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امدادگری به معنای یاری کردن و یاری دادن و فریادرســی، یک 
وظیفه اخالقی و انسانی اســت. ماهیت انسان به گونه ای است که به 
عنوان خلیفه الهــی خود را در برابر دیگران مکلف و موظف می داند. 
بنابراین، انســان طبیعی و متعادل هرگز از کمک و امداد به دیگری 
پرهیز نمی کند؛ چرا که مقام خالفت الهی مقتضی این معناســت که 
نسبت به دیگر آفریده مهر ورزد و دستگیر دیگر آفریده ها باشد. در 
مطلب حاضر اهمیت یاری رسانی به همنوعان از منظر آموزه های قرآنی 

مورد بررسی قرار گرفته است.
***

امدادگری به معنای یاری رسانی، فریادرسی و کمک کردن )لغت نامه دهخدا؛ 
اقرب الموارد، فرهنگ معین فارسی( یک گرایش طبیعی و ذاتی انسان است.

کسانی که بر فطرت خود باقی باشند و به حکم عقل عمل کنند، این گرایش 
را به ســوی خدمت و خیررسانی به دیگران به کار می گیرند، اما کسانی که از 
فطرت خود بیرون رفته اند،  از این گرایش در مسیر ضد انسانی بهره می گیرند 

و به جای آن که خیر برسانند، شر و ضرر به دیگران می رسانند.
بنابراین، امدادگری می تواند  در دو شکل متفاوت و متقابل ظهور پیدا کند؛  
بدین معنی که گاه امداد و یاری رســانی در نیکی اســت و گاه یاری رسانی در 

بدی است.
از این رو خداوند به انسان هشدار می دهد که در همکاری با دیگران بکوشند 
تا در مدار خیر و نیکی باشد و از هر گونه همکاری و تعاون برای کارهای زشت 

و بد خودداری کنند.
خداوند همان گونه که امدادگری در کارهای خیر چون کمک به مهاجران 
بی خانمان را امری واجب می داند)انفال، آیه 72( هر گونه امداد و یاری رســانی 
بــه کافران )قصص، آیه 86( و کمک به دیگــران برای گناه، تجاوزگری، آواره 
کردن دیگران و ضرر و زیان رسانی را حرام می شمارد و از آن پرهیز می دهد. 

)بقره، آیه 85؛ مائده، آیه 2؛ ممتحنه، آیه 9؛  انفال، 72(
کسانی که زنگار بر دل هایشان نشسته و گرفتار سنگدلی و کوردلی می باشند، 

گرایش به زشتی ها می یابند و به جای اینکه به کارهای خیر و نیک روی آورند 
و کمک کار نیکوکاران باشند، در کنار بدکاران قرار می گیرند. خداوند با اشاره به 
بیماردلی برخی از یهودیان گزارش می کند که آنان با اینکه می بینند یهودیان 
به آوارگی مردمان حتی از همکیشان خودشان می پردازند، باز به یاری و امداد 
آنان می روند و کمک کار آنان در این بدکاری می شوند. )بقره، آیات 83 تا 85(.
خداوند در آیه 7 ســوره فاتحه الکتاب قرار گرفتن در راه راســت را دارای 
نشانه هایی می داند که از آن جمله داشتن نعمت الهی است. کسانی که خداوند 

به ایشــان نعمت داده، پیامبران و صالحان و شهداء و مانند آن هستند. اینان 
به سبب همین رسیدن به مقام منعم علیهم، متعهد هستند که همواره بر کار 
خیر و نیک باشــند و هرگز پشــتیبان و یاری گر مجرمان و بزهکاران نباشند. 

)قصص، آیه 17(
بنابراین، خالفت انســانی مقتضی آن اســت که انسان در کارهای نیک و 
خیررســانی به دیگری معاونت و معاضدت کند و دراین امور امدادگر باشــد و 
هرگونه تعاون و همکاری در کارهای زشت و بد را حرام و ممنوع بشمارد و از 

مصادیق ظلم بداند. )ممتحنه، آیه 9(.
امدادگری، انجام وظیفه و تکلیف انسانی

امدادگری دامنه وسیعی دارد، زیرا در هر کار بد و خوب می توان به دیگری 
کمک کرد. اما انسانیت اقتضا می کند که در کارهای خیر و نیک پیشگام بوده 

و به یاری دیگران بپردازیم.
این کارهای خیر از یاری به دین خدا آغاز و تا یاری به جانوران و گیاهان 
ادامه می یابد. خداوند از انسان ها می خواهد تا دین حق را یاری کرده و همانند 

ربانیون و حواریون یاری کننده دین باشند؛ )آل عمران، آیه 52؛ حج، آیه 40؛ 
صــف، آیه 14؛ محمد، آیه 7( چرا که یــاری دین حق به معنای یاری کردن 
اصول انســانی و حمایت از خالفت الهی اســت. البته کسانی که به یاری دین 
حق می پردازند، خداوند ایشــان را در حمایت ویژه خود قرار می دهد و یاری 

دین موجب امدادهای غیبی الهی می شود. )محمد، آیه 7(
امدادگری و یاری رساندن به همنوعان در اشکال گوناگون، گام هایی بلند 
برای رســیدن به مقام خالفت الهی انسان است؛ زیرا زمینه و بستر مناسبی را 
فراهم می آورد تا انسان بتواند مسئولیت خالفت الهی را در برابر همه موجودات 

و آفریده ها به عهده گیرد. 
هر انســانی اگر بتواند مسئولیت خود را نسبت به دیگران به خوبی انجام 
دهد و به مدد و یاری دیگران بشــتابد، در مقام خالفت انســانی حرکت کرده 
اســت. امدادگران چه کسانی که در جاده ها به یاری مصدومان می شتابند، چه 
کســانی که در میان آوار ها به نجات زلزله زدگان می روند و چه کســانی که به 
ملتی کمک می کنند تا ابزارهای دفاعی چون پناهگاه بسازند و از شر تجاوزات 
دشــمن در امان باشند )کهف، آیه 94 و 95( و چه کسانی که سد و سیل بند 
یا مانند آن درست می کنند و چه کسانی که از مال مردم حفاظت می کنند تا 
دست تجاوزگران و مجرمان به آن نرسد )کهف، آیه 79( همه مسئولیت خالفت 

الهی خود را انجام می دهند.
نقش امدادگر در لحظات نخستین حوادث، یک نقش واقعا ممتاز و برجسته 
و حیاتی اســت. وقتی به آیات و احادیث مخصوصا آیات قرآن نگاه می کنیم، 

درمی یابیم که این امدادگری در حق مصدومان حوادث از جمله حوادث جاده ای 
تا چه اندازه مهم و حیاتی و انسانی است.  باید توجه داشت که در مسئله نجات 
فرد آسیب دیده  و مصدوم، تنها نجات نسبت به خود مصدوم مطرح نیست،  بلکه 
از نظر خداوند این امدادگری در مرتبه خیلی باالتری مطرح است. چنانکه خداوند 
می فرمایــد: » ومن احیاها فکانما احیی النــاس جمیعاً « نجات یک مصدوم و 
مجروح و آسیب دیده به منزله نجات همۀ بشریت و انسانیت است. )مائده،آیه 
32( چون کســی که به یاری مصدوم حادثه می شتابد و با این کارش حیات و 
زندگی به او می بخشد مثل اینکه انسانیت را احیاء کرده است. پس نقش مهم 
امدادگری در این حوزه، همانند دمیدن روح حیات به انسانیت و بشریت است.
وقتی انسانی در مشکلی قرار گرفته است که جان او را تهدید می کند،  هم 
به حکم وظیفه انسانی خالفت الهی می بایست به یاری او شتافت و هم مقتضی 

احســان انسانی این است که از خود گذشــت و زمانی را برای نجات مصدوم 
اختصاص داد هر چند که کارهای ضروری دیگری داشته باشد؛ زیرا هیچ کاری 

ضروری تر از نجات مجروحین و مصدومین و گرفتاران نیست.
امدادگری به حکم قاعده احسان

عقل انســانی حکم می کند که هر انسانی رفتاری عادالنه داشته باشد. اوج 
عدالت را در احسان می توان یافت؛ زیرا احسان بهترین وجه عدالت است؛ چرا 
که در احسان می توان اجتماع عقل و قلب را دید و در احسان است که قانون 

با مهر و محبت جمع می شود.
قاعده انسانی احسان اقتضاء می کند که هر کسی به یاری دیگری بویژه در 

جایی که جان کسی در خطر است بشتابد. این قاعده گاه موجب می شود تا انسان 
جان خویش را برای نجات جان دیگری به خطر افکند و ایثار کند. امدادگران 
نجات غریق و آتش نشانان این گونه هستند؛ زیرا جانشان را در طبق اخالص 
و احسان می گذارند و جان به خطر می اندازند تا جانی را از خطر مرگ برهانند؛ 
این در حالی است که عقل و قانون به تنهایی حکم به این حرکت نمی کند بلکه 
جنبه احسانی و خالفت الهی انسان است که او را به سوی این عمل می کشاند.
بسیاری از مردمان در زندگی خویش به جای آنکه تنها بر مدار عقل زندگی 
خود را شــکل دهند بر مدار عقل و قلب زندگی می کنند و این گونه است که 
همواره دســت یاری طلبی دیگران را پس نمی زنند و به امداد آنان می شتابند.
خداوند نیز پاسخ احسان امدادگران و یاری کنندگان را به نیکی می دهد وآنان 
را در دنیا و آخرت از برکات و فضل خود بهره مند می ســازد. بهره  ایشــان در 
دنیا آرامش روح و روان و در آخرت بهره مندی از مواهب بسیار بهشتی است.

در قرآن از امدادهای اهل بیت)ع( نسبت به انسانها حتی کافران متجاوز و 
اسیر در بند گزارش هایی آمده است. ایشان به حکم نیکوکاری و در مقام ابرار 
و احســان، نه تنها به فقیران و مسکینان و یتیمان دست یاری می دهند، بلکه 
حتی اســیران جنگی را نیز مورد تفقد قرار داده و از خود می گذرند و به آنان 
یاری می رسانند تا افزون بر زخم اسارت،  زخم دیگری در دل و جانشان نماند. 
این همدردی حتی با دشــمنان اسیر خود گواه این مطلب است که انسان در 
مقام احســان و خالفت الهی، خود را نمی بیند بلکه همانند خداوند رحمتشان 
بر غضب و خشمشان پیشی می گیرد و با خوردن خشم خود نسبت به دشمنان 

به درمان و پرستاری آنها مشغول می شوند. )سوره انسان(

امدادگری؛مصداقاحسانبههمنوع
* علی ممتازی

کسانی که بر فطرت خود باقی باشند و به حکم عقل 
عمل کنند، این گرایش را به سوی خدمت و خیررسانی 
به دیگران به کار می گیرند، اما کســانی که از فطرت 
خود بیــرون رفته اند،  از این گرایش در مســیر ضد 
انسانی بهره می گیرند و به جای آنکه خیر برسانند، شر 

و ضرر به دیگران می رسانند.

امدادگری و یاری رســاندن بــه همنوعان در 
اشــکال گوناگون، گام هایی بلند برای رسیدن 
به مقام خالفت الهی انسان است؛ زیرا زمینه و 
بستر مناسبی را فراهم می آورد تا انسان بتواند 
مسئولیت خالفت الهی را در برابر همه موجودات 

و آفریده ها به عهده گیرد. 

کسانی که زنگار بر دل هایشان نشسته و گرفتار 
سنگدلی و کوردلی می باشند، گرایش به زشتی ها 
می یابند و بــه جای اینکه به کارهای خیر و نیک 
روی آورند و کمک کار نیکوکاران باشند، در کنار 

بدکاران قرار می گیرند.

قاعده انسانی احسان اقتضاء می کند که هر کسی 
به یاری دیگری بویژه در جایی که جان کسی در 
خطر است بشتابد. این قاعده گاه موجب می شود تا 
انسان جان خویش را برای نجات جان دیگری به 
خطر افکند و ایثار کند. امدادگران، نجات غریق ها 

و آتش نشانان این گونه هستند.

نور خوف و نور رجاء: هیچ کدام از این دو بر دیگری غلبه 
ندارد. نه خوف از رجاء بیشتر است و نه رجاء از خوف. 
اگر خوف بر رجا غلبه کند نعوذباهلل، انسان به یاس و 
ناامیدی می رسد و اگر رجاء غالب شود، احساس ایمنی 

و غرور در او به وجود می آید.

ادب الهی اقتضا می کند 
به  نسبت  انســان  که 
خــوف و رجــاء حالت 
تعــادل را در خود حفظ 
و حــد بین غلو و جفا را 
در  انسان  کند.  مراعات 
خوف نه باید افراط کند 
که سر از یاس دربیاورد 
و نــه تفریط که صفت 

امن در او ایجاد شود.

در مطلب حاضر منشأ پیدایش خوف و رجا که مبتنی بر دو دیدگاه 
اســت و حدود الهی خوف و رجا و ضرورت حفظ اعتدال در آن دو 
مورد بررسی قرار گرفته است.این مطلب از ماهنامه پاسدار اسالم 

شماره 414-413 انتخاب شده است.
***

منشأ پیدایش خوف و رجاء
اهل معرفت ادب الهی را براساس سه حالت درونی تعریف می کنند: خوف، 
رجا و سرور. شخص مؤمن وقتی در حال سیر معنوی است، نه می گذارد صفت 
»خوف« در او به سر حد »یأس« برسد، نه اجازه می دهد »امید و رجاء« در 
او به مرز »أمن« برســد و نه »سرور و شادی اش« به »جرئت« تبدیل شود. 

این اولین درجه ادب الهی است.
خــوف مؤمن به یأس، رجای او به ایمنی و ســرورش به جرئت تبدیل 
نمی شود، زیرا انسان اهل معنا و اهل یقین به مبدأ و معاد، هنگامی که در 
مسیر معنویت قرار می گیرد و به حقایق عالم، معرفت پیدا می کند، همیشه 
حد اعتدال را رعایت می کند و از حدود الهی تجاوز نمی کند؛ نه اهل افراط 
اســت و نه گرفتار تفریط؛ لذا از دیدگاه خود درباره »خود و خدا« همواره 

مراقبت می کند تا به اشتباه و خطا نیفتد.
دیدگاه اول: توجه به نقص مطلق جمیع ممکنات

انســان در مرحله اول باید به این امــر اعتراف کند که نه تنها او، بلکه 
جمیع ممکنات، ناقص و محتاج هستند. به تعبیر دیگر هیچ شیئی از خود 
شیئیت ندارد و مستقل نیست. فرقی هم نمی کند که این دیدگاه علمی و 
اســتداللی باشد یا عینی و تجربی. مهم این است که مؤمن سالک همیشه 
چنین نگاهی به خود و تمام عالم امکان داشــته باشد؛ زیرا انسان با چنین 
دیدگاهی حتی زمانی که مشغول طاعت و عبادت خدای متعال هم هست، 
از طاعت و عمل ناقص خود شرمنده است؛ یعنی طاعت و عبادت هم، چیزی 
جز شرمندگی برایش ارمغانی ندارد. چه بسا که نقص انسان به اصل عبادات 

و طاعات او هم که اظهار محامد خداوند است ضربه بزند.
سالکی که به این مراتب رسیده است، همیشه با خود می گوید: »این من 
آلوده و ناقص هستم که چهره عبادت و طاعت پروردگار را مخدوش می کنم.« 
یعنــی هر چند که عبادات، صورت های زیبایی دارند، اما وقتی یک موجود 
ناقص آن را به جا می آورد، نقائصش در آن چهره زیبا تأثیر می گذارد و آن 
را مخدوش می کند؛ لذا همیشــه شرمنده رب است. چهره زیبای طاعات و 
عباداتی که ممکنات انجام می دهند، متعلق به خدا و زشتی هایش مربوط به 
ممکنات است: »ما أصابک من حسنه فمن اهلل و من أصابک من سیئه فمن 
نفسک: هر خیری که به تو می رسد، از جانب خدا است و هر شری که به تو 
می رسد، از جانب خود توست.« )1( آنچه در اختیار داریم و به کار می گیریم، 

همه از اوست؛ ولی همه نقص ها و کاستی ها از ماست.
از یک طرف وجود ما سراســر نقص اســت و از طرف دیگر وقتی خدا 

هســتی و کمالی را به ما عنایت می کند، ما با مصرف نابجا، آن را به نقص 
تبدیل می کنیم. این ما هستیم که خرابکاری می کنیم. او دستور داده است 
که چه کنیم و چه نکنیم، ولی ما دستورات او را نادیده می گیریم و هر کار 
زشتی را که می خواهیم، انجام می دهیم. او به ما گفته که این طور عبادت 
کنید، ولی ما حتی اگر بخواهیم به امر الهی گوش کنیم، عبادت را بی ادبانه 

انجام می دهیم و آن را خراب می کنیم.
اگر انسان چنین نظری به خود داشته باشد و تمام قصور و تقصیرها را از 
جانب خود ببیند، خوف در دلش ایجاد و سراپای وجودش مملو از شرمساری 
می شود. چرا خوف؟ چون انسان می بیند که خدا همه چیز را در اختیارش 
گذاشته، ولی او آن طور که ربش خواسته، عمل نکرده و جوابی هم برای این 
بدبختی اش ندارد. منشأ خوف، این نوع نگاه است و تا این نگاه نباشد، خوف 

در دل انسان پدید نمی آید.
دیدگاه دوم: توجه به رحمت بیکران الهی

در دیدگاه دوم انســان باید همیشه به رحمت واسعه و عنایات و الطاف 
بیکران و نعمت های بی پایان الهی که بدون سؤال و استحقاق به سوی همه 
سرازیر می شود، نگاه و با دیدن آنها، امید و رجا پیدا کند. آیا خدا این همه 
نعمت را از روی اســتحقاق یا به خاطر درخواست ما داده است؟ ما حتی از 

بسیاری از نعمت های خدادادی بی خبریم و نمی توانیم همه آنها را احصا کنیم.
قرآن کریم می فرمایــد: »و ان تعدوا نعمه اهلل ال تحصوها)2(: نمی توانید 
همه نعمت هایی را که خدا به شما داده است، بشمارید!« این الطاف بیکران 
از فیاضیت مطلق خداوند سرچشــمه می گیرد و انسان باید همیشه به این 
فیض دائم نگاه کند. خداوند نعمت های بی حساب دارد، چون فیضش بی نهایت 
است. این دیدگاه دوم، باعث می شود که بنده سالک، به فیض الهی و رحمت 

و لطف پروردگار امیدوار شود.
پس منشــأ خوف و رجا متفاوتند. یکی برخاسته از آگاهی بر احتیاج و 
نقص خویش و جمیع ممکنات اســت و دیگری ناشــی از الطاف و عنایاتی 
است که از جانب پروردگار به سوی بندگان محتاجش جاری می شود. با این 
نگاه، اگر همه ثقلین هم عبادت کنند، ذره ای از خوف انسان کم نمی شود و 
اگر همه گناه کنند، خللی به رجای او وارد نمی شود؛ چون عبادت همه ما 
ســوای اهلل در پیشگاه او اثری جز شرمندگی و شرمساری ندارد و گناه همه 
بندگان هم بیشتر از رحمت بیکران او نمی شود. مومن همیشه باید خود را 

بین این دو دیدگاه نگاه دارد.
مرزهای الهی خوف و رجاء و انواع آن

در بحــث خوف و رجا مرزهایی وجــود دارند که باید آنها را حفظ کرد 
و نســبت به آنها مودب بود. رجاء باید در حدی باشد که خدا تعیین کرده 
اســت و نباید اجازه داد حدود الهی نقص شــوند. حد رجا تا بدانجاست که 
برای انســان حالت غرور و ایمنی ایجاد نشود؛ زیرا در این صورت انسان از 

حال اعتدال خارج و گرفتار آثار سوئی می شود.

امیــدی که رو به فزونی می رود، کاذب اســت و دیگر به آن رجا گفته 
نمی شود، بلکه غروری است که سر از احساس ایمنی درمی آورد. اگر انسان 
ببینــد به وظایف عبودیتش عمل می کند و با امید و رجایی که به لطف و 
رحمت خدا دارد، خللی به انجام تکالیفش وارد نشــده، معلوم می شود که 
امیدش صادقانه است و از مرز الهی تجاوز نکرده است. اما اگر کسی نسبت 
به احکام الهی اهل تهاون )سهل انگاری( باشد و به چشم حقارت به آنها نگاه 
کند، معلوم می شود که امیدش کاذب است و از اعتدال خارج شده است؛ لذا 
اگر کســی آن طور که خداوند فرموده تمام واجبات را انجام بدهد و از تمام 
محرمات اجتناب کند، ولی در درونش به رحمت حق امیدوار باشد، رجایش، 
رجای صادق اســت، ولی اگر حدود الهی را رعایت نکند و نعوذ باهلل، احکام 
الهی را کوچک بشــمارد، رجایش کاذب خواهد بود. کسی که به وظایفش 
عمل نمی کند، بعد هم می گوید من به رحمت پروردگار امیدوار هستم، سر 
از مکاید شــیطان و نفس اماره درمی آورد. پس مالک و معیار تشخیص در 
این مورد، نوع نگاه و نگرش نسبت به اعمال عبادی و تکالیف شرعی است.
در اینجا صفت رجا به صفت »امن« یعنی احســاس ایمنی از مکر خدا 
تبدیل شده است که در بحث ادب الهی، نوعی بی ادبی است. مودب کسی 
است که همراه با عمل به دستورات موال به فضل و کرمش نیز امیدوار باشد. 
چنین رفتاری از مصداق حسن ادب به شمار می آید، اما کسانی که از حدود 

الهی تعدی و تجاوز می کنند، از گروه ظالمین هستند؛ »و من یتعد حدوداهلل 
فاولئک هم الظالمون«. )3(

حد الهی خوف
خوف هم نباید آن طور باشد که به سرحد یاس برسد؛ یعنی انسان باید 
از خودش بترســد، اما نباید ترســش به گونه ای باشد که از حد بگذرد و به 
یاس و ناامیدی کشیده شود، زیرا یاس از رحمت خداوند از بدترین حاالت 
انســان اســت. قرآن کریم هم می فرماید: »انه الییأس من روح اهلل اال القوم 
الکافرون: )4( همانا جز گروه کافران از روح و رحمت الهی ناامید نمی شوند.«

لذا باید گفت که حد الهی خوف این اســت که انســان از رحمت خدا 
قطع امید نکند. خوف دو صورت دارد. گاهی اوقات از برخی اولیای خدا که 
سیرشان در این عالم به نهایت رسیده، زائل می شود. کسانی که خوف ندارند، 
به نهایت کار رسیده اند و دیگر خوف برای آنان ضرورتی ندارد. قرآن کریم 
می فرماید: »اال ان اولیاءاهلل الخوف علیهم و الهم یحزنون« )آگاه باشید که 

بر دوستان خدا نه بیمی است و نه اندوهی.( )5(
ضرورت حفظ اعتدال در خوف و رجاء

پــس باید حالت خوف و رجا را همراه با هم داشــت و هیچ گاه از حال 
تعادل خارج نشد؛ نه نسبت به خوف و نه نسبت به رجاء.

باید به خود نگاه کرد و خوف داشــت و به خدا نگاه کرد و امیدوار بود. 
نباید این طور باشــد که همیشه از خدا توقع داشته باشیم و خود را نبینیم 
و یــا فقــط گناهان را ببینیم و از رحمت الهی غافل و مایوس شــویم. این 
شــیطان است که انسان را از خدا به سوی خود برمی گرداند و به دام غرور 

می اندازد. اگر دیدی به وظیفه ات عمل نمی کنی، بدان که شــیطان دارد تو 
را به سوی خود می کشاند. اگر هم دیدی که ناامید شدی، بدان که باز هم 
در دام شــیطان لعین افتاده ای؛ چون رحمت و مغفرت خدا از همه گناهان 
بیشتر است. خدابینی و خودبینی باید با هم باشد تا نقش تأدیبی و سازندگی 

برای انسان داشته باشد.
امام صادق)ع( در روایتی می فرمایند: »کان ابی عن یقول انه لیس من 
عبد مومن اال فی قلبه نوران...: پدرم می فرمود هیچ بنده مومنی نیست مگر 
اینکه در دل او دو نور وجود دارد«؛»نور خفیه و نور رجاء؛ یکی نور خوف و 
دیگر نور رجاء:)6( هیچ کدام از این دو بر دیگری غلبه ندارد. نه خوف از رجا 
بیشــتر است و نه رجا از خوف. اگر خوف بر رجا غلبه کند نعوذباهلل، انسان 
به یاس و ناامیدی می رسد و اگر رجا غالب شود، احساس ایمنی و غرور در 

او به وجود می آید.
امام صادق)ع( در روایت دیگری فرمودند: »الیکون المومن مومنا حتی 
یکون خائفا راجیا و الیکون خائفا راجیا:  هیچ گاه مؤمن، مؤمن نمی شود مگر 

آنکه هم اهل خوف باشد و هم اهل رجاء.«
الیکون خائفا راجیا حتی یکون عامال لما یخاف و یرجو: و هیچ گاه اهل خوف و 
رجا نخواهد بود مگر آنکه به آنچه از آن می ترسد و به آن امید دارد، عمل کند.«)7(

لذا اگر شخصی بخواهد بفهمد که خائف و راجی است یا نه، باید ببیند 
که آیا به وظایف الهی عمل می کند یا نه؟ و آیا تالشی برای به دست آوردن 

آنچه به آن امید دارد، انجام می دهد یا نه؟
ادب الهی اقتضا می کند که انسان نسبت به خوف و رجا حالت تعادل را 
در خود حفظ و حد بین غلو و جفا را مراعات کند. انسان در خوف نه باید 
افراط کند که ســر از یاس دربیاورد و نه تفریط که صفت امن در او ایجاد 
شود. همچنین باید نه افراط در رجا داشته باشد که سر از امن درمی آورد و 

نه تفریط که یاس در او به وجود می آید.
راجی ترین و خائف ترین بندگان

آیا امید و رجای ما بیشتر است یا معصومین)ع(؟ یعنی آیا ما بهتر از سعه 
رحمت حق و نعمت های الهی خبر داریم یا معصومین؟ مسلم است که در 
ما از رحمت الهی با درک و فهم  اهل بیت)ع( از رحمت الهی قابل مقایسه 
نیست؛ چون در بهترین شرایط، درک رحمت واسعه پروردگار برای ما امری 
»علمی« است و برای آنها امری »عینی«. حال آیا با این وضع ما می توانیم با 
تکیه بر اینکه رحمت خدا واسعه است و مغفرت الهی می تواند همه گناهان 
را بیامرزد و... آنچنان به خدا امید و رجا داشته باشیم که نعوذ باهلل در انجام 
اعمال و وظایف شرعی مان کوتاهی کنیم؟! آیا رجای ما بیشتر است یا رجای 
زین العابدین)ع( که آن طور گریه می کرد و از خدای متعال طلب بخشش و 
نجات از آتش جهنم داشت؟ آیا رجای ما بیشتر است یا رجای علی)ع( که 
در خداشناسی بی نظیر بود؟ رجای ما بیشتر است یا رجای حضرت زهرا)س( 

آیا ما نباید در حاالتمان تجدیدنظر کنیم و مؤدب شویم؟
خوف و رجا در حاالت حضرت زهرا)س(

در روایتی آمده است که وقتی این آیات  نازل شد؛ »و ان جهنم لموعدهم 
اجمعین لها ســبعهًْ ابواب لکل باب منهم جزاء مقسوم« )و قطعا وعده همه 
آنان دوزخ است؛ دوزخی که برای آن هفت در است و از هر دری بخشی از 
آنان وارد می شوند()8( حضرت زهرا)س( با صورت روی زمین افتاد، در حالی 
کــه این جمالت را می فرمود:  »الویل ثم الویل من دخل النار؛ وای وای بر 
کســی که وارد آتش شود! آیا حضرت زهرا)س( معنای رجا را نمی دانست 
که این طور بی تابی می کرد؟ نعوذباهلل! خوفی که داشــت  او را وادار به این 
کارها می کرد؛ وگرنه او با امیدی که دارد، در روز قیامت برای شیعیان طلب 
شفاعت می کند و به خدا می گوید: »خدایا! کسانی را که جزو شیعیان من 
هستند در آتش جهنم نسوزان!« ا گر به روایاتی که درباره حضرت زهرا)س( 

وارد شده مراجعه کنید، هر دو وجه را می بینید.
پی نوشت ها

1- نساء 79.
2- ابراهیم 34.
3- بقره 229.
4- یوسف 87.

حد و مرز خوف و رجاء
آیت اهلل مجتبی تهرانی

انســان اهل معنا و اهل یقین به مبدأ و معاد، هنگامی 
که در مســیر معنویت قرار می گیرد و به حقایق عالم، 
معرفت پیدا می کند، همیشــه حد اعتدال را رعایت 
می کند و از حدود الهی تجاوز نمی کند؛ نه اهل افراط 
است و نه گرفتار تفریط؛ لذا از دیدگاه خود درباره »خود 
و خدا« همواره مراقبت می کند تا به اشتباه و خطا نیفتد.

آگاه باشید که بر دوستان خدا 
نه بیمی است و نه آنان 
اندوهگین می شوند 

امر الهی عزیزتر از فرزند
روزی جمعی از دوستان امام باقر)ع( به منزل ایشان آمدند. یکی از فرزندان 
خردســال ایشان دچار تب شدید و بیماری سختی بود. امام نیز از این موضوع 
سخت ناراحت بودند، به گونه ای که آرامش نداشتند و آثار اندوه در چهره ایشان 
دیده می شد. مهمانان با مشاهده سیمای اندوهگین امام، بر حال ایشان نگران 
شده و با خود گفتند: اگر این فرزند از دنیا برود حتماً از اندوه و پریشانی برای 
امام اتفاقی می افتد. در همین اثنا، صدای گریه زنان از اتاق مجاور شنیده شد، 
و همگی دانســتیم که برای کودک اتفاقی افتاده. اندکی بعد باخبر شــدیم که 
فرزند خردسال امام از دنیا رفته است. امام به اتاق مجاور رفت و پس از ساعتی 
بازگشــت اما بر خالف انتظار حاضرین، دیگر در چهره ایشان اثری از پریشانی 
دیده نشد، به امام عرض کردند: وقتی که ما نزد شما آمدیم به گونه ای پریشان 
بودید که ما نگران حال شما شدیم )اما اینک اثری از ناراحتی در شما نمی بینیم!( 
امام فرمودند: ما نیز )مثل شما( دوست داریم که عزیزانمان تندرست و به دور 
از آســیب باشند، ولی زمانی که امر الهی سر رسید و تقدیر خدا محقق گردید 

)گردن نهادن در برابر( امر خدا برایمان عزیزتر است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج11، ص86

بسته سعادت انسان
قال الصادق)ع(: »خمس خصال من فقد واحدْهً منهن لم یزل 
ناقص العیش، زائل العقل، مشــغول القلب، فاولها: صحهًْ البدن، 
والثانیه؛ االمن، والثالثهًْ؛ السعهًْ فی الرزق، والرابعهًْ: االنیس الموافق 
قلت؛ و ما االنیس الموافق؟ قال: الزوجه الصالحهًْ و الولد الصالح، 

والخلیط الصالح، والخامسهًْ: و هی تجمع هذه الخصال: الدعه«
امام صادق)ع( فرمود: پنج خصلت است که اگر کسی یکی از آنها را 
نداشته باشد، همواره در زندگی اش کمبود دارد و عقل و دلش با مشغله 
و زوال همراه است: اول: صحت و تندرستی دوم: آرامش و امنیت سوم: 
رزق و روزی فراوان چهارم: رفیق و مونس همراه و هم نظر، راوی پرسید: 
همراه هم رأی کیست؟ امام فرمود: همسر و فرزند و همنشین خوب و 

پنجم: که در برگیرنده همه اینهاست، رفاه و آسایش است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- خصال صدوق، ج1، ص 284

چرایی سجده آدم)ع(
پرسش:

آیا سجده مالئکه بر حضرت آدم)ع( به معنی پرستش حضرت آدم 
و نافی توحید و عبودیت خدا می باشد؟

پاسخ:
در این مورد پاسخ های مختلف و گوناگونی گفته شده، ولی پاسخ متقن 
و اســتوار این است که سجده در تمام احوال، عبادت و پرستش مسجود 
نیســت، بلکه در یک صورت عبادت و پرستش محسوب می شود که این 
عمل از اعتقاد به الوهیت و خدایی طرف سرچشمه بگیرد، یعنی او را خدا 
و یــا مبدا کارهای خدایی بداند و با چنین عقیده بر او ســجده کند ولی 
اگر سرچشــمه عمل غیر از این باشــد، مثال به عنوان احترام و تعظیم در 
برابر اولیا و یا پدران و مادران ســجده کند، هرگز عبادت و پرستش تلقی 
نمی شود و از آنجا که سجده فرشتگان علتی جز تعظیم و تکریم آدم نداشت 
و فرشــتگان کوچک ترین اعتقاد به الوهیت او نداشتند طبعا، سجده آنان 

عبادت محسوب نشد.
عن ابی بصیر قال: قلت البی عبداهلل)ع( ســجدت المالئکهًْ  آلدم)ع( و 

وضعوا حباهمم علی االرض قال نعم تکرمهًْ من اهلل تعالی.
ابوبصیر می گوید: از امام صادق علیه الســالم پرسیدم: فرشتگان برای 
آدم)ع( ســجده کردند و پیشــانی های خود را بــر زمین نهادند؟ حضرت 
فرمود بله، به خاطر تکریم آدم که خدا به آن فرمان داده بود و در حدیث 
دیگر فرمود: انما کان ذلک طاعهًْ هلل و محبهًْ منهم الدم)ع(. فرشــتگان با 
این عمل، امر خدا را اطاعت کرده و به آدم اظهار مهر نمودند. )بحاراالنوار، 
ج 911 و 139( قرآن به روشــنی گواهی می دهد که فرزندان یعقوب در 
برابر  »یوســف« ســجده کردند و از این طریق بر خواب »یوسف« تمثیل 
بخشــیدند و هرگز مورد نکوهش پدر قرار نگرفتند؛ چنانکه می فرماید: »و  
رفع ابویه علی العرض و خروا له سجدا...«.پدر و مادر خود را بر روی تخت 

برد و همگان بر او سجده کردند.)یوسف - 100(
این آیه حاکی است که سجده بر انسان در شرایط خاصی عبادت نیست؛  
در شرایع پیشین نیز مرسوم بوده است، هر چند در شریعت اسالم هر نوع 
سجده بر غیر خدا جایز نیست اگر چه عبادت و پرستش هم شمرده نشود. 

)منشور جاوید، آیت اهلل سبحانی، ج 4، ص 54(
بنابراین جای تردید نخواهد بود که فرشتگان برای آدم سجده پرستش 
نکردند، بلکه ســجده برای خدا بود، ولی به خاطر آفرینش چنین موجود 
شــگرفی از باب اطاعت دســتور خدا و عبودیت حضرت حق و خشوع و  
اکــرام در برابر چنین مخلوق با عظمتی که خدای متعال خلق کرده بود، 

سجده کردند.
در کتاب عیون اخبار الرضا از امام علی بن موسی الرضا)ع( نقل شده است:
»سجده فرشتگان پرستش خداوند از یک سو و اکرام و احترام آدم از 

سوی دیگر بود، چرا که ما در صلب آدم بودیم.«
عالمه طباطبایی)ره( ذیل آیه 34 ســوره بقره می نویسد: اینکه بعضی 
چه بسا گمان کرده اند که سجده عبادت ذاتی است و به جز عبادت هیچ 
عنوانی دیگر بر آن منطبق نیست، صحیح نیست و نباید بدان اعتنا کرد، 
برای اینکه چیزی که ذاتی شد، دیگر تخلف و اختالف نمی پذیرد و سجده 
این طور نیست، زیرا ممکن است کسی همین عمل را به داعی دیگری غیر 
داعی تعظیم و عبادت بیاورد. مثال بخواهد طرف را مسخره و استهزاء کند و 
معلوم نیست که در این صورت با اینکه همه آن خصوصیاتی را که سجده 
عبادتی دارد واجد اســت، مع ذلک عبادت نیست، بله این معنا قابل انکار 
نیست، که معنای عبادت در سجده از هر عمل دیگری واضح تر و روشن تر 
به چشم می خورد. خوب وقتی معلوم شد که سجده عبادت ذاتی نیست، 
بلکه قصد عبادت الزم دارد، پس اگر در سجده ها مانعی تصور شود، ناگزیر 
از جهت نهی شرعی و یا عقلی خواهد بود و آنچه در شرع و یا عقل ممنوع 
است، این است که  انسان با سجده خود برای غیرخدا، بخواهد برای آن غیر، 
اثبات ربوبیت کند و اما اگر منظورش از سجده صرف تحیت و یا احترام او 
باشد، بدون  اینکه ربوبیت برای او قائل باشد، بلکه صرفا منظورش انجام یک 
نحو تعارف و تحیت باشد و بس، در این صورت نه دلیل شرعی بر حرمت 

چنین سجده هایی هست و نه عقلی )ترجمه  المیزان، ج 1، ص 189(
در کتاب احتجاج طبرســی از موســی بن جعفر از پدران بزرگوارش 
روایــت آمده که فرمــود: مردی یهــودی از امیرالمومنین)ع( از معجزات 
رســول خدا)ص(، پرسید که آن جناب در مقابل سایر انبیاء چه معجزاتی 
داشت؟ مثال همین آدم ) آن قدر بزرگ بود که( خدا مالئکه را وادار کرد تا 
برای او ســجده کنند، آیا از محمد)ص( نیز چنین احترامی کرد؟ علی)ع( 
فرمود: درست است همین طور بود،  ولکن سجده مالئکه برای آدم، اطاعت 
و عبادت آدم نبود و مالئکه آدم را در مقابل خدا نپرســتیدند، بلکه خدای 
تعالی آنان را بر این کار واداشت، تا اعترافی باشد از مالئکه بر برتری آدم و 
رحمتی باشد از خدا برای او، ولی محمد)ص( را فضیلتی باالتر از این داد، 
خدای جل و عال با آن بزرگی و جبروتی که دارد و با تمامی مالئکه اش، بر 
محمد صلوات و درود فرســتاد و صلوات فرستادن مومنین بر او را عبادت 
خود خواند و تو ای یهودی تصدیق می  کنی که این فضیلت بزرگتر است. 

)احتجاج، ج 1، ص 314(

5- یونس 62.
6- الکافی، ج 2، ص 67.

7- همان؛ ص 71
8- حجر 44-43.


