طلیعه سخن
لزوم بازتولید و بازشناســی ابعاد معرفتی
عید ســعید فطــر در راســتای تعمیق
معرفت زایی جامعه ،انکار ناپذیر است.در
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.
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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.
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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
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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.

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.

3

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
خاص(رحیمیت) ورحمت عام(رحمانیت)
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.

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.

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
َ
َ
ــي ٍء َخلْ َق ُه
«قــال َرب ُّ َنا ال َّ ِذي أ ْعطى ُك َّل شَ ْ
ثُ َّم َهدى؛ 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.
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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.

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.

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.

پیام ها و بیانیه ها

ّ

ّ
(مدظله) به مناسبت
پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

درگذشت همشیرۀ حجت االسالم والمسلمین آقای مروی

حضرت حجت االســام والمسلمین آقای بن موسی الرضا(علیه السالم)
خداونــد روح او را بــا ارواح محمــد و آل
مروی (دام تأییده)
رحلت همشــیرۀ گرامی را بــه جنابعالی ،محمد(علیهم الســام) محشور گرداند و به
تولیت محترم آســتان مقدس حضرت علی خانواده و بســتگان تسلیت عرض می کنم .بازماندگان صبر و اجر فراوان عنایت فرماید.

بلیــغ  /خرداد ماه 1399

بلیــغ  /خرداد ماه 1399

WWW.MAKAREM.IR

WWW.MAKAREM.IR

4
ّ

ّ
(مدظله) به مناسبت
پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

رحلت آیت الله آقای حاج شیخ مهدی فیض قمی

(قدس سره)

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

برنامۀ دینی داشــت و مردم از برنامه های اینجانب به همۀ بازماندگان به خصوص به
ایشان استفادۀ فراوان کردند .خداوند روح فرزندان آن فقید ســعید صمیمانه تسلیت
او را بــا ارواح محمــد و آل محمد(علیهم عرض می کنــم و صبر و اجر فراوان برای
السالم) محشور گرداند.
همگان از خداوند مسألت دارم.

ّ
(مدظله) به مناسبت
پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

به مناسبت رحلت آیت الله امینی اصفهانی

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

(قدس سره)

نظری صائب و فکری وســیع و گســترده علمیۀ قم و بیت مکرم ایشــان تســلیت
داشــت و همــه جــا از حــق و حقیقت گفته ،برای ایشــان عل ّو درجــات و برای
طرفداری کرد.
تمامــی بازماندگان صبــر و اجر فراوان از
اینجانب ایــن ضایعۀ بــزرگ را به حوزۀ درگاه خداوند منان مسألت دارم.

فتاوا

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.
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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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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.
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یادداشت

1

ابعاد مهجوریت قرآن

از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

(دام ظله)

بزرگترين معجزه پيامبر اسالم (صلّی اهلل
علیه وآله وســلّم) ،قرآن است و مهمترين
سند حقانيت اسالم و برترين برنامه زندگي
سعادتبخش انســانها ميباشد .پيغمبر
ّ
وســلم) در گفتار
اکرم(صلّی اهلل علیه وآله
حکيمانهاش ميفرمايدَ « :علَ ُ
رآن
يك ْم ب ِـــال ْ ُق ِ
َفاتَّخِ ُذو ُه ا ِمـامـاً َو قائ ِداً؛ بر شما باد که چنگ
به دامان قرآن بزنيد و آن را پيشــوا و رهبر
خود قرار دهيد».
اميرمؤمنان علي(علیه الســام) نیز در يک
کالم پرمعنا ميفرمايدَ « :ف َت َجلَّى ُس ْب َحان َ ُه ل َ ُه ْم
فِــي ِك َتاب ِ ِه م ِْن َغ ْي ِر أَ ْن يَ ُكون ُوا َرأَ ْو ُه ب َِما أَ َرا ُه ْم
م ِْن ُق ْد َرتِهِ؛ خداوند در قرآن مجيد از طريق
نشان دادن قدرتش تجلي فرموده بي آن که
مردم او را ببينند».
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ن همراه با تدبر
هم چنین خواندن آیات قرآ 
و انديشه ،روح و جان انسان را تازه می كند
و فرد در نهايت عمل خود را بر اســاس آن
تنظيم می نمايد.

بــه عنوان نمونــه اگر به خاســتگاه قرآن،
عربستان سعودى ســرى بزنيم می بینیم،
كشــورى كه قســمت مهمى از قرآن هاى
موجــود دنيــا ،در آنجا چاپ مىشــود ،و
مدارس فــراوان جهت حفــظ قرآن مجيد
دارد ،و در تمام مســاجد شهر هاى مختلف
آن ،مخصوصاً مسجد النبى و مسجد الحرام
قفســههاى زيبا و فراوان آن ،مملو از قرآن
هاى زيباســت ،و هر كس وارد مى شود به
تالوت آن مى پردازد .اما در همين كشــور
قرآن در ظواهر زندگــى آنها فراوان ،اما در
اعمال و رفتار و كردارشان ناياب است.
متأسفانه اكثريت مسلمانان جهان ،اكثريت
كساني كه به قرآن ايمان داريم و دم از اسالم
مي زنيم ،در حقیقت قرآن را گم كردهايم.
درســت اســت كه قرآن به تمام زبان هاى
زنــده جهان ترجمه شــده ،و در تمام خان ه
هاى مســلمانان و عموم كتابخانههاى دنيا
وجود دارد ،همه روزه از تمام فرستند ه هاى
ممالك اســامى و جمعــى از ممالك غير
اســامى نيز پخش مى شود ،ولى افسوس
كه بســيارى از ما از حقيقت تعليمات عالى
ن و روح معانى اين كتاب بزرگ آسمانى
قرآ 

ب هايی كه ممكن اســت به
از جمله آســي 
قرآن وارد شود اين است كه قرآن در ميان
پيروانش كمرنگ و بیرنگ شود.بدین نحو
که قرآن به صورت يك كتاب تشريفاتى در
آید ،و به آن ،به عنوان يك كتاب مقدس و
آسمانى و قطع نظر از جنبههاى علمى نگاه
كنند .به نحوی که زینت مراسم تشريفاتى
آنان باشد .و جاى آن در كاشى كاري هاى
مســاجد و افتتاح خانه نو ،حفظ مســافر،
شــفاى بيماران ،و حد اكثر براى تالوت به
عنوان ثواب از آن استفاده مى كنند.
حال آنکه قرآن مجيد ،براى اين نيست كه
تنها در خانهها خاك بخورد ،و يا به عنوان
«دوری از چشم زخم دیگران» حمايل كنند،
و يا ضميمه «آئينه» و «شــمعدان» مهريه
عروسان نمايند و يا مخصوص مجالس فاتحه
و اموات گردد و تا اين حد آن را تنزل دهند
و يا آخرين همت آنها تالش و كوشش براى
تجويــد و تالوت زيبــا و ترتيل و حفظ آن
باشد ،ولى در زندگى فردى و اجتماعى كم
ترين انعكاس نداشته باشــد و در عقيده و
عمل از آن اثرى به چشم نخورد!
آرى برادرم تا وقتى قرآن را فقط در طاقچ ه
هاى خانــهها و در كنــار مقابر و مجالس
ترحيــم و در موقع خطبه عقــد و انتقال از
منزلى به منزل ديگر و در وقت مســافرت
رفتن بــه كار گيريم ،وضع به همين منوال
اســت ،و بايد از بيمارى فردى و اجتماعى
ن كتاب عمل اســت نه
بناليم.حال آنکه قرآ 

در بعضى از كشــورهاى اسالمى مدارس پر
طول و عرضى بــه عنوان مدارس «تحفيظ
القرآن» ديده مى شــود ،و گروه عظيمى از
پســران و دختران به حفظ قرآن مشغولند.
هم چنین براى تجويد و قرائت قرآن بســا
ب هايى كه
س ها برگزار شده و بسا كتا 
كال 
نوشتهاند.
اگرچه همه اينها خوب اســت ،ولى آيا اين
اهتمامى كه براى حفــظ و قرائت و تجويد
به كار مىرود ،براى پياده شدن محتوى آن
هم به كار مىرود؟! به راســتی چه اندازه از
مفاهيم قرآن در آنجا پياده شــده است .به
راستی وقتى تجويد و قرائت با عمل به قرآن
و فهم و درك آن همراه نباشد چه دردى را
دوا مى كند؟
متاســفانه باید اذعان نمود برخورد گروهى
از مســلمانان با قرآن برخورد با يك مشت
اوراد نامفهوم است ،تنها به تالوت سرسرى
مى پردازند ،و در نهايت به تجويد و مخارج
حروف و زيبايى صوت اهميت مى دهند ،و
بيشترين بدبختى مسلمانان از همين جاست
كه قرآن را از شكل يك برنامه جامع زندگى
خارج ساخته و تنها به الفاظ آن قناعت كرده
اند.
من از این میترسم یک وقت برای عدهای
این تصور پیش بیاید که هدف نهایی همان
تجوید و صوت خوب اســت ،همانگونه که
بعضاً شاهدیم جلساتى به نام قرآن تشكيل
مى شــود ،و صرفاً روى قرائــت و تجويد،
متمرکز می شــوند ،گويى ماوراى قرائت و
تجويد چيز ديگرى وجود ندارد.
و یا قرائت قرآن یا حفــظ قرآن ،که گاهی
به صورت يــك کار هنــری در میآيد كه

اى كاش در جامعۀ اسالمی ،تنها به تالوت و
تجويد و زيبايى صوت و قرائت ،قناعت نمى
شد و مراحل ديگر كه هدف اصلى را تشكيل
مىدهد ،درباره قرآن پياده مى گشت.
استفاده سطحی از مفاهيم وحيانی

این مســأله در حالی است که روايات وارده كسانى هستند که آيات قرآن را قرائت مى
در زمینه فضيلت ســورههــاى قرآن ،روى كنند؛ اما فهــم و درك آنها از مفاهيم بلند
ن
محتواى ســوره ها و جنبه هاى عملى آن آيات الهى ،ســطحى اســت و به عمق آ 
ً
تأکید شــده اســت ،مثال مىبينيم از امام نمىرســند؛ همانند خوارج و وهابي ها؛ در
صادق عليه السالم در فضيلت تالوت سوره نتیجه وهابىها فقط به الفاظ قرآن بســيار
َُ
نور چنين نقل شــدهَ :
«ح ِّص ُنــوا أ ْموالك ْم َو اهميت مى دهند و در قرائت مى كوشــند،
َف ُر َ
وج ُك ْم بِتِال َو ِة ُس َ
ــور ِة ال ُّنــو ِر َو َح ِّص ُنوا ب ِها اما به محتواى آن كارى ندارند .وقتى قارى
ُ ِّ
ُ َ
َ
هلل اهلل مى
ن ِســائَك ْم فا َِّن َم ْن أ ْد َم َن قرائ َ َتها فِي كل يَ ْو ٍم قرآن آيات را يكنفس مى خواند ا 
ً
أ ْو فِــي ل َ ْيلَ ٍة ل َ ْم يَ ْز ِن َ
أح ٌد م ِْن ب َ ْي ِت ِه أبَدا َح ّتي گويند ،اما زمانى كه آيات تكاندهنده قيامت
يَ ُم َ
وت؛ اموال و دامان عفت خود را با تالوت قرائت مى شود چون يكنفس نخوانده اهلل
ســوره نور محفوظ داريــد ،و هم چنين به اهلل ندارد.
وسيله آن همســران خود را (از سقوط در
دامان فساد) حفظ كنيد ،هر كس هر شب با توجه به اين مسأله ،حركت قهقرائى امت
اسالمى و به عقب برگشتن كام ً
ال روشن مى
يا هر روز اين ســوره را بخواند ،هيچ يك از
شود ،كه مىبينيم در كشورهائى مثل حجاز
خانواده او گرفتار بىعفتى نخواهد شد».
ن بسيار مورد
و عراق و مصر حفظ الفاظ قرآ 
روشن است كه سوره نور با بحثهاى مؤثرى توجه است ،به طورى كه بچ ه هاى كوچك
كه درباره حجاب و مبارزه با چشــمچرانى مبــادرت به حفظ قرآن مىكنند ،در حالى
كرده ،و هم چنين دستورات مؤكدى كه در كه احكام آن مراعات نمى شــود ،و در كنار
زمينه ازدواج دختران و پسران و مانند اينها اين عدم رعايت ،علماى راستين محزونند،
داده است ،داروى مؤثرى است براى مبارزه با و خون دل مىخورند ،با چشــمى گريان و
بىعفتى و همچنين حيف و ميل اموالى كه دلى پرخون نظارهگر اين اوضاع هســتند ،و
از اين رهگذر به دره نيستى ريخته مىشود .كارى از دست آنها ساخته نيست ،آنقدر كه
شك نيســت كه منظور از تالوت اين سوره به صورت زيبا و تجويد قرآن توجه مى شود،
در هر شــب و روز در محيط خانه و خانواده ب ه تفســير و بيان احكام توجه نمى شــود،
هشدارهاى پى در پى و يادآورى هاى مكرر و اين نقشــهاى بود كه بعــد از به انحراف
در زمين ه هاى اجتماعى و اخالقى اســت ،و كشيدن خط امامت بعد از پيامبر (صلّی اهلل
بنابرايــن افراد بايد آن را بخوانند و مضمون علیه وآله وســلّم) كشيده شد ،و تا به حال
آن را درك كنند ،نه تنهــا تالوت و قرائت ادامه دارد ،اين سياســت شومى بود كه بعد
خالى از هر گونه فهم و درك.
از پيامبر (صلّی اهلل علیه وآله وسلّم) ريخته
در مجموع مبادا خيال شود كه تالوت قرآن شد كه قرآن خوانده شود ولى تفسير نشود.
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از این رو حفظ قــرآن ،دل و جان را نوراني
ميکنــد و تالوت آن به انســان نور و صفا
ميبخشــد و آهنگ ترتيــل آن روح را در
آسمان معنويت به پرواز درميآورد و شادي
ميآفريند.

متأسفانه اين كتاب با عظمت ،و اين نسخه
شــفابخش آالم بشــريت ،حتــى در بين
مســلمانان غريب و مظلوم است .به نحوی
که قرآن و قرآن خوان فراوان است ،اما تفكر
و تأمل و انديشه پيرامون دستورات آن كم.

نگاه تشریفاتی و زینتی به قرآن

مهجوریت قرآن در تعلیم و تربیت

بدیهی است آنها كه به تالوت و حفظ قرآن
قناعــت مى كنند ،و از «تدبر» و «عمل» به
قرآن خبرى ندارند ،گرچه يكى از سه ركن
را انجام داده ،ولى دو ركن مهمتر را از دست
دادهاند و گرفتار خسارت عظيمى شدهاند.
چــرا که به نام قرآن ،قرآن را به نابودى مى
كشند.
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قرآن شــجره طيبهاي است که ريشههاي
آن در اعماق جهان اسالم فرو رفته و شاخه
هاي آن برفراز آســمانهاست .تمام جهان
بشريت ميتوانند در سايه اين شجره طيبه
قرار گيرند و از ميوههاي آن هر زمان بهره
مندشوند.

مهجوریت قرآن در ممالک اسالمی

ما مســلمانان اگر قرآن را گم نكرده بوديم
امروز چنين پراكنده نبوديم ،اين چنين در
چنگال بيگانگان استعمارگر گرفتار نبوديم
و اينچنين در ادامه زندگى و حيات خود به
كمك هاى اين و آن نيازمند نبوديم!

لــذا اميرمؤمنان در آخريــن وصاياي خود
ــب ُ
فرمودند« :اهلل اهلل في ال ُق ْرآن ،ال يَ ْس ِ
قك ْم
بال َع َم ِل ب ِ ِه َغ ْي ُر ُك ْم؛ مسلمانان ،خدا را خدا را
درباره قرآن به شــما ميگويم مبادا ديگران
با عمل به قرآن بر شما پيشي گيرند و شما
تنها به ظاهر قرآن مشغول باشيد».
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قدرتنمايي خداوند در قرآن چنان است که
هر زمان درباره آن دانشمندان غور و مطالعه
کنند به حقايق بيشتري ميرسند ،گذشت
زمان هرگز آن را کهنه نميکند و تالوت آن
هميشه لذتبخش و مطالعه و دقت در آن
هميشه پرفايده و نوراني است.

البته سخن در مورد قرآن بسیار زیاد است؛
اما حقیقت آن اســت که قــرآن در بين ما
ک اســت .مهجور از نظر مغز
مهجور و مترو 
و محتــوا و متروك از نظر انديشــه و تفكر
و از نظر برنامههاى ســازندهاش! لذا هنوز
تا رســیدن به حــد الزم از حضور قرآن در
جامعه ،راه بسياري در پيش داريم.

و درس هاى آموزنده آن عمال بىخبريم.

يك كتاب تشريفاتى.

قرآن را از انتها بخوانند ،يا با يك نفس آيات
متعددی خوانده شــود ،قاريان ،حافظان و
مستمعان بدانند كه اينها مقدمه برای فهم
قرآن و فهم مقدمه برای عمل به قرآن و نشر
و ترويج آن است.

يك هنر اســت و هر فردي كه بتواند آن را
قويتر اجرا كند به هدف اصلي رسيده است،
بلکه بايد سعي كنیم همه با نگاه تربيتي به
قرآن بنگریم و اين نگاه اســت كه ميتواند
جامعه ما را عوض كند و گرنه مصداق روايت
آن كساني هســتيم كه قرآن ميخوانند اما
قرآن آنها را لعن ميكند.

تفسیر به رأی قرآن
امروز بحثهای قرآنی انحرافی كم نيست،
از جمله برخی با تفســير بــه رأی ،با آيات
قرآن بازی میكنند .معنی تفســیر به رأی
در یک عبارت ســاده این است که ما قرآن
را با خواســتههای خودمان تطبیق بدهیم.
ی هــا در محیطهای
بــه عنوان مثال بعض 
خاص «سوسیالیستی» و
اسالمی تفکرهای
ّ
«کاپیتالیســتی» و امثال اینها را داشتند
و دنبــال ایــن بودند که آیاتــی از قرآن را
دستآویز کنند و آن را با اینگونه تفکرات
تطبیق دهند .در صورتی که قرآن راهنما و
استاد و پیشواست نه پیرو!

بلیــغ  /خرداد ماه 1399

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
میگوید نه این کــه رأی و فکر خودمان را
بر قرآن تحمیل کنیم و به قرآن بگوییم تو
این طور بگو که ما میپســندیم .به همین
ی ها
دلیل باید به هنگام تفســیر ،پیشداور 
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 میگویی؟ که ما همان را میخواهیم.
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كوتاه ســخن اينكه ،همان طور كه جمود
بر الفــاظ قرآن مجيد و عدم توجه به قرائن
عقلى و نقلى معتبر ،نوعى انحراف اســت،
تفسير به رأى نيز انحراف ديگرى محسوب
مىشود ،و هر دو مايه دور افتادن از تعليمات
واالى قرآن و ارزشهاى آن است.
قرآن ستیزی به سبک غرب
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سالهاســت دشمن ،جســم و روح قرآن
را هــدف قرار داده اســت .مثــ ً
ا در عراق،
آمريكاييها قرآن را گذاشــتند و تيراندازي
كردنــد؛ اين يعني 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
میشود ،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 دين ما شبهه ايجاد ميكنند
و مفاهيم قرآني را زير ســوال ميبرند ،و به
روح قــرآن ما حمله ميكننــد .هم چون
ب آیات شیطانی که کار بسیار
نوشــتن کتا 
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 پرفروشترین
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 يك عده از مستشرقين ،در لباس
استشــراق هجمه به قرآن كرده و دســت
به قرآن ســتيزي زدند .از جمله نسبت به
شــيعيان مدعی شــدند كه آن ها كاري به
قرآن ندارند.
در این میان فعالیت قرآن پژوهان و کسانی
که با احســاس وظیفه بــرای حفظ قرآن
جانفشــانی میکنند ،و در این راه ،شبهات
را پاســخ میدهند و با ترجمه قرآن ،آموزه
های آن را نشر میدهند ،تمامی این مسائل،
جوابــي براي ايــن حرف هاي بي اســاس
دشمنان ،و گامی در راستای رفع مهجوریت
قرآن کریم است.
شکایت قرآن در قیامت
يكى از شــاكيان در روز قيامت قرآن است.
ت قرآن درباره كسانى است كه آن را
شكاي 
پشت ســر افكنند و نسبت به آن بى اطالع
باشند.
امام صادق عليه السالم مىفرمايد« :ثَ َ
الثَ ٌة
اب الَ
يَشْ ُ
ــك َ
ون إِلَى ا َ َّلل ِ َع َّز َو َج َّل َم ْسجِ ٌد َخ َر ٌ
ال َو ُم ْص َح ٌف
يُ َصلِّي فِي ِه أَ ْه ُل ُه َو َعال ٌِم ب َ ْي َن ُج َّه ٍ
ُم َعلَّقٌ َق ْد َو َق َع َعلَ ْي ِه ُغ َب ٌار الَ يُق َْرأُ فِيهِ؛ سه چيز
نزد خدا شــكايت مى كنند :مســجدى كه
خراب شده و در آن نماز خوانده نمىشود،
عالمى كه در بين مردم قرار دارد و از او بهره
نمى برند ،و قرآنى كه غبار روى آن را گرفته
و خوانده نمى شود».

شــکایت پیامبر(ص ّلی اهلل علیه وآله
وس ّلم) از امت
پيامبر اســام (صلّی اهلل علیه وآله وســلّم)
طبق آيه ســىام ســوره فرقــان از برخى
مســلمانان به خداوند شكايت مى كند« :يا
َ
آن َم ْه ُجوراً؛
َر ّ ِب إ ِ َّن َق ْومِي اتَ َّخ ُذوا
هــذا ال ْ ُق ْر َ
پروردگارا! اين قوم من قرآن را ترك گفتند
و از آن دورى جستند».
آری آن حضرت از گروه عظيمى از مسلمانان
به پيشگاه خدا شكايت مى برد كه اين قرآن
را به دســت فراموشى ســپردند ،قرآنى كه
مملو از برنام ه هاى زندگى مى باشــد ،اين
قرآن را رها ســاختند و حتى براى قوانين
مدنى و جزائيشان دســت گدايى به سوى
ديگران دراز كردند!
ســخن آخر( :نگذاریم قرآن مهجور
بماند)
واقعا شرمآور است كه با قرآن چنين كرديم،
با چه روئى به محضر رســول گرامى (صلّی
ّ
وســلم) و قرآن عزيز و باالتر
اهلل علیه وآله
از همه خداوند متعــال رويم ،آيا به ما نمى
گويند هدف از نزول قــرآن همين بود كه
كرديد؟!
نتيجه اينكه در چنين زماني ما بايد قرآن را
تنهــا نگذاريم تا قرآن هم ما را تنها نگذارد.
نبايد قرآن و پيامبر اســام (صلّی اهلل علیه
وآله وســلّم) روز قيامت از ما شكايت كنند،
بلکه بايد همــواره ،مخصوصاً در ماه مبارك
رمضان كه به تعبير قرآن ماه قرآن اســت،
در معارف و دســتورهاى الهى كه در قرآن
آمده بينديشــيم ،و دردها و آالم و بيماري
ها و مشــكالت خويش را در سايه عمل به
آن درمان كنيــم ،بايد به قرآن بازگرديم ،و
آن را فراگيريم ،و شعاع نور آن را در سراسر
زندگى و اعمال و حركاتمــان بيندازيم ،تا
مبادا جز افرادى باشــيم كه پيامبر اســام
ّ
وســلم) از آنها شكايت
(صلّی اهلل علیه وآله
خواهد كرد.
منابع:

 .1بیانات معظم له
 .2تفسیر نمونه
 .3انوار هدايت ،مجموعه مباحث اخالقى

یادداشت

2

مقام معلم در آینۀ قرآن و حدیث
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

علم مهمترین سرمایه بشر است؛ اسالم نیز
برای علم محدودیت قائل نیست ،و هيچ حد
و مرزى را نمىشناسد ،به نحوی که تا چين
و ثريا نيز بايد در طلبش دويد ،و از گاهواره تا
گور ادامه دارد.

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

به اين ترتيب در منطق اســام كلمه «فارغ
التحصيل» يك كلمه بى معنى اســت ،يك
مسلمان راستين هرگز تحصيل علمش پايان
نمى پذيرد ،همواره دانشــجو است و طالب
علم ،حتى اگر برترين استاد شود.

اهمیت تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن

بلیــغ  /خرداد ماه 1399
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آيه د ّوم،هدف از بعثت پيامبر اسالم صلى اهلل
عليه و آله را گسترش علم و حكمت ،و پرورش
نفوس بر می شمرد ،در اين فراز قرآنی نه تنها
به تعليم كتاب و حكمت اشاره شده ،بلكه به
تعليم آن امورى كه بدون نزول وحى امكان
دسترســى به آن نبوده است ،نيز اشاره شده
مون؛و آنچه را
است« :يُ َعل ِّ ُم ُك ْم مالَم ت َُكون ُوا تَ ْعلَ َ
نمیدانستید ،به شما یاد دهد».
درآيه س ّوم ،تعليم و تربيت و آموزش حكمت،
در دعاى ابراهيم خليل عليه السالم براى اين
ا ّمت آمده است؛ و به خوبى استفاده مى شود
تعليم و تربيت از اهداف شــناخته شده در
ميان ا ّمت هاى پيشين نيز بوده است.

ان ُك ْن ُت ْم
اس َئ ُلوا ا ْه َل ال ِّذ ْك ِر ْ
در چهارمين آيهَ « :ف ْ
ون؛ اگر نمیدانید ،از آگاهان بپرسید»،
ال تَ ْعلَ ُم َ

تع ّلم موسی (علیه السالم) از خضر (علیه
السالم)
ل راه در
ب معل م و اســتاد و دلي 
مسأله انتخا 
س و سير و سلوك الى اهلل
ت نفو 
مســير تربي 
به حدى اهميت دارد كه گاه انبياى الهى ،در
مقطع خاصى نيــز مأمور به اين انتخاب مى
شدند .داستان خضر و موسى عليه السالم در
سوره كهف در قرآن مجيد كه داستانى بسيار
پر معنى و پرمحتوا اســت ،چهرهاى از اين
انتخاب است.
موسى عليه الســام مأمور مىشود براى فرا
گرفتن علومى كه جنبه نظرى نداشت ،بلكه
بيشــتر جنبه عملى و اخالقى داشــت نزد
پيامبر و عالم بزرگ زمانش كه قرآن از او به
عنوان« َع ْب ًدا م ِْن ع َِبا ِدن َا آت َْي َنا ُه َر ْح َم ًة م ِْن ِع ْن ِدن َا
َو َع ّلَ ْم َنا ُه م ِْن ل َ ُدن َّا ِعلْ ًما؛ بندهاى از بندگان ما كه
او را مشمول رحمت خود ساخته و از سوى
خود علم فراوانى به او تعليم داده بوديم ».ياد
كرده ،حاضر شود.
موسى عليه السالم با نشانهاى كه در دست

خداوند ،اولین معلم

خداوند نخستين معل م است ،در قرآن به آياتى
برمــى خوريم كه خداوند خــود را به عنوان
معل م معرفى كرده ،گاه به آدم(عليه السالم)
علم اسماء مى آموزدَ « :و َع ّلَ َم آ َد َم ْالَ ْس َما َء ُك ّلَ َها؛
سپس علم اسماء را همگی به آدم آموخت»،
و گاه به نوع انسان آنچه را نمى داند از طريق
ن و آمادگى نو ع بشر براى
ت زما 
تكوين و تشريع (بخشــى را به صورت علوم حال با گذش 
ت عالىتــر ،اديان الهى تدريجاً كامل
فطرى در نهادش آفريد ،و بخش ديگرى را به تعليما 
وسيله عقل و تدبير در عالم آفرينش و بخش تر ،و تعليمات آنها عميقتر شــد تا نوبت به
سومى را به وســيله انبياء) مىآموزد« :ع ّلَم آخريــن و كاملترين آيين الهى يعنى آيين
َ َ
ن «ال ْ َي ْو َم ا ْك َملْ ُت ل َ ُك ْم
ْالن ْسان ما لَم يعلَم؛ به آدمی آنچه را که نمی اســام رســيد و فرما 
ِ َ َ َ ْ َْ ْ
يت ل َ ُك ُم
دي َن ُك ْم َو ات َْم ْم ُت َعلَ ْي ُك ْم ن ِ ْع َمتى َو َرضَ ُ
دانست تعلیم داد».
االســا َم ديناً؛ امروز دين شما را كامل كردم
ْ
گاه قلم به دست او داده و نوشتن مى آموزد :و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ،و اسالم
َّ ْ َ
َّ
«الذِي َعل َم ب ِال َقل ِم؛ همان کســی که بوسیله را به عنوان آيين (جاويدان) شــما پذيرفتم»
قلــم تعلیم نمود» ،گاه يك حرف و دو حرف صادر شد ،و خاتم انبيا محمد صلى اهلل عليه و
بر زبانش مى نهند و شــيوه سخن گفتن به آله مامور تعليم اين مقطع شد.
آن
ــن * َع ّلَ َم ال ْ ُق ْر َ
«الر ْح َم ُ
او تعليم مى دهدَّ :
* َخلَ ْالن ْســان * علَّمــه الْبيان»؛ خداوند به تعبير ديگر انبياى پيشين ،براى اينكه انسان
قَ ِ َ َ َ َ ُ َ َ َ
رحمان ،قرآن را تعلیم فرمود ،انسان را آفرید ،بتواند در اين راه پرنشيب و فرازى كه به سوى
تكامل دارد پيش برود ،هر كدام قســمتى از
و به او «بیان» را آموخت».
نقشه اين مسير را در اختيار او گذاردند ،تا اين
ّ
به اين ترتيب او هم معلم بيان اســت ،و هم شايستگى را پيدا كرد كه نقشه كلى و جامع
ّ
ّ
معلم قلم ،و هم معلم امورى كه انسان از آن تمام راه را ،به وسيله آخرين پيامبر از سوى
آگاهى نداشته است ،اين تعليمات ممكن است خداوند بزرگ ،در اختيار او بگذارد.
اشاره به تعليمات فطرى باشد كه به صورت
خالصه و سربسته در درون جان انسان است ،لذا از اهداف بعثت پيامبر اسالم ،آموزش مردم

بدین ترتیب نوح عليه السالم مسئول تعليم
ن ها در نخستين مقطع بود،
و تربيت انســا 
ابراهيم عليه السالم در مقطع ديگر و همچنين
موسى و عيسى عليهما السالم هر كدام معل م
و استاد يكى از اين مقاطع بودند.

حال سؤال در اين است كه آيا پس از رسول
خــدا ،اين معلّــم الهى همچنــان در ميان
مســلمانان وجود دارد يا نه؟ بدون شك بايد
وجود داشته باشد و گرنه مشكالت ،باقى مى
ماند .چرا که همه انسانها با پشتيبانى فطرت
و فرمان عقل ،در جســتجوى كمال هستند.
و باید راهى پر فراز و نشــيب و طوالنى را به
ســوى خدا ،به سوى كمال مطلق و به سوى
تكامل معنوى در تمام ابعاد بپیمایند.
درست است خداوند انسان را با نيروى عقل
و خرد مج ّهز ساخته ،وجدانى قوى و پربار به
ب هاى آسمانى براى او فرستاده،
او داده ،كتا 
ولى اين انسان ممكن است با همه اين وسائل
تكوينى و تشريعى باز ،در تشخيص مصداق
كمال ،گرفتار اشتباه شود و به جاى اينكه راه
تكامل را بپيمايد ،راه انحطاط و نقصان را طى
كند.
مســلماً وجود يك پيشــواى معصوم ،خطر
حد زيادى تقليل مى
انحراف و گمراهى را تا ّ
دهد ،و به اين ترتيب «وجود امام عليه السالم،
تكميل كننده هدف آفرينش انسان است».
و اينجاست كه ما معتقديم در هر عصر و زمان
امام معصومى وجــود دارد كه علم قرآن نزد
اوست ،و او همان كسى است كه پيغمبر اكرم
ّ
وســلم در روايت متواتر
صلّی اهلل علیه وآله
ثقليــن از او به عنوان «عتــرت» ياد كرده و
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لذا اميرمؤمنان على عليه السالم جهل را ريشه
هر بدى« :اَل ْ َج ْه ُل ا َ ْص ُل ُك ّ ِل شَ ــ ّ ٍر»و معدن هر
«الج ُ
الش ّ ِر »و نادانى
هل َم ْعد ُِن َّ
بدى مى داندَ :
«الج ْه ُل
را دردناكترين دردها بر مى شمردَ :
الداءِ» .که نشــان می دهد اســام براى
أَ ْد َوأُ َّ
تعليم و آگاهى بخشى مردم اهميت ويژهاى
قائل است.

آيه نخســت،جهان را به منزله دانشــگاهى
معرفى مــى كند ،كه تمــام مخلوقاتش به
ّ
منظور علم و آگاهى هر چه بيشــتر انســان
ها آفريده شــده اند؛ و هدف اين بوده كه در
اسرار اين پديدهها بينديشند ،و به علم و قدر
پروردگار آشنا شوند؛ به تعبير ديگر« ،هدف از
ّ
كل جهان آفرينش ،علم و دانش بوده است»

تأمل در اين آيه شــريفه نشان می دهد در
اســام همان گونه كه تحصيل علم واجب
است ،تعليم دادن به ديگران نيز جنبه وجوب
و الزام داردَ « :ول ُِينذ ُِروا َق ْو َم ُه ْم إ ِ َذا َر َج ُعوا إِل َ ْي ِه ْم؛
بايد به هنگام بازگشت به سوى قوم خود ،آنها
را انذار نمايند».

لــذا پیامبران بزرگ تريــن معلّمان در عالم
بشريّتند .البته پيغمبران خدا همانند معلمانى
بودند كه هر كدام جامعه بشــريت را در يك
كالس پرورش مى دادند ،بديهى است دوران
تعليم هر يك كه تمام مى شد به دست معل م
ديگر ،در كالس باالتر سپرده مى شدند.
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ش هاى كافى و باسواد
در حقیقت ،وجود آموز 
ص هاى توسعه
بودن مردم ،از جمله شــاخ 
است .جامعه بىسواد و آموزش نديده و جامعه
اى كه در آن مدرسه و دانشگاه و معلّ م و استاد
به اندازه كافى وجود نداشته باشد ،جامعهاى
تجربيات
ب مانده است و
توسعه نيافته و عق 
ّ
جهان امروز بهترين گواه اين معناست.

نگاه اجمالى به اين آيات پنج گانه ،از ميان ده
ها آيه از قرآن مجيد در زمينه تعليم و تربيت،
اهتمام فوق العاده اسالم را نسبت به اين امر
مهم نشان مى دهد.

آخرین آیه ،مسلمانان را به دو گروه تفسيم
مى كند« :معلّمان و متعلّمان» و در واقع هر
مسلمانى بايد جزء يكى از اين دو گروه باشد،
يا آموزش دهد يا فرا گيرد يا معلّم باشــد يا
شاگرد.

در مجموع اين ماجرا به خوبى نشان مى دهد
پيدا كردن رهبرى آگاه و فرزانه ،و بهره گيرى
از علــم و اخالق او تا آن حد اهميت دارد كه
پيامبر اولو العزمى همچون موسى مأمور مى
شــود كه راه دور و درازى را براى حضور در
محضــر او ،و اقتباس از چــراغ پر فروغش،
بپيمايد.

تعليــ م و تربيت انســان از جمله مهم ترین
برنامه پيامبران است ،انبیای الهی آنچه را خدا
به عنوان وحى ،به آنان تعلي م كرده ،از طريق
استدالل ،انذار ،بشارت ،موعظه و اندرز و نفوذ
در دل ها ،به مردم تعلي م می دهند.

در این میان نياز مــردم به پيامبر صلى اهلل
عليه و آله ،براى تبيين پيچيدگي ها و تفسير
مجمالت قرآن کریم است که سبب ارتباط
آنها با ســ ّنت رســول ّ
الل مى شــود ،همان
ارتباطى كه آنهــا را در همه زمين ه ها هادى
و راهگشاســت؛ به تعبير ديگر قرآن همانند
كتابى است كه شاگردان ،احساس مى كنند
براى فهم آن در پارهاى از قسمت ها نياز به
معلّ م دارند و پيوند آنها با معلّم ،حقايق زياد
ديگرى را نيز براى آنها روشن مى سازد.

انبیاء و ائمه اطهار (علیهم الســام)،
معلمان بزرگ تاریخ بشریت
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از ســوی دیگر ،تعليم و تربيت ،در تعليمات
اســام جايگاه ويژهاى دارد و جایگاه روشن
و قاطعى درباره آن در آیات و روايات اسالمى
ديده مى شــود ،در همه جا روى ارزش هاى
تعلیم و تربیت تكيه شــده ،و مسائل تربيتى
در سرلوحه برنامه قرار گرفته ،به نحوی که از
نظر نیاز به معلم ،اسالم مرز نمىشناسد چرا
كه حكمت گمشده مؤمن است ،نزد هر كس
بيابــد آن را مى گيرد و اگر گوهرى از دهان
ناپاكــى بيفتد آن را برمى دارد .این مســأله
نشان می دهد مقام معلم در اسالم بسیار واال
و برجسته است.

در قــرآن ،آيات فراوانى در زمين ه «تعليم» و
«تعلّم» و «نشر علم» وجود دارد كه ذكر همه
آنها در اين مختصر نمى گنجد.

در واقع به بنیان مسأله تعليم و تربيت اشاره
شــده است چرا که همه عقالى جهان بر آن
صحه مى نهند كه هميش ه «نا آگاهان بايد از
ّ
آگاهان فرا گيرند».

داشت ب ه دنبال آن معلّ م الهى مى گشت تا از
علومى كه خدا به او تعليم داده بود بهره ببرد،
مفصل به او
هنگامى كه بعد از يك ماجراى ّ
رسيد گفتَ « :ه ْل اتَّ ِب ُع َ
ان تُ َعل ِّ َم ِن م ِّما
ك َعلى ْ
ُعل ِّ ْم َت ُرشْ داً؛ آيا من از تو پيروى كنم (و همراه
تو بيايم) تا از آنچه به تو تعليم داده شده است
و مايه رشد و صالح است به من بياموزى!».
اينها علومى بودند كه عالوه بر علم شريعت به
موسى تعليم شد.

و نيز ممكن است اشاره به وجود ابزار و اسباب
و مقدماتى باشد كه خدا در انسان آفريده ،و
او را قادر بر اختراع زبان و خط و كشف ساير
واقعيات جهان هستى كرده است.

اب َوالْحِ ْك َم َة؛ و
شمرده شدهَ « :ويُ َعل ِّ ُم ُه ُم ال ْ ِك َت َ
به آنان کتاب (قــرآن) و حکمت میآموزد»
و رســول خدا صلــى اهلل عليه و آلــه نيز از
اهداف بعثت خود را ،آموختن مردم مى داند:
رسلت؛ من فرستاده شدم برای
«وبال ّتعليم أُ ُ
تعلیم».

پيوندش را با قرآن تا دامنه قيامت ناگسستنى
ك فِ ُ
دانســته اســت و فرموده« :إِن ِّي تَا ِر ٌ
يك ُم
اب
ال َّث َقلَ ْي ِن َما إ ِ ْن ت ََم َّس ْك ُت ْم ب ِ ِه َما ل َ ْن تَضِ ُلّواِ ،ك َت َ
َّ
الل ِ َو ِع ْت َرت ِي أَ ْه َل ب َ ْيتِــيَ ،و إِن َّ ُه َما ل َ ْن يَ ْف َت ِر َقا
ــي ال ْ َح ْو َ
ض؛ همانا من در ميان
َح َّتى يَ ِر َدا َعلَ َّ
شــما دو چيز سنگين و گران مي گذارم ،كه
اگر بدانها چنگ زنيد هرگز پس از من گمراه
نشــويد :كتاب خدا و عترت من أهل بيتم ،و
ايــن دو از يك ديگر جدا نشــوند تا در كنار
حوض كوثر بر من درآيند».
برات آزادی از دوزخ برای معلم و متعلم
در روایتی معــروف از پيغمبر اكرم صلى اهلل
عليه 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
ی نویسد« :ا ْذا َ
ِلصب ِِّى بسم
معلم م 
المعل ِّ ُم ل َّ
قال ُ
بى بســم َّ
َّ
الل الرحمن الرحيم (و َ
الل
قال ِّ
الص ُّ
الرحمن الرحيم) َك َت َب َّ
ِلصب ِِّى َوب َ َرائ َ ًة
الل ب َ َرائ َ ًة ل َّ
ِلم َعلِّم؛ هنگامى كه معل م به
ألَب َ َويْ ِه َو بَرائ َــ ًة ل ُ
كودك بگويد :بسم َّ
الل الرحمن الرحيم (و او
تكرار كند) خداوند فرمان آزادى از دوزخ براى
كودك و پدر و مادرش و معلّ م مىنويسد».
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عواقب بی احترامی به معلم
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«معلّم خير» تعبير جالبى است و همه امورى
كه داراى منشأ خيرى است در ذيل آن داخل
اســت .تعبير خير علوم قرآن و علومى مانند

حقوق معل م بر متعلم از حقوق واجب االتباع
و الزم المراعــات حق معل م اســت ،اين پدر
روحانى كه بســيار بر پدر جسمانى فضيلت
دارد و او اگر وظيفه خود را به نحو احســن
انجام دهد ،موالى متعلم مىشود چنان كه
منسوب به على عليه السالم است كه فرمود:
« َمن َع ّلَ َمنی َحرفاً َف َقد َص َّی َرنی َعبداً؛ كسى كه
مرا حرفى تعليم دهد مــرا عبد و بنده خود

َ
السؤ َ
َال
«إ ِ ّن م ِْن َحقّ ال ْ َعال ِِم أ ْن َل تُ ْكث َِر َعلَ ْي ِه ّ
َو َل ت َْأ ُخ َذ ب ِ َث ْوب ِ ِه َو إ ِ َذا َد َخلْ َت َعلَ ْي ِه َو ِع ْن َد ُه َق ْو ٌم
َف َسلّ ْم َعلَ ْي ِه ْم َجمِيعاً و َ ُخ ّص ُه ب ِال ّتحِ ّي ِة ُدون َ ُه ْم و
ِس َخلْ َف ُه و َ َل تَ ْغ ِم ْز
ِس ب َ ْي َن يَ َديْ ِه َو َل ت َْجل ْ
َْاجل ْ
ــر ب َِيد َ
ب ِ َع ْين َ
ِك َو َل تُ ْكث ِْر م َِن ال ْ َق ْو ِل
ِك َو َل تُشِ ْ
ال ُف َل ٌن َو َق َ
َق َ
ال ُف َل ٌن خِ َلفاً ل ِ َق ْول ِ ِه و َ َل تَضْ َج ْر
ــول ُص ْح َب ِت ِه َفإِن َّما َمث َُل ال ْ َعال ِِم َمث َُل ال ّن ْخلَ ِة
ب ُِط ِ
تَ ْن َتظِ ُر َها َح ّتى يَ ْســ ُق َط َعلَ ْي َ
ك ِم ْن َها شَ ْي ٌء؛ از
حق عالم بر تو اين اســت كه زياد از او سؤال
نكنى و لبــاس او را نگيرى و اگر بر مجلس

بخشند ه ترين بخشند ه ها كيست؟
در حديثى از رسول خدا صلى اهلل عليه وآله
االج َودِ؟
ِاج َو ِد ْ
وسلّم مى خوانيم« :اال ْاخب ُِر ُك ْم ب ْ
َُّ
ــو ُد! َو ان َا ْاج َو ُد ُولْــ ِد آ َد َم! َو
ــو ُد ْ
الل ْ
االج َ
االج َ
ْاج َو ُد ُك ْم م ِْن ب َ ْعدى َر ُجل َعل َِم ِعلْماً َف َنشَ َر ِعلْ َم ُه
يُ ْب َع ُث يَو َم الْقِيا َم ِة ا َّم ًة َو ْح َدهِ!؛ آيا به شما خبر

تعبير به ا ّمت به خوبى نشــان مى دهد كه
گسترش وجودى معلّمان به موازات گسترش
تعليمات آنها در ميان جامعه بشرى صورت مى
گيرد ،و هر قدر شاگردان بيشترى را تعليم و
شخصيت معنوى
تربيت كنند به همان نسبت
ّ
و اجتماعى آنها گستردهتر مى شود و گاه به
اندازه يك ا ّمت مى گردد.
درود فرستادن بر معلم

در روايات اسالمى مقام معلّم آنقدر واالست
كه خدا و فرشتگان و همه موجودات ،ح ّتى
مورچه در النه خــود و ماهيان در درياها بر
كسى كه به مردم نيكی تعليم كند درود مى

طبق روايت امام صادق علیه السالم ،اگر كسى
براى خدا دانش آموخت ،و براى او عمل كرد ،و
تعلي م داد ،در آسمان ها عظي م و بزرگ خوانده
مى شودَ « :م ْن تَ َعلّم ّلل ع ّز َو َّ
جل و َعمِل ّلل و
السماوات َعظيماً».
َعلَّم ّلل ُدع َِى فى َملَ ُكوتِ ّ

در مجموع به قدرى آیات نورانی قرآن کریم
و كلمــات اهلبيت عصمت و طهارت عليهم
السالم گويا اســت كه جاى توضيح نيست،
خداوند ما را مــؤدب به اخالق الهى گرداند،
تا در رعايت حــق معلّم و عمل به علم خود
كوشا باشيم.
ســخن آخر( :یادی از شهید مط ّهری
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  45روزه
حد کمال رسید .رژیم
زندان در سال  42به ّ
منحوس پهلوی  53نفــر 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
ظرفیت کمتری
ها کار آسانی نبود .برخی که
ّ
داشــتند اظهار ناراحتی و ح ّتی گاه فزع می
کردند؛ هر چند سخن خالفی نمی گفتند .ا ّما
روحیه بسیار
شهید مطهری از کسانی بود که
ّ
قوی داشت و در مباحث علمی که مطرح می
شد شرکت ف ّعال داشت و نظرات خوبی ارایه
می کرد .عاش سعیدا و مات سعیداً.
منابع:

 .1تفسیر نمونه
 .2پیام قرآن
 .3بیانات معظم له
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در این فراز روایی معلّمان خير کسانی هستند
كه نيكىها را به مردم ياد مىدهند؛ كسى
كه حقّ معلّمان خير را سبك بشمرد ،منافق
ّبين النفاق است.

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

ت ك ه
ف بزرگى اســ 
ق معل م از وظاي 
تح 
رعاي 
ش ما گذارده است :امام
س بر دو 
شــار ع مقد 
صادق عليه الســام در روايتى از على عليه
الســام نقل مىكنند كه مولى بســيار مى
فرمودند:

بزرگی در ملکوت آسمان ها
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پيامبــر اكرم صلى اهلل عليه وآله وســلّم مى
فرمايد« :ثَ َلثَ ٌة َليَ ْس َتخِ ُّ
ف ب َِح ّق ِه ْم ّإل ُم َنافِقٌ ب َ ّي ُن
المقْسِ ُط
ال ّن َف ِ
اقُ :ذوالشَّ ْي َب ِة فِى ْ
اإلس َل ِم َو اإل َما ُم ُ
َو ُم َعلّ ُم َ
الخ ْي ِر؛ سه گروه هستند كه حقّ آنها را
فقط منافقان واضح النفاق كوچك مى شمرند:
كسى كه عمرى را در اسالم گذرانده ،پيشواى
عادل و كسى كه نيكى را آموزش مى دهد».

احترامى كــه در همين روايت كوتاه به مقام
معلّم گذاشته شده ،احترام بزرگى است چرا
بين النفاق
كه استخفاف كننده آن را منافق ّ
مى داند.

حقوق معلم بر شاگرد
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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.

حديث ،فقه ،علوم طبيعى ،پزشكى ،علومى
كه باعث آبادى جامعه اســت و علوم نشأت
گرفته از مبادى الهى كه خير و بركتى براى
جامعه دارد همه را شــامل مى شود ،چرا كه
خير يكى از وسيع ترين كلمات است و تمام
پهنه جامعه انسانى را در بر مى گيرد.

كرده اســت» ،و نيز درباره معلم بزرگ خود
ــد م ِْن َعبِي ِد ُم َح َّمدٍ؛ من بنده
فرمود« :أَن َا َع ْب ٌ
اى از بندگان محمد صلى اهلل عليه وآله وسلّم
هستم».

عالم وارد شدى و نزد او عدهاى بودند سالم
بر همه آنها كن و سالم و درود ويژه خود را به
آن عال م تقديم نما و براى نشستن ،جايگاهى
ن و پشت سر او منشين
را در برابر او انتخاب ك 
و با گوشه چشم به او نظر ميفكن و با دست
خود به او اشــاره نكن( ،كه بى احترامى به او
است) و زياد نگو فالنى و فالنى برعكس قول
شــما گفتهاند ،و با زياد صحبت كردن او را
ناراحت كن ،زيرا مثل عالم و دانشــمند مثل
درخت خرمائى اســت كه انتظار كشيده مى
شود چه موقع از آن رطبى فرو افتد» .يعنى
او بايد افاضه كند نه با سؤال كردن مرتب او
را رنج دهى! و چنانکه او را آماده پاسخ گویی
دیدی از او سوال کن.

دهم كه بخشندهترين بخشنده ها كيست؟
بخشنده ترين بخشــنده ها خداست ،و من
بخشــندهترين فرزندان آدم هستم؛ و بعد از
من از همه شــما بخشنده تر كسى است كه
علم و دانشــى را فرا گيرد ،و آن را نشر دهد
و به ديگران بياموزد ،چنين كسى روز قيامت
به تنهايى به صورت ا ّمتى برانگيخته خواهد
شد»!

فرســتند؛ چنانكه در حديثى از رسول خدا
ّ
«ان
صلى اهلل عليه وآله
وســلم آمده اســتَّ :
َّ
نملَ ِة فى ُح ْج ِرها َو َح ّتى
اللَ و َمالئ ِ َك َت ُه َحتَّى ال َّ ْ
ــون َعلى ُم َعل ِّ ِم ال ّناس
ال ْ ُحوتِ فِى ال ْ َب ْح ِر يُ َصلُّ َ
ال ْ َخ ْي َر».

پرونده ویژه
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احمر به شمار می آید.

سازمان صلیب سرخ جهانی
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
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ما معتقدیم بشــر جامعــه واحدی بیش تو كز محنت ديگران بى غمى نشــايد كه
نیســت و مرزبنــدی های انجام شــده نامت نهند آدمى
مصنوعی است ،تمام کسانی که روی کره از این رو ما کامال با اهداف شما (نهضت
زمین زندگی مــی کنند همه یک جامعه

هــم چنیــن در ایــران اســامی 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

فراموش نکنیم ســرمايه اصلی نهاد بین
المللی صليب ســرخ جهانــی اعتمادی
است كه مردم به آنان دارند و حفظ اين
اعتماد هم از ســوی مردم و هم از سوی
مســئوالن این نهاد بايد در دســتور كار
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 ممكن است كسانی باشند كه برای
رســيدن به مقصود و هدف شــان از هر
وســيله ای اســتفاده كنند ولی سازمان
صليب ســرخ جهانــی بايــد مراقب اين
افراد باشــد و به آنها اين اجازه را ندهد.
چرا که حســاب تشكيالت هايی از جمله
تشــكيالت صليب سرخ جهانی از مسائل
سياسی 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
نفع خود مصادره نکنند.
ضرورت تبیین اطالع رسانی اقدامات
صلیب سرخ و هالل احمر به مردم
خیلی از دستگاه ها دچار نقص در اطالع

سخن آخر( :خدمات صلیب سرخ و
هالل احمر عبادت است)
ما شــما (اعضای نهضت
بینالمللی صلیب سرخ
و هــال احمــر) را
فداكارانــی مــی
دانيــم كه خطر
را پذيرفتــه
ايــد بــرای
اينكــه خطــر
را از ديگــران
دفــع كنيــد و
ايــن فــداكاری
از ديــدگاه مــا قابل
تحسين است.

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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بنی آدم اعضای یک پیکرند

ها را نماند قرار

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.

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

در ایــن بین يكی از مشــكالت  -کمیتۀ
بیــن المللی صلیب ســرخ و هالل احمر
 اين اســت كه اطالعرســانی قوی دراين باره نشــده ،که الزم اســت در اين
ارتباط اطالعرســانی خوبی داشته باشند
تا همه با فعاليت های آنان آشــنا شوند،
اگر اطالعرســانی قویتری در اين راستا
صورت گيرد نهــاد بیــن المللی صلیب
سرخ و هالل احمر ،موافقان بيشتری در
بين ما خواهند داشت.
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بنابرایــن بایــد کاری کرد کــه وجدان شــعرای ما نیز که اشعارشــان در سایه
ّ
عمومــی مردم جهــان افــراد متخلف را تعلمیات مذهبی اســت ،ایــن مطلب را
منزوی کند ،باید در این راســتا به قدری منعکس کرده اند.
تبلیغات و اطالع رســانی شود تا افرادی
به قول سخنور نامى «سعدى شيرازى»:
که با برنامه های بشردوســتانه مخالفت
می کنند ،منزوی شــوند و اگر ما به این بنــى آدم اعضــاى يكديگرنــد كــه در
نقطــه برســیم کمک بزرگی بــه اهداف آفرينش ز يك گوهرند
صلیب سرخ و هالل احمر کرده ایم.
چو عضوى به درد آورد روزگار دگر عضو

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

ضرورت رعایت اصل بیطرفی صلیب
سرخ جهانی

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
کم نخواهیم گذشت.
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ما در عصری زندگی می کنیم که با وجود و با هم مرتبط هستند.
تصویــب قوانین مربوط به حقوق بشــر و
توجه به همبســتگى افــراد و اعضاى
با ّ
علی رغم وجود نهاد هــای بین المللی و پيكر جامعه انســانى ،فقــدان يك فرد،
جهانی مشــکالت جامعه انسانی هر روز روى همــه اجتماع اثر مى گذارد و «فرد
بیشــتر می شــود و در چنین شــرایطی به اين صورت ،عين اجتماع» مى شود.
وجود یك ســازمان منظم و تعلیم دیده
لــذا نباید تفاوت زبان ،مرز و تمدنها را
برای حــوادث مختلــف اجتماعی ،مانند
دلیل بر جدایی بین افراد بشــر دانست،
سازمان صلیب ســرخ جهانی و جمعیت
ایــن مطلب یکــی از دســتورات اصلی
هالل احمر روشــن تر و مهــم تر از هر
مذهب ما به شــمار می آید ،از این رو در
زمانی است.
مســائل مربوط به کمک های انسانی در
البته صلیب ســرخ یك ابــداع غربی بود آیات و روایات ما روی کلمه «بنی آدم»
برای اینكه كمك های مردمی را داشــته تاکید خاصی شده اســت ،نه روی کلمه
باشــد ،ما نمی توانســتیم از كمك های اســام و مســلمین ،این نشــانه فراگیر
صلیب ســرخ بهره مند شــویم تــا اینكه بودن تعلیمات دینی ما است.
هالل احمــر به میدان آمــد و به عنوان
از پیامبر گرامی اســام صلّــی اهلل علیه
یك نهاد منظم كمك های بشردوســتانه
وآله وســلّم نقل شــده که می فرمایند
ارائه كرد.
فرزنــدان آدم همــه اعضــای یک بدن
صلیب سرخ و هالل احمر؛ مطابق با هســتند و اگر عضوی ناراحت شــد بقیه
وجدان های بیدار بشری
اعضا نیز همکاری می کنند.
ما معتقدیم تشــکیالتی هم چون صلیب در حدیــث دیگــری نیز داریــم که اگر
ســرخ و هالل احمــر ،از وجــدان بیدار مســلمانی صدای ناله مظلومی را بشنود
بشــری که در همه انسان ها کم و بیش و بــه طرف او نرود و به او پاســخ ندهد
وجود دارد سرچشمه گرفته است.
مسلمان نیست.

بینالمللــی صلیب ســرخ و هالل احمر)
هماهنگ هســتیم و هیــچ جدایی بین
خود و شما در این اهداف نمی بینیم.

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
کارها تکیه کنند.

رســانی هســتند ،كار زیادی انجام می
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 ،ریاكاری نیســت و باعث جلب
اعتمــاد و جذب مشــاركت جهانی مردم
در كار خدمات رسانی و امدادرسانی می
شود.

کار شــما بســیار مقدس و در راســتای
اهداف پیامبران الهی اســت ،لذا خدمات
شما یك نوع عبادت است ،چراكه در آن
بــه خلق خدا كمك رســانی صورت می
گیرد.

پرونده ویژه

2

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

روســتاها همیشه مراکز تولید کشور بوده
انــد؛ به نحوی که حل مشــکالت شــهر
نشــینان به دست روســتائیان بوده و به
برکت آنها تغذیه میشده اند.
متأسفانه ســوء مديريت و مصرف گرایی،
كشــاورزى ما را به مانند بســيارى ديگر
از كشورهاى اســامى به نابودى كشانده
است ،تا آنجا كه با داشتن آمادگى فراوان
براى توليد انواع فرآورده هاى كشاورزى،
بعضاً بايد دســت نياز به سوى بيگانه دراز
نمائيم!
باید به ايــن واقعيت تلخ اعتراف نمود که
توسعه ســريع صنعتى كشور ،عدم وجود
وســائل رفاهى در روســتاها ،عدم توزیع
عادالنــۀ ثروت و عــدم تأمیــن امكانات
رفاهى در روستاها ،به بهای كشيده شدن
روستائيان به شهرها به اميد زندگى بهتر
و مزد بيشتر تمام شده است.
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احیای زندگی در روستاها

خودکفایــی در تولیــد محصوالت
کشاورزی
امروز اگر چه دســتگاه هــاى توليدى و
ماشينى آن قدر گســترده شده كه همه
چيز را تحت الشعاع قرار داده است ،لیکن
باز هم دامدارى و كشــاورزى مهم ترين
بخش توليد زندگى انســان را تشكيل مى
دهد ،چــرا كه پايه اصلــى تغذيه در اين
دو قســمت نهفته شده ،و به همين دليل
رســيدن به حد خودكفايى در قســمت
دامــدارى و كشــاورزى نه تنهــا ضامن
اســتقالل اقتصادى اســت كه اســتقالل
سياســى نيز تا حد زيــادى به آن مربوط
است.

اينها همه حكايت از نابودسازى كشاورزى
است ،که سرانجا ِم آن تبدیل شدن به يك
كشــور تك محصولى اســت كه ناچاریم اهمیت خــود کفایی وفتی دو چندان می
درآمد عمده خود را که از نفت به دســت شــود که بدانیم در شرایط فعلی هر ملتی
می آوریم ،به پاى فرآوردهها و محصوالت نیازمند بیگانه باشــد مجبور است به آنها
كشــاورزى و دامى بیگانگان بريزیم ،حال امتیاز بدهد ،و ملت هايى كه مواد غذايى
آنکه باید در انتظار روزى نشست كه نفت خود را از جاى ديگر وارد مى كنند بيچاره
تمام شــود و باتمام شــدن آن همه چيز اند.
مملكت تمام گردد!
حضرت على عليه الســام همواره فرموده
البته بن بســت در زندگی وجود ندارد و انــدَ « :م ْن َو َج َد َما ًء َو ت َُراباً ثُ َّم ا ْف َت َق َر َف َأب ْ َع َد ُه
بایــد راهش را پیدا کنیم ،تا روســتاها به
َّ
الل؛ هركس دسترســى بــه آب و زمين
صورت اولیه خود بازگشــته و نقش مولد كشــاورزى داشــته باشــد و فقير باشد
خود را باز یابند.
خداوند او را از رحمتش دور مى كند».

در ایــن میان فراهم كــردن جاذبه هاى
كشاورزى ،خانه سازى در روستاها ،تأمين
وسائل رفاهى و تمام نيازمندي ها در آنها،
و تضمين خريد محصوالت كشــاورزى به
قيمتى كه كشاورزان را دلگرم و بى نياز و

اين روايت براى كشــور ما و ديگر كشور
هايــى كه همچون مــا آب كافى و زمين
هاى مســتعد در اختيار دارند و مردمش
نيازمندند ،زنگ خطرى بزرگ است.

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.
دولت از واردات بی رویه محصوالت
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؟
فكر كنيد با حدود ده هــا میلیون هكتار
زميــن زراعتى چــه ثــروت عظيمى در
اختيار داريم و چه كشــاورزى وســيع و
غنى و پربار مى توانيم داشــته باشيم ،آيا
با اين حال شرم آور نيست كه وارد كننده
عمده محصوالت كشاورزى باشيم؟
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 دادهاند 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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حتى از روايات اسالمى استفاده مى شود
نه تنها اقدام شــخصى به زراعت بســيار
مطلوب است ،بلکه سرمايه گذارى در اين
راه نيز مورد توجه پيشــوايان اسالم بوده
است؛ از این مســأله به خوبى روشن مى
«تحرك هر چه
گردد كه مقصود اســام
ّ
بيشتر تمام ســرمايه هاى انسانى و مالى
اجتمــاع ،در راه منافــع عمومى بندگان
خداست».

در مجمــوع با اســتناد بــه کالم نورانی
حضــرت علی علیه الســام 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.
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و نيز از پيامبر صلــى اهلل عليه و آله نقل

پیشــوایان ما خود نیز اهمیت بسیاری به
ایــن حوزه می دادند؛ بــرای مثال مردى
اميرمؤمنان عليه الســام را ديد در حالى
كه هستههاى خرماى فراوانى در كنارش
بود .از آن حضرت پرسيد« :اين هسته ها
به چه كار مى آيد؟» امام پاسخ داد« :اگر
خدا بخواهــد هزاران اصله خرماســت».
آنگاه همه آنها را كاشت و همه آنها سبز
و بارور شدند.

هــم چنین به جــاى ريختن پــول هاى
سرشار به جيب واســطه ها بايد با فراهم
ساختن يك سيســتم توزيع صحيح ،پول
را به روســتاییان داد كه توليد گرند و نه
واسطه و بيكار و دالالن بيعار!
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تنهــا ثروت طبيعــى و فناناپذير و دائمى
كه هميشه مىتوان روى آن حساب كرد،
كشــاورزى و توليدات كشاورزى است که
یکــی از پايه اصلى اقتصــاد دنیای امروز
و اساس زندگى انســان ها است؛ چرا که
غذاى انسان را تهيه مى كند.
در حديثى مى خوانيم كه از پيامبر صلى
هم چنین انواع تجارت ها و حتى بسيارى اهلل عليه و آله پرســيدند« :بهترين اعمال
از صنايع ،بدون کشاورزی مفهومى نخواهد كدام اســت»؟! فرمود« :زراعتى است كه
داشت .لذا كشورهايى كه از نظر كشاورزى انســان زراعت مى كنــد و آن را اصالح و
پيشرفته ترند ،و به برنامه ها و طرح هاى مرتب مىسازد و حق آن را نيز به هنگام
كشاورزى خود
اهميت مى دهند ،نه تنها درو كردن ادا مى نمايد»
ّ
در همۀ جوانب به پيشرفتهاى چشمگير در حديثى از امام صادق علیه السالم مى
دســت می یابند ،بلکه بيشترين قدرت را
ون
ون ُك ُنــو ُز ا َ ْلَن َا ِم يَ ْز َر ُع َ
خوانيم « :اَل َّزا ِر ُع َ
نیز در جهان به دست می آورند.
َط ِّيبــاً أَ ْخ َر َجــ ُه ا َ َّ ُ
لل َع َّز َو َج َّ
ــل َو ُه ْم يَ ْو َم
اهمیت کشاورزی در اسالم
اس َم َقامــاً َو أَ ْق َرب ُ ُه ْم
ــن اَل َّن ِ
اَلْق َِيا َمــ ِة أَ ْح َس ُ
ِين؛ كشــاورزان گنج
ارك َ
كشــاورزان ،در شریعت اسالم از جايگاه و َم ْن ِزل َ ًة يُ ْد َع ْو َن اَل ْ ُم َب َ
منزلت ارجمندى برخوردارند .از جمله در هاى مردمند ،غذاى پاكيزه را كه خداوند
قرآن کریم اشارات پرمعنايى به كشاورزى ارزانى داشــته زراعت مى كنند و آنها در
بــه عنوان نعمتهاى الهــى ،وجود دارد ،روز قيامت برترين مقام را دارند و به خدا
که نشــان می دهد اسالم نسبت به مساله نزديكترند و آنها را بنام «مبارك ها» صدا
کشاورزی اهمیت بسیار زیادی قائل است .مى زنند»
هــو چنین تشــويق ها و ترغيــب هائى
كه در منابع اســامى در رابطه با مسأله
كشاورزى شده ،نشان مى دهد كه زراعت
در اقتصاد اسالمى از چه اهميت ويژه اى
برخوردار است.

األكب ُر ال ّ ِزرا َع ُة؛
شــده كه فرمود« :الكِيميا ُء
َ
كيمياى بزرگ (كه گمشــده بســيارى از
مردم است) همان زراعت است»

ســرمايههاى عظيمى که به بدترين وجه
در کشــور مصرف مى شود در حالى است
كه روســتاهاى كشــور ،اين كانون هاى
ســازنده و پربار ،بخاطر نداشــتن برخی
امکانات ،ســاكنان خود را از دســت مى
دهند.

مكفى المؤنة سازد ،ضروری است.

لذا حرف اساســی ما مبارزه با وابســتگی
است .البته رهايى از سلطه اقتصادىِ قدرت
هاى جهانى ،بدون ســرمايه گذارىِ جدى
در بخش توليد فرآورده هاى كشــاورزى
و صنعتى ممكن نيســت .جامعه اسالمى
زمانى مى تواند به عزت و سربلندى نايل
شــود كه بتواند قبل از هر چيز در بخش
توليد ،دســت كم در سطح توليدات مواد
غذايى و استراتژيك به خودكفايى برسد.

بیشــترین درآمد محصوالت کشــاورزی
را نصیب خــود می کنند امــا هنوز این
مشــکل حل نشــده اســت .جای تاسف
اســت که گاهی تنها  20درصد از قیمت
ها به کشــاورزان می رســد و  80درصد
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 عدهای 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.
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ضرورت مکانیزاسیون در کشاورزی
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این امر نیز محقق نمیشــود ،مگر این که
کشاورزان آموزش ببينند و امکانات الزم
در اختیارشان قرار گیرد.

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 مهارتافزایی کشاورزان
لــزوم ســرمایه گــذاری الزم در بخش
کارآموزی در راستای افزایش مهارت های
نیروی انسانی انکار ناپذیر است ،در قدیم
برای کشاورزی مهارت های چندانی نیاز
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.
همانگونــه كــه وجــود كارگــران ف ّنى
و آمــوزش ديــده ،از هدر رفتــن نيرو و
ســرمايه جلوگيرى مى كنــد و به اتقان
كار مىافزايد ،وجود نيروهاى شايســته و
ماهر در بخش كشاورزى نيز براى پيشبرد
اهداف توسعه و استفاده بهينه از سرمايه
الزم است.

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
احياى كشــاورزى بدون مديــرى به نام
وزير يا غير آن امكان پذير نيســت ،بلکه
به برنامه ريزى وســيع نیــاز دارد و تنها

تســهیالت ارزان قیمت ،راهکاری
برای جهش تولید

از جملــه مهــم ترین راهــکار در جهش
تولید این اســت که دولتمردان عالوه بر یکی از مشــکالت کشــور ما این اســت
آنکه مردم را نیز تشــويق می کنند كه از که بانک هــا تمام توجه شــان به منافع
طرق صحيح همه گونه ســرمايه گذارى خودشان است و کاری ندارند که دستگاه
در امر كشــاورزى داشته باشند ،خود نیز های تولیدی به ویژه در بخش کشاورزی
بیشترین و بهترین منابع در آمدی خود را ورشکسته شوند
به کشاورزی اختصاص دهند؛ چرا که در
چنين شــرايط نابسامان اقتصادی ،ناديده افرادى هســتند كه از مســائل كشاورزى
گرفتن نقش ســرمايه گزاري هاى عظيم آگاهــى كافى دارند ،ولى پول و ســرمايه
دليل بر بيگانگى از واقعيت ها و يا پشــت اى كه در اين راســتا به كار گيرند ندارند،
در اين راســتا ،بانك ها باید به اين افراد
كردن به رشد اقتصادى است.
تســهيالت بانكى ارزان قیمت ارائه دهند،
از دیگــر مســئولیت های دولــت ،ایجاد ايــن گونه برنامه هر قدر توســعه يابد به
هماهنگی بیــن واحد هــای تولیدی در ســود جامعه اســت و در ايجاد اشتغال و
بخش کشاورزی است؛ باید مشخص شود حركت هاى اقتصاد مولد فوق العاده مؤثر
که نیاز جامعه چیست و چه مقدار است و است.
بر اساس آن اقدام به تولید به خصوص در
بخش کشاورزی کرد ،در غیر این صورت کوتاه ســخن اینکه اگر بانك ها به عقود
ممکن است یا تولید در یک محصول زیاد شــرعيه عمل كنند و سرمايه هاى مردم
شــود یا در مورد یــک محصول با کمبود بــه طور صحيح بكار گرفته مىشــود هم
بانك از ربا نجات پيــدا مى كند و منافع
مواجه شویم.
مشروعى را به دست مى آورد ،و هم سطح
ایــن ناهماهنگی دســتگاه هــای تولید توليد كشــاورزى باال مى رود و هم جنبه
غذایی و خودســرانه بودن آنهــا یکی از اشتغالزايى و توليد مشاغل جديد دارد.
بال هــای جامعه اســت و دولتمردان اگر
برای هماهنگی بیــن این واحد ها برنامه ســخن آخر( :صــادرات محصوالت
ریزی کنند ،گام بسیار مهمی را برداشته کشــاورزی چارۀ رهایــی از اقتصاد
اند چرا کــه اگر نیازها تعیین شــد همه نفتی)
محصوالت تولیدی بــا قیمتی متعارف به از آنجا که بسيارى از توليدات كشاورزى،
ممكن اســت در محل توليد قابل جذب
دست مصرف کننده خواهد رسید.
هم چنین روســتائیان نمونــه باید تبلیغ نباشــد و بايد آنها را جمع آورى كرده در
شــوند؛ با چهره شــدن این افراد و الگو بازارهاى دنيا عرضه كنند.
شــدن آنها در ســطح جامعه روستائیان
دیگر از آنها الگو میگیرند و ایشــان را

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

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:

 .1بیانات معظم له
 .2خطوط اقتصاد اسالمی
 .3دائرة المعارف فقه مقارن
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بدیهی است کشاورزی سنتی جواب نمی
دهــد و باید به مکانیــزه تبدیل کرد ،لذا
تمام ملت هاى دنيا كوشش مى كنند كه
صنعت كشاورزى و دامدارى خود را تا سر
حد امكان توسعه دهند و از صنايع مدرن
براى اين توسعه كمك گيرند.

هر چند در منابع آب کشور کمبود وجود
دارد ولی با استفاده از همین مقدار آب و
اســتفاده از روشهای 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.

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.
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اگر وضع به همين صــورت پيش برود و
عدهای مفت خور ،دســترنج کشاورزان را
به یغما ببرند؛ وضع كشاورزى ما خداى نا
كرده اسفبارتر و رقت انگيزتر خواهد شد.
حال آنکه اولین آزمون عدالت در حکومت
اســامی در مقابله بــا دالالن ،همینجا
روشن خواهد شد.

جهش تولید با آبیاری نوین

آبهاى فراوانى در گوشــه و كنار محيط
زندگــى ما به هدر مــى رود و مىتوان از
آن ها بهره بردارى صحيح نمود .به يقين
كوتاهى كردن در ذخيره ســازى اين آب
ها نوعى اسراف در مواهب الهى محسوب
مى شــود .همچنين آبهاى موسمى كه
در بعضى از فصول ســال جارى مى شود
و قابل ذخيره ســازى است اما به راحتى
به هــدر میرود .حال آنکه در مقابل اين
سد محكمى ساخت،
سيالب ها می توان ّ
تا هم از ويرانىهاى ناشــى از سيالبها
جلوگيــرى نموده ،و هم از آب هاى جمع
شده در مســير كشــاورزى و باغدارى و
آبادانى كشور به كار گرفته شود.

در مجمــوع بایــد همــه مســئوالن به
ویــژه وزارتخانهها 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.
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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 توليد ،افزايش
يافتــه و راه براى كارهاى غيــر توليدى
تدريجاً مسدود مى گردد.

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.

ارتقــای بهــره وری و تدویــن اطلــس
جغرافیایی

باشعار و حرف آن چنان كه رسم بسيارى
از ســخنگويان راحت طلب است ،مشكل
حل نمى شود.

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

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

معراج در قرآن

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 يك از آنها خاطره هاى
ارزشمندی در روح پاك خود ذخيره کردند.
سرانجام به اوج شهود باطنی و نزدیکی به
خدا رسیده و آموزه های بسیار ارزشمندی
را از ذات اقــدس الهی تل ّقــی نمودند .این
سفر آسمانی و معنوی در ادبیات دینی ،با
نام «معراج» شناخته می شود.
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«معراج» در لغت از ریشه «عرج» و به معنی
نردبان است( )1و 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 عهدين نشان مى دهد كه مسيحيان

از مجمــوع روايات به خوبى اســتفاده مى
شود كه پيامبر گرامى اسالم(صلی اهلل علیه
وآله) اين سفر آســمانى را در چند مرحله
پيمــود .طبق مشــهورترین روایت( )4آن
حضرت در ماه رمضان سال دوازدهم بعثت
به معراج رفت .مرحله نخســت این ســفر
معنوی ،فاصله ميان مسجد الحرام و مسجد
اقصى بود كه در آيه اول ســوره اســراء به
ان الَّذِي أَ ْس َرى
«س ْب َح َ
آن اشاره شده استُ :
ب ِ َع ْب ِد ِه ل َ ْي ًل ِّم َن ال ْ َم ْسجِ ِد ال ْ َح َرا ِم إِلَى ال ْ َم ْسجِ ِد
ْالَ ْق َصى»؛ (منزه است خداوندى كه در يك
شب بنده اش را از مسجد الحرام تا مسجد
االقصى برد).
طبق بعضــى از روايات معتبر پيامبر(صلی
اهلل علیه وآله) در اثناء راه به اتفاق جبرئيل
در ســرزمين مدينه نزول كــرد و در آنجا
نماز گذارد( )5و نيز در «مســجد االقصى»

سرانجام رسول خدا(صلی اهلل علیه وآله) به
هفتمين آسمان رســيد و در آنجا حجاب
هايى از نور مشــاهده كــرد؛ همان جا كه
«ســدرة المنتهى» و «جنة الماوى» قرار
ن جهان سراسر
داشــت و پيامبر(ص) در آ 
نور و روشنايى به اوج شهود باطنى و «قرب
الــى َّ
ــي ِن أَ ْو أَ ْدن َى»
الل» و مقام « َق َ
اب َق ْو َس ْ
رســيد و خداوند در اين سفر او را مخاطب
ساخته و دســتورات بسيار مهم و سخنان
فراوانى بــه او فرمود كه مجموعه اى از آن
امروز در روايات اسالمى به صورت «احاديث
قدسى» براى ما به يادگار مانده است.
طبق تصريح بسيارى از روايات ،پيامبر(صلی
اهلل علیه وآله) در قســمت هاى مختلفى از
اين ســفر بزرگ على(علیه الســام) را در
كنار خود مشاهده كرد و تعبيراتى در اين
روايات ديده مى شود كه گواه عظمت فوق
العاده مقام على(ع) بعد از پيغمبر اكرم(ص)
است)8(.)7(.

 .2در ســوره نجم در آيــات  13تا  18می
ِند سِ ْد َر ِة
خوانیمَ « :ول َ َق ْد َرآ ُه ن َ ْزل َ ًة أُ ْخ َرى * ع َ
ِند َها َج َّن ُة ال ْ َم ْأ َوى * إ ِ ْذ يَغْشَ ى
ال ْ ُمن َت َهى * ع َ
ــد َر َة َما يَغْشَ ى * َما َز َاغ ال ْ َب َص ُر َو َما َطغَى
الس ْ
ِّ
َ
* ل َ َق ْد َرأى م ِْن آيَــاتِ َرب ِّ ِه ال ْ ُك ْب َرى»؛ (و بار
ديگر نيز او را مشــاهده كرد * نزد ســدرة
المنتهى * كه جنت المأوى در آنجاست *
در آن هنــگام كه چيزى [نور خيره كننده
اى] سدرة المنتهى را پوشانده بود * چشم
او هرگز منحرف نشد و طغيان نكرد [آنچه
واقعيت بود]* او پــاره اى از آيات و
ديــد
ّ
نشانه هاى بزرگ پروردگارش را ديد).
طبق مفاد این آیات پيغمبر اســام(صلی

ايــن آيات نیز داللت دارد بــر اين كه اين
حادثــه در بيدارى اتفاق افتــاده و آي ه « َما
َز َاغ ال ْ َب َص ُر َو َما َطغَى»؛ (چشم پيغمبر دچار
خطا و انحراف و طغيان نشد) ،گواه ديگرى
بر ايــن موضوع مى باشــد و آيه«ل َ َق ْد َرأَى
م ِْن آيَاتِ َرب ِّ ِه ال ْ ُك ْب َرى»؛ (قســمتى از آيات
و نشانه هاى بزرگ عظمت خدا را مشاهده
كرد) ،نيز هدف اين سير آسمانى را اجماال
روشن مى ســازد كه براى مشــاهده آثار
عظمت پروردگار در جهان باال بوده اســت.
()9
باید توجه داشت که از اين دو آيه به خوبى
برمى آيد كه هدف اين سير فضایى بار يافتن
به بارگاه سلطنت خداوند يا شنيدن صداى
قلم او يا مشاهده جمالش  -همان طور که
در برخــی احادیث ضعیــف و بی اعتبار یا
نوشته های مستشرقین بیان شده  -نبوده
است .اصوال به عقيده ما مسلمانان خداوند
محل خاصى ندارد .او در همه جا و در تمام

معــراج پيامبر از نظر حديث و عقيده
دانشمندان اسال م
آنچه از مطالعه كتب مختلف تفسير ،حديث
و عقائد دانشــمندان مسلمان استفاده مى
شود ،اين است كه عقيده به معراج پيامبر
اسالم مخصوص دسته معينى از مسلمانان
نيست ،بلكه عموم مسلمين در اين عقيده
مشــتركند ،البته با وجود تفاوت هایى كه
مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
احاديث فراوانى از طريق شيعه و اهل س ّنت
در اين زمينه نقل شده است .برای مثال می
الســام) نقل
خوانیم که از امام رضا(علیه ّ
شده است که« :کسی که معراج را تکذیب
ل اهلل را تکذیب کرده اســت».
کند ،رســو 
( )13از 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 بســيارى از علماى اســام «تواتر» يا
«شهرت» آنها را تصديق كرده اند ،به عنوان
نمونه فقيه و مفسر بزرگ عالم تشيع «شيخ
طوسى» در كتاب تفسير خود بنام «تبيان»
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معنای لغوی معراج و ســابقه آن در
دیگر ادیان

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

در اين آيه تنهــا به «مقدمه معراج» يعنى
حركــت از ســرزمين «مكه» بــه «بيت
المقدس» اشاره شده و درباره سير آسمان
ها بحثى در آن نيست .از اين آيه چند نكته
اســتفاده مى شود و آن اين كه سير مزبور
از خود مسجد الحرام صورت گرفته و تمام
آن در يك شب واقع شده و هدف اين سفر
عجيب «مشــاهده آيات عظمت خداوند»
بوده است .از ظاهر آیه برمی آید كه جريان
مزبور در بيدارى بــوده ،نه در خواب؛ زيرا
مفهوم جمله «أَ ْسرى ب ِ َع ْب ِدهِ» اين است كه
خداوند «بنده اش» را به چنين مســافرتى
حان» كه نشانه
«س ْب َ
برد .شروع آيه با كلمه ُ
اهميت موضوع است ،نيز مؤيد اين مطلب
مى باشد؛ چون خواب ديدن موضوع مهمى
حان» یاد گردد.
نيست كه با
تعبير«س ْب َ
ُ

گرچه در ايــن آيات تصريحــى به معراج
و وقــوع اين مالقات و مشــاهده آن آيات
عظمت در آسمان ها نشده است ولى قرائن
موجود در آيات گواهــى مى دهد كه اين
جريان هنگام سير پيغمبر(صلى ّ
الل عليه و
آله) در آســمان ها رخ داد ه است ،از جمله
اين كه قرآن تصريــح مى كند كه مالقات
مزبور نزد بهشــت صورت گرفــت .قرائنى
از نظر آيات و روايات در دســت اســت كه
بهشت كه جايگاه نهایى مردم نيكوكار مى
باشــد در كره زمين نخواهــد بود ،بلكه در
كرات ديگر اســت .لذا اكثر مفسران شيعه
و سنى اين آيات را مربوط به معراج پيامبر
دانسته و شرح جريان معراج را در ذيل اين
آيات بيان كرده اند.
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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 اســامی 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.

همان طور كه مالحظه شــد مســيحيان
معراج مســيح را به صورت عجيبى يعنى
پس از كشــته شدن و دفن شدن و سپس
زنده گشــتن و چهــل روز در ميان مردم
زندگى كردن مى دانند ،آن هم يك معراج
ابدى!()3

پيامبر(صلــی اهلل علیه وآلــه) از هر يك از
آن مواقف خاطره هاى پر ارزش و بســيار
آموزنده در روح پاك خــود ذخيره فرمود
و عجایبى مشاهده كرد كه هر كدام رمزى
و ســرى از اســرار عالم هستى بود .پس از
بازگشــت اين وقایع را با صراحت و گاه با
زبــان كنايه و مثال بــراى آگاهى امت در
فرصت هاى مناســب شرح مى داد و براى
تعليم و تربيت از آن اســتفاده فراوان مى
فرمود.

 .1در آیه اوبل ســوره اســراء چنين آمده
ان الَّذِي أَ ْس َرى ب ِ َع ْب ِد ِه ل َ ْي ًل ِّم َن
«س ْب َح َ
استُ :
َ
ْ
ال ْ َم ْسجِ ِد ال ْ َح َرا ِم إِلَى ال ْ َم ْسجِ ِد ال ْق َصى الَّذِي
ِيع
السم ُ
ار ْك َنا َح ْول َ ُه ل ِ ُن ِريَ ُه م ِْن آيَات ِ َنا إِن َّ ُه ُه َو َّ
بَ َ
ير»؛ (پاك و منزه است آن خدایى كه
ال ْ َبصِ ُ
بنده خودش را در شــبى ،از مسجد الحرام
به مســجد االقصى كه در سرزمين مبارك
و مقدســى واقع شده اســت برد تا آيات و
نشــانه هاى [عظمت] ما را ببيند او شنوا و
بيناست).

خداوند بارگاه و كرســى مخصوصى برفراز
آســمان ها ندارد بلكه كرســى حكومت او
سرتاسر جهان هســتى است .در آیه 255
سوره بقره نیز می خوانیم کهَ «:وسِ َع ُك ْرسِ ُّي ُه
ــما َواتِ َو ْالَ ْرضَ»؛ (كرسى او به وسعت
الس َ
َّ
آســمان ها و زمين مى باشد) .به عبارتی
منظور از «كرســى» چيــزى جز مجموعه
جهان پهنــاور آفرينش نيســت .بنابراين
منظور از معراج همان مشاهده آثار عظمت
خدا در جهان باال بوده است تا قلب نورانى
پيامبر در پرتوی مشــاهده اين آثار حيرت
انگيز نورانى تــر گردد و فكر و روح بلند او
وسيع تر شود و براى رهبرى و هدايت خلق
به ســوى خدا آمادگى بيشترى پيدا كند.
()12
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بازخوانی معراج رسول خدا (صلی اهلل
علیه وآله)

«معراج» را درباره مسيح به صورت عجيبى
معتقدند .آنها مى گويند« :در مورد عيسى
مسيح چيز غريبى اتفاق افتاد ،زيرا پس از
اين كه مرده بود و دفن شــده بود ،مطابق
پيشگویى خودش از مردگان برخاست ،در
روز يكشنبه كه سومين روز پس از مصلوب
شــدن و دفنش بود ،از «قبر» بيرون آمد و
بر شــاگردانش ظاهر شد ،و در مدت چهل
روز اشــخاص زيادى او را زنده ديده و با او
صحبت كردند ،آنگاه در حضور شاگردانش
به آسمان «صعود» كرد ،او اكنون در آنجا
در نزد «خداى پدر!» زيست مى كند»)2(.

با حضــور ارواح انبياى بزرگ مانند ابراهيم
و موســى و عيســى(ع) نماز گذارد و امام
جماعت پيامبر اســام(ص) بود .ســپس
از آنجا ســفر آســمانى پيامبر شروع شد و
آســمان هاى هفتگانــه( )6را يكى پس از
ديگــرى پيمود و در هر آســمان با صحنه
هاى تازه اى روبه رو شــد .بــا پيامبران و
فرشتگان و در بعضى از آسمانها با دوزخيان
و در بعضى با بهشتيان ،برخورد كرد.

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

اهلل علیــه وآلــه) براى دومين بار فرشــته
وحى(جبرئيل) را به صورت اصلى مشاهده
و مالقات كرد .چــرا که مرتبه اول در آغاز
نزول وحى در كوه حرا بود .اين مالقات در
نزد بهشت جاويدان صورت گرفت و چشم
پيغمبر در مشاهده اين منظره دچار خطا و
اشتباه نشده و آيات و نشانه هاى بزرگى از
عظمت خدا را مشاهده نمود.

جوانب عالم هستَ « .ف َأيْ َنما تُ َولُّوا َفث ََّم َو ْج ُه
َّ
الل ِ»()10؛ (به هر طــرف رو كنيد خدا در
آنجاست)َ « .و ُه َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكن ُت ْم»()11؛
(هر كجا كه باشيد خدا با شماست).

در ذيل آيه اول ســوره «اسراء» چنين مى
گويد« :دانشمندان شيعه معتقدند در همان
شبى كه خداوند پيامبرش را از مكه به بيت
المقدس حركت داد او را به آســمان برد و
آيــات عظمت خود را در آســمان ها به او
نشان داد و اين در بيدارى بود نه در خواب؛
ولى آنچه از قرآن بر مى آيد همان ســير از
مسجد الحرام (مكه) به مسجد اقصى (بيت
المقدس) است و بقيه اين مسافرت از اخبار
معلوم مى گردد»)15(.
عالوه بر شــیخ طوسی ،مفســر عالی قدر
مرحوم «طبرســى» نیز در تفسير «مجمع
البيان» به موضوع معراج اشاره می کند .او
در ذيل آيات ســوره نجم مى گويد« :ظاهر
مذهب اصحاب و مشــهور در اخبار ما اين
اســت كه خداوند پيامبر را با همين جسم،
در حال بيدارى و حيات ،به آسمانها برد و
اكثر مفسران نيز بر همين عقيده اند»)16(.
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اگــر احاديث و روايات معــراج را در كتب
شــيعه و ســنى به دقت مطالعه كنيم مى
بينيم از همان عصر پيغمبر(صلى ّ
الل عليه
و آله) بحث و مناقشــه هــای فراوانی در
مورد مسئله معراج بوده است .هنگامى كه
پيامبر ماجراى معراج را براى مردم شــرح
داد ،دشمنان با شــدت تمام در مقام انكار
برآمدند و آن را وســيله اى براى حمله به
اســام و تبليغ بر ضد پيغمبر دانستند تا
آنجا كــه بعضى از «تازه مســلمان ها» از
عقيده خود برگشــتند .پيامبر ناگزير تمام
نشانه هاى بيت المقدس را كه تا آن زمان
نرفته بود با همه جزئيات براى آنها تشريح
نمود و مــورد اعجاب همه واقــع گرديد.
( )24درباره احادیث نقل شــده از عایشه
و حســن بصری نیز باید گفــت که ظاهرا
جنبه سياسى داشته و براى خاموش كردن
جنجالى بوده است كه درباره مسأله معراج
در ميان عده اى به وجود آمده بود)25(.
هدف از معراج چه بود؟

آن روز كــه آیات مربوط به معراج در قرآن
نــازل گرديد و پیامبر از اين ســفر عجيب
خبر داد ،هنوز عظمت آســمان ها و كرات
عظيم جهان باال درســت بر كسى روشن
نبــود و معلومات آن روز غالب مرد م درباره
آسمان ها محدود به همان بود كه با چشم
خود مــى ديدند :گنبــدى نيلگون ،نقطه
هایى درخشان كه مانند ميخ هایى از طال
و نقره در گرداگرد آن كوبيده شــده و دو
گوى كوچك و زيبا كه يكى درخشــنده تر
و ديگرى كم نورتــر آن را زينت مى داد و
منظره شاعرانه خاصى به آن بخشيده بود!
در آن روز آســمان بــا آن همــه عظمت
و شــگفتی ها در چشــم بعضى به قدرى
كوچــك جلــوه كرده بــود كه شــايد در
نظر آنها ســفر پيامبر بــراى ديدن آن آثار
مختصر به زحمتش نمــى ارزيد! اما امروز

چنانکه از روایات اســامی اســتفاده می
شود ،برخی از مهم ترین آموزه های دینی
و احــکام فقهی دین اســام ،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)
( )29و وجوب نمازهــای پنج گانه( )30و
رفع تکلیف های دشوار از امت پیامبر(ص)
( )31اشاره 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 كتب حديــث روايتــى از اميرمؤمنان
على(علیه السالم) از پيامبر اسالم(ص) در
اين زمينه آمده اســت كه بسيار مشروح و
طوالنى اســت و ما گوشه هايى از آن را در
اينجا مى آوريم .مطالبى كه نشان مى دهد
گفتگوها در آن شب تاريخى بر چه محورى
بوده و چگونه همچون اوج آســمان ها اوج
گرفته است.
در آغاز حديث مى خوانيم كه پيامبر(ص)
در شــب معــراج از پــروردگار ســبحان
ال
چنين ســؤال كرد« :يَــا َر ّ ِب أَ ُّي ْالَ ْع َم ِ
أَ ْفضَ ُل؟»()32؛ (پروردگارا كدام عمل افضل
است؟)
خداوند متعــال فرمود« :هيچ چيز نزد من
برتر از توكل بر من و رضا به آنچه قســمت
كرده ام نيست .اى محمد! آنها كه به خاطر
من يكديگر را دوســت دارند محبتم شامل
حال آنها اســت و كسانى كه به خاطر من
مهرباننــد و به خاطر من پيوند دوســتى

پيامبر(صلی اهلل علیه وآله) در اينجا عرضه
داشت« :پروردگارا مرا به عملى هدايت كن
كه موجب قرب به درگاه تو است».

پیامبــر عــرض كــرد« :پــروردگارا! آيا
دنياپرستان غير از اين عيبى هم دارند؟»

خداوند فرمود« :شــب را روز ،و روز را شب
قرار ده» .پیامبر عرض كــرد« :چگونه؟!»
خداوند در پاســخ فرمــود« :چنان كن كه
خواب تو نماز باشــد و هرگز شكم خود را
كامال سير مكن».
در فــراز ديگرى آمده اســت« :اى احمد!
محبت مــن محبت فقيــران و محرومان
اســت به آنها نزديك شو و در كنار مجلس
آنها قرار گير تا من به تو نزديك شــوم .و
ثروتمندان دنياپرست را از خود دور ساز و
از مجالس آنها بر حذر باش».
خداوند در فراز ديگر مى فرمايد«:اى احمد!
زرق و برق دنيا و دنياپرســتان را مبغوض
بشــمار و آخرت و اهــل آخرت را محبوب
دار».
پیامبر عرض مى كند« :پروردگارا! اهل
دنيا و آخرت كيانند»؟
خداودند فرمود« :اهل دنيا كسانى هستند
كه زياد مى خورند و زياد مى خندند و مى
خوابند و خشم مى گيرند و كمتر خشنود
مى شوند .نه در برابر بدی ها از كسى عذر
مــى خواهند ،و نه اگر كســى از آنها عذر
طلبد ،مــى پذيرند .در اطاعت خدا تنبل و
در معاصى شــجاعند .آرزوهاى دور و دراز
دارند و در حالى كه اجل شان نزديك شده
هرگز به حســاب اعمال خود نمى رسند و
نفع شــان براى مردم كم است .افرادى پر
حرف ،فاقد احســاس مسئوليت و عالقمند

خداوند فرمــود« :اى احمد! عيب آنها اين
اســت كه جهل و حماقــت در آنها فراوان
است ،براى استادى كه از او علم آموخته اند
تواضع نمى كنند و خود را عاقل مى دانند
اما در نزد آگاهان نادان و احمقند» .سپس
به اوصاف اهل آخرت و بهشــتيان پرداخته
چنيــن ادامه مى دهد« :آنها مردمى با حيا
هســتند ،جهل آنها كم ،منافعشان بسيار،
مــردم از آنها در راحتند و خود از دســت
خويش در تعب ،و ســخنان شان سنجيده
اســت .پيوسته حســابگر اعمال خويشند،
ت مى
و از هميــن جهت خــود را به زحم 
افكنند ،چشــم های شــان به خواب مى
رود اما دل هاي شــان بيدار اســت ،چشم
شــان مى گريد ،و قلب شــان پيوسته به
ياد خدا اســت .هنگامى كه مردم در زمره
غافالن نوشته شــوند آنها از ذاكران نوشته
مى شــوند .در آغاز نعمت هــا حمد خدا
مى گويند و در پايان شــكر او را به جا مى
آورند ،دعايشــان در پيشگاه خدا مستجاب
و تقاضای شان مســموع است و فرشتگان
از وجود آنها مســرورند ...مردم (غافل) در
نزد آنها مــردگان ،و خداوند نزد آنها حى
و قيوم و كريم اســت .همت شان آن چنان
عالى اســت كه به غير او نظر ندارند .مردم
در عمر خــود يك بار مى ميرنــد اما آنها
به خاطر جهاد بــا نفس و مخالفت هوا هر
روز هفتاد بار مى ميرند و حيات نوين مى
يابند! ...هنگامى كــه براى عبادت در برابر
من مى ايستند همچون بنيان مرصوص و
ســدى فوالدی اند و در دل آنها توجهى به
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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

همچنیــن برخی از محدثین اهل ســ ّنت
روايتى از «عايشــه» نقل كرده اند که« :به
خدا سوگند بدن پيغمبر از ميان ما نرفت،
تنها روح او به آسمانها پرواز كرد» )22(.یا
این حدیث را در منابع شان از حسن بصری
درباره معراج نقل کرده اند که« :پيامبر در
خواب ديد به معراج رفته است»)23(.

روايت جالبــى نيز در اين زمينــه از امام
صادق(عليه السالم) در پاسخ سؤال از علت
معراج نقل شده اســت كه فرمود« :إ ِ َّن َّ
اللَ
ار َ
ان َو َل يَ ْج ِری
وص ُف ب َِم َك ٍ
ك َو تَ َعالَى َل يُ َ
ت ََب َ
ان َو ل َ ِك َّن ُه َع َّز َو َج َّل أَ َرا َد أَ ْن يُشَ ِّر َف
َعلَ ْي ِه َز َم ٌ
ــما َوات ِ ِه َو يُ ْك ِر َم ُه ْم
ب ِ ِه َم َلئ ِ َك َت ُه َو ُســ َّك َ
ان َس َ
ِــن َع َجائ ِِب َع َظ َم ِت ِه َما
ب ُِمشَ ــا َه َدت ِ ِه َو يُ ِريَ ُه م ْ
يُ ْخب ُِر ب ِ ِه ب َ ْع َد ُه ُبو ِطهِ»()27؛ (خداوند هرگز
مكانى ندارد و زمان بر او جريان نمى یابد؛
و لكن او مى خواســت فرشتگان و ساكنان
آسمانش را با قدم گذاشتن پيامبر در ميان
آنهــا احتــرام كند و نيز از شــگفتی هاى
عظمتش به پيامبرش نشــان دهد؛ تا پس
از بازگشت براى مردم بازگو كند).

تعالیم و احکام بیان شده در معراج

در فــراز ديگرى آمده اســت« :اى احمد!
همچون كودكان مباش كه ســبز و زرد و
زرق و برق را دوســت دارند و هنگامى كه
غذاى شيرين و دلپذيرى به آنها مى دهند
مغرور مى شــوند و همه چيز را به دســت
فراموشى مى سپارند».
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معراج؛ روحانی یا جسمانی؟

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 ســ ّنی عموما بر این باورند که
معراج پيامبر با همين روح و جســم و در
بيدارى صورت گرفته است )20(.اما گفته
شــده که گروهی مانند خــوارج و جهمیه
اعتقاد بر صرف روحانی بودن معراج داشته
اند)21(.
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از میان اهل تســنن ،دانشــمندان حديث
و تفســير ،احاديث معراج را جزو احاديث
مشــهور معرفى كــرده اند و بســيارى از
مفسران آنها در تفسير ســوره «إسراء» يا
ســوره «نجم» به نزول اين آيــات درباره
معراج تصريح نموده انــد .برای مثال فخر
رازى مفسر معروف در تفسير خود در ذيل
آيه اول ســوره إســراء ،پس از يك سلسله
استدالالت عقلى بر امكان چنين موضوعى
مى گويــد« :محققان عقيده دارند كه گواه
بر وقــوع معراج (از نظر ادلــه نقلى) قرآن
و حديث اســت اما در قرآن داللت همين
آيه كافى است و ا ّما از نظر حديث ،حديث
معراج از روايات مشهوره است كه در كتب
صحاح اهل ســ ّنت نقل شــده ،و مفاد آنها
حركت پيغمبر اسالم(صلى ّ
الل عليه و آله)
از م ّكه به بيت المقدس و از آنجا به آسمانها
است»)17(.

این سفر و حرکت حضور یافته اند؟

با در نظر گرفتن تمام آموزه های اســامی
بیان شــده در قرآن و روایات به این نتیجه
می رســیم که هدف معــراج اين بوده كه
روح بــزرگ پيامبر(صلى اهلل عليه و آله) با
مشاهده اســرار ،عظمت خدا را در سراسر
جهــان هســتى ،مخصوصا عالــم باال كه
مجموعه اى اســت از نشــانه هاى عظمت
او مشــاهده كند و بازهم درك و ديد تازه
اى براى هدايت و رهبرى انسانها بيابد .اين
هدف صريحا در آيه ا ّول ســوره اسراء و آيه
 18سوره نجم آمده است)26(.

با پيشــرفت دانش هاى نجومى و فضایى
و كشف وســايل جديد مطالعه ستارگان و
كهكشان ها و سحابي ها و عوالم دوردست،
اهميت اين ســير فضایى كامال آشكار مى
گردد .نیز عظمت ايــن تعبير قرآن در آیه
 18ســوره نجم یعنی «ل َ َق ْد َرأَى م ِْن آيَاتِ
َرب ِّ ِه ال ْ ُك ْب َرى»؛ (پاره اى از آيات و نشانه هاى
بزرگ پــروردگار خود را مشــاهده نمود)،
كامال روشن مى شود!()28

دارند ،آنها را دوست دارم و نيز محبتم براى
كسانى كه توكل بر من مىكنند ،فرض و
الزم است و براى محبت من حد و حدود و
مرز و نهايتى نيست».

به خورد و خوراكند .اهل دنيا نه در [زمان]
نعمت شــكر خدا به جا مى آورند و نه در
[زمان] مصائب صبورند .خدمات فراوان در
نظر آنها كم اســت و خدمات كم خودشان
بسيار! خود را به انجام كارى كه انجام نداده
اند ســتايش مىكنند و چيــزى را مطالبه
مىكنند كه حق آنها نيســت .پيوســته از
آرزوهاى خود ســخن مى گويند و عيوب
مردم را خاطر نشان مى سازند و نيكی هاى
آنها را پنهان!».

مخلوقات نيست .به عزت و جاللم سوگند
كه من آنها را حيــات و زندگى پاكيزه اى
مى بخشــم و در پايان عمــر ،خودم قبض
روح آنها مى كنم و درهاى آسمان را براى
پرواز روح آنها مى گشايم .تمام حجاب ها را
از برابر آنها كنار مى زنم و دستور مى دهم
بهشت خود را براى آنها بيارايد! ...اى احمد!
عبادت ده جــزء دارد كه نه جزء آن طلب
حالل است .هنگامى كه غذا و نوشيدنى تو
حالل باشد تو در حفظ و حمايت منى.»...
در فــراز ديگــرى از این گفــت وگو آمده
است« :اى احمد! آيا مى دانى كدام زندگى
گواراتر و پردوام تر است»؟
پیامبر عرض كرد« :خداوندا نه!»

یکی از پرســش هایی که همیشــه درباره
«معراج» مطرح می شــود ،تعارض یا عدم
تعارض آن با علوم روز است .آيا اصوال سير
در آســمان ها و به عبارت ديگر مسافرت
دامنه دار فضایى براى يك بشر از نظر علوم
امكان پذير اســت؟ پاســخ این سؤال اول
از نظر علوم امروز مثبت اســت .زيرا ســير
فضایى بشر ،نه تنها امكان دارد بلكه قسمت
هاى قابل توجهى از آن تاكنون جنبه عملى
به خود گرفته است .اگر در سابق ممكن بود
كسانى بگويند چنين مسافرتى امكان عقلى
و علمى ندارد و يــا آن طور كه طرفداران
هيئت كهنه «بطلميوس» تصور مى كردند
سير انسان در آســمان ها موجب خرق و
التيام افالك است،()34

بلیــغ  /خرداد ماه 1399
WWW.MAKAREM.IR

26

نگاه به معراج از زاویه دید وسایل مورد
نیاز برای هر سفر
«سفر فضائى» نيازمند به وسائل گوناگون
اســت و بايد به كمك آنها بر موانع فراوانى
كه در اين راه وجود دارد پيروز شــد؛ اين

 .3مانع سوم گرماى سوزان آفتاب و سرماى
كشــنده اى است كه در قسمتى كه آفتاب
مســتقيما مى تابد و قسمتى كه نمى تابد
وجود دارد.
 .4مانــع چهارم اشــعه هــاى خطرناكى
اســت كه در ماوراء ج ّو وجود دارد ،مانند
اشــعه كيهانى و اشعه ماوراء بنفش و اشعه
ايكس .اين پرتوها هــرگاه به مقدار كم به
بدن انسان بتابد زيانى بر ارگانيسم بدن او
ندارند ،ولى در بيرون ج ّو زمين فوق العاده
زياد ،كشنده و مرگبار هستند ،در حالی که
براى ما ساكنان زمين وجود قشر هواى ج ّو
مانع از تابش آنها است.
 .5مانع بعدی مشكل بى وزنى است ،گرچه
انســان تدريجا مى تواند به بى وزنى عادت
كند ولى براى ما ساكنان روى زمين اگر بى
مقدمه به بيرون جو منتقل شويم و حالت
بى وزنى دســت دهد ،تحمل آن بســيار
مشكل يا غيرممكن 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 موشك هاى سريع السير و سرسام
آورى كه ســرعت آنهــا در «ثانيه» بالغ بر
 11 /2كيلومتر است شكافته شده ،فقدان
هوا با ذخيره كردن اكســيژن الزم جبران
گرديــده ،از پرتوهاى مرگبــار و همچنين

در پاسخ اين ســؤال بايد گفت :نه ،مسلما
او با وسائل امروز در آسمان ها سیر ننمود.
اين وسائل براى مسافرت هاى كوتاه فضایى
تهيه شده اســت و هرگز قدرت آن چنان
مسافرت دامنه دار و عجيب را ندارد .براى
چنان سيرى وســایلى به مراتب مجهزتر و
كامل تر الزم است و او به اتكاى نيروى الهى
چنان وسيله اى در اختيار داشته است .در
روايات مذهبى مى خوانيــم پيامبر(صلى
ّ
الل عليــه و آله) اين ســفر حيرت انگيز را
با مركب مرموزى به نام «بُراق» یا «بُرقة»
طى كرد)37(.
«بــراق» از مــاده «برق» اســت و یکی از
معانی این واژه «نور» است( )38و به همين
جهت بعضى از مفســران حديث گفته اند
اين مركب سرعتى مانند سرعت سير برق
داشته است! اين مركب مرموز به آسانى مى
توانســت فواصل عظيم فضائى را بپيمايد.
اگر سرعت سير وســایلى كه امروز انسان
ســاخته در حدود  12كيلومتــر در ثانيه
است ،آن مركب سرعتى نزديك به سرعت
سير نور يعنى  300هزار كيلومتر در ثانيه
و يا باالتر از آن داشته است .بنابراين او می
توانسته است فاصله زمين با كره ماه را كه
فضاپيماها در ساعات زيادى آن را طى مى
كنند در حدود يك ثانيه يعنى يك چشــم
بر هم زدن بپيمايد.
مسلماً در اين مركب مرموز ساير مشكالت
ســفر فضایى نيز حل شده بوده است .ولى
بايد توجه داشت اين مركب ساخته دست

اگر انســان فرضا بخواهد دستگاهى بسازد
كه تمام فعاليت هایى كه مغز يك انســان
انجام مى دهد اعم از درك مسائل گوناگون،
حفظ و بايگانى و تنظيم ميليون ها خاطره
ل موضوعات فوق
مختلف ،تجزيه و تحليــ 
العاده متنوعــى كه در زندگى با آن مواجه
مى شــود صادر نمودن فرمــان هاى الزم
بــه تمام اعضــاى بدن براى نشــان دادن
عكس العمل هاى مناسب در برابر حوادث
گوناگون ،مســلما حجم دســتگاه فضاى
زيادى را اشــغال خواهد نمــود و هزينه و
ابزار الزم براى آن سرســام آور خواهد بود
و هميشــه بايد يك عده متخصص مراقب
اصالح و تنظيم آن باشند ،در حالى كه اين
موضوع مهم و پيچيده در جهان آفرينش با
يك كيلو و نيم ماده ساده خاكسترى رنگ
مغز عملى شده اســت .آيا با توجه به اين
نمونه هاى زنده تهيه چنان وسيله اى براى
ســير در آســمان ها براى خداوند مشكل
است؟
بــه هر حال ما مى دانيــم پيامبر با نيروى
يك بشــر عادى اين راه را نپيموده ،بلكه با
نيروى عظيمى كه از جهان ماوراى طبيعت
در اختيار داشت و با وسيله كامال مجهزى
اين راه را طى كرد ،و در اين قســمت هيچ
مشكل الينحلى به چشــم نمى خورد .آيا
هيچ فرد خداپرســتى كه ايمان به قدرت
اليزال و بى پايان خداونــد دارد مى تواند
انكار كند كه براى خداوند هيچ مانعى ندارد
وسيله مرموزى كه از فكر محدود ما بيرون
اســت در اختيار پيامبرش بگذارد تا بتواند
در آسمان ها سير كند و عجائب و شگفتی
هاى جهان باال را ببيند؟! شــايد انسان نيز
در آينده بتواند با فكر خالق و خداداد خود
نمونه هاى ســاده ترى از چنان وسيله اى

دانشــمند معــروف اروپائــى «ك  -و-
گيورگيو» در كتــاب خود كه درباره تاريخ
زندگى پيامبر اسالم نگاشته (كتاب «محمد
پيغمبرى كه از نو بايد شناخت») ،در بحث
كوتاهى كه درباره معراج نموده ،توضیخ می
دهد که :اگر بگویيم محمد در حال بيدارى
تنها با «روح» خود در آسمان ها پرواز كرد
بحث و مشــكل فيزيكى پيش نمى آيد .اما
اگر بگویيم كه با جسم خاكى به آسمان ها
پرواز نمود اين ســؤال مطرح مى شود كه
آيا جســم مى تواند سرعت ثانيه اى 300
هزار كيلومتر را كه ســرعت سير نور است،
تحمــل نمايد؟ علم فيزيك مى گويد :ماده
قادر نيست كه سرعت ثانيه اى  300هزار
كيلومتر را تحمل نمايد ،مگر اين كه خود
مبدل به «نور» شــود .نور هم نمى تواند با
سرعتى بيش از ثانيه اى  300هزار كيلومتر
حركت نمايد .ولى بعضى از تاريخ نويســان
اسالمى مى گويند محمد توانست با همين
جسم خاكى ســريع تر از سرعت سير نور
حركت كند و مســافرت خود را با سرعتى
معادل ســرعت عكــس العمــل «نيروى
جاذبــه» آغاز نمايــد و به انجام برســاند.
گرچه علــم فيزيك اين موضــوع را قبول
نمى كند ولى من چــون احترام به عقائد
مذهبى مسلمانان مى گذارم از نظر مذهب
اين گفته را مى پذيرم .ما «مسيحيان» هم
درمعتقدات مذهبى خود مسائلى داريم كه
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امروز چنين سخنى اصال قابل قبول نيست.
زيرا موشــك هــاى فضاپيمــا  -بعضى با
سرنشــين و بعضى بدون سرنشين  -سينه
آسمان را شــكافته و تا ستاره زهره كه در
هيئت بطلميوس در فلك سوم قرار داشت،
پيش رفته اند .نه محال عقلى روى داده و
نه خرق و التيامى پيش آمده است .درست
اســت كه اين پيشرفت و موفقيت در برابر
عظمت كواكب و آسمانها و فواصل عجيب
آنها بســيار ناچيز مى باشــد ولى هر چه
هســت مطلب را از صورت يك امر محال
عقلى و علمى بيرون آورده اســت و همان
ن دليل براى امكان
طور كه گفته اند بهتري 
يك موضوع وقوع آن است)35(.

 .2مانع ديگر فقــدان هوا در فضاى بيرون
جو زمين اســت كه بدون آن انســان نمى
تواند زندگى كند.

مشكل زمان یکی از مهم ترین موانعی است
کــه از لحاظ نظری بر ســر پذیرش معراج
رخ می نماید .چــرا كه علوم روز مى گويد
ســرعتى باالتر از سرعت سير نور نيست و
اگر كســى بخواهد در سراســر آسمان ها
سير كند بايد سرعتى بيش از سرعت سير
نور داشــته باشــد .در این زمینه می توان
سؤاالت متنوعی دیگری را نیز مطرح کرد.
آيا معراج تنها در داخل منظومه شمســى
صورت گرفته؟ آيا سرعت سير نور باالترين
سرعت هاست؟
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سرانجام اين حديث نورانى با اين جمله هاى
بيدار كننده پايان مى گيرد« :اى احمد! اگر
بنده اى نماز تمام اهل آســمان ها و زمين
را به جا آورد ،و روزه تمام اهل آسمان ها و
زمين را انجام دهد ،همچون فرشتگان غذا

تعارض معراج و علم روز

 .1براى اقدام به يك سفر فضائى نخستين
مانع نيروى جاذبه اســت كه بايد با وسائل
فوق العاده بر آن پيروز شد زيرا براى فرار از
«حوزه جاذبه زمين» سرعتى الاقل معادل
چهل هزار كيلومتر در ساعت الزم است!

ن
معراج و مشكل زما 
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خداوند فرمود« :زندگى گوارا آن اســت كه
صاحب آن لحظه اى از ياد من غافل نماند،
نعمــت مرا فراموش نكنــد ،از حق من بی
خبر نباشد ،و شب و روز رضاى مرا بطلبد.
اما زندگى باقى آن اســت كه [صاحب آن]
براى نجات خود عمل كند ،و دنيا در نظرش
كوچك باشد ،و آخرت بزرگ ،رضاى مرا بر
رضاى خويشــتن مقدم بشمرد ،و پيوسته
خشــنودى مرا بطلبد ،حق مرا بزرگ دارد
و توجــه به آگاهى من نســبت به خودش
داشته باشد .در برابر هر گناه و معصيتى به
يــاد من بيافتد ،و قلبش را از آنچه ناخوش
دارم پاك كند ،شيطان و وساوس شيطانى
را مبغوض دارد ،و ابليس را بر قلب خويش
مسلط نسازد و به او راه ندهد .هنگامى كه
چنين كنــد محبت خاصى در قلبش جاى
مى دهم ،آن چنان كه تمام دلش در اختيار
من خواهد بود ،و فراغت و اشــتغال و هم و
غم و ســخنش از مواهبى است كه من به
اهل محبتم مى بخشم! چشم و گوش قلب
او را مى گشــايم ،تا با گوش قلبش حقايق
غيب را بشــنود و با دلش جالل و عظمتم
را بنگرد!»

نخورد و لباس [فاخرى] در تن نپوشــد [و
در نهايت زهد و وارســتگى زندگى كند]،
ذرهاى دنياپرستى يا رياست
ولى در قلبش ّ
طلبى يا عشق به زينت دنيا باشد در سراى
جاويدانم در جوار من نخواهد بود! و محبتم
را از قلب او برمى كنم! سالم و رحمتم بر تو
باد و الحمد َّلل رب العالمين»)33(.

موانع بسيار است و از همه مهم تر پنج مانع
زير مى باشد:

ســرما و گرماى كشــنده با لبــاس هاى
مخصوص يا ســاختمان جدار ناو فضاپيما
جلوگيرى به عمل آمده ،مســئله بى وزنى
با تمرين و ممارست فضانوردان عادى شده
ساير موانع را نيز به همين ترتيب پشت سر
گذاشته اند .به اين طريق سفرهاى فضایى
جنبه عملى به خود گرفته ،و اين نخستين
شرط «معجزه» است كه بايد محال عقلى
نباشد .زيرا «اعجاز» هرگز به يك امر محال
عقلى تعلق نخواهد گرفــت .در اينجا تنها
يك مسئله باقى مى ماند و آن اين كه :آيا
پيامبر اين وسائل را در اختيار داشت؟

و فكر انسان نبود بلکه از نيروى اليزال الهى
و قدرت بى پايان او سرچشــمه مى گرفت.
اگر بشر با فكر خالق خود كه پرتو ضعيف
و كم رنگى از قدرت بى انتهاى مبدأ بزرگ
جهان هستى اســت بتواند مشكالت سير
در آســمان ها را تدريجا پشت سر بگذارد،
فراهم ساختن وسيله تكامل يافته اى براى
آن مبدأ بزرگ بسيار ساده است.

بسازد كه با وســائل سفر فضائى امروز ابدا
قابل مقايسه نباشد)39(.

علم «فيزيك» يا «زيســت شناسى» آن را
نمى پذيرد ولــى ما به حكم اين كه داراى
عقيــده مذهبى هســتيم آن را قبول مى
كنيم.
آيا همان طور كه اين دانشــمند مسيحى
مى گويد ما بايد موضوع معراج را به عنوان
يك عقيده مذهبى  -اگر چه بر خالف علم
باشــد  -بپذيريم؟! آيا «علم» و «مذهب»
مى توانند از هم جدا شــوند؟ و اگر از هم
جدا شوند چنين مذهبى مى تواند ارزشى
داشته باشد؟!

 -1آيا معراج تنها در داخل منظومه شمسى
صورت نگرفته است؟
ايراد فوق در صورتى متوجه مى شــود كه
مســير پيامبر(صلی اهلل علیــه وآله) را در
معراج در منطقه بيرون منظومه شمســى
بدانيــم در حالى كه دليــل قاطعى بر اين
مطلب در دســت نيســت .چه مانعى دارد
اين سير فضایى در درون سيارات با عظمت
منظومه شمسى صورت گرفته باشد؟ در اين
صورت اشكال كامال برطرف خواهد گرديد.
زيرا دورترين سيارات منظومه شمسى كه
با چشم غير مسلح ديده مى شود «زحل»
اســت .فاصله اين ســياره از ما كمى بيش
از  1400ميليون كيلومتر است .اين فاصله
براى مركبى كه كمى كمتر از سرعت سير
نور حركت كند فاصله كوتاهى اســت كه
پيمودن آن در مدت بســيار كوتاهى ميسر
مى باشد.
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پیــش از ایــن توضیحاتی دربــاره مرکب
پیامبر(صلى ّ
الل عليه و آله) در این ســفر
که «براق» نام داشــت ارائــه دادیم .جالب
تــر اينكه در توصيف اين مركب فضایی در
پاره اى از احاديث وارد شده ك ه هر قدم او
به اندازه مقدار ديد او بوده اســت( )40و با
توجه به اينكه رؤيت اشياء به وسيله «نور»
صــورت مى گيرد و طــول زمانى كه براى
ديدن هر چيز الزم اســت برابر با ســرعت
سير نور اســت از اين حديث استفاده مى
شود كه مركب مزبور سرعتى «نزديك» به
سرعت سير نور داشته است!

از جملــه در مــورد امواج مرمــوز جاذبه،
عده اى از دانشــمندان معتقدند اين امواج
براى پيمودن فاصله هــا مطلقا نيازمند به
زمانى نيســتند ،بلكه در يــك لحظه مى
تواند سرتاســر جهــان را بپيمايند! حتی
گيورگيــو در همان بحث بــه اين موضوع
اعتراف مى كند و چنين مى نويســد...« :
ولى يك ســرعت وجود دارد كه آنى است
و در يك لحظه از يك ســر جهان به طرف
ديگر اثر مى كند و آن ســرعت تأثير امواج
نيروى جاذبه مى باشــد! اگر در همين آن،
در انتهاى جهان يك كهكشان كه داراى ده
ها ميليون خورشيد است ناگهان جدا شده
و مبدل به امواج گردد نيروى جاذبه طورى
عكس العمل نشــان مى دهد كه در همين
لحظه نظام جهان متعادل مى شــود و اگر
اين طور نبود همان ثانيه كه آن كهكشان
تفكيــك و مبدل به امــواج گرديد دنياى
خورشيدى ما هم بايد نابود گردد! اثر قانون
نيروى جاذبه كه نيوتن آن را كشف كرد در
سراســر جهان فورى است و سرعت عكس
العمل آن آنى مى باشد»)41(.
اگرچــه اين ســخن درباره ســرعت يك
«جســم» نيســت ،بلكه مربوط به سرعت
امواج جاذبه اســت ولى در هــر حال اين
حقيقت را ثابت مى كند كه سرعت سير نور
از نظر همه دانشمندان باالترين سرعت ها
در جهان نيســت و باالتر از آن هم سرعتى
وجود دارد .ديگــر اينكه در هيئت و نجوم
امروز بحثى تحــت عنوان «جهان در حال
انبساط» ديده مى شود كه از يك حقيقت
بزرگ و شگفت انگيز پرده بر مى دارد :طبق
آخرين كشفيات دانشمندان هيئت و نجوم،
جهان در حال گسترش و انبساط مى باشد

تندترين ســرعت پس روى كه تاكنون به
وسيله دانشمندان اندازه گيرى شده ،نزديك
 60هزار كيلومتر در ثانيه است و آن سرعت
پس روى توده كهكشان «شجاع» مى باشد
که بســیار سرسام آور و عجيب است .روى
اين حساب دانشــمندان معتقدند هر قدر
كهكشــان ها از ما دورتر باشند پس روى
آنها بيشتر است .گرچه نور كهكشان هاى
دورتر به اندازه اى ضعيف اســت كه اندازه
گيرى سرعت پس روى آنها ممكن نيست،
امــا در عين حال این اعتقاد وجود دارد که
زمينه هاى مساعد و اميدبخشى وجود دارد
كه با پيشرفت و بهبود وسایل فنى سرانجام
اندازه گيرى ســرعت پس روى كهكشــان
هاى ديگر امكان پذير خواهد گرديد.
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 تئورى سرعت نهائى «نور» يك
نظريه قاطع و مسلم نيست و ممكن است
در پرتو اكتشافات آينده اين مطلب روشن
شــود كه حتى جســم خاكى در شــرائط
خاصى (نه در هر شــرایطى) بتواند سرعت
هاى مافوق ســرعت نور داشته باشد و در
اين صورت مشــكل زمان در مسئله معراج
 حتى در صورتى كه مســير پيامبر ماوراءمنظورمه شمسى بوده است  -حل خواهد
گرديد .و از نظر علم مانعى نخواهد داشت
كه پيامبر سراســر پهنه آسمانها را در يك
شب سير كرده باشد)42(.
پی نوشت:

( .)1لســان العرب ،ابن منظور ،محمد بن مكرم ،محقق
 /مصحح :مير دامــادى ،جمال الدين ،دار الفكر للطباعة
و النشــر و التوزيع ،بيروت4141 ،هـ ق ،چاپ سوم ،ج
 ،2ص .132
( .)2ن.ک :انجيل مرقس باب  6و انجيل لوقا باب  42و
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بنابراين اگر معــراج پيامبر(صلى ّ
الل عليه
و آله) در درون ســيارات منظومه شمسى
صورت گرفته باشد مشكل زمان كامال حل
خواهد شــد و مخالفتى با كشــفيات علم
فيزيك نخواهد داشــت و اطالق «آسمان
ها» بر كرات منظومه شمســى يك اطالق
معمولى اســت ،زيرا يكى از معانى آسمانها
همين «كرات منظومه شمسى» مى باشد.

بررسى و مطالعه در گفته هاى دانشمندان
امروز نشــان مى دهد اين نظريه كه «هيچ
چيز در تحت هيچ عاملى نمى تواند باالتر از
سرعت نور حركت كند» صد درصد قطعى
و مســلم نيســت بلكه احتمال مى رود در
ماوراء سرعت نور نيز سرعت هایى باشد.
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ما هرگز نبايد انتظار داشــته باشيم حقايق
مذهبى با ايــن گونه مســائل غير قطعى
تطبيــق گردد .بلكه اين هماهنگى و توافق
تنهــا در ميان «عقائد مســلم مذهبى» با
«مســائل قطعى علوم» خواهــد بود و اگر
اين اصــل را دقيقا رعايت كنيم ارزش علم
و مذهب را هر دو دريافته ايم .بنابراين اگر
«گيورگيو» با پيش كشيدن تفكيك مسائل
مذهبى از علم خود را از حل مشكل معراج
در مورد پيامبر اسالم(صلى اهلل عليه و آله)
يا حضرت مسيح آســوده خاطر ساخته ما
ن منطــق را بپذيريم ،بلكه
نمــى توانيم اي 
بايد راه حل صحيحى از نظر علم براى اين
«مسئله» پيدا كنيم و يا آن را به كلى طرد

به هر حال براى حل مشكلی که در گفتار
«ك  -و -گيورگيو» راجع به معراج مطرح
شد ،دو راه وجود دارد:
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پاسخى كه ما به اين سؤال ها مى گویيم -
برخالف آنچه اين دانشمند مسيحى گفته
است  -منفى است .ما هيچ گاه نمى توانيم
از مذهبى كه معتقدات آن برخالف عقل يا
علم است چشم و گوش بسته پيروى كنيم.
ما ميان چنين معتقداتــى با افكار خرافى
هيچ فــرق نمى گذاريم .ما طرفدار مذهبى
هســتيم كه علوم آن را تأييد مى كند و به
نوبه خود علــوم و دانش هایى را پى ريزى
كرده است .آرى ما درباره «اسالم» چنين
عقيده و ايمانى داريــم و براى اين عقيده
خود دليل اقامــه مى كنيم .ولى يك نكته
اســت كه در اين مورد بايد بــه آن توجه
داشت و آن اين كه منظور از «علم» در اين
بحث تنها آن دســته مسائلى است كه صد
درصد جنبه قطعى به خــود گرفته نه آن
دسته از نظرات و تئوری ها كه ممكن است
در پرتو اكتشافات آينده دگرگون شود.

نمائيم.

 -2آيا ســرعت ســير نور باالترين سرعت
هاست؟

و كهكشــان ها با سرعت مافوق تصورى از
هم دور مى شــوند و به نقاط نامعلومى مى
گريزند .ســرعت پس روى كهكشان ها با
هم مختلف اســت .بعضى از آنها به سرعت
 1200كيلومتر در ثانيه از ما دور مى شوند
و بعضى ديگر با ســرعت بيش از  20هزار
كيلومتر در ثانيه.

انجيل يوحنا باب .12
( .)3معراج  -شــق القمر -عبــادت در قطبين ،مکارم
شــیرازی ،ناصر ،نســل جوان ،قم1731 ،هـ ش ،چاپ
هشتم ،ص  91و .02
( .)4منهج الصادقين فی إلزام المخالفين ،كاشانى ،فتح
اهلل بن شكراهلل ،كتابفروشى اسالميه ،تهران ،بی تا ،چاپ
اول ،ج  ،5ص .632
( .)5بحار األنوار ،مجلســى ،محمد باقر بن محمد تقى،
دار إحياء التراث العربی ،بيروت3041 ،هـ ق ،چاپ دوم،
ج  ،81ص .913
( .)6طبق بعضى از آيات قرآن مانند آیه  6سوره صافات
ِب»؛ (ما آسمان
السما َء ال ُّدن ْيا ب ِ ِزي َن ٍة ال ْ َكواك ِ
یعنی« :إِن َّا َزيَّ َّنا َّ
پائين را به زينت ستارگان آراستيم) ،آنچه ما از عالم باال
مى بينيم و تمامى ســتارگان و كهكشــان ها همه جزء
آسمان اول اند ،بنابراين آســمان هاى شش گانه ديگر
عوالمى هستند فوق آنها.
( .)7تفســير نمونه ،مکارم شــیرازی ،ناصر ،دار الكتب
اإلســامية ،تهران1731 ،هـ ش ،چاپ دهم ،ج ،22ص
 505و .605
( .)8براى اطالع بيشتر از روايات معراج ،ر.ک :بحاراالنوار،
همان ،ج  ،81ص  282تا .014
( .)9معراج  -شــق القمر  -عبــادت در قطبين ،همان،
ص  22تا .42
( .)01سوره بقره ،آیه .511
( .)11سوره حدید ،آیه .4
( .)21معراج  -شــق القمر  -عبادت در قطبين ،همان،
ص  87تا .08
( .)31صفات الشــيعة ،ابن بابويه ،محمد بن على ،نشر
أعلمى ،تهران2631 ،هـ ش ،چاپ اول ،ص .05
( .)41همان.
( .)51التبيان في تفســير القرآن ،طوســى ،محمد بن
حســن ،مصحح :عاملى ،احمد حبيب ،مقدمه نويس :آقا
بزرگ تهرانى ،محمد محســن ،دار إحياء التراث العربی،
بيروت ،چاپ اول ،ج  ،6ص .644
( .)61ر.ک :مجمع البيان في تفســير القرآن ،طبرسى،
فضل بن حســن ،مصحح :يــزدى طباطبايى ،فضلاهلل،
رســولى ،هاشم ،نشر ناصر خسرو ،تهران2731 ،هـ .ش،
چاپ سوم ،ج  ،9ص  562و .662
( .)71التفسير الكبير(مفاتيح الغيب) ،فخر رازى ،محمد
بن عمر ،دار إحياء التــراث العربی ،بيروت0241 ،هـ.ق،
چاپ سوم ،ج  ،02ص .692
( .)81مناقب آل أبي طالب عليهم الســام ،ابن شــهر
آشــوب مازندرانى ،محمــد بن على ،نشــر عالمه ،قم،
9731هـــ ق ،چــاپ اول ،ج  ،1ص 771؛ بحار االنوار،
همــان ،ج  ،۸۱ص ۰۸۳؛ تفســیر نمونه ،همان ،ج ،21
ص .9
( .)91المواهــب اللدنیه بالمنح المحمدیه ،قســطالنی،
احمد بن محمد ،مکتبــه التوفیقیه ،قاهره ،بی تا ،ج ،۲
ص034؛ ســبل الهدى والرشاد ،في ســيرة خير العباد،
الصالحي الشــامي ،محمد بن یوســف ،تحقيق وتعليق:
الشــيخ عادل أحمد عبد الموجود ،الشــيخ علی محمد
معــوض ،دار الكتب العلمية بيروت4141 ،هـ.ق ،الطبعة
األولى ،ج  ،3ص .21
( .)02برای نمونه ،ن.ک :روح المعانی في تفسير القرآن
العظيم و الســبع المثاني ،آلوســى ،محمود بن عبداهلل،
گردآورنده :شــمس الدين ،ســناء بزيع ،شمس الدين،
ابراهيــم ،محقــق :عبدالبارى عطيه ،علــى ،دار الكتب
العلميــة ،بيروت5141 ،هـ.ق ،چــاپ اول ،ج  ،8ص 9؛
مجمع البیان ،همان ،ج  ،۹ص .۴۶۲
( .)12ن.ک :الميزان في تفســير القــرآن ،طباطبايى،
محمدحســين ،مؤسســة األعلمي للمطبوعات ،بيروت،
0931هـ ق ،چاپ دوم ،ج  ،31ص .23
( .)22ن.ک :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون
األقاويل فى وجوه التأويل ،زمخشــرى ،محمود بن عمر،
مصحح :حســين احمد ،مصطفــى ،دار الكتاب العربی،

بيروت 7041 ،هـ ق ،چاپ سوم ،ج  ،2ص .741
( .)32همان.
( .)42معراج  -شــق القمر  -عبادت در قطبين ،همان،
ص .53
( .)52تفسير نمونه ،همان ،ج  ،21ص .51
( .)62يكصد و هشــتاد پرسش و پاسخ ،مکارم شیرازی،
ناصر ،تهيه و تنظيم :حســينى ،سید حسین ،دار الكتب
االسالميه ،تهران6831 ،هـ ش ،چاپ چهارم ،ص .471
( .)72التوحيــد ،ابن بابويه ،محمد بــن على ،محقق /
مصحح :حسينى ،هاشم ،انتشارات جامعه مدرسين ،قم،
8931هـ ق ،چاپ اول ،ص .571
( .)82معراج  -شــق القمر  -عبادت در قطبين ،همان،
ص  18و .28
( .)92ن.ک :من ال يحضره الفقيه ،ابن بابويه ،محمد بن
على ،محقق  /مصحح :غفارى ،على اكبر ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،قم،
3141هـ ق ،چاپ دوم ،ج  ،4ص 473؛ األمالی ،طوسى،
محمد بن الحســن ،دار الثقافة ،قم4141 ،هـ ق ،چاپ
اول ،ص .346
( .)03إمتاع األســماع بما للنبی مــن األحوال و األموال
و الحفــدة و المتاع ،تقي الدين المقريــزی ،دار الكتب
العلمية ،بیروت ،بی تا ،ج  ،8ص .532
( .)13بحاراالنوار ،همان ،ج  ،۷۱ص .۹۸۲
( .)23همان ،ج  ،47ص .12
( .)33ن.ک :بحار االنوار ،همان ،ج  ،47ص  12تا .03
( .)43طرفــداران هيئت بطلميوس تصــور مى كردند
مجموعه جهان هستى عبارت از نه فلك است كه مانند
طبقات پوســت پياز روى هم قرار گرفته هفت فلك آن
متعلق به ســيارات هفت گانه اســت و فلك هشتم در
اختيار «ثوابت» و فلك نهم هم كه اصال ســتاره ندارد؛
اين افالك شفاف و بلورين را چنان روى هم چيده بودند
كه هيچ گونه شكاف و التيامى در آن ممكن نبود.
( .)53معراج  -شــق القمر  -عبادت در قطبين ،همان،
ص .24
( .)63يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ ،همان ،ص .671
( .)73ن.ک :الجامــع ألحكام القرآن ،قرطبى ،محمد بن
احمد ،نشر ناصر خسرو ،تهران4631 ،هـ ش ،چاپ دهم،
ج  ،01ص .702
( .)83قاموس قرآن ،قرشى بنابى ،على اكبر ،دار الكتب
االســامية ،تهران2141 ،هـ ق ،چاپ ششم ،ج  ،2ص
.881
( .)93معراج  -شــق القمر  -عبادت در قطبين ،همان،
ص  15تا .75
( .)04الكافی ،كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،دار
الحديث ،قم9241 ،هـ ق ،چاپ اول ،ج  ،51ص .728
( .)14محمد پیامبری که باید از نو شناخت ،گیور گیو،
کونستان ویژریل ،ترجمه :منصوری ،ذبیح اهلل ،انتشارات
امیرکبیر ،تهران3431 ،هـ ش ،ص .641
( .)24معراج  -شــق القمر  -عبادت در قطبين ،همان،
ص  85تا  ،17با تلخیص و تصرف.

معرفی کتاب

بیرونی آیه ،تفسیر و بررسی روایات ،مطالعۀ
این اثر گرانســنگ را بیــش از پیش برای
قرآن پژوهان جذاب و معنادار کرده است.

سیریدرکتاب

«داستانیاران»

پرسش ها و پاسخ ها

اثرارزشمندحضرتآیتاللهالعظمیمکارمشیرازی
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
قصههای قرآن میچرخید.

كتاب حاضــر در برگیرندۀ پیشــگفتار از
تدوین کننده اثر و مقدمه ای از مولّف است
و در دوازده فصل تنظیم شــده اســت که
عبارتند از:
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 .1اصحــاب كهــف .2اصحاب اخــدود .3
اصحاب جنه  .4اصحــاب فيل  .5اصحاب
سبت  .6اصحاب سقيفه  .7اصحاب اعراف
ن  .9اصحــاب ايكه .10
 .8اصحــاب مدي 
اصحاب حجر  .11اصحاب رس  .12اصحاب
القرية.
روش شناسی بحث در «داستان یاران»
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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
واژ ه ها ،محتوای ســوره ،ســاختار درونی
سوره ،ساختار بیرونی ســوره ،نکات ادبی،
نکات بالغی ،ســاختار درونی آیه ،ساختار

گزارش محتوایی اثر
فلسفه بازخوانی تاریخ در قرآن
معظم له با ذکر چند نکته ،مهم ترین فلسفه
بيان تاريخ ا ّمت هاي صاحب سرگذشــت
مهم را عبرت آمــوزی معرفی کرده
هــای ّ
اســت؛ چرا کــه تاریخ ملت هــا ،تاریخی
تکوینی است؛ لذا نوشتنى نيست و دروغ و
خالفى در آن راه ندارد .بلکه در خارج وجود
دارد و هر كس مىتواند آن را نظاره كند.
در ادامه مولّف ،علت وفلســفه تأكيد قرآن
مجيد بر بيان سرگذشــت گذشــتگان را
اســتفاده از تجربيات تلخ و شيرين آنها در
زندگی بیان کرده و اینچنین می نویســد:
تاريخ آيينه تمامنماى ســعادت و شقاوت
اســت .انســان مىتواند تمام چيزها را در
ت
آيينه تاريخ بخوانــد ،عوامل بدبختى ام 
ها ،علل پيروزى و موفقيتها ،اسباب طول
عمر و كوتاهى آن ،عوامل وحدت ،اتحاد و
آنچه باعث پراكندگى و نفاق مىشود ،همه

مولّف نسبت به استراتژی قرآن در مواجهه
با تاریخ گذشتگان تقســیماتی ارائه کرده
اســت که تاريــخ انبيا ،تاريــخ اولياء اهلل و
تاریخ اشــخاص بد و ناشايست از جمله آن
تقسیمات به شمار می آید.
معظم له در فرازی در بیان تاریخ اولیاء اهلل
اینگونه می نویســد :قرآن مجيد گاه تاريخ
كســانى از بندگان صالح خدا را كه زندگى
س هاى عبرتآميزى بوده نيز
آنها داراى در 
مورد توجه قرار داده است.
مثــل اصحاب كهف كــه پيامبــر نبودند
ولى سرگذشــت آنها عبرتآميز اســت ،يا
سرگذشت لقمان حكيم كه پيامبر نبود اما
حكيم و دانشمند بود ،لذا خداوند سخنان
عبرتآميز آن مرد بزرگ و مطالبى كه بين
او و فرزندش رد و بدل شــده را نقل كرده
است.
حکمت تکرار قصص قرآنی
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی (مدظله
العالی) در پاســخ به چرایی تکرار داستان
برخى از پيامبــران مانند حضرت ابراهيم،
موســى ،نوح و عيســى عليهم السالم در
آيــات مختلف قرآن مجيــد ،تاريخ انبيا را
دارای درس هاى عبرت متعدد و فراوانى بر
شــمرده و معتقد است قرآن مجيد از زاوي ه
هاى مختلف به آن نگريســته و ما را به آن
درس ها رهنمون مىسازد.
در فــرازی از اثر می خوانیم :در داســتان
حضرت موسى عليه الســام خداوند اراده

دوم اين كه :فصاحت و بالغت اقتضا مىكند
كه مطالب مهم تكرار 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 شرحى از
آن را به قدرى که شــاهد براى مسأله معاد
است بیان کرده است.
مولّف در این زمینه می نویســد :خداوندى
كه قادر است انسانهايى را  309سال در
خــواب عميق فرو ببرد و ســپس آنها را از
خواب بيــدار كند ،او قادر بــر زنده كردن
مردگان پس از مرگشــان نيــز خواهد بود
بنابراين ،خواب اصحاب كهف ،تصويرى 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 مدين در حــوزه روابط اقتصادى
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كتاب «داســتان یاران» حاصل جلســات
تفســير قرآن كريم در ماه مبارك رمضان
سال هاي ( 1388و  1389هـ ش) است كه
توسط مرجع عاليقدر و مفسر عظيم الشأن
قرآن ،حضــرت آيــت اهلل العظمي مكارم
شــيرازي (مدظله العالی) در شبستان امام
خميني حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه
(سالم اهلل عليها) ،پس از اقامه ی نماز ظهر
و عصر ،برای مردم بیان شده است.

ساختار اصلی کتاب

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 بهشــکل ســنتی و با استفاده از ادلۀ
نقلی محض ،بلکــه بهگونهای هماهنگ با
مبدل
فضای علمی رایــج در جهان معاصر ّ
ساخته است.

اســتراتژی قرآن در مواجهه با تاریخ
پیشینیان
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«داستان یاران» در یک نگاه

کالم وحی از گروههايى به نام اصحاب ياد
كــرده ،كه آنها گاه ياران نيكند و گاه ياران
بد ،از این رهگــذر دوازده قطعه از مباحث
تاريخى قرآن مجيد در این اثر تحت عنوان
«اصحاب» بيان شــده که مــو ضوع اصلی
بحث را به خود اختصاص داده اســت .اين
دوازده داســتان قرآنى همگى واقعيت دارد
و مستند است.

و از ایــن رهگــذر ،قرآن کریم در روشــی
غير مســتقيم ،حاالت انبياى پيشــين و
امتهاى گذشــته و سرنوشــت ظالمان و
عاقبت بدكاران را بيــان مىكند ،تا بهطور
غير مستقيم به ما بفهماند كه اگر شما هم
همين راه و روش را در پيش بگيريد همان
سرنوشت را خواهيد داشت ،و از اين جهت
تفاوتى ميــان امتهاى پيشــين و امروز
نيست.
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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 نکت ه هــای عبرت آموز آن را بیان
کرده است.

(مدظلهالعالی)

گفتنی اســت مولّف ،در ابتدا با توضیحی
کوتاه درباره اقوام ،ملتها و گروههايى كه
با عنوان اصحاب از آنها ياد شــده ،و ریشه
های آن در تاریخ ،شماری از پرسشهایی
را که ممکن است درباره آن به ذهن برسد
برمیشــمارد و هر یک را در قالب شرح و
تفسیر آیات و دیگر عناوین مطروحه در اثر،
به میدان بررسی میکشد و پاسخ میدهد.

و همه در تاريخ آمده است.

می کند عليرغم قصد فرعون ،قاتل او را در
دامــان خودش پرورش مىدهد ،و یا از اين
زاويه به داســتان آن حضرت نگاه مىشود
كه با جســارت ،شجاعت ،با دستى خالى و
بدون سپاه و لشــكر در مقابل فرعونى كه
ادعاى خدايى مىكرد و همه چيز در اختيار
داشــت ،قد علم كرد و شجاعانه دعوتش را
ابالغ نمود .و گاه از اين زاويه به داستان آن
حضرت نگاه مىشود كه با تكيه بر لطف و
عنايت الهى جادوى تمام ســاحران مصر را
باطــل كرد و آنها را وادار به تســليم نمود.
بنابراين داســتان انبيا درس هاى مختلفى
دارد و قرآن مجيد از زواياى مختلف به آن
پرداخته است ،در حقيقت اين امر تكرارى
نيست ،هر چند در ظاهر تكرار شده است.

به ویژه كم فروشــی ،به مهم ترین مسائل
مبتالبــه روز مردم در حوزۀ کم فروشــی
اشاره کرده و می نویسد :متأسفانه در عصر
و زمان ما كار بسيار زشتى در سرتاسر كشور
رواج پيدا كرده ،و آن اين است كه در رديف
اول و قسمت باالى جعب ه هاى ميوه ،ميو ه
ف هاى زيرين كه
هاى مرغــوب ،و در ردي 
ديده نمىشــود ميوههاى نامرغوب چيده
مىشود و كل جعبه به عنوان ميوه مرغوب
و درجه يك فروخته مىشود .اين كار نوعى
بخس و كم فروشى محسوب شده ،و جايز
نمىباشد.
و یا در باب خشــونت اصحــاب اخدود در
ن هاى ابوغريب در
شکنجۀ مومنان ،به زندا 
عراق و زندان مخــوف گوانتانامو به عنوان
نمونه بارز شكنجههاى بشر متمدن امروز
جهان اشاره کرده است.
هم چنین مولّف در بیان شرک و بت پرستی
قوم نوح به مظاهر بتپرستى مدرن در عصر
کنونی پرداخته و رباخوارى و رشوهخوارى
و دزدى و رانتخوارى را از جمله مصادیق
بارز بت پرستی مدرن بر شمرده است.

بلیــغ  /خرداد ماه 1399

به عنوان نمونه معظم له در پاســخ به اين
سؤال که چرا همه پيامبران بزرگ از منطقه
خاورميانه مبعوث شــدهاند؟ می نویســد:
تمدن بشر از خاورميانه آغاز شد .به نحوی
که مورخان اين منطقــه را گاهواره تمدن
بشرى ناميد ه اند؛ و روشن است كه هرچه
تمدن اجتماعى و دنيوى انســان وســيع
تر شــود نيازش به دين و مذهب بيشــتر
مىگردد.
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حال هنگامى كه منطقــهاى مركز تمدن
مىشــود از اطراف و اكناف دنيا براى حل
مشكالتشــان بــه آنجا ســفر مىكنند و
مســائل معنوى و روحانى و دين و مذهب
ل هاى خود
موجــود در آنجا را نيز به مح 
انتقال مىدهند .بنابراين ،مهم ترين روش
نشــر اديان الهى ،وجود آن اديان در مراكز
تمدن است.
و یا ســه گانۀ علم و قدرت خداوند ،میزان
فعاليت دستگاه های بدن در حالت خواب،
و انـجـمـــاد دسـتـگـاهـ هـاى حـيـاتـى
بدن که پاســخ مولّف به خــواب طوالنى
اصحاب كهف و بررســی علمی این خواب
 309ســاله اختصاص یافتــه و اینچنین
نتیجه گرفته اســت که ايــن خواب 309
ســاله اصحاب كهف بدون استفاده از آب و
غذا از منظر علم و قدرت خداوند كار سهل

در منابع اسالمي رواياتي به چشم ميخورند
كه از وجود وجوه گوناگون معنايي در آيات
قرآن خبر ميدهنــد يا آنكه قرآن كريم را
قابل حمل بر وجوه مختلف معرفي ميكنند.
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.
ت اســتفاده
بــه عنوان نمونه مولّف از روايا 
می کند که شــکنجه هاى اصحاب اخدود
اختصاص به يمن نداشت و اساساً شكنجه
در زمانهاى قديم بسيار معمول و متعارف
بوده است.
و یا در پاســخ به این پرســش که اصحاب
االعراف و آن گروه ناظر و نجات بخش چه
كسانى هســتند؟ مولف به روايات مختلفى
در اين زمينه استناد می کند و نتیجه می
گیرد که اصحاب االعراف نجات بخش ،همان
امامان اهلالبيت عليهم السالم هستند كه
هم گرامىترين مردم در پيشگاه خدايند و
هم از خاندان پيامبر اسالم صلى اهلل عليه و
آله محسوب مىشوند.
الزم به ذکر است اين كتاب 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.

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
سکونت شــان به انتهای اقیانوس اطلس
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 پيشــرفت علم روانشناســى و روانكاوى
و مطالعــات دانشــمندان دربــاره حواس
اسرارآميز حيوانات و جانوران ،اسرار بسيار
شگفت انگيزى از هدايت فطرى و غريزى
در جهان موجودات زنده كشف شده است؛
و با پديده هايى برخورد مى كنيم كه علوم
از تفســير آن عاجزند ،و هرگز نمى توانند
نشــان دهند كــه اين هدايت هــا از كجا
سرچشمه گرفته است؟ جز اينكه بپذيريم
مبدأ بزرگ عالم هستى كه وظيفه هدايت
همه موجــودات را بر عهــده گرفته ،اين
علوم را از طريق يــك الهام مرموز درونى
به انســان يا حيوانات ديگر بخشيده است.
در اين زمينه آن قدر شاهد و نمونه داريم
كه اگر جمع آورى شــود يك كتاب بزرگ
را تشكيل مى دهد ،كه از آن جمله موارد
جالب زير است:

 -2مسأله هدايت فطرى و غريزى در جهان
حيوانات بسيار گسترده تر از انسان است؛
و امروز دانشــمندان نمونه هاى شــگفت
آورى از آن ارائــه مــى دهنــد .در كتاب
دريا ديار عجائب (نوشــته :فرد دنياندلين)
چنين آمده اســت« :رفتار بعضى از ماهى
ها از اســرار طبيعت اســت كه هيچ كس
قادر به بيان علت آن نيســت .ماهى قزل
آال دريا را ترك مى كند و به آب شــيرين
نهرهايى كه زندگــى را در آن آغاز كرده
باز مى گردد؛ در جهت مخالف جريان آب
با كوشــش تمام شــنا مى كند ،و از روى
صخره هــا مىجهد ،و حتى از آبشــارها

 -3در همــان كتاب آمده اســت« :رفتار
مار ماهى ها از اين هم عجيب تر اســت.
مار ماهى هاى انگلســتان وقتى به هشت
ســالگى مى رســند ،آبگير يا نهرى را كه
محل زندگى آنها اســت رها مى كنند ،و
مثل مار شــب ها روى علفهاى مرطوب
مى خزند تا به كنار دريا مى رسند .سپس
اقيانوس اطلس را با شــنا طى مى كنند و
بــه آب هاى نزديك برمودا مى روند؛ آنجا
به زير آب فرو رفته تخم مى گذارند ،و مى
ميرند! ...و عجب اينكه بچه هاى مارماهى
به سطح آب مى آيند سپس سفر دراز خود
را به ســوى وطن آغاز مى كنند ،كه اين
مسافرت دو يا سه سال طول مى كشد! مار
ماهى ها چگونــه مقصد خود را مى دانند
با اينكه هرگز آن مسير را طى نكرده اند؟
اين سؤالى اســت كه شما نيز مانند عاقل
ترين دانشــمندان مى توانيد به آن پاسخ
دهيد؛ زيرا هيچ كس از دانشمندان پاسخ
آن را نمى داند!»)2(.
 -4نويســنده كتاب «حواس اســرارآميز
حيوانات»« ،ويتوس در وشــر» مى گويد:
دانشــمندان درباره خفاش ها موضوعات
شگفت انگيزترى كشف كرده اند ،از جمله
اين كــه در جهان چهار نوع خ ّفاش وجود
دارد كه ماهى ها را شــكار مى كنند .آنها
در شــب تاريك در ســطح آب پرواز مى
كنند و ناگهــان پاهاى خود را در آب فرو
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بر این اساس مولّف ،اساس امر به معروف و
نهى از منكر را بر اســاس زندگى اجتماعى
بشر ترسیم کرده و مرحله قلبى و زبانى این
فریضۀ مهم را بر عهــده عموم مردم نهاده
و می نویســد :اكنون که آنفوالنزاى نو ع در
سراســر جهان شايع شده و رو به گسترش
اســت .اگر خداى ناكرده همهگير شــود و
همه موظــف به تزريق واكســن و رعايت

در کتاب «داستان یاران» به بررسی و پاسخ
به شبهاتی هم چون  ،تثلیث ،انحصار بعثت
انبيــا در خاورميانه ،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
ف ّعال ،تهاجمی و تاثیرگــذار در مواجهه با
این شبهات است.

هلل عـلی ه و آل ه
رابطه اهلبیت پیامبر صلی ا 
با قرآن مجید ،رابطهای عمیق و همهجانبه
اســت ،ارتباط میــان آن دو به حدی قوی
اســت کـــه تفکیک آن دو ،به منزله تباه
ن بدون اهلبیت،
ساختن آنان است .نه قرآ 
ت و ن ه وجود اهل بـیت
هدایتبخش اســـ 
بدون قـرآن امکانپذیر است.

پرسش:

 -1انسان به هنگام تولد از مادر بدون آنكه
نياز به معلّم داشــته باشد مكيدن پستان
و شــير خوردن و كمك گرفتن از دســت
و پنجــه براى اين كار و منتقل ســاختن
نيازهــاى خود به مادر از طريق گريه را به
خوبى مى داند .وضع لغات و ابداع كلمات،
و ســخن گفتن ،و مسائل ديگرى را از اين
قبيل به صورت يك استعداد مرموز همراه
خــود از مادر به دنيا مى آورد ،و همچنين
درك حســن و قبح ،زشــتى ها و زيبائى
ها ،و قســمت زيــادى از بايدها و نبايدها
و آشنائى به مبدأ جهان آفرينش و معرفة
اهلل را نيز در درون جان خود دارد .يكى از
دانشــمندان مى گويد :وقتى مادران براى
آرام كــردن كودكان خود آنها را به آغوش
مى كشند معموال در طرف چپ سينه قرار
مى دهند ،بى آنكه خودشــان بدانند چه
مى كنند؟ در اينجا ســر كودك را مجاور
قلب خويش قرار مى دهند ،و او از شنيدن
صــداى ضربان قلب مــادر آرام مى گيرد!
زيرا اين صدائى است آشــنا كه از دوران
جنينى بــا آن خو گرفتــه و عادت كرده
اســت .كمتر مادرى است كه اين نكته را
بداند و به همين دليل كار او در اين زمينه
صرفا با يك الهام فطرى انجام مى گيرد.

باال مى پرد! تعــداد آنها گاهى آنقدر زياد
اســت كه نهر را پر مى كند ،اين ماهى ها
وقتى به محلّى كه در جســتجويش بودند
مى رســند تخم گذارى مــى كنند و مى
ميرند! اينكه چگونــه اين ماهى ها ،نهرها
يا رودخانه هاى مناســب را مى يابند؟! از
كار اختراع راديو و تلويزيون هم عجيب تر
است .زيرا آنها نقشه ندارند ،و ديد آنها زير
آب زياد نيســت ،و كسى هم راه را به آنها
نشان نمى دهد»)1(.
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ی های
برای مصــون ماندن از تبعات بیمار 
جسمی که سالمت جوامع بشری را تهدید
میکند ،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.

پاسخ به شبهات قرآنی

اســتفاده لطیف از روایات در توسعه
معنایی آیات قرآن

تعاملهدایتفطریباپیشرفتعلومودانشبشری
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نقش امر به معروف و نهی از منکر در
سالمت محیط

نكات خاص بهداشتى شوند و عدهاى اين
ث خســاراتى به
امور را مراعات نكنند و باع 
ديگران شوند ،در این صورت آيا نباید مردم
عادى بــه آنها تذكردهند و آنها را وادار به
ش هاى بهداشتىكنند؟
رعايت سفار 

و آسانى اســت و از ديدگاه علمى نيز قابل
توجيه و دفاع است ،و هيچ منافاتى با علم و
دانش بشر ندارد.

معارف اسالمی
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 -5نويســنده معروف «كرسى موريسن»
در كتاب خود «راز آفرينش انســان» در
يكى از فصول كتاب كه تحت عنوان شعور
حيوانى نگاشته؛ نمونه هاى زيادى از اين
موضــوع را بيان مى كنــد .از جمله اينكه

 - 6يكى از دانشــمندان «فرانسه» به نام
وارد ،درباره پرنده اى به نام «اكسيكلوپ»،
چنين مى گويد« :من در حاالت اين پرنده
مطالعاتى كرده ام ،از خصائص او اين است
كه وقتى تخم گذارى او تمام شد مى ميرد؛
يعنى هرگز روى نوزادان خود را نمى بيند،
همچنيــن نوزادان هيچــگاه روى پر مهر
مادران خود را نخواهند ديد .هنگام بيرون
آمدن از تخم به صورت كرم هايى هستند
بــى بال و پر كه قــدرت تحصيل آذوقه و
مايحتاج زندگى را نداشته ،و حتى قدرت
دفاع از خود در مقابل حوادثى كه با حيات
آنها مى جنگد را ندارند .لذا بايد تا يكسال

« -7پال تونف» ،دانشــمند و روانشــناس
معروف «روســى» در كتاب «روانشناسى
در شــوروى» مى گويد« :در جنگ بزرگ
جهانــى تصادفا به پزشــكى برخوردم كه
پس از چند شب بى خوابى باالخره كمى
خوابيد .در همان موقع مجروحين زيادى
را آوردند كه مى بايســتى فورا تحت عمل
قرار مى گرفتند ،ولى پزشــك را نمى شد
بيدار كرد؛ تكانش داديم ،آب به صورتش
پاشيديم ،سرش را تكان مى داد ،و دوباره
بــه خواب مــى رفت .من به همه اشــاره
كــردم ســكوت كنيد (تا بيــدارش كنم)
سپس آهســته و به طور واضح به پزشك

 -9ايــن ســخن را بــا گفتــارى از امام
صادق(علیه السالم) طبق آنچه در حديث
توحيد مفضّ ل آمده است پايان مى دهيم.
ایشــان فرمودنــد« :اى مفضّ ل! در خلقت
عجيبى كه در چهار پايان قرار داده شــده
بينديش! آنهــا مرده هاى خود را همچون
انسان ها پنهان مى كنند ،و ّال جنازه های
اين همه حيوانات وحشى بيابان و درندگان
و غير آنها كجا اســت كه ديده نمى شود؟
مقدار كمى نيست كه از نظر پنهان بماند،
و اگر كســى بگويد تعداد آنها از انسان ها
بيشتر است راست گفته ...اين به خاطر آن
است كه هنگامى كه احساس فرا رسيدن
مــرگ خود مى كننــد در مناطقى پنهان
مى شــوند ،و در آنجا مى ميرند! و اگر جز
اين بــود صحراها از مرده هاى آنها پر مى
شد ،و هوا را فاسد مى كرد ،و موجب انواع
بيمارى ها و وبا مى شد .درست نگاه كن،
ببين چيزى كه انسان ها با فكر و انديشه
انجام مى دهند حيوانــات به صورت يك
غريزه انجام مى دهند تا انســان ها از آثار
سوء آن در امان بمانند»)8(،)7(.
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از اين جهت دانشــمندان آمريكائى دانش
جديــدى را بنيان نهادند بنــام «بيولى».
هــدف ايــن علم آن اســت كــه از روى
سرمشــقهايى كه طبيعت به ما مى دهد
با پى بــردن به رازهــاى آن نتائج فنى و
تكنيكــى جديــدى بگيريم .ســپس مى
افزايد« :اگــر يكى از پســتانداران بالدار
(خ ّفاش) را داخل جعبه سربسته و تاريكى
بگذاريم و سيصد كيلومتر از النه اش دور
كنيم ،و بعد رهايش سازيم ،با اينكه تقريبا
روز كور است و با آن محل آشنا نيست در
مدت مستقيمابه النه خود باز مى
كمترين ّ
گردد!»)3(.

 -8دربــاره كبوتــران نامــه بر و مســأله
بازگشــت اســرارآميز آنها به سوى النه،
«دروشر» در كتاب خود چنين مى نويسد:
«اگــر آنهــا را در جعبه هاى سربســته و
تاريك صدها كيلومتر از النه هايشان دور
كنيم ،و هنگام طى اين مســافت راه هاى
پــر پيچ و خمى را طــى نمائيم به محض
مدت
اينكه آنهــا را از جعبه بيرون آوريمّ ،
ده تا بيســت ثانيه خورشيد را نگاه كرده،
بعد مستقيما به سوى النه خود پرواز مى
كنند .اين موضوع به وسيله آزمايش هاى
متعدد توسط دانشمند معروفى بنام دكتر
ّ
كرامر ،ثابت شده اســت ...مى توان روش
كار او را بديــن طريق تشــريح نمود كه
مثال يك كبوتر شــهر هامبورگ مى داند
كه خورشــيد در فالن ساعت روز در كدام
محل قرار دارد .مثال اگر او را به برم ببرند
حيــوان مى فهمد خورشــيد در آنجا نيم
درجه شــمالى تر و  1/25درجه شرقى تر
قرار دارد ،پس براى اينكه به النه خود در
هامبورگ برگردد بايد بــا در نظر گرفتن

به فرض كه اين پرنــدگان از قطب نماى
خورشيدى اســتفاده كنند؛ مسلّما تعيين
زاويه ها آن هم زاويه هاى بســيار كوچك
بدون اســتفاده از آلت نقالــه و زاويه ياب
امكان پذير نيست .اينها مسائلى است كه
جز در ســايه هدايت تكوينــى الهى قابل
تفسير نمى باشد .اينها و صدها نوع مانند
آن گواه زنده اى اســت كه در پشت اين
دســتگاه طبيعت ،علم و قدرت بى پايانى
اســت كه هر موجودى را در مسير زندگى
خود هدايت و رهبرى مى كند ...آرى اينها
همه نشانه هاى آن بى نشان است.
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مــى برند و يك ماهى را از آنجا بيرون مى
كشــند و در دهان مى گذارند! راز شگفت
آور اين اســت كه آنها از كجا اطالع دارند
كه در آن نقطــه بخصوص يك ماهى زير
آب شــنا مى كند؟ انســان با تمام وسائل
و پيشــرفت هاى فنى خود تاكنون مو ّفق
به اين كار نشــده اســت .يك هواپيماى
بمب افكن نمى تواند محل دقيق يك زير
دريائى را در زير آب تشــخيص دهد؛ بايد
نشــانههاى م ّواج مخصوص را بر روى آب
پرتاب كند تا با عالئمى كه اين نشــانه با
امواج راديو تلگرافى به هواپيما مى رساند
از محل زير دريائــى مطلع گردد( ...آرى)
هواپيما برخــاف خ ّفاش هــا نمى تواند
مســتقيما از وجود هدفــى كه در زير آب
اســت اطالع يابد ...پروفسور «گرى فن»
مى گويد :هيچ توضيح قابل قبول براى اين
موضوع وجود ندارد ».نامبرده سپس اضافه
مى كند« :تاكنون هر موقعى كه انســان
اكتشــاف فنى كرده مشــاهده نموده كه
طبيعت قبل از او همان عمل را انجام داده
اســت؛ البته اين اكتشاف موجب تسكين
حس خودپسندى انسان مى گردد ،ولى او
ّ
متوجه مى شود كه در اين قسمت
هميشه
ّ
از طبيعت عقب تر است!».

« :پرنــدگان به طور غريزى النه ســاز و
النــه يابند [هرچند نمونهاى را قبال نديده
باشــند] چلچه اى كه در رواق خانه شما
آشــيانه مى ســازد؛ در فصل زمستان به
گرمســيرى مى رود اما همين كه طليعه
بهار آشــكار شد به النه خود بر مى گردد،
در ســرماى دى ماه .خيلى از پرندگان به
ســمت جنوب و نواحى گرم مسافرت مى
كنند؛ و غالب آنها صدها فرســنگ فاصله
را در زميــن و بر فراز درياها مى پيمايند،
اما هرگز راه خانه را گم نمى كنند! ماهى
آزاد ســال ها در دريا زيســت مى كند و
ســپس به رودخانه اى كه از آنجا به دريا
آمــده بر مى گــردد ،و عجب تــر آنكه از
حاشــيه رودخانه باال رفته و به نهرى كه
خود ســابقا در آن متولّد شــده است مى
تبعيت از شعور باطنى
رود ...ماهى آزاد به ّ
خود به همان ســاحلى مى رود كه محل
حسى سبب
نشو و نماى او بوده است .چه ّ
مى شــود كه اين حيوان اينطور دقيق و
قطعى به موطن خود برگردد؟ (كسى نمى
دانــد ).اگر جوجه پرنده اى را از آشــيانه
خــارج كنيــم و در محيطــى ديگر آن را
پرورش دهيم؛ همين كه به مرحله رشد و
تكامل رسيد خود شروع به ساختن النه به
سبك و روش پدرانش مى كند ...آيا اعمال
مشــخص و متمايزى كه از انواع مخلوقات
زمين صادر مى شــود همــه اتفاقى و بر
ســبيل تصادف است يا عقل و شعور كلّى
باعث صدور آنها است؟»)4(.

به همين حالت در مكان محفوظى بمانند
و غذاى آنها مرتّب در كنار آنها باشــد؛ به
همين جهت وقتى مادر احساس مى كند
كه موقع تخم گذارى او فرا رســيده است
قطعه چوبى پيدا كرده و سوراخ عميقى در
ع
آن احداث مى كند ،ســپس مشغول جم 
آورى آذوقه مى شود و از برگ ها و شكوفه
هايى كه قابل استفاده براى تغذيه نوزادان
او مى باشــد به اندازه آذوقه يكســال به
جهت يكى از آنها تهيه كرده و در انتهاى
ســوراخ مى ريزد؛ ســپس يك تخم روى
آن مى گذارد ،و ســقف نسبتا محكمى از
خميره هاى چوب بر باالى آن بنا مى كند.
باز مشــغول جمع آورى آذوقه مى شود ،و
پس از تأمين احتياجات يكسال براى نوزاد
ديگر و ريختن آن در روى طاق اطاق اول
تخم ديگرى در بــاالى آن گذارده و طاق
دوم را روى آن مى سازد ،به همين ترتيب
چندين طبقه را ســاخته و پرداخته و بعد
از اتمام عمل مــى ميرد!» [فكر كنيد اين
پرنده ضعيف از كجا مى داند كه نوزادان او
چنين احتياجاتى را دارند و اين تعليمات
را از كه آموخته؟! آيا از مادر خود آموخته؟
در حالــى كه هرگــز روى او را نمى بيند؛
يــا اينكه به تجربه دريافتــه ،با اينكه اين
عمل در طول زندگانى او يك مرتبه بيشتر
رخ نخواهد داد ...آيا نبايد اعتراف كرد كه
ايــن كار صرفآ م ّتكى به يك الهام غيبى و
غريزى است كه دست قدرت خداوند دانا
در وجود او قرار داده است؟!].

گفتم :دكتــر! مجروحيــن را آورده اند و
به شــما احتياج دارند .پزشك فورا بيدار
شد!» ســپس مى افزايد« :اين موضوع را
چنين مــى توان توجيه كــرد آنهايى كه
قبال ســعى مى كردند بيدارش كنند روى
قســمت ممنوعه مغزش اثر مى گذاشتند
در صورتى كه من پســت نگهبانى مغز او
را تحت تأثير قرار دادم .اين قسمت حتى
در سنگين ترين خواب هم بيدار مى ماند،
و بوسيله همين پســت نگهبانى است كه
بشــر با دنياى خارج رابطه برقرار مى كند
[و مســائل مورد عالقهاش را ناخودآگاه به
همين پســت نگهبانى مى سپارد] .مادرى
كــه در كنار بچه بيمارش خوابيده و حتى
بوســيله فرياد اطرافيانــش هم بيدار نمى
شــود با كوچكترين ناله بچــه بيمار بيدار
مدت
مى گردد .آســيابانى كــه در تمام ّ
طوفان همراه رعد و برق مى خوابد همين
كه سنگ آسيايش از كار مى ايستد بيدار
مى شود .اينها همه به خاطر آن است كه
ناخود آگاه مطالب مورد نظر را به پســت
نگهبانى مغز سپرده اند»)5(.

خورشيد در شــهر هامبورگ در آن واحد
به سوى شمال و شــرق پرواز كند ...ولى
معلوم نيســت هنگامى كه هوا ابر است ،و
خورشــيد پديدار نيســت ،چگونه آنها راه
خود را تشــخيص مى دهند؟ تجربه نشان
داده كه بيشــتر آنها بــدون قطب نماى
خورشيدى راه خويش را پيدا مى كنند».
()6
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 ،2ص .051

احکام شرعی

میزان زکات فطره قابل پرداخت به فقیر
چه مقدار می توان به فقیر زکات فطره پرداخت؟
احتياط واجب آن اســت كه به فقير بيشتر از مخارج سالش و
كمتر از يك صاع (تقريباً سه كيلو) داده نشود.
معيار تعيين خوراک برای پرداخت فطره
آیا در پرداخت زکات فطره خوراک شخصی خود انسان مالک
می باشد؟
در زكات فطره خوراك شــخصى خود انسان مالك نيست بلكه
خوراك معمولى اهل شــهر و يا محل مالك اســت؛ بنابراين،
كســى كه هميشــه برنج مىخورد مىتوانــد زكات فطره را از
گندم بدهد.
وقت اداى زكات فطره
وقت پرداختن زکات فطریه چه زمانی است؟
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استحباب پرداخت زکات فطره توسط فقير

در زكات فطره مانند زكات مال قصد قربت الزم اســت ،يعنى
بايــد براى اطاعت فرمان خدا زكات فطــره بدهد و ّنيت فطره
نيز شرط است.
شرایط وجوب زکات فطره
زکات فطره به چه شرایطی واجب می گردد؟
زكات فطره بر تمام كسانى كه قبل از غروب شب عيد فطر بالغ
و عاقل و غنى باشــند واجب اســت ،يعنى بايد براى خودش و
كســانى كه نانخور او هستند ،هر نفر به اندازه يك صاع (تقريباً
سه كيلو) از آنچه غذاى نوع مردم آن محل است ،اعم از گندم
و جو يا خرما يا برنج يا ذرت و مانند اينها به مســتحق بدهد و
اگر پول يكى از اينها را بدهد كافى است.
کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است
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حکم زکات فطره دانشجویان خوابگاهی
زکات فطره دانشــجویان خوابگاهی داخل و خارج کشور که در
دانشــگاه ها تغذیه مى شوند؛ بر عهده چه کسی است؟
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توجه به این که دانشجویان محترم معموال غذا خریدارى مى
با ّ
کنند ،هر چند با قیمت نازل باشــد ،زکات فطره بر خودشــان
است ،یا بر کسى که خرجى آنها را مى دهد.

مخارج سربازها در سربازخانه ها يا ميدان جنگ بر عهده دولت
اســت ،ولى فطره آنها بر دولت واجب نيســت و اگر شرايط در
خودشان جمع است بايد زكات فطره خود را بدهند.
فطره کارگران و کارمندان
زکات فطره کارمندان و کارگران به عهده کیست؟
هرگاه انســان كسى را اجير كند و شــرط نمايد كه مخارج او
را نيــز بدهد (مانند خدمتكار) بايــد فطره او را هم بدهد ،ولى
در مــورد كارگرانى كه مخارج آنها بر عهده صاحب كار اســت
و اين مخارج جزئى از مزد آنها محســوب مىشــود ،فطره آنها
بر صاحب كار واجب نيســت ،همچنيــن در ميهمانخانه ها و
مانند آن ،كه معمول اســت كاركنان غذاى خود را در همانجا
مىخورند و اين در حقيقت جزء حقوق آنها محسوب مىشود،
فطره آنها بر خودشان است ،نه بر صاحب كار.
زکات فطره طفل شیر خوار به عهده کیست؟
طفل شــير خوارى كه از مادر يا دايه شــير مىخورد ،فطره او
بر كســى اســت كه مخارج مادر يا دايه را مىپردازد و اگر از
اموال خود آن طفل خرجش را بردارند فطره او بر كسى واجب
نيست ،نه بر خودش و نه بر ديگرى.
کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است
غنی در احکام شرعی
تعریف شخص ّ

غنى گفته می شود؟
در احکام شرعی به چه کسی ّ

حکم زکات فطره زن در صورت عدم دریافت نفقه از شوهر
زکات فطــره زنی که شــوهرش نفقه او را نمــی دهد بر عهده
کیست؟
زنى كه شــوهرش مخارج او را نمىدهد و نانخور ديگرى است
فطرهاش بر عهده كســى است كه نانخور او مىباشد و اگر زن
غنى اســت و از مــال خود خرج مىكند بايد 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 زكات فطره انسان بر ديگرى واجب باشد ،بر خود او واجب
نيســت ،ولى اگر كسى كه بر او واجب اســت نپردازد احتياط
واجب آن است كه اگر مىتواند 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 پيش از غروب ،بچه بالغ شود ،يا ديوانه عاقل گردد ،يا فقير
غنى شود ،بايد زكات فطره را بدهد ،ولى اگر بعد از غروب باشد
زكات فطره بر او واجب نيســت ،هر چند مستحب است اگر تا
پيش از ظهر روز عيد شرايط حاصل شود زكات فطره را بدهد.
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مســتحب اســت شــخص فقيرى كه فقط به اندازه يك صاع
(تقريباً ســه كيلو) گندم يا مانند آن دارد زكات فطره را بدهد
و چنانچه عياالتى داشــته باشد و بخواهد فطره آنها را بپردازد،
مىتواند آن يك صاع را به قصد فطره به يكى از آنان بدهد و او

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

زکات فطره سرباز به عهده کیست؟
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پرداخت زکات فطره توسط شخص فقیر چه حکمی دارد؟

اعتبار قصد قربت در زکات فطره

حکم زکات فطره ی سربازان
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وقت اداى زكات فطره ،روز عيد فطر قبل از انجام نماز اســت؛
بنابراين ،كسى كه نماز عيدفطر را مىخواند بايد فطره را پيش
از نماز عيد بدهد ،ولى اگــر نماز عيد را نمىخواند مىتواند تا
ظهر روز عيد تأخير بيندازد.

هم با همين قصد به ديگرى مىدهد ،تا نفر آخر و بهتر اســت
بعدا ً آن را به كســى بدهند كه از خودشــان نباشد و اگر يكى
از آنها صغير اســت ولى او به جاى او بگيرد و بعد به شــخص
ديگرى دهد.

کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است

غنى كسى اســت كه مخارج سال خود و عياالتش را دارد ،يا
ازطريق كسب و كار به دست مىآورد و اگر كسى چنين نباشد
فقير اســت ،زكات فطره بر او واجب نيســت و مىتواند زكات
فطره بگيرد.

