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صفحه 6
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹6 

۲۸ ذیحجه ۱4۳۸ - شماره ۲۱۷۲6

پذیرش رســتاخیز نه تنها هدفمندی آفرینش را روشــن 
می کند، بلکه سبک زندگی انسان را با انسان دیگر متفاوت 

می سازد.

خداوند  وضعیت آخرتــی منکران را به گونه ای 
تصویر و ترسیم می کند که جز خواری برای آنان 
بهره ای نیست. بنابراین، منکران رستاخیز همه 
نواقص خود را به آخرت منتقل می کنند و در جایی 
که همه اهل کمال هستند، اینان گرفتار نقص و 

بی کمالی می باشند.

مومنان به رســتاخیز، انســان های با هدف های بسیار 
واال می باشــند و تمام همت و تالش خویش را مصروف 
رسیدن به آن اهداف می کنند. در این مسیر گام نخست را 
تقوای از هرگونه زشتی ها و پلیدی های عقالنی و عقالیی 
و شرعی می دانند و نمی گذارند گرد ناپاکی و زشتی ها به 

دامن آنان بنشیند.

* با نهایت تأسف امروز اصول تعلیمات اسالم و پیامبران خدا در بسیاري از جوامع اسالمي به طور کامل عمل نمی شود، لذا 
چهرة این جوامع چهرة مسلمانان راستین نیست. در حالي که در برخي از کشور هاي غیرمسلمان بهتر از مسلمانان به اصول 

مورد نظر اسالم عمل می کنند.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

بشارت ملک الموت به مومنین
فیالکافیعنالباقر)علیهالسالم(َحَضَرَرُسوُلاهللِ)صلیاهللعلیهوآلِه(
َرُجاًلِمَنالْنَْصاِرَوَکانَْتلَُهحاٌلحسنهًْعنَدرسوِلاهلل،َفَحَضَرُهِعْنَد
مْوتِِهَفَنَظَرإِلَیَملَِکالَْمْوِتِعْنَدَرأِْسِهَفَقاَللَُهَرُسوُلاهللِاَْرفِْقبَِصاِحِبی
ُمْؤِمٍن َعْیناًَفإِنِّیبُِکِلّ ُدِطْبنَْفســاًَوقَِرّ َفَقاَللَُهَملَُکالْمْوِتیَاُمَحَمّ

َرفِیٌقَشِفیٌق)1(
مردیازانصارکهموردعنایترسولخدابود،حضرتبههنگام
مرگشباالیســراوحاضرشــدوعزرائیلراباالیسرشمشاهده
کرد،بهاوفرمود:ایملکالموتبادوســتویاورمنمهربانباش.
ملکالموتگفت:ایمحمد!چشمتروشنوخیالتآسودهباشدکه

منباهمهمومنانمهربانم.
مردیبودکهموردتوجهوعنایتحضرت]رسولخدا)ص(]بود

وحالخوبیپیشآنبزرگوارداشت.
َفَحَضَرُهِعْنَدمْوتِِه،درهنگاممرگ،حضرتباالیسراوحاضرشدند.
َفَنَظَرإِلَیَملَِکالَْمْوِتِعْنَدَرأِْسِه،حضرتدیدندکهملکالموت

آنجاحاضراستوروحاینبندهمؤمنرامیخواهدقبضکند.
َفَقاَللَُهَرُســوُلاهللِ)ص(اَْرفِْقبَِصاِحِبی،]حضرتبهملکالموت

فرمودند]مالحظهرفیقمارابکن.
ْم)2(ایناست.یعنیحضرتبرایاینکهجاندادن َعِزیٌزَعلَْیِهَماَعِنُتّ
اوآسانبشودنگرانبودندوبهملکالموتفرمودندکهمالحظهاش

رابکن؛قبضروحاوراآسانبکن.
َعْیناً،]ملکالموت ُدِطْبنَْفساًَوقَِرّ َفَقاَللَُهَملَُکالْمْوِتیَاُمَحَمّ
بهایشانعرضکردکهایمحمد!]راحتباش،چشمتروشنباشد،

دلتآرامباشد.
ُمْؤِمٍنَرفِیٌقَشِفیٌق،اینآنمژدهایاستکهبرایمؤمنین َفإِنِّیبُِکِلّ
خیلیمهماست.بهپیغمبرعرضکردکهمنبامؤمنینرفیقم،یعنی
باآنهارفقومدارامیکنم؛شفیقم،یعنیمهربانموباآنهاشفقتدارم

ونمیگذارمکهخیلیناراحتبشوند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1(الشافی،ص۸۸۷
ْنأَنُفِسُکْم 2(بخشــیازآیه12۸ســورهتوبه»لََقْدَجاءُکْمَرُسوٌلِمّ
ْمَحِریٌصَعلَْیُکمبِالُْمْؤِمِنیَنَرُؤوٌفَرِّحیٌم«،هماناشمارا َعِزیٌزَعلَْیِهَماَعِنُتّ
پیامبریازخودتانآمدکهرنجوزیانشمابراوگراناست،به]هدایت]

شمااصرارداردوبهمؤمناندلسوزومهرباناست.
*شرححدیثدرابتدایدرسخارج،94/2/2۸

*پایگاهاطالعرسانیدفترحفظونشرآثاررهبرمعظمانقالب

خواب خوشی که امام دید
همســرامام)ره(میگفتند:حدود1/5ماهقبلازعملجراحی
امامخمینــی)ره(کهمنجربهرحلتآنبزرگواردر14خردادســال
136۸شمسیشد،امامبهمنفرمودند:خوابخوشیدیدهاموبرای

تونقلمیکنمولیتازندهامراضینیستمبرایاحدینقلکنی.
درخوابدیــدمکهفوتکردهوازدنیارفتهام.حضرتعلی)ع(
تشــریفآوردندومراغســلدادندوکفنکردندوبرجنازهامنماز
خواندند،سپسپیکرمرادرمیانقبرنهادندوآنگاهفرمودند:اکنون
راحتهستی؟عرضکردم:راحتهستمولیدرجانبراستمکلوخی

وجودداردکهمراناراحتمیکند.
حضرتعلی)ع(آنکلوخرابرداشــتهودستمرحمتبرهمان
قسمتازبدنمنکهناراحتبودکشیدندوآنگاهبهطورکلیناراحتی

برطرفگردیدوراحتشدم.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.بهنقلازمرحومســیداحمدآقاخمینی)ره(:داستاندوستان،ج
5،ص249.

تصرفات جزئی در اموال دیگران
س: آیا تصرفــات جزئی مثل رد شــدن از روی مصالح 
ساختمانی کنار خیابان، یا بعضی چیزهای کم ارزش دیگران 

که به دست ما می رسد، اشکال دارد یا نه؟
ج:اگرموجبتضییعاموالنشود،اشکالنداردواستفادهازاموال
دیگر-هرقدرکمارزشهمکهباشد-اگرمورداعراضمالکنباشد،

بدونرضایتمالکجایزنیست.

آموزه های اسالمی بر موضوعاتی چون توحید و نبوت و معاد به عنوان 
اصول دین اسالم تأکید دارد؛ زیرا این اصول است که مسیر زندگی و سبک 

آن را تحت تأثیر شگرفی قرار می دهد.
باور انسان به رستاخیز و معاد به عنوان مقصد حرکت و تالش ها، تمامی 
زندگی شــخص را دگرگون می کند. این گونه اســت که نمی تواند کاری را 
بی مالحظه هدف انجام دهد و یا از کاری بی توجه به آثار آن در هدف، فرار کند.
نویســنده در این مطلب با استناد به آموزه های قرآنی گوشه ای از آثار 

ایمان به معاد را در سبک زندگی دنیوی شخص تبیین کرده است.
***

رستاخیز، هدف آفرینش
یکیازمسایلمهمبرایهرانسانخردمند،دغدغههدفمندیآفرینشاز
جملهآفرینشانساناست؛زیرابیشناختآن،نمیتواندبهزندگیاشمعنایی
بخشــدوازپوچیوبیهودگیرهایییابد.اینکهســرانجامزندگیبشردردنیا،
مرگیاســتکهپایانانساناست،نهتنهاانگیزهحرکتوتالشرادرآدمیاز
میــانمیبرد،بلکهپوچیوبیمعناییرابرتمامزندگیاشحاکممیکند؛چرا
کههردماینامکاناســتکهمرگاورادریابدولذاتالشبیمعناســتواگر

تالشیانجاممیشوددرمحدودهپاسخگوییبهنیازهایفوریاست.
ازسویدیگر،پایانزندگیبامرگ،بهمعنایبیقانونیوهرجومرجاست؛
چراکهقانونانسانیهرچندفراگیروسختگیرانهباشد،انسانهابهسادگیآن
رادورخواهندزد؛چراکههرکسیمیخواهدبیشترازدیگرانازاینمدتکوتاه
زندگیبهرهبردوبهنیازهایحیوانیخودپاسخیکاملدهد؛زیراآنچیزیکه

برخیهاســوالمیکنندچــراکافرانازرفــاهونازونعمت
برخوردارندوليافرادباایمانمعموالبسختيروزگاررامیگذرانند؟

درپاسخاینسؤالتوجهبهدونکتهضرورياست:
1-اینکهتصورمیشودملتهايفاقدایمانوپرهیزگاريغرق
درنازونعمتند،اشــتباهياستکهازاشتباهدیگريسرچشمه
میگیــردوآنثروترادلیلبرخوشــبختيدانســتناســت.
بسیاريازمردمفکرمیکنندکههرملتيصنایعشپیشرفتهترو
ثروتشبیشترباشد،خوشبختتراستدرحاليکهاگربهدرون
اینجوامعتوجهکنیمودردهايجانکاهيکهروحوجسمآنهارا
درهممیکوبدازنزدیکببینیم،قبولخواهیمکردکهبسیارياز
آنهابیچارهترینمردمرويزمینهستند،بگذریمازاینکههمان
پیشرفتنسبي،نتیجةبهکاربستناصولي،همانندکاروتالشو
نظموحسمسئولیتاستکهدرمتنتعلیماتپیامبرانقراردارد.
چنديقبلاینخبردرجرائدمنتشرشدکهدرنیویورك،یعني
یکــيازثروتمندترینوپیشــرفتهتریننقاطدنیايمادي،براثر
خاموشيناگهانيبرق،صحنةعجیبيبهوجودآمد،یعنيبسیاري
ازمــردمبهمغازههاحملهبردندوآنهاراغارتکردند،تاآنجاکه
ســههزارنفرازغارتگرانبهوسیلةپلیسبازداشتشدند.مسلماً
تعدادغارتگرانواقعيچندینبرابراینعددبودهوتنهااینعده
بودهاندکهنتوانستندبهموقعفرارکنند،ونیزمسلماستکهآنها
غارتگرانحرفهاينبودهاندکــهنفراتخودرابرايچنانحملة
عموميازقبلآمادهکردهباشــند،زیراحادثةناگهانيبودهاست.
بنابرایــن،نتیجهمیگیریمکهبایکخاموشــيبرق،دههاهزار
نفــرازمردمیکشــهرثروتمندوبهاصطالحپیشــرفتهتبدیل
به»غارتگر«شــدند،ایننهتنهادلیلبــرانحطاطاخالقيیک
ملتاســت،بلکهدلیلبرناامنيشــدیداجتماعينیزمیباشد.
افزونبرمشــکلامنیت،نابسامانيهايفراواناجتماعيدیگري
نیزدرچنینجوامعيوجودداردکهآنهانیزبهنوبةخودبســیار
دردناکنــد،باتوجهبهاینحقایق،ثروترانبایدباخوشــبختي
اشــتباهگرفت.]1]یادســتکممیتوانگفتثروتعاملاصلي

خوشبختينیست.

نقشایمانبهرستاخیزدرزندگیدنیوی
* اکبر معتمدی

بهناموجدانمیشناسیم،فطرتوخردذاتیاستکهمبتنیبرحقیقتبزرگ
دیگریاستکهدرچارچوببیهدفیآفرینشنمیگنجد.

بهسخندیگر،وجدانزمانیمعنامییابدکهبرایانسانفطرت،قائلشده
باشــیم.اینفطرتباخاستگاههدفمندیومبتنیبرپروردگاریخداوند،معنا
مییابدوکسیکهمرگراپایانزندگیمیداند،پروردگاریرانپذیرفتهاست
واعتقادیبهرفتارمبتنیبرفطرتوخردووجدانندارد،بلکهتنهاچیزیکه
برایاواهمیتدارد،همینپاسخگوییبهخواستههایغریزیونفسانیاست.
اماپذیرشربوبیتبهمعنایایناستکهجهانراآفریدگاریبهنامخداست
کهبراساسحکمتوهدفیآنراساختهوپرداختهاست.برایناساس،الزم
استتاآنچهراساخته،ربوبیتکندتابههدفواالیآفرینشآفریدههایشبرسد.
ازآنجاکهدستیابیبهتماماهدافآفرینشدرزندگیمادیدنیویشدنی
نیســت،رستاخیزومعادبهعنوانکاملکنندهاینمعناخودرانشانمیدهد.
درحقیقترســتاخیزبهیکمعناهمانهدفنهاییآفرینشاستوانسانها
بهعنواناشــرفآفریدههایخداوندیمیبایستدرمسیریحرکتکنندکه
اهدافاینآفرینشتحققیابد.اینجاستکهمسئلهآموزههایعقالنیووحیانی
برایتبیینوتوصیفاینمسیرحرکتمطرحمیشودومسئلهنبوتبهعنوان

راهنمایوحیانیازسویپروردگارخودرانشانمیدهد.
بنابراین،میتوانگفتکهپذیرشرســتاخیزنهتنهاهدفمندیآفرینشرا
روشنمیکند،بلکهسبکزندگیانسانراباانساندیگرمتفاوتمیسازد؛چرا
کهانسانباورمندالزماستتابرایدستیابیوتحققاهدافآفرینشدررستاخیز
مســیرمشخصیراکهعقلووحیتبیینکردهبپیماید؛ایندرحالیاستکه
انسانمنکررستاخیز،نیازیدرخودنمییابدتابراساسمالكهاییزندگیخود
راتعریفوساماندهیکند.اینگونهاستکهتفاوتدودستهزندگیمومنانو

منکراندرسبکزندگیبهخوبینمایانمیشود.

معاد، بازگشت به سوی کمال
معادازریشــهعربیعادیعوددراصلمعودبوده)لسانالعرب،ابنمنظور،
ج9،ص460(وبهمکانیکهبازگشــتوعوددرآناتفاقمیافتد،گفتهشده

است.)التحقیق،مصطفوی،ج۸،ص254(
درفرهنگاصطالحاتقرآنیواسالمی،معادبرعالمآخرتاطالقمیشود.
)لسانالعرب،ابنمنظور،ج9،ص460(وبهمکانیکهبازگشتوعوددرآناتفاق

میافتد،گفتهشدهاست.)التحقیق،مصطفوی،ج۸،ص254(
درفرهنگاصطالحاتقرآنیواسالمی،معادبرعالمآخرتاطالقمیشود
)لسانالعرب،ابنمنظور،ج9،ص460(کهسراییغیرازجهاندنیویاستکه

اکنونبشردرآنزیستمیکند؛زیرابازگشتانسانبهآنجاست.
درحقیقت،بازگشــتانسانبهسویخداوندوحضوردرقیامتبرایآغاز
زندگیازنوعدیگراستکهبازندگیدردنیابسیارمتفاوتاستهرچندکهدر

اموریباآنمشتركمیباشد.
درحقیقتمعادوچگونگیآناختالفاست.برخیمعادراجسمانیمیدانند
کهآموزههایاســالمیووحیانیبهصراحتبرآنداللتدارد؛امااهلحدیث
ازاهلسنت،جســمانیبودنرابهمعناییغیرازجسمانیبودنمیدانندکه
متکلمانشیعیبرآنباورند.اهلحدیثازاهلسنت،روحراجسمیمیدانند
کهدربدنجریانداردوآنراهمانندجریانآتشدرزغالویاآبدرگلویا
روغندرزیتونمیدانند.ایندرحالیاستکهمتکلمانشیعیمعادجسمانی
وروحانیراپذیرفتهاند؛زیراروحراامریمجردمیدانندکهدرقیامتبهبدن
بازمیگردد.)المبداوالمعاد،مالصدرا،ص463ونیزبحاراالنوار،ج۷،ص4۷(

براساسآموزههایوحیانیقرآن،معادورستاخیزامریشدنیوبرایخداوند
آساناست)ابراهیم،آیات19تا21ونیزنحل،آیات3۸و40وعنکبوت،آیات

19و20وآیاتدیگر(
همهپیامبرانبراصولیچونتوحیدومعادتأکیدداشتهوبدانخواندهواز
خشمالهیدرقیامتوعذابدوزخاندازوبهبهشتآخرتبشارتدادهاند.)نجم،
آیات36تا4۷(ایندرحالیاستکهمخالفانبهانکارآنپرداختهوپذیرشآن
راخرافهوامریباطلدانستهوبهاستهزایاینتفکرپرداختهاند.)اسراء،آیات49

و51ونیزمومنون،آیات35و۸2و۸3وآیاتدیگر(
آنــانزندگیرابهعالمدنیامحدوددانســتهومرگرانیســتیونابودی
بیبازگشتمیشناسند.)اسراء،آیات49و9۸وصافات،آیه16وواقعه،آیه4۷(
ایندوگونهتفکردورویهوســبکمتفاوتاززندگیراسببمیشودکه
دراینجابهآنپرداختهمیشــود؛زیراهدفازاینمطلبآناســتکهبدانیم
تفکروباوربهرستاخیزیاانکارآن،چهتأثیرونقشیرادرزندگیوسبکآن

بهجامیگذارد.

گرایش به نابهنجاری ها با انکار رستاخیز
ازآیاتقرآنبهدســتمیآیدکهبزهکاریورفتارهاینابهنجارعقالنیو
عقالییوشرعیازسویمنکرانرستاخیزامریطبیعیاست؛زیراانکارمعاددر
نهایتبهمعنایپوچیوبیهودگیدرزندگیدنیاستوشخصاگرهمآفریدگاری
خداوندراپذیرفتهباشد،چونمنکرربوبیتاوست،هدفیبرایآفرینشخداوند
نمییابدوزندگیرامحدودبههمیندنیامیداندومیکوشــدتابههرشکلی

شدهازآنبهرهبردوغرایزخویشرااشباعکند.
منکرانرستاخیزبهطورطبیعیمنکرپروردگاریاوهستند.اینگونهاست
کهکفردرایشانوجهآشکاراستوهرمنکررستاخیزیدرنهایتگرایشبه

کفرداشتهوبخشیازحقیقترامیپوشاندونمیپذیرد.)رعد،آیه5(
منکرانرستاخیزبهسببهمینتوصیفوتحلیلوتبییننادرستازحقایق
هســتیاستکهدچارپوچگراییمیشوندوهستیوزندگیبرایآنانبیمعنا
میشودوبرایآنهیچمفهوموباطنینمییابند.بنابراین،همههستیهمانند

واژگانیپوچوبیمعناستکهنمیتوانبهآندلبست.
آنانحتیاگرخداوندرابهآفریدگاریبشناسندوبپذیرند،برایخداوندجز
نقشخالقیتقائلنیستندواینگونهاستکهنسبتبهپروردگاریخداوندو
ربوبیــتویازدرانکاردرمیآیندوبدانکفرمیورزند؛چراکهبرایخداوندو
کارهایشحکمتوفلسفهوهدفیمعتقدنیستندتاپروردگاریخداوندرابپذیرند.
پــسجهانآفرینشازجملهآفرینشانســانراامریبیهودهوپوچوبیمعنا
شمارندوارزشیبرایآننمیدانند.)مومنون،آیه15ودخان،آیات35تا39(
ازمهمترینآثارایننگاهبههستیوزندگی،انتخابمسیرنادرستدرزندگی
وســبکآناســت؛چراکهبرایهستیوآفرینشجهانوجانخود،هدفو
حکمتینمییابند.لذاالزمنمیدانندتادرمسیریخاصحرکتکنند.ازاینرو
همهمســیرهایزندگیوسبکهایآنرایکسانارزیابیمیکنند؛بلکهبهآن
سبکزندگیدلمیبندندوگرایشبیشتریمییابندکهخواستههاینفسانی
وغریزیآنانرابیشــترارضاکند.برایناساسدرگمراهیازراهمستقیمگام

برمیدارندوازراهراستدورمیشوند.)واقعه،آیات4۷تا51(
بازتابارضایخواستهغریزیونفسانیدرزندگیدنیوی،چیزیجزظلم
وستمگریدرحقدیگراننیست؛زیراهرکسیمیکوشدتابیشترینبهرهرااز
دنیاومادیاتآنببردودراینراههرکسیکهمانعارضایهواهاینفسانیاو
شود،لگدکوبمیشود.بنابراینتعجبینداردکهمنکرانقیامتومعاد،انسانهای
ســتمگریدرزندگیدنیویخودباشندوبهکسیحتیازبستگانوخویشان

نزدیکخودهمرحمنکنند.)رعد،آیات5و6ونیزاسراء،آیات9۸و99(
انتخابچنینسبکزندگیبرایاینانچیزیجزخسرانبههمراهنخواهد
داشت؛زیرااینانسرمایهوجودیوفرصتطالییوکوتاهعمروحضورشاندر
دنیارابهبهایپاســخبهغرایزوهواهاینفسانیازدستمیدهندوچیزیاز
کماالترابهدســتنمیآورندتاسرمایهآخرتیآنانباشد.ازاینروزیانکاری
آنانامریطبیعیخواهدبودودرآخرتچیزیازکماالتراباخودنخواهند
داشت؛چنانکهدردنیانیزجزنقصوزشتیهارابرایخودرقمنزدهاند.)احقاف،

آیات1۷و1۸(
خداونددرآیات15تا1۸سورهصافات،وضعیتآخرتیمنکرانرابهگونهای
تصویروترسیممیکندکهجزخواریبرایآنانبهرهاینیست.بنابراین،منکران
رستاخیزهمهنواقصخودرابهآخرتمنتقلمیکنندودرجاییکههمهاهل
کمالهستند،اینانگرفتارنقصوبیکمالیمیباشند،چراکهسرمایههایانسانی
خودرادردنیاازدســتدادهوازحالتانســانیخارجوبهچارپایانتبدیلیا
پستترازآنانشدهاندوماهیتوهویتسگوخوكومیمونومانندآنرا
گرفتهاندیاحتیگاهیبهسنگوجماداتدرآمدهاند.اینخواریوذلتبرای

کسیکهسرمایهاشرفآفریدههاراداشت،بسیارسختودشوارخواهدبود.
بسیاریازمنکرانرستاخیزدرزندگیدنیانیزدرآرامشوعزتنخواهند
بود؛زیراپوچگرایی،آنهاراگاهبهخودکشــیوگاهدیگربهافسردگیوحزنو
اندوهدچارمیکندازآنجاکهاشباعغرایزهمنمیتواندآرامشیرابرایانسان
پدیدآورد،بلکهحزنواندوهورنجرابهدنبالمیآورد،آناندرنهایتسرخورده
اززندگیدنیابهگوشــهایمیخزندودرنومیدیجانبهجانآفرینتســلیم

میکنند.ازاینروخداوندازآثارناباوریبهرستاخیزرااندوهوحزندردنیاو
آخرتمیداندوبهایننکتهدرسبکزندگیاینافرادتوجهمیدهد.)صافات،

آیات15تا20(
ریشــهوخاستگاهایننوعتفکرنسبتبههستیورستاخیزرامیتواندر
عواملوبســترهاییچونآزادیخواهیمطلق)قیامــت،آیات5و6(،روحیه
تجاوزگری)مطففین،آیات11و12(،جهلونادانینسبتبهخدا)نحل،آیه
3۸ومومنون،۸1تا۸4واسراءآیه99(،عدمتفکردربارههدفمندیآفرینش
)روم،آیات۷و۸(،شکوتردیددرباورهایعلمیویقینی)نمل،آیات6۷و
6۷(گناهوجرموتبهکاری)همانومطففین،آیات11و12(وفسقوفجور

)قیامت،آیات1تا6(دانست.
هنجارگرایی  باورمندان به رستاخیز

درمقابلاینعده،سبکزندگیانسانهایمومنبهخداوقیامت،مبتنی
براصولعقالنیوعقالییووحیانیاســتزیرامیداندکهاینسبکخاصاز
زندگیاستکهکماالتسرشتهدرذاترابهفعلیتمیرساندودریکفرآیندی

اوراخداییمیسازد.
آنانچــونبهپروردگاریخداوندباوردارند،هموارهبرآنهســتندتادر
مسیریکهاومشخصکردهوبهنامصراطمستقیمنشاندادهحرکتکنند.از
اینروازگمراهیدورهســتندومیکوشندتاباخودسازیوتزکیه)فاطر،آیه

1۸(،نواقصرابرطرفوکماالتراآشکاروتقویتکنند.
مومنانبهرستاخیزنهتنهاخوداهلصالحواصالحهستندبلکهدیگرانرانیز
بهآندعوتمیکنندونسبتبهراهفسادوافسادحساسیتدارندودربرابرهر
نابهنجاریوبزهکاریوخالفراهراستمیایستندومخالفتومبارزهمیکنند.
ازنظراخالقی،مومنانبهرســتاخیزاهلاخالص)اعراف،آیه20(،توکل
بــهخدا)هود،آیه123وممتحنه،آیه4(،خشــوعوخضوعوفروتنی)بقره،

آیــات45و46(،عبادتوبندگیدربرابرخدا)هود،آیه123(،صبردربرابر
ســختیها)بقره،آیات155و156(،استقامتدربرابرسختیهاومشکالتو
تهدیدات)اعراف،آیات120تا126(ودیگرکماالتوفضایلاخالقیهستند.
ازنظرعملاجتماعی،ایناناهلانفاقواحســانوبخشندگی)بقره،آیه
245(،شــکروسپاسنسبتبههربخشــنده)عنکبوت،آیه1۷ولقمان،آیه
14وزمــر،آیــه۷(،رعایتعدالــت)اعرافآیه29(بــودهودربرابرهرگونه
رفتارهاینادرســتیچونبهتانوافترامیایستند)یوسف،آیات69و۷0(و
علیهمتجاوزینقیامکردهومانعازهرگونهرفتارستمگرانهوظالمانهمیشوند.
)یونس،آیه23(ومقابلهرگونهتفکرالحادیومشرکانهقرارمیگیرند)انعام،
آیه164(وباکفرمبارزهمیکنند)بقره،آیه2۸(وازکمفروشــیوتجاوزدر
حوزهاقتصادی)مطففین،آیات1تا5(ووابســتگیبهمالدنیا)عادیات،آیات

6تا9(منعمیکنند.
مومنانبهرســتاخیزانسانهایباهدفهایبســیارواالمیباشندوتمام
همتوتالشخویشرامصروفرســیدنبهآناهدافمیکنند.دراینمسیر
گامنخســتراتقوایازهرگونهزشتیهاوپلیدهایعقالنیوعقالییوشرعی
میدانندونمیگذارندگردناپاکیوزشتیهابهدامنآنانبنشیند.)بقره،آیه1۷۷(
بانگاهیگذرابهآثاروکارکردهایباوروانکاررستاخیزمیتواندریافتکه
تاچهاندازهایمانواقعیبهرستاخیزمیتواندسبکزندگیآدمیرادردنیامتاثر
کردهورفتارهایاورادگرگوننماید؛چنانکهانکاررستاخیزنیزموجبمیشود
تارفتارهایانســانهاپوچگرایانهونومیدانهومادیگرایانهشودوازانسانیتو

فضایلازآنبیبهرهگردند.

فلسفه رفاه  کافران و گنهکاران

2-اینکهگفتهمیشودچراجوامعيکهدارايایمانوپرهیزکاري
هستندعقبماندهانداگرمنظورازایمانوپرهیزکاريتنهاادعاي
اسالمباشد،قبولداریمچنینافراديعقبماندهاند،وليميدانیم
حقیقتایمانوپرهیزکاريچیزيجزنفوذآندرتماماعمالوهمة
شئونزندگينیستواینامرياستکهباادعاتأمیننمیشود.
بانهایتتأســفامروزاصــولتعلیماتاســالموپیامبرانخدا
دربســیاريازجوامعاســالميبهطورکاملعملنمیشود،لذا
چهرةاینجوامعچهرةمســلمانانراســتیننیست.درحاليکه
دربرخيازکشــورهايغیرمســلمانبهترازمسلمانانبهاصول
موردنظراســالمعملمیکنند.بهعنــواننمونه،قرآنکریمبه
مقولههایــيمانند:نظم،عدالتاجتماعي،وحدت،تالشومجهز
شــدنبهعلموفنآوريدرعرصههايمختلفسفارشمیکند.
اسالمبهپاکي،درستکاري،عدالت]2]،امانت،تالش،کوشش،علم
ودانــش،آگاهيوبیداري،اتحادوفشــردگيصفوفوفداکاري
دعوتمیکندکهدربهرهمنديازنعمتدنیوينیزبســیارمؤثر
است.آیابراستيایناصولبهطورکاملدرجوامعاسالميامروز
حکمفرمااســتوبااینحالعقبماندهاند؟آیاعواملفقر،مانند
گناه،کمفروشي،تنبلي،عدمبهرهبرداريازعلومدرجامعهاسالمي

دیدهنمیشود.
عوامل رفاه کافران

ذکرایننکتهنیزالزماستکهرفاهوبرخورداريازنعمتهاي
ماديدرمیانکافراننیزعمومیتنداردوبسیاريازکافراندرفقر

وتنگدستيبهسرمیبرند.امابهطورکلي،اسبابزیررامیتوان
ازعواملرفاهکافرانبرشمرد:

1- درهــم شکســتن ارزش هــاي غلــط:خداونــد
تــا35ســورةزخــرفمیفرمایــد: آیــات33 در متعــال
»اگر)تمّکنکفارازمواهبمادي(سببنمیشدکههمةمردمامت
واحد)گمراه(شــوند،مابرايکسانيکهبه)خداوند(رحمانکافر
میشدند،خانههایيقرارمیدادیمباسقفهایيازنقرهونردبانهایي
کهازآنباالروندوبرايخانههایشــاندرهاوتختهایي)زیباو
نقرهاي(قرارمیدادیمکهبرآنتکیهکنندوانواعزیورها؛وليتمام
اینهابهرةدنیاستوآخرتنزدپروردگارتازآنپرهیزکاراناست.«
آیاتیادشدهبیانگراینموضوعاستکهدرنظامارزشياسالم،
مال،ثروتومقاماتماديمعیارنمیباشدوسرمایههايماديو
وسائلتجمالتدنیابقدريدرپیشگاهپروردگاربيارزشاستکه
میبایستتنهانصیبافرادبيارزشهمچونکافرانومنکرانحق
باشدواگرمردمکمظرفیتودنیاطلببهسويبيایمانيوکفر
متمایلنمیشدند،خداونداینسرمایههاراتنهانصیباینگروه
منفورومطرودمیکردتاهمگانبدانندمقیاسارزشوشخصیت
 انســاناینامورنیست،جالباینکهدرحدیثيازپیغمبراسالمـ
درتکمیلاینبرنامهمیخوانیم:»اگردنیابه صلياهللعلیهوآلهـ
اندازةبالمگسينزدخداارزشداشت،خداوندبهکافرحتيیک

شربتآبنمینوشانید«]3]
2- آزمایش:تنگدســتيووسعتروزيهمانگونهکهبراي

مؤمن،عاملآزمایشاســت،ممکناستبرايکافرهموسیلهاي
برايآزمایشباشد.خدايمتعالمیفرماید:»انمااموالکمواوالدکم

فتنه«]4]اموالواوالدشمافقطوسیلةامتحانشمااست.
3- استدراج: گاهخداوندباافزایشنعمتهايماديبهکافران
ومرفهینطغیانگرمیخواهدچندروزيبهآنانمهلتدهدوزمینة
عذابونابوديآنهارافراهمسازدکهبهاینسنتالهي»استدراج«
 گفتهمیشود:»َسَنْسَتْدِرُجُهْمِمْنَحْیُثالَیَْشُعُروْنَواُمليلَُهْماِنَّ
َکیــديَمتیْن«]5]بزوديآنانراازجایيکهآنرادركنمیکنند
بهعذابوهالکتمیافکنیموچندروزيبهآنانمهلتمیدهیم

کههمانامکروعقابمامتین)حسابشده(میباشد.
4- ظلم و استعمارگري:ممکناستبرخورداريکافراناز
مادیاتوزندگيمرّفه،بهدلیلستمگريواستعمارگيآنانباشد،
بهگونهايکهباظلموستم،اموالدیگرانراتصاحبکردهوباناز

ونعمترسیدهباشند.
5- سعي و تالش:ممکناسترفاهکافرانبهدلیلتالشو
کوششآنانباشدویابابهکارگرفتنشیوههايمدرنونیزاجراي
برنامههايمفیداقتصادي،تولیدخودراباالبردهونیزمحصوالت
باکیفیتيبهبازارارائهکنندوبدینطریقموفقیتهایيدرعرصة

اقتصادکسبکردهباشند.
مرکزمطالعاتوپاسخگوییبهشبهات
حوزهعلمیهقم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پينوشتها:

]1].ر.ك:مکارمشیرازي،ناصروهمکاران،تفسیرنمونه،تهران،
دارالکتباالسالمیه،ج6،ص2۷6تا2۷0.

]2].حضرتعلي)ع(-میفرمایند:باعدلبرکاتزیادمیشود،
غررالحکم،ج1،ص330.

]3].ر.ك،مکارمشــیرازي،ناصر،همان،ج5،ص6۷وج2،
ص434.

]4].تغابن/15.
]5].اعراف/1۸3.

چگونگی تقویت شناخت و عقالنیت
قال االمام الحســین)ع(: »دراسه العلم لقاح المعرفه، و طول 

التجارب زیاده فی العقل«
امامحســین)ع(فرمــود:آموختنعلمودانشنطفهبارورشــدن
شــناختومعرفتاست،وتجربیاتطوالنیوبسیارمایهفزونیعقل

وخرداست.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1-بحاراالنوار،ج۷5،ص12۸

حماقت شفا ندارد!
حضرتعیسی)ع(فرمود:»منبیمارانرامداواکردموبهاذنخداوند
شفایشاندادم.کورمادرزادرابهاذنخدابیناکردم،مردگانرابهاذن
خدازندهکردم.ولیوقتیمیخواستمشخص»احمق«رامعالجهکنم،

نتوانستماورااصالحگردانم!«
پرسیدند:احمقکیست؟حضرتفرمود:خودرایخودپسند،کسی
کههمهفضایلرابــرایخودمیداندوهیچعیبیدرخودنمیبیند،
هرچهحقوحقوقاستبرایخودشمیداندوبرایدیگراننسبتبه
خودحقیقائلنیست.اینهماناحمقاستکهبرایدرماناو،هیچ

راهچارهایوجودندارد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1-االختصاص،ص221

سالک الهی زیرک ترین مردم  است!
)بدانایسالکراهخدا!(ازرسولخداپرسیدند:زیركترینمردم
کیانند؟پیامبر)ص(فرمودند:آنانکهبیشــترمرگرایادکردهوبرای
آنآمادهترند،آنانزیرکانیهستندکهشرفدنیاواحترامآخرترااز
آنخودکردهانــد.)1(ونیزآنحضرتفرمود:»اکثرواذکرالموت،فانه
یمحصالذنوبویزهدفیالدنیا«مرگرافراوانیادکنید،زیراکهیاد

مرگ،گناهانراپاكکردهو)انسانرا(بهدنیابیرغبتمیکند.)2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1-الکافی،ج3،ص25۸
2-کنزالعمال،ج15،ص543

تعالی و انحطاط جوامع
پرسش:

از منظر آموزه هــای وحیانی چه عوامل و متغیرهایی موجبات 
تعالی و یا انحطاط جوامع انسانی را فراهم می آورد؟

پاسخ:
براساسدیدگاهاستادشهیدمرتضیمطهری)ره(روشاظهارنظریک
مکتبدرموردعواملپیشرفتوترقیوانحطاطوسقوطجوامع،بیانگر
نگاهآنهابهجامعه،تاریخ،جنبشهایتکاملیوســیرهاینزولیاست.به
اعتقاداســتادقرآنکریمدرمجموعبهچهارعاملمؤثردراعتالهاوروند

تعالیوانحطاطوروندسقوطاشارهکردهاست:
1- عدالت و بی عدالتی

اینمطلبدرآیاتفراوانیازقرآنکریمبیانشــدهاستازجملهدر
آیهچهارسورهقصصخداوندمیفرماید:فرعوندرزمینبرتریجوییکرد
واهلآنرابهگروههایمختلفیتقسیمنمود،گروهیرابهضعفوناتوانی
میکشــاند،پسرانشانراسرمیبریدوزنانشانرا)برایکنیزیوخدمت(

زندهنگهمیداشت،اوبهیقینازمفسدانبود.
دراینآیهشریفهابتدابرتریجوییفرعونکهادعایربوبیتاعلیکرده
ودیگرانرابهمنزلهبندگانخودمیدانســتبیانشدهوسپستبعیض
وتفرقهافکنیوذلیلکردنگروهخاصیازمردم،کشــتنپســرانآنهاو
بهخدمتگرفتنزنانشــانرااظهارشــدهاست.آنگاهمیفرماید:»انهکان
منالمفسدین«اویکیازتباهگراناست.اینجملهاشارهداردکهاینگونه

مظالماجتماعیجامعهراازبیخوبننابودمیکند.
2- اتحاد و تفرقه

درآیه103سورهآلعمرانکهامربهاعتصام)چنگزدن(بهریسمان
الهیونهیازتفرقهوتشتتآمده،ازتفرقهواختالفباتعبیر»کنتمعلی
شــفاهحفرهًْمنالنار«تعبیرشدهاســت،کهویرانگریاجتماعبهسبب
تفرقهواختالفدرآنمشهوداست.درآیه105همانسورهخدایتعالی
میفرماید:ومانندکســانینباشیدکهپراکندهشدندواختالفکردند)آن
هم(پسازآنکهنشــانههایروشن)پروردگار(بهآنانرسیدوآنهاعذاب
عظیمیدارند.استادمطهریبهآیاتدیگرینیزاستشهادمیکند:درآیه
46سورهانفالخداوندمیفرماید:»والتنازعوافتفشلواوتذهبریحکم«با
یکدیگرنزاعنکنیدکهنزاعداخلیسببسستیمیشودوسستیشمارا
زایلونابودمیکند.همچنیندرآیه65سورهانعامخدایمتعالمیفرماید:
بگوخداوندقادراستازباالیسریااززیرپایشماعذاببرانگیزد،یابه
شماجامهتفرقوگروهگروهشدنبپوشاندوخشونتبعضیازشمارابر

بعضیدیگربچشاند.
3- اجرا یا ترک امر به معروف و نهی از منکر

اســتادمطهری)ره(دراهمیتاینفریضهبهحدیثامامباقر)ع(اشاره
میکندکهفرمودند:»بهاتقامالفرائضوتامنالمذاهبوتحلالمکاسبو
تردالمظالموتعمراالرضوینتصفمناالعداءویستقیماالمر«بهوسیله
ایناصلسایردستورهازندهمیشود،راههاامنمیگردد،کسبهاحالل
میشود،مظالمبهصاحباناصلیبرگرداندهمیشود،زمینآبادمیگردد،
ازدشــمنانانتقامگرفتهمیشودوکارهاروبهراهمیشود)فروعکافی،ج

5،ص56(.
استادمطهریباابرازگلهمندیمیگوید:اینمطلبمیبایستمصلحین
زیادیبوجودآورد.درحالیکهازاینجهتخیلیفقیرم.استادبااستناد
بهآیه۷۸و۷9سورهمائدهتركاینفریضهالهیامربهمعروفونهیاز

منکرراعاملهالکتونابودیاقوامگذشتهمیداند.
4- فسق و فجور و فساد اخالق

استادمطهریمعتقداستظلمدرقرآنمفهوماعمیداردکههمشامل
ظلمبهغیرمیگرددوهمشــاملفســقوفجوروکارهایضداخالقیو
همچنینظلمشاملظلمبهفردونفسخودودیگراننیزمیشود،وهم

شاملظلمیکقومبهحقوقفردیاگروهدیگر.
دربسیاریازآیاتقرآنترفومترفبودنوظلمبهمعنیاعمعامل
هالکتیکقومشمردهشدهاست.درآیه59سورهقصصخداوندمیفرماید:
ماهیچقومیراهالكنمیکنیممگراینکهاهلآنظالمباشند.همچنیندر
آیه6سورهانعامخدایمتعالمیفرماید:آیاندیدندچقدرازاقوامپیشین
راهالكکردیم؟!اقوامیکه)ازشمانیرومندتربودند،و(قدرتهاییبهآنها
دادهبودیمکهبهشماندادیم،بارانهایپیدرپیبرایآنهافرستادیم،واز
زیر)آبادیهای(آنها،نهرهاراجاریساختیم.)اماهنگامیکهسرکشیو
طغیانکردند(آنانرابهخاطرگناهانشاننابودکردیم،وجمعیتدیگری
بعدازآنانپدیدآوردیم.درآیاتوسورههایدیگرنیزنظیراینمعانیآمده

است؛)قصص-5۸(،)انبیاء-11تا14(و)مؤمنون-64(.


