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دنیا محل (سرای) حضور و شهود
آیا دنیا سرای حضور است یا محل اختفا؟

آیا انسان میتواند اعمالش را در زندگی دنیوی پنهاان کناد و آن را
مخفی نگه دارد ،بهگونهای که کسی از آن با خبر نشود؟ یا ایان کاه تماام
کارهایی که انجام میدهد و تمام سخنانی که میگوید و آنچاه در درون او
میگذرد ،تحت نظارت و مراقبت است در حال که برای مخفی نگه داشاتن
آن تالش کند.
شهود مانند نور است که همه چیز را روشن میکند و ویژگی اختفا و
کتمان تاریکی و ظلمت است که همه چیز را مخفی میکند با توجه بهایان
ویژگی سوال را بهشکل دیگری مطرح میکنیم :آیا انسان در زندگی دنیوی
در تاریکی ناشی از خفا و پنهانی زندگی میکند و میتواند باهوسایلهی آن
خود را پنهان کند یا در نور و روشنایی زندگی میکند و نمایتواناد ساخن،
عمل و قصد خود را پنهان کند؟
رفتار انسان و عقیدهاش در گرو پاسخ بهاین سوال است .حال ببینیم
موضع قرآن کریم و حکمش در این مورد چیست.
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قرآن کریم با قاطعیت و صراحت تمام اعالم میکند که دنیاا محال
شهود (نظارت و رؤیت) است و در آن مجالی برای پنهان کاری نیست .تمام
اعمالی که از انسان سر میزند و همچنین آنچه که در درون او مایگاذرد،
تحت نظارت و مراقبت است.
گاهی ممکن است انسان از مراقبتای کاه بار اعماال او وجاود دارد
غفلت ورزد و در حالی که خداوند شاهدانی را بر انسان مسلط گردانیده است
و آنها را مسئول ثبت و ضبط اعمال وی قرار داده و باهآنهاا تواناایی درک
احوال انسان را عطا کرده است که از ثبت اعمال انسان از کوچک و بازر
و ریز و درشت غافل نمیشوند.
مَالِ هَذَا الْکِتَابِ ال یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَال کَبِیرَةً إِالَ أَحْصَاهَا

1

این چگونه دفتری است که از ثبت هیچ عمل کوچاک وبزرگای در
آن فروگذار نشده وهمه چیز بهحساب آورده شده است.
مثل انسان در این دنیا مانند کبک است که سرش را در زیار بار
پنهان میکند و میپندارد که دیگران نمیتوانند او را ببینند.
قران کریم از زبان حضرت لقمان که در آن پسرش را بهپندهایی
موعظه میکند ،میفرماید:
یَا بُنَیَّ إِنَّهَا إِن تَکُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَکُن فِی صَخْرَةٍ أَوْ

 -1کهف32 :
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فِی السَّمَاوَاتِ أَوْ فِی األرض یَأتِ بِهَا اهللُ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ

1

ای فرزند! اگر بهاندازه وزن دانه خردلی (عمل نیاک) یاا باد داشاته
باشی و آن در دل صخره یا در گوشهای از آسمانها و زمین پنهان باشد ،در
روز حساب نزد خداوند حاضر میشود .خداوند ،آن صاحب دقتِ آگاه بهاماور
خلق است
بناباراین هیچ عملای از مخلااوقات باار خااداوند تباارک و تعاالی
پاوشیده نیست و هیچ چیزی نیست که از نظر او مخفی بماناد ،حتای اگار
بهاندازهی دانه خاردل در دل صاخرهای یاا در اعمااز زماین و یاا در او
آسمانها باشد.
و همچنین میفرماید:
وَ مَا تَکُونُ فِی شَاْنٍ وَ مَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ الَ تَعْمَلُ ونَ مِ نْ
عَمَلٍ إِالَّ کُنَّا عَلَیْکُمْ شُهُوداً إِذْ تُفیضَونَ فِیهِ وَ مَا یَعْزُبُ عَن رَّبَّکَ
مِن مَّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِی األرض وَ الَ فِی السَّمَاء وَ الَ أَصْغَرَ مِن ذَلِ کَ
وَ الَ أَکْبَرَ إِالَّ فِی کِتَابٍ مُّبِینٍ

1

تو در هیچ کار و حالی نیستی ،و هیچ ساورهای از قارآن را تاالوت
نمیکنی ،و هیچ عملی تاو و شما مسلمانان انجام نمیدهید ،بدون این کاه
 -1لقمان.13 :
 -1یونس.31 :
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ما ناظر بر شما باشیم ،هنگامی که بهآن عمل اقدام میکنید .و هایچ ررهای
در آسمان و زمین از آفریدگار تو پنهان نیست .کاوچکتر از رره و بزرگتار از
رره چیزی وجود ندارد ،مگر این که در کتاب شارح حقایق الهی ثبات شاده
است.
نیز میفرماید:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی األرض مَا
یَکُونُ مِن نَّجْوَی ثَالثَهٍ إَالّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ ال خَمْسَةٍ إِالّ هُوَ
سَادِسَهُمْ وَ ال أَدْنَی مِن ذَلِکَ وَ الَ أَکْثَرَ إِالّ هُوَ مَعَهُمْ أُیْنَ مَا
کَانُوا ثُمَّ یُنَبِّئهُم بِمَا عَمِلُوا یُوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ

1

ای انسان ،آیا نمیبینی که خداوند بههرچاه در آسامانهاا و زماین
است علم گسترده دارد؟ هرگاه سه نفر باهم نجوا کنناد ،خداوناد چهاارمی
آنهاست .و اگر چهار نفر با هم نجوا کنند ،خداوند پنجمای آنهاسات .و اگار
پنج نفر نجوا کنند ،خداوند ششمی آنهاست و هار تعادادی باشاند ،کمتار و
بیشتر ،خداوند با آنهاست ،هرجا کاه باشاندس ساخس خداوناد آنهاا را در روز
رستاخیز از اعمالی که داشتهاند آگاه میفرماید .خداوند بههماه چیاز داناای
مطلق است.
بنابراین خداوند تبارک و تعالی در همه حال همراه انسان اسات و از
 -1مجادله.7 :
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مراقبت و نظارت بر او چشم پوشی نمایکناد .هایچ همراهای و معیتای از
همراهی و معیت خداوند تبارک و تعالی و هیچ حضاور و نظاارتی باا تر از
حضور و نظارت او وجود ندارد.
همراهی مراقبت از نفس و تکریم الهی

همراهی و معیتی که در گفتاههاای پیشاین باهآن اشااره کاردیم،
همراهی بهمعنای مراقبت بود .حال آن که همراهی و معیت الهای دو ناو
است:
 -1تکریم الهی

 -1مراقبت از نفس

همراهی اول ،خاص بندگان صالح خداوند استس کسانی که خداوناد
بر آنها منت نهاده و همراهیش را شاامل حاال آنهاا کارده و باهغیار آنهاا
تخصیص نداده است.
وَ الَّذِینَ جَاهَدُوا فِیَنا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ

1

و آن کسانی که در راه دین ما مخلصانه مجاهده میکنناد ،باهطاور
مسلم آنهارا بهسوی راههای خودمان ،هدایت خواهیم فرمود ،محققا خداوند
پشتیبان نیکوکاران است.
اماا هماراهی بهمعناای آنچاه در سخان باری تعالی آمده است:
إِالّ هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ مَا کَانُوا (هرکجا باشند همراه آنان است) مربوط
 -1عنکبوت.32 :
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بهعامهی مردم استس از درستکار و گناهکار ،خوب و بد ،مومن و کافر بدون
هیچ فرقیس این همراهی بهمعنای مراقبت ،حضور و نظارت است و محدود
بهحالت خاصی از زمان و مکان نمیشود.
نامهی اعمال

هرچیزی که در ایان دنیاا وجاود دارد ،از خشاکی و دریاا ،زماین و
آسمان ،تر و خشک ،ظلمت و نور ،همه در کتابی روشن وآشکار نزد خداوند
سبحان ظاهر است .خداوندی که هیچ چیز بر او پوشایده نیسات و حسااب
هیچ چیز از دست او خار نیست.
وَ عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ الَ یَعْلَمُهَا إِالَّ هُوَ وَ یَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَ
الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِالَّ یَعْلَمُهَا وَ الَ حَبَّةٍ فِی ظُلُمَاتِ
األرض وَ ال رَطْبِ وَ الَ یَابِس إِالَّ فِی کِتَابٍ مبینٍ

1

و کلیدهای عالم غیب تنها نزد خداوناد اسات و جاز او هایچ کاس
بهآنها علم ندارد .و خداوند بهآنچه در خشکی و دریا موجود است علام دارد:
هیچ برگی از درخت نمیافتد مگر این که خداوناد از آن اطاال دارد .هایچ
بذری در نهان زمین قرار نمیگیرد مگر آن که خداوناد از چگاونگی آن باا
خبر است .و هیچ خشک و تری نیست که رکر آن در کتاب روشنگر حقایق

 -1ا نعام.22 :
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الهی نیامده باشد.
این کتاب بر همه چیز احاطه دارد و هر حرکت و سکونی در آن ثبت
میشود و هر اتفاقی که میافتد در آن ضبط میگردد و نزد خداوند تبارک و
تعالی که بر همه چیز نظارت دارد حاضر است.
علم ما نسبت بهاصل و کنه و حقیقت ایان کتااب مباین محادود و
ناقص است ،ولی ما بهوجود آن و نظارت و مراقبتی که از سوی آن متوجاه
احوال ماست ایمان داریم.
شهود ظاهری و باطنی

شهود تنها بهشهود ظاهری ا که با حواس قابل درک است ا محدود
نمیشود ،بلکه شهود باطنی را (آنچه در قلب و درون انسان میگذرد) نیز در
بر میگیرد.
همانطوری که شهود ،شامل اعمال ظاهری انسان میشود ،شاامل
اعمال باطنی او نیز میگرددس این اعمال باطنی ،اعام اسات از گنااهی کاه
نمود خارجی دارد و گناه درونی و باطنی او که از نظرها پنهان میماند.
گناه ظاهری از گناه باطنی قباحت بیشتری ندارد ،چرا که در محضر
خالق متعال ظاهر و مخفی یکسان است.
خداوند عز و جلّ ،انسان را از ارتکاب گناه ا چه ظاهری و چه
باطنی ا نهی کرده است.
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وَ ذَرُواْ ظَاهِرَ اإلِثْمِ وَ بَاطنهُ

1

از گناهان پرهیز کنید ،چه آشکار باشند و چه پنهان.
تمام گناهانی که انسان مرتکب میشود ،چه آنهایی کاه ظاهرشاان
میکند و چه گناهانی کاه آنهاا را مخفای و پنهاان نگااه مایدارد ،تحات
سیطرهی نظارت و مراقبت الهی است که این نظارت ،اعمال انسان را اعام
از مخفی و آشکار ،و حتی وسوسههای درون انسان را ثبت و ضبط میکند.
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اإلِنسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ

1

مسلما ما انسان را آفریدهایم و ما بهوسوسههای نفسانی او بهخاوبی
آگاهی داریم و بهانسان از ر گردن او نزدیکتر هستیم .
وسوسه بهاعماز وجود انسان نفور میکند و خود را از انسان مخفای
نگه میدارد ،حال آن کاه از چشام خداوناد ا کاه از ر گاردن باهانساان
نزدیکتر است ا پنهان نمیماند.
انَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ یَعْلَمُ مَا تَکْتُمُون

1

و (بدانید که خداوند) هر سخنی ،چه بلند گفته شود و چه نجوا کنید،
همه را میداند.
 -1ا نعام.115 :
 -1ز.13 :
 -1ا نبیاء.115 :

دنیا محل (سرای) حضور و شهود05 /
یَعْلَمُ خَائِنَهَ األَعْیُنِ وَ مَا تُخْفِی الصُّدُورُ

1

نظرهای دزدیده را و هرچه را در دلها پنهان داشتهاند ،میداند.
تشخیص چشم ناپاک از چشم بایآ یاش ،یکای از دقیاقتارین و
ظریفترین تشخیصهاست و دقیقتر و ظریفتار از آن ،علام باهدر درون
است.
بله! خداوند تبارک و تعالی یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أخْفَی  1بر نهان و
مخفیترین امور جهان کامال آگاه است.

 -1غافر.12 :
 -1طه.7 :

شهود در آخرت
شهودی که تا بهحال درمورد آن سخن گفتیم ،مربوط بهدنیا و عاالم
مادی بود ،از این حیث که خداوند تبارک و تعالی انسان را در پنااه پاردهی
زیبای بخشاش خاود محافظات مایکناد و عیابهاای او را آنطاور کاه
میخواهد ،بهلطف و بخشش و فضلش مخفی نگاه میدارد.
اما در جهان آخرت ،انسان عاری از هرگونه حجاب ،بهصحنهی
محشر میآید ،در حالی که همه کارهایش بر همهی مخلوقات نمایان است
و قادر بهپنهان کردن هیچ چیزی نیست یَوْمَ تُبْلَی السَّرائِرُ * فَمَا لَهُ مِن
قُوَّةٍ وَ الَ ناصِرٍ .1روزی که اسرار باطن شخص آشکار شود و آن روز قوتی
در خویش و یاوری بر نجات خود نیابد.
بااه جااز آنچااه خداونااد تبااارک و تعااالی بااا آن پااردهی زیبااایش
میپوشاند.
روز خوفناکی که از اسرار انسان ا که تا قبال از آن تنهاا خداوناد از
 -1طارز.2-15:

 / 08گواهی و گواهان

آنها مطلع بوده ا پرده برمیدارد و آنها را مقابال دیاد پیاامبران ،مالئکاه و
مردم ،قرار میدهد .در نتیجه همهی مخلوقاات ،از عیابهاای انساان کاه
خاداوند تباارک و تعالی آنهاا را در دنیاا مخفای نگاااه داشاته باود ،آگااه
میشوند.
شهود شش گانه در دنیا

در زندگی دنیوی ،انسان تحت مراقبت و نظارت شاش ناو شاهود
است.
اول :نفس انسان است که اعمالش را ،نگاه مایدارد و خداوناد او را
ملزم بهشهادت بر انسان میکندس پس زمانی که روز قیامت فرا رسد ،خداوند
بهاو دستور میدهد که خودش ،خودش را مورد محاسبه قرار دهد.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
وَ کُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
کِتَابًا یَلْقَاهُ مَنشُوراً * اقْرَأ کَتَابَکَ کَفَی بِنَفْسکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ
حَسیباً

1

ناامهی اعماال هر انسانی را بهگاردنش آویختاهایام .و روز قیامات
برای او کتابی را بیرون میآوریم که آن را در چشمان خود گشوده میبیناد

 -1ا سراء.13-11 :

شهود در آخرت09 /
(و بهاو میفرماییم) نامهی اعمالت را بخوان .امروز حسابرسی خودت برایت
کافی است.
دوم :اعضا و جاوارحی کاه انسان در زندگاایاش از آنهاا اساتفاده
کرده است.
آنچه که انسان بهانجامش مبادرت ورزیده و عملی را که از او صادر
شده است با دقت تمام ثبت و ضابط مایکننادس ساخس در روز برانگیختاه
شدن ،بهآنچه شدهاند و انجامش داده اند ،شهادت میدهند.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَی أَفْوَاهِهّمْ وَ تُکَلِّمُنَا أَیْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا
کَانُوا یِکْسِبُونَ

1

امروز است که بر دهان آن کافران مهر خموشی نهیم ،و دستهایشان
با ما سخن گویند ،و پاهایشان بهآنچه کردهاند گواهی دهد.
یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ إَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُم بِمَا کَانُوا
یعْمَلُونَ .

1

در آن روز ،خدا حساب و کیفر آنها را تمام و کمال خواهد پرداخت.
سوم :زمین و همهی چیزهایی که انسان بهوسیلهی آن ،راه عصیان

 -1یس:
 -1النور.13 :

 / 21گواهی و گواهان

و یا سرپیچی یا اطاعت از خدا را در پیش گرفت.
إِذَا زُلْزِلَتِ األرض زِلْزَالَهَا * وَ أَخْرَجَتِ األرض أَثْقَالَهَا * وَ
قَالَ اإلِنسَانُ مَا لَهَا * یَوْمئذ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّکَ أَوْحَی
لَهَا * یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِّیُرَواْ أَعْمَالَهُ ْم
هنگامی که زمین بهسختترین زلزلهی خود بهلرزه درآید و بارهای
سنگین (اسرار درون خویش) همه را از دل خاک بیرون افکند ،در آن روز
محشر آدمی گوید :زمین را چه پیش آمدس آن هنگام زمین مردم را بهحوادث
بزر خویش آگاه میکند که خدا بهاو چنین الهام کند.

1

چهارم :مالئکهس که هرچه از انسان صادر میشود ،از حر یا عمل،
چه خیر باشد و چه شر ،مورد محاسبه قرار میدهند.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
مَا یَلْفظُ مِن قَوْلٍ إِالّ لَدَیْه رَقِیبٌ عَتِیدٌ

1

سخنی بر زبان نیاورد ،جز آن که همان دم ،فرشتهای مراقب و آماده
برای ماموریت (و ضبط آن) است.
وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ * کِرَاماً کَاتِبِینَ * یِعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

 -1زلزله1-3:
 -1ز.11 :
 -1ا نفطار.11-15 :

1

شهود در آخرت20 /
بی شک نگهبانانی بر شاما گماارده شاده وا مقاام و نویساندهی
اعمال نیک و بد شما که میدانند چه میکنید
أَمْ یَحْسَبُونَ أَنَّا ال نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَاهُم بَلَی وَ رُسُلُنَا لَدَیْهِمْ
یَکْتُبُونَ

1

آیاا آناان میپندارند کاه ماا اسرار نهاانی و سخنانِ درگوشیِ آناان
را نماایشاانویم؟ آریس رسااو ن (و ف اارشتگان) م ااا ناازد آنااان هسااتند و
میناویسند.
پنجم :پیامبران و مؤمنان صالحی که خداوند تبارک و تعالی آنها را
شاهد بر اعمال مردم در دنیا قرار داده است.
خداوند تعالی میفرماید:
وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّة شَهِیداً عَلَیْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَ جِئْنَا بِکَ
شَهِیداً عَلَی هَؤُالء

1

به یاد آورید روزی را که از هر امتای گاواهی از خودشاان بار آنهاا
برمیانگیزیم و تو را گواه بر آنان قرار میدهیم .و این کتاب را بر تاو ناازل
کردیم که بیانگر هماه چیاز و مایاهی هادایت و رحمات و بشاارت بارای
مسلمانان است.

 -1الزخر .15:
 -1النحل.12 :
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فَکَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِن کُلِّ أُمَّة بِشَهِیدٍ وَ جِئْنَا بِکَ عَلَی هَؤُالء
شَهِیداً

1

حال آنها چگونه است ،آن روزی که از هار امتای شااهد و گاواهی
(بر اعمالشان) میآوریم و تو را نیز بر آنها گواه خواهیم کرد؟!
پیامبران در دنیا ،شاهد بر اعمال امت هایشاان هساتند و در آخارت
هم گواه بر آنها هستند.
انجام شهادت در آخرت مشروط بهشهادت در دنیا است.
ششم :خداوند تبارک و تعالی بر همهی اسرار و خیانت چشمها (حرام
دیدن) و آنچه در سینهها پنهان است ،آگاه و عالم است.
إِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ یَعْلَمُ مَا تَکْتُمُونَ

1

او گفتار آشکار را و آنچه را که انسان پنهان میدارد میداند.
وَ سَتُرَدُّونَ إِلَ ی عَ الِمِ الْغَیْ بِ وَ الشَّ هَادَةِ فَیُنَبِّ ئُکم بِمَ ا کُن تُمْ
تَعْمَلُونَ

1

به زودی بهسوی دانای نهان و آشکار باز گردانده میشوید و او شما
را از آنچه میکردید خبر خواهد داد.

 -1النساء.31 :
 -1انبیا.115:
 -1توبه.152:

شهود در آخرت21 /
مراقبت و نظارت

اگر انسان متوجه مراقبت و نظارت خداوند و شاهدان غیر از خداوناد
بر خود باشد ،بهخاطر این نظارت دقیق و این که برای او ممکن نیست کاه
چیزی را از خداوند پنهان کند ،احساس خضو خواهد کرد و خودش مراقب
اعمالش خواهد بودس جدای از این که ایمان دارد خداوند تباارک و تعاالی از
آنچه که انجام میدهد آگاه است ،خداوند با او در هر مکان هماراه اسات و
اعمال آشکار و نهان خویش بر او پوشیده است.
زمانی انسان از مراقبت و نظارت بر خودش غافل مایشاود کاه در
ایمانش بهنظارت و مراقبت خداوند بر اعمالش ،خلل و ضعف وارد شود .اگر
انسان متوجه حضور خدا و شاهدانی باشد که خداوند بهآنها اجازهی آگااهی
از اعمال انسان را داده است ،در میزان کردن رفتارش منطباق باا ریزبینای
عملکرد شاهدان در بررسی آنها ،دقت بیشتری خواهد کرد.
بنابراین ایمان باهنظاارت و مراقبات خداوناد ،از مهمتارین عوامال
اثرگذار بر رفتار انسان است.

شهادت در دنیا
وَ کَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَی النَّاسِ وَ
یَکَوُنَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً

1

ما همچنان شما را امتی میانه قرار دادیمس تا شما گواه مردم باشید و
پیغمبر نیز گواه بر شما باشد
شهادت در قارآن دو مصاداز دارد :مصاداز در دنیاا و مصاداز در
آخرت .و کسی که در آیات قرآن تامل و تفکر کند ،متوجه میشود که قرآن
شهادت را بهدوشکل کامال مختلف بیان میکند.
شکل اول شهادت در دنیا

خداوند تبارک و تعالی میفرماید
وَ کَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَی النَّاسِ وَ

 -1البقره.131 :
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یَکَوُنَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً

1

ما همچنان شما را امتی میانه قرار دادیم (باهآیاین اساالم هادایت
کردیم با اخالز نیکو ،معتدل و سیرت نیکو ،بیاراستیم تا گواه بر مردم باشید
پیغمبر نیز گواه بر شما باشد.
إِنِّا أَنزَلْنَا التَّورَاةَ فِیهَا هُدًی وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ
أَسْلَمُواْ لِلَّذِینَ هَادُواْ وَ الرَّّبَّانِیُّونَ وَ األَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن
کِتَابِ اللّهِ وَ کَانُواْ عَلَیْه شُهَدَاء

1

مااا تااورات را کااه در آن هاادایت و روشاانایی اساات فرسااتادیم ،تااا
پیغمبرانی که تسلیم امر خداوند هستند بدان کتاب بر یهودیان حکم کنندس و
نیز خداشناسان و عالمانی که مامور نگهبانی احکام کتااب خادا هساتند بار
صدز آن گواهی دهند.
وَ کُنتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً مَّا دُمْتُ فِیهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنتَ أَنتَ
الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ

1

و مان بار آنهاا (ماردم) گواه و ناظر اعماال باودم ،ماادامی کاه در
میاان آنهاا باودم .و چون روح مرا گرفتی ،تو خود نگهباان و نااظر اعماال
 -1البقره.131 :
 -1المائدة.33 :
 -1المائده.117 :

شهادت در دنیا22 /
آنها بودی.
شهادت در آخرت بهشکل دیگری میآید و باا شاکل قبلای کاامال
متفاوت است.
فَکَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِن کُلِّ أُمَّة بِشَهِیدٍ وَ جِئْنَا بِکَ عَلَی هَؤُالء
شَهِیداً

1

چگونه است آنگاه که از هر طایفهای گواهی آوریام و تاو را باراین
امت بهگواهی خواهیم.
وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّة فِی شَهِیداً عَلَیْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَ جِئْنَا
بِکَ شَهِیداً عَلَی هَؤُالء

1

روزی که ما بر هر امتی از خودشان گواهی برانگیزیم و تو را باراین
امت گواه آوریم.
با تفکر و تعمق در این دو شکل از شهادت ،میفهمایم کاه شاکل
اخیر (شهادت در آخرت) با شکل اول آن (شهادت در دنیا) متفاوت است .هر
دوی آنها شهادت هستند ،ولی معنای شهادت در هرکادام از آنهاا متفااوت
است ،همان طور که شرایط شهادت در آیات مربوط بهشکل اول (شاهادت
در دنیا) متفاوت با شکل دوم (شهادت در آخرت) است.

 -1النساء.31 :
 -1النحل.12 :
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دلیلی برای اثبات این که شهادت منحصر بهآخرت است نمییاابیم،
همانطور که از فرمایشات عالمهی طباطبایی در تفسیر آیاۀ وَ کَ ذَلِکَ
جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَی النَّاسِ وَ یَکَوُنَ الرَّسُولُ عَلَ یْکُمْ
شَهِیداً  1در کتاب المیزان استفاده میشود.
همچنین در ساخنان دانشامند شاهید صادر ایان مفهاوم برداشات
نمیشود که این شهادت تنها مختص دنیاست.
بررسی هایی که در قرآن کریم صورت گرفتاه ،مباینن ایان مطلاب
است که شاهدان دنیا همان شاهدان آخرت هستند.
انشاءاهلل ایان موضوعاات را با استعانت از قرآن کاریم ماورد بحاث
قارار میدهیم.
اکنون در مورد شهادت در دنیا سخن میگوییم.
سه مرحلۀ شهادت شامل :حضور ،مراقبت  ،شهادت

شهادت در دنیا ،حضور شاهد در اجتما و مراقبت و نظارت بر افکار
و رفتار مردم است از جهت «پایبندی یاا انحارا

از فطرتای کاه خداوناد

سبحان آن را برای انسان مقرر کرده است» و گوشزدکردن و گاواهی دادن
بهوقو هرگونه انحرافی از خط فطرت که در رفتار انسان رخ دهد.

 -1البقره.131 :
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جایگاه شاهد (حد وسط)

موقعیت مناسب شاهد برای انجام مسئولیت شهادت ،حد وسط است.
حد وسط بین جهتهای فرهنگی مخالف ،ومخالفاان تنادرو  ،درک
این انحرافات و برحذر داشتن از آنها را برای انسان ممکن میسازد.
قرآن کریم با صراحت اعالم میکند که حد وسط جایگاهی است که
برای انجام مسئولیت شهادت ،برای شاهد مقرر شده است .خداوند تبارک و
تعالی میفرماید:
وَ کَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَی النَّاسِ وَ
یَکَوُنَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً

1

ما همچنان شما را امتی میانه قرار دادیم (باهآیاین اساالم هادایت
کردیم و با اخالز نیکو ،بیاراستیم) معتدل و سیرت نیکو ،تا گاواه بار ماردم
باشید و پیغمبر نیز گواه بر شما باشد.
در این آیه روشن است که موقعیت شهادت بر حد وسط قرار گرفتاه
است و احتیاجی بهتوضیح ندارد.
اسالم ،همان حد وسط و تعادل

موضع حد وساط هماان موضاع فکاری و فرهنگای متعاادل باین
 -1البقره.131 :
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جهتهای فکری و فرهنگی مختلف است .و این موضع قطعا اسالم اسات
که انسان را در بین گرایشهای افراط گرایاناه در یاک حاد متعاادل قارار
میدهد.
گرایشهای افراط گرایانهای که بهعلت جهل و جمود فکری انسان،
تمام واکنشهای انسان را ناشی از فشارهای محیط وهوا وهوسها میداند.
این دین ،حد وسط است بین دو ایدهی فردگرایی ،که در مقایسهی
فرد و اجتما  ،اولویت و برتری را برای فرد قائل است؛ و گروهگرایی که
بهطورکلی فردگرایی را از زندگی اجتماعی نفی میکند .همچنین حد تعادل
است بین پاسخگویی بهغرایز و رها کردن افسار آن و سرکوبکردن آن ،که
بهمعنای تعدیل غرایز و جهت دادن بهآن میباشد .همچنین تعادل و حد
وسط است بین حالت غرز شدن در دنیا و لذایذ آن و بیمیلی بهآخرت و
حالت گوشهنشینی و ترک دنیا.
وَ ابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ اآلخِرَةَ وَ ال تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا

1

و درآنچه خدا بهتو داده ،سرای آخرت را بطلب; و بهرهات را از دنیا
فراموش نکن.
رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی اآلخِرةِ حَسَنَةً
خداوندا در دنیا و آخرت بهما نیکی عطا فرما».
 -1قصص.77 :
 -1البقزه.151 :

1

شهادت در دنیا10 /
وَ الَ تَجْعل یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَی عُنُقِکَ وَ الَ تَبْسُطْهَا کُ لَّ الْبَسْ طِ
فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً .1
هرگز دستت را برگردنت زنجیر مکن( ،و ترک انفاز و بخشش منما)
و بیش از حد (نیز) دست خود را مگشاى ،تا مورد سرزنش قرار گیرى و از
کار فرومانى.
تعیین حد وسط بهوسیلهی وحی

انسان قبل از این که زندگیاش بر روی زمین برپا شاود ،دورهای از
زندگیاش را با راهنمایی فطرت در یک حد تعادل زندگی میکند.
زمانی که زندگی انسان روی زمین برپا میشود ،تنها قاوای فطارت
انسان برای تعیین حد وساط کاافی نیسات و ناچاار بایاد ایان حاد وساط
بهوسیلهی وحی برای انسان مشخص و انسان بهسوی آن راهنمایی شود.
انسان در میان جریانهای مخالف و قاوی و اثرپاذیر از فشاارهاای
محیط و عوامل متعدد دیگر مثل وراثت و طغیان امیال غریزی و انفعاا ت
نفسانی و واکنشها قرار دارد و این جریانات قطعاا بار تشاخیص انساان و
ارزیابی و قضاوت و دیدگاه او اثرگذار است.
با توجه بهاین شرایط ،تشخیص درست حد متعادل فکری ،فرهنگی
و قانونی ،بدون دخالت وحی ،برای انسان محال و غیرممکن است.
 -1اإلسراء.12 :
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این آیهی شریف در تبیین نقش وحی در قرار دادن انساان در ایان
موضع و جایگاه متعادل آمده است:
وَ کَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً

1

میسر کردن امکان شهود برای شاهد بهوسیلهی حد وسط

نخستین ویژگی خصائص حد وساط ایان اسات کاه بارای شااهد،
مشاهدهی انحرافات و خطاهای مربوط بهرفتاار انساان و نظاارت برآنهاا را
ممکن میسازد.
ایاان مطلاب بااه او امکااان مایدهااد کاه از آنهاا آگااه شاود و
گوشزدشان کند .پس انسان وقتی از نظار فرهنگای و فکاری در موضاع و
جایگاااه وسااط قاارار گیاارد ،همااه چیااز تحاات تساالط اوساات و ادراک و
مشاهدهی همهی انحرافات و جهتگیریهاای متعاار

در رفتاار انساان

برای او ممکن است.
زمانی انسان میتواند یک انحرا را بهمعنای واقعی انحارا بداناد
که خود در یک جایگاه متعادل ،رفتار را بررسی کند .و تنهاا زماانی کاه در
یک موضع صحیح قرار گیرد قادر بهتشخیص صحیح یاک اشاتباه خواهاد
بود .بنابراین شاهد ،خطاها و انحرافات مردم را از طریق فطرت بهآنها نشان
میدهد.
 -1البقره.131 :
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مراحل «قبول مسئولیت» و «اجرا» در شهادت

وجود دو مرحله برای وقو شهادت زم و ضروری است.
مرحلهی قبول مسئولیت و جمع آوری آنچاه قابال رؤیات و شاهود
است ،و مرحلهی اجرا.
مرحلهی دوم  ،قسمت عملیاتی مرحلهی اول است.
اگر شاهد جلوهای از جلوههای ارتکااب باهگنااه را دیاد ،مسائولیت
شهادت او را بهادای این شهادت (آنچه را که دیده) ملزم و کتمان و پنهاان
کاری آن را بر او حرام میکند.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّن کَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ

1

و کیست ستم کارتر از آن که شهادت خدا را کتمان کند؟
اما مرحلهی قبول مسئولیت که در مورد آن سخن گفتیم ،شااهد باا
امکانی که خداوند برایش میسار کارده و او را در موضاع وساط قارار داده،
گناهان و انحرافات مردم را از راه فطرت بهآنها نشان میدهد و این مرحلاه
همان مسئولیت شهادت است.
اما مرحلهی اجرا بهدنبال مرحلهی مسئولیت آورده مایشاود و ایان
وظیفه را شاهد بر دوش میکشد تا آن را بهانجام برساند و انجامش توساط

 -1البقرة.135 :
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مردم است ،همانطور که شهادت برآن نیاز باهعهادهی ماردم اسات و در
اینجا ،مرحلهی اجرا ،با یادآوری ،هدایت ،دعوت  ،امر باهمعارو و نهای از
منکر انجام پذیر است.
یادآوری و هدایت ،در غالب موارد در هنگام زیاد شدن آثار جاهلیات
و انحرا در برگیرندهی آگاهی و عامل برانگیختگی فطرت و عقال اسات.
ایان بهمعنی بازگشت بهرات و فطرت است همان طور که امام

حساین

در کاربال بهماردم میفارمود :بهخود بازگاردید و در دنیاتااان آزاده باشاید.
(از اسارت هوا و هوس رها شوید).
پس انسان بهمیزانی که از خودش (فطرت) فاصله بگیرد ،دچار فساد
و تباهی میشود و از ارزشها و فطرتی که خداوند تعالی باهاو عطاا کارده،
غافل میشود.
مسئولیت اجرا

مسئولیت انجاام امار شهاادت ،مسائولیت بزرگای اسات .پیاامبران
الهای هماواره از انجاام ایاان مسائولیت باار خودشاان بیمنااک بودناد و
خاداوند تبارک و تعالی پیامبرش را با این کالم جادی ماورد خطااب قارار
میدهاد:
طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرآنَ لِتَشْقَی .1
 -1طه.1-1 :
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ای رسول ،ماا قارآن را بارای تااو ناازل نکاردیم کاه خویشاتن را
بهرنج افکنی.
پیامبر از انجام این مسئولیت تاا آنجاا بیمنااک باود کاه راحتای از
وجودش و خنده بر لبهایش سلب شده بود.
آیا حال کسی که میبیند کوری در حال افتادن در چاه عمیقی است
را درک کرده ای؟
آیا او میتواند تا زمانی که تمام راههای ممکن برای آگاهی و برحذر
داشتن شخص کور از خطر سقوط را بهکار نگرفته و از خطر پایش رویاش
آگاهش نکرده ،آرامش گیرد؟
پس چطور ممکان است شاهد ،هماهی بشاریت را بار لباه پرتگااه
سقوط ببیند و بدون این که آنها را از خطر سقوط بااخبر کناد ،آرام و قارار
داشته باشد؟
بهرسول خدا گفته شد :ای رسول خدا ،پیری بار تاو پیشای گرفتاه
است .رساول خادا میفارماایاد :شیبتنی س ورة ه ود( .سورهی هاود
پیرم کرد).

1

سورهی هود رسول خدا را مقابل تاریخی انباشته از نافرمانیها و
دشمنیهای مردم و غرورشان در برابر دعوت پیامبران ،و از سوی دیگر
اشتیاز پیامبران بر هدایت و نجات دادن آنها قرار میدهد .سخس بعد از گذر
 -1مجمعالبیان ،3-2 :ص .135
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طو نی از یک سفر رنجآور ،او را با لحنی صریح و تند ،این گونه مورد
خطاب قرار میدهد:
فَاسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَ وَ مَن تَابَ مَعَکَ .1
چنان که ماموری استقامت کن و کسی که با همراهای تاو باهخادا
رجو کرد (او نیز چنینکند).
هر شاهد مسئولیت دعوت و امر بهمعرو و نهی از منکر را متناسب
با آن میزان از مسئولیت شهادت که بر دوش گرفته است ،و همچنین
بهمقدار امکانی که خداوند تبارک و تعالی برای تشخیص انحرافات و خطاها
بهاو عطا کرده است ،برعهده میگیرد.
سهم هر کدام از شاهدان از این میزان قدرت تشخیص انحرافاات و
همچنین مسئولیت آنها در اجرای شهادت ،متفاوت است.
در اینجا شاهد نقاش یاادآوری کنناده را در جامعاهی بشاری ایفاا
میکند و این همان رسالت اول شاهد در زندگی مردم است
حد وسط ،شاهد را الگو قرار میدهد

ویاژگی دوم حاد وسط ،ایان است کاه شااهد را میازان و معیااری
قرار میدهد کاه ماردم مایتوانناد خاود را باا آن مقایساه و اشاتباهات و
انحارافاتشان را اصالح کنند .و ایان هماان رسالت و مسئولیت دوم شااهد
 -1هود.111 :
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در زندگی مردم است.
شاهد در زندگی نسابت باهجایگااهی کاه از حدوساط و اعتادال و
استقامت بهدست میآورد ،میتواند مقیاس و میزانی بارای ایان باشاد کاه
دیگران بهوسیلهی او خود را محک بزنند و متوجه افراط و تفریط در افکار و
رفتارشان شوند.
پس افراط از جایگاه حد وسط انحرا است ،همانطور کاه تفاریط
نیز انحرا محسوب میشود.
آیا دستگاههای اندازهگیری را دیدهاید که بهوسیلهی آن ،اشیاء را باا
هم مقایسه میکنیم و وزن و اندازهی آنها را میسنجیم ،و امکان ایان کاه
کمی یا زیادی آن را برطر کنیم ،برای ما بهوجود میآورند؟
شاهد نیز ،بهعلت این که خداوند او را در جایگاه حد وسط قرار داده
است ،الگو و نمونه ومیزان و مقیاسی برای مردم است ،همانطور که تا قبل
از این ،معلم و راهنمای مردم بوده است.
زمانی که در معنی و نقش الگو و نموناه ،تعماق مایکنایم متوجاه
میشویم که هر شاهدی اشتباهات و انحرافات مردم و میل آنها بهگریاز از
حقیقت را بهآنها نشان میدهد ،همانطور که یک دستگاه سنجش ،کمی یا
زیادی مقداری را که مورد قیاس قرار گرفته نشان میدهد .این همان نقش
و مسئولیت شهادت است ،ولی پیبردن بهمعنای دقیق آن ،احتیا بهتعمق و
تفکر بیشتری دارد.
الگو و نمونه عالوهبراین که اشتباهات و انحرافات مردم را تشخیص
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میدهد (که این همان مسئولیت شهادت اسات) ،توجاه آنهاا را باهرفتاار و
افکارشان جلب میکند و ضرورت تعادیل و تصاحیح افکاار و رفتارشاان را
بهآنها گوشزد میکند.
مسئولیت سوم شاهد در زندگی مردم ،حفا کتااب و دیان خادا از
تحریف است که همان مرحلهی ادای شهادت است.
مردم در برابر خدا بهانهای ندارند

با توضیحاتی که تا بهحال داده شد ،متوجه میشویم که پیامبران در
دنیا حجت را بر مردم تمام کردهاند و ماردم دیگار بهاناهای در برابار خادا
ندارند.ممکن است در روز قیامت مردم بهآوردن دو بهانه روی بیاورند ،حاال
آن که فرستادن پیامبران (تمام کردن حجت بار آنهاا) امکاان آوردن ایان
بهانهها را از آنها سلب میکند.
آنها ممکن است در برابر خدا این بهانه را بیاورند که در زندگیشان از
وجود این هدایت الهی بیاطال بودهاند و کسی نبوده که آنهاا را باهمسایر
درست دعوت و بهرویآوردن بهراه راست هدایت کند.
بهاانۀ دیگار ایاا ن اسات کاه مادعی شاوند ایان قباول دعاوت و
راهنمایی از حد توانایی شان بیشتر بوده در حالی که فرساتادن پیاامبران از
نو انسان و مالئکه نبودن آنها ،راه را برای آوردن ایان بهاناههاا از ساوی
مردم میبندد.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:

شهادت در دنیا19 /
رُّسُالً مُّبَشِّرِینَ وَ منذِرِینَ لِئَالَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللّهِ حُجَّة بَعْدَ
الرُّسُلِ وَ کَانَ اللّهُ عَزِیزاً حَکِیماً .1
رسو ن را فرستادیم که بشارت دهنده و هشدار دهنده باشند ،تا این
که پس از فرستادن رسو ن ،مردم را بر خدا حجتای نباشاد .خادا همیشاه
مقتدر و کارش بر وفق حکمت است.
مسئولیت شاهدان در زندگی مردم

اکنون بهرکر مسائولیتهاای ساهگاناهی شااهد مایپاردازیم کاه
عبارتند از:
 -1یادآوری (متذکر شدن).
 -1الگو و نمونه قرار گرفتن.
 -1حف کتاب خدا و دینش از تحریف.

 -1النساء.132 :

یادآوری (متذکر شدن)ا
مسئولیت اول شاهد ،یادآوری است .خداوند تبارک وتعالی میفرماید:
إِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَی رَبِّهِ سَبّیالً

1

این قرآن برای یادآوری فرساتاده شاده ،تاا هرکاه بخواهاد راهای
بهسوی خدا پیش گیرد.
مسئولیت پیامبران این است که مردم را بهبازگشت بهخودشان
(فطرت) دعوت کنند .همان طور که امام حسین در کربال بهمردم
میفرماید :بهخودتان بازگردید ،یعنی بهفطرت و عقل و وجدانشان که هوا و
هوس و شیطان آنها را از توجه بهآن غافل کرده است.
در وجود انسان گنجینههایی از ارزش ،معرفت ،یقین و گرایش بهخدا
و سرمایهی بزرگی از فطرت پاک و ز ل وجود دارد که ماموریت شااهدان
رساندن بهاین گنجینهها است.
این امتی که از دل صحرا در جزیرۀالعرب سار بارآورد ،توانسات در
 -1المزمل12 :س ا نسان.12 :
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مدت کوتاهی  ،بزرگترین امخراطوریهای تاریخ را شکسات دهاد .رسایدن
بهاین پیروزیها با نیروی نظامی عظیم و پول ممکن نبود ،اگرچاه ایان دو
عامل نتوانست بهآنها کمک کند .بلکه توانست وجدان و فطرت مردم را که
شیطان آنها را از توجه بهآن منع کرده بود ،مورد خطاب قرار دهد .این امت
مسیر را بهسوی فطرت و وجدان باز کرد و مردم دعوت یادآورانی را کاه باا
رسالت بازگشت بهخویشتن آمده بودند را اجابت کردند و پذیرفتند.
ما دعوت کنندگان بهساوی خادا ،سارمایهای عظایم از فطارت در
اعماز وجود مردم داریم و ماموریت ما رسیدن باهایان اعمااز اساتس اگار
بتوانیم بهگنجینههای فطرت دست یابیم ،در این حالت مردم ،گاروهگاروه و
فردفرد ،دعوت خداوند را اجابت میکنند .
ما این حقیقت را که منبع فطرت و ضمیر کامال زوال یافتنی است و
ممکن است هوا و هوس و گمراهی و وسوسههای شیطانی بهطور کامل آن
را فراگیرد و فطرت و وجدان انسان را نابود کند ،انکار نمیکنیم ،همانطاور
که این اتفاز در قوم حضرت نوح افتاد .
وَ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ ال تَذَرْ عَلَی األرض مِنَ الْکَافِرِینَ دَیّاراً *
إِنَّکَ إِن تَذَرْهُمْ یُضلُّوا عِبَادَکَ وَ ال یَلِدُوا إِالّ فَاجِراً کَفَّاراً

1

پروردگارا ،اینکافران را هالککن وبرای آنها در روی زمین ،دیااری
قارار نده .اگار تو از آنها کسی باقی گذاری ،بنادگان پااک و باا ایمانات را
 -1نوح 13 :و .17

یادآوری (متذکر شدن)ا41 /
گمراه میکنند و فرزندی هم جز بدکار و کافر از آنها بهظهور نمیرسد.
خداوند تبارک و تعالی ،در فطرت و عقل انسان ،نیرویی قرار داده که
مقاومت در برابر فشار خواهشهای نفسانی و وسوسههای شایطان و میال
بهطغیانگری را برای مدتی میسر میساازد .پاس هرگااه دعاوتکننادگان
بهخدا امکاان وصاول باهدرون ماردم را یابناد ،و باا اساتفاده از دوساتی و
عطوفت ،بهدرون مردم راه یابند ،خداوند تبارک و تعالی ،قلبهایی را کاه از
هوا و هوس قفل شدهاند ،بهروی آنها باز میکند.
رابطۀ بین پیمان و شهادت

مسئولیتی که شاهدان در برابر فطارت ماردم دارناد ،چیسات؟ ایان
مسئولیت و رسالت همان بازگشت بهعهد و میثاز است.
در فطرت همهی انسانها  ،عهد و میثاقی با خداوند تبارک و تعالی
و التزام بهعبودیت و اطاعت از او بسته شده است .هیچ انسانی از این قاعده،
مستثنی نیست و این میثاز و عهد را قبال در تفسیر سخن خداوند تبارک و
تعالی ،شرح دادیم.
وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ
عَلَی أَنفُسُهُمْ أَلَسْتَ بِرَبِّکُمْ قَالُواْ بَلَی .

1

بهیاد آور هنگامی که خدای تو از پشت فرزندان آدم رریهی آنهاا را
 -1اعرا .171 :
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برگرفت وآنها را برخود گواه ساخت که آیا من پروردگار شما نیساتم؟ هماه
گفتند بلی.
فطرت هر انسانی با این عهد و میثاز بهتعهد و التزامش بهخداوند
تبارک و تعالی پیوند خورده است ،مگر زمانی که عوامل تحمیلی بر انسان
باعث خاموش شدن و ضعیف شدن شعلهی فطرت شود .در این صورت
فطرت از زندگی انسان ناپدید میشود و انسان عهد و میثاقش را فراموش
میکند و از یاد خواهد برد که خود او در مقابل خداوند ،بر اعمالش شاهد
قرار گرفته شده وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَی أَنفُسِهِمْ :و خودشان را بر خودشان شاهد
میگیریم  .پس نقش شاهدان یاد آوری این عهد و پیمان است ا عهد و
پیمانی که با آگاهی فطری با خدا بسته شده ا که انسان آن را فراموش
کرده و در عمل کردن بهآن ،اهمال ورزیده است.
در مورد ارتباط بین شهادت و میثاز ،امام علی اینگونه فرمودند:
«خداوند ،فرستادگان خود را در میان آنهاا برانگیخات ،و پیاامآوران
خود را پی در پی بهسوی آنها فرستاد ،تاا ادای پیماان و فطارت را از آنهاا
بخواهند ،نعمت فراموش شدهشان را بهیادشان آورند ،بهتبلیغ بر آنها حجات
را تمتم کنند ،و دفینههای عقل را برایشان برانگیزند».

1

شاهدان امکان شناخت فطرت مردم را دارند،آگاهی فطری عمیقای
که خداوند تبارک وتعالی باهاقتضاای جایگااهی کاه شااهدان در آن قارار
 -1نهجالبالغه ،خطبۀ اول.

یادآوری (متذکر شدن)ا45 /
گرفتهاند (حدوسط) بهآنها عطا فرموده است .خداوند ،آنها را قادر بهنظارت و
شهود فطرت میکند ،یعنی آگاهی فطری و عهد و پیمان و اطاعت وبندگی
خودش که در آنها بهودیعه گذاشته است .خداوند برای شاهد این امکاان را
فراهم میکند که از وقو انحرافاتی که پس از آگاهی و بسته شدن عهاد و
میثاقی که در فطرت انسان با خدا بسته شده است ،با خبر شود.
شهود و نظارتی که آنها برعهده میگیرند ،همان مسائولیت آگااهی
دادن بهمردم و یادآوری عهد ومیثاز فطری است.
گرایش بهخداوند یک نیاز حقیقی در وجود همهی انساانهاا اسات،
همانطور که خوردن و نوشیدن و خوابیدن جزء نیازهای طبیعی هر انسانی
است .انسان بهمیل خود بهفکر رفع این نیازها میافتد و با اکاراه یاا باهزور
بهنیازش پاسخ نمیدهد ،یعنی بهزور نمیخورد ،نمینوشد و نمیخواباد .اماا
انسان نیاز دارد که کسی او را از زمان خوردن ونوشیدن وخوابیادن باا خبار
کند .دین نیز همین طور است و گرایش و نیاز بهخادا یاک نیااز فطاری و
ریشهای در وجود انسان است .طبیعتاً انسان بهمیل و گرایشی که در اصل و
نهاد او قرار داده شده است ،نه با اکراه وبه زور بهسوی خدا میرود .احتیاجی
نیست که انسان بهزور و با اکراه بهفطرت خود رجو کند.
الَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیّ
در دین هیچ اجباری نیست .هدایت ازگمراهی مشخص شده است.
 -1بقره.123 :

1
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ولی انسان احتیا بهاین دارد که کسی او را آگاهکند و خداوند تبارک
وتعالی را بهاو یادآوریکند ،و این ماموریت اصلیشاهدان درطولتاریخ است.
یاد آوری بهفطرت ،وظیفهی پیامبران در تاریخ

قاران کاریم بهصراحت اعالم میدارد که مسائولیت اول پیاامبران،
یاادآوری و تذکاار دادن اسات و بعااد از آن وظیفاهی تعلایم و آمااوختن
مطارح است.
در این حقیقت نکتهای وجود دارد کاه در دو ساوره از قارآن کاریم
(م دّثّر و مزّمّ ل) آمااده اساات ،کااه جاازء اولااین سااورههااای نااازل شااده
برپیامبرهستندس که پس از مکلف شادن او باهانجاام رساالتش بار او ناازل
شدهاند.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
کَالّ إِنَّهُ تَذْکِرَةٌ * فَمَن شَاء ذَکَرَهُ

1

چنین نیست که آنها پنداشتند ،قرآن محققا همه یادآوری است .تا
هرکه میخواهد ،متذکر حق شود.
إِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَی رَبِّه سَبِیالً

1

این آیات یادآور است تا هرکه بخواهد ،راهی بهسوی خدای خویش،
 -1المدثر.22-23 :
 -1المزمل12 :س ا نسان.12 :

یادآوری (متذکر شدن)ا42 /
پیش گیرد.
إِنْ هُوَ إِالَّ ذِکْرَی لِلْعَالَمِینَ

1

این بجز یادآورى مردم عالم نیست.
وَجَاءکَ فِی هَذِهِ الْحَقُّ مَوْعِظَةٌ وَ ذِکْرَی لِلْمُؤْمِنِینَ

1

و در این طریق ،حق و راه صواب ،بر تو روشن شود ،و اهل ایمان را
تذکر باشد.
خداوند پیامبرش را بهیادآوری مردم امر کرد و بهاو اظهار داشت کاه
او قباال از هرچیااز دیگااری یااک یادآورنااده و انذاردهنااده اساات و سااایر
ماموریتهایی که باید انجام دهد و انجاامش بار او واجاب اسات ،از اماور
مربوط بههمین وظیفه و مسئولیت یادآوری است .و این حقایق در چارچوب
این آیه قرار میگیرد:
فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ

1

(ای رسول) تو خلق را متذکّر ساز که وظیفهی پیاامبری تاو غیار از
این نیست.
در قرآن کریم ،کلمهی رکر (یادآوری) بیشتر از هرچیز دیگری ،آمده
است ،یا این که میتوان گفت ،قرآن کریم فقط رکر است و مسائل دیگری
 -1ا نعام.25 :
 -1هود.115 :
 -1الغاشیه.11 :
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که کتاب خدا از آن پر شده ،همه از مستلزمات آن است .خداوناد تباارک و
تعالی میفرماید:
إِنْ هُوَ إِالّ ذِکْرٌ وَ قُرآنٌ مُّبِینٌ

1

بلکه این کتاب ،رکر الهی وقرآن روشن خداست.
هَذَا ذِکْرٌ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ لَحُسْنَ مَآبٍ

1

این آیات ،پند و یادآوری نیکان است .و البته برای اهل تقوا ،بسایار
نیکو منزلگاهی است.
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

1

به راستی ما قرآن را نازل کردیم وخود حاف آن هستیم.
وَ هَذَا ذِکْرٌ مُّبَارَکٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنکِرُونَ

3

و این قرآن کتابی تاذکّری اسات باا برکات بسایار ،کاه ماا آن را
فرستادیم .آیا شما آن را انکار خواهید کرد؟
ماموریت قرآن کریم و رسالتش ،سوز دادن بهیاد آوری است:
وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُّذکِرٍ
 -1یس.32 :
 -1ص.32 :
 -1الحجر.2 :
 -3ا نبیاء.25 :
 -2القمر 11 ،11 ،17 :و.35

2

یادآوری (متذکر شدن)ا49 /
قرآن را برای یادآوری آسان کردیم .اینک آیا کسی هست کاه یااد
آورد؟
وَ إِنَّهُ لَتَذْکِرَةٌ لِّلْمُتَّقِینَ

1

و این قرآن بهحقیقت ،تذکر پرهیزکاران عالم است.
وَ لَقَدْ صَرَّّفْنَا فِی هَذَا الْقُرْآنِ لِیَذَّکَّرُواْ

1

و ماا ایان قارآن را بهاناوا سخنان نیکاو بیاان کاردیم تاا ماردم
متذکار شوند.
خداوند تبارک و تعالی بهپیامبر بزرگوارش میفرماید که او قارآن را
برای دشمنی و لجاجت با مردم نازل نکرده است و او را باهوسایلهی قارآن
بهپیامبری فرستاده ،تنها برای این که بهمردم یادآوری کند و مسئولیت بعاد
از آن (پذیرفتن و نخذیرفتن توسط مردم) برعهدهی او نیست
طه* مَا أَنزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَی*إِالّ تَذْکِرَةً لِّمَن یَخْشَی

1

طه( .ای رسول) ما قرآن را برای تو نازل نکردیم که خویشتن را
بهرنج افکنی .تنهاا هد
متذکر و بیدار سازیم.

 -1الحاقۀ.31 :
 -1ا سرا.31 :
 -1طه.1-1 :

از نزول قرآن آن است که مردم خداترس را
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پذیرش و عدم پذیرش دعوت بهیادآوری

مردم در برابر یادآوری دو دسته اند:
دستهی اول که آن را میپذیرند و قلب هایشان را بار روی آن بااز
میکنند و دستهی دوم که از قبول آن سرباز میزنند و راه را برآن میبندند.
در مورد این دو حالت توضیح میدهیم.
حالت اول :پذیرش و گشایش

در بین مردم کسانی وجود دارند که بادون هایچ مماانعتی تاذکر را
میپذیرند و قلبشان را بهروی پیامبران و شاهدان میگشایند و بهآن عمال
میکنند .ایان افاراد دارای قلابهاای بیادار هساتند ،شایطان امکاان ورود
باهدرونشااان را نماییابااد و نماایتواناد مااانع یادکردنشاان از خاادا شااود و
برجداکردنشان از خدا اصرار بورزد.
تعبیر قرآن در مورد کسانی که این یادآوری را میپذیرناد و کساانی
که آن را رد میکنند ،بسیار دقیق و در خور تعمق و تفکر است.
خداوند تبارک و تعالی در مورد کسانی که این یادآوری را میپذیرند
میفرماید:
تَبْصِرَةً وَ ذِکْرَی لِکُلِّ عَبْدٍ مُّنِیبٍ

 -1ز.1 :

1

یادآوری (متذکر شدن)ا50 /
تذکر برای هر بندهای است که بهوسیلهی توباه از گنااه غفلات ،رو
بهدرگاه خدا آورد.
انابه همان رجو و بازگشت است.
هر بازگشتی فاصله و غفلتی را در بر دارد .اما اگر این بعاد و غفلات
وتخلف از پذیرش واطاعت غیرعمدی باشد ،نه از روی ممانعت و لجاجات،
در این صورت شخصی که تا بحال غافل باوده و از پاذیرفتن سار بااز زده
سریعاً توبه میکند و یاد آوری را میپذیرد.
لِنَجْعَلَهَا لَکُمْ تَذْکِرَةً وَ تَعِیَهَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ

1

تعبیر قرآن از کلمهی (گوش شنوا) بسیار دقیق اسات .گاوشهاای
ناشنوا نمیشنوند و نمیفهمند و تذکر و یادآوری در آنها بیاثر است ،هرطور
تذکر داده شود و هر اندازه تذکار دهنده زیاد باشد.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَی لِمَن کَان لَهُ قلب أَوْ أَلْقَی السَّمْعَ وَ هُوَ
شَهِیدٌ

1

در این تذکری است برای آن کس که عقل دارد ،یا گوش فرادهد و
حضور یابد.

 -1الحاقه.11 :
 -1ز.17 :
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تذکر برای کسی فایده دارد که قلبش پذیرای آن باشد ،اما قلبی که
سخت شده تذکر و یادآوری تاثیری بر آن ندارد .تذکر برای کسی است کاه
گوش شنوا دارد ،اما برای کسی که خودگوشش را بسته نگه داشته وخود را
بهنشنیدن زده ،فایدهای ندارد.
تذکر برای کسی است که شاهد وحاضر است (کسی که هم میبیند
و هم در آنچه میبیند ،تعمق میکند) .اماا هرگاز بارای کسای کاه روح و
عقلش غائب و تنها جسمش حاضر است ،نفعی ندارد.
شاهد در اینجا از شهود وحضور میآید ،یعنی شاهدی که میپاذیرد
در مقابل شاهدی قرار میگیرد که تذکر میدهد.
خداوند تبارک وتعالی میفرماید:
وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرَی تَنفَعُ الْمُؤمِنِینَ

1

وامت را تذکر ده که تذکر برای مومنان سودمند است.
مومنان در مقابل اهل انکار و کسانی که در مقابل خدا مایایساتند،
قرار دارند .این مومنان کسانی هستند که یاد آوری را مورد اجابت و پذیرش
خود قرار میدهند و قلبشان با یاد خداوند تبارک و تعالی آرامش میگیرد.
الَّذِینَ آمَنُواْ وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللّهِ أَالَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ

1

 -1الذاریات.22 :
 -1الرعد.11 :
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آنها که بهخدا ایمان آوردهاند و دلهایشان بهیاد خادا آرام مایگیارد.
آگاه باشید که تنها یاد خدا آرامبخش دلها است.
حالت دوم :ممانعت وجلوگیری

در مقابل گشایش وپذیرش ما با یک حالت بیمارگونه روبرو شاویم،
حالت ممانعت و انکار و ایستادن در مقابل خداوند تعالی که تذکر و نصیحت
در این گروه فایدهای ندارد.
خداوند تبارک و تعالی درمورد این گروه میفرماید:
وَ إِذَا ذُکِّرُوا ال یَذْکُرُونَ .1
هرگاه بهآنها تذکر دهند ،هیچ متذکر نمیشوند.
این گروه ،با حالتی لجاجت گونه با دعوت بهیادآوری مقابله میکنند.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
وَ مَا یَأتِیهِم مِّن ذِکْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِالّ کَانُوا عَنْهُ
مُعْرِضِینَ .1
هیچ آیت و رکری از خداوند رحمان بر آنها نیاید جاز آن کاه از آن
رویگردانند.

 -1الصافات.11 :
 -1الشعراء.2 :
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فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْکِرَةِ مُعْرِضِینَ .1
اینک چرا از یاد آن روز سخت و از رکر قرآن رویگردانند؟
این گروه را که با رد و انکار در برابر خدا میایستند ،خداوند تعالی با
شدیدترین عذابها مجازات میکند ،زندگیشان را در دنیا بهزندگی فالکات
بار و آکنده از سختی تبدیل میکند و در حالی آنها را در روز قیامت محشور
میکند که کورند و چیزی نمیبینند ،همانطور که در دنیا خدا را نمیدیدند
و بهیاد نمیآوردند.
خداوند تعالی میفرماید:
وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ
الْقِیَامَةِ أَعْمَی

1

هر کس از یاد من رویگرداند ،معیشتش تنگ شود و روز قیامات او
را نابینا محشور میکنیم.
روی گردانی از خدا ،از روی علم یا جهل

حا ت رویگردانی و ایستادگی در برابر خداوند تعالی ،دو گونه است:
یکی گمراهی از روی عدم علم و هدایت ،که پیروی باطل و هاوای
نفس را در پی دارد.
 -1المدثر.32 :
 -1طه.113 :
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خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
بَلِ اتَّبَعِ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِغَیْرِ عِلْمٍ

1

وسهای
(نه این چنین نیست) بلکه ستمپیشگان بیهیچ دانشی ه 
خود را پیروی کردهاند.
این نوعی از ایستادگی در برابر خدا و تبعیت از هوا و هوس است که
بدون علم و هدایت صورت میگیرد.
حالت دیگر از ایستادگی در برابر خداوند ،بدتر از حالت قبلی اسات و
رویگردانی از خدا در آن بیشتر است .در آن حالت ،انسان پس از ایان کاه
نسبت بهمسئله علم پیدا کرد و درونش مطمئن شد ،بر ظلم و جور خود باقی
میماند.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
وَ مَا تَفَرَّقُّوا إِالّ مِن بَعْد مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ .1
آناان پراکنده نشدند مگر بعد از آن که علم و آگاهى بهسراغشان
آمدس و این تفرقه جویى به خاطر سرکشی در برابر از حق[ و عداوت و حسد]
بود.
أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتََّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّّهُ اللَّهُ عَلَی عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلَی

 -1الروم.12 :
 -1الشوری.13 :
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سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَی بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن یَهْدِیهِ مِن بَعْد اللَّهِ
أَفَال تَذَکَّرُونَ

1

آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده ،و
خداوند او را با آگاهی (بر این که شایسته هدایت نیست) گمراه ساخته ،و بر
گوش و قلبش مهر زده و بر چشمش پردهای افکنده است؟! با این حال چه
کسی میتواند غیر از خدا او را هدایت کند؟! آیا متذکر نمیشوید؟!
وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ

1

و آن را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند ،در حالی که در دل
بهآن یقین داشتند.
مجازات روی برگرداندن از یاد خدا

مجاازات ایان گاروه کاه بهعماد از یاااد خادا غفلات مایورزناد،
متناسب با گناهی است که مرتکب شده اند .اینان خود را در مورد یاد خدا و
آیات و نشانههایش بهنشنیدن و ندیادن زدهاناد ،و کیفار آنهاا ،گمراهای و
غفلت است.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:

 -1الجاثیۀ.11 :
 -1النمل.13 :
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أَضَلَّهُ اللّهُ عَلَی عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلَی سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَی
بَصَرِهِ غِشَاوَةً

1

و خادا او را از روی علام و آگااهی خاود «بار ایان که شایسته
هدایت نیست» گمراه و برگوش و دلش مهر نهاد .و برچشم «دلش»
پردهای قرار داد.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
و ال تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ کَانَ أَمْرُهُ
فُرُطاً .1
هرگز از آنان که ما دلهای آنها را از یاد خود غافل کردهایام و تاابع
هوای نفس خود شدند و بهتبهکاری پرداختند ،متابعت نکن.
غافل شدن از یاد خادا مجاازات و کیفار کسای اسات کاه خادا را
فراموش کرده و از هوا و هوسش تبعیت کرده است .و مجازات او متناسب با
گناهی است که مرتکب آن شده است .کلمهی فرط که در آیه با آمده از
ریشهی افراط و بهمعنای تجاوز از حدود خداوناد و نادیاده گارفتن حاق او
است ،مثل حلقههای زنجیری که جنبش و حرکت بایش از حاد آن باعاث
میشود که از جایش خار شود و نظمش از بین برود .انسان نیز زمانی کاه

 -1جاثیه.11 :
 -1الکهف.11 :
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از هوا و هوسش پیروی میکند ،بهعلت این افراط و تجاوز از حادود عقال،
وجدان ،قلب ،بینش و دین دچار اختالل و باینظمای مایشاود و تعاادل و
توازنش از بین میرود.
مجازات کسانی که از یاد خدا پرهیز میکنند و چشم خود را برآیات
و نشانههای الهی میبندند این است کاه خادا در روز قیامات آنهاا را کاور
محشور میکند ،همانطور که آنها در دنیا نسبت بهنشانههاای الهای نابیناا
بودند  .خداوند زندگی چنین کسانی را در دنیا سخت و فالکتبار میکناد و
این دو مجازات متناسب با گناه است.
خداوند تبارک وتعالی میفرماید:
وَ مَ نْ أَعْ رَضَ عَ ن ذِکْرِی فَإنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکاً وَ نَحْشُرُهَ
یَوْمَ الْقِیَامَة أَعْمَی * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَی وَ قَدْ کَنتَ
بَصیراً * قَالَ کَذَلِکَ أَتَتْکَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَ کَذَلِکَ الْیَوْمَ تُنسَی
* وَ کَذَلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ وَ لِمْ یُؤْمِن بِآیَاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذَابُ
اآلخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقَی
و هر کس از یاد من روی گرداند ،زندگی (سخت و) تنگی خواهد
داشتس و روز قیامت ،او را نابینا محشور میکنیم!».
میگوید« :پروردگارا! چرا نابینا محشورم کردی؟! من که بینا بودم!»
میفرماید« :آن گونه که آیات من برای تو آمد ،و تو آنها را فراموش
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کردیس امروز نیز تو فراموش خواهی شد!».
و این گونه جزا میدهیم کسی را که از حد درگذرد ،و بهآیات
پروردگارش ایمان نیاورد! و عذاب آخرت ،شدیدتر و پایدارتر است.

1

عاقبت کسانی که از یاد کردن خدا پرهیز میکنناد ایان اسات کاه
خداوند شیطان را بر آنها مسلط میکند زیرا که آنها خود شیطان را در درون
خود راه میدهند و این مجازاتی از جنس گناه آنها است.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
و من یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ

1

هر که از یاد خدا روی گرداند ،شیطان را برانگیزیم تا یار و همنشین
دائم او باشد.
و کسی که خداوند او را گمراه و قلبش را گمراه کناد دیگار امیادی
بههدایتش نیست.
وَ مَن یُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

1

و هر کس را خادا گمراه کند ،دیگار هیچ راه هدایتی نخواهد یافت.
این گمراهی و ضاللتی است که انسان بر خود زم ساخته است .لذا
درمان و عالجی (جز توبۀ اختیاری) برای آن وجود ندارد .البتاه مجاازاتی و

 -1طه.113-117 :
 -1الزخر .13 :
 -1الزمر 11 ،11 :و 13س غافر.11 :
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عقوبتی از جنس خود گناه است.
این مجازات برای کسانی که از یاد خدا غفلت کردهاند ،الزامی است
و گریزی از آن نیست ،بهاین دلیل خداوند بهپیامبرش امر میکند که از این
گروه روی گرداند و میفرماید:
فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّی عَن ذِکْرِنَا وَ لَمْ یُرِدْ إِالّ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا

1

حال که چنین است از کسی که از یاد ما روی میگرداند و جز
زندگی مادی دنیا را نمیطلبد ،اعرا

کن!

این الزام مجازات ،منافی امر اختیار نیست .در واقع ایان مجاازات
نتیجه اعمال اختیاری کسانی است که پاس از ایان کاه خداوناد حجات را
برآنها تمام کرد ،راه دشمنی و ناسازگاری و دورویی را پیش گرفتند.
عوامل رو گردانی وممانعت

در اینجا بهرکر عاواملی مایپاردازیم کاه قارآن کاریم بارای روی
گرداندن از یاد خدا عنوان کرده است:
اول :شیطان.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
فَأَنسَاهُ الشَّیْطَانَ ذِکْرَ رَبِّهِ .1
 -1النجم.12:
 -1یوسف.31 :
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در آن حال شیطان یاد خدا را از نظرش ببرد.
اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ .1
شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده.
پس شیطان مانع یاد خدا میشود وَ یَصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ اللّهِ .1
شیطان قصد دارد شما را از یاد خدا باز دارد.
دوم :فرو رفتن و غرز شدن در دنیا و لذتهای آن.
وَ لَکِن مَّتَّعْتَهُمْ وَ آبَاءهُمْ حَتَّی نَسُوا الذِّکْرَ وَ کَانُوا قَوْماً
بُوراً .1
ولای تاو ایان کافاران و پادرانشان را متمتع بهدنیا کردی ،تاا ایان
کاه رکار تاو و قارآن عظیم تااو را فااراموش کردناد و مردمای شاقی و
تبهکاار بودند.
انسان معمو ً در لحظات خوشی از یاد خدا غافل میشود در لحظات
سختی بهیاد خدا میافتد .خداوند تبارک و تعالی تذکر میدهد کاه در تماام
لحظات بهیاد خدا باشیم:
وَ إَذْ قَ الَ مُ وسَی لِقَوْمِهِ اذْکُ رُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ أَنجَاکُم

 -1المجادله.12 :
 -1المائده.21 :
 -1الفرقان.11 :
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مِّنْ آل فِرْعَوْنَ

1

یاد کن وقتی را که موسی بهقوم خود گفت :بهخاطر آورید این نعمت
بزر

خدا را که شما را از (ستم) فرعونیان نجات داد.
وَ لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِینَ وَ نَقْصٍ مِّن الثَّمرَاتِ لَعَلَّهُمْ
یَذَّکَّرُونَ

1

و ما نزدیکان فرعون (و قوم او) را بهخشکسالی و کمبود میوهها
گرفتار کردیم ،شاید متذکر گردند!
اسلوب یاد آوری

کلید قلبهای مردم دو چیز است:
صداقت و نرم خویی.
وقتی سخن انسان صادقانه باشد ،و کسی که سخن را بیان میکند
بهگفتهاش یقین داشته باشد و بهآنچه میگوید عمل کناد ،در ایان صاورت
کالمش در قلبها تاثیر میگذارد و کاری با قلبها میکند کاه هایچکاس
قادر بهانجام آن نیست .وقتی که سخن از اعماز وجود انسان نشات بگیارد
و اعتدال و ایمان و عمل گویندهاش را بههمراه داشته باشد ،چناان تااثیری

 -1ابراهیم.3 :
 -1ا عرا .115:

یادآوری (متذکر شدن)ا21 /
خواهد داشت که سخن کم عمق کسی که حرفی را بادون اعتقااد درونای
میزند ،هرگز آن تاثیر را نخواهد داشت.
خداوند تعالی ما را از گفتن چیزی که انجامش نمیدهیم نهی
کرده است .میفرماید:
یَا أَیُّهَا الَّذینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُون مَا ال تَفْعَلُونَ * کَبُرَ مَقْتاً
عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا ال تَفْعَلُونَ .1
ای کسانی که ایمان آوردهاید ،چرا چیزی بهزبان مایآوریاد کاه در
مقام عمل خال آن میکنید؟ (بترسید) از این که سخنی بگویید و خاال
آن عمل کنید که بسیار خدا را بهخشم و غضب میآورد.
نرم خویی کلیدی دیگر از کلیدهای قلب است.
کسانی که خداوند تبارک و تعالی کلید نرم خویی و خوش رفتاری را
بهآنها عطا کرده است ،با پند و موعظه خوب بهقلابهاا نفاور مایکنناد و
قلبهای سخت را نرم میکنند ،طوری که آن قلابهاا دعاوت اورا اجابات
میکنند و جانهای گریزان دعوتشان را میپذیرند.
موعظه قلبها را نرم میکند و آماادهی پاذیرش تاذکر و یااد خادا
میدارد .اما زمانی که قلبها تیره و تار باشد ،یادآوری و نصیحت در آن نفور
نمیکند.
موعظهکنندگان و دعوتکنندگان بهخدا باید بهقلابهاای ماردم راه
 -1الصف.1-1:
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یابند و باا قلبهاای ماردم دوست و هماراه باشند ،برای موعظه و نصیحت
از نرمترین و دوستانهترین روشهای ممکن استفاده کنناد و از خشاونت و
تندخویی در کالم پرهیز کنند ،چرا که قلبها درها را در مقابل مهرباانی و
نرمخویی گشوده و در برابر تندخویی و خشونت میبندند .بهاین دلیل باااید
در موعظه آنچه را که مردم توان تحملش را ندارند ،بهآنها تحمیل نکنیم.
از پیامبر اکرم نقل شده است:
إنّا أُمرنا معاشر األنبیاء أن نکلم الناس بقدر عقولهم ،أمرنی
ربی بمداراة الناس کما أمرَنا بإقامة الفرائض

1

به ماا گاروه پیاامبران امار شاده اسات کاه باا ماردم باهانادازهی
عقلهایشان سخن بگوییم .خداوند مرا بهمدارا با مردم امر کرده ،همانطور
که ما را بهانجام فرائض امر کرده است.
اماام صاادز میفارمااید :خالطوا الناس بما یعرفون ،و
دع وهم مما ینکرون

1

با مردم از آنچه مایدانناد ،ساخن بگوییاد و در آنچاه نمایدانناد،
رهایشان کنید.
امام رضا خطاب بهیونس فرمود :یا یونس ،حدّث الناس بما
 -1بحار ا نوار .32 :1
 -1بحال ا نوار .71 :1

یادآوری (متذکر شدن)ا25 /
یعرفون ،و اترکهم مما الیعرفون.
«ای یونس ،از آنچه که مردم میدانند با آنان سخن گو ،و در مورد
آنچه که نمیدانند ،رهایشان کن»

1

از نشانههای نرمخویی ،اعتدال در ترغیب کردن و برحاذر داشاتن و
ترساندن و امید دادن است.
از امام باقر نقل شده که فرموده است ،آیا شما را از فقیه راستین
خبر ندهم! کسی که مردم را از رحمت خدا ناامید نکند و آنها را از عذاب
الهی در امام ندارد ،و آنها را از گشایش خدا مایوس نکند و اجازه گناه را
برای آنها صادر نکند.

1

مالیمت و سخت گیری در اسالم

ماالیمت و سختگیاری ،دو روش دعاوت و فاراخاوانای در زمیان
اسات .و باادون ایاان کااه ایاان دو روش باااهم مقایساه شاود (بااا در
نظرگرفتن مواناع و مشاکالتی کاه شایطان جلاوی راه ایان دعاوت قارار
میدهد) ،این دعوت امکان بازکردن راهش را در قلبهاای ماردم نخواهاد
داشت.
نحستین روش ،مالیمت و نرمی در دعوت مردم باهساوی خداوناد

 -1رجال کُشّی.317 :
 -1وسایل الشیعه .115 :3
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تبارک و تعالی و یادآوری خداوند و روز قیامت بهآنها است.
ادْعُ إِلِی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُم
بِالَّّتِی هِیَ أَحْسَنُ .1
با حکمت و اندرز نیکو ،بهراه پروردگارت دعوت نما! و با آنها
بهروشی که نیکوتر است ،استد ل و مناظره کن.
اذْهَبَا إِلَی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَی * فَقُوال لَهُ قَوْالً لَّیِّناً لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ
یَخْشَی .1
بروید بهسوی فرعون که او سخت بهراه کفر و طغیان شتافته است.
و با او با کمال آرامی و نرمی سخن بگویید .باشد که او متذکر شود یا از خدا
خشیت ورزد.
وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَکُمْ
أَعْمَالُکُمْ سَالمٌ عَلَیْکُمْ ال نَبْتَغِی الْجَاهِلِینَ

1

و چون سخن لغوی بشنوند ،از آن وری گردانده و گویند :اعمال ما از
ما و اعمال شما از شما .بروید سالمت باشید که ما هرگز مردم هرزه گاوی
نادان را نمیطلبیم.
 -1النحل.112 :
 -1طه.33-31 :
 -1القصص.22 :

یادآوری (متذکر شدن)ا22 /
وَ ال تُجَادِلُوا أَهْل الْکِتَابِ إالّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِالّ الَّذِینَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی اُنزِلَ إِلَیْنَا وَ اُنزِلَ إِلَیْکُمْ وَ إِلَهُنَا وَ
أِلَهُکُمْ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ .1
و شما مسلمانان با یهود و نصارا و مجاوس کاه اهال کتابناد ،جاز
بهنیکوترین طریق ،بحث و مجادله نکنید ،مگر باا ساتمکاران از آنهاا ،و باا
اهل کتاب بگویید که ما بهکتاب آسمانی قرآن که بر ما نازل شد و بهکتاب
آسمانی شما بهایمان آوردهایم و خدای ما و خادای شاما یکای اسات و ماا
مطیع و تسلیم فرمان اوییم.
وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْالً مِّمَّن دَعَا إِلَی اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحاً وَ قَالَ
إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ * وَ ال تَسْتَوِی الْحَسَنةُ وَ ال السَّیِّئَةُ ادْفَعْ
بِ الَّتِی هِ ی أَحْسَنُ فَ إِذَا الَّ ذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَ دَاوَةٌ ک انّ ه
وَلِ یٌّ حَمِیمٌ .

1

چاه کسی خاوشگفتاارتار است از آن کس کاه دعاوت باهساوی
خاادا ماایکنااد و عماال صااالح انجااام ماایدهااد و ماایگویااد« :م ن از
مسلمانانم»؟! هارگاز نیکی و بدی یکسان نیستس بدی را باا نیکای دفاع
 -1العنکبوت.33 :
 -1فصلت.13-11 :
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کن ،ناگاه (خواهی دید) همان کس که میان تو و او دشمنی اسات ،گاویی
دوستی گرم و صمیمی است!
اذْهَبْ إِلَی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَی * فَقُل هَل لَّکَ إِلَی أَن تَزَکَّی *
وَ أَهْدِیَکَ إِلَی رَبِّکَ فَتَخْشَی .1
بهسوی فرعون برو که او سخت بهراه طغیان رفته است .پاس بگاو
میل داری که پاکیزه شوی ،و تو را بهراه خدایت هدایت کنم ،تاا باهدرگااه
عظمت و قدرت او خاشع و فروتن شوی؟
این روش ،روش مالیمت و نرمی و نخستین روش بارای دعاوت از
مردم است.
روش دیگر که کامالً با روش قبلی متفاوت است ،روش تندخویی و
خشونت است ،بایاد باارخی از ویژگایهاای ایان روش را در کتااب خادا
بخوانیم.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُم مِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ .

1

و آنها را (بتپرستانی که از هیچ گونه جنایتی ابا ندارند) هر کجا
یافتید ،بهقتل برسانید! و از آنجا که شما را بیرون ساختند (مکه) ،آنها را
بیرون کنید.
 -1النازعات.12-17 :
 -1البقره.121 :

یادآوری (متذکر شدن)ا29 /
فَخُذَوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثقِفْتُمُوهُمْ

1

در این صورت آنها را هرجا یافتید ،بگیرید و بهقتل رسانید.
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ .

1

اگر آنها را در (میدان) جنگ بیابی ،آن چنان بهآنها حمله کن که
جمعیتهاایی که پشتسر آنها هستند ،پراکنده شوندس شاید متذکر گاردند
(و عبرت گیرند)!
این دو روش ،یکدیگر را نقض نمیکنند.
روش اول روشای اساات کااه بااهموجااب آن دعااوت مااردم صااورت
میپذیرد ،چراکه مردم با مالیمت و نرمی و زبان خوش دین را میپذیرناد.
فقط این دعوت قلبهاای ماردم را از طریاق مالیمات و نرمای در اختیاار
میگیرد.
ولی شیطان اجازه نمیدهد که این دعوت در جهان انجاام بگیارد و
تالش میکند که موانع و مشکالتی را بر سر راه این دعاوت قارار دهاد و
مردم را از آن دور نگه دارد .با فتناه انگیازی در باین آنهاا در کاار دعاوت
اختالل ایجاد میکند و اقداماتی انجام میدهد که باعث فاصلهی بین مردم
و خدا میشود.
برای این که دعوت بتواناد کاارش را بار روی زماین انجاام دهاد،
 -1النساء.21 :
 -1ا نفال.27 :
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چارهای جز دفا ازخود و از مردمی که خواهان آن هستند ندارد و همچنین
ناگزیر بهمقابلهای سرسختانه و خشونتآمیز با موانع و فتنه هایی است کاه
شیطان صفتان بر سرراهش قرار میدهد.
در این مواقع مالیمت و خوشرفتاری نفعی ندارد
زبان مالیم و نرم ،مردم را باهسامت پاذیرفتن ایان دعاوت ساوز
میدهد .اما کسانی که میخواهند با مکر و حیله در کاار دعاوت خلال وارد
کنند و با مردم با خشونت و حیلهگری رفتار کنند ،خوشرفتاری و مالیمات
با این گروه بیفایده است و باید با آنها مثل خودشان رفتاار کارد .یعنای در
برابر خشونت با خشونت باید مقابله کرد (مقابله با هردشمن با همان سابک
دشمنی او).
این صورت دیگری از دعوت است که بدون بهکارگیری آن ،دعاوت
نمیتواند حرکتش را در زمین بهانجام برساند.
اما روش اخیر بدون همراهی روش اول کاری از پایش نمایبارد و
نمیتواند راه دعوت را باز کند و موجب گشایش قلبهای مردم شود.
در پیروزیهای صدر اسالم ،عاملی که باعاث شاد ماردم اساالم را
بخذیرند ،قدرت شمشیر و تجهیزات نظامی نبود ،بلکه مالیمت و نرم خاویی
بود .و مسلمانان قدرت نظامی را تنها برای شکستن هیبت شیطان و نابودی
موانعی که بر سر راه دعوت قرار داشت ،بهکار میبردند.

ارائهی الگو و معیار
ماموریت دوم شاهد در زندگی دنیا ،مجسمکردن الگو و معیار است:
لَقَدْ کَانَ لکم فِیهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ
اآلخِرَ ،وَ مَن یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ .

1

البته برای هر کسی که بهخدا و ثواب آخارت امیادوار اسات ،اقتادا
بهابراهیم و یارانش نیکو است .هر که از خدا روی برگرداند ،بداند که خدا از
طاعت خلق بینیاز است.
شاهد ،یاد آورنده و الگو

گفتیم که نقش شاهد یادآوری است .و یادآوری همان دعوت بهخدا
است .و دعوت بهحد وسط ،از طریق یادآوری و راهنمایی میسر است.
ماموریت دوم شاهد ،ترسیم الگو برای است ،ماردم بارای ایان کاه
بتوانند بهاو اقتدا کنند و از او کمک بگیرند.
 -1الممتحنه.3 :
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شاهد در مسئولیت دوم ،دعوت کردن بهحد وسط نمیکند ،بلکاه باا
رفتارش ،حد وسط را مشخص میکند.
الگو کسی است که حد وساط را در رفتاار و عملکاردش مشاخص
میکند و در حار یاا عمل از حاد وسط فااصله نمایگیارد و انحارا و
افراط و تفریط را در خود راه نمیدهد و مردم تجلی واقعی حدوسط را در او
میبیند.
با این توصیف ،الگو بهمعنای آیینهای است که انسان ،خود را همراه
با گنجینههای یقین ،معرفت ،توحید و جدیت و اراده و شجاعت ،مقاومات و
محبت که خداوند بهاو عطا کرده ،در آن میبیند .
انساان جلاوهی تماام ارزشهاا و گنجیناههاایی را کاه خداوناد در
وجودش نهاده در الگو میبیند ،حال آن که این الگاو در آفارینش ،همانناد
اوست .انسان در زندگی عادی خویش ،تمامی تواناییها و ویژگیهای یاک
الگو از معرفت و راستی و ارزشهای درونی را در وجود خویش نیز مییابد.
تنها تفاوت او با الگو در این است که الگو این تواناییها و ویژگایهاا را در
عمل نمایان میسازد و بهمنصهی ظهور میرساند ،ولی او قادر بهانجام این
کار نیست.
اگر پیامبران از جنس مالئکاه بودناد ،در ایان صاورت انساان او را
آیینهی صادقی برای خودش نمییافت .از طرفی مشرکان مایگفتناد :چارا
پیامبر از نو بشر است؟ مثل انسانهای معمولی غذا میخورد و در بازارهاا
راه میرود؟ آنان میخواستند که پیامبر از نو غیر بشر مثال مالئکاه باشاد.

ارائهی الگو و معیار21 /
قرآن کریم در این باره با پاسخی موثر بهآنها جواب داده است.
خداوند تعالی میفرماید:
وَ ما أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِالّ إِنَّهُم لَیَاْکُلُونَ الطَّعَامَ وَ
یَمْشُونَ فِی األَسْوَاقِ وَ جَعَلْنَا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَ
کَانَ رَبُّکَ بَصِیراً * وَ قَالَ الَّذِینَ ال یَرْجُونَ لِقَاءنا لَوْال اُنزِلَ عَلَیْنَا
الْمَالئِکَةُ أَوْ نَرَی رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَکْبَرُوا فِی أَنفُسِهِمْ وَ عَتَوْ عُتَوّاً
کَبِیراً .1
و ماا هیچ رسولای پیش از تو بهمردم نفرستادیم ،مگر آن کاه آنهاا
هم مانند تو غذا میخوردند و در میان بازار راه میرفتند و ما بعضی از شاما
بندگان را سبب آزمایش بعضی دیگر میگردانیم .آیا صابر در طاعات خادا
خواهید کرد؟ و پروردگار تو آگاه است .و آنان که امید لقاای ماا را نداشاتند
گفتند :چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند یا چرا ما خدا را بهچشم نمایبینایم؟
آنان راه تکبر و نخوت پیش گرفته و بهسرکشی و طغیان شدید شتافتند.
وَ قَالُوا مالِ هَذَا الرَّسُولِ یَاْکُلُ الطَّعَامَ وَ یَمْشی فِی األَسْوَاقِ
لَوْال اُنزِلَ إِلَیْه مَلَکٌ فَیَکُونَ مَعَهُ نَذِیراً

 -1الفرقان.11-15 :
 -1الفرقان.7 :

1
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و باز کافران گفتند :چرا این رسول غذا میخورد و در کوچاه و باازار
راه میرود؟ و چرا فرشتهی محسوس و ظاهر بر او نازل نمیشاود تاا گاواه
صدز او باشد؟
وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَکاً لَجَعلناهُ رَجُالً وَ لَلَبَسْنَا عَلَیْهِم مَّا یَلْبسُونَ .1
و چنانچه فرشتهای نیز بهرسالت بفرستیم ،هم او را بهصورت بشری
در آوریم و بر آنان همان لباس که آنها پوشند ،بخوشانیم.
پاسخ روشن است .فرشته نمیتواند برای انسان الگو و آینهای باشاد
که ارزشهای درونی او را در خود منعکس کند ،و در نتیجه چنان که شااید
و باید ،یک الگو و معیار درست و کامل منعکس کند که انسان بتواند خود را
با آن تطبیق دهد و اشتباهات و کوتاهی هایش را با آن بسنجد.
اما الگو قرار گرفتن انسان درست است و مایتواناد آییناهای بارای
مردم باشد که خودشان را در آن ببینند و بارای آنچاه کاه شایساته اسات
تالش کنند .این آینه میزان اشتباهات و ناتواناییشان را بهآنها نشان میدهد
و مردم بهضارورت اصاالح اشاتباهات ،جباران ضاعفهاا و نقاصهاا در
رفتارشان و تعدیل افکار و اعمالشان آگاه میشوند.
دو روش در دعوت

فرز بزرگی بین روشی که شاهد برای دعوت مردم بهخادا انتخااب
 -1ا نعام.2 :

ارائهی الگو و معیار25 /
میکند و روشی که عامهی مردم برای دعوت باهخادا انتخااب مایکنناد،
وجود دارد.
از بین دعوتکنندگان ،کسانی هستند که مردم را بهحدوسط و تعادل
دعوت و بهسوی آن ارشاد میکنند ،ولی الگو ،با ترسیم حد وسط بهوسیلهی
گفتار و افعالش ،مردم را با خودش در حرکت کردن بهسمت حدوسط ،همراه
میکند .و مردم ا که بهدنبال رسیدن بهقرب الهی هستند ا بهسوی کسی
بیشتر جذب میشوند که میگوید :همراه من بشتابید بهسوی خدا ،در
مقایسه با کسی که بهآنها میگوید :بروید بهسمت خدا.
دعوت امام حسین از نو اول بود.
امام حسین مردم را بهمبارزه با ظالمان فراخواند و خانواده و
فرزندانش را مقدم بر آنان قرار داد و بهآنها گفت « :من همراه شما هستم و
خانوادهام همراه خانوادهی شما هستند»

1

فیض کاشانی در کتابش ا صافی فی تفسیر القرآن ا گفته است:
اصحاب امام حسین زمانی که میخواستند بهسمت میدان جنگ بروند،
از او اجازه میگرفتند و میگفتند :درود بر توای پسر رسول خدا .امام پاسخ
میدادند درود بر شما و بهآنها میگفت :ما بهسمت آنچیزی که منتظرش
بودیم میرویم 5

 -1احقاز الحق 352 :11س وقعۀ الطف.171 :
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سخس سخن خداوند تبارک وتعالی را برای آنها میخواند:
فَمِنْهُم مَّن قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیالً

1

برخی از مومنان بزر مردانی هستند که بهعهد و پیمانی که با خدا
بستند کامالً وفا کردند .پس برخی بر آن ایستادگی کردند تاا همار خاود را
گذراندند ،و برخی بهانتظار مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند.
امیرالمؤمنین در مورد جنگ هایش همراه با رسول خدا
میفرماید :زمانی که وضعیت بر ما سخت و بحرانی میشد ،بهپیامبر پناه
میبردیم ،پیامبر در این مواقع بیشتر از هرکس دیگری بهدشمن
نزدیک میشد.

1

در جنگ احزاب ،رسول خدا خودشان خندز را حفر میکرد،
خاکهایش را برمیداشت و میفرمود :ال عیش إال عیش اآلخرة

1

زندگیای نیست جز زندگی آخرت.
زمانی که پیامبر با اصحاب بهمسافرت میرفت و کارها بینشان
تقسیم میشد ،میفرمود« :جمعکردن هیزم بهعهدهی من».3
این همان فرز بین شاهد و غیرشاهد است .شاهدان یعنی پیاامبران

 -1تفسیر الصافی 11 :3س عن مناقب ابن شهر آشوب .125 :1
 -1نهج البالغه ،الکلمات القصار.
 -1بحار ا نوار  111 :15و .111
 -3سفینۀ البحار .313 :1
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و امامان و دعوتکنندگان بهراه حاق حاد وساط را در اعماال و رفتارشاان
مجسم میکنند و با دعوت عملی ماردم را فرامایخوانناد و باهآن جایگااه
(حدوسط) میکشانند .اما دعوتکنندگان غیرشاهد یعنی علماء مردم را تنها
بهراه درست راهنمایی و بهانجام کارهای خیر دعوت میکنند.
به این خاطر دعوت شااهد باا هایچ دعاوتی قابال مقایساه نیسات.
هیچکس بهاندازهی آنها نمیتواند در زندگی مردم تاثیر و نفور داشته باشاد.
قدرت تغییر جریان تاریخ تنها از آن شاهدان اسات .در زنادگی بسایاری از
عالمانِ شاهد ،نمونههای زیادی از این مثالهاا ماییاابیم ،کساانی کاه در
بدترین و دشوارترین شرایط ،از خود صبر و استقامت نشاان دادناد ،قبال از
این که مردم را بهصبر و شکیبایی دعوت کنند
شیخالشریعهی اصفهانی با این که سنین پیاری را ساخری مایکارد
خود در میدان جنگ با انگلیس حاضر شد و فرماندهی ترک عثمانی در این
باره میگفت :هرگاه خیمهی شیخالشریعه را در وسط میادان جناگ دیادم،
قدرت و طمانینه و اعتماد بهنفسم فزونی یافت.
در جای دیگری آمده است که شیخالشریعه بههمراه عدهی دیگاری
از رزمندگان در قایق بودند و هنگامی که قایق واژگون شاد ،بارای نجاات
جان مجاهدان ختا حدن غرز پیش رفت.
اهمیت دادن قرآن کریم بهالگو

قرآن کریم اهمیت زیاادی بارای ارائاهی الگاو از باین پیاامبران و
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شاهدان قائل است.
خداوند تبارک و تعالی در مورد پیامبر اکرم میفرماید:
1

لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسنَةٌ

البته شما در اقتدای بهرسول خدا الگویی نیکو دارید.
همچنین در مورد حضرت ابراهیم میفرماید:
قَدْ کَانَتْ لَکُمْ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِینَ مَعَهُ .1
و برای شما مومنان ،بسیار پسسندیده و نیکو است که باهاباراهیم و
اصحابش اقتدا کنید.
همچنین میفرماید:
لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِیهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن کَانَ یَرْجَو اللَّهَ وَ الْیَوْمَ
اآلخِرَ ،وَ مَن یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ

1

البته برای شما مومنان ،هر که بهخدا و ثواب آخرت امیادوار اسات،
اقتداء بهابراهیم و یارانش نیکو است .و هار کاه از خادا روی برمایگرداناد
(بداند که) خدا از طاعت (خلق) بینیاز است.
قرآن کریم ،مواضعی را که حر از عمل فاصله میگیرد و سخنی را
که برخاسته از ایمان و عمل نباشد ،رد میکند .
 -1ا حزاب.11 :
 -1الممتحنه.3 :
 -1الممتحنه.3 :
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خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
لِمَ تَقُولُونَ مَا ال تَفْعَلُونَ * کَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا ال
تَفْعَلُونَ .1
ای کسانی که ایمان آوردهاید! چرا سخنی میگویید که عمل
نمیکنید؟! نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل
نمیکنید!

 -1الصف.1-1 :

صالحیت شهادت
إِن یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَ تَلْکَ
األیَّامُ نُدَاولُهَا بَیْنَ النَّاسَ وَ لِیَعْلَمَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ وَ یَتَّخِذَ مِنکُمْ
شَهَدَاء وَاللّهُ الَ یُحبُّ الظَّالِمِینَ .1
اگر بهشما آسیبی رسید ،بهدشمنان شما نیز شکست و آسیب ساخت
رسید چنان که آنها مقاومت کردند شما نیز باید مقاومت کنید .این روزگار را
بهاختال میان خالئق میگردانیم تا مقام اهال ایماان باا امتحاان معلاوم
میشود تا از شما مومنان هرکه ثابت در دیان اسات ،گاواه دیگاران کناد
وخداوند ستمکاران را دوست ندارد).
برای هر انسانی ممکن است که شاهد باشد ،ولای شاهادت باهآرزو
نیست.
صالحیت داشتن از ساختتارین کارهاسات .شاهادت تنهاا دیادن
حد وسط نیست ،بلکه حضور در جایگاه حد وسط است.
 -1آل عمران.135 :
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حضور در جایگاه حد وسط نیاز بهثبات و استقامت شاهد دارد .بدون
ثبات و استقامت انسان قادر بهحضور در جایگاه حد وسط نیسات ،چارا کاه
حد وسط بنابر ویژگی طبیعیش انسان را تحت فشارهای متعار

بسیار قرار

میدهد .ماندن در این جایگااه در صاورتی امکاانپاذیر اسات کاه انساان
بهدرجهی با یی از مقاومت و استقامت دست یابد.
شاهد بهاین درجه از مقاومت و استقامت دست نمییابد ،مگر پس از
گذراندن دوره سخت و طاقتفرسایی از تحمل بال و سختی.
دچار شدن بهبال و سختی و صبر بر آنهاا ،انساان را بارای برعهاده
گرفتن این مسئولیت آماده میکند .
خداوناد تباارک وتعاالی شااهدان و دعاوتکننادگان را در معار
سختترین آزمایشات و سختیها و عذابهای طاو نی قارار مایدهاد .و
زمانی که آنها این مراحل را بهپایان رساندند و از آن عباور کردناد ،خداوناد
مسئولیت شهادت را بر آنها محونل میکناد و از باین آنهاا شااهد انتخااب
میکند.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
إِن یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَ تَلْکَ
األیَّامُ نُدَاولُهَا بَیْنَ النَّاسَ وَ لِیَعْلَمَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ وَ
یَتَّخِذَ مِنکُمْ شَهَدَاء وَ اللّهُ الَ یُحبُّ الظَّالِمِینَ
اگر بهشما آسیبی رسید ،بهدشمنان شما نیز شکست و آسیب ساخت

صالحیت شهادت81 /
رسید ،چنانکه آنها مقاومت کردند شما نیز باید مقاومت کنید ،این روزگار را
بهاختال میان خالئق میگردانیم تا مقام اهال ایماان باا امتحاان معلاوم
میشود تا از شما مومنان هر که ثابت در دین است ،گواه دیگاران کناد و
خداوند ستمکاران را دوست ندارد.
شاهدان فقط با تحمل سختیها میتوانند در مسیر دعوت ثابتقادم
باشند ،و توان ایستادگی در برابر طوفانهای مخالف و وسوسههاای مکار و
فریب را بیابند .تحمال دشاواریهاا و مشاکالت ساخت و طاقاتفرساا و
گذراندن دورهی طو نیای از رنج و عذاب .شاهدان را آمااده و شایساتهی
مقام شهادت برمردم و وارد بهشت میکند.
خداوند تعالی میفرماید:
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَ لَمَّا یَاْتِکُم مَّثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِن
قَبْلِکُم مَّسَّتْهُمُ الْبَاْسَاء وَ الضَّرَّاء وَ زُلْزِلُواْ حَتَّی یَقَول الرَّسَولَ وَ
الَّذِینَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَی نَصْرُ اللّهُ أَال إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِیبٌ .1
آیا گمان کردید داخل بهشت میشوید ،بیآن که حوادثی همچون
حوادث گذشتگان بهشما برسد؟! همانان که گرفتاریها و ناراحتیها بهآنها
رسید ،و آن چنان بهسختی افتادند که پیامبر و افرادی که ایمان آورده بودند
گفتند« :پس یاری خدا کی خواهد آمد؟!» (در این هنگام ،تقاضای یاری از

 -1البقره.113 :
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او کردند ،و بهآنها گفته شد ):آگاه باشید ،یاری خدا نزدیک است!
ایستادگی و بینش

مقاومت و ایستادگی ،خود بهانسان بینش با عطا میکند ،خداوند
تعالی میفرماید:
وَ الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْسُبَلَنَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ

1

و آنان که در راه ما (بهجان و مال) کوشش کردناد ،محققاا آنهاا را
بهراه خویش هدایت میکنیم و همیشه خدا یار نیکوکاران است.
این آیه بهصراحت بیان میکند که تالش و کوشش (در راه خدا)
موجب هدایت وبینش انسان میشود ،همانطور که همراهی خداوند را در
پیمودن راهی که سخت و دشوار است ،بهانسان عطا میکند إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِینَ و بهراستی خداوند ،یار نیکوکاران است.

 -1العنکبوت.32 :

نگاهداری کتاب خدا
ماموریت سوم شاهد ،نکاهبانی کتاب خدا ودینش است.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید:
إِنِّا أَنزَلْنَا التَّورَاةَ فِیهَا هُدًی وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ
أَسْلَمُواْ لِلَّذِینَ هَادُواْ وَ الرَّّبَّانِیُّونَ وَ األَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن
کِتَابِ اللّهِ وَ کَانُواْ عَلَیْه شُهَدَاء .1
ما تورات را نازل کردیم ،در حالی که در آن ،هدایت و نور بودس و
پیامبران ،که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند ،با آن برای یهود حکم
میکردندس و (همچنین) علما و دانشمندان بهاین کتاب که بهآنها سخرده شده
و برآن گواه بودند ،داوری مینمودند.
این ماموریت سوم شاهد است ،چرا که تحریف کتاب خدا و حدود و
شریعت الهی ،از اسباب مورد استفاده دشمنان برای دعوت باهمحاو نقاش
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دین و منحر کردن و خار کردن آن از محتوای عملی آن است چارا کاه
تحریف در کتاب و دین خدا ،از عواملی است که بهعلت فاسدکردن دیان از
ریشه و اساس ،موجب شکست و نافرجامی جبهه دین میشود.
بهاین د یل در ادیان الهی گذشته در تاریخ دعوت و رسالت ،خداوند
ماموریت نگاهداری کتاب و دین از تحریف و نقاص را باهعهاده شااهدان
نهاده است و آنها مسئول حف کتاب و قانون خدا از تحریف هستند.
در واقع شایستهترین افرادی که خداوند مسئولیت ایان ماموریات را
بهعهدهی آنهاا نهاده ،همان شاهدان هستند ،چرا کاه درک عمیاقتاری از
دین دارند و در نتیجه حرص و دغدغهی بیشتری برای حف سالمت دیان
خدا دارند.
شرایط شهادت

مااموریتی کااه خداونااد شاااهد را مکلاف برانجااام آن کاارده اساات،
مأموریت مهم و بزرگی است .پس او از جهتی یادآورنده و راهنماای ماردم
است و از جهت دیگر الگو و نمونه و از جهت سوم مسئول نگاهبانی کتاب و
دین خدا است.
این سه مسئولیت مهم ،از جهتی بهکتاب و دین خدا مربوط میشود
و از جانب دیگر بهزندگی مردم .مأموریت شاهد تطبیقدادن زندگی مردم با
آن هدایتی است که بهوسیلهی کتاب و دین خادا معاین شاده اسات .ایان
ماموریت ،سخت و نیازمند این است کاه شااهد دارای درجاهای باا یی از
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استقامت و اعتدال و تعهد باشد.
در مورد این موضو قبال در بحث الگو و ترسیم حاد وساط ساخن
گفتیم.
ایان ایستادگای و استقامت ،در انبیا باهمعنااای عصامت (پااکی از
گنااه) و در شاهادان و دعوتکنندگان و عالمان شااهد باهمعناای عادالت
است .و این همان تعهد و تقید بهقانون خداوند تعاالی در رعایات حاالل و
حرام است.
ایان شرط ،در حقیقت ،خمیارمااایهی معنااای شهااادت اسات .و
نیازی نداریم که بحث درمورد آن را طو نی کنایم و در ماورد آن توضایح
بیشتری دهیم.
و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است

