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 دنیا محل )سرای( حضور و شهود

 آیا دنیا سرای حضور است یا محل اختفا؟ 

تواند اعمالش را در زندگی دنیوی پنهاان کناد و آن را    آیا انسان می

کاه تماام    یا ایان  ی که کسی از آن با خبر نشود؟ا گونه به ،مخفی نگه دارد

 و آنچاه در درون او د گوی ی که میسخنانو تمام دهد  کارهایی که انجام می

 برای مخفی نگه داشاتن که حال در  ت و مراقبت استراگذرد، تحت نظ  می

 کند.آن تالش 

کند و ویژگی اختفا و  شهود مانند نور است که همه چیز را روشن می

یان  ا با توجه به کند کتمان تاریکی و ظلمت است که همه چیز را مخفی می

آیا انسان در زندگی دنیوی  کنیم: شکل دیگری مطرح می ویژگی سوال را به

ی آن  سایله و تواند باه  کند و می در تاریکی ناشی از خفا و پنهانی زندگی می

، ساخن د توانا  کند و نمای  خود را پنهان کند یا در نور و روشنایی زندگی می

 د؟عمل و قصد خود را پنهان کن

. حال ببینیم این سوال است در گرو پاسخ بهاش  رفتار انسان و عقیده

 .این مورد چیست موضع قرآن کریم و حکمش در
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دنیاا محال    کند که قرآن کریم با قاطعیت و صراحت تمام اعالم می

تمام است و در آن مجالی برای پنهان کاری نیست.  ت(یؤشهود )نظارت و ر

 ،گاذرد  مای  زند و همچنین آنچه که در درون او  می اعمالی که از انسان سر

 تحت نظارت و مراقبت است.

گاهی ممکن است انسان از مراقبتای کاه بار اعماال او وجاود دارد      

است گردانیده را بر انسان مسلط  شاهدانیخداوند که  یحال ردو غفلت ورزد 

درک آنهاا تواناایی    باه  و آنها را مسئول ثبت و ضبط اعمال وی قرار داده و

از ثبت اعمال انسان از کوچک و بازر    است که احوال انسان را عطا کرده

 شوند. نمی و ریز و درشت غافل

 1ااهَصَحْأَ الَإِ ةًیرَبِال کَوَ ةًیرَغِصَ رُادِغَال یُ ابِتَکِالْا ذَهَ الِمَ

است که از ثبت هیچ عمل کوچاک وبزرگای در    این چگونه دفتری

 حساب آورده شده است. به نشده وهمه چیزآن فروگذار 

کبک است که سرش را در زیار بار     مانند مثل انسان در این دنیا 

 توانند او را ببینند. نمی دیگرانکه  اردندپ میکند و  می پنهان

پندهایی  به که در آن پسرش را زبان حضرت لقمانقران کریم از 

 فرماید: می کند، می موعظه

 وْأَ ةٍرَخْی صَفِن کُتَفَ لٍدَرْخَ نْمِّ ةٍبَّحَ الَقَثْمِ کُن تَإِا هَنَّإِ یَّنَا بُیَ
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 1یرٌبِخَ یفٌطِلَ هَلَّال نَّإِ ا اهللُهَبِ تِأرض یَی األفِ وْأَ اتِاوَمَی السَّفِ

یاا باد داشاته     (عمل نیاک ) دانه خردلی وزناندازه  به اگر ای فرزند!

و زمین پنهان باشد، در ها  از آسمانای  باشی و آن در دل صخره یا در گوشه

اماور   به آن صاحب دقتِ آگاه ،شود. خداوند می روز حساب نزد خداوند حاضر

 خلق است

داوند تباارک و تعاالی   ار خا اوقات با ااز مخلا  عملای راین هیچ ابناب

 حتای اگار   ،بماناد  مخفیوشیده نیست و هیچ چیزی نیست که از نظر او اپ

یاا در اعمااز زماین و یاا در او      ای  صاخره دانه خاردل در دل  ی  اندازه به

 .باشدها  آسمان

 فرماید: می و همچنین

 نْمِ   ونَلُ  مَعْتَ الَ وَ آنٍرْقُ نْمِ هُنْو مِلُتْتَ امَ وَ نٍاْشَی فِ ونُکُا تَمَ وَ

 کَبَّن رَّعَ بُزُعْا یَمَ وَ یهِفِ ونَفیضَتُ ذْإِ وداًهُشُ مْکُیْلَا عَنَّکُ الَّإِ لٍمَعَ

 کَلِ  ن ذَمِ رَغَصْأَ الَ اء وَمَی السَّفِ الَ رض وَاأل یفِ ةٍرَّذَ الِقَثْن مَّمِ

 1ینٍبِمُّ ابٍتَی کِفِ الَّإِ رَبَکْأَ الَ وَ

قارآن را تاالوت   از ای  و هیچ ساوره  ،و حالی نیستیتو در هیچ کار 

کاه   بدون این ،دهید نمی و و شما مسلمانان انجاماو هیچ عملی ت ،کنی نمی
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ای  کنید. و هایچ رره  می آن عمل اقدام به گامی کههن ،ناظر بر شما باشیمما 

پنهان نیست. کاوچکتر از رره و بزرگتار از   در آسمان و زمین از آفریدگار تو 

تاب شارح حقایق الهی ثبات شاده   که در ک مگر این ،رره چیزی وجود ندارد

 .است

 فرماید: می زنی

ا رض مَی األا فِمَ وَ اتِاوَمَی السَّا فِمَ مُلَعْیَ هَاللَّ نَّأَ رَتَ مْلَأَ

 وَهُ الّإِ ةٍسَمْال خَ وَ مْهُعُابِرَ وَهُ الّإَ هٍالثَی ثَوَجْن نَّمِ ونُکُیَ

ا مَ نَیْأُ مْهُعَمَ وَهُ الّإِ رَثَکْأَ الَ وَ کَلِن ذَمِی نَدْأَال  وَ مْهُسَادِسَ

 1یمٌلِعَ ءٍیْشَ لِّکُبِ هَاللَّ نَّإِ ةِامَیَقِالْ مَوْوا یُلُمِعَا مَم بِئهُبِّنَیُ مَّوا ثُانُکَ

و زماین  هاا   هرچاه در آسامان   به بینی که خداوند نمی ن، آیااای انس

هرگاه سه نفر باهم نجوا کنناد، خداوناد چهاارمی     ؟ه داردگستردعلم است 

آنهاست. و اگر چهار نفر با هم نجوا کنند، خداوند پنجمای آنهاسات. و اگار    

کمتار و   ،ی باشاند دپنج نفر نجوا کنند، خداوند ششمی آنهاست و هار تعادا  

بیشتر، خداوند با آنهاست، هرجا کاه باشاندس ساخس خداوناد آنهاا را در روز      

داناای   هماه چیاز   به خداوند .فرماید می آگاهاند  لی که داشتهرستاخیز از اعما

 .مطلق است

بنابراین خداوند تبارک و تعالی در همه حال همراه انسان اسات و از  
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از اهای و معیتای   هایچ همر  .کناد  نمای  مراقبت و نظارت بر او چشم پوشی

همراهی و معیت خداوند تبارک و تعالی و هیچ حضاور و نظاارتی باا تر از    

 حضور و نظارت او وجود ندارد.

 مراقبت از نفس و تکریم الهی همراهی

آن اشااره کاردیم،    باه  پیشاین هاای   همراهی و معیتی که در گفتاه 

که همراهی و معیت الهای دو ناو     حال آن .معنای مراقبت بود به همراهی

 است:

 از نفس مراقبت -1  الهیتکریم  -1

که خداوناد   کسانی سخاص بندگان صالح خداوند است ،همراهی اول

غیار آنهاا    باه  را شاامل حاال آنهاا کارده و     آنها منت نهاده و همراهیش بر

 تخصیص نداده است.

 1ینَنِسِحْمُالْ عَمَلَ هَاللَّ نَّإِ ا وَنَلَبُسُ مْهُنَّیَدِهْنَنا لَیَوا فِدُاهَجَ ینَذِالَّ وَ

طاور   باه  کنناد،  می و آن کسانی که در راه دین ما مخلصانه مجاهده

خداوند خودمان، هدایت خواهیم فرمود، محققا های  سوی راه به راآنهامسلم 

 پشتیبان نیکوکاران است.

ن باری تعالی آمده است: اه در سخاای آنچامعن به راهیاا هماام

 مربوط )هرکجا باشند همراه آنان است( واانُا کَمَ نَیْأَ مْهُعَمَ وَهُ الّإِ

                                                           
 .32عنکبوت:  1-



 گواهی و گواهان / 02

درستکار و گناهکار، خوب و بد، مومن و کافر بدون مردم استس از ی  عامه به

 معنای مراقبت، حضور و نظارت است و محدود به هیچ فرقیس این همراهی

 شود. نمی حالت خاصی از زمان و مکان به

 اعمالی  نامه

از خشاکی و دریاا، زماین و     ،هرچیزی که در ایان دنیاا وجاود دارد   

نزد خداوند  روشن وآشکار در کتابیهمه  ،و خشک، ظلمت و نور آسمان، تر

سبحان ظاهر است. خداوندی که هیچ چیز بر او پوشایده نیسات و حسااب    

 هیچ چیز از دست او خار  نیست.

 وَ رِّبَی الْفِ امَ مُلَعْیَ وَ وَهُ الَّإِا هَمُلَعْیَ الَ بِیْغَالْ حُاتِفَمَ هُندَعِ وَ

 اتِمَلُی ظُفِ ةٍبَّحَ الَ ا وَهَمُلَعْیَ الَّإِ ةٍقَرَن وَمِ طُقُسْا تَمَ وَ رِحْبَالْ

 1مبینٍ ابٍتَی کِفِ الَّإِس ابِیَ الَ وَ بِطْال رَ رض وَألا

 عالم غیب تنها نزد خداوناد اسات و جاز او هایچ کاس     های  و کلید

 :آنچه در خشکی و دریا موجود است علام دارد  به و خداوند .آنها علم ندارد به

که خداوناد از آن اطاال  دارد. هایچ     این افتد مگر نمی هیچ برگی از درخت

که خداوناد از چگاونگی آن باا     گیرد مگر آن بذری در نهان زمین قرار نمی

که رکر آن در کتاب روشنگر حقایق و هیچ خشک و تری نیست  .خبر است
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 .الهی نیامده باشد

 و هر حرکت و سکونی در آن ثبتاین کتاب بر همه چیز احاطه دارد 

گردد و نزد خداوند تبارک و  می ضبط افتد در آن می شود و هر اتفاقی که می

 .تعالی که بر همه چیز نظارت دارد حاضر است

محادود و  و حقیقت ایان کتااب مباین    اصل و کنه  به علم ما نسبت

و مراقبتی که از سوی آن متوجاه  وجود آن و نظارت  به ولی ما ،ناقص است

 احوال ماست ایمان داریم.

 شهود ظاهری و باطنی

 محدودا که با حواس قابل درک است ا  شهود ظاهری به تنها شهود

در  نیز (گذرد می قلب و درون انسانآنچه در ) رابلکه شهود باطنی  ،شود نمی

 .گیرد بر می

شاامل   ،شود می شامل اعمال ظاهری انسان ،شهودکه طوری  همان

از گنااهی کاه   اسات  اعام   ،این اعمال باطنی سگردد می نیز اعمال باطنی او

 .ماند می درونی و باطنی او که از نظرها پنهانگناه نمود خارجی دارد و 

بیشتری ندارد، چرا که در محضر قباحت باطنی گناه  ظاهری ازگناه 

 .خالق متعال ظاهر و مخفی یکسان است

چه ظاهری و چه  اخداوند عز و جلّ، انسان را از ارتکاب گناه 

 .نهی کرده است ا باطنی
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 1نهُمِ وَ بَاطثْظَاهِرَ اإلِ ذَرُواْوَ 

 .چه آشکار باشند و چه پنهان ،از گناهان پرهیز کنید

ظاهرشاان  چه آنهایی کاه   ،شود می تمام گناهانی که انسان مرتکب

تحات  دارد،  مای  هاا را مخفای و پنهاان نگااه    آن و چه گناهانی کاه  کند می

اعمال انسان را اعام  که این نظارت،  نظارت و مراقبت الهی استی  سیطره

 کند. می درون انسان را ثبت و ضبطهای  از مخفی و آشکار، و حتی وسوسه

رَبُ قْأَنُ سُهُ وَ نَحْنَفْ  هِبِ وِسُلَمُ مَا تُوَسْنسَانَ وَ نَعْنَا اإلِخَلَقْ دْوَ لَقَ

 1وَرِیدِلِ الْحَبْ مِنْ هِلَیْإِ

خاوبی   به نفسانی اوهای  وسوسه به یم و ماا را آفریدهمسلما ما انسان 

 .گردن او نزدیکتر هستیم  انسان از ر  به وآگاهی داریم 

و خود را از انسان مخفای  کند  می اعماز وجود انسان نفور به وسوسه

انساان   باه  گاردن  کاه از ر  ا از چشام خداوناد    کاه   حال آن ،دارد می نگه

 ماند. نمی پنهانا است  تر نزدیک

 1تُمُونلَمُ مَا تَکْلِ وَ یَعْقَوْمِنَ الْ رَجَهْلَمُ الْانَّهُ یَعْ

چه بلند گفته شود و چه نجوا کنید،  ،و )بدانید که خداوند( هر سخنی

 .داند می همه را
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 05/ شهود و حضور( سرای) محل دنیا

 1فِی الصُّدُورُوَ مَا تُخْ یُنِنَهَ األَعْلَمُ خَائِعْیَ

 داند. می ،اند در دلها پنهان داشتهرا نظرهای دزدیده را و هرچه 

و  ینتار  از دقیاق  ، یکای آ یاش  بای  از چشمتشخیص چشم ناپاک 

در درون  باه  علام  ،از آن تار  و ظریف تر و دقیق هاست تشخیص ینتر ظریف

 .است

بر نهان و  1فَیرَّ وَ أخْلَمُ السِّعْیَتبارک و تعالی بله! خداوند 

 ین امور جهان کامال آگاه است.تر مخفی
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 شهود در آخرت

دنیا و عاالم   به مربوط ،یمسخن گفتورد آن حال درم به شهودی که تا

ی  انسان را در پنااه پارده  از این حیث که خداوند تبارک و تعالی مادی بود، 

طاور کاه    او را آنهاای   و عیاب  کناد  زیبای بخشاش خاود محافظات مای    

 .دارد لطف و بخشش و فضلش مخفی نگاه می به خواهد، می

ی  صحنه به عاری از هرگونه حجاب، جهان آخرت، انساناما در 

 مخلوقات نمایان استی  بر همه شکارهایدر حالی که همه  ،آید می محشر

لَهُ مِن  فَمَا*  لَی السَّرائِرُمَ تُبْوْیَنیست  پنهان کردن هیچ چیزی به قادرو 

اسرار باطن شخص آشکار شود و آن روز قوتی روزی که .1ناصِرٍ وَ الَ ةٍقُوَّ

 .و یاوری بر نجات خود نیابددر خویش 

 زیبااایشی  آن پاارده آنچااه خداونااد تبااارک و تعااالی بااا ز ابااه جاا

 .پوشاند می

ن تنهاا خداوناد از   که تا قبال از آ ا از اسرار انسان  روز خوفناکی که 
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ران، مالئکاه و  پیاامب رد و آنها را مقابال دیاد   دا پرده برمی ا  آنها مطلع بوده

انساان کاه   هاای   از عیاب  ،مخلوقاات ی  همه . در نتیجهدهد می مردم، قرار

 اه داشاته باود، آگااه   اا را در دنیاا مخفای نگا   اارک و تعالی آنهاداوند تباخ

 شوند. می

 شهود شش گانه در دنیا

شاش ناو  شاهود    در زندگی دنیوی، انسان تحت مراقبت و نظارت 

 .است

و خداوناد او را   ددار ه مای ا، نگاعمالش را کهنفس انسان است  :اول

 که روز قیامت فرا رسد، خداوند پس زمانی سکند می بر انسانشهادت  به ملزم

 .دهد که خودش، خودش را مورد محاسبه قرار دهد می او دستور به

 فرماید: می خداوند تبارک و تعالی

 ةِامَیَقِمَ الْرِجُ لَهُ یَوْوَ نُخْ ی عُنُقِهِفِرَهُ اهُ طَآئِنَزَمْأَلْ نسَانٍوَ کُلَّ إِ

 کَیْلَعَ مَوْیَالْ سکَفْنَی بِفَکَ کَابَتَکَ أرَ* اقْ وراًقَاهُ مَنشُیَلْابًا تَکِ

 1سیباًحَ

و روز قیامات   .ایام  گاردنش آویختاه   به ال هر انسانی راااعمی  امهان

بیناد   می ن را در چشمان خود گشودهآوریم که آ می برای او کتابی را بیرون
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 09/ آخرت در شهود

روز حسابرسی خودت برایت اعمالت را بخوان. امی  فرماییم( نامه می او به )و

 .کافی است

اش از آنهاا اساتفاده    یاه انسان در زندگا اوارحی کااعضا و ج دوم:

 .کرده است

و عملی را که از او صادر مبادرت ورزیده انجامش  به آنچه که انسان

ساخس در روز برانگیختاه    سدنا کن مای  ثبت و ضابط با دقت تمام شده است 

 .دنده ، شهادت میاند و انجامش دادهاند  آنچه شده به شدن،

 :فرماید می خداوند تبارک و تعالی

ا مَبِ مْهُلُجُرْأَ دُهَشْتَ وَ مْیهِدِیْأَا نَمُلِّکَتُ وَ مْهّاهِوَفْأَی لَعَ مُتِخْنَ مَوْیَالْ

 1ونَبُسِکْوا یِانُکَ

و دستهایشان  ،مهر خموشی نهیمبر دهان آن کافران امروز است که 

 .گواهی دهداند  آنچه کرده به ایشانو پاه ،با ما سخن گویند

وا انُا کَمَم بِهُلُجُرْأَ وَ مْیهِدِیْأَ وَ مْهُتُنَسِلْإَ مْهِیْلَعَ دُهَشْتَ مَوْیَ

 1.ونَلُمَیعْ

 .پرداختتمام و کمال خواهد و کیفر آنها را خدا حساب  ،در آن روز

راه عصیان آن، ی  وسیله به چیزهایی که انسانی  زمین و همه سوم:
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 .پیش گرفتدر را  چی یا اطاعت از خداو یا سرپی

 ا * وَهَالَقَثْأَرض األ تِجَرَخْأَ وَا * هَالَزَلْرض زِاأل تِلَزِلْا زُذَإِ

ی حَوْأَ کَبَّرَ نَّأَبِا * هَارَبَخْأَ ثُدِّحَمئذ تُوْا * یَهَا لَمَ انُنسَاإلِ الَقَ

 ْمهُالَمَعْأَ واْرَیُلِّ اتاًتَشْأَ اسُالنَّ رُدُصْیَ ذٍئِمَوْیَا * هَلَ

رهای لرزه درآید و با به خودی  ین زلزلهتر سخت به هنگامی که زمین

همه را از دل خاک بیرون افکند، در آن روز  (اسرار درون خویش)سنگین 

حوادث  به زمین را چه پیش آمدس آن هنگام زمین مردم را :محشر آدمی گوید

 1.او چنین الهام کند به که خدا کند می بزر  خویش آگاه

شود، از حر  یا عمل،  می صادرانسان هرچه از  که سمالئکه چهارم:

 .دهند مورد محاسبه قرار می چه خیر باشد و چه شر،

 فرماید: می خداوند تبارک و تعالی

 1یدٌتِعَ یبٌقِه رَیْدَلَ الّإِ لٍوْن قَمِ فظُلْا یَمَ

مراقب و آماده ای  فرشته که همان دم، جز آن ،سخنی بر زبان نیاورد

 .)و ضبط آن( است برای ماموریت

 1ونَلُعَفْا تَمَ ونَمُلَعْیِ*  ینَبِاتِکَ اماًرَکِ*  ینَظِافِحَلَ مْکُیْلَعَ نَّإِ وَ
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 20/ آخرت در شهود

ی  وا  مقاام و نویسانده   بی شک نگهبانانی بر شاما گماارده شاده   

 کنید  دانند چه می می اعمال نیک و بد شما که

 مْهِیْدَا لَنَلُسُرُ ی وَلَم بَاهُوَجْنَ وَ مْهُرَّسِ عُمَسْا ال نَنَّأَ ونَبُسَحْیَ مْأَ

 1ونَبُتُکْیَ

آناان   درگوشیِ و سخنانِانی اا اسرار نهاه ماپندارند ک می اناا آناآی

 ا ناازد آنااان هسااتند واماارشتگان( ارسااو ن )و فااشاانویم؟ آریس  نماای را

 .ویسندان می

صالحی که خداوند تبارک و تعالی آنها را  پیامبران و مؤمنان  پنجم:

 شاهد بر اعمال مردم در دنیا قرار داده است.

 فرماید: می خداوند تعالی

 کَا بِنَئْجِ وَ مْهِسِنفُأَ نْم مِّهِیْلَعَ یداًهِشَ ةمَّأُ لِّی کُفِ ثُعَبْنَ مَوْیَ وَ

 1الءؤُی هَلَعَ یداًهِشَ

گاواهی از خودشاان بار آنهاا     که از هر امتای   را به یاد آورید روزی

و این کتاب را بر تاو ناازل    .دهیم می انگیزیم و تو را گواه بر آنان قرار میبر

هادایت و رحمات و بشاارت بارای     ی  که بیانگر هماه چیاز و مایاه   کردیم 

 .مسلمانان است
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الء ؤُی هَلَعَ کَا بِنَئْجِ وَ یدٍهِشَة بِمَّأُ لِّن کُا مِنَئْا جِذَإِ فَیْکَفَ

 1یداًهِشَ

از هار امتای شااهد و گاواهی     آن روزی که  ،حال آنها چگونه است

 !آوریم و تو را نیز بر آنها گواه خواهیم کرد؟ می اعمالشان( )بر

و در آخارت   پیامبران در دنیا، شاهد بر اعمال امت هایشاان هساتند  

 گواه بر آنها هستند.هم 

 شهادت در دنیا است. به شهادت در آخرت مشروط انجام

)حرام ها  خیانت چشماسرار و ی  بر همهخداوند تبارک و تعالی  ششم:

 و عالم است.آگاه  ،پنهان استها  آنچه در سینه و دیدن(

 1ونَمُتُکْا تَمَ مُلَعْیَ وَ لِوْقَالْ نَمِ رَهْجَالْ مُلَعْیَ هُنَّإِ

 داند. می دارد پنهان میانسان و آنچه را که  اراو گفتار آشکار 

 مْن تُ ا کُمَ  کم بِئُبِّ  نَیُفَ ةِادَهَالشَّ   وَ بِیْ  غَالْ مِالِی عَ  لَ  إِ ونَدُّرَتُسَ وَ

 1ونَلُمَعْتَ

و او شما شوید  می سوی دانای نهان و آشکار باز گردانده به به زودی

 .خبر خواهد دادکردید  می را از آنچه
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 21/ آخرت در شهود

 مراقبت و نظارت

اگر انسان متوجه مراقبت و نظارت خداوند و شاهدان غیر از خداوناد  

که برای او ممکن نیست کاه   و این خاطر این نظارت دقیق به بر خود باشد،

خودش مراقب  و احساس خضو  خواهد کرد ،چیزی را از خداوند پنهان کند

خداوند تباارک و تعاالی از    ایمان دارد که اینجدای از  سخواهد بوداعمالش 

و هماراه اسات   خداوند با او در هر مکان  آگاه است،دهد  می آنچه که انجام

 .بر او پوشیده استخویش  اعمال آشکار و نهان

کاه در   شاود  مای  زمانی انسان از مراقبت و نظارت بر خودش غافل

. اگر وارد شودنظارت و مراقبت خداوند بر اعمالش، خلل و ضعف  به شایمان

آگااهی  ی  آنها اجازه به که خداوندباشد انسان متوجه حضور خدا و شاهدانی 

ریزبینای   باا منطباق  رفتارش میزان کردن در ، است از اعمال انسان را داده

  دقت بیشتری خواهد کرد. ،در بررسی آنهاعملکرد شاهدان 

ل از مهمتارین عواما   ،نظاارت و مراقبات خداوناد    باه  بنابراین ایمان

 .اثرگذار بر رفتار انسان است

 





 شهادت در دنیا

 وَ اسِی النَّلَعَاء دَهَشُ واْونُکُتَلِّ طاًسَوَ ةًمَّأُ مْاکُنَلْعَجَ کَلِذَکَ وَ

 1یداًهِشَ مْکُیْلَعَ ولُسُالرَّ نَوُکَیَ

و  مردم باشیدگواه شما تا  سما همچنان شما را امتی میانه قرار دادیم

 پیغمبر نیز گواه بر شما باشد

مصاداز در دنیاا و مصاداز در     :شهادت در قارآن دو مصاداز دارد  

شود که قرآن  می متوجه ،و کسی که در آیات قرآن تامل و تفکر کند .آخرت

 .کند دوشکل کامال مختلف بیان می به شهادت را

 اول شهادت در دنیا شکل

 فرماید می خداوند تبارک و تعالی

 وَ اسِی النَّلَاء عَدَهَواْ شُونُکُتَلِّ طاًسَوَ ةًمَّأُمْ اکُلْنَعَجَ کَلِذَکَ وَ
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 1یداًهِمْ شَیْکُلَعَ ولُسُالرَّ نَوُکَیَ

آیاین اساالم هادایت     باه ) ما همچنان شما را امتی میانه قرار دادیم

بیاراستیم تا گواه بر مردم باشید کردیم با اخالز نیکو، معتدل و سیرت نیکو، 

 د.باشبر شما گواه پیغمبر نیز 

 ینَذِالَّ ونَیُّبِا النَّهَبِ مُکُحْورٌ یَنُ دًی وَا هُیهَفِ اةَورَتَّا النَلْنزَأَا نِّإِ

ن مِ واْظُفِحْتُا اسْمَبِ ارُبَحْاألَ وَ ونَیُّانِبَّالرَّّ وَ واْادُهَ ینَذِلَّلِ واْمُلَسْأَ

 1اءدَهَه شُیْلَعَ واْانُکَ وَ هِاللّ ابِتَکِ

تااا  ،مااا تااورات را کااه در آن هاادایت و روشاانایی اساات فرسااتادیم

و س بدان کتاب بر یهودیان حکم کنندپیغمبرانی که تسلیم امر خداوند هستند 

مامور نگهبانی احکام کتااب خادا هساتند بار     نیز خداشناسان و عالمانی که 

 گواهی دهند.صدز آن 

 نتَأَ نتَی کُنِتَیْفَّوَا تَمَّلَفَ مْیهِفِ تُمْا دُمَّ یداًهِشَ مْهِیْلَعَ نتُکُ وَ

 1مْهِیْلَعَ یبَقِالرَّ

ردم( گواه و ناظر اعماال باودم، ماادامی کاه در     اا )مار آنهان باو م

اعماال  و نااظر   نگهباان تو خود و چون روح مرا گرفتی، ودم. اا باان آنهامی
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 22/ دنیا در شهادت

 .بودیآنها 

کاامال  آید و باا شاکل قبلای     می شکل دیگری به شهادت در آخرت

 .متفاوت است

الء ؤُی هَلَعَ کَا بِئْنَجِ وَ یدٍهِشَة بِمَّأُ لِّن کُا مِئْنَا جِذَإِ یْفَکَفَ

 1یداًهِشَ

باراین  گواهی آوریام و تاو را   ای  چگونه است آنگاه که از هر طایفه

 .گواهی خواهیم به امت

ا ئْنَجِ مْ وَهِسِنفُأَنْ م مِّیْهِلَعَ یداًهِی شَة فِمَّأُ لِّی کُفِ ثُبْعَنَ وْمَیَ وَ

 1ءالؤُی هَلَعَ یداًهِشَ کَبِ

و تو را باراین   مروزی که ما بر هر امتی از خودشان گواهی برانگیزی

 .امت گواه آوریم

کاه شاکل   فهمایم   می ،ر این دو شکل از شهادتبا تفکر و تعمق د

هر  .)شهادت در دنیا( متفاوت است )شهادت در آخرت( با شکل اول آن اخیر

ادت در هرکادام از آنهاا متفااوت    معنای شهولی  ،دوی آنها شهادت هستند

)شاهادت   شکل اول به مربوط آیات  در شهادتط ایشرطور که  همان ،است

 متفاوت با شکل دوم )شهادت در آخرت( است. در دنیا(
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 ،یاابیم  نمی آخرت است به شهادت منحصرکه  دلیلی برای اثبات این

 کَلِذَکَ   وَآیاۀ  طباطبایی در تفسیر ی  طور که از فرمایشات عالمه همان

مْ یْکُلَ  عَ ولُسُالرَّ نَوُکَیَ وَ اسِی النَّلَاء عَدَهَواْ شُونُکُتَلِّ طاًسَوَ ةًمَّأُمْ اکُلْنَعَجَ

 شود. می هدستفااالمیزان در کتاب  1یداًهِشَ

 ایان مفهاوم برداشات   صادر  همچنین در ساخنان دانشامند شاهید    

 .شهادت تنها مختص دنیاستاین شود که  نمی

مباینن ایان مطلاب     ،بررسی هایی که در قرآن کریم صورت گرفتاه 

 . دنیا همان شاهدان آخرت هستنداست که شاهدان 

ماورد بحاث   ات را با استعانت از قرآن کاریم  ان موضوعااهلل ایءانشا

 دهیم. رار میاق

 .یمگوی می سخنمورد شهادت در دنیا  اکنون در

 ، شهادت حضور، مراقبتشهادت شامل:  ۀسه مرحل

و مراقبت و نظارت بر افکار شهادت در دنیا، حضور شاهد در اجتما  

ی کاه خداوناد   فطرتا  از یاا انحارا     پایبندی»از جهت است و رفتار مردم 

 دادنو گاواهی  کردن گوشزدو  «سبحان آن را برای انسان مقرر کرده است

 در رفتار انسان رخ دهد.که  از خط فطرتهرگونه انحرافی وقو   به
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 جایگاه شاهد )حد وسط(

 موقعیت مناسب شاهد برای انجام مسئولیت شهادت، حد وسط است.

، درک  تنادرو ومخالفاان   ،فرهنگی مخالفهای  حد وسط بین جهت

 . سازد می ممکنرا برای انسان  برحذر داشتن از آنهاو این انحرافات 

جایگاهی است که حد وسط کند که  می قرآن کریم با صراحت اعالم

خداوند تبارک و . برای شاهد مقرر شده است ،برای انجام مسئولیت شهادت

 :فرماید می تعالی

 وَ اسِی النَّلَاء عَدَهَواْ شُونُکُتَلِّ طاًسَوَ ةًمَّأُمْ اکُلْنَعَجَ کَلِذَکَ وَ

 1یداًهِمْ شَیْکُلَعَ ولُسُالرَّ نَوُکَیَ

آیاین اساالم هادایت     باه ) ما همچنان شما را امتی میانه قرار دادیم

ماردم  بار  معتدل و سیرت نیکو، تا گاواه   (بیاراستیمکردیم و با اخالز نیکو، 

 و پیغمبر نیز گواه بر شما باشد. باشید

حد وسط قرار گرفتاه   وشن است که موقعیت شهادت بردر این آیه ر

 .توضیح ندارد به و احتیاجی است

 اسالم، همان حد وسط و تعادل

هماان موضاع فکاری و فرهنگای متعاادل باین       موضع حد وساط  
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و این موضع قطعا اسالم اسات   .فکری و فرهنگی مختلف استهای  جهت

 های افراط گرایاناه در یاک حاد متعاادل قارار      که انسان را در بین گرایش

 .دهد می

علت جهل و جمود فکری انسان،  به کهای  افراط گرایانههای  گرایش

 داند. میها  هوا وهوسمحیط وهای  فشارانسان را ناشی از های  تمام واکنش

ی  که در مقایسه ،فردگراییی  دو ایدهبین است این دین، حد وسط 

 گرایی که و گروه ؛فرد و اجتما ، اولویت و برتری را برای فرد قائل است

حد تعادل  همچنین .کند زندگی اجتماعی نفی میطورکلی فردگرایی را از  به

 ، کهکردن آن سرکوبو کردن افسار آن  و رها زغرای به گویی بین پاسخاست 

 همچنین تعادل و حد .باشد می آن به غرایز و جهت دادن معنای تعدیل به

و آخرت  به میلی بی غرز شدن در دنیا و لذایذ آن وحالت بین است وسط 

 .ترک دنیانشینی و  گوشهحالت 

 1ایَنْالدُّ نَمِ کَیبَصِنَ نسَتَ ال وَ ةَرَخِاآل ارَالدَّ هُاللَّ اکَتَآا یمَفِ غِتَابْ وَ

ات را از دنیا  و بهره ;تو داده، سرای آخرت را بطلب به و درآنچه خدا

 .نکن فراموش

 1ةًنَسَحَ ةِرخِی اآلفِ وَ ةًنَسَحَ یَانْی الدُّا فِنَا آتِنَبَّرَ

 .«ما نیکی عطا فرما به آخرت در دنیا وخداوندا 
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 10/ دنیا در شهادت

 طِسْ  بَالْ لَّا کُ  هَطْسُبْتَ الَ وَ کَقِنُی عُلَإِ ةًولَلُغْمَ کَدَعل یَجْتَ الَ وَ

 .1وراًسُحْمَّ وماًلُمَ دَعُقْتَفَ

هرگز دستت را برگردنت زنجیر مکن، )و ترک انفاز و بخشش منما( 

مورد سرزنش قرار گیرى و از تا  و بیش از حد )نیز( دست خود را مگشاى،

 .کار فرومانى

 وحیی  وسیله به تعیین حد وسط

از ای  دورهبر روی زمین برپا شاود،  اش  زندگیکه  این قبل ازانسان 

 .کند می اش را با راهنمایی فطرت در یک حد تعادل زندگی زندگی

، تنها قاوای فطارت   شود می زمانی که زندگی انسان روی زمین برپا

 تعیین حد وساط کاافی نیسات و ناچاار بایاد ایان حاد وساط        برای انسان 

 سوی آن راهنمایی شود. به برای انسان مشخص و انسانوحی ی  وسیله به

هاای   مخالف و قاوی و اثرپاذیر از فشاار   های  جریانمیان انسان در 

انفعاا ت  و امیال غریزی  طغیان و عوامل متعدد دیگر مثل وراثت و محیط

تشاخیص انساان و   و این جریانات قطعاا بار   قرار دارد ها  و واکنشنفسانی 

 اثرگذار است.ارزیابی و قضاوت و دیدگاه او 

رایط، تشخیص درست حد متعادل فکری، فرهنگی این ش به با توجه

 ، بدون دخالت وحی، برای انسان محال و غیرممکن است.و قانونی
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تبیین نقش وحی در قرار دادن انساان در ایان    شریف دری  این آیه

 موضع و جایگاه متعادل آمده است:

 1طاًسَوَ ةًمَّأُمْ اکُلْنَعَجَ کَلِذَکَ وَ

 حد وسطی  وسیله به میسر کردن امکان شهود برای شاهد

بارای شااهد،   ویژگی خصائص حد وساط ایان اسات کاه     نخستین 

انساان و نظاارت برآنهاا را    رفتاار   به خطاهای مربوط انحرافات وی  مشاهده

 .سازد می ممکن

از آنهاا آگااه شاود و    د کاه  ادها  مای ان ااو امکا   هان مطلاب با  اایا 

در موضاع و  فرهنگای و فکاری   پس انسان وقتی از نظار   گوشزدشان کند.

و ادراک و ، همااه چیااز تحاات تساالط اوساات رار گیااردااه وسااط قاااجایگاا

رفتاار انساان    درمتعاار   هاای   گیری جهتانحرافات و ی  همهی  مشاهده

 برای او ممکن است.

د انا دبمعنای واقعی انحارا    به تواند یک انحرا  را می زمانی انسان

کاه در   زماانی تنهاا  و  .رفتار را بررسی کند که خود در یک جایگاه متعادل،

اشاتباه خواهاد   یاک  تشخیص صحیح  به قادر یک موضع صحیح قرار گیرد

 آنها نشان به فطرتخطاها و انحرافات مردم را از طریق  ،بنابراین شاهد بود.

 .دهد می
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 11/ دنیا در شهادت

 در شهادت« اجرا»و « قبول مسئولیت»مراحل 

 .شهادت  زم و ضروری استوقو  وجود دو مرحله برای 

یات و شاهود   ؤو جمع آوری آنچاه قابال ر  قبول مسئولیت ی  مرحله

 .اجرای  و مرحله ،است

 اول است.ی  ، قسمت عملیاتی مرحلهدوم ی  مرحله

را دیاد، مسائولیت   گنااه   باه  ارتکااب های  جلوهاز ای  اگر شاهد جلوه

ادای این شهادت )آنچه را که دیده( ملزم و کتمان و پنهاان   به شهادت او را

 .کند کاری آن را بر او حرام می

 فرماید: می خداوند تبارک و تعالی

 1هِاللّ نَمِ هُندَعِ ةًادَهَشَ مَتَن کَمَّمِ مُلَظْأَ نْمَ وَ

 ؟کتمان کندشهادت خدا را که  از آن تر و کیست ستم کار

، شااهد باا   یمسخن گفتمورد آن  قبول مسئولیت که دری  اما مرحله

و او را در موضاع وساط قارار داده،    امکانی که خداوند برایش میسار کارده   

و این مرحلاه   دهد می آنها نشان به گناهان و انحرافات مردم را از راه فطرت

 .همان مسئولیت شهادت است

و ایان   شاود  مای  مسئولیت آوردهی  دنبال مرحله به اجرای  اما مرحله

 و انجامش توساط  انجام برساند به تا آن راکشد  وظیفه را شاهد بر دوش می
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و در  اسات ماردم  ی  عهاده  باه  آن نیاز شهادت برطور که  همان ،استمردم 

معارو  و نهای از    باه  یادآوری، هدایت، دعوت ، امر با ،اجرای  مرحله ،اینجا

 انجام پذیر است.منکر 

در هنگام زیاد شدن آثار جاهلیات   ، در غالب مواردیادآوری و هدایت

 اسات. برانگیختگی فطرت و عقال  آگاهی و عامل ی  در برگیرندهو انحرا  

 طور که امام حساین  همان رات و فطرت است به معنی بازگشت به ناای

 .آزاده باشاید ان ادنیاتا ردید و در اخود بازگ بهرمود: اف می ردمام به ربالادر ک

 (.از اسارت هوا و هوس رها شوید)

)فطرت( فاصله بگیرد، دچار فساد میزانی که از خودش  به پس انسان

او عطاا کارده،    باه  و فطرتی که خداوند تعالیها  شود و از ارزش می و تباهی

 شود. می غافل

 مسئولیت اجرا

. پیاامبران  ادت، مسائولیت بزرگای اسات   ار شهاام امامسئولیت انج

و  ر خودشاان بیمنااک بودناد   ان مسائولیت با  اام ایا اواره از انجای همااله

ماورد خطااب قارار     جادی پیامبرش را با این کالم  داوند تبارک و تعالیاخ

 د:اده می

 .1یقَشْتَلِ نَآرقُالْ کَیْلَا عَنَلْنزَأَا طه * مَ
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 و ناازل نکاردیم کاه خویشاتن را    ارای تا ابرآن را اا قاای رسول، م

 رنج افکنی. به

کاه راحتای از    بیمنااک باود  تاا آنجاا   یامبر از انجام این مسئولیت پ

 وجودش و خنده  بر لبهایش سلب شده بود.

کوری در حال افتادن در چاه عمیقی است بیند  می حال کسی کهآیا 

 ؟را درک کرده ای

ممکن برای آگاهی و برحذر های  تمام راهتواند تا زمانی که  می آیا او

پایش رویاش   از خطر  کار نگرفته و به از خطر سقوط را شخص کور داشتن

 ، آرامش گیرد؟ش نکردهآگاه

بشاریت را بار لباه پرتگااه     ی  هماه  ،ن است شاهداپس چطور ممک

قارار   که آنها را از خطر سقوط بااخبر کناد، آرام و   سقوط ببیند و بدون این

 داشته باشد؟

 رسول خدا، پیری بار تاو پیشای گرفتاه    ای   :گفته شد رسول خدا به

هاود  ی  )سوره .ود ورة ه شیبتنی سد: اایارماف می دااول خارس است.

 1 .پیرم کرد(

و ها  را مقابل تاریخی انباشته از نافرمانی هود رسول خدای  سوره

از سوی دیگر و  ،پیامبرانو غرورشان در برابر دعوت مردم های  دشمنی

. سخس بعد از گذر دهد می آنها قرارو نجات دادن اشتیاز پیامبران بر هدایت 
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گونه مورد  این ،، او را با لحنی صریح و تندآور طو نی از یک سفر رنج

 دهد: می خطاب قرار

 .1کَعَمَ ابَن تَمَ وَ تَرْمِا اُمَکَ مْقِتَاسْفَ

خادا   باه  و کسی که با همراهای تاو   ه ماموری استقامت کنک چنان

 )او نیز چنینکند(. رجو  کرد

رو  و نهی از منکر را متناسب مع به مسئولیت دعوت و امرهر شاهد 

از مسئولیت شهادت که بر دوش گرفته است، و همچنین آن میزان با 

 و خطاهاامکانی که خداوند تبارک و تعالی برای تشخیص انحرافات مقدار  به

 .گیرد برعهده می، کرده استاو عطا  به

و این میزان قدرت تشخیص انحرافاات  از شاهدان هر کدام از سهم 

 .متفاوت است ،شهادت آنها در اجرایهمچنین مسئولیت 

بشاری ایفاا   ی  را در جامعاه در اینجا شاهد نقاش یاادآوری کنناده    

 کند و این همان رسالت اول شاهد در زندگی مردم است می

 دهد الگو قرار میحد وسط، شاهد را 

میازان و معیااری    را شااهد ه ان است کاای ،د وسطاژگی دوم حاوی

و اشاتباهات و  خاود را باا آن مقایساه     توانناد  مای  ماردم دهد کاه   قرار می

ان رسالت و مسئولیت دوم شااهد  ان هماو ای .رافاتشان را اصالح کننداانح
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 .در زندگی مردم است

حدوساط و اعتادال و    جایگااهی کاه از   باه  در زندگی نسابت اهد ش

تواند مقیاس و میزانی بارای ایان باشاد کاه      می ،آورد می دست به استقامت

در افکار و افراط و تفریط متوجه و  او خود را محک بزنندی  وسیله به دیگران

 .رفتارشان شوند

طور کاه تفاریط    همان ،انحرا  استحد وسط جایگاه  ازافراط پس 

 .شود می انحرا  محسوبنیز 

آن، اشیاء را باا  ی  وسیله به کهاید  دیدهگیری را  اندازههای  دستگاهآیا 

ه کا  و امکان ایان سنجیم،  می آنها رای  و اندازهوزن کنیم و  هم مقایسه می

  ؟آورند می وجود به کمی یا زیادی آن را برطر  کنیم، برای ما

که خداوند او را در جایگاه حد وسط قرار داده  علت این به ،نیز شاهد

طور که تا قبل  همان ،میزان و مقیاسی برای مردم استه والگو و نمون است،

 .، معلم و راهنمای مردم بوده استایناز 

 متوجاه  کنایم  و نقش الگو و نموناه، تعماق مای   زمانی که در معنی 

گریاز از   به میل آنهاو اشتباهات و انحرافات مردم هر شاهدی شویم که  می

کمی یا  ،طور که یک دستگاه سنجش همان ،دهد می آنها نشان به راحقیقت 

این همان نقش  .دهد می مورد قیاس قرار گرفته نشانکه را مقداری زیادی 

تعمق و  به معنای دقیق آن، احتیا  به بردن پیولی  ،و مسئولیت شهادت است

 .تفکر بیشتری دارد

 تشخیصاشتباهات و انحرافات مردم را که  براین عالوهالگو و نمونه 
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رفتاار و   باه  توجاه آنهاا را  ، (که این همان مسئولیت شهادت اسات دهد ) می

 را تعادیل و تصاحیح افکاار و رفتارشاان    و ضرورت کند  می جلب افکارشان

 .کند آنها گوشزد می به

مسئولیت سوم شاهد در زندگی مردم، حفا  کتااب و دیان خادا از     

 شهادت است.ادای ی  همان مرحله کهتحریف است 

 ندارندای  خدا بهانه رمردم در براب

شویم که پیامبران در  می متوجه ،حال داده شد به تابا توضیحاتی که 

در برابار خادا   ای  و ماردم دیگار بهاناه   اند  دنیا حجت را بر مردم تمام کرده

حاال   ،آوردن دو بهانه روی بیاورند به ممکن است در روز قیامت مردم.ندارند

حجت بار آنهاا( امکاان آوردن ایان     )تمام کردن  که فرستادن پیامبران آن

 کند. می سلبها  را از آنها  بهانه

آنها ممکن است در برابر خدا این بهانه را بیاورند که در زندگیشان از 

مسایر   باه  و کسی نبوده که آنهاا را اند  اطال  بوده بی وجود این هدایت الهی

 .ت کندهدایراه راست  به آوردن روی به درست دعوت و

ن اسات کاه مادعی شاوند ایان قباول دعاوت و        ار ایا ادیگ ۀانابه

که فرساتادن پیاامبران از    یحالدر راهنمایی از حد توانایی شان بیشتر بوده 

از ساوی  هاا   راه را برای آوردن ایان بهاناه   ،و مالئکه نبودن آنهانو  انسان 

 بندد. می مردم

 فرماید:  می خداوند تبارک و تعالی



 19/ دنیا در شهادت

 دَعْة بَجَّحُ هِی اللّلَعَ اسِلنَّلِ ونَکُیَ الَّئَلِ ینَرِمنذِ وَ ینَرِشِّبَمُّ الًسُرُّ

 .1یماًکِحَ یزاًزِعَ هُاللّ انَکَ وَ لِسُالرُّ

 تا این ،دهنده باشند هشداررسو ن را فرستادیم که بشارت دهنده و 

پس از فرستادن رسو ن، مردم را بر خدا حجتای نباشاد. خادا همیشاه     که 

 است.مقتدر و کارش بر وفق حکمت 

  مسئولیت شاهدان در زندگی مردم

پاردازیم کاه    شااهد مای  ی  گاناه  ساه  هاای  مسائولیت  رکر به اکنون

 از: عبارتند

 .یادآوری )متذکر شدن( -1

 .الگو و نمونه قرار گرفتن -1

 .حف  کتاب خدا و دینش از تحریف -1

 

                                                           
 .132النساء:  -1





 ا(یادآوری )متذکر شدن

 فرماید: می وتعالی یادآوری است. خداوند تبارک مسئولیت اول شاهد،

 1یالًبّسَ هِبِّی رَلَإِ ذَخَاء اتَّن شَمَفَ ةٌرَکِذْتَ هِذِهَ نَّإِ

 تاا هرکاه بخواهاد راهای     ،این قرآن برای یادآوری فرساتاده شاده  

 .سوی خدا پیش گیرد به

خودشان  به بازگشت به رامسئولیت پیامبران این است که مردم 

مردم  بهکربال  در طور که امام حسین همان .دعوت کنند )فطرت(

که هوا و  فطرت و عقل و وجدانشان ، یعنی بهخودتان بازگردید به :دفرمای می

 کرده است. غافل آن به هوس و شیطان آنها را از توجه

خدا  به یقین و گرایش هایی از ارزش، معرفت، سان گنجینهدر وجود ان

از فطرت پاک و ز ل وجود دارد که ماموریت شااهدان   یبزرگی  و سرمایه

 .استها  این گنجینه به رساندن

در توانسات   ،العرب سار بارآورد   ۀاین امتی که از دل صحرا در جزیر
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 تاریخ را شکسات دهاد. رسایدن   های  امخراطوری، بزرگترین  مدت کوتاهی

ایان دو   اگرچاه  ،با نیروی نظامی عظیم و پول ممکن نبودها  این پیروزی به

وجدان و فطرت مردم را که توانست بلکه  .آنها کمک کند به عامل نتوانست

این امت  .آن منع کرده بود، مورد خطاب قرار دهد به ا را از توجهشیطان آنه

باا  کاه   یادآورانی راو مردم دعوت  باز کردسوی فطرت و وجدان  به مسیر را

 .کردند و پذیرفتندخویشتن آمده بودند را اجابت  به رسالت بازگشت

عظایم از فطارت در   ای  ، سارمایه ساوی خادا   به ما دعوت کنندگان

اساتس اگار   ایان اعمااز    باه  و ماموریت ما رسیدن یمداراعماز وجود مردم 

گاروه و   فطرت دست یابیم، در این حالت مردم، گاروه های  گنجینه به بتوانیم

 . کنند می فردفرد، دعوت خداوند را اجابت

و کامال زوال یافتنی است ا که منبع فطرت و ضمیر رحقیقت این ما 

طور کامل آن  به شیطانیهای  ممکن است هوا و هوس و گمراهی و وسوسه

طاور   همان ،کنیم انکار نمینابود کند، را فراگیرد و فطرت و وجدان انسان را 

 .افتاد  که این اتفاز در قوم حضرت نوح

*  اراًیّدَ ینَرِافِکَالْ نَرض مِاألی لَعَ رْذَتَ ال بِّرَّ وحٌنُ الَقَ وَ

 1اراًفَّکَ راًاجِفَ الّإِوا دُلِال یَ وَ کَادَبَوا عِضلُّیُ مْهُرْذَن تَإِ کَنَّإِ

اری ادیکن وبرای آنها در روی زمین،  کافران را هالک پروردگارا، این

بنادگان پااک و باا ایمانات را     ر تو از آنها کسی باقی گذاری، ااگ .رار ندهاق
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 41/ ا(شدن متذکر) یادآوری

  .رسد ظهور نمی به و فرزندی هم جز بدکار و کافر از آنهاکنند  گمراه می

که نیرویی قرار داده  و عقل انسان، ند تبارک و تعالی، در فطرتخداو

 و میال  شایطان های  و وسوسه نفسانیهای  خواهشمقاومت در برابر فشار 

 کننادگان  دعاوت  پاس هرگااه   .ساازد  می میسربرای مدتی گری را  طغیان به

و باا اساتفاده از دوساتی و     یابناد، درون ماردم را   باه  امکاان وصاول   خدا به

کاه از  را هایی  درون مردم راه یابند، خداوند تبارک و تعالی، قلب به عطوفت،

 .کند روی آنها باز می به ،اند س قفل شدههوا و هو

 و شهادت پیمانبین  رابطۀ

ایان  چیسات؟   ،فطارت ماردم دارناد   در برابر مسئولیتی که شاهدان 

 عهد و میثاز است.  به مسئولیت و رسالت همان بازگشت

، عهد و میثاقی با خداوند تبارک و تعالی ها  انسانی  در فطرت همه

 ،قاعده هیچ انسانی از این .عبودیت و اطاعت از او بسته شده است به و التزام

ک و قبال در تفسیر سخن خداوند تبارو این میثاز و عهد را مستثنی نیست 

  .تعالی، شرح دادیم

 مْهُدَهَشْأَ وَ مْهُتَیَّرِّذُ مْهِورِهُن ظُمِ مَی آدَنِن بَمِ کَبُّرَ ذَخَأَ ذْإِ وَ

 1.یلَبَ واْالُقَ مْکُبِّرَبِ تَسْلَأَ مْهُسُنفُأَی لَعَ

آنهاا را  ی  ور هنگامی که خدای تو از پشت فرزندان آدم رریهآیاد  به
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هماه   ؟ساخت که آیا من پروردگار شما نیساتم  وآنها را برخود گواهبرگرفت 

 گفتند بلی. 

خداوند  به شتعهد و التزام به با این عهد و میثازفطرت هر انسانی 

عوامل تحمیلی بر انسان  مگر زمانی که ،پیوند خورده است تبارک و تعالی

در این صورت  .فطرت شودی  شعلهباعث خاموش شدن و ضعیف شدن 

و انسان عهد و میثاقش را فراموش  شود می ناپدیدفطرت از زندگی انسان 

از یاد خواهد برد که خود او در مقابل خداوند، بر اعمالش شاهد و  کند می

و خودشان را بر خودشان شاهد  :مْهِسِنفُأَی لَعَ مْهُدَهَشْأَ وَ قرار گرفته شده

عهد و  ااست پیمان  شاهدان یاد آوری این عهد و پس نقش .یمگیر می

 را فراموش آن انسان که ا با آگاهی فطری با خدا بسته شده که یپیمان

 .است، اهمال ورزیده نآ به کرده و در عمل کردن

 :گونه فرمودند این امام علی ،میثاز مورد ارتباط بین شهادت و در

آوران  خداوند، فرستادگان خود را در میان آنهاا برانگیخات، و پیاام   »

آنها فرستاد، تاا ادای پیماان و فطارت را از آنهاا     سوی  خود را پی در پی به

تبلیغ بر آنها حجات   یادشان آورند، به را به شان بخواهند، نعمت فراموش شده

 1«.های عقل را برایشان برانگیزند را تمتم کنند، و دفینه

شاهدان امکان شناخت فطرت مردم را دارند،آگاهی فطری عمیقای  

گااهی کاه شااهدان در آن قارار     جای اقتضاای  باه  که خداوند تبارک وتعالی
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 45/ ا(شدن متذکر) یادآوری

 ونظارت  به آنها را قادراست. خداوند، آنها عطا فرموده  به )حدوسط( اند گرفته

عهد و پیمان و اطاعت وبندگی  آگاهی فطری و کند، یعنی می شهود فطرت

برای شاهد این امکاان را   خداوند .ودیعه گذاشته است بهکه در آنها  خودش

انحرافاتی که پس از آگاهی و بسته شدن عهاد و   و از وق کند که فراهم می

  با خبر شود. ،میثاقی که در فطرت انسان با خدا بسته شده است

همان مسائولیت آگااهی    ،گیرند نظارتی که آنها برعهده می شهود و

 عهد ومیثاز فطری است.یادآوری  مردم و به دادن

 هاا اسات،   انساان ی  یک نیاز حقیقی در وجود همهخداوند  به گرایش

انسانی یدن جزء نیازهای طبیعی هر خواب که خوردن و نوشیدن و طور نهما

 زور باه  افتد و با اکاراه یاا   می فکر رفع این نیازها به میل خود به نسانا .است

اماا   .خواباد  نمی و نوشد نمی خورد، نمی زور به یعنی ،دهد نیازش پاسخ نمی به

خوردن ونوشیدن وخوابیادن باا خبار    که کسی او را از زمان انسان نیاز دارد 

 خادا یاک نیااز فطاری و     به نیاز گرایش و وطور است  دین نیز همین .کند

 گرایشی که در اصل و میل و به انسان طبیعتاً .در وجود انسان استای  ریشه

احتیاجی  رود. سوی خدا می بهبا اکراه وبه زور ، نه نهاد او قرار داده شده است

 فطرت خود رجو  کند. به و با اکراه زور به نیست که انسان

 یّغَالْ نَمِ دُشْالرُّ نَیَّبَقد تَّ ینِی الدِّفِ اهَرَکْإِ الَ

 1.هدایت ازگمراهی مشخص شده است .در دین هیچ اجباری نیست 
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خداوند تبارک  کند و که کسی او را آگاه این دارد به ولی انسان احتیا 

 تاریخ است. شاهدان درطول ماموریت اصلیو این ، کند او یادآوری به وتعالی را

 پیامبران در تاریخی  وظیفه فطرت، بهیاد آوری 

 ،د که مسائولیت اول پیاامبران  دار صراحت اعالم می به ریماران کاق

وختن اآما  تعلایم و ی  هد از آن وظیفا ابعا  ر دادن اسات و اتذکا  وادآوری ای

 رح است.امط

وجود دارد کاه در دو ساوره از قارآن کاریم     ای  در این حقیقت نکته

 نااازل شاادههااای  جاازء اولااین سااورهکااه آمااده اساات،  (لمّ  مزّو  رثّم  دّ)

بار او ناازل    ام رساالتش انجا  باه  مکلف شادن او  پس از س کههستندپیامبربر

 .اند شده

 :فرماید می تعالی خداوند تبارک و

 1 هُرَکَاء ذَن شَمَفَ * ةٌرَکِذْتَ هُنَّإِ الّکَ

است. تا  یادآوریقرآن محققا همه  ،نیست که آنها پنداشتند چنین

 .خواهد، متذکر حق شود هرکه می

 1یالًبِه سَبِّرَی لَإِ ذَخَاء اتَّن شَمَفَ ةٌرَکِذْتَ هِذِهَ نَّإِ 

سوی خدای خویش،  به تا هرکه بخواهد، راهی است یادآوراین آیات 
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 42/ ا(شدن متذکر) یادآوری

 .پیش گیرد

 1ینَمِالَعَلْی لِرَکْذِ الَّإِ وَهُ نْإِ

 .نیستى مردم عالم یادآوراین بجز 

 1ینَمِنِؤْمُلْی لِرَکْذِ وَ ةٌظَعِوْمَ قُّحَالْ هِذِی هَفِ اءکَجَوَ

و اهل ایمان را و در این طریق، حق و راه صواب، بر تو روشن شود، 

 .تذکر باشد

او اظهار داشت کاه   به یادآوری مردم امر کرد و به خداوند پیامبرش را

 رو ساااییااک یادآورنااده و انذاردهنااده اساات   از هرچیااز دیگااریاو قباال 

، از اماور  دهد و انجاامش بار او واجاب اسات     انجامباید هایی که  ماموریت

این حقایق در چارچوب  و .همین وظیفه و مسئولیت یادآوری است به مربوط

 گیرد: می این آیه قرار

 1رٌکِّذَمُ نتَأَا مَنَّإِ رْکِّذَفَ

مبری تاو غیار از   پیاا ی  خلق را متذکّر ساز که وظیفه)ای رسول( تو 

 .این نیست

آمده بیشتر از هرچیز دیگری، )یادآوری( رکر ی  قرآن کریم، کلمهدر 

و مسائل دیگری توان گفت، قرآن کریم فقط رکر است  می که یا این ،است
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. خداوناد تباارک و   است آنکه کتاب خدا از آن پر شده، همه از مستلزمات 

 فرماید: می تعالی

 1ینٌبِمُّ نٌآرقُ وَ رٌکْذِ الّإِ وَهُ نْإِ

 .بلکه این کتاب، رکر الهی  وقرآن روشن خداست

 1آبٍمَ نَسْحُلَ ینَقِتَّمُلْلِ نَّإِ وَ رٌکْا ذِذَهَ

بسایار   و البته برای اهل تقوا، .این آیات، پند و یادآوری نیکان است

 .نیکو منزلگاهی است

 1ونَظُافِحَلَ هُا لَنَّإِ وَ رَکْا الذِّنَلْزَّنَ نُحْا نَنَّإِ

 .به راستی ما قرآن را نازل کردیم  وخود حاف  آن هستیم

 3ونَرُنکِمُ هُلَ مْنتُأَفَأَ اهُنَلْنزَأَ کٌارَبَمُّ رٌکْا ذِذَهَ وَ

کاه ماا آن را    ،باا برکات بسایار    اسات تاذکّری   و این قرآن کتابی 

 فرستادیم. آیا شما آن را انکار خواهید کرد؟

 :ستیاد آوری ا به ماموریت قرآن کریم و رسالتش، سوز دادن

 2رٍذکِن مُّمِ لْهَفَ رِکْلذِّلِ رآنَقُا الْنَرْسَّیَ دْقَلَ وَ
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 49/ ا(شدن متذکر) یادآوری

آیا کسی هست کاه یااد   قرآن را برای یادآوری آسان کردیم. اینک 

 آورد؟

 1ینَقِتَّمُلْلِّ ةٌرَکِذْتَلَ هُنَّإِ وَ

 .تذکر پرهیزکاران عالم است ،حقیقت به و این قرآن

 1واْرُکَّذَّیَلِ نِآرْقُا الْذَی هَا فِنَفْرَّّصَ دْقَلَ وَ

 ماردم وا  سخنان نیکاو بیاان کاردیم تاا     اان به رآن راان قاا ایاو م

 .ر شوندامتذک

که او قارآن را   مایدفر می پیامبر بزرگوارش به خداوند تبارک و تعالی

 قارآن ی  وسایله  باه  و او را برای دشمنی و لجاجت با مردم نازل نکرده است

و مسئولیت بعاد   مردم یادآوری کند به که تنها برای این ،دهفرستای رپیامب به

 او نیستی  برعهدهاز آن )پذیرفتن و نخذیرفتن توسط مردم( 

 1یشَخْن یَمَلِّ ةًرَکِذْتَ الّإِی*قَشْتَلِ نَآرْقُالْ کَیْلَا عَنَلْنزَأَا طه* مَ

 قرآن را برای تو نازل نکردیم که خویشتن را)ای رسول( ما  طه.

را از نزول قرآن آن است که مردم خداترس  هد ا اتنه. رنج افکنی به

 .متذکر و بیدار سازیم
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 یادآوری به دعوتپذیرش و عدم پذیرش 

 :مردم در برابر یادآوری دو دسته اند

پذیرند و قلب هایشان را بار روی آن بااز    می که آن راول ای  دسته

 .بندند می زنند و راه را برآن می دوم که از قبول آن سربازی  و دستهکنند  می

 .دهیم می مورد این دو حالت توضیح در

 حالت اول: پذیرش و گشایش

 را تاذکر که بادون هایچ مماانعتی     کسانی وجود دارنددر بین مردم 

آن عمال   بهگشایند و  می امبران و شاهدانروی پی به و قلبشان را پذیرند می

 شایطان امکاان ورود   ،بیادار هساتند  هاای   فاراد دارای قلاب  ا. ایان  میکنند

و  یادکردنشاان از خاادا شااود مااانع تواناد   نماای و یابااد نمای  درونشااان را باه 

 .برجداکردنشان از خدا اصرار بورزد

پذیرناد و کساانی    می یادآوری را اینمورد کسانی که  تعبیر قرآن در

 .بسیار دقیق و در خور تعمق و تفکر است ،کنند می که آن را رد

 پذیرند می مورد کسانی که این یادآوری را خداوند تبارک و تعالی در

 فرماید: می

 1یبٍنِمُّ دٍبْعَ لِّکُی لِرَکْذِ وَ ةًرَصِبْتَ
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 رو ،از گنااه غفلات  توباه  ی  وسیله به است کهای  تذکر برای هر بنده

  .درگاه خدا آورد به

 .انابه همان رجو  و بازگشت است 

اما اگر این بعاد و غفلات    .در بر داردغفلتی را  هر بازگشتی فاصله و

 ،نه از روی ممانعت و لجاجات  ،از پذیرش واطاعت غیرعمدی باشدوتخلف 

صورت شخصی که تا بحال غافل باوده و از پاذیرفتن سار بااز زده      در این

 پذیرد. کند و یاد آوری را می توبه می سریعاً

 1وَ تَعِیَهَا أُُذُنٌ وَاعِیَةٌ کِرَةًتَذْ عَلَهَا لَکُمْلِنَجْ

هاای   گاوش  .اسات  بسیار دقیق (اگوش شنو)ی  تعبیر قرآن از کلمه

 هرطور ،اثر است بی هایادآوری در آن د و تذکر ونهمف نمی د ونشنو ناشنوا نمی

 تذکار دهنده زیاد باشد. اندازههر  تذکر داده شود و

 :فرماید می تعالی خداوند تبارک و

 وَهُ وَ عَمْی السَّقَلْأَ وْأَقلب  هُان لَن کَمَی لِرَکْذِلَ کَلِی ذَفِ نَّإِ

  1یدٌهِشَ

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

 حضور یابد.
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قلبی که  اما ،پذیرای آن باشدتذکر برای کسی فایده دارد که قلبش 

تذکر برای کسی است کاه   سخت شده تذکر و یادآوری تاثیری بر آن ندارد.

 خود راوگوشش را بسته نگه داشته خوداما برای کسی که  ،گوش شنوا دارد

 ندارد.ای  فایده ،نشنیدن زده به

بیند  می )کسی که هم است که شاهد وحاضر استتذکر برای کسی 

 اماا هرگاز بارای کسای کاه روح و      .کند( بیند، تعمق می می و هم در آنچه

 .نفعی ندارد ،مش حاضر استغائب و تنها جسعقلش 

پاذیرد   می شاهدی که یعنی ،آید می شاهد در اینجا از شهود وحضور

 .دهد می گیرد که تذکر می در مقابل شاهدی قرار

 فرماید: خداوند تبارک وتعالی می

 1ینَنِمِؤمُالْ عُنفَی تَرَکْالذِّ نَّإِفَ رْکِّذَ وَ

 .مومنان سودمند استبرای وامت را تذکر ده که تذکر 

، ایساتند  مای  کار و کسانی که در مقابل خدامومنان در مقابل اهل ان

ش پذیر را مورد اجابت واین مومنان کسانی هستند که یاد آوری  .قرار دارند

 گیرد. می تعالی آرامش تبارک وخداوند  قلبشان با یاد دهند و می خود قرار

 نُّئِمَطْتَ هِاللّ رِکْذِبِ الَأَ هِاللّ رِکْذِم بِهُوبُلُقُ نُّئِمَطْتَ وَ واْنُآمَ ینَذِالَّ

 1وبُلُقُالْ
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 .گیارد  یاد خادا آرام مای   به دلهایشانو اند  خدا ایمان آورده هآنها که ب

 .ستا آگاه باشید که تنها یاد خدا آرامبخش دلها

  ممانعت وجلوگیری ت دوم:لحا

 روبرو شاویم، گونه  بیماریک حالت ما با در مقابل گشایش وپذیرش 

 تذکر و نصیحت کهو انکار و ایستادن در مقابل خداوند تعالی حالت ممانعت 

 .نداردای  فایدهاین گروه  در

 فرماید: می خداوند تبارک و تعالی درمورد این گروه

 .1ونَرُکُذْال یَ اورُکِّا ذُذَإِ وَ

 .شوند نمی دهند، هیچ متذکر تذکرآنها  به هرگاه

 کنند. می مقابلهیادآوری  به با دعوت ی لجاجت گونهاین گروه، با حالت

 فرماید: می خداوند تبارک و تعالی

 هُنْوا عَانُکَ الّإِ ثٍدَحْمُ نِمَحْالرَّ نَمِّ رٍکْن ذِم مِّیهِأتِا یَمَ وَ

 .1ینَضِرِعْمُ

کاه از آن   د جاز آن ینیاهیچ آیت و رکری از خداوند رحمان بر آنها 

 .ندگردان روی
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 .1ینَضِرِعْمُ ةِرَکِذْالتَّ نِعَ مْهُا لَمَفَ

 ؟گردانند رویچرا از یاد آن روز سخت و از رکر قرآن  اینک

، خداوند تعالی با ایستند می که با رد و انکار در برابر خدارا این گروه 

زندگی فالکات   به زندگیشان را در دنیا ،کند مجازات میها  عذابشدیدترین 

و در حالی آنها را در روز قیامت محشور  کند بار و آکنده از سختی تبدیل می

دیدند  نمی خدا راطور که در دنیا  همان ،بینند که کورند و چیزی نمیکند  می

 .آوردند نمی یاد به و

 فرماید: می خداوند تعالی

 مَوْیَ هُرُشُحْنَ وَ نکاًضَ ةًیشَعِمَ هُلَ نَّإِی فَرِکْن ذِعَ ضَرَعْأَ نْمَ وَ

 1یمَعْأَ ةِامَیَقِالْ

او  ، معیشتش تنگ شود و روز قیامات گرداند کس از یاد من روی هر

 .کنیم می محشوررا نابینا 

 جهل  یااز روی علم  ،روی گردانی از خدا

 :دو گونه است ،تعالیحا ت رویگردانی و ایستادگی در برابر خداوند 

، که پیروی باطل و هاوای  علم و هدایتاز روی عدم یکی گمراهی 

 .نفس را در پی دارد
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  فرماید: می خداوند تبارک و تعالی

 1مٍلْعِ رِیْغَم بِاءهُوَهْأَوا مُلَظَ ینَذِالَّ عِبَاتَّ لِبَ

های وسهیچ دانشی ه بی یشگانپ بلکه ستم (تچنین نیس )نه این

 اند.پیروی کردهخود را 

خدا و تبعیت از هوا و هوس است که این نوعی از ایستادگی در برابر 

 د.ریگ میبدون علم و هدایت صورت 

و  ، بدتر از حالت قبلی اسات وندرابر خداحالت دیگر از ایستادگی در ب

کاه   پس از ایان انسان  ،آن حالت در .خدا در آن بیشتر است ازگردانی  روی

، بر ظلم و جور خود باقی و درونش مطمئن شد پیدا کردمسئله علم  به نسبت

 ماند. می

 فرماید: می خداوند تبارک و تعالی

 .1مْهُنَیْبَ یاًغْبَ مُلْعِالْ مُاءهُا جَد مَعْن بَمِ الّإِوا قُّرَّفَا تَمَ وَ

سراغشان  به که علم و آگاهى ان پراکنده نشدند مگر بعد از آناآن

] و عداوت و حسد[  از حق سرکشی در برابرخاطر  هآمدس و این تفرقه جویى ب

 .بود

ی لَعَ مَتَخَ وَ مٍلْی عِلَعَ هُاللَّ هُلَّّضَأَ وَ اهُوَهَ هُهَلَإِ ذَخَاتََّ نِمَ تَیْأَرَفَأَ
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 هِد اللَّعْن بَمِ یهِدِهْن یَمَفَ ةًاوَشَغِ هِرِصَی بَلَعَ لَعَجَ وَ هِبِلْقَ وَ هِعِمْسَ

 1ونَرُکَّذَال تَفَأَ

و  ،آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده

و بر  ،که شایسته هدایت نیست( گمراه ساخته خداوند او را با آگاهی )بر این

ای افکنده است؟! با این حال چه  گوش و قلبش مهر زده و بر چشمش پرده

 شوید؟!  تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟! آیا متذکر نمی کسی می

 1مْهُسُنفُأَا هَتْنَقَیْتَاسْ ا وَهَوا بِدُحَجَ وَ

 و آن را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند، در حالی که در دل

 .داشتندآن یقین  به

 مجازات روی برگرداندن از یاد خدا

 ،ورزناد  مای  خادا غفلات   اداعماد از یا   به هاک روهان گاازات ایامج

خود را در مورد یاد خدا و  اینان. است که مرتکب شده اندگناهی با  متناسب

، گمراهای و  اناد، و کیفار آنهاا    هنشنیدن و ندیادن زد  به هایش آیات و نشانه

 غفلت است.

 فرماید: می و تعالیخداوند تبارک 
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ی لَعَ لَعَجَ وَ هِلْبِقَ وَ هِمْعِسَی لَعَ مَتَخَ وَ مٍلْی عِلَعَاللّهُ  هُلَّضَأَ

 1ةًاوَشَغِ هِرِصَبَ

که شایسته  ناای راب»ود ااهی خام و آگادا او را از روی علاو خ

 «دلش»گمراه و برگوش و دلش مهر نهاد. و برچشم  «هدایت نیست

 .قرار دادای  پرده

 فرماید: می تعالی خداوند تبارک و

 هُرُمْأَ انَکَ وَ اهُوَهَ عَبَاتَّ ا وَنَرِکْن ذِعَ هُبَلْا قَنَلْفَغْأَ نْمَ عْطِال تُ و

 .1طاًرُفُ

ایام و تاابع    هرگز از آنان که ما دلهای آنها را از یاد خود غافل کرده

 متابعت نکن. ،کاری پرداختند تبه به وهوای نفس خود شدند 

را غافل شدن از یاد خادا مجاازات و کیفار کسای اسات کاه خادا        

 او متناسب با مجازات  واست. تبعیت کرده هوسش  و از هوا وفراموش کرده 

از  که در آیه با  آمده  فرطی  کلمه گناهی است که مرتکب آن شده است.

معنای تجاوز از حدود خداوناد و نادیاده گارفتن حاق او      به و افراطی  ریشه

آن باعاث  زنجیری که جنبش و حرکت بایش از حاد   های  مثل حلقه ،است

انسان نیز زمانی کاه   .از جایش خار  شود و نظمش از بین برودشود که  می
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 عقال،  دودتجاوز از حا  ط وعلت این افرا به ،کند هوسش پیروی می از هوا و

 تعاادل و  شاود و  مای  نظمای  بای  دین دچار اختالل و بینش و قلب، وجدان،

 رود. می توازنش از بین

د و چشم خود را برآیات نکن که از یاد خدا پرهیز می مجازات کسانی

خادا در روز قیامات آنهاا را کاور     د این است کاه  نبند می الهیهای  و نشانه

نابیناا   الهای هاای   نشانه بهها در دنیا نسبت طور که آن همان ،کند محشور می

 وکناد   بار می فالکت . خداوند زندگی چنین کسانی را در دنیا سخت و بودند

 گناه است. متناسب بااین دو مجازات 

 :فرماید می خداوند تبارک وتعالی

 هَرُشُحْنَ وَ نکاًضَ ةًیشَعِمَ هُلَ نَّإی فَرِکْن ذِ عَ ضَرَ عْأَ نْ مَ وَ

 نتَکَ دْقَ ی وَمَعْأَی نِتَرْشَحَ مَلِ بِّرَ الَقَ * یمَعْأَة امَیَقِالْ مَوْیَ

 ینسَتُ مَوْیَالْ کَلِذَکَ ا وَهَیتَسِنَا فَنَاتُیَآ کَتْتَکَذَلِکَ أَ الَقَ * صیراًبَ

 ابُذَعَلَ وَ هِبِّرَ اتِآیَن بِمِؤْیُ مْلِ وَ فَرَسْأَ نْی مَزِجْنَ کَلِذَکَ وَ *

 یقَبْأَ وَ دُّشَأَ ةِرَخِاآل

زندگی )سخت و( تنگی خواهد  ،و هر کس از یاد من روی گرداند 

 .«کنیم! ت، او را نابینا محشور میو روز قیام سداشت

 « پروردگارا! چرا نابینا محشورم کردی؟! من که بینا بودم!»گوید:  می

آن گونه که آیات من برای تو آمد، و تو آنها را فراموش »فرماید:  می



 59/ ا(شدن متذکر) یادآوری

 .«امروز نیز تو فراموش خواهی شد! سکردی

آیات  به ، وذرداز حد درگدهیم کسی را که  و این گونه جزا می

 1.پروردگارش ایمان نیاورد! و عذاب آخرت، شدیدتر و پایدارتر است

سات کاه   ا کنناد ایان   می عاقبت کسانی که از یاد کردن خدا پرهیز

که آنها خود شیطان را در درون  زیراکند  می خداوند شیطان را بر آنها مسلط

 است.آنها و این مجازاتی از جنس گناه دهند  می هخود را

 فرماید: می خداوند تبارک و تعالی

 1ینٌرِقَ هُلَ وَهُفَ ناًاطَیْشَ هُلَ ضْیِّقَنُ نِمَحْالرَّ رِکْن ذِعَ شُعْمن یَ و

شیطان را برانگیزیم تا یار و همنشین  ،هر که از یاد خدا روی گرداند

 دائم او باشد.

 قلبش را گمراه کناد دیگار امیادی    گمراه و کسی که خداوند او راو 

 نیست.هدایتش  به

 1ادٍهَ نْمِ هُا لَمَفَ هُاللّ لِلِضْن یُمَ وَ

 هدایتی نخواهد یافت. هر هیچ راادیگ ،دا گمراه کنداو هر کس را خ

 است. لذا بر خود  زم ساخته انسان  این گمراهی و ضاللتی است که

البتاه مجاازاتی و    .برای آن وجود ندارد)جز توبۀ اختیاری( عالجی  درمان و
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 عقوبتی از جنس خود گناه است.

است الزامی  ،اند این مجازات برای کسانی که از یاد خدا غفلت کرده

کند که از این  پیامبرش امر می به این دلیل خداوند به ،و گریزی از آن نیست

 فرماید: می و گروه روی گرداند

 1ایَنْالدُّ اةَیَحَالْ الّإِ دْرِیُ مْلَ ا وَنَرِکْن ذِعَی لَّوَن تَمَّعَن  ضْرِعْأَفَ

گرداند و جز  حال که چنین است از کسی که از یاد ما روی می

 طلبد، اعرا  کن!  زندگی مادی دنیا را نمی

در واقع ایان مجاازات    .منافی امر اختیار نیست ،ام مجازاتاین الز   

کاه خداوناد حجات را     پاس از ایان   کسانی است که اختیاری نتیجه اعمال

 و ناسازگاری و دورویی را پیش گرفتند.دشمنی  هرا، برآنها تمام کرد

 عوامل رو گردانی وممانعت

روی کاه قارآن کاریم بارای      پاردازیم  مای  عاواملی  رکر به در اینجا

 ت:عنوان کرده اس از یاد خداگرداندن 

 .شیطان اول:

 :فرماید می تعالی و  خداوند تبارک

 .1هِبِّرَ رَکْذِ انَطَیْالشَّ اهُنسَأَفَ
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 20/ ا(شدن متذکر) یادآوری

  .را از نظرش ببرد حال شیطان یاد خدا در آن

 .1هِاللَّ رَکْذِ مْاهُنسَأَفَ انُطَیْالشَّ مُهِیْلَعَ ذَوَحْتَاسْ

 .شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده 

 .1هِاللّ رِکْن ذِعَ مْکُدَّصُیَ وَ شود می پس شیطان مانع یاد خدا

 شیطان قصد دارد شما را از یاد خدا باز دارد. 

 .آنهای  لذت یا ورفتن و غرز شدن در دنفرو  دوم:

 ماًوْوا قَانُکَ وَ رَکْوا الذِّسُی نَتَّحَ مْاءهُآبَ وَ مْهُتَعْتَّن مَّکِلَ وَ

 .1وراًبُ

 ایان تاا   ،دنیا کردی به درانشان را متمتعاپ ران وان کافاو ایای تاول

راموش کردناد و مردمای شاقی و    او را فا اآن عظیم تا راق و وار تاه رکاک

  ار بودند.اک تبه

شود در لحظات  می در لحظات خوشی از یاد خدا غافلمعمو ً نسان ا

کاه در تماام    دده میتذکر تعالی  خداوند تبارک و افتد. می یاد خدا بهسختی 

 :یاد خدا باشیم لحظات به

م اکُنجَأَ ذْإِ مْکُیْلَعَ هِاللّ ةَمَعْنِ واْرُ کُاذْ هِمِوْقَی لِوسَ مُ الَ قَ ذْإَ وَ
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 1نَوْعَرْآل فِ نْمِّ

خاطر آورید این نعمت  هب :قوم خود گفت به یاد کن وقتی را که موسی

 فرعونیان نجات داد. )ستم( بزر   خدا را که شما را از

 مْهُلَّعَلَ اتِمرَن الثَّمِّ صٍقْنَ وَ ینَنِالسِّبِ ونَعَرْفِ ا آلَنَذْخَأَ دْقَلَ وَ

 1ونَرُکَّذَّیَ

ها  خشکسالی و کمبود میوه به و ما نزدیکان فرعون )و قوم او( را

 گرفتار کردیم، شاید متذکر گردند!

 اسلوب یاد آوری

 مردم دو چیز است:های  کلید قلب

 .نرم خویی صداقت و

 کند می و کسی که سخن را بیان ،انسان صادقانه باشد  وقتی سخن

در ایان صاورت    ،گوید عمل کناد  می آنچه به ویقین داشته باشد اش  گفته به

کاس   کند کاه هایچ   ها می و کاری با قلبگذارد  می ریها تاث کالمش در قلب

وقتی که سخن از اعماز وجود انسان نشات بگیارد   .انجام آن نیست به قادر

 تااثیری چناان   ،باشدهمراه داشته  به اش را و اعتدال و ایمان و عمل گوینده
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 21/ ا(شدن متذکر) یادآوری

 درونای  سخن کم عمق کسی که حرفی را بادون اعتقااد   خواهد داشت که 

 هرگز آن تاثیر را نخواهد داشت. ،زند می

نهی  م دهی نمی چیزی که انجامش از گفتن ما را  خداوند تعالی

 فرماید: می .کرده است

 تاًقْمَ رَبُکَ * ونَلُعَفْا ال تَون مَولُقُتَ مَلِوا نُمَآَ ذینَا الَّهَیُّأَا یَ

 .1ونَلُعَفْا ال تَمَوا ولُقُن تَأَ هِاللَّندَعِ

آوریاد کاه در    مای  زبان به چرا چیزی ،اید که ایمان آورده ای کسانی

خاال    وید یکه سخنی بگو از این )بترسید( ؟کنید می مقام عمل خال  آن

 آورد. می خشم و غضب به را آن عمل کنید که بسیار خدا

 .است قلب های  از کلید کلیدی دیگرنرم خویی 

 و خوش رفتاری را تعالی کلید نرم خویی که خداوند تبارک و انیکس

و  کنناد  مای  هاا نفاور   قلاب  به با پند و موعظه خوب ،ده استکرعطا آنها  به

 ورا اجابات اهاا دعاوت    طوری که آن قلاب  ،ندنک نرم میرا های سخت  قلب

 .ندرپذی می های گریزان دعوتشان را و جان کنند می

 خادا تاذکر و یااد   ش ریپاذ ی  و آمااده کند  را نرم میها  موعظه قلب

 یادآوری و نصیحت در آن نفور ،تار باشد و ها تیره  اما زمانی که قلب دارد. می

 کند. نمی

 ههاای ماردم را   قلاب  بهباید  خدا به کنندگان کنندگان و دعوت موعظه
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ت نصیح برای موعظه و ،باشندراه اهم ردم دوست واای ماه ا قلبایابند و ب

ی ممکن استفاده کنناد و از خشاونت و   ها ین روشتر دوستانه ین وتر از نرم

ی و در مقابل مهرباان  درها را  ها چرا که قلب ،تندخویی در کالم پرهیز کنند

 ایدابا این دلیل  به .بندند می خویی و خشونت خویی گشوده و در برابر تند نرم

 کنیم.نآنها تحمیل  به ،دارندن مردم توان تحملش راکه را عظه آنچه در مو

 نقل شده است: پیامبر اکرم از

مرنی أ، ن نکلم الناس بقدر عقولهمأنبیاء مرنا معاشر األأُا نّإ

 1قامة الفرائضإنا بمرَأربی بمداراة الناس کما 

ی  انادازه  باه  باا ماردم  به ماا گاروه پیاامبران امار شاده اسات کاه        

طور  همان ،مدارا با مردم امر کرده به خداوند مرا .بگوییمهایشان سخن  عقل

 انجام فرائض امر کرده است. به که ما را

خالطوا الناس بما یعرفون، و اید: ارماف می ادزاام صاام

 1وهم مما ینکرون دع

دانناد،   و در آنچاه نمای  ساخن بگوییاد   دانناد،   آنچه مای  ازبا مردم 

 .رهایشان کنید

یا یونس، حدّث الناس بما : فرمودیونس  به خطاب امام رضا
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 25/ ا(شدن متذکر) یادآوری

 .یعرفون، و اترکهم مما الیعرفون

مورد و در ، سخن گودانند با آنان  می ای یونس، از آنچه که مردم»

 1«دانند، رهایشان کن آنچه که نمی

و غیب کردن و برحاذر داشاتن   تر  ، اعتدال درخویی نرمهای  از نشانه

 .ترساندن و امید دادن است

راستین شما را از فقیه آیا نقل شده که فرموده است،  باقراز امام 

د و آنها را از عذاب ننککسی که مردم را از رحمت خدا ناامید  خبر ندهم!

و اجازه گناه را د نو آنها را از گشایش خدا مایوس نک در امام ندارد،الهی 

 1د.نبرای آنها صادر نک

 مالیمت و سخت گیری در اسالم

 نای در زمیاواناراخاو فوت ادعری، دو روش اگی الیمت و سختام

ا در ا)باا اهم مقایساه شاود  ان دو روش با اه ایا اکا  نادون ایا او با  .اسات 

 ایان دعاوت قارار   مشاکالتی کاه شایطان جلاوی راه     نظرگرفتن مواناع و  

ماردم نخواهاد   هاای   این دعوت امکان بازکردن راهش را در قلب ،دهد( می

 داشت.

ساوی خداوناد    باه  دعوت مردم درین روش، مالیمت و نرمی نحست
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 .است آنها به و یادآوری خداوند و روز قیامتتبارک و تعالی 

م هُلْادِجَ وَ ةِنَسَحَالْ ةِظَعِوْمَالْ وَ ةِمَکْحِالْبِ کَبِّرَ یلِبِی سَلِإِ عُادْ

 .1نُسَحْأَ یَی هِتِالَّّبِ

 راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به با حکمت و اندرز نیکو،

 .روشی که نیکوتر است، استد ل و مناظره کن به

 وْأَ رُکَّذَتَیَ هُلَّعَلَّ ناًیِّلَّ الًوْقَ هُوال لَقُفَ * یغَطَ هُنَّإِ نَوْعَرْی فِلَإِا بَهَاذْ

 .1یشَخْیَ

راه کفر و طغیان شتافته است.  به سوی فرعون که او سخت به بروید

متذکر شود یا از خدا که او باشد آرامی و نرمی سخن بگویید. و با او با کمال 

 .خشیت ورزد

 مْکُلَ ا وَنَالُمَعْأَا نَلَ اوالُقَ وَ هُنْوا عَضُرَعْأَ وَغْوا اللَّعُمِا سَذَإِ وَ

 1ینَلِاهِجَی الْغِتَبْال نَ مْکُیْلَعَ المٌسَ مْکُالُمَعْأَ

اعمال ما از  :و گوینده اندردوری گبشنوند، از آن و چون سخن لغوی 

ما و اعمال شما از شما. بروید سالمت باشید که ما هرگز مردم هرزه گاوی  

 .طلبیم نمی نادان را
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 22/ ا(شدن متذکر) یادآوری

وا مُلَظَ ینَذِالَّ الّإِ نُسَحْأَ یَی هِتِالَّبِ الّإ ابِتَکِل الْهْأَ اولُادِجَال تُ وَ

 ا وَنَهُلَإِ وَ مْکُیْلَإِ لَنزِاُ ا وَنَیْلَإِ لَنزِی اُذِالَّبِا نَّوا آمَولُقُ وَ مْهُنْمِ

 .1ونَمُلِسْمُ هُلَ نُحْنَ وَ دٌاحِوَ مْکُهُلَأِ

 جاز  و مجاوس کاه اهال کتابناد،    شما مسلمانان با یهود و نصارا و 

و باا   ،مگر باا ساتمکاران از آنهاا    ،نیکوترین طریق، بحث و مجادله نکنید به

کتاب  به و ما نازل شد که برکتاب آسمانی قرآن  به اهل کتاب بگویید که ما

و خدای ما و خادای شاما یکای اسات و ماا       ایم ایمان آورده به آسمانی شما

 .مطیع و تسلیم فرمان اوییم

 الَقَ وَ حاًالِصَ لَمِعَ وَ هِی اللَّلَإِا عَن دَمَّمِّ الًوْقَ نُسَحْأَ نْمَ وَ

 عْفَادْ ةُئَیِّال السَّ وَ ةُنسَحَی الْوِتَسْال تَ وَ*  ینَمِلِسْمُالْ نَی مِنِنَّإِ

ه  انّ ک ةٌاوَدَ عَ هُنَیْبَ وَ کَنَیْی بَذِ الَّ ا ذَإِ فَ نُسَحْأَی  ی هِتِالَّ بِ

  1.یمٌمِحَ یٌّ لِوَ

      ساوی        باه           ه دعاوت  ا                ر است از آن کس ک ا   ارت ا   گفت   وش ا       ه کسی خ ا چ

        م  ن از  »        گویااد:           د و ماای ا    دهاا         ام ماای ا                          کنااد و عماال صااالح انجاا         دا ماای ا   خاا

                         بدی را باا نیکای دفاع       س                       ز نیکی و بدی یکسان نیست ا  رگ ا ه    ؟! «           مسلمانانم
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                                                                  کن، ناگاه )خواهی دید( همان کس که میان تو و او دشمنی اسات، گاویی   

                        دوستی گرم و صمیمی است! 

ی * کَّزَن تَأَی لَإِ کَل لَّل هَقُی * فَغَطَ هُنَّإِ نَوْعَرْی فِلَإِ بْهَاذْ

 .1یشَخْتَفَ کَبِّی رَلَإِ کَیَدِهْأَ وَ

راه طغیان رفته است. پاس بگاو    به سوی فرعون برو که او سخت به

درگااه   باه  تاا  ،راه خدایت هدایت کنم به و تو را ،میل داری که پاکیزه شوی

 ؟و قدرت او خاشع و فروتن شویعظمت 

بارای دعاوت از   روش ین نخستاین روش، روش مالیمت و نرمی و 

 .مردم است

، روش تندخویی و استبا روش قبلی متفاوت  کامالًکه روش دیگر 

ایان روش را در کتااب خادا    هاای   رخی از ویژگای ابایاد با   ،خشونت است

 .بخوانیم

 فرماید: می خداوند تبارک و تعالی

  1.مْوکُجُرَخْأَ ثُیْحَ نْم مِّوهُجُرِخْأَ وَ مْوهُمُتُفْقِثَ ثُیْحَ مْوهُلُتُاقْ وَ

ندارند( هر کجا پرستانی که از هیچ گونه جنایتی ابا  و آنها را )بت

قتل برسانید! و از آنجا که شما را بیرون ساختند )مکه(، آنها را  به یافتید،

 .بیرون کنید
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 29/ ا(شدن متذکر) یادآوری

 1مْوهُمُتُفْثقِ ثُیْحَ مْوهُلُتُاقْ وَ مْوهُذَخُفَ

 .قتل رسانید به یافتید، بگیرید ودر این صورت آنها را هرجا 

 1.مْهُفَلْخَ نْم مَّهِبِ دْرِّشَفَ بِرْحَی الْفِ مْهُنَّفَقَثْا تَمَّإِفَ

آنها حمله کن که  به چنان اگر آنها را در )میدان( جنگ بیابی، آن

ردند اشاید متذکر گ سسر آنها هستند، پراکنده شوند ایی که پشتاه جمعیت

 )و عبرت گیرند(! 

 .کنند نمی یکدیگر را نقض ،این دو روش

 موجااب آن دعااوت مااردم صااورت بااه روشای اساات کااه روش اول 

 .پذیرناد  می چراکه مردم با مالیمت و نرمی و زبان خوش دین را ،پذیرد می

در اختیاار   از طریاق مالیمات و نرمای   ماردم را  هاای   این دعوت قلبفقط 

 .گیرد می

دهد که این دعوت در جهان انجاام بگیارد و    نمی ولی شیطان اجازه

و  دهاد بر سر راه این دعاوت قارار   ع و مشکالتی را نکند که موا می تالش

در کاار دعاوت   در باین آنهاا   با فتناه انگیازی    .مردم را از آن دور نگه دارد

بین مردم ی  دهد که باعث فاصله می اقداماتی انجام و کند میاختالل ایجاد 

 .شود می  و خدا

 بار روی زماین انجاام دهاد،    که دعوت بتواناد کاارش را    برای این
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و همچنین  آن هستند نداردو از مردمی که خواهان  خودای جز دفا  از چاره

انع و فتنه هایی است کاه  وبا م آمیز ونتو خش سرسختانهای  مقابله به ناگزیر

 .دهد می بر سرراهش قرارصفتان شیطان 

 رفتاری نفعی ندارد و خوشدر این مواقع مالیمت 

 سامت پاذیرفتن ایان دعاوت ساوز      باه  زبان مالیم و نرم، مردم را

حیله در کاار دعاوت خلال وارد     و با مکرخواهند  می اما کسانی که .دهد می

رفتاری و مالیمات   خوشگری رفتار کنند،  حیلهو با مردم با خشونت و  کنند

یعنای در   .فایده است و باید با آنها مثل خودشان رفتاار کارد   بی با این گروه

)مقابله با هردشمن با همان سابک   مقابله کرد بایدبا خشونت برابر خشونت 

 .دشمنی او(

 آن، دعاوت کارگیری  به بدون که دیگری از دعوت استصورت این 

 .انجام برساند به در زمینتواند حرکتش را  نمی

 و دبار  نمای  کاری از پایش اما روش اخیر بدون همراهی روش اول 

 .مردم شودهای  و موجب گشایش قلبکند تواند راه دعوت را باز  نمی

ماردم اساالم را   ی که باعاث شاد   عامل ،صدر اسالمهای  پیروزیدر 

بلکه مالیمت و نرم خاویی   ،بخذیرند، قدرت شمشیر و تجهیزات نظامی نبود

نابودی و و مسلمانان قدرت نظامی را تنها برای شکستن هیبت شیطان  .بود

 .بردند میکار  به موانعی که بر سر راه دعوت قرار داشت،



 معیار الگو وی  ارائه

 :معیار است کردن الگو و مجسم ،زندگی دنیاماموریت دوم شاهد در 

 مَوْیَالْوَ هَو اللَّجُرْیَ انَن کَمَلِ ةٌنَسَحَ ةٌوَسْاُ مْیهِفِلکم  انَکَ دْقَلَ

 1.یدُمِحَالْ یُّنِغَالْ وَهُ هَاللَّ نَّإِفَ لَّوَتَن یَمَ وَ ،رَخِاآل

 اقتادا  ،ثواب آخارت امیادوار اسات    خدا و هالبته برای هر کسی که ب

بداند که خدا از  ،هر که از خدا روی برگرداند .ابراهیم و یارانش نیکو است به

 نیاز است. بی طاعت خلق

 یاد آورنده و الگو ،شاهد

خدا  به و یادآوری همان دعوت .گفتیم که نقش شاهد یادآوری است

 است. میسرآوری و راهنمایی از طریق یاد ،وسط حد به و دعوت .است

کاه   بارای ایان  ماردم  است، م الگو برای یستر ،ماموریت دوم شاهد

 .از او کمک بگیرنداو اقتدا کنند و  به بتوانند
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بلکاه باا    کند، یمحد وسط ن به کردن  دعوت ،مسئولیت دومشاهد در 

 .کند رفتارش، حد وسط را مشخص می

 در رفتاار و عملکاردش مشاخص   الگو کسی است که حد وساط را  

و انحارا  و  گیارد   نمای  اصلهاوسط ف داا عمل از حار  یاو در ح کند می

 مردم تجلی واقعی حدوسط را در اودهد و  نمی افراط و تفریط را در خود راه

 .بیند می

را همراه خود  ،است که انسانای  معنای آیینه به با این توصیف، الگو

و اراده و شجاعت، مقاومات و   یقین، معرفت، توحید و جدیتهای  گنجینه با

 .بیند  می در آن ،او عطا کرده به محبت که خداوند

کاه خداوناد در   را هاایی   و گنجیناه هاا   ارزشتماام  ی  جلاوه انساان  

که این الگاو در آفارینش، همانناد      حال آن ،بیند می نهاده در الگووجودش 

یاک   های یو ویژگها  انسان در زندگی عادی خویش، تمامی توانایی .اوست

 .یابد می نیزدر وجود خویش را درونی های  از معرفت و راستی و ارزشالگو 

را در  هاا  و ویژگای ها  الگو این تواناییتنها تفاوت او با الگو در این است که 

انجام این  به او قادر ولی ،رساند می ظهوری  منصه به سازد و می عمل نمایان

 .کار نیست

انساان او را  در ایان صاورت    ،بودناد اگر پیامبران از جنس مالئکاه  

 گفتناد: چارا   مای مشرکان از طرفی  .یافت نمی ی خودشصادقی برای  آیینه

خورد و در بازارهاا   میمعمولی غذا های  مثل انسان است؟پیامبر از نو  بشر 

  .مالئکاه باشاد  مثال بشر  خواستند که پیامبر از نو  غیر می آنان ؟رود میراه 



 21/ معیار و الگو ی ارائه

 .آنها جواب داده است به با پاسخی موثر در این باره قرآن کریم

 فرماید: می خداوند تعالی

 وَ امَعَالطَّ ونَلُکُاْیَم لَهُنَّإِ الّإِ ینَلِسَرْمُالْ نَمِ کَلَبْا قَنَلْسَرْأَما  وَ

 وَ ونَرُبِصْتَأَ ةًنَتْفِ ضٍعْبَلِ مْکُضَعْبَا نَلْعَجَ وَ اقِوَسْاألَی فِ ونَشُمْیَ

ا نَیْلَعَ لَنزِال اُوْاءنا لَقَلِ ونَجُرْال یَ ینَذِالَّ الَقَ وَ*  یراًصِبَ کَبُّرَ انَکَ

 وّاًتَعُ وْتَعَ وَ مْهِسِنفُأَی وا فِرُبَکْتَاسْ دِقَلَا نَبَّی رَرَنَ وْأَ ةُکَالئِمَالْ

 .1اًیربِکَ

کاه آنهاا    مگر آن ،نفرستادیم مردم به ی پیش از تواا هیچ رسولاو م

و ما بعضی از شاما   رفتند می خوردند و در میان بازار راه می هم مانند تو غذا

گردانیم. آیا صابر در طاعات خادا     می سبب آزمایش بعضی دیگربندگان را 

. و آنان که امید لقاای ماا را نداشاتند    آگاه استو پروردگار تو  ؟خواهید کرد

 ؟بینایم  نمای  چشم به چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند یا چرا ما خدا را :گفتند

 .سرکشی و طغیان شدید شتافتند به راه تکبر و نخوت پیش گرفته وآنان 

 اقِوَسْی األَی فِشمْیَ وَ امَعَالطَّ لُکُاْیَ ولِسُا الرَّذَهَ وا مالِالُقَ وَ

 1یراًذِنَ هُعَمَ ونَکُیَفَ کٌلَه مَیْلَإِ لَنزِال اُوْلَ
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کوچاه و باازار   و در د خور میغذا چرا این رسول  :و باز کافران گفتند

شاود تاا گاواه     نمی محسوس و ظاهر بر او نازلی  و چرا فرشته ؟رود می راه

 ؟صدز او باشد

 .1ونَبسُلْا یَم مَّهِیْلَا عَنَسْبَلَلَ وَ الًجُرَ ناهُلعجَلَ کاًلَمَ اهُنَلْعَجَ وْلَ وَ

صورت بشری  به هم او را ،بفرستیمرسالت  به نیزای  و چنانچه فرشته

 .پوشند، بخوشانیم آنهاو بر آنان همان لباس که در آوریم 

باشاد  ای  تواند برای انسان الگو و آینه نمی فرشته .پاسخ روشن است

ید شاا که  چنانو در نتیجه  ،درونی او را در خود منعکس کندهای  که ارزش

که انسان بتواند خود را منعکس کند معیار درست و کامل یک الگو و  و باید،

 .و اشتباهات و کوتاهی هایش را با آن بسنجدبا آن تطبیق دهد 

بارای  ای  تواناد آییناه   مای  اما الگو قرار گرفتن انسان درست است و

 شایساته  اسات   کاه  آنچاه  بارای  ومردم باشد که خودشان را در آن ببینند 

دهد  می آنها نشان به راناتواناییشان میزان اشتباهات و  این آینه .تالش کنند

هاا در   هاا و نقاص   ، جباران ضاعف  ضارورت اصاالح اشاتباهات    به و مردم 

  شوند. می گاهآ رفتارشان و تعدیل افکار و اعمالشان

 دو روش در دعوت 

 خادا انتخااب   به برای دعوت مردمفرز بزرگی بین روشی که شاهد 
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 ،کنناد  انتخااب مای  خادا   باه  برای دعوت مردم ی  کند و روشی که عامه می

 .وجود دارد

 حدوسط و تعادل به کنندگان، کسانی هستند که مردم را از بین دعوت

ی  وسیله به وسط م حدیستر باولی الگو،  ،کنند می سوی آن ارشاد به دعوت و

وسط، همراه سمت حد به مردم را با خودش در حرکت کردنگفتار و افعالش، 

سوی کسی  بها  الهی هستندقرب  به دنبال رسیدن به که ا کند. و مردم می

در سوی خدا،  به همراه من بشتابید گوید: میکه  شوند می جذببیشتر 

 .سمت خدا به گوید: بروید می آنها به قایسه با کسی کهم

 .از نو  اول بود دعوت امام حسین

مبارزه با ظالمان فراخواند و خانواده و  به مردم را امام حسین

من همراه شما هستم و  : »آنها گفت به قرار داد وفرزندانش را مقدم بر آنان 

 1«شما هستندی  همراه خانوادهام  خانواده

 :گفته است ا صافی فی تفسیر القرآن ا کاشانی در کتابشفیض 

 ،سمت میدان جنگ بروند به خواستند زمانی که می اصحاب امام حسین

 امام پاسخ .رسول خداپسر ای  درود بر تو :گفتند می گرفتند و می از او اجازه

چیزی که منتظرش  سمت آن به ما :گفت آنها می به شما و ردادند درود ب می

 5 رویم می بودیم
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 خواند: میسخس سخن خداوند تبارک وتعالی را برای آنها 

 1یالًدِبْوا تَلُدَّا بَمَ وَ رُظِنتَیَمَّن م هُنْمِ وَ هُبَحْی نَضَن قَم مَّهُنْمِفَ

و پیمانی که با خدا عهد  به بزر  مردانی هستند کهبرخی از مومنان 

تاا همار خاود را    یستادگی کردند پس برخی بر آن ا .وفا کردند بستند کامالً

  خود را تغییر ندادند. عهدهیچ  ومت کرده وانتظار مقا به برخی و گذراندند،

 با رسول خداهمراه در مورد جنگ هایش  منینؤامیرالم
 پناه پیامبر  به ،شد می بحرانی وضعیت بر ما سخت وزمانی که  فرماید: می

دشمن  به بیشتر از هرکس دیگری در این مواقع  پیامبر ردیم،ب می

 1شد. می نزدیک

 کرد، میخندز را حفر خودشان  رسول خدا ،در جنگ احزاب

 1خرةال عیش اآلإال عیش  :فرمود داشت و می هایش را برمی خاک

 .جز زندگی آخرت نیستای  زندگی

رفت و کارها بینشان  می مسافرت به با اصحاب زمانی که پیامبر

 .3«منی  عهده به کردن هیزم جمع» :فرمود می ،شد می تقسیم

شاهدان یعنی پیاامبران   .این همان فرز بین شاهد و غیرشاهد است
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اعماال و رفتارشاان    حاد وساط را در  حاق   هرا به کنندگان ن و دعوتاامام و

 آن جایگااه  باه  خوانناد و  کنند و با دعوت عملی ماردم را فرامای   میمجسم 

 تنها ء مردم راکنندگان غیرشاهد یعنی علما اما دعوت .کشانند می )حدوسط(

 کنند. می انجام کارهای خیر دعوت به ودرست راهنمایی  راه به

. این خاطر دعوت شااهد باا هایچ دعاوتی قابال مقایساه نیسات        به

 .نفور داشته باشاد  ند در زندگی مردم تاثیر واتو نمی آنهای  اندازه به کس هیچ

بسایاری از  در زنادگی   .تنها از آن شاهدان اسات قدرت تغییر جریان تاریخ 

کساانی کاه در    ،یاابیم  مای  هاا  زیادی از این مثالهای  نمونه ،شاهد عالمانِ

قبال از   ،استقامت نشاان دادناد   از خود صبر و ،دشوارترین شرایط بدترین و

 شکیبایی دعوت کنند  صبر و به که مردم را این

کارد   مای  که سنین پیاری را ساخری   اصفهانی با اینی  الشریعه شیخ

این  در عثمانی ترکی  انگلیس حاضر شد و فرمانده د در میدان جنگ باخو

 ،الشریعه را در وسط میادان جناگ دیادم    شیخی  گفت: هرگاه خیمه می باره

 فزونی یافت. نفسم به اعتماد قدرت و طمانینه و

دیگاری  ی  همراه عده به الشریعه در جای دیگری آمده است که شیخ

بارای نجاات    ،شاد  هنگامی که قایق واژگوناز رزمندگان در قایق بودند و 

 .رفت شپیغرز  تا حدنان خجان مجاهد

 الگو به اهمیت دادن قرآن کریم

 الگاو از باین پیاامبران و   ی  قرآن کریم اهمیت زیاادی بارای ارائاه   
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 شاهدان قائل است.

 فرماید: می تعالی در مورد پیامبر اکرم خداوند تبارک و

 1ةٌسنَحَ ةٌوَسْاُ هِاللَّ ولِسُی رَفِ لَکُمْ انَکَ دْقَلَ

 .الگویی نیکو داریدرسول خدا  به البته شما در اقتدای

 فرماید: می همچنین در مورد حضرت ابراهیم

 .1هُعَمَ نَیذِالَّ وَ یمَاهِرَبْإِی فِ ةٌنَسَحَ ةٌوَسْاَ مْکُلَ تْانَکَ دْقَ

اباراهیم و   باه  نیکو است که بسیار پسسندیده و ،و برای شما مومنان

 حابش اقتدا کنید.اص

 فرماید: می مچنینه

 مَوْیَالْ وَ هَو اللَّجَرْیَ انَن کَمَلِ ةٌنَسَحَ ةٌوَسْاُ مْیهِفِ مْکُلَ انَکَ دْقَلَ

 1یدُمِحَالْ یُّنِغَالْ وَهُ هَاللَّ نَّإِفَ لَّوَتَن یَمَ وَ ،رَخِاآل

 ،تسا خدا و ثواب آخرت امیادوار ا  هکه ب هر ،البته برای شما مومنان

 گرداناد  کاه از خادا روی برمای    و هار  .یارانش نیکو است ابراهیم و به اقتداء

 نیاز است. بی )خلق( )بداند که( خدا از طاعت

سخنی را  گیرد و می که حر  از عمل فاصلهرا مواضعی  ،قرآن کریم

 .کند  می رد ،عمل نباشد که برخاسته از ایمان و
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 فرماید: می تعالی خداوند تبارک و

ا ال وا مَولُقُن تَأَ هِاللَّ ندَعِ تاًقْمَ رَبُکَ * ونَلُعَفْا ال تَمَ ونَولُقُتَ مَلِ

 .1ونَلُعَفْتَ

گویید که عمل  اید! چرا سخنی می ای کسانی که ایمان آورده

کنید؟! نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل  نمی

 کنید! نمی
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 صالحیت شهادت

 کَلْتَ وَ هُلُثْمِّ حٌرْقَ مَوْقَالْ سَّمَ دْقَفَ حٌرْقَ مْکُسْسَمْن یَإِ

 مْنکُمِ ذَخِتَّیَ وَ واْنُآمَ  ینَذِالَّ هُاللّ مَلَعْیَلِ وَ اسَالنَّ نَیْا بَهَاولُدَنُ امُیَّاأل

 .1ینَمِالِالظَّ حبُّیُ الَ  هُاللّاء وَدَهَشَ

آسیب ساخت   دشمنان شما نیز شکست و به ،شما آسیبی رسید به اگر

 این روزگار را .مقاومت کنید که آنها مقاومت کردند شما نیز باید رسید چنان

 مقام اهال ایماان باا امتحاان معلاوم      تاگردانیم  می اختال  میان خالئق به

 گاواه دیگاران کناد    ،تا از شما مومنان هرکه  ثابت در دیان اسات  شود  می

 .(وخداوند ستمکاران را دوست ندارد

 آرزو باه ولای شاهادت    ،برای هر انسانی ممکن است که شاهد باشد

 نیست.

شاهادت تنهاا دیادن     .ین کارهاسات تار  صالحیت داشتن از ساخت 

 وسط است. ه حضور در جایگاه حدکبل ،وسط نیست حد
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بدون  .ثبات و استقامت شاهد دارد به وسط نیاز حضور در جایگاه حد

چارا کاه    ،وسط نیسات  حضور در جایگاه حد به ثبات و استقامت انسان قادر

 فشارهای متعار  بسیار قرار وسط بنابر ویژگی طبیعیش انسان را تحت حد

 پاذیر اسات کاه انساان     امکاان ماندن در این جایگااه در صاورتی    .دهد می

 .دست یابدبا یی از مقاومت و استقامت ی  درجه به

مگر پس از  ،یابد یمقاومت و استقامت دست نم این درجه از به شاهد

 سختی.یی از تحمل بال و فرسا طاقت گذراندن دوره سخت و

بارای برعهاده   انساان را   ،بر آنهاا بال و سختی و صبر  به دچار شدن

 کند . می مسئولیت آمادهگرفتن این 

کننادگان را در معار     شااهدان و دعاوت  خداوناد تباارک وتعاالی    

 و .دهاد  مای  طاو نی قارار  های  و عذابها  آزمایشات و سختی  ینتر سخت

وناد  خدا ،پایان رساندند و از آن عباور کردناد   به احل رانها این مرزمانی که آ

آنهاا شااهد انتخااب    کناد و از باین    می لونمسئولیت شهادت را بر آنها مح

 کند. می

 فرماید: می ک و تعالیخداوند تبار

 لْکَتَ وَ هُثْلُمِّ رْحٌقَ وْمَالْقَ سَّدْ مَقَفَ رْحٌمْ قَسْکُمْسَن یَإِ

 واْ وَنُآمَ  ینَذِالَّ هُاللّ مَعْلَیَلِ وَ اسَالنَّ یْنَا بَهَاولُدَنُ امُیَّاأل

 ینَمِالِالظَّ حبُّیُ الَ  هُاللّ اء وَدَهَمْ شَنکُمِ ذَخِتَّیَ

آسیب ساخت   دشمنان شما نیز شکست و به ،شما آسیبی رسید به اگر



 81/ شهادت صالحیت

 این روزگار را ،مقاومت کنید که آنها مقاومت کردند شما نیز باید چنان ،رسید

 مقام اهال ایماان باا امتحاان معلاوم      تاگردانیم  می اختال  میان خالئق به

 گواه دیگاران کناد و   ،دین است شود تا از شما مومنان هر که  ثابت در می

 .خداوند ستمکاران را دوست ندارد

قادم   توانند در مسیر دعوت ثابت میها  فقط با تحمل سختی شاهدان

مکار و   هاای   وسوسهمخالف و های  و توان ایستادگی در برابر طوفان ،باشند

فرساا و   مشاکالت ساخت و طاقات    وهاا   تحمال دشاواری   بیابند.فریب را 

ی  و شایساته ن را آمااده  شاهدا. عذاب از رنج وای  طو نیی  گذراندن دوره

 کند. می مقام شهادت برمردم و وارد بهشت

 فرماید: می خداوند تعالی   

ن ا مِوْلَخَ ینَذِالَّ لُثَم مَّکُتِاْا یَمَّلَ وَ ةَنَّجَالْ واْلُخُدْن تَأَ مْتُبْسِحَ مْأَ

 وَ ولَسَول الرَّقَی یَتَّحَ واْلُزِلْزُ وَ اءرَّالضَّ اء وَسَاْبَالْ مُهُتْسَّم مَّکُلِبْقَ

 .1یبٌرِقَ هِاللّ رَصْنَ نَّإِ الأَ هُاللّ رُصْی نَتَمَمَعَهُ  واْنُآمَ ینَذِالَّ

که حوادثی همچون  آن شوید، بی آیا گمان کردید داخل بهشت می

آنها  به ها ها و ناراحتی شما برسد؟! همانان که گرفتاری به حوادث گذشتگان

ند که پیامبر و افرادی که ایمان آورده بودند سختی افتاد بهرسید، و آن چنان 

)در این هنگام، تقاضای یاری از « پس یاری خدا کی خواهد آمد؟!»گفتند: 
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 آنها گفته شد:( آگاه باشید، یاری خدا نزدیک است!  به او کردند، و

 ایستادگی و بینش

کند، خداوند  می نش با  عطاانسان بی به خود ،ایستادگی مقاومت و

 فرماید: می تعالی

 1ینَنِسِحْمُالْ عَمَلَ هَاللَّ نَّإِ ا وَنَلَبَسُ مْهُنَّیَدِهْنَا لَینَفِ وادُاهَجَ ینَذِالَّ وَ

 محققاا آنهاا را   ،کوشش کردناد  (مال جان و به) که در راه ما نو آنا

 است. کنیم و همیشه خدا یار نیکوکاران می راه خویش هدایت به

 )در راه خدا( کند که تالش و کوشش می صراحت بیان بهاین آیه 

 داوند را درطور که همراهی خ همان ،شود می موجب هدایت وبینش انسان

 عَمَلَ هَاللَّ نَّإِ کند می انسان عطا به ،دشوار است پیمودن راهی که سخت و

 یار نیکوکاران است. ،خداوند راستی به و ینَنِحْسِالْمُ
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 کتاب خدا نگاهداری

 .کتاب خدا ودینش است ، نکاهبانیماموریت سوم شاهد

 فرماید: می خداوند تبارک و تعالی 

 ینَذِالَّ ونَیُّبِا النَّهَبِ مُحْکُورٌ یَنُ دًی وَا هُیهَفِ اةَورَا التَّلْنَنزَأَا نِّإِ

ن واْ مِظُحْفِا اسْتُمَبِ ارُحْبَاألَ وَ ونَیُّانِبَّالرَّّ واْ وَادُهَ ینَذِلَّواْ لِمُسْلَأَ

 .1اءدَهَیْه شُلَواْ عَانُکَ وَ هِاللّ ابِتَکِ

و  سدر حالی که در آن، هدایت و نور بود ،ما تورات را نازل کردیم

پیامبران، که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند، با آن برای یهود حکم 

آنها سخرده شده  به این کتاب که به و )همچنین( علما و دانشمندان سکردند می

 نمودند. و برآن گواه بودند، داوری می

و حدود و چرا که تحریف کتاب خدا  ،این ماموریت سوم شاهد است

نقاش   محاو  باه  دعوت برای  باب مورد استفاده دشمنانز اسا ،شریعت الهی
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کاه   چارا است  آن وای عملیکردن آن از محت کردن و خار  منحر و دین 

کردن دیان از   علت فاسد به از عواملی است که ،دین خدا تحریف در کتاب و

 شود. می موجب شکست و نافرجامی جبهه دین ،اساس ریشه و

خداوند  رسالت، این د یل در ادیان الهی گذشته در تاریخ دعوت و  به

ن ادهاعهاده شا   باه  نقاص را  کتاب و دین از تحریف و نگاهداریماموریت 

 نهاده است و آنها مسئول حف  کتاب و قانون خدا از تحریف هستند.

 را فرادی که خداوند مسئولیت ایان ماموریات  ین اتر در واقع شایسته

ی از تار  ه درک عمیاق چرا کا  ،همان شاهدان هستند ،ا نهادهاآنهی  عهده به

دیان  بیشتری برای حف  سالمت ی  حرص و دغدغهدر نتیجه  دارند ودین 

 خدا دارند.

 شرایط شهادت

 ،م آن کاارده اسااتمااموریتی کااه خداونااد شاااهد را مکلاف برانجااا  

او از جهتی یادآورنده و راهنماای ماردم   پس  .است موریت مهم و بزرگیأم

 کتاب و نگاهبانیجهت سوم مسئول  و ازنمونه  واست و از جهت دیگر الگو 

 دین خدا است.

شود  می کتاب و دین خدا مربوط به از جهتی ،این سه مسئولیت مهم

دادن زندگی مردم با  تطبیقموریت شاهد أم .زندگی مردم به و از جانب دیگر

ایان   .کتاب و دین خادا معاین شاده اسات    ی  وسیله به آن هدایتی است که

باا یی از  ای  ماموریت، سخت و نیازمند این است کاه شااهد دارای درجاه   
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 .و تعهد باشداستقامت و اعتدال 

 ساخن وساط   م حاد یسرتد این موضو  قبال در بحث الگو و مور در

 یم.گفت

ای عصامت )پااکی از   امعنا  باه  در انبیا ،ی و استقامتان ایستادگاای

معناای عادالت    باه  شااهد عالمان کنندگان و  دان و دعوتاو در شاه اه(اگن

حاالل و  رعایات  در خداوند تعاالی   قانون به و این همان تعهد و تقید .است

 .حرام است

و  .ادت اسات اشها   ایامعنا ی  ایهارما احقیقت، خمی شرط، در  ناای

ماورد آن توضایح    بحث درمورد آن را طو نی کنایم و در نیازی نداریم که 

 بیشتری دهیم.

 ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است و


