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همواره در خدمت مادران باشید!
قالت فاطمه)س(: »الزم رجلها، فان الجنه تحت اقدامها، والزم 

رجلها فثم الجنه«
حضرت فاطمه)س( فرمود: همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش!
چون بهشت زیر پای مادران است، و نتیجه آن نعمت های بهشتی 

خواهد بود. )1(
__________________

1- کنز العمال، ج 16، ص462

وجه تسمیه زهراء و ِسّر فاطمه)س(
از امام باقر)ع( سؤال شد: به چه مناسبت حضرت فاطمه)س(؛ زهراء 
نامیده شــده است؟ حضرت فرمود: به این سبب که خدای متعال آن 
بزرگوار را از نور عظمت خود آفرید، و چون آن نور بدرخشید، آسمان ها 
و زمین را روشن کرده و چشم های فرشتگان از پرتواش پوشیده شد، و 
فرشتگان همه برای خداوند به سجده رفتند و گفتند:  الهی؛ ای خداوند 

ما! این نور چیست؟
خداوند به آنها وحی فرمود: که این نوری از نور من است که آن را 
در آسمان خداوندیم قرار داده ام و آن را از عظمت خویش آفریده ام و 
آن را از صلب پیغمبری از پیغمبرانم خارج خواهم ســاخت، پیغمبری 
که او را بر همه پیامبران برتری می بخشم، و از این نور امامانی را خارج 
می ســازم که به فرمان من قیام می کنند و مردم را به ســوی حق و 
حقیقت راهنمایی و هدایت می نمایند، و من بعد از پایان یافتن دوران 
وحی، آنها را خلفاء و جانشینان خود در روی زمین قرار خواهم داد.)1(

__________________
1- کشف الغمه، ج 2، ص 21

رمز موفقیت سالک اصالح نفس است
)بدان ای ســالک راه حق!( آنچه که به ســر انسان می آید، از خیر 
و شــر، از خود آدم است؛ آنچه که انســان را به مراتب عالی انسانیت 
می رســاند کوشش خود انســان و آنچه که انسان را به تباهی در دنیا 
و آخرت می کشــد، خود انســان و اعمال خود انسان است. این انسان 
اســت که خدای تبارک و تعالی به طوری خلق)اش( فرموده است که 
راه راست و کج را می تواند انتخاب کند و تمام انبیا از صدر عالم تا آخر 
بــرای این آمده اند که این آدم را از آن راه کج و راه های باطل هدایت 
کنند به صراط مستقیم انسانیت، که یک سرش اینجاست و سر دیگرش 
عنداهلل )نزد خدا( است. ما خودمان را اگر توانستیم اصالح کنیم، کنترل 
کنیم و تربیت کنیــم، خودمان را، مراقبت کنیم از خودمان، در همه 

امور موفق خواهیم شد.)1(
____________________

1- صحیفه امام، ج15، ص69

الگوهای کفر و ایمان
 در محیط های متضاد

پرسش:
از منظر قرآن کریم الگوهای زن کفر و ایمان چه ویژگی های متمایزی 
داشته اند که خدای متعال آنها را به عنوان نمونه و ضرب المثل برای اهل 

کفر و ایمان نام می برد؟
پاسخ:

خدای متعال در ســوره تحریم آیات 10 و 11 و 12 چهار زن را به عنوان 
نمونه و الگو معرفی می کند. دو نفر از آنها در آیه 10 به عنوان همسر نوح و لوط 
)علیهماالسالم( و دو فرد دیگر در آیه 11 و 12 به عنوان همسر فرعون و دختر 
پیامبر می باشند. همسران حضرت نوح)ع( و حضرت لوط)ع( به دلیل خیانت به 
عنوان الگوی کفر معرفی شده اند: »خداوند برای کسانی که کفر ورزیدند، همسر 
نوح و همســر لوط را مثال زده اســت که این دو زن، همسر )و از خانواده( دو 
بنده صالح از بندگان ما بودند، ولی به آن دو خیانت کردند. پس در برابر )کیفر( 
خداوند، برای آن دو زن هیچ کاری از آن دو پیامبر ساخته نبود و به آنان گفته 
شــد: به آتش وارد شوید با وارد شوندگان در نقطه مقابل خداوند متعال برای 
کسانی که ایمان آورده اند به همسر فرعون و مریم دختر عمران مثال زده است. 
آنگاه که گفت: پروردگارا! برای من نزد خویش در بهشــت خانه ای بســاز و مرا 
از فرعون و کردار او نجات بده و مرا از گروه ســتمگر رهایی  بخش. و )خداوند 
به( مریم دختر عمران )نیز مثال زده اســت( زنی که دامن خویش را )از گناه( 
حفظ کرد، پس ما از روح خود در او دمیدیم )تا عیسی در دامان او متولد شد( 

و کلمات پروردگارش و کتب آسمانی را تصدیق کرد و از اطاعت پیشگان بود.
از مجموعه این آیات و شرایط حاکم بر آن می توان چنین نتیجه گرفت که 
محیط های اجتماعی افراد برای تربیت دینی هیچگاه مطلق و صددرصد نیست 
و انســان با انتخاب و اراده خود به عنوان عامل تعیین کننده می تواند برخالف 
محیط و شرایط اجتماعی حرکت کند. بنابراین همسر پیامبر بودن سبب نجات 
نیست. چنانکه فرزند پیامبر بودن نیز چنین است. بلکه این عملکرد هر انسانی 
اســت که آگاهانه و بااراده خود آن را انتخاب می کند و به دنبال آن سعادت یا 

شقاوت برای او رقم می خورد.
نکات کلیدی

1- زن می تواند الگوی فساد یا صالح، در طول تاریخ باشد.
2- زن در عقیــده و عمل آزاد اســت. وابســتگی خانوادگی و اقتصادی و 

اجتماعی او را مجبور نمی کند.
3- جریان کفر و نفاق، حتی در خانه انبیا نفوذ می کند.

4- بندگی و عبادت، زمانی ارزش دارد که همراه با عمل صالح باشد.
5- در نظام خانوادگی دینی، سرپرستی و مدیریت با مرد است.

6- وابستگان فاسد، ضربه ای به عصمت و عدالت رهبران آسمانی نمی زنند.
7- خیانت به مکتب، انســان را به جایی می رســاند که حتی شفاعت انبیا 

سودی ندارد.
۸- جبر محیط نمی تواند انسان را به سوی خود سوق دهد و انسان می تواند 

بر خالف ارزش های محیطی خود حرکت کند.
انواع خانواده ها در قرآن

1- زن و شوهری که همفکر و همگام در کار خیر هستند. )همچون حضرت 
علی و حضرت زهرا علیهماالسالم( 

2- زن و شوهری که در خباثت همفکر و همگام هستند. )ابولهب و همسرش( 
»تبت یدا ابی لهب... و امرأته حمالهًْ الحطب«

3- خانواده هایی که مرد خوب، اما زن بد است. )زن لوط و نوح(
4- خانواده هایی که مرد بد، اما همسر خوب است. )زن فرعون(

ادامه دارد

یکی از سنت ها و آئین های ارزشی که در بسیاری از جوامع 
بشری انجام می گیرد، فرهنگ پیشواز و استقبال به ویژه از 
تازه وارد است. این هنجار ارزشی، ریشه در خرد و فطرت 
آدمی دارد، از این رو در هر جای جهان هر چند با تفاوت های 

جزیی انجام می گیرد.
هدف از این عمل هنجاری، بیان عشق، محبت و ارادت 
و تکریم و احترام شخص نسبت به استقبال شونده است. 
پیشواز یکی از زیرشاخه های سالم و تحیت به مفهوم عمومی 
آن می باشد. بنابراین حفظ آئین پیشواز و استقبال که حتی 
در سطوح عالی به عنوان عرف دیپلماتیک شناخته شده 
اســت، به معنای حفظ اصول اخالقی و تقویت هنجارهای 

پسندیده اجتماعی است.
نویسنده در نوشتار حاضر اهمیت این موضوع و نگاه قرآن 

به آن را تبیین کرده است.
***

استقبال رسمی، عرف تشریفات دیپلماتیک
بی گمــان  بارها از رســانه های گوناگون، اســتقبال رســمی 
روسای جمهور را مشاهده کرده اید. بخشی از تشریفات دیپلماتیک، 
به مســئله پیشواز و استقبال رســمی اختصاص دارد. این مسئله 
چنان از اهمیت باال در حوزه عمل سیاسی برخوردار است که همه 
دستگاه های حکومتی به ویژه وزارت امور خارجه تالش می کند تا 

آن را به بهترین شکل انجام دهد.
در عــرف دیپلماتیک، تشــریفات، هنر و فنی اســت که همه 
دیپلمات ها می بایســت آن را بیاموزند و به کار گیرند. بسیاری از 

آئین های استقبال و پیشواز در عرف سیاسی، ارزش های عقالیی و 
جهانی است و به عنوان یک هنجار ارزشی مورد تاکید و عمل است.
پروتکل هایی برای استقبال مقامات سیاسی در سطح بین المللی 
وجود دارد که به عنوان عرف سیاســی پذیرفته شــده است. همه 
دولت ها تالش می کنند تا این قوانین و آئین های تشریفاتی استقبال 
رسمی را به درستی انجام دهند. هرگونه کوتاهی در استقبال و نادیده 
گرفتن پروتکل ها به معنای اهانت تلقی و موجب تیرگی روابط دو 
کشور می شود. بخش تشریفات وزارت امور خارجه  کشورها تالش 
می کنند تا به بهترین شکل، تشریفات استقبال انجام گیرد و قواعد 

و قوانین و مقررات مربوط به درستی مراعات شود.
فرهنگ پیشواز، در تاریخ

با نگاهی به تاریخ مکتوب و تصاویر و یادبودهای تاریخی، می توان 
دریافت که فرهنگ پیشواز، آئین  دیرباز و کهنی است. همواره مردم 
شهرها به پیشواز شاهان می رفتند و یا به دنبال پیروزی سپاهیان 
در جنگ ها و بازگشت پیروزمندانه آنان، با برپایی طاق نصرت ها در 
ورودی شهرها و برپایی جشن های گوناگون، به استقبال، سپاهیان 

پیروز می شتافتند.
از گزارشی که در نهج البالغه و رفتار مردم شهر ایرانی انبار که 
به نظر می رســد انبار گندم کشور بزرگ ساسانی بود، این معنا به 
دست می آید که آئین پیشواز از بزرگان و شاهان در میان ایرانیان 
به شدت رواج داشته است. این استقبال گاه به گونه ای بوده است 
که مردم در تمام مسیرحرکت شاه، او را  همراهی می کردند و تنها 
به استقبال بسنده نمی کردند، بلکه آئین هایی را مراعات می کردند 
که موجب خواری و خذالن توده های مردم بود. از این رو امیرمومنان 

علی)ع( به نقد شکلی آئین استقبال ایرانیان می پردازد ولی هرگز 
اصل پیشواز را امری نادرست برنمی شمارد. به سخن دیگر، استقبال،  
از تازه واردان به شهر و بزرگان امری پسندیده و هنجاری نیک است 
ولی آنچه آن را از یک امر پسندیده و هنجاری بیرون می برد، شیوه 
پیشوازی است که موجبات خواری و ذلت  توده های استقبال کننده 

و پیشواز رونده باشد.
درکتاب شــریف نهج البالغه آمده است:  در حالی که عده ای از 
کشاورزهای شهر انبار )شهری کهن ایرانی  در عراق کنونی( حضرت 
را دیدند، به دنبال حضرت پیاده به راه افتادند و در جلوی حضرت 
به هم فشار می آوردند، حضرت فرمودند: چه می کنید؟ جواب دادند 

عادتی است از ما که با آن امرای خودمان را تعظیم می کنیم.
حضرت فرمودند: قسم به خدا امرای شما از این کار شما هیچ 
ســودی نمی برند و شما با این کار خود به خود سخت می گیرید، 
در دنیای خودتان  و در آخرت هم خود را به ســختی می اندازید. 

چقدر زیان آور اســت سختی که به دنبال آن عذاب باشد و چقدر 
سودآور است راحتی که بعد از آن امان از آتش باشد. )نهج البالغه 
فیض االســالم خطب االمام علی)ع(- ج 4 - ص 10( فیض االسالم 
بنابراین، می توان از این داســتان دریافت که آئین پیشواز چنانکه 
خود ایرانیان بدان اقرار می کنند، آئینی کهن در میان آنها بوده است.

از داســتان حضرت یوسف)ع( نیز این معنا به دست می آید که 
در مصر باســتان هم مانند ایران باستان، آئین پیشواز وجود داشته 
است. خداوند در آیات 93 و 99 سوره یوسف این معنا را به دست 
می دهد که حضرت یوســف )ع( در هنگامی که نخست وزیر کشور 
باستانی مصر بود، به پیشواز برادران خویش از خاندان یعقوب می رود 
و در هنگام استقبال به پدر و برادران خویش می فرماید: ادخلوا مصر 
ان شــاء اهلل  آمنین؛ به مصر درآئید که از این پس اگر خدا خواهد 

در امنیت کامل جانی و مالی و غذایی خواهید بود.
پیشــواز در میــان مردمان مدینــه در دوره جاهلیت نیز رایج 
بوده اســت. گزارش هایی درباره استقبال از افراد و بزرگان از سوی 
مردم مدینه وجود دارد که بهترین نمونه آن پیشــواز مردم مدینه 
از پیامبر)ص( هنگام هجرت از مکه و ورود به مدینه اســت. بنابر 
آنچه مورخان نقل می کنند، همه مردم مدینه شادی کنان از شهر 
خارج شــدند و در بیرون مدینه به پیشواز پیامبر)ص( رفته، ورود 
آن حضرت را به شهرشان خوش آمد گفتند. )البدایهًْ و النهایه، ج3، 
ص22۸؛ السیره النبویه، ج2، ص 250؛ خاتم النبیین، ج1، ص707.(

پیشواز در آموزه های قرآنی
پیشواز یا پیشباز در زبان فارسی معادل لغت استقبال در زبان 
عربی اســت. )لغت نامه، دهخدا، ج4، ص5237؛ فرهنگ فارسی، 
معیــن،ج1، ص937( این اصطالح در مورد اســتقبال از تازه وارد 

به کار می رود.
البته در زبان عربی واژگانی دیگر چون لقاء و مشــتقات آن نیز 
بر همین معنا داللت دارد. )مفردات، ص 745؛ تهذیب اللغه، ج9، 
ص 299( چنانکه گفته شــد، پیشــواز، سنتی کهن است و از دیر 
زمان مرســوم بوده که انسانها به پیشواز مهمانان و مسافران خود 

می رفته اند. )لغت نامه، دهخدا، ج1، ص 1۸40، »استقبال«(
در قرآن واژه استقبال یا لقاء به معنای اصطالحی آن به کار نرفته 
است ولی از تعبیرهای دیگری برای بیان همین اصطالح استفاده 
شده که می توان به »تتلقاهم« )انبیاء، آیه 103(؛ »فادخلوها« )زمر، 
آیه 73؛ ق، آیه، 34( و »ادخلوا مصر« )یوسف، آیه 99( اشاره کرد 
که می توان از آنها با توجه به سیاق آیات، این معنا را به دست آورد.

آیاتی که در آن به اســتقبال اشاره شــده به دو دسته تقسیم 

می شوند؛  دســته ای از آیات، گزارشی از ماجرای تاریخی دیدار و 
استقبال حضرت یوسف)ع( از والدین و برادرانش است و دسته  دوم 
گزارشی از رخدادهای آخرت است که درباره چگونگی ورود مومنان 

به بهشت و استقبال فرشتگان از آنان است.
پیشواز؛ نمایشی از تکریم و احترام

بــا نگاهی به آموزه های قرآنی می توان دریافت که پیشــواز از 
تازه واردان نمایشــی از تکریم و احترام به شخص و شخصیت آنان 
است. هنگامی که شخص به پیشواز کسی می رود، می خواهد ارزش و 
جایگاه خاص استقبال شونده را در نزد خود به نمایش بگذارد و مهر 
و محبتی که نسبت به او دارد و اراداتی که می ورزد را نشان دهد.

در آئین های احترام و تکریم از اشــخاص در همه ســنت ها و 
آداب  بشری، روش های گوناگونی به کار گرفته می شود. در برخی 
از آئین ها، بلند شدن و قیام در برابر شخص تازه وارد، بوسیدن پای 
تازه وارد، معانقه و مصافحه کردن، دســت بوسی و مانند آن وجود 
دارد. در حقیقت هر کسی می کوشد تا به شیوه ای ارادت و احترام 

خود را به دیگری برساند و شخص را تکریم کند.
اگر تازه واردی به خانه ای آمد، برخی به استقبال وی می شتابند 
و برخــی دیگر در برابر او قیام می کننــد و جایی را برایش خالی 
می کنند، برخی دیگر، متکا و پشــتی و زیراندازی نرم و زیبا برای 
او پهــن می کنند، تا این گونه به تازه وارد تکریم کنند و حرمتش 

را پاس دارند.
هرچه جایگاه علمی و منصبی شــخص در جامعه باالتر و برتر 
باشد، اســتقبال، بزرگتر و کاملتر خواهد بود. مردم براساس آداب 
اجتماعی عادت کرده اند که مراتب تکریم را با توجه به شــخص و 

شخصیت  به جا آورند و دراین باره کوتاهی روا ندارند.
تکریم والدین و برادران

یکی از هنجارهای پســندیده که بسیار مورد تاکید قرار گرفته 
اســت. استقبال از والدین است. از نظر اسالم پدر و مادر از جایگاه 
بسیار واالیی برخوردارند. از این رو، برهمگان است که به هر طریقی 
شــده مقام و منزلت پدر و مادر را ارج نهند و در تکریم و احترام 
ایشــان بکوشند. استقبال از ایشان در همه حاالت امری پسندیده 
است. بنابراین، حتی در موارد عادی بایسته و شایسته است که در 

خانه از ایشان تکریم شود و به استقبال و بدرقه آنان رفت.
تکریم برادران نیز در همین چارچوب امری پسندیده است؛ چرا 
که این گونه رفتارها موجب تقویت روابط برادری و تحقق صله رحم 
می شود که عامل افزایش رزق و عمر است. شاید کامل ترین نمونه 
تکریم از والدین و برادران را بتوان در داســتان یوسف)ع( جست. 
این استقبال و تکریم از برادران در حالی صورت می گیرد که آنان 

بدترین رفتارها را در حق یوســف)ع( روا داشــته بودند. آنان که 
موجبات دوری از والدین در کودکی، اسارت و بردگی وی را سبب 
شــده بودند، از سوی حضرت چنان مورد استقبال قرار گرفتند که 

خود شرمنده رفتار کریمانه آن حضرت شدند.
در قرآن آمده است که یوسف)ع( پس از آنکه برادرانش وی را 
شناختند آنان را با تمام خاندانشان به مصر دعوت می کند. )یوسف ، 
آیــه 93( آن حضــرت)ع(  هنگام  ورود کاروان کنعان به مصر نیز 
به پیشــواز پدر و مادر از شهر بیرون آمد. )تاریخ طبری، ج1، ص 

253- 254؛ المیزان، ج 11، ص 246.(
براســاس برخی گزارش های تاریخی، بســیاری از کارگزاران 
حکومت و نیز جمع زیادی از مردم به فرمان پادشــاه مصر، یوسف 
را در این پیشــواز همراهی کردند. )الجوهر الثمین، ج3، ص 30۸؛ 
تفسیر شبر، ج 1، ص 249.(  یوسف در بیرون شهر با پدر و مادر 
خویش مالقات کرد و سپس آنها را به مصر فراخواند. خداوند درباره 
این استقبال در کنار دروازه های شهر مصر می فرماید: »فلما دخلوا 
علی یوسف آوی الیه ابویه و قال ادخلوا مصر ان شاء اهلل ءامنین«. 
)یوســف، آیه 99( به گفته برخی مفســران از جمله »دخلوا علی 
یوسف« استفاده می شود که یوسف فرمان داده بود در بیرون شهر 
با برپایی خیمه هایی، از پدر و مادر و برادران خود پذیرایی مقدماتی 
کند. )تفسیر الهیجی، ج2، ص 55۸؛ کشف الحقایق، ج2، ص5۸؛ 

نمونه، ج10، ص79(
استقبال از بزرگان

یکی از هنجارهای پسندیده، استقبال از بزرگان علمی، سیاسی 

و اجتماعی و تکریم و احترام آنان اســت. از گذشته تاریخ همواره 
اهل کماالت علمی و اجتماعی مورد تکریم بوده اند. هر چند که از 
نظر اسالم ثروت و مکنت مادی، معیاری برای ارزش گذاری نیست، 
ولی تکریم و احترام حتی پادشاهان و اصحاب قدرت به شرط تکریم 
ارزش های انسانی، مقبول و پسندیده است؛ البته این تکریم نباید 

موجب خواری و ذلت استقبال کننده شود.
خداوند گزارش می کند که ملکه سبا با آنکه اهل کفر بود، ولی 
از سوی حضرت سلیمان)ع( به گونه ای تکریم شد تا متاثر از روش 
اخالقی به ســوی خداوند بازگردد. از این رو، آن حضرت هر چند 
خود به پیشــواز ملکه کافر ســبا نرفت، ولی از آیه 44 سوره نمل 
برمی آید که درباریان حضرت سلیمان )ع( از ملکه سبا در بیرون شهر 
استقبال کردند. خداوند درباره دیدار رسمی ملکه سبا از سرزمین 
حضرت سلیمان)ع( و کاخ باشکوه وی می فرماید: »قیل لها ادخلی 
الصرح، به ملکه سبا گفته شد تا در درون خیمه گاه درآید«. شاید 
از این عبارت بتوان این معنا را استفاده کرد که درباریان و خادمان 
سلیمان)ع( به فرمان آن حضرت به پیشواز بلقیس ملکه سبا رفته 
بودند که پس از این دیدار به ملکه دستور داده شد تا وارد کاخ شود.

تکریم و احترام که به شــکل پیشواز و یا بدرقه انجام می گیرد 
موجب تقویت روابط انسانی و اخالقی می شود. در روایت است که 
حضرت امیرمومنان)ع( در راهی با فرد مســیحی همراه می شود. 
پس از آنکه به دو راهی می رســند و می خواهند از هم جدا شوند، 
آن حضــرت)ع( چنــد قدمی،  همراه مســیحی خویش را بدرقه 
می کنــد. هنگامی که مســیحی از علت این همراهی می پرســد، 
آن حضــرت)ع( می فرماید که در اســالم تکریم و احترام همراه و 
مصاحب امری شایســته دانسته شــده است، از این رو با گامی در 
پس شما آمدن خواستم این گونه از شما تکریم کنم. می گویند این 
عمل آن حضرت)ع( موجب می شــود تا مسیحی به اسالم بگراید 

و مسلمان شود.
از این روایت برمی آید که بدرقه مهمان و مســافر و همراه نیز 
مانند استقبال از او به معنی تکریم و احترام است و باید در انجام 
آن کوشید و مهمان و همراه خود را تا جایی که امکان دارد بدرقه 

و مشایعت کنیم تا با این رفتار محبت و احترام خود را به او نشان 
دهیم.

از گذشــته تاکنون مردم ایران براساس آئین اسالم به پیشواز 
عالمان برجســته و امیران مسلمان خویش می رفتند و این گونه از 
آنان تکریم به عمل می آوردند. این عمل اگر موجب اذیت و خواری 
مسلمان نشــود، نه تنها امری شایسته بلکه بایسته است، چرا که 
تکریم عالمان دینی و دانشــمندان فرزانه ای که به جامعه خدمت 
می کننــد و اصحاب قدرتی که قــدرت را در خدمت به جامعه در 

دست گرفته اند، امری بسیار پسندیده است.
بنابراین در مورد استقبال هایی که در مقابل سران مملکتی در 
کشور انجام می شود، اگر به قصد تکریم عالم و مومن و خدمتکاران 
جامعه و اولیای امور باشد، نه تنها امری شایسته و پسندیده بلکه 
وظیفه ای بایسته است؛  چرا که تکریم اولیای امور الزم است تا هم 
به آنان احترام گذاشته شود و هم آنها به کارها و اقدامات خویش 

دلگرم شوند.
پیشواز فرشتگان

 از بهشتیان
از نظر قرآن تکریم مومنان به شکل پیشواز و تحیت و سالم از 
چنان اهمیتی برخوردار است که در روز قیامت فرشتگان به پیشواز 
بهشتیان می آیند و با سالم و صلوات آنان را وارد بهشت می کنند. 
این بدان معناست که از نظر قرآن، استقبال از مومنان تازه وارد به 
جایی و یا شــهری امری پسندیده و شیوه ای نیکو است. از این رو 
با یادآوری داســتان ورود بهشتیان به بهشت و استقبال فرشتگان 
همراه با تحیت و سالم، می خواهد به مومنان گوشزد کند که این 
شیوه ای پسندیده ای است که می بایست از سوی مومنان الگوبرداری 
و عمل شود. خداوند در آیاتی از جمله 103 سوره انبیاء گزارشی از 
استقبال بهشتیان ارائه می دهد که جالب و آموزنده است. خداوند در 
این آیه می فرماید که فرشتگان به هنگام ورود بهشتیان به بهشت، 
به پیشــواز آنان آمده، ورود آنان را به بهشــت و نعمتهای بی پایان 
آن خوش آمد می گویند و فرا رســیدن روز موعود را به آنان مژده 
می دهند: »تتالقهم المالئکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون«. )انبیا، 
آیه 103  و نیز مجمع البیان، ج 7، ص 103؛ نثر طوبی، ج 2، ص 
604.( البته برخی از روایات این آیه را در شأن امیرمومنان، علی)ع( 
و شیعیان وی دانســته اند. )االمالی، ص 657؛ فضائل الشیعه، ص 
16؛ بحاراالنوار، ج ۸، ص 2۸.( ولی نباید شــک کرد که براســاس 
آموزه های قرآنی و روایی همه کســانی که وارد بهشت می شوند، 
از شــیعیان آن حضرت)ع( هستند، چرا که والیت آن حضرت)ع( 
باطن والیت و نبوت همه پیامبران است. بنابراین می توان گفت که 
کسی جز یاران و شیعیان آن حضرت)ع( وارد بهشت نخواهند شد؛ 
از این رو آن حضرت)ع( را تقسیم کننده بهشت و دوزخ نامیده اند؛ 
چرا که آن حضرت همان میزان روز قیامت اســت که هر کسی به 

ایشان که معیار حق است سنجیده می شود.
به هر حال، از اموری که قرآن درباره رستاخیز و بهشت گزارش 
می کند، پیشــوازی و استقبال از بهشتیان از سوی فرشتگان الهی 
اســت. چنین شیوه ای چنان پسندیده است که در روز قیامت نیز 
بدان عمل می شود. براین اساس می بایست هر مومنی این گونه باشد 

و این چنین عمل کند.

هنگامی که شخص به پیشــواز کسی می رود، 
می خواهد ارزش و جایگاه خاص استقبال شونده 
را در نزد خود به نمایش بگذارد و مهر و محبتی 

که نسبت به او دارد را نشان دهد.

 بدرقه مهمان و مســافر و همراه نیز مانند استقبال از 
او به معنی تکریم و احترام اســت و باید در انجام آن 
کوشید و مهمان و همراه خود را تا جایی که امکان دارد 
بدرقه و مشایعت کنیم تا با این رفتار محبت و احترام 

خود را به او نشان دهیم.

در روایت است که حضرت امیرمومنان)ع( در راهی با فرد مسیحی همراه می شود. پس از آنکه به دو راهی می رسند 
و می خواهند از هم جدا شــوند، آن حضرت)ع( چند قدمی،  همراه مسیحی را بدرقه می کند. هنگامی که مسیحی 
از علت این همراهی می پرســد، آن حضرت)ع( می فرماید که در اسالم تکریم و احترام همراه و مصاحب امری 

شایسته دانسته شده است، از این رو با گامی در پس شما آمدن خواستم این گونه از شما تکریم کنم.

از نظر قرآن تکریم مومنان به شکل پیشواز و تحیت و 
سالم از چنان اهمیتی برخوردار است که در روز قیامت 
فرشتگان به پیشواز بهشــتیان می آیند و با سالم و 

صلوات آنان را وارد بهشت می کنند.

اصطــالح نفس در عربی و 
روان در فارســی و همچنین 
اصطالح روح انسانی در عربی 
و جان در فارســی بــا اینکه 
در ظاهــر تفــاوت دارند، ولی 
در واقع بیانگــر یک حقیقت 
اســت؛ زیــرا این تفــاوت در 
نامگذاری به تفاوت در اعتبار 

بازمی گردد.
پس در آدمی یک حقیقت 
وجود دارد که گاه از آن به روان 
و جان در فارســی و یا نفس و 

روح در عربی تعبیر می شود. 
وقتی گفته می شــود: َمن 
عرَف نفسه فقد عرَف ربّه؛ هر 
)روان( خودش  نفس  کســی 
را شــناخت پروردگار خودش 
ج2،  شــناخت)بحاراألنوار،  را 
ص32(، مــراد از نفس، همان 
روحی است که خداوند در آیه 
29 ســوره حجرات درباره اش 
فرموده است: َونََفْخُت فِیِه ِمن 
ُروِحــی؛ و در آن کالبد آدم از 

روح خود دمیدم.
همیــن روح و نفــس در 

حقیقت یکتا و یگانه هســتند 
اعتبارمراتب  و تفاوت تنها در 
است. از سوی دیگر، در همین 
نفــس و روح آدمــی، فطرت 
انســانی نهادینه شده و روح و 
نفس انسانی مفطور به فطرت 
الهی اســت کــه در مرتبه ای 
از آن بــه عنــوان قلــب یاد 

می شود.
همین نفس و روح است که 
خداوند هر شب توفی می کند و 
به تمام می گیرد و سپس برخی 
را نگه می دارد و برخی دیگر را 
بازمی گرداند تا در کالبدش قرار 

گیرد.)زمر، آیه 42(
شاهد بر اینکه روح و نفس، 
مجرد اســت آیه 154 سوره 
بقره و 164 ســوره آل عمران 
است؛ زیرا این زنده بودن روح 
شــهید اختصاصی به او ندارد 
بلکه هر انسانی این گونه است. 
شهید پس از شهادت، حقیقتی 

»موجود حــیٌّ مرزوق عنداهلل 
مرتزق برزق« اســت. این پنج 
خصیصه روح و نفس نشــان 
می دهد که روح امری مجرد و 

غیرمادی است.
در آیات 12 و 13 ســوره 
مزمل و نیز 25 ســوره نوح و 
نیز 99 و 100 سوره مومنون، 
این معنا برای کافران و همگان 
نیز اثبات می شود که آنان نیز 
زنده هایی پس از مرگ هستند 

که گرفتــار عذابنــد و حتی 
قریش،  کافران  با  پیامبر)ص( 
وقتی جنازه هایشان را در چاه 
بدر ریخت، ســخن گفت و به 
معترضان نیــز فرمود: ما أنت 
بأسمع منهم؛ این چنین نیست 
که شــما ایــن حرف های مرا 
بهتر از آنها بشنوید، بلکه آنها 
ولی  دارند می شــنوند،  کاماًل 
ندارند. گفتن  ســخن  قدرت 

)تصحیح االعتقاد، ص92(

شاهد دیگر آیات 27 تا 30 
سوره فجر اســت که خداوند 
به مــرده خطــاب می کند و 
می فرمایــد: یَا أَیَُّتَهــا النَّْفُس 
ِِّک  الُْمْطَمِئنَّــهًْ  اْرِجِعی إِلَی َرب
َمْرِضیَّــهًْ  َفاْدُخلِی فِی  َراِضَیهًْ 
ِعَباِدی  َواْدُخلِــی َجنَِّتی؛ ای 
نفس مطمئن به سوی خداوند 
در حالت راضیه مرضیه بازگرد، 
پــس در بندگانم در آی و در 

بهشتم وارد شو!
هر کســی که بهتر نفس 
خودش را بشناسد و ویژگی های 
فردی و شخصی نفس خویش 
را بــه دســت آورد، به همان 
میزان بهتر می تواند پروردگار 
خود را کــه دارد او را ربوبیت 
می کند بشناسد ؛ زیرا هر نفسی 
روزنه ای به سوی رب العالمین 
اســت؛ پس اگر ایــن نفس، 
کاملتر باشد و شناخت فرد نیز 
به همان میزان کامل باشــد، 

بــه همان میزان نیــز ارتباط 
با پروردگاری خواهد داشــت 
که کاملتر اســت؛ زیرا روزنه 
و دریچــه او کاملتر و بزرگتر 
است و نمایی بزرگتر و کاملتر 
در اختیار عارف و بیننده قرار 
می دهد. از همین رو گفته شده 
أعرفکم  بنفسه  أعرفکم  است: 
بربّه؛ هر کســی بهتر خودش 
را شــناخت بهتر پروردگارش 
را می شناســد )جامع األخبار، 
ص4(؛ زیرا آن نفس شــخص 
به همان میزان روزنه ای بزرگتر 
برای مقام ربوبیت خدایی است 
که این شــخص از آن روزنه با 

آن ارتباط دارد.
از آنجا که نفس پیامبر)ص( 
کاملتریــن مرتبــه را به خود 
نفس  اســت،  داده  اختصاص 
پیامبــر)ص( روزنــه ای کامل 
به ســمت خداوندی است که 
رب العالمین اســت. از همین 
رو ایشــان رحمــهًْ للعالمین 

می شوند.
)انبیاء، آیه 107(

 نفس و روح انسانی ؛ حقیقتی واحد

هر کســی که بهتر نفــس خودش را بشناســد و 
ویژگی های فردی و شخصی نفس خویش را به دست 
آورد، به همان میزان بهتر می تواند پروردگار خود را که 

دارد او را ربوبیت می کند بشناسد.

افراد در دادن صدقــه و انفاقات مالی، دارای چند نگاه و نیت 
هستند:

نوع اول تاجرانه اســت. عده  ای که از پرداخت صدقه، چشم به 
برکتی دوخته  اند که از پَسِ صدقه در مالشان حاصل می  شود. یکی 

می  دهند، تا دوتا به آنها برگردد.
نوع دوم، هوشمندانه و از سر ترس است. کسانی که در پرداخت 
صدقــه، هدف دفع ضرر احتمالی دارند. پرداخت این صدقه وقتی 
جدی می  شود که احتمال ضرر محسوس تر شود. مصداق شایع آن، 
سفر و رانندگی در جاده است که تاکنون برای بسیاری از نزدیکان 

و آشنایان اتفاقات خطرناکی رقم زده و شاید برای ما هم... 
نوع سوم، احساسی است، که فوران حسِ ترحمّ آدمی ، انگیزه  ای 
برای پرداخت صدقه می  شود. مثال پس از صرف غذا در گرانترین 
رســتوران و پرداخت مبالغ ســنگین برای یک وعده غذا، در راه 
برگشــت، اگر فقیری دیده شود، به  شرط آنکه رنگ رخسارش از 
شــدت گرسنگی کامل زرد شده باشد، شیشه  ماشین به اندازه  5 
سانت پائین می آید و هزار تومان به او داده می  شود تا بتواند امشب 

یک قرص نان خالی بخورد.
نوع چهارم، ریاکارانه است. صدقه  ای است که برای ابراز قدرت و 
ثروت هزینه می  شود. برخی برای مانور قدرت در بین قشر فقیری 
که وی را می شناســند، به صدقه دادن رو می  آورد تا بلکه شأن او 
را از آنچه هســت، پله ای باالتر گمان کنند. البته این صدقه حتی 

خالی از ثواب است.
اما نوع پنجم، نگاه شریکانه است. کسانی هستند که نه دنبال 
برکت مال و دفع ضرر احتمالی هســتند و نه فوران حس ترحم 
و هزینــه برای قدرت، بلکه از این رو که تنهاخوری را شایســته 
نمی  دانند، بر خود وظیفه و واجب کردند که در پی هر لقمه  ای که 
می  خورند، با دیگری شریک باشند. باورشان این است: »تا زمانی که 
گرسنه  ای وجود دارد، سیر خوردن حرام است.« چون خدای رحمان 
حکم کرده: »وفی اموالهم حق للسائل و المحروم«)ذاریات آیه 19 ( 
و در اموال آنها حّقی برای سائل و محروم بود! خوشا به سعادتشان.

انواع نگاه  ها 
به صدقه

هادی چیت  ساز

بررسی دیدگاه قرآن درباره سنت استقبال و بدرقه

فرهنگپیشواز
نمایشیازتکریمواحترام
 محمدجواد سلطانی


