای آسمان را برای 
پرواز روح آنها می گشایم. تمام حجاب ها را 
از برابر آنها کنار می زنم و دستور می دهم 
بهشت خود را برای آنها بیاراید!... ای احمد! 
عبادت ده جــزء دارد که نه جزء آن طلب 
حالل است. هنگامی که غذا و نوشیدنی تو 
حالل باشد تو در حفظ و حمایت منی...«.

در فــراز دیگــری از این گفــت وگو آمده 
است: »ای احمد! آیا می دانی کدام زندگی 

گواراتر و پردوام تر است«؟

پیامبر عرض کرد: »خداوندا نه!« 

خداوند فرمود: »زندگی گوارا آن اســت که 
صاحب آن لحظه ای از یاد من غافل نماند، 
نعمــت مرا فراموش نکنــد، از حق من بی 
خبر نباشد، و شب و روز رضای مرا بطلبد. 
اما زندگی باقی آن اســت که ]صاحب آن[ 
برای نجات خود عمل کند، و دنیا در نظرش 
کوچک باشد، و آخرت بزرگ، رضای مرا بر 
رضای خویشــتن مقدم بشمرد، و پیوسته 
خشــنودی مرا بطلبد، حق مرا بزرگ دارد 
و توجــه به آگاهی من نســبت به خودش 
داشته باشد. در برابر هر گناه و معصیتی به 
یــاد من بیافتد، و قلبش را از آنچه ناخوش 
دارم پاک کند، شیطان و وساوس شیطانی 
را مبغوض دارد، و ابلیس را بر قلب خویش 
مسلط نسازد و به او راه ندهد. هنگامی که 
چنین کنــد محبت خاصی در قلبش جای 
می دهم، آن چنان که تمام دلش در اختیار 
من خواهد بود، و فراغت و اشــتغال و هم و 
غم و ســخنش از مواهبی است که من به 
اهل محبتم می بخشم! چشم و گوش قلب 
او را می گشــایم، تا با گوش قلبش حقایق 
غیب را بشــنود و با دلش جالل و عظمتم 

را بنگرد!«

سرانجام این حدیث نورانی با این جمله های 
بیدار کننده پایان می گیرد: »ای احمد! اگر 
بنده ای نماز تمام اهل آســمان ها و زمین 
را به جا آورد، و روزه تمام اهل آسمان ها و 
زمین را انجام دهد، همچون فرشتگان غذا 

نخورد و لباس ]فاخری[ در تن نپوشــد ]و 
در نهایت زهد و وارســتگی زندگی کند[، 
ولی در قلبش ذّره  ای دنیاپرستی یا ریاست 
طلبی یا عشق به زینت دنیا باشد در سرای 
جاویدانم در جوار من نخواهد بود! و محبتم 
را از قلب او برمی کنم! سالم و رحمتم بر تو 

باد و الحمد هللَّ رب العالمین«.)33(

تعارض معراج و علم روز

یکی از پرســش هایی که همیشــه درباره 
»معراج« مطرح می شــود، تعارض یا عدم 
تعارض آن با علوم روز است. آیا اصوال سیر 
در آســمان ها و به عبارت دیگر مسافرت 
دامنه دار فضایی برای یک بشر از نظر علوم 
امکان پذیر اســت؟ پاســخ این سؤال اول 
از نظر علوم امروز مثبت اســت. زیرا ســیر 
فضایی بشر، نه تنها امکان دارد بلکه قسمت 
های قابل توجهی از آن تاکنون جنبه عملی 
به خود گرفته است. اگر در سابق ممکن بود 
کسانی بگویند چنین مسافرتی امکان عقلی 
و علمی ندارد و یــا آن طور که طرفداران 
هیئت کهنه »بطلمیوس« تصور می کردند 
سیر انسان در آســمان ها موجب خرق و 

التیام افالک است، )34(

امروز چنین سخنی اصال قابل قبول نیست. 
زیرا موشــک هــای فضاپیمــا - بعضی با 
سرنشــین و بعضی بدون سرنشین - سینه 
آسمان را شــکافته و تا ستاره زهره که در 
هیئت بطلمیوس در فلک سوم قرار داشت، 
پیش رفته اند. نه محال عقلی  روی داده و 
نه خرق و التیامی پیش آمده است. درست 
اســت که این پیشرفت و موفقیت در برابر 
عظمت کواکب و آسمانها و فواصل عجیب 
آنها بســیار ناچیز می باشــد ولی هر چه 
هســت مطلب را از صورت یک امر محال 
عقلی و علمی بیرون آورده اســت و همان 
طور که گفته اند بهترین  دلیل برای امکان 

یک موضوع وقوع آن است.)35(

نگاه به معراج از زاویه دید وسایل مورد 
نیاز برای هر سفر

»سفر فضائی« نیازمند به وسائل گوناگون 
اســت و باید به کمک آنها بر موانع فراوانی 
که در این راه وجود دارد پیروز شــد؛ این 

موانع بسیار است و از همه مهم تر پنج مانع 
زیر می باشد:

1. برای اقدام به یک سفر فضائی نخستین 
مانع نیروی جاذبه اســت که باید با وسائل 
فوق العاده بر آن پیروز شد زیرا برای فرار از 
»حوزه جاذبه زمین« سرعتی الاقل معادل 

چهل هزار کیلومتر در ساعت الزم است!

2. مانع دیگر فقــدان هوا در فضای بیرون 
جو زمین اســت که بدون آن انســان نمی 

تواند زندگی کند.

3. مانع سوم گرمای سوزان آفتاب و سرمای 
کشــنده ای است که در قسمتی که آفتاب 
مســتقیما می تابد و قسمتی که نمی تابد 

وجود دارد.

4. مانــع چهارم اشــعه هــای خطرناکی 
اســت که در ماوراء جّو وجود دارد، مانند 
اشــعه کیهانی و اشعه ماوراء بنفش و اشعه 
ایکس. این پرتوها هــرگاه به مقدار کم به 
بدن انسان بتابد زیانی بر ارگانیسم بدن او 
ندارند، ولی در بیرون جّو زمین فوق العاده 
زیاد، کشنده و مرگبار هستند، در حالی که 
برای ما ساکنان زمین وجود قشر هوای جّو 

مانع از تابش آنها است.

5. مانع بعدی مشکل بی وزنی است، گرچه 
انســان تدریجا می تواند به بی وزنی عادت 
کند ولی برای ما ساکنان روی زمین اگر بی 
مقدمه به بیرون جو منتقل شویم و حالت 
بی وزنی دســت دهد، تحمل آن بســیار 

مشکل یا غیرممکن است.)36(

پیش از پاســخ دادن به این ســؤال که آیا 
پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( در ســفر 
آسمانی شان، مجهز به وسایلی برای غلبه 
بر این موانع بودند یا نه، از باب مقدمه این 
نکتــه را بیان می کنیم که بشــر امروزی، 
توانســته به موفقیــت هــای فراوانی در 
سفرهای فضایی اش در غلبه بر این موانع 
دســت یابد. ما امروزه مــی بینیم که زره 
جاذبه با موشک های سریع السیر و سرسام 
آوری که ســرعت آنهــا در »ثانیه« بالغ بر 
2/ 11 کیلومتر است شکافته شده، فقدان 
هوا با ذخیره کردن اکســیژن الزم جبران 
گردیــده، از پرتوهای مرگبــار و همچنین 

ســرما و گرمای کشــنده با لبــاس های 
مخصوص یا ســاختمان جدار ناو فضاپیما 
جلوگیری به عمل آمده، مســئله بی وزنی 
با تمرین و ممارست فضانوردان عادی شده 
سایر موانع را نیز به همین ترتیب پشت سر 
گذاشته اند. به این طریق سفرهای فضایی 
جنبه عملی به خود گرفته، و این نخستین 
شرط »معجزه« است که باید محال عقلی 
نباشد. زیرا »اعجاز« هرگز به یک امر محال 
عقلی تعلق نخواهد گرفــت. در اینجا تنها 
یک مسئله باقی می ماند و آن این که: آیا 

پیامبر این وسائل را در اختیار داشت؟

در پاسخ این ســؤال باید گفت: نه، مسلما 
او با وسائل امروز در آسمان ها سیر ننمود. 
این وسائل برای مسافرت های کوتاه فضایی 
تهیه شده اســت و هرگز قدرت آن چنان 
مسافرت دامنه دار و عجیب را ندارد. برای 
چنان سیری وســایلی به مراتب مجهزتر و 
کامل تر الزم است و او به اتکای نیروی الهی 
چنان وسیله ای در اختیار داشته است. در 
پیامبر)صلی  مذهبی می خوانیــم  روایات 
اهلّل علیــه و آله( این ســفر حیرت انگیز را 
با مرکب مرموزی به نام »بُراق« یا »بُرقۀ« 

طی  کرد.)37(

»بــراق« از مــاده »برق« اســت و یکی از 
معانی این واژه »نور« است)38( و به همین 
جهت بعضی از مفســران حدیث گفته اند 
این مرکب سرعتی مانند سرعت سیر برق 
داشته است! این مرکب مرموز به آسانی می 
توانســت فواصل عظیم فضائی را بپیماید. 
اگر سرعت سیر وســایلی که امروز انسان 
ســاخته در حدود 12 کیلومتــر در ثانیه 
است، آن مرکب سرعتی نزدیک به سرعت 
سیر نور یعنی 300 هزار کیلومتر در ثانیه 
و یا باالتر از آن داشته است. بنابراین او می 
توانسته است فاصله زمین با کره ماه را که 
فضاپیماها در ساعات زیادی آن را طی می 
کنند در حدود یک ثانیه یعنی یک چشــم 

بر هم زدن بپیماید.

مسلماً در این مرکب مرموز سایر مشکالت 
ســفر فضایی نیز حل شده بوده است. ولی 
باید توجه داشت این مرکب ساخته دست 

و فکر انسان نبود بلکه از نیروی الیزال الهی 
و قدرت بی پایان او سرچشــمه می گرفت. 
اگر بشر با فکر خالق خود که پرتو ضعیف 
و کم رنگی  از قدرت بی انتهای مبدأ بزرگ 
جهان هستی اســت بتواند مشکالت سیر 
در آســمان ها را تدریجا پشت سر بگذارد، 
فراهم ساختن وسیله تکامل یافته ای برای 

آن مبدأ بزرگ بسیار ساده است.

اگر انســان فرضا بخواهد دستگاهی بسازد 
که تمام فعالیت هایی که مغز یک انســان 
انجام می دهد اعم از درک مسائل گوناگون، 
حفظ و بایگانی و تنظیم میلیون ها خاطره 
مختلف، تجزیه و تحلیــل  موضوعات فوق 
العاده متنوعــی که در زندگی با آن مواجه 
می شــود صادر نمودن فرمــان های الزم 
بــه تمام اعضــای بدن برای نشــان دادن 
عکس العمل های مناسب در برابر حوادث 
گوناگون، مســلما حجم دســتگاه فضای 
زیادی را اشــغال خواهد نمــود و هزینه و 
ابزار الزم برای آن سرســام آور خواهد بود 
و همیشــه باید یک عده متخصص مراقب 
اصالح و تنظیم آن باشند، در حالی که این 
موضوع مهم و پیچیده در جهان آفرینش با 
یک کیلو و نیم ماده ساده خاکستری رنگ 
مغز عملی شده اســت. آیا با توجه به این 
نمونه های زنده تهیه چنان وسیله ای  برای 
ســیر در آســمان ها برای خداوند مشکل 

است؟

بــه هر حال ما می دانیــم پیامبر با نیروی 
یک بشــر عادی این راه را نپیموده، بلکه با 
نیروی عظیمی که از جهان ماورای طبیعت 
در اختیار داشت و با وسیله کامال مجهزی 
این راه را طی کرد، و در این قســمت هیچ 
مشکل الینحلی به چشــم نمی خورد. آیا 
هیچ فرد خداپرســتی که ایمان به قدرت 
الیزال و بی پایان خداونــد دارد می تواند 
انکار کند که برای خداوند هیچ مانعی ندارد 
وسیله مرموزی که از فکر محدود ما بیرون 
اســت در اختیار پیامبرش بگذارد تا بتواند 
در آسمان ها سیر کند و عجائب و شگفتی 
های جهان باال را ببیند؟! شــاید انسان نیز 
در آینده بتواند با فکر خالق و خداداد خود 
نمونه های ســاده تری از چنان وسیله ای 

بسازد که با وســائل سفر فضائی امروز ابدا 
قابل مقایسه نباشد.)39(

معراج و مشکل زمان 

مشکل زمان یکی از مهم ترین موانعی است 
کــه از لحاظ نظری بر ســر پذیرش معراج 
رخ می نماید. چــرا که علوم روز می گوید 
ســرعتی باالتر از سرعت سیر نور نیست و 
اگر کســی بخواهد در سراســر آسمان ها 
سیر کند باید سرعتی بیش از سرعت سیر 
نور داشــته باشــد. در این زمینه می توان 
سؤاالت متنوعی دیگری را نیز مطرح کرد. 
آیا معراج تنها در داخل منظومه شمســی 
صورت گرفته؟ آیا سرعت سیر نور باالترین 

سرعت هاست؟

و-   - اروپائــی »ک  معــروف  دانشــمند 
گیورگیو« در کتــاب خود که درباره تاریخ 
زندگی پیامبر اسالم نگاشته )کتاب »محمد 
پیغمبری که از نو باید شناخت«(، در بحث 
کوتاهی که درباره معراج نموده، توضیخ می 
دهد که: اگر بگوییم محمد در حال بیداری 
تنها با »روح« خود در آسمان ها پرواز کرد 
بحث و مشــکل فیزیکی پیش نمی آید. اما 
اگر بگوییم که با جسم خاکی به آسمان ها 
پرواز نمود این ســؤال مطرح می شود که 
آیا جســم می تواند سرعت ثانیه ای 300 
هزار کیلومتر را که ســرعت سیر نور است، 
تحمــل نماید؟ علم فیزیک می گوید: ماده 
قادر نیست که سرعت ثانیه ای 300 هزار 
کیلومتر را تحمل نماید، مگر این که خود 
مبدل به »نور« شــود. نور هم نمی تواند با 
سرعتی بیش از ثانیه ای 300 هزار کیلومتر 
حرکت نماید. ولی بعضی از تاریخ نویســان 
اسالمی می گویند محمد توانست با همین 
جسم خاکی ســریع تر از سرعت سیر نور 
حرکت کند و مســافرت خود را با سرعتی 
معادل ســرعت عکــس العمــل »نیروی 
جاذبــه« آغاز نمایــد و به انجام برســاند. 
گرچه علــم فیزیک این موضــوع را قبول 
نمی کند ولی من چــون احترام به عقائد 
مذهبی مسلمانان می گذارم از نظر مذهب 
این گفته را می پذیرم. ما »مسیحیان« هم 
درمعتقدات مذهبی خود مسائلی داریم که 
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علم »فیزیک« یا »زیســت شناسی« آن را 
نمی پذیرد ولــی ما به حکم این که دارای 
عقیــده مذهبی هســتیم آن را قبول می 

کنیم.

آیا همان طور که این دانشــمند مسیحی 
می گوید ما باید موضوع معراج را به عنوان 
یک عقیده مذهبی - اگر چه بر خالف علم 
باشــد - بپذیریم؟! آیا »علم« و »مذهب« 
می توانند از هم جدا شــوند؟ و اگر از هم 
جدا شوند چنین مذهبی می تواند ارزشی 

داشته باشد؟!

پاسخی که ما به این سؤال ها می گوییم - 
برخالف آنچه این دانشمند مسیحی گفته 
است - منفی است. ما هیچ گاه نمی توانیم 
از مذهبی که معتقدات آن برخالف عقل یا 
علم است چشم و گوش بسته پیروی کنیم. 
ما میان چنین معتقداتــی با افکار خرافی 
هیچ فــرق نمی گذاریم. ما طرفدار مذهبی 
هســتیم که علوم آن را تأیید می کند و به 
نوبه خود علــوم و دانش هایی را پی ریزی 
کرده است. آری ما درباره »اسالم« چنین 
عقیده و ایمانی داریــم و برای این عقیده 
خود دلیل اقامــه می کنیم. ولی یک نکته 
اســت که در این مورد باید بــه آن توجه 
داشت و آن این که منظور از »علم« در این 
بحث تنها آن دســته مسائلی است که صد 
درصد جنبه قطعی به خــود گرفته نه آن 
دسته از نظرات و تئوری ها که ممکن است 

در پرتو اکتشافات آینده دگرگون شود.

ما هرگز نباید انتظار داشــته باشیم حقایق 
مذهبی با ایــن گونه مســائل غیر قطعی 
تطبیــق گردد. بلکه این هماهنگی و توافق 
تنهــا در میان »عقائد مســلم مذهبی« با 
»مســائل قطعی علوم« خواهــد بود و اگر 
این اصــل را دقیقا رعایت کنیم ارزش علم 
و مذهب را هر دو دریافته ایم. بنابراین اگر 
»گیورگیو« با پیش کشیدن تفکیک مسائل 
مذهبی از علم خود را از حل مشکل معراج 
در مورد پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله( 
یا حضرت مسیح آســوده خاطر ساخته ما 
نمــی توانیم این  منطــق را بپذیریم، بلکه 
باید راه حل صحیحی از نظر علم برای این 
»مسئله« پیدا کنیم و یا آن را به کلی طرد 

نمائیم.

به هر حال برای حل مشکلی که در گفتار 
»ک - و- گیورگیو« راجع به معراج مطرح 

شد، دو راه وجود دارد:

1- آیا معراج تنها در داخل منظومه شمسی 
صورت نگرفته است؟

ایراد فوق در صورتی متوجه می شــود که 
مســیر پیامبر)صلی اهلل علیــه وآله( را در 
معراج در منطقه بیرون منظومه شمســی 
بدانیــم در حالی که دلیــل قاطعی بر این 
مطلب در دســت نیســت. چه مانعی دارد 
این سیر فضایی در درون سیارات با عظمت 
منظومه شمسی صورت گرفته باشد؟ در این 
صورت اشکال کامال برطرف خواهد گردید. 
زیرا دورترین سیارات منظومه شمسی که 
با چشم غیر مسلح دیده می شود »زحل« 
اســت. فاصله این ســیاره از ما کمی بیش 
از 1400 میلیون کیلومتر است. این فاصله 
برای مرکبی که کمی کمتر از سرعت سیر 
نور حرکت کند فاصله کوتاهی اســت که 
پیمودن آن در مدت بســیار کوتاهی میسر 

می باشد.

بنابراین اگر معــراج پیامبر)صلی اهلّل علیه 
و آله( در درون ســیارات منظومه شمسی 
صورت گرفته باشد مشکل زمان کامال حل 
خواهد شــد و مخالفتی با کشــفیات علم 
فیزیک نخواهد داشــت و اطالق »آسمان 
ها« بر کرات منظومه شمســی یک اطالق 
معمولی اســت، زیرا یکی از معانی آسمانها 
همین »کرات منظومه شمسی« می باشد.

پیــش از ایــن توضیحاتی دربــاره مرکب 
پیامبر)صلی اهلّل علیه و آله( در این ســفر 
که »براق« نام داشــت ارائــه دادیم. جالب 
تــر اینکه در توصیف این مرکب فضایی در 
پاره ای از احادیث وارد شده که  هر قدم او 
به اندازه مقدار دید او بوده اســت)40( و با 
توجه به اینکه رؤیت اشیاء به وسیله »نور« 
صــورت می گیرد و طــول زمانی که برای 
دیدن هر چیز الزم اســت برابر با ســرعت 
سیر نور اســت از این حدیث استفاده می 
شود که مرکب مزبور سرعتی »نزدیک« به 

سرعت سیر نور داشته است!

2- آیا ســرعت ســیر نور باالترین سرعت 
هاست؟

بررسی و مطالعه در گفته های دانشمندان 
امروز نشــان می دهد این نظریه که »هیچ 
چیز در تحت هیچ عاملی نمی تواند باالتر از 
سرعت نور حرکت کند« صد درصد قطعی 
و مســلم نیســت بلکه احتمال می رود در 

ماوراء سرعت نور نیز سرعت هایی باشد.

از جملــه در مــورد امواج مرمــوز جاذبه، 
عده ای از دانشــمندان معتقدند این امواج 
برای پیمودن فاصله هــا مطلقا نیازمند به 
زمانی نیســتند، بلکه در یــک لحظه می 
تواند سرتاســر جهــان را بپیمایند! حتی 
گیورگیــو در همان بحث بــه این موضوع 
اعتراف می کند و چنین می نویســد: »... 
ولی یک ســرعت وجود دارد که آنی است 
و در یک لحظه از یک ســر جهان به طرف 
دیگر اثر می کند و آن ســرعت تأثیر امواج 
نیروی جاذبه می باشــد! اگر در همین آن، 
در انتهای جهان یک کهکشان که دارای ده 
ها میلیون خورشید است ناگهان جدا شده 
و مبدل به امواج گردد نیروی جاذبه طوری 
عکس العمل نشــان می دهد که در همین 
لحظه نظام جهان متعادل می شــود و اگر 
این طور نبود همان ثانیه که آن کهکشان 
تفکیــک و مبدل به امــواج گردید دنیای 
خورشیدی ما هم باید نابود گردد! اثر قانون 
نیروی جاذبه که نیوتن آن را کشف کرد در 
سراســر جهان فوری است و سرعت عکس 

العمل آن آنی  می باشد«.)41(

اگرچــه این ســخن درباره ســرعت یک 
»جســم« نیســت، بلکه مربوط به سرعت 
امواج جاذبه اســت ولی در هــر حال این 
حقیقت را ثابت می کند که سرعت سیر نور 
از نظر همه دانشمندان باالترین سرعت ها 
در جهان نیســت و باالتر از آن هم سرعتی 
وجود دارد. دیگــر اینکه در هیئت و نجوم 
امروز بحثی تحــت عنوان »جهان در حال 
انبساط« دیده می شود که از یک حقیقت 
بزرگ و شگفت انگیز پرده بر می دارد: طبق 
آخرین کشفیات دانشمندان هیئت و نجوم، 
جهان در حال گسترش و انبساط می باشد 

و کهکشــان ها با سرعت مافوق تصوری از 
هم دور می شــوند و به نقاط نامعلومی می 
گریزند. ســرعت پس روی کهکشان ها با 
هم مختلف اســت. بعضی از آنها به سرعت 
1200 کیلومتر در ثانیه از ما دور می شوند 
و بعضی دیگر با ســرعت بیش از 20 هزار 

کیلومتر در ثانیه.

تندترین ســرعت پس روی که تاکنون به 
وسیله دانشمندان اندازه گیری شده، نزدیک 
60 هزار کیلومتر در ثانیه است و آن سرعت 
پس روی توده کهکشان »شجاع« می باشد 
که بســیار سرسام آور و عجیب است. روی 
این حساب دانشــمندان معتقدند هر قدر 
کهکشــان ها از ما دورتر باشند پس روی 
آنها بیشتر است. گرچه نور کهکشان های 
دورتر به اندازه ای ضعیف اســت که اندازه 
گیری سرعت پس روی آنها ممکن نیست، 
امــا در عین حال این اعتقاد وجود دارد که 
زمینه های مساعد و امیدبخشی وجود دارد 
که با پیشرفت و بهبود وسایل فنی سرانجام 
اندازه گیری ســرعت پس روی کهکشــان 

های دیگر امکان پذیر خواهد گردید.

بحث های دیگری نیز درباره ســرعت پس 
روی کهکشــان هــا وجــود دارد که ما به 
رعایت اختصار از آنها می گذریم اما به هر 
حال می توان با تکیه به آنها به این نتیجه 
رســید که تئوری سرعت نهائی »نور« یک 
نظریه قاطع و مسلم نیست و ممکن است 
در پرتو اکتشافات آینده این مطلب روشن 
شــود که حتی جســم خاکی در شــرائط 
خاصی )نه در هر شــرایطی( بتواند سرعت 
های مافوق ســرعت نور داشته باشد و در 
این صورت مشــکل زمان در مسئله معراج 
- حتی در صورتی که مســیر پیامبر ماوراء 
منظورمه شمسی بوده است - حل خواهد 
گردید. و از نظر علم مانعی نخواهد داشت 
که پیامبر سراســر پهنه آسمانها را در یک 

شب سیر کرده باشد.)42(
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معرفی کتاب
سیری درکتاب

»داستان یاران«
اثر ارزشمند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی  )مدظله العالی(

آیات تاریخی، گســترۀ عظیمــی از آیات 
قرآن را به خود اختصاص داده است، لیکن 
آنچنان که باید و شــاید از توجه بایسته در 
آراء و اندیشۀ مفسران برخوردار نبوده است. 

این مســأله در حالی است که بیان مسائل 
تاریخی و تبیین حوادث و وقایع و تفسیر و 
تحلیل تاریخ ملت ها و تشریح عوامل تعالی 
و تکامل و ســقوط و انحطــاط آنها نقش 
کلیدی در عبرت پذیری و ارتقای اخالقی و 
معنوی جامعه ایفا می کند، لذا در گذشته 
 های دور برخی تفاســیر هم چون تفسیر 
الکشف و البیان، و تفســیر روض الجنان، 
در شکل محدود خود، عمدتاً بر محور نقل 

قصه  های قرآن می  چرخید.

در این میــان حضرت آیــت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی)مدظله العالــی( از جمله 
مفسرانی است که با تألیف آثاری ارزشمند 
هم چون کتاب »داستان یاران«، افزون بر 
نقل وقایع و قصص قرآنی به بیان مســائل 
تاریخی و تحلیل و بررســی تاریخ ملت ها، 
و تشــریح ابعاد تعالی و تکامل و سقوط و 
انحطاط آنها پرداخته و در نهایت، فلســفه 
تاریخ و نکته  هــای عبرت آموز آن را بیان 

کرده است.

»داستان یاران« در یک نگاه

کتاب »داســتان یاران« حاصل جلســات 
تفســیر قرآن کریم در ماه مبارک رمضان 
سال هاي )1388 و 1389 هـ ش( است که 
توسط مرجع عالیقدر و مفسر عظیم الشأن 
قرآن، حضــرت آیــت اهلل العظمي مکارم 
شــیرازي )مدظله العالی( در شبستان امام 
خمیني حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه 
)سالم اهلل علیها(، پس از اقامه ی نماز ظهر 

و عصر، برای مردم بیان شده است.

کالم وحی از گروه  هایی به نام اصحاب یاد 
کــرده، که آنها گاه یاران نیکند و گاه یاران 
بد، از این رهگــذر دوازده قطعه از مباحث 
تاریخی قرآن مجید در این اثر تحت عنوان 
»اصحاب« بیان شــده که مــو ضوع اصلی 
بحث را به خود اختصاص داده اســت. این 
دوازده داســتان قرآنی همگی واقعیت دارد 

و مستند است.

ساختار اصلی کتاب

کتاب حاضــر در برگیرندۀ پیشــگفتار از 
تدوین کننده اثر و مقدمه ای از مولّف است 
و در دوازده فصل تنظیم شــده اســت که 

عبارتند از:

1. اصحــاب کهــف 2.اصحاب اخــدود 3. 
اصحاب جنه 4. اصحــاب فیل 5. اصحاب 
سبت 6. اصحاب سقیفه 7. اصحاب اعراف 
 8. اصحــاب مدین  9. اصحــاب ایکه 10. 
اصحاب حجر 11. اصحاب رس 12. اصحاب 

القریۀ. 

روش شناسی بحث در »داستان یاران«

معظم له در کتاب »داســتان یاران« ابتدا 
خالصه داســتان و آیات مرتبــط را بیان 
فرموده، ســپس در ادامه، شأن نزول سوره 
های مرتبط و شرح و تفسیر آیات به همراه 
پاسخ به شــبهات و بیان نکته های مهم و 
علمــی و در نهایت اهداف آن داســتان ها 

بیان کرده است. 

در این میان تنوع روش های تفسیری قرآن 
و بهــره گیری مولّف از تجمیع روش ها در 
تفســیر آیات تاریخی قرآن کریم، از قبیل 
جایگاه ســوره و آیه، فضای نزول، مفاهیم 
واژه  ها، محتوای ســوره، ســاختار درونی 
سوره، ساختار بیرونی ســوره، نکات ادبی، 
نکات بالغی، ســاختار درونی آیه، ساختار 

بیرونی آیه، تفسیر و بررسی روایات، مطالعۀ 
این اثر گرانســنگ را بیــش از پیش برای 

قرآن پژوهان جذاب و معنادار کرده است.

پرسش ها و پاسخ ها

گفتنی اســت مولّف، در ابتدا با توضیحی 
کوتاه درباره اقوام، ملت  ها و گروه  هایی که 
با عنوان اصحاب از آنها یاد شــده، و ریشه  
های آن در تاریخ، شماری از پرسش  هایی 
را که ممکن است درباره آن به ذهن برسد 
برمی  شــمارد و هر یک را در قالب شرح و 
تفسیر آیات و دیگر عناوین مطروحه در اثر، 
به میدان بررسی می  کشد و پاسخ می  دهد. 

نکتــۀ جالب توجه در ایــن اثر، چکیدگی 
پاسخ های مولّف، توأم با عمق و دقت نظر 
در جوانب گوناگون است به نحوی که بهره 
گیری از ادبیات نوین و اســتداللی و عملی 
به همــراه بهره گیری از آیــات و روایات، 
شالودۀ پاســخگویی و شبهه زدایی این اثر 
را، نه به شــکل ســنتی و با استفاده از ادلۀ 
نقلی محض، بلکــه به گونه  ای هماهنگ با 
فضای علمی رایــج در جهان معاصر مبّدل 

ساخته است.

گزارش محتوایی اثر

فلسفه بازخوانی تاریخ در قرآن

معظم له با ذکر چند نکته، مهم ترین فلسفه 
بیان تاریخ اّمت  هاي صاحب سرگذشــت 
هــای مهّم را عبرت آمــوزی معرفی کرده 
اســت؛ چرا کــه تاریخ ملت هــا، تاریخی 
تکوینی است؛ لذا نوشتنی نیست و دروغ و 
خالفی در آن راه ندارد. بلکه در خارج وجود 

دارد و هر کس می تواند آن را نظاره کند.

در ادامه مولّف، علت وفلســفه تأکید قرآن 
مجید بر بیان سرگذشــت گذشــتگان را 
اســتفاده از تجربیات تلخ و شیرین آنها در 
زندگی بیان کرده و اینچنین می نویســد: 
تاریخ آیینه تمام نمای ســعادت و شقاوت 
اســت. انســان می تواند تمام چیزها را در 
آیینه تاریخ بخوانــد، عوامل بدبختی امت  
ها، علل پیروزی و موفقیت  ها، اسباب طول 
عمر و کوتاهی آن، عوامل وحدت، اتحاد و 
آنچه باعث پراکندگی و نفاق می شود، همه 

و همه در تاریخ آمده است.

و از ایــن رهگــذر، قرآن کریم در روشــی 
غیر مســتقیم، حاالت انبیای پیشــین و 
امت  های گذشــته و سرنوشــت ظالمان و 
عاقبت بدکاران را بیــان می کند، تا به طور 
غیر مستقیم به ما بفهماند که اگر شما هم 
همین راه و روش را در پیش بگیرید همان 
سرنوشت را خواهید داشت، و از این جهت 
تفاوتی میــان امت  های پیشــین و امروز 

نیست.

اســتراتژی قرآن در مواجهه با تاریخ 
پیشینیان

مولّف نسبت به استراتژی قرآن در مواجهه 
با تاریخ گذشتگان تقســیماتی ارائه کرده 
اســت که تاریــخ انبیا، تاریــخ اولیاء اهلل و 
تاریخ اشــخاص بد و ناشایست از جمله آن 

تقسیمات به شمار می آید.

معظم له در فرازی در بیان تاریخ اولیاء اهلل 
اینگونه می نویســد: قرآن مجید گاه تاریخ 
کســانی از بندگان صالح خدا را که زندگی 
آنها دارای درس  های عبرت آمیزی بوده نیز 

مورد توجه قرار داده است.

مثــل اصحاب کهف کــه پیامبــر نبودند 
ولی سرگذشــت آنها عبرت آمیز اســت، یا 
سرگذشت لقمان حکیم که پیامبر نبود اما 
حکیم و دانشمند بود، لذا خداوند سخنان 
عبرت آمیز آن مرد بزرگ و مطالبی که بین 
او و فرزندش رد و بدل شــده را نقل کرده 

است.

حکمت تکرار قصص قرآنی

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی )مدظله 
العالی( در پاســخ به چرایی تکرار داستان 
برخی از پیامبــران مانند حضرت ابراهیم، 
موســی، نوح و عیســی علیهم السالم در 
آیــات مختلف قرآن مجیــد، تاریخ انبیا را 
دارای درس های عبرت متعدد و فراوانی بر 
شــمرده و معتقد است قرآن مجید از زاویه  
های مختلف به آن نگریســته و ما را به آن 

درس ها رهنمون می سازد.

در فــرازی از اثر می خوانیم: در داســتان 
حضرت موسی علیه الســالم خداوند اراده 

می کند علیرغم قصد فرعون، قاتل او را در 
دامــان خودش پرورش می دهد، و یا از این 
زاویه به داســتان آن حضرت نگاه می شود 
که با جســارت، شجاعت، با دستی خالی و 
بدون سپاه و لشــکر در مقابل فرعونی که 
ادعای خدایی می کرد و همه چیز در اختیار 
داشــت، قد علم کرد و شجاعانه دعوتش را 
ابالغ نمود. و گاه از این زاویه به داستان آن 
حضرت نگاه می شود که با تکیه بر لطف و 
عنایت الهی جادوی تمام ســاحران مصر را 
باطــل کرد و آنها را وادار به تســلیم نمود. 
بنابراین داســتان انبیا درس های مختلفی 
دارد و قرآن مجید از زوایای مختلف به آن 
پرداخته است، در حقیقت این امر تکراری 

نیست، هر چند در ظاهر تکرار شده است.

دوم این که: فصاحت و بالغت اقتضا می کند 
که مطالب مهم تکرار گردد.

معاد و اصحاب کهف 

از جمله آیات قرآن کریم که داللت بر معاد 
دارد، داســتان اصحاب کهف و رقیم است . 
این داستان از مشــهورات بین اهل ملل و 
نحل و تواریخ است و قرآن کریم شرحی از 
آن را به قدری که شــاهد برای مسأله معاد 

است بیان کرده است.

مولّف در این زمینه می نویســد: خداوندی 
که قادر است انسان  هایی را 309 سال در 
خــواب عمیق فرو ببرد و ســپس آنها را از 
خواب بیــدار کند، او قادر بــر زنده کردن 
مردگان پس از مرگشــان نیــز خواهد بود 
بنابراین، خواب اصحاب کهف، تصویری از 

معاد و جهان پس از مرگ است.

نوآوری ناظر به مسائل روز

بیــان خردپذیــر و عبرت آمــوز در بیان 
سرنوشت امت های گذشته، توأم با منطق 
سلیم و زبان شــیوا به همراه سطح واالیی 
از خالقیــت و نوآوری در محتوا، و نیز ارائۀ 
پیام هــا و دغدغه های منطبق بر نیازهای 
روز جامعه، گسترۀ جذابیت مسائل تاریخی 

قرآن را در این اثر دوچندان کرده است.

به عنــوان نمونه مولّــف در بیان انحرافات 
اصحــاب مدین در حــوزه روابط اقتصادی 
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به ویژه کم فروشــی، به مهم ترین مسائل 
مبتالبــه روز مردم در حوزۀ کم فروشــی 
اشاره کرده و می نویسد: متأسفانه در عصر 
و زمان ما کار بسیار زشتی در سرتاسر کشور 
رواج پیدا کرده، و آن این است که در ردیف 
اول و قسمت باالی جعبه  های میوه، میوه  
های مرغــوب، و در ردیف  های زیرین که 
دیده نمی شــود میوه  های نامرغوب چیده 
می شود و کل جعبه به عنوان میوه مرغوب 
و درجه یک فروخته می شود. این کار نوعی 
بخس و کم فروشی محسوب شده، و جایز 

نمی باشد.

و یا در باب خشــونت اصحــاب اخدود در 
شکنجۀ مومنان، به زندان  های ابوغریب در 
عراق و زندان مخــوف گوانتانامو به عنوان 
نمونه بارز شکنجه  های بشر متمدن امروز 

جهان اشاره کرده است.

هم چنین مولّف در بیان شرک و بت پرستی 
قوم نوح به مظاهر بت پرستی مدرن در عصر 
کنونی پرداخته و رباخواری و رشوه خواری 
و دزدی و رانت خواری را از جمله مصادیق 

بارز بت پرستی مدرن بر شمرده است.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در 
سالمت محیط

برای مصــون ماندن از تبعات بیماری  های 
جسمی که سالمت جوامع بشری را تهدید 
می کند، ضرورت بازگشــت به آموزه های 
انبیــای الهی در تقویت اخالق و معنویت و 
احیای روابط ســالم انسانی ضروری است، 
در این میــان احیای فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر از جمله مســائلی است که 
در کتاب داستان یاران، به عنوان زیر بنای 
ســایر تکالیف و ضامن سالمت همه جانبه 
جامعه انسانی مورد توجه قرار گرفته است.

بر این اساس مولّف، اساس امر به معروف و 
نهی از منکر را بر اســاس زندگی اجتماعی 
بشر ترسیم کرده و مرحله قلبی و زبانی این 
فریضۀ مهم را بر عهــده عموم مردم نهاده 
و می نویســد: اکنون که آنفوالنزای نوع  در 
سراســر جهان شایع شده و رو به گسترش 
اســت. اگر خدای ناکرده همه گیر شــود و 
همه موظــف به تزریق واکســن و رعایت 

نکات خاص بهداشتی شوند و عده  ای این 
امور را مراعات نکنند و باعث  خســاراتی به 
دیگران شوند، در این صورت آیا نباید مردم 
عادی بــه آنها تذکر  دهند و آنها را وادار به 

رعایت سفارش  های بهداشتی  کنند؟

پاسخ به شبهات قرآنی

در کتاب »داستان یاران« به بررسی و پاسخ 
به شبهاتی هم چون ، تثلیث، انحصار بعثت 
انبیــا در خاورمیانه، عمــر حضرت نوح)ع( 
و حضــرت مهدی)عج(، داســتان اصحاب 
کهف و پدیده خرافه گرایی پرداخته شــده 
که گســترۀ این مسائل، بیانگر پاسخ گویی 
روز آمد مولّف به شــبهات قرآنی در قالب 
های جذاب برای مخاطب و اتخاذ رویکردي 
فّعال، تهاجمی و تاثیرگــذار در مواجهه با 

این شبهات است.

به عنوان نمونه معظم له در پاســخ به این 
سؤال که چرا همه پیامبران بزرگ از منطقه 
خاورمیانه مبعوث شــده  اند؟ می نویســد: 
تمدن بشر از خاورمیانه آغاز شد. به نحوی 
که مورخان این منطقــه را گاهواره تمدن 
بشری نامیده  اند؛ و روشن است که هرچه 
تمدن اجتماعی و دنیوی انســان وســیع 
 تر شــود نیازش به دین و مذهب بیشــتر 

می گردد.

حال هنگامی که منطقــه  ای مرکز تمدن 
می شــود از اطراف و اکناف دنیا برای حل 
مشکالتشــان بــه آن جا ســفر می کنند و 
مســائل معنوی و روحانی و دین و مذهب 
موجــود در آن جا را نیز به محل  های خود 
انتقال می دهند. بنابراین، مهم  ترین روش 
نشــر ادیان الهی، وجود آن ادیان در مراکز 

تمدن است.

و یا ســه گانۀ علم و قدرت خداوند، میزان 
فعالیت دستگاه های بدن در حالت خواب، 
و انـجـمـــاد دسـتـگـاهـ هـای حـیـاتـی 
بدن که پاســخ مولّف به خــواب طوالنی 
اصحاب کهف و بررســی علمی این خواب 
309 ســاله اختصاص یافتــه و اینچنین 
نتیجه گرفته اســت که ایــن خواب 309 
ســاله اصحاب کهف بدون استفاده از آب و 
غذا از منظر علم و قدرت خداوند کار سهل 

و آسانی اســت و از دیدگاه علمی نیز قابل 
توجیه و دفاع است، و هیچ منافاتی با علم و 

دانش بشر ندارد.

اســتفاده لطیف از روایات در توسعه 
معنایی آیات قرآن

رابطه اهل بیت پیامبر صلی اهلل  عـلیه  و آله  
با قرآن مجید، رابطه  ای عمیق و همه جانبه 
اســت، ارتباط میــان آن دو به حدی قوی  
اســت کـــه تفکیک آن دو، به منزله تباه 
ساختن آنان است. نه قرآن  بدون اهل بیت، 
هدایت بخش اســـت  و نه  وجود اهل بـیت  

بدون قـرآن امکان پذیر است.

در منابع اسالمي روایاتي به چشم مي خورند 
که از وجود وجوه گوناگون معنایي در آیات 
قرآن خبر مي دهنــد یا آنکه قرآن کریم را 
قابل حمل بر وجوه مختلف معرفي مي کنند.

 حال از نکات قابل توجه در کتاب »داستان 
یاران« می توان به استفاده مولّف از روایات 
معصومین )ع( در تکمیل و توسعۀ معنایی 
مباحث تفسیری قرآن در آن اثر اشاره نمود. 

بــه عنوان نمونه مولّف از روایات  اســتفاده 
می کند که شــکنجه های اصحاب اخدود 
اختصاص به یمن نداشت و اساساً شکنجه 
در زمان  های قدیم بسیار معمول و متعارف 

بوده است.

و یا در پاســخ به این پرســش که اصحاب 
االعراف و آن گروه ناظر و نجات بخش چه 
کسانی هســتند؟ مولف به روایات مختلفی 
در این زمینه استناد می کند و نتیجه می 
گیرد که اصحاب االعراف نجات بخش، همان 
امامان اهل البیت علیهم السالم هستند که 
هم گرامی  ترین مردم در پیشگاه خدایند و 
هم از خاندان پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و 

آله محسوب می شوند.

الزم به ذکر است این کتاب نفیس ، با تهیه 
و تنظیم حجه االسالم علیان نژادی در سال 
1390ش، در یــک جلد و در 344صفحه، 
در قطع وزیری ، توسط انتشارات امام علی 
بن ابی طالب ) علیه السالم (، به زیور طبع 

آراسته شده است.

معارف اسالمی

تعامل هدایت فطری با پیشرفت علوم و دانش بشری
پرسش:

آیــا هدایت فطری و غریزی با پیشــرفت 
علوم و دانش بشری سازگار است؟

پاسخ اجمالی:

با پیشــرفت علم روانشناســی و مطالعات 
درباره حواس اســرارآمیز حیوانات، اسرار 
شگفت انگیزی از هدایت فطری و غریزی 
موجودات زنده کشف شــده است؛ مانند 
شــیر خوردن نوزاد انســان بدون آموزش 
پیشین، استعداد کودکان در ابداع کلمات 
و ســخن گفتن و درک زشتی ها و زیبایی 
ها، بازگشــت ماهــی قــزل آال از دریا به 
نهرهایی که در آنها متولد شده برای تخم 
گذاری، سفر مارماهی ها از نهرهای محل 
اقیانوس اطلس  انتهای  سکونت شــان به 
برای تخم گذاری، شکار ماهی توسط گونه 
ای خفاش در تاریکی شــب و هوشمندی 
مرموز این موجود در یافتن مسیر بازگشت 

به محل سکونتش.

پاسخ تفصیلی:

با پیشــرفت علم روانشناســی و روانکاوی 
و مطالعــات دانشــمندان دربــاره حواس 
اسرارآمیز حیوانات و جانوران، اسرار بسیار 
شگفت  انگیزی از هدایت فطری و غریزی 
در جهان موجودات زنده کشف شده است؛ 
و با پدیده  هایی برخورد می  کنیم که علوم 
از تفســیر آن عاجزند، و هرگز نمی  توانند 
نشــان دهند کــه این هدایت هــا از کجا 
سرچشمه گرفته است؟ جز اینکه بپذیریم 
مبدأ بزرگ عالم هستی که وظیفه هدایت 
همه موجــودات را بر عهــده گرفته، این 
علوم را از طریق یــک الهام مرموز درونی 
به انســان یا حیوانات دیگر بخشیده است.  
در این زمینه آن قدر شاهد و نمونه داریم 
که اگر جمع آوری شــود یک کتاب بزرگ 
را تشکیل می  دهد، که از آن جمله موارد 

جالب زیر است:

1- انسان به هنگام تولد از مادر بدون آنکه 
نیاز به معلّم داشــته باشد مکیدن پستان 
و شــیر خوردن و کمک گرفتن از دســت 
و پنجــه برای این کار و منتقل ســاختن 
نیازهــای خود به مادر از طریق گریه را به 
خوبی می  داند. وضع لغات و ابداع کلمات، 
و ســخن گفتن، و مسائل دیگری را از این 
قبیل به صورت یک استعداد مرموز همراه 
خــود از مادر به دنیا می  آورد، و همچنین 
درک حســن و قبح، زشــتی  ها و زیبائی  
ها، و قســمت زیــادی از بایدها و نبایدها 
و آشنائی به مبدأ جهان آفرینش و معرفۀ 
اهلل را نیز در درون جان خود دارد. یکی از 
دانشــمندان می  گوید: وقتی مادران برای 
آرام کــردن کودکان خود آنها را به آغوش 
می  کشند معموال در طرف چپ سینه قرار 
می  دهند، بی  آنکه خودشــان بدانند چه 
می  کنند؟ در اینجا ســر کودک را مجاور 
قلب خویش قرار می  دهند، و او از شنیدن 
صــدای ضربان قلب مــادر آرام می  گیرد! 
زیرا این صدائی است آشــنا که از دوران 
جنینی بــا آن خو گرفتــه و عادت کرده 
اســت. کمتر مادری است که این نکته را 
بداند و به همین دلیل کار او در این زمینه 

صرفا با یک الهام فطری انجام می  گیرد.

2- مسأله هدایت فطری و غریزی در جهان 
حیوانات بسیار گسترده  تر از انسان است؛ 
و امروز دانشــمندان نمونه  های شــگفت 
آوری از آن ارائــه مــی  دهنــد. در کتاب 
دریا دیار عجائب )نوشــته: فرد دنیاندلین( 
چنین آمده اســت: »رفتار بعضی از ماهی  
ها از اســرار طبیعت اســت که هیچ  کس 
قادر به بیان علت آن نیســت. ماهی قزل  
آال دریا را ترک می  کند و به آب شــیرین 
نهرهایی که زندگــی را در آن آغاز کرده 
باز می  گردد؛ در جهت مخالف جریان آب 
با کوشــش تمام شــنا می  کند، و از روی 
صخره  هــا می جهد، و حتی از آبشــارها 

باال می  پرد! تعــداد آنها گاهی آنقدر زیاد 
اســت که نهر را پر می  کند، این ماهی  ها 
وقتی به محلّی که در جســتجویش بودند 
می  رســند تخم  گذاری مــی  کنند و می  
میرند! اینکه چگونــه این ماهی  ها، نهرها 
یا رودخانه  های مناســب را می  یابند؟! از 
کار اختراع رادیو و تلویزیون هم عجیب  تر 
است. زیرا آنها نقشه ندارند، و دید آنها زیر 
آب زیاد نیســت، و کسی هم راه را به آنها 

نشان نمی  دهد«.)1(

3- در همــان کتاب آمده اســت: »رفتار 
مار ماهی  ها از این هم عجیب  تر اســت. 
مار ماهی  های انگلســتان وقتی به هشت 
ســالگی می  رســند، آبگیر یا نهری را که 
محل زندگی آنها اســت رها می  کنند، و 
مثل مار شــب  ها روی علف های مرطوب 
می  خزند تا به کنار دریا می  رسند. سپس 
اقیانوس اطلس را با شــنا طی می  کنند و 
بــه آب  های نزدیک برمودا می  روند؛ آنجا 
به زیر آب فرو رفته تخم می  گذارند، و می  
میرند!... و عجب اینکه بچه  های مارماهی 
به سطح آب می  آیند سپس سفر دراز خود 
را به ســوی وطن آغاز می  کنند، که این 
مسافرت دو یا سه سال طول می  کشد! مار 
ماهی  ها چگونــه مقصد خود را می  دانند 
با اینکه هرگز آن مسیر را طی نکرده  اند؟ 
این سؤالی اســت که شما نیز مانند عاقل  
ترین دانشــمندان می  توانید به آن پاسخ 
دهید؛ زیرا هیچ  کس از دانشمندان پاسخ 

آن را نمی  داند!«.)2(

4- نویســنده کتاب »حواس اســرارآمیز 
حیوانات«، »ویتوس در وشــر« می  گوید: 
دانشــمندان درباره خفاش  ها موضوعات 
شگفت انگیزتری کشف کرده  اند، از جمله 
این کــه در جهان چهار نوع خّفاش وجود 
دارد که ماهی  ها را شــکار می  کنند. آنها 
در شــب تاریک در ســطح آب پرواز می  
کنند و ناگهــان پاهای خود را در آب فرو 
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مــی  برند و یک ماهی را از آنجا بیرون می  
کشــند و در دهان می  گذارند! راز شگفت 
آور این اســت که آنها از کجا اطالع دارند 
که در آن نقطــه بخصوص یک ماهی زیر 
آب شــنا می  کند؟ انســان با تمام وسائل 
و پیشــرفت  های فنی خود تاکنون موّفق 
به این کار نشــده اســت. یک هواپیمای 
بمب افکن نمی  تواند محل دقیق یک زیر 
دریائی را در زیر آب تشــخیص دهد؛ باید 
نشــانه های مّواج مخصوص را بر روی آب 
پرتاب کند تا با عالئمی که این نشــانه با 
امواج رادیو تلگرافی به هواپیما می  رساند 
از محل زیر دریائــی مطلع گردد... )آری( 
هواپیما برخــالف خّفاش  هــا نمی  تواند 
مســتقیما از وجود هدفــی که در زیر آب 
اســت اطالع یابد... پروفسور »گری فن« 
می  گوید: هیچ توضیح قابل قبول برای این 
موضوع وجود ندارد.« نامبرده سپس اضافه 
می  کند: »تاکنون هر موقعی که انســان 
اکتشــاف فنی کرده مشــاهده نموده که 
طبیعت قبل از او همان عمل را انجام داده 
اســت؛ البته این اکتشاف موجب تسکین 
حّس خودپسندی انسان می  گردد، ولی او 
همیشه متوّجه می  شود که در این قسمت 

از طبیعت عقب  تر است!«.

از این جهت دانشــمندان آمریکائی دانش 
جدیــدی را بنیان نهادند بنــام »بیولی«. 
هــدف ایــن علم آن اســت کــه از روی 
سرمشــق  هایی که طبیعت به ما می  دهد 
با پی بــردن به رازهــای آن نتائج فنی و 
تکنیکــی جدیــدی بگیریم. ســپس می  
بالدار  از پســتانداران  افزاید: »اگــر یکی 
)خّفاش( را داخل جعبه سربسته و تاریکی 
بگذاریم و سیصد کیلومتر از النه  اش دور 
کنیم، و بعد رهایش سازیم، با اینکه تقریبا 
روز کور است و با آن محل آشنا نیست در 
کمترین مّدت مستقیمابه النه خود باز می  

گردد!«.)3(

5- نویســنده معروف »کرسی موریسن« 
در کتاب خود »راز آفرینش انســان« در 
یکی از فصول کتاب که تحت عنوان شعور 
حیوانی نگاشته؛ نمونه  های زیادی از این 
موضــوع را بیان می  کنــد. از جمله اینکه 

: »پرنــدگان به طور غریزی النه ســاز و 
النــه یابند ]هرچند نمونه ای را قبال ندیده 
باشــند[ چلچه  ای که در رواق خانه شما 
آشــیانه می  ســازد؛ در فصل زمستان به 
گرمســیری می  رود اما همین که طلیعه 
بهار آشــکار شد به النه خود بر می  گردد، 
در ســرمای دی ماه. خیلی از پرندگان به 
ســمت جنوب و نواحی گرم مسافرت می  
کنند؛ و غالب آنها صدها فرســنگ فاصله 
را در زمیــن و بر فراز دریاها می  پیمایند، 
اما هرگز راه خانه را گم نمی  کنند! ماهی 
آزاد ســال  ها در دریا زیســت می  کند و 
ســپس به رودخانه  ای که از آنجا به دریا 
آمــده بر می  گــردد، و عجب  تــر آنکه از 
حاشــیه رودخانه باال رفته و به نهری که 
خود ســابقا در آن متولّد شــده است می  
رود... ماهی آزاد به تبعّیت از شعور باطنی 
خود به همان ســاحلی می  رود که محل 
نشو و نمای او بوده است. چه حّسی سبب 
می  شــود که این حیوان این طور دقیق و 
قطعی به موطن خود برگردد؟ )کسی نمی  
دانــد.( اگر جوجه پرنده  ای را از آشــیانه 
خــارج کنیــم و در محیطــی دیگر آن را 
پرورش دهیم؛ همین که به مرحله رشد و 
تکامل رسید خود شروع به ساختن النه به 
سبک و روش پدرانش می  کند... آیا اعمال 
مشــخص و متمایزی که از انواع مخلوقات 
زمین صادر می  شــود همــه اتفاقی و بر 
ســبیل تصادف است یا عقل و شعور کلّی 

باعث صدور آنها است؟«.)4(

6 - یکی از دانشــمندان »فرانسه« به نام 
وارد، درباره پرنده  ای به نام »اکسیکلوپ«، 
چنین می  گوید: »من در حاالت این پرنده 
مطالعاتی کرده ام، از خصائص او این است 
که وقتی تخم گذاری او تمام شد می  میرد؛ 
یعنی هرگز روی نوزادان خود را نمی  بیند، 
همچنیــن نوزادان هیچــگاه روی پر مهر 
مادران خود را نخواهند دید. هنگام بیرون 
آمدن از تخم به صورت کرم  هایی هستند 
بــی بال و پر که قــدرت تحصیل آذوقه و 
مایحتاج زندگی را نداشته، و حتی قدرت 
دفاع از خود در مقابل حوادثی که با حیات 
آنها می  جنگد را ندارند. لذا باید تا یکسال 

به همین حالت در مکان محفوظی بمانند 
و غذای آنها مرتّب در کنار آنها باشــد؛ به 
همین جهت وقتی مادر احساس می  کند 
که موقع تخم  گذاری او فرا رســیده است 
قطعه چوبی پیدا کرده و سوراخ عمیقی در 
آن احداث می  کند، ســپس مشغول جمع  
آوری آذوقه می  شود و از برگ  ها و شکوفه  
هایی که قابل استفاده برای تغذیه نوزادان 
او می  باشــد به اندازه آذوقه یکســال به 
جهت یکی از آنها تهیه کرده و در انتهای 
ســوراخ می  ریزد؛ ســپس یک تخم روی 
آن می  گذارد، و ســقف نسبتا محکمی از 
خمیره  های چوب بر باالی آن بنا می  کند. 
باز مشــغول جمع  آوری آذوقه می  شود، و 
پس از تأمین احتیاجات یکسال برای نوزاد 
دیگر و ریختن آن در روی طاق اطاق اول 
تخم دیگری در بــاالی آن گذارده و طاق 
دوم را روی آن می  سازد، به همین ترتیب 
چندین طبقه را ســاخته و پرداخته و بعد 
از اتمام عمل مــی  میرد!« ]فکر کنید این 
پرنده ضعیف از کجا می  داند که نوزادان او 
چنین احتیاجاتی را دارند و این تعلیمات 
را از که آموخته؟! آیا از مادر خود آموخته؟ 
در حالــی که هرگــز روی او را نمی  بیند؛ 
یــا اینکه به تجربه دریافتــه، با اینکه این 
عمل در طول زندگانی او یک مرتبه بیشتر 
رخ نخواهد داد... آیا نباید اعتراف کرد که 
ایــن کار صرفآ مّتکی به یک الهام غیبی و 
غریزی است که دست قدرت خداوند دانا 

در وجود او قرار داده است؟![.

7- »پال تونف«، دانشــمند و روانشــناس 
معروف »روســی« در کتاب »روانشناسی 
در شــوروی« می  گوید: »در جنگ بزرگ 
جهانــی تصادفا به پزشــکی برخوردم که 
پس از چند شب بی  خوابی باالخره کمی 
خوابید. در همان موقع مجروحین زیادی 
را آوردند که می  بایســتی فورا تحت عمل 
قرار می  گرفتند، ولی پزشــک را نمی  شد 
بیدار کرد؛ تکانش دادیم، آب به صورتش 
پاشیدیم، سرش را تکان می  داد، و دوباره 
بــه خواب مــی  رفت. من به همه اشــاره 
کــردم ســکوت کنید )تا بیــدارش کنم( 
سپس آهســته و به طور واضح به پزشک 

گفتم: دکتــر! مجروحیــن را آورده  اند و 
به شــما احتیاج دارند. پزشک فورا بیدار 
شد!« ســپس می  افزاید: »این موضوع را 
چنین مــی  توان توجیه کــرد آنهایی که 
قبال ســعی می  کردند بیدارش کنند روی 
قســمت ممنوعه مغزش اثر می  گذاشتند 
در صورتی که من پســت نگهبانی مغز او 
را تحت تأثیر قرار دادم. این قسمت حتی 
در سنگین  ترین خواب هم بیدار می  ماند، 
و بوسیله همین پســت نگهبانی است که 
بشــر با دنیای خارج رابطه برقرار می  کند 
]و مســائل مورد عالقه اش را ناخودآگاه به 
همین پســت نگهبانی می  سپارد[. مادری 
کــه در کنار بچه بیمارش خوابیده و حتی 
بوســیله فریاد اطرافیانــش هم بیدار نمی  
شــود با کوچکترین ناله بچــه بیمار بیدار 
می  گردد. آســیابانی کــه در تمام مّدت 
طوفان همراه رعد و برق می  خوابد همین 
که سنگ آسیایش از کار می  ایستد بیدار 
می  شود. اینها همه به خاطر آن است که 
ناخود آگاه مطالب مورد نظر را به پســت 

نگهبانی مغز سپرده  اند«.)5(

8- دربــاره کبوتــران نامــه بر و مســأله 
بازگشــت اســرارآمیز آنها به سوی النه، 
»دروشر« در کتاب خود چنین می  نویسد: 
»اگــر آنهــا را در جعبه  های سربســته و 
تاریک صدها کیلومتر از النه  هایشان دور 
کنیم، و هنگام طی این مســافت راه  های 
پــر پیچ و خمی را طــی نمائیم به محض 
اینکه آنهــا را از جعبه بیرون آوریم، مّدت 
ده تا بیســت ثانیه خورشید را نگاه کرده، 
بعد مستقیما به سوی النه خود پرواز می  
کنند. این موضوع به وسیله آزمایش  های 
متعّدد توسط دانشمند معروفی بنام دکتر 
کرامر، ثابت شده اســت... می  توان روش 
کار او را بدیــن طریق تشــریح نمود که 
مثال یک کبوتر شــهر هامبورگ می  داند 
که خورشــید در فالن ساعت روز در کدام 
محل قرار دارد. مثال اگر او را به برم ببرند 
حیــوان می  فهمد خورشــید در آنجا نیم 
درجه شــمالی  تر و 1/25 درجه شرقی تر 
قرار دارد، پس برای اینکه به النه خود در 
هامبورگ برگردد باید بــا در نظر گرفتن 

خورشید در شــهر هامبورگ در آن واحد 
به سوی شمال و شــرق پرواز کند... ولی 
معلوم نیســت هنگامی که هوا ابر است، و 
خورشــید پدیدار نیســت، چگونه آنها راه 
خود را تشــخیص می  دهند؟ تجربه نشان 
داده که بیشــتر آنها بــدون قطب نمای 
خورشیدی راه خویش را پیدا می  کنند«.

)6(

به فرض که این پرنــدگان از قطب نمای 
خورشیدی اســتفاده کنند؛ مسلّما تعیین 
زاویه  ها آن هم زاویه  های بســیار کوچک 
بدون اســتفاده از آلت نقالــه و زاویه یاب 
امکان  پذیر نیست. اینها مسائلی است که 
جز در ســایه هدایت تکوینــی الهی قابل 
تفسیر نمی  باشد. اینها و صدها نوع مانند 
آن گواه زنده  ای اســت که در پشت این 
دســتگاه طبیعت، علم و قدرت بی  پایانی 
اســت که هر موجودی را در مسیر زندگی 
خود هدایت و رهبری می  کند... آری اینها 

همه نشانه  های آن بی  نشان است.

9- ایــن ســخن را بــا گفتــاری از امام 
صادق)علیه السالم( طبق آنچه در حدیث 
توحید مفّضل آمده است پایان می  دهیم. 
ایشــان فرمودنــد: »ای مفّضل! در خلقت 
عجیبی که در چهار پایان قرار داده شــده 
بیندیش! آنهــا مرده  های خود را همچون 
انسان  ها پنهان می  کنند، و ااّل جنازه های 
این همه حیوانات وحشی بیابان و درندگان 
و غیر آنها کجا اســت که دیده نمی  شود؟ 
مقدار کمی نیست که از نظر پنهان بماند، 
و اگر کســی بگوید تعداد آنها از انسان  ها 
بیشتر است راست گفته... این به خاطر آن 
است که هنگامی که احساس فرا رسیدن 
مــرگ خود می  کننــد در مناطقی پنهان 
می  شــوند، و در آنجا می  میرند! و اگر جز 
این بــود صحراها از مرده  های آنها پر می  
شد، و هوا را فاسد می  کرد، و موجب انواع 
بیماری  ها و وبا می  شد. درست نگاه کن، 
ببین چیزی که انسان  ها با فکر و اندیشه 
انجام می  دهند حیوانــات به صورت یک 
غریزه انجام می  دهند تا انســان  ها از آثار 

سوء آن در امان بمانند«.)7(،)8(

پی نوشت:
)1(. دریا دیار عجائب، فرد دیناندلین، انتشــارات نیل، 

تهران، 1531ش، ص 611.
)2(. همان.

)3(. حواس اسرارآمیز حیوانات، دروشر، ویتوس، ترجمه: 
اسحاق الله زاری، اشرفی، تهران، 7531ش، ص 71.

)4(. راز آفرینش انســان، کرســی موریســن، ترجمه: 
ســعیدی، محمد، کانون انتشــارات محمــدی، تهران، 

5631ش، فصل 8، شعور حیوانی.
)5(. روانشناســی در شــوروی، ک . پالتونف، ترجمه: 
همراه، رضا، موسســه مطبوعاتی عطائی، تهران، بی تا، 

ص 91 )با کمی تلخیص(.
)6(. حواس اسرارآمیز حیوانات، همان، ص381.

)7(. بحار النوار، مجلســی، محمد باقر بن محمد تقی ، 
محقــق / مصحح جمعی از محققــان ، دار إحیاء التراث 
العربــي ، بیروت ، 3041 ق ، چــاپ دوم، ج  3، ص 99، 
باب 4 )الخبر المشــتهر بتوحیــد المفضل بن عمر( )با 

کمی تلخیص(.
)8(. پیــام قــرآن، مکارم شــیرازی، ناصر، انتشــارات 
دارالکتب االســالمیه، تهران، 6831 ش، چاپ نهم، ج 

2، ص 051.
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کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است 

حکم زکات فطره ی سربازان 

زکات فطره سرباز به عهده کیست؟ 

مخارج سربازها در سربازخانه  ها یا میدان جنگ بر عهده دولت 
اســت، ولی فطره آنها بر دولت واجب نیســت و اگر شرایط در 

خودشان جمع است باید زکات فطره خود را بدهند. 

فطره کارگران و کارمندان 

زکات فطره کارمندان و کارگران به عهده کیست؟ 

هرگاه انســان کسی را اجیر کند و شــرط نماید که مخارج او 
را نیــز بدهد )مانند خدمتکار( بایــد فطره او را هم بدهد، ولی 
در مــورد کارگرانی که مخارج آنها بر عهده صاحب کار اســت 
و این مخارج جزئی از مزد آنها محســوب می شــود، فطره آنها 
بر صاحب کار واجب نیســت، همچنیــن در میهمانخانه  ها و 
مانند آن، که معمول اســت کارکنان غذای خود را در همان جا 
می خورند و این در حقیقت جزء حقوق آنها محسوب می شود، 

فطره آنها بر خودشان است، نه بر صاحب کار. 

زکات فطره طفل شیر خوار به عهده کیست؟ 

طفل شــیر خواری که از مادر یا دایه شــیر می خورد، فطره او 
بر کســی  اســت که مخارج مادر یا دایه را می پردازد و اگر از 
اموال خود آن طفل خرجش را بردارند فطره او بر کسی واجب 

نیست، نه بر خودش و نه بر دیگری. 

کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است 

تعریف شخص غنّی در احکام شرعی 

در احکام شرعی به چه کسی غنّی گفته می شود؟ 

غنی کسی اســت که مخارج سال خود و عیاالتش را دارد، یا 
ازطریق کسب و کار به دست می آورد و اگر کسی چنین نباشد 
فقیر اســت، زکات فطره بر او واجب نیســت و می تواند زکات 

فطره بگیرد. 

حکم زکات فطره زن در صورت عدم دریافت نفقه از شوهر 

زکات فطــره زنی که شــوهرش نفقه او را نمــی دهد بر عهده 
کیست؟ 

زنی که شــوهرش مخارج او را نمی دهد و نانخور دیگری است 
فطره اش بر عهده کســی است که نانخور او می باشد و اگر زن 
غنی اســت و از مــال خود خرج می کند باید شــخصاً فطره را 

بدهد. 

وظیفه شخص در صورت عدم پرداخت فطریّه او که بر دیگری 
واجب شده 

اگر زکات فطره انســان بر دیگری واجب شــده باشــد ولی او 
نپردازد تکلیف چه می باشد؟ 

اگر زکات فطره انسان بر دیگری واجب باشد، بر خود او واجب 
نیســت، ولی اگر کسی که بر او واجب اســت نپردازد احتیاط 

واجب آن است که اگر می تواند خودش بدهد. 

حکم فطریّه در صورت رفع موانع آن قبل یا بعد از غروب 

اگر کســی قبل یا بعد از غروب آفتاب، بالغ یا غنی شود زکات 
فطره بر او واجب می باشد؟ 

اگر پیش از غروب، بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر 
غنی  شود، باید زکات فطره را بدهد، ولی اگر بعد از غروب باشد 
زکات فطره بر او واجب نیســت، هر چند مستحب است اگر تا 
پیش از ظهر روز عید شرایط حاصل شود زکات فطره را بدهد. 

احکام شرعی

میزان زکات فطره قابل پرداخت به فقیر 

چه مقدار می توان به فقیر زکات فطره پرداخت؟ 

احتیاط واجب آن اســت که به فقیر بیشتر از مخارج سالش و 
کمتر از یک صاع )تقریباً سه کیلو( داده نشود. 

معیار تعیین خوراک برای پرداخت فطره 

آیا در پرداخت زکات فطره خوراک شخصی خود انسان مالک 
می باشد؟ 

در زکات فطره خوراک شــخصی خود انسان مالک نیست بلکه 
خوراک معمولی اهل شــهر و یا محل مالک اســت؛ بنابراین، 
کســی که همیشــه برنج می خورد می توانــد زکات فطره را از 

گندم بدهد. 

وقت ادای زکات فطره 

وقت پرداختن زکات فطریه چه زمانی است؟ 

وقت ادای زکات فطره، روز عید فطر قبل از انجام نماز اســت؛ 
بنابراین، کسی که نماز عیدفطر را می خواند باید فطره را پیش 
از نماز عید بدهد، ولی اگــر نماز عید را نمی خواند می تواند تا 

ظهر روز عید تأخیر بیندازد. 

استحباب پرداخت زکات فطره توسط فقیر 

پرداخت زکات فطره توسط شخص فقیر چه حکمی دارد؟ 

مســتحب اســت شــخص فقیری که فقط به اندازه یک صاع 
)تقریباً ســه کیلو( گندم یا مانند آن دارد زکات فطره را بدهد 
و چنانچه عیاالتی داشــته باشد و بخواهد فطره آنها را بپردازد، 
می تواند آن یک صاع را به قصد فطره به یکی از آنان بدهد و او 

هم با همین قصد به دیگری می دهد، تا نفر آخر و بهتر اســت 
بعداً آن را به کســی بدهند که از خودشــان نباشد و اگر یکی 
از آنها صغیر اســت ولی او به جای او بگیرد و بعد به شــخص 

دیگری دهد. 

اعتبار قصد قربت در زکات فطره 

آیــا باید در هنگام پرداخت زکات فطره، قصد قربت نمود؟ 

در زکات فطره مانند زکات مال قصد قربت الزم اســت، یعنی 
بایــد برای اطاعت فرمان خدا زکات فطــره بدهد و نّیت فطره 

نیز شرط است. 

شرایط وجوب زکات فطره 

زکات فطره به چه شرایطی واجب می گردد؟ 

زکات فطره بر تمام کسانی که قبل از غروب شب عید فطر بالغ 
و عاقل و غنی باشــند واجب اســت، یعنی باید برای خودش و 
کســانی که نانخور او هستند، هر نفر به اندازه یک صاع )تقریباً 
سه کیلو( از آنچه غذای نوع مردم آن محل است، اعم از گندم 
و جو یا خرما یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مســتحق بدهد و 

اگر پول یکی از اینها را بدهد کافی است. 

کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است 

حکم زکات فطره دانشجویان خوابگاهی 

زکات فطره دانشــجویان خوابگاهی داخل و خارج کشور که در 
دانشــگاه ها تغذیه می شوند؛ بر عهده چه کسی است؟ 

با توّجه به این که دانشجویان محترم معموال غذا خریداری می 
کنند، هر چند با قیمت نازل باشــد، زکات فطره بر خودشــان 

است، یا بر کسی که خرجی آنها را می دهد. 
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