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صفحه 8
  شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ 

۲۶ صفر ۱۴۳8 - شماره ۲۱۴۹8

پرسش و پاسخ

در حدیث قدسی نقل شده که خداوند به حضرت داود)ع( وحی کرد: 
ای داود! مرا شکر گزاری کن! داود گفت: چگونه تو را شکرگزارم، حال آنکه 
شــکرت مستحق شکری دیگر است. خداوند فرمود: ای داود! این اعتراف 

کردن را، از تو به جای شکر قبول می کنم و به آن راضی شدم.)1(
همچنین در حدیث قدســی دیگر امام صادق)ع( نقل کرده است که 
خداوند به موســی)ع( وحی فرستاد: ای موسی! مرا چنان که سزاوار است 
شــکرگزار. موسی)ع( گفت: پروردگارا، تو را چگونه چنان که سزاوار است 
شکرگزارم، در صورتی که هر شکری که تو را بنمایم آن نعمتی است که 

تو به من داده ای؟
خداوند فرمود: ای موســی! اکنون که دانستی آن شکرگزاریت هم از 

من است، حق شکر مرا بجای آوردی، آن طور که سزاوار من است. )2(
____________________________

1- سخن خدا )کلیات احادیث قدسی(، سیدحسن شیرازی، ص 201
2- همان، ص 202

قال االمام علی)ع(: من اعطی اربعاً لم یحرم اربعا: من اعطی الدعاء، 
، و من اعطی التوبه، لم یحرم القبول، و من اعطی  لم یحرم االجابــْهً
االســتغفار، لم یحرم المغفرهًْ، و من اعطی الشکر، لم یحرم الزیادهًْ. 
امام علی)ع( فرمود: کسی را که چهار چیز دادند، از چهار چیز محروم نباشد: 
با دعا از اجابت کردن، با توبه از پذیرفته شدن، با استغفار از آمرزش گناه، با 

شکرگزاری از فزونی نعمت ها.)1(
_________________________________________

1- نهج البالغه - حکمت 135

چهار ارزش برتر

)بدان ای سالک راه حق!( پسرم! گناهان را، هرچند کوچک به نظرت 
باشــند، سبک مشمار »انظر الی من عصیت« و با این نظر، همه گناهان، 
بزرگ و کبیره اســت. به هیچ چیز مغرور مشــو و خدای تبارک و تعالی 
را که همه چیز از اوســت و اگر عنایت رحمانی اش از موجودات سراســر 
عالم وجود لحظه ای منقطع شود، اثری حتی از انبیای مرسلین و مالئکه 
مقربین باقی نخواهد ماند... در هر حال، حضور او را فراموش مکن و مغرور 

به رحمت او مباش، چنانچه مایوس نباید باشی.
و مغرور به شــفاعت شافعان مباش که همه آنها موازین الهی دارد، و 

ما از آنها بی خبریم. 
مطالعه در ادعیه معصومین و ســوز و گداز آنان از خوف حق و عذاب 
او، سرلوحه افکار و رفتارت باشد. هواهای نفسانی و شیطانی نفس اماره ما 

را به غرور وا می دارد، و از این راه به هالکت می کشاند.)1(
________________________________________

1- صحیفــه امام، ج 18، ص 520، نامه امام خمینی)ره( به فرزندش 
سیداحمد)ره(

حق شکرگزاری خداوند

سالک الهی به هیچ چیز مغرور نمی شود

پرسش:
چه بسترها و زمینه هایی موجبات پیدایش شکر و سپاس را 

برای نعمت های الهی فراهم می آورد؟
پاسخ:

سراسر هستی را نعمت های گوناگون خدا فرا گرفته و انسان با اندکی 
تفکر درمی یابد که جای هیچ بهانه ای برای ناسپاســی نیســت. از این رو 
به جای طرح این سوال که چه چیزی موجب سپاسگزاری انسان از خدا 
می شــود، باید پرسید کجای هستی سزاوار شکر و سپاس نیست؟ با این 
وصف خداوند متعال با کرم و بزرگواری، از بســیاری از نعمت های خود 
چشــم می پوشد، و آنها را به رخ انسان نمی کشد، تنها در مواردی برخی 
نعمت های بزرگ و مهم را به طور کلی یادآور می شــود، تا شاید انسان ها 
سپاس او را به جای آورند که در اینجا به چند نمونه آن اشاره می کنیم:

1- فهم و بصیرت
در قرآن کریم )سوره نحل آیه 78( ضمن یادآوری نعمت بزرگ »درک 
و فهم« انسان، آن را از موارد شکرگزاری می داند: »و جعل لکم السمع و 
االبصار و االفئده لعلکم تشکرون« خداوند برای شما گوش و چشم و دل 

قرار داد شاید سپاسگزار باشید.
2- رزق و روزی و پیروزی

پیروزی بر دشمن و رزق و روزی نیز به نوبه خود از موجبات مهم سپاس 
از خداوند اســت که انسان با اندکی دقت درمی یابد که در سراسر گیتی 
کسی جز خداوند رازق نیست و در شرایط سخت تنها او یاور انسان است.
خداوند در سوره انفال آیه 26 می فرماید: به یاد آورید آن هنگام را که 
اندک بودید و در شمار مستضعفان این زمین، بیم آن داشتید که مردم، 
شما را از میان بردارند، و خدا پناهتان داد و یاری کرد و پیروز گردانید و 

از چیزهای پاکیزه روزی داد، باشد که سپاس گویید.
3- خلق شب و روز

از جمله مواردی که ســبب شکرگزاری فراوان می شود، خلقت شب 
و روز اســت که خداوند با یک استدالل محکم، انسان را به یگانگی خود 
هدایت می کند و ضمن بیان شگفتی شب و روز، انسان را به سپاسگزاری 
فرا می خواند: »از رحمت اوســت که شب و روز را پدید آورد تا )در شب( 
بیاســایید و )در روز( به طلب روزی برخیزید. باشد که سپاسگزار باشید. 

)قصص- 73(
4- قانون الهی

از جایگاه های دیگر شــکر، دریافت احکام خدا و تدین به دین الهی 
اســت که از بزرگترین نعمت های خدا است و سبب رشد روحی و تکامل 
انسان و اداره جامعه انسانی می گردد. قرآن مجید در چندین مورد ضمن 
تشریع احکام الهی و ابراز لطف و عنایت خدا، مسلمانان را به تقوا و تشکر 
از او فرا می خواند. به عنوان مثال پس از بیان وجوب روزه و قســمتی از 
احکام آن می فرماید: »لعلکم تشــکرون« )بقره- 185( شاید شما از خدا 
سپاسگزاری کنید. همچنین پس از بیان احکام غسل، وضو، تیمم و سوگند 

خورده می فرماید: لعلکم تشکرون« )مائده 6 و 89(
5- تسلط بر طبیعت

خداوند جهان آفرینش را چنان تنظیم نموده که انسان بتواند بر همه 
آن تسلط یابد و برای زندگی خود از آن سوی جوید. امروزه انسان از عمق 
اقیانوس ها تا اوج کهکشان ها را تا حدودی مسخر خود کرده است. از این 
رو باید سپاسگزار همه باشد و از نعمت گستر و منعم غافل نشود. از میان 
همه پدیده ها و منابع سرشار زندگی، خداوند دریاها را مثال می زند تا انسان 
وظیفه سپاسگزاری را به جای آورد. »اوست که دریا را آرام کرد، تا از آن 
گوشت تازه بخورید و زیورهایی بیرون آرید و خویشتن را بدان بیارایید و 
کشــتی ها را می بینی که دریا را شکافته به پیش می روند تا شما از فضل 

خدا روزی بطلبید و شاید سپاسگزاری کنید. )نحل-14(

موجبات شکر

قرآن کریم آخرین کتاب آســمانی و پیــام جاودانه خداوند برای 
انسان هاســت. خداوند متعال در این کتاب با تبیین مبانی، سرخط ها، 
اصول و ارزش های زندگی مؤمنانه و موحدانه، انسان را به سوی زندگی 
موردپسند خود هدایت می کند. وقتی گوینده، خدا و مخاطب، انسان 
است، اگر چه گوینده باید در چارچوب فهم و شعور مخاطب سخن بگوید 
و این گونه هم سخن گفته است، اما انتظار اینکه مثل دیگر انسان ها در 
ورطه  تعارف ها و تشریفات معمول در ارتباط های اجتماعی انسانی قرار 
گیرد، انتظاری نابجا و ناشدنی است. وقتی خداوند سخن می گوید انتظار 
این است که با صراحت، روشن، حکیمانه، عاری از تکلف و تعارف و جامع 
سخن بگوید. در قرآن کریم برخی از انسان ها به حیوانات تشبیه شده اند 
و برخی تعابیری که در تعامالت روزمره انسان ها، زشت تلقی می شود، 
به کار رفته است؛ برخی از مخالفان قرآن، ناآگاهانه خواسته اند از این 
گونه مسائل بهره جسته و ساحت آن را به بی ادبی، دشمنی با انسان ها و 
جزم اندیشی متعصبانه متهم کنند؛ غافل از اینکه اگر قرآن، سراسر، تملق 
از انسان ها بود و به جای هدایت مشفقانه و صریح، به تحسین چاپلوسانه 
روی می آورد و با الفاظی که لعاب روشنفکرانه دارد به طرح دیدگاه های 
خود می پرداخت، به طریق اولی سزاوار متهم شدن به خاستگاهی انسانی 
بود. در نوشتار حاضر به یکی از شبهاتی که با دستاویز قرار دادن سبک 
گفتاری قرآن کریم، تالش می کند تا قرآن را معلول ذهن بشری معرفی 

کند، اشاره شده و مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.    
***

چکیده شبهه
مسلمانان می گویند قرآن کتاب مهربانی و رحمت، و اسالم، دین صلح و صفا 
اســت؛ ولی با بررسی آیات آن، خالف این ادعا ثابت می شود؛ در آیات متعددی 
از قرآن، اکثریت انســان ها با صفاتی چون نادان، بی عقل، بی ایمان و ... معرفی 
شده اند؛ گویا تنها کسانی که به اسالم گرویده اند، انسان یا انسان کاملند و دیگر 
انســان  ها بی شعور و فاقد فهم و درک! حتی در قرآن به برخی از انسان ها القابی 
مانند میمون، سگ، االغ، ... داده شده و پاره ای انسان ها از جانوران بدتر شمرده 
شــده اند؛ حال جای این پرسش هســت که این چه ترحم و مهربانی نسبت به 
انسان هاســت؟! آیا تمام این القاب بدان سبب نیست که عده ای نمی خواستند 
مطیع سخنان بی منطق قرآن و پیامبر آن شوند؟! از سوی دیگر آیات قرآن مملو 
از امر به قتال، قتل و جهاد است و کمتر از صلح و سلم سخن رفته است؛ بنابر 
این چگونه می توان ادعای مسلمانان را پذیرفت در حالی که واقعیت خالف آن 

را گواهی می دهد!
مقدمه 

قرآن کریم، به عنوان آخرین کتاب الهي نازل شــده برای انســان ها، جامع 
همه علوم، معارف و حکمت هایی است که برای هدایت انسان به سوی سعادت 
حقیقي اش الزم است؛ قرآن در پی آن است که خوب و بد، زشت و زیبا و درست 
و غلط را بی پرده و بدون تعارف بیان کند و انسان ها را به وضعیت خودشان آگاه 
کرده و معیار انسانیت از غیر آن را بازشناساند؛ خداوند چون انسان ها، مجامله گر 

بررسی یک شبهه درباره نگاه قرآن کریم به برخی انسان ها

معیار انسانیت
 از دیدگاه 
قرآن کریم

و اهل تعارف نیســت که با ادبیات چاپلوسانه بخواهد برای خود مرید و مشتری 
گرد آورد؛ بنابر این هرکس را با آنچه صفت واقعی اوست و به خوبی وضعیت او 
را معرفی می کند، توصیف می کند! »کرامت« انسان در میان دیگر موجودات از 
جمله اموري است که قرآن کریم بر آن پای می فشرد اما از منظر قرآن، کرامت 
ذاتی بشر هرگز مانع آن نیست که با سوء اختیارش راه نادرست را برگزیند و به 
مانند حیوانات زندگی کند؛ از نگاه قرآن، انسان موجودی است که هم غرایز، امیال 
و نیازهای حیوانی را در خود دارد و هم استعداد پرواز تا مراتب بلند معنوی و الهی 
را؛ اگر به نیازها و کشش های عالی خود پاسخ مناسب ندهد و به تزکیه و تهذیب 
نفس خویش همت نگمارد، در غرایز و شهوات حیوانی فرو رفته و شاید وجودی 
گمراهتر از حیوان هم پیدا کند؛ مالک انســانیت در نظرگاه قرآن، نه پوســت و 
خون و استخوان، بلکه صفات و رفتارهای انسانی است که ریشه های آن در روح 

دمیده شده از جانب خداست! 
انسان از منظر قرآن کریم

از منظر قرآن کریم انســان مظهر جالل و جمال خداوند و داراي ارزش ها و 
ویژگي هایی اســت که او را از دیگر موجودات ممتاز ســاخته و کرامت بخشیده 
است؛ در آیات قرآن براي انسان جایگاه و ویژگي هاي مثبت و منحصر به او مطرح 
شــده اســت که برای دیگر موجودات نیست؛ در ادامه به پاره ای از آن ویژگی ها 

اشاره می کنیم:
 زمین و زمان براي انسان هاست؛ خداوند تمام زمین و موجودات آن را براي 
انسان خلق کرده است: »ُهَو الَِّذي َخلََق لَُکْم ما فِي الْْرِض َجِمیعاً؛ اوست که همه  

آنچه در زمین است را برای شما آفرید!«)1(

انســان خلیفه  خدا در زمین: »َو إِْذ قاَل َربَُّک لِلَْمالئَِکِة إِنِّي جاِعٌل فِي الْْرِض 
َخلِیَفًة؛ و آن هنگام که پروردگارت به فرشــتگان گفت: من در زمین جانشیني 

)نماینده اي( قرار خواهم داد.«)2(
باالترین ظرفیت پذیرش علم و آگاهی در میان مخلوقات، برای انسان است: 
»َو َعلََّم آَدَم الْْسماَء ُکلَّها ثَُمّ َعَرَضُهْم َعلَي الَْمالئَِکِة َفقاَل أَنِْبُئونِي بَِأْسماءِ هُؤالءِ إِْن 
ُکْنُتْم صاِدقِیَن؛ و آگاهی از همه  نام ها را به آدم آموخت؛ سپس آنها را بر فرشتگان 
عرضه کرد؛ پس فرمود: از آن نام ها به من خبر دهید اگر از راستگویان بودید!«)3(

معنا شناسی کرامت انسان در قرآن
ِیّباِت َو  ْمنا بَِني آَدَم َو َحَملْناُهْم فِي الَْبِرّ َو الَْبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الَطّ »َو لََقْد َکَرّ
ْن َخلَْقنا تَْفِضیال؛ و همانا فرزندان آدم را گرامي داشتیم و  لْناُهْم َعلی َکِثیٍر ِمَمّ َفَضّ
آنها را در خشکی و دریا به حرکت در آوردیم و از طیبات روزی شان کردیم و بر 

معنایی تطبیقی و مقایسه ای؛ در تکریم، خود فرد انسانی مورد نظر است. به خالف 
تفضیل، که پای مقایسه و نسبت سنجی انسان با غیراوست و اگرچه او را بر غیرش 

برتری داده اند، اما هردو در اصل آن موهبت شریکند.
 نعمت عقل در وجود انسان قرار داده شده است که در وجود سایر موجودات 
نیست و وجود این نعمت مایه کرامت اوست؛ اما انسان در باقی نعمت ها با دیگر 
آفریدگان شریک است؛ هرچند آن نعمت ها را در حد تمام تر و کامل تر دارد و از 
این رو بر آنها برتری داده شده است.)6( بنابر این انسان بر سایر موجودات برتری 
دارد و نباید بگونه ای زندگی کند که در مرتبه  آنها قرار گیرد. اگر قرآن برخی از 
انسان ها را با القاب و صفات حیوانی یاد می کند، بدان سبب است که آنها کرامت 
و برتری خود را نسبت به سایر موجودات و از جمله حیوانات، نادیده گرفته و به 

زندگی پست روی آورده اند.
برخی از خصوصیات انسان، معلول و نتیجة کرامت ذاتی اوست؛ مانند اینکه 
مسجود مالئکه، )7(جانشین خداوند در زمین، )8( امانت دار خدوند، )9( دارای روح 

خدایی، )10( و نیز دارای اختیار است. )11( ویژگی های دیگری )12( نیز برای آدمیان 
بیان شــده که نشــان از جایگاه واالی انســان در دیدگاه قرآن دارد؛ در مقابل، 
اگر انســان ها از فرصت ممتازی که برایشــان مهیا شده به خوبی استفاده کنند 
و اســتعدادهای خود را شــکوفا کرده و مراتب اخالق الهی را بپیمایند، به مقام 
کرامت اکتسابی و قرب الی اهلل نائل می شوند و به بهشت خداوند بار می یابند؛ اما 
کســانی که از تسلیم در برابر خداوند سرباز زده و راه شهوت پرستی و سرکشی 
در مقابل اهلل را برمی گزینند، در همان مرتبه  غرائز حیوانی گرفتار شــده و حتی 
ممکن است به اسفل سافلین و پائین ترین مراتب حیوانی و نبانی نیز سقوط کنند؛ 
چنان که خداوند در ســوره  نبأ از زبان کافران حکایت می کند که در روز قیامت 
آرزو می کنند: »ای کاش خاک بودیم!«. این سبک بیانی و تربیتی قرآن دستاویز 
برخی از مخالفان شده تا بر قرآن خرده گرفته و این امر را ناشی از منشأ غیرالهی 
آن به حساب آورند! در ادامه به برخی از این اشکاالت اشاره کرده و وجه حکیمانه  

آن را بقدر مقدور تبیین خواهیم کرد:
آواز درازگوشان! 

یکم: در آیة 171 از سوره  بقره چنین آمده است: »َمَثل )تو در دعوت( کسانی 
که کفرورزیدند، بسان کســی است که )گوسفندان و حیوانات را برای نجات از 
خطر( صدا می زند ولی آنها چیزی جز سر و صدا نمی شنوند؛ )و حقیقت و مفهوم 
گفتار او را درک نمی کنند؛ این کافران، در واقع( کر و الل و نابینا هســتند؛ از 

این رو چیزی نمی فهمند!
در این آیه کریمه کافران به چهارپایانی تشــبیه شــده اند که هرچه آنها را 
مورد خطاب قرار می دهی، چیزی متوجه نمی شوند. پیامبر با وجود مخالفت های 
چندباره کافران و پافشــاری آنها بر نپذیرفتن پیام الهی باز هم می کوشید آنها 
را به توحید و یگانه پرســتی دعوت کند. خداوند به پیامبر یادآوری می کند که 
اصرار او برای ایمان آوردن کافران، حاصلی ندارد! آنها همانند گوسفندانی که از 
صدای چوپان، تنها همهمه ای را می  شنوند، از فهم سخنان تو که همه به سود 
ایشان است، کرند و چون در پاسخ به تو حرف صحیحی، که معنای درستی را 
افاده کند ندارند، پس الل هم هســتند و چون پیش پای خود )حقیقت دنیا و 
مرگ( را نمی بینند، گویی کور هم هستند! پس کافران هیچ چیزی را نمي فهمند؛ 
چون همه راه های فهم و تعامل انسانی ، یعنی چشم، گوش و زبان، به رویشان 
بســته شده است. )13( بنابر این عدم شناخت راه صحیح و عدم درک درست از 
آن حقایق، زندگی آنها را به مرتبه  حیوانات فروانداخته اســت؛ زیرا وجه تمایز 
انســان با حیوان، عقل و شعور انسان است و زمانی که انسان از عقل خود سود 

نجوید، با حیوان برابر خواهد بود!
دوم: در آیة 60 سورۀ مائده چنین آمده است: » ای پیامبر! بگو: »آیا شما را به 
بدتر از ]صاحبانِ [ این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم؟! همان ها که خدا لعنتشان 
کرده و بر آنان خشــم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان و پرستندگان طاغوت 

را قرار داده است؛ آنها فرومنزلت تر و گمراه ترند.
خطاب این آیه برخی از یهودیان و کفار که دین اســالم و ایمان به خدا را 
تحقیر و مســخره می کردند. خداوند می فرماید: اگر ایمان به خدا الیق استهزاء 
باشد، یقینا کفر به خدا و پرستش طاغوت بدتر و رسواتر است ؛ زیرا راه شما)کفر( 
به جایی منتهی شده و می شود که برخی از شما به صورت میمون و خوک مسخ 
شــده اید؛ آیه کریمه به واقعیتی تاریخی و حقیقتی ایمانی اشاره می کند و اصال 

در صدد استهزای کافران نیست!)14(
بنابر این اگر هنگام تأمل در آیات قرآن به مبانی هستی شناسانه، انسان شناسانه 
و ارزشی قرآن و نیز هدف و رسالت آن در تربیت انسان غفلت زده و گرفتاردر تاروپود 

عالم ماده توجه کنیم و متوجه باشیم که در این کتاب، خداوند با انسان ها سخن 
می گوید نه انســانی با انسان دیگر، هرگز به تعبیرها و توصیف های قرآن خرده 
نخواهیم گرفت؛ زیرا هشیار کردن انسان ها به مسیری که در حال پیمودن آن 
هستند و وضعیتی که در آن قرار دارند، رسالت پیامبر و کتاب آسمانی است و 
در این عرصه، هیچ گونه تعارف و ظاهرسازی و پنهان کاری، مقبول نیست! همین 
قرآن هنگامی که از تعامل انســان ها بایکدیگر ســخن می گوید، مسخره کردن، 
لقب های زشــت به یکدیگر دادن و دشــنام و دیگر رفتارهای زشت را نکوهش 

کرده و انسان ها را از آن بر حذر می دارد!)15(
قرآن وجه تمایز انسان با حیوان را تعقل می داند؛ اما درباره کسانی که حق را 
می پوشانند )کافران( می گوید: آنها کر و اللند و هر مقدار به حق، دعوتشان کنی 

نمی شنوند و نمی فهمند! زیرا بنای بر نشنیدن و نفهمیدن دارند!)16(
در جای دیگر کسانی را که گوش دارند اما سخن حق را نمی شنوند، چشم 
دارند و با آن عبرت نمی گیرند، قلب دارند و با آن فهم نمی کنند، حیوان به شمار 

آورده است؛ چرا که از وجه تمایز انسان با حیوان )یعنی تعقل( بهره نجسته اند!)17( 
معیار قرآن، اکثریت یا تعقل؟

از نگاه معرفت شناسی قرآن کریم ،پاره ای از امور برای شناخت حق از باطل 
مانــع ایجاد کرده و آدمی را به گمراهی می کشــند. یکي از چیزهایی که باعث 
تضعیف عقل می شــود و انسان را از رســیدن به بینش درست و مطابق با حق 
محروم می کند، معیار دانســتن »رأي اکثریت« است. قرآن کریم در همه جا به 
سود عقل و در حمایت از تعقل به نکوهش معیاردانستن اکثریت برخاسته است. 
اکثر انســان ها به علل گوناگون به سوي اکثریت کشیده مي شوند و در برابر نظر 
اکثریت، تســلیم می شوند؛ قرآن کریم از این رفتار نامعقول و غیرمنطقی انتقاد 
کــرده ومی فرماید: »اگر از اکثریت مــردم پیروي کني تو را از راه حق منحرف 
مي کنند!«)18( در جای دیگر به علت این نکوهش اشاره کرده و می فرماید: دلیل 
ناموجه بودن معیار اکثریت این اســت که اکثر مردم پیرو گمان و حدســند نه 
پیرو تعقل، علم و یقین! همین که چیزي در خیالشــان پیدا مي شــود، دنبالش 
را می گیرنــد و به آن اطمینان می یابند؛ پــس به رأی اکثریت اعتماد نکن! این 
توصیه یعنی استقالل بخشیدن به عقل و دعوت به معیارقرار دادن تعقل است.)19(

از منظر قرآن کریم آنچه معیار شناخت و آگاهی است تعقل، تجربه، سخن 
پیامبران و کتاب های آسمانی و شهود عرفانی است و راه های دیگری چون نظر 
اکثریت، باورهای پدران، ... در واقع موانع شناخت صحیحند. پس انسان باید به 
جای تکیه بر رأی اکثریت، از تعقل و تعبد نســبت به آموزه های پیامبران الهی 

سود جسته و به آن تکیه کند.
اگر امروز با دقت به اوضاع جهان بنگریم می بینیم اکثر جنگ ها، کشمکش ها و 
ظلم ها نتیجة خودکامگی و رأی اکثریت بوده و هست؛ بلکه این اکثریت هستند 
که دنیا را پر از فســاد و فحشــا کرده اند و راه رســیدن به خوشبختی و زندگی 
شایســته را بر همه بســته اند. رأی اکثریت ،امروزه دنیا را به بن بست اقتصادی 
وسیاســی کشانده و مشکالت غیرقابل حلی را بر مشکالت روزمره مردم افزوده 
است. در تمام ادوار تاریخ، بیشتر مردم، کافر، گمراه و هواپرست بوده و همیشه 
حق خواهان اندک بوده اند. از این رو امام امیر المؤمنین علی)ع( به ما ســفارش 
می کند که در راه هدایت از اندک بودن حق خواهان نهراسید »ال تستوحشوا فی 

طریق الهدی لقلة أهله«.)20(
نتیجۀ سخن

قرآن کریم برای مقام انسان، ارزش و کرامِت شأن او حساب ویژه اي گشوده 
اســت. اگر در مواردی انسان ها را با القاب و صفات به ظاهر نکوهیده ای توصیف 
کرده ، یا ناظر به ساخت وجودی انسان است)21(و یا به انحراف او از مسیر حق 
و پشت کردن به کرامت ذاتی و راضی شدن او به فروکاهیدن در مرتبه  حیوانات 
اشاره می کند. اساسا در رابطه  میان خدا و انسان نمی توان به قوانین جاری میان 
انســان ها استناد کرد و سخن خداوند را به مسائلی که در تعامالت انسانی معنا 

می یابد، تقلیل داد. 
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*از منظر قرآن کریم آنچه معیار شــناخت و آگاهی است تعقل، تجربه، سخن پیامبران و کتاب های 
آسمانی و شهود عرفانی است و راه های دیگری چون نظر اکثریت، باورهای پدران و ... در واقع موانع 
شناخت صحیحند. پس انسان باید به جای تکیه بر رأی اکثریت، از تعقل و تعبد نسبت به آموزه های 

پیامبران الهی سود جسته و به آن تکیه کند.
***

* قرآن کریم برای مقام انســان، ارزش و کرامِت شأن او حساب ویژه اي گشــوده است. اگر در مواردی برخی از 
انســان ها را با القاب و صفات به ظاهر نکوهیده وحیوانی یاد می کند ، یا ناظر به ساخت وجودی انسان است و یا به 
انحراف او از مسیر حق و پشت کردن به کرامت ذاتی و راضی شدن او به فروکاهیدن در مرتبه  حیوانات اشاره می کند. 

بسیاری از آفریده های خود برتری شان دادیم.«)4(
از جمله ویژگی هایی که قرآن کریم برای انسان برشمرده و به سبب اهمیت آن 
الزم است به صورت جداگانه مورد بحث قرار گیرد، کرامت انسانی است؛ برخالف 
تصور باطلی که قرآن را توهین کننده به انســان معرفی می کند، بررسی دقیق و 
منصفانه به وضوح نشان می دهد که قرآن کریم به کرامت ذاتی انسان باور دارد 
و آن را مبنایی ضروری برای کرامت اکتسابی او می داند؛ اما آنچه معیار و میزان 
قضاوت نهایی درباره انســان به حساب می آید، همانا کرامت اکتسابی است که 
در قرآن تحت عنوان »تقوا«)5( از آن نام برده شده است. کرامت ذاتی، ویژگی ای 
اســت که خدا در وجود انســان قرار داده و تحسین آن هم بیش و پیش از خود 
انســان، به آفرینننده و خداوندگار او سزاوار است اما کرامت اکتسابی، مرتبه ای 
است که انسان با بهره بردن از کرامت ذاتی و با تالش و عمل خود به آن دست 

می یابد و مستحق پاداش و تکریم می شود.
در این آیة توجه به چند نکته حائز اهمیت است: 

کرامت ذاتی برای همه  فرزندان آدم است و هیچ قیدی، اعم از ایمان و اسالم، 
مطرح نشده است.

برای انسان کرامت یافته ،همه  امکانات، وسائل، فرصت ها وظرفیت های حرکت 
و تالش و سازندگی مهیا شده است.

زمینه های الزم برای دست یابی او به رزق طیب فراهم است.
عالوه بر تکریم انسان، او را بر بسیاری، بلکه همه  آفریده های خداوند برتری 

داده اند.
تفاوت میان تکریم و تفضیل این است که تکریم معنایی است نفسی و تفصیل، 

*از نگاه قرآن، انسان موجودی است که 
هم غرایز، امیال و نیازهای حیوانی را در 
خود دارد و هم اســتعداد پرواز تا مراتب 
بلند معنوی و الهی را؛ اگــر به نیازها و 

کشش های عالی خود پاسخ مناسب ندهد و به تزکیه و 
تهذیب نفس خویش همت نگمارد، در غرایز و شهوات 
حیوانی فرو رفته و شاید وجودی گمراهتر از حیوان هم 
پیدا کند؛ مالک انسانیت در نظرگاه قرآن، نه پوست و 
خون و استخوان ، بلکه صفات و رفتارهای انسانی است 
که ریشه های آن در روح دمیده شده از جانب خداست! 

نعمت عقل   *
وجــود  در 
انســان قرار 
شــده  داده 
اســت که در 

نیست  موجودات  سایر  وجود 
و وجود این نعمت مایه کرامت 
باقی  در  انســان  اما  اوست؛ 
نعمت ها با دیگــر آفریدگان 
شریک است؛بنابر این انسان 
بر سایر موجودات برتری دارد 
و نباید بگونه ای زندگی کند که 

در مرتبه  آنها قرار گیرد. 

یکی از وظایف مسلمانی دعوت و تبلیغ دینی است که در ادامه رسالت 
و تبلیغ پیامبران قرار می گیرد. نویسنده در این مطلب ضمن بررسی نقش 
تاثیرگــذار دعوت و تبلیغ بی مزد و اجرت مودت و اطاعت اهل بیت 

رسول خدا را به عنوان اجر رسالت آن حضرت تبیین کرده است.
***

پیامبری؛ نمایندگی از خدا
نبی و رســول هر چند انسان های برگزیده ای از سوی خداوند برای ماموریت 
هدایتگری انسان به سوی صراط مستقیم عبودیت الهی هستند، )بقره، آیه 213؛ 
آل عمران، آیات 33 و 51( اما هر انســانی به حکم عقل و شرع می بایست نقش 
پیامبری را ایفا کند؛ زیرا انسان وقتی حقیقتی را کشف کرد نمی تواند آن را کتمان 
کنــد و بایــد در مقام امر به معروف و نهی از منکر و اصول دیگر اخالقی و دینی، 
آن حقیقت را به گوش دیگران برســاند و رســالت تبلیغ حقیقت و پیام رسانی را 

به درستی انجام دهد.
ابالغ و تبلیغ حقایق از جمله حقایق دینی، وظیفه ای همگانی است و نمی توان 
در این امر حتی در برابر فشارها و سختی ها کوتاه آمد و بی هیچ ترس و  واهمه ای 
از دشمنان، مسئولیت و وظیفه اخالقی و دینی خود را انجام داد. )احزاب، آیه 39(
بر این اســاس هر انسانی به حکم عقل و اخالق و شریعت می بایست خود را 
موظف و مکلف به تبلیغ حقیقت نماید و از کتمان آن ولو با ســکوت و خاموشی 
اجتناب کند؛ چرا که کتمان حقیقت گناهی بزرگ و نابخشــودنی اســت. )بقره، 

آیات 146 و 159 و 174(
مسلمان می بایست افتخار کند که عقل و شرع، او را موظف و مکلف کرده تا 
در نقــش نمایندگی خداوند به تبلیغ حق از جمله حقایق دینی بپردازد و مردم 
را نســبت به معارف و احکام الهی آگاه ســازد. کسی که در جایگاه مبلغ نشسته 
می بایســت خود را همانند پیامبری بداند که از سوی خداوند ماموریت دارد که 

معارف و حقایق را به گوش دیگران برساند.
اجرت و مزد در برابر رسالت و تبلیغ

اجرت به معنای مزد و پاداش است. به این معنا که انسان در قبال کار و خدماتی 
که  ارائه می دهد، چیزی را به عنوان بهای آن دریافت می کند. اجرت می تواند طبق 
یک قرارداد یا شبه قرارداد مشخص شود به طوری که طرفی که خدمات می گیرد 
موظف باشد تا پس از دریافت خدمات، آن اجرت و مزد را بپردازد. اجرت می تواند 
اجرت معین و مسما باشد که دو طرف بدان متعهد می شوند یا اجرت مثلی باشد 

که طبق عرف تعیین و پرداخت می شود.
در داستان حضرت موسی)ع( و دختران شعیب)ع(  آن حضرت به آبدهی رمه 
می پردازد، در حالی که هیچ قرارداد و تعهدی در میان نبوده است؛ اما شعیب)ع( 
از موسی)ع( دعوت می کند تا برای پرداختن اجرت آب دادن به گوسفندانش به 

نزدش برود. )قصص، آیه 25(
پس عرف اقتضا می کند که انسان نسبت به خدمات و کاری که دیگری انجام 
می دهد نوعی تشــکر فراتر از تشکر زبانی داشته باشــد و مزد و پاداشی را برای 

ارائه کننده خدمات در نظر بگیرد.
ساحران و جادوگران به فرعون پیشنهاد می کنند تا در ازای مقابله با حضرت 

مزد رسالت از زبان رسول اکرم)ص(
 هادی دوست محمدی

موسی)ع( در صورت موفقیت، اجرتی در نظر گرفته شود، فرعون نیز این پیشنهاد 
را می پذیرد.)اعراف، آیات 113 و 114؛ شعراء، آیات 41 و 42(

اجرت جعاله که نوعی قرارداد اســت در آیه 72 ســوره یوسف در قبال پیدا 
کردن جام و پیمانه شاهی مطرح می شود. چنانکه در آیه 233 سوره بقره نیز از 
اجرت به دایه شیرده و در آیه 24 سوره نساء از اجرت عقد تمتع )صیغه موقت( 

سخن میان آمده است.
پس اجرت گرفتن در برابر کار و خدمات، هم مشروع و هم معقول بوده و در 
طول تاریخ در میان تمامی اقوام سابقه و پیشینه داشته است.)کهف، آیات 77 و 

94؛ قصص، آیه 25؛ اعراف، آیات 113 و 114(
همین مســئله موجب شــده تا وقتی پیامبران به دعوت و رســالت و تبلیغ 
پرداختند، مســئله اجرت رسالت مطرح شــود. اما پیامبران به دفع دخل مقدر 

پرداخته و پیش از آنکه مســئله اجرت در  میان مردم مطرح شــود، آن را انکار 
کردند و بصراحت اعالم داشــتند که هیچ تقاضایی به عنوان اجرت و مزد رسالت 
نمی خواهند و این کار را به عنوان یک مســئولیت و وظیفه الهی می دانند.)یس، 
آیات 14 و 20 و 21؛ یونس، آیات 71 و 72؛ هود، آیات 25 و 29؛ شــعراء، آیات 

106 و 109 و 124 و 127 و 142 و 145 و 161 و 164 و 177 و 180(
حرمت اجرت رسالت و تبلیغ

برخی از اجرت ها در اســالم حرام دانسته شده است. از جمله این اجرت های 
حرام می توان به اجرت زنا )نور، آیه 33(، اجرت سخنان باطل)لقمان، آیه 6(، اجرت 
غنا و آوازه خوانی لهو و لعب)همان؛ نورالثقلین، ذیل آیه( و مانند آنها اشاره کرد.
از آیات بسیاری از جمله آیات پیش گفته از سوره شعراء به دست می آید که 
اجرت خواهی برای تبلیغ دین الهی، خالف ســنت الهی و سیره انبیا و پیامبران 
الهی است. به این معنا که پیامبران موظف و مامور به تبلیغ بودند و نمی توانستند 

هیچ گونه مزدی دریافت کنند. 
آنان هیچ گونه مزدی را دریافت نمی کردند. به این معنا که خودشان را کل مردم 
قرار نمی دادند و زندگی خودشان را از طریق اموال و هدایا و بخشش های مردمی 
تامین نمی کردند. از همین روکه آنان راه درآمدی داشتند که محتاج مردم نشوند. 
حضرت ابراهیم)ع( و حضرت شعیب)ع( و بسیاری از پیامبران بنی اسرائیل چوپانی 
می کردند. حضرت داود)ع( نخســت چوپانی می کرد و سپس در زمان حکومت و 
خالفت خویش بر یهود، زنبیل بافی و زره بافی داشــت و ازاین راه ارتزاق می کرد. 

پیامبر گرامی)ص( از درآمد تجاری و ثروت همسرش استفاده کرد.
همین روش، ســیره علما نیز در طول تاریخ بوده است. علمای بزرگ شیعه 
نیز کار می کردند و از راه کار کردن ارتزاق می نمودند. شهید اول به هیزم فروشی 
می پرداخت و از آن راه امرار معاش می کرد. بسیاری از علمای برجسته در سابق 
به کارهای کشــاورزی پرداخته و در ســاعاتی دیگر از روز هم به تدریس و تبلیغ 
می پرداختند؛ زیرا هدف علما از کار کردن این بود که نیازمند دیگران نباشند، نه 
آنکه ثروتی را گرد آورند. از همین رو، با کمترین تالش یک زندگی در سطح توده 
مردم یا کم تر از آن داشــتند و بقیه روز را به تبلیغ و رسالت می پرداختند. وقتی 
هدف از کار کنزاندوزی نباشد، می توان فرصت بسیاری برای کارهای دیگر فراهم 
آورد. البته برخی از آنان از خواب خویش می زدند و بر خود سختی روا می داشتند 

تا در ساعت بیشتری در خدمت مردم باشند.
اصوال اقتضای اخالص آن اســت که انسان بی مزد و اجرت و تنها برای رضای 
خدا کار کند. کســی که توقع مزد و اجرتی دارد سخنش کمتر مورد پذیرش قرار 
می گیرد، بویژه اگر مخاطب احساس کند که وی می خواهد از طریق القای برخی 
از مسائل و مکلف کردنش به برخی از امور از او استفاده مالی کرده و درآمدی برای 
خودش داشته باشد. اگر کسی از همان آغاز تبلیغ به مسئله زکات و خمس اشاره 
کند و سپس خود را مامور الهی در جمع آوری خمس و زکات معرفی نماید، به طور 
طبیعی با واکنش منفی مردم مواجه خواهد شد. با آنکه زکات و خمس خود دارای 
مصارف مشخصی اســت و خمس و زکات برای فقیران جامعه گردآوری می شود 
اما اگر مانند برخی از نهادهای گردآوری صدقات بگونه ای عمل شــود که به جای 
فقیران کارمندان و ساختمان های آنان نو نوال شود، مردم از آنان گریزان خواهند شد.

مودت اهل بیت)ع( اجرت رسالت پیامبر)ص(
براســاس آیات قرآن پیامبر)ص( هر چند اجرت مادی درخواســت نکرد، اما 
یک اجرت معنوی از مردم مســلمان و مومن درخواست کرد. این درخواست آن 

حضرت)ص( به دستور خداوند بوده است. 
خداونــد بیان می کند پیامبر گرامی)ص( نیز هماننــد دیگر پیامبران الهی، 
درخواســتی به عنوان مزد و اجرت رسالت نداشــت؛ )انعام، آیه 90؛ یوسف، آیه 
104؛ فرقان، آیه 57؛ سبا، آیه 47؛ ص، آیه 86( چرا که مزد رسالت پیامبر)ص( 

بر عهده خداست. )سبا، آیه 47(
با این همه ایشــان مامور می شود تا یک مزد خاص از مردم درخواست کند 
که همان مودت و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت است. خداوند در آیه 23 
سوره شوری به پیامبر)ص( فرمان می دهد و می فرماید: ُقل اَلّ أَْسأَلُُکْم َعلَْیِه أَْجًرا إاَِلّ 
الَْمَوَدهًَْ فِي الُْقْربَی ؛ بگو هیچ مزد و اجری از شما جز مودت در خویشان نمی خواهم.

پس مودت خویشــان که همان اهل بیت عصمت و طهارت براساس روایات 
تفسیری بسیاری از فریقین هستند، به عنوان اجر و مزد رسالت از سوی خداوند 
تنها برای پیامبر)ص( مطرح می شود. به این معنا که در میان پیامبران الهی، تنها 
پیامبر گرامی است که مزدی را به حکم الهی درخواست می کند که همان مودت 
در خویشان ایشان است.اما این مزد که یک مزد معنوی و اجرت غیرمادی است، 
مزدی نیست که فایده اش برای پیامبر)ص( باشد؛ چرا که مزدی است که فایده و 
ســودش به خود مردم  بازمی گردد. از همین رو که خداوند به آن حضرت فرمان 
داده و می فرماید: بگو: »هر مزدی که از شما خواستم آن از خودتان است! مزد من 

جز بر خدا نیست و او بر هر چیزی گواه است.« )سباء، آیه 47(
پــس مــزد و اجرتی که آن حضرت )ص( به عنوان مزد رســالت و پیامبری 
می خواهد یک امر معنوی به عنوان مودت و محبت خویشــان است که بازگشت 
آن نیز به خود دوستداران و اهل مودت است؛ زیرا بر اساس آیه 57 سوره فرقان 
این مزد رسالت، راهی به سوی خداست؛ یعنی انسان مومن با مودت به اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( راهی به سوی خدا می یابد و در صراط مستقیم قرار می گیرد. 
خداوند می فرماید: بگو: »بر این رســالت  اجری از شما طلب نمی کنم، جز اینکه 

هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش در پیش  گیرد.« )فرقان، آیه 57(
این مطلب از آیات قرآن به دست می آید که ایمان چیزی جز محبت نیست 
که خداوند در دل های بندگانش قرار می دهد، )حجرات، آیه 7( پس مومنان واقعی 
کسانی هستند که محبت خداوند را کسب می کنند؛ و از آنجا که محبت خداوند 
تنها در سایه محبت پیامبر)ص( به دست می آید: بگو: »اگر خدا را دوست دارید، 
از من پیروی کنید تا خدا دوســتتان بدارد و گناهان شــما را بر شما ببخشاید و 
خداوند آمرزنده مهربان اســت.« )آل عمران، آیه 31( الزم است تا این محبت را 
از طریــق اطاعت خــدا و پیامبر)ص( بویژه اطاعت از امر الهی به عنوان محبت و 
مودت به ذی القربی و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( به نمایش گذارند. از همین 
رو خداوند در ادامه این آیه می فرماید: بگو: »خدا و پیامبر را اطاعت کنید.« پس 

اگر رویگردان شدند، قطعاً خداوند کافران را دوست ندارد. )آل عمران، آیه 32(
همچنیــن خداوند در آیات قرآن بیان می کند که این ذوی القربی که نفس 
و فرزندان پیامبر)ص( هســتند) آل عمران، آیه 61(، کسانی هستند که خداوند 
والیت آنان را واجب دانســته )مائده، آیــه 55 و 3( و به عنوان اولوا االمر معرفی 

کرده است.)نساء، آیه 59(
آنچه مســلم اســت اینکه تاکید پیامبر بر دوست  داشتن اهل بیت ایشان به 
عنوان اجر معنوی رسالت، ناظر به اطاعت و پیروی از آن بزرگواران است و صرف 
داشتن محبت قلبی نمی تواند هدف و منظور پیامبر باشد زیرا این دوست داشتن 
باید تجلی عینی و خارجی در عالم واقع و در صحنه زندگی و اجتماع داشته باشد 

که در قالب اطاعت و فرمانبرداری از آن حضرات ظهور و بروز می کند.

* اقتضای اخالص آن است که انسان بی مزد 
و اجرت و تنها بــرای رضای خدا کار کند. 
کسی که توقع مزد و اجرتی دارد سخنش 

کمتر مورد پذیــرش قرار می گیرد، بویژه اگر مخاطب 
احساس کند که وی می خواهد از طریق القای برخی از 
مسائل و مکلف کردنش به برخی از امور از او استفاده 

مالی کرده و درآمدی برای خودش داشته باشد.
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