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ویژگی های اسالم کامل و برترین مؤمنین
امام محمد باقر)ع( می فرماید: چهار چیز است که در هر کسی 
باشد، اسالم او کامل است، و بر ایمانش یاری می شود، و گناهانش 
از وی پاک می گردد، و به دیدار خدا رود در حالی که از او خرسند 

است، و آن چهار چیز عبارتند از:
1- وفا کردن به عهدی که انسان با خدا می بندد، 2- و راستگویی 
با مردم 3- و شرم و حیا از آنچه نزد خدا و مردم زشت است. 4- و 

خوش خلقی با خانواده و مردم
و چهار چیز اســت که در هر یک از مومنین باشــد، خداوند او 
را در برترین درجات بهشــت جای دهد: 1- آن کس که یتیمی را 
پناه دهد و به خوبی از وی پذیرایی کند 2- و آن کس که به ناتوان 
رحم کند و او را یاری دهد و کفایت نماید. 3- و آن کس که هزینه 
زندگی پدر و مادرش را بپردازد و با آنان به نرمی و نیکی رفتار کند 
و اندوهگینشــان نســازد. 4- و آن کس که با برده خود بدخلقی و 
ناسازگاری نکند، و او را در کارهایش کمک نماید و اگر خواست او 

را آزاد کند. )1(
___________

1- امالی شیخ مفید، مجلس 21

خالصه تمام دستورهای دین
عن ابی  مالک قال: قلت لعلی ابن الحســین)ع( اخبرنی 
بجمیع شرایع الدین، قال: قول الحق، والحکم بالعدل، والوفاء 

بالعهد«
شــخصی از امام سجاد)ع( پرسید: مرا از تمام دستورهای دین 
آگاه کنید. امام سجاد)ع( فرمود: ا- حق گویی 2- قضاوت های عادالنه 

3- و وفای به عهد. )1(
___________

1- خصال، ج 1، ص 13

نفی شانس و بخت و جبر سرنوشت فرد و جامعه
پرسش:

آیا سرنوشــت فرد و جامعه با مسئله شانس و بخت و جبر 
سرنوشت سیاه و ســفید، رقم خواهد خورد یا اینکه علل و 

اسباب دیگری دارد؟
پاسخ:

لزوم شناخت روابط ِعّلی و معلولی جهان هستی
متاســفانه این یک طرز تفکر اســت که در میان بسیاری از مردم 
شیوع دارد. بدیهی است که اگر بشر اندکی واقع بین باشد و روابط علی 
و معلولی حوادث و قضایای عالم را درک کند، اگر اندکی در مســائل 
جهان علمی فکر کند، اگر کمی عقل و اندیشه خود را به کمک بخواهد، 
می فهمد که مســئله شانس و بخت و سرنوشت محتوم سیاه و سفید 
یک خیال و یک توهم شــیطانی بیش نیست. نه عقل مسئله شانس 
و بخت و جبر سرنوشــت را به رسمیت می شناسد، و نه دین، خداوند 
احدی را خوشبخت بالذات و بدبخت بالذات نیافریده است. گلیم بخت 
هیچ کس، نه آنچنان سفید بافته شده است که قابل سیاه شدن نباشد 
و نه آنچنان ســیاه بافته شده است که قابل سفید شدن نباشد. گلیم 
بخت هرکس، همان صفحه روح و آیینه قلب خود او است. این صفحه 
هم قابل سفید شدن و صیقل یافتن است و هم قابل سیاه شدن و تکدر 
یافتن، علم و معرفت، ایمان و تقوا، مداومت بر عمل صالح، این صفحه 
دل را سفید، صیقلی و نورانی می کند. جهل، خرافات، تعصبات خشک 

جاهلی و فسق و فجور، آن را سیاه و تاریک می سازد.
رمز نیکبختی و بدبختی فرد و جامعه

قرآن کریم درباره سرنوشــت افراد و جوامع و نیکبختی و بدبختی 
آنها می فرماید: ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم« خداوند 
اوضاع هیچ فرد و ملتی را عوض نمی کند تا اینکه خودشان تغییری در 
خود ایجاد کنند )رعد - 11( این آیه شریفه رمز پیشرفت و عقب افتادن 
ملت ها را بیان می کند. هیچ مردمی و ملتی از بدبختی به خوشبختی 
نمی رسند، مگر اینکه عوامل بدبختی را از خود دور سازند. و برعکس 
یک ملت خوشبخت را خدا بدبخت نمی کند، مگر آنکه خودشان موجبات 

بدبختی را برای خویش فراهم آورند.
چرا دشمنان بر ما مسلط می شوند؟

ما ناله داریم که چرا خدا یک مشــت یهودی ژاندارم آمریکا را بر 
یک میلیارد و هفتصد مسلمان به صورت های مختلف نظامی، سیاسی، 
فکری، اقتصادی مسلط می کند؟ چرا اعراب در جنگ پنجم ژوئن 967 1 

از اسرائیل شکست خوردند؟
چرا خداوند مســلمانان را عزت نمی دهد؟ چرا قوانین طبیعت را 
به نفع مســلمانان دگرگون نمی کند؟ عصبانی می شویم، ناله و دعا و 
استغاثه می کنیم ولی مستجاب نمی شود. آری پاسخی که قرآن به ما 

می دهد، همان آیه شریفه است.
خدا قانون خود را عوض نمی کند. این ما هستیم که باید خودمان را 
عوض کنیم. ما غرق در جهالتیم. در فساد اخالق غوطه وریم، هیچ گونه 
وحدت و اتفاق و اجتماع نداریم، اما در عین حال توقع داریم که خدا ناصر 
و یاور ما باشد! ما برای یک حادثه کوچک هزار قسم شایعه می سازیم.

دروغ گویی و ناصوابی را شــیوه خود قرار داده ایم، و از هر فضیلتی 
تبری جســته، استعفا کرده ایم و در عین حال می خواهیم بر دنیا هم 

آقایی و سیادت داشته باشیم! این امکان ناپذیر و نشدنی است.
راهکارهای قرآن برای تعالی فرد و جامعه

1- تهذیب نفس
قرآن کریم در سوره الشمس آیات 9 و 10 می فرماید: »قد افلح من 
زکیها، و قد خاب من دسیها« )پس از هفت قسم خداوند( رستگار شد 
کســی که نفس خود را )از معاصی و گناهان و کارهای زشت( پاکیزه 
نمود )و رشد داد(، و قطعا )از همه خیرات و نیکی ها( نومید و بی بهره 
گشت، کسی که نفس خویش را )به معاصی و گناهان پوشانید. بنابراین 
اولین برنامه قرآن تهذیب نفس است. تزکیه نفس است. پاکیزه کردن 
روح و روان از بیماری هــا، عقده ها، تاریکی ها، ناراحتی ها، انحراف ها و 

بلکه از مسخ شدن هاست.
2- پیروی از پیامبر)ص( و شدت با کفار و مهربانی میان خود

قرآن کریم در سوره فتح آیه 29 می فرماید: »محمد رسول اهلل و الذین 
معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم« در این آیه شریفه امهات چهره یک 
جامعه اسالمی ترسیم شده است 1- مسئله اول معیت با پیامبر)ص( 
و ایمان به آن حضرت است 2- مسئله دوم در مقابل بیگانگان محکم، 
قوی و نیرومند بودن اســت 3- مسئله سوم در میان خودشان و رفتار 
با مســلمان ها رحیم، مهربان، دوست و صمیمی هستند. در ادامه آیه 
شریفه ویژگی های رفتاری متعالی و عبادی بیشتری از این افراد بیان 
می شود که موجب رشد، تعالی و تکامل جامع اسالمی را فراهم می آورد.

یکــی از اصطالحــات قرآنــی، ربوبّیت و 
پروردگاری اســت که از صفات فعل الهی است. 
ربوبّیت غیر از تربیت است؛ زیرا در ربوبّیت همه 
ابعاد وجودی تحت تاثیر است و صیرورت، تغییر، 
رشد، تعلیم و تزکیه در درون ذات تحقق یافته و 
انقالب های اساسی در هویت ذات پدیدار می شود؛ 
این در حالی اســت که تربیت بیشتر به ظاهر 
و رفتارهای حتی غیرآگاهانه در قالب شــرطی 
شدن باز می گردد. از نظر آموزه های قرآن، یکی از 
مقامات اصیل والدین، مقام ربوبّیت و پروردگاری 
اســت. از این رو خدا احســان به والدین را در 
نویسنده  می کند.  مطرح  عبودیت خویش  کنار 
در این مطلب بر آن اســت تــا جایگاه والدین 
 را از مقام ربوبّیت بر اســاس آموزه های قرآن 

تحلیل و تبیین کند.
***

مفهوم شناسی ربوبّیت
شاید یکی از پرکاربردترین واژگان قرآن، واژه »رّب« 
باشــد که از »ر ب ب« مضاعف است. این واژه حدود 
1002 بار در قرآن به کار رفته است. ریشه آن عبری – 
آرامی و به معنای شاه، مالک، صاحب و خدا است. واژه 
»ربّونی« به معنای »ای معلم« از القاب معززه در بین 
یهود استعمال داشته است. )حسن مصطفوی، التحقیق 
فی کلمات القــرآن الکریم، ج3، صص 17-19؛ آرتور 
جفری، واژه های دخیل در قرآن، ترجمه فریدون بدره 
ای، ص215 قاموس کتاب مقدس، صص 397-396(
واژه رّب در فرهنــگ عربی بــه صورت حقیقی و 
مجــازی در معانی چندی بــه کار رفته که همگی به 
یک معنا به همان شاهی، ملک، سروری و  بزرگی باز 
می گردد. خدا در قرآن به شــاهی و مالکیت و سروری 
خود این گونه  اشــاره داشته و می فرماید: اهلَلّ ال إِلَه إاِلَّ 
ُهَو َرُبّ الَْعْرِش الَْعِظیِم؛ اهلل، خدایی جز او نیســت که 

رب عرش عظیم است.)نمل، آیه 26(
در نهج البالغــه چنین آمده اســت: عقــول ربّات 
الحجال؛ عقل های صاحبان حجله هــا؟ )نهج البالغه، 
ترجمه محمد دشــتی، خطبه 27، ص76( در تفسیر 
مجمع البیان آمده اســت که پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آله( به شخصی فرمود: »أرّب غنم ام رّب االبل؛ تو مالک 
گوسفند هستی یا شــتر؟«)فضل بن حسن طبرسی، 

مجمع البیان فی تفسیر القرآن،  ج1، ص41(
نیز اســتعمال رب در این مقطع به معنای پادشاه 

آسایش زندگی
در فرهنگ اســالمی، اولویت و تقــدم خانواده در 
امور رفاهی، یک اصل مهم محســوب می شــود. یکی 
از ابتدایی ترین خواســته های زن از شوهر خود، تامین 
متعارف هزینه های زندگی اســت. مرد موظف است در 
حد شــأن و منزلت اجتماعی همسرش و نیز به میزان 
توانمندی های خود،  امکانات رفاهی را برای آســایش و 
راحتی جســمی و روانی او فراهم ســازد. ولی برخی از 
مردان با وجود داشتن توان مالی، از برآورده ساختن رفاه 
همسر و فرزندان، خودداری می کنند و نوعی »خساست 

و بخل« از خود نشان می دهند.
ایــن آقایان گویا فراموش کرده اند که مال و دارایی، 
زمانــی ارزش دارد کــه تامین کننــده نیازهای خود و 
خانواده شان باشــد. با آن بتوانند آبروی اجتماعی خود 
را حفظ نماینــد. در مراحل بعدی به نیازمندان جامعه 
کمک رســانی کنند. ثروتشان در چرخه سالم اقتصادی 

به جریان افتد.
در غیر این صورت ثروت به خودی خود، هیچ ارزشی 
نــدارد. به طور یقین نگهداری و حبس دارایی، عالوه بر 
محروم ســاختن خود و خانواده و جامعه از مزایای آن، 
آســیب های اخالقی و پیامدهای آخرتی آن به مراتب 

شدیدتر و افزون تر است.
رســول اکرم)ص( فرمود: »هرگاه خداوند به یکی از 
شما)مردان( وسعتی در زندگی عطا فرمود، ابتدا خود و 
خانواده اش را از آن نعمت، بهره مند سازد.« )مفاتیح الحیاه، 

ص 236(
امام موسی کاظم)ع( فرمود: »خانواده آدمی، تحت 
نظارت و مدیریت او هستند، پس هر فردی که خداوند 
به او نعمتی ارزانی کرد، باید برای آنها رفاه و گشــایش 
در زندگی ایجاد کند، در غیر این  صورت ممکن اســت 
خداوند نعمت را از او بگیرد.« )معراج السعاده، ص 358(
مرد خانه ضروری است برای تامین نیازهای خانواده، 
بــر دامنه فعالیت خود بیافزاید تا اگر خانواده اش از نظر 
مالی با مشــکالتی مواجه گردید، از حجم این مشکالت 
کاســته شود. برخی آقایان برای آســایش و رفاه زن و 

فرزندان خود چندان که باید، نمی کوشند.
امام صادق)ع( فرمود: »هرگاه یکی از شــما مردان 
تنگدست شد، سفر برود و در پی فضل خدا باشد و خود 
و خانواده اش را ناراحت نکند.« )مفاتیح الحیاه، ص 235
منظور امام)ع( کامال روشــن است. چنانچه مرد با 
کمبود منابع مالی روبه رو شد و معیشت زندگی اش تنگ 

پدرومادر،مظهرربوبّیتخداوند
خسرو معصومی

دارای  همانند خــدا  والدیــن 
ربوبیّت و پروردگاری هستند. اگر 
دستیابی افراد به مقام تصرفات 
تکوینی نیازمند صبغه ًْاهلل و متاله 
شدن است تا شخص به مقام 
ربانی یا ربی برســد؛ والدین از 
مقام ربوبیّت غیراکتسابی به یک 
معنا برخوردار هستند؛ به این معنا 
که همین مقام والدین به تنهایی 
موجب می شــود تا نقش آنان 
پروردگاری  و  ربوبیّت  به عنوان 
مطرح باشد؛ زیرا مقام والدین، 
بس واال و ارزشــمند اســت.

امام موسی کاظم)ع( فرمود: »خانواده آدمی، تحت نظارت و مدیریت او هستند، 
پس هر فردی که خداوند به او نعمتی ارزانی کرد، باید برای آنها رفاه و گشایش در 
زندگی ایجاد کند، در غیر این  صورت ممکن است خداوند نعمت را از او بگیرد.« 

برای  تنها  حقیقــی  عبادت 
خدا اســت و تنها او معبود 
بنابراین،  انحصاری اســت؛ 
هیچ کســی حتی والدین در 
این مقام قرار نمی گیرند، اما 
جایگاه والدیــن چنان مهم 
است که باید پس از خدا به 
ایشــان به عنوان مظهری از 
ایشان  با  و  نگریست  معبود 
در ایــن مقام رفتــار کرد.

و امیر رایج بوده اســت. صفوان بن امیه در روز جنگ 
حنین خطاب به ابوســفیان گفت: »الّن یربّنی رجل 
مــن قریش احُب إلّی من أن یربّنی من هوازان؛ اینکه 
مردی از قریش بر من امیر و پادشــاه باشد بهتر است 
از این اســت که مردی از هوازان بر من امیر و پادشاه 
باشد«)سمیح عاطف الزین، معجم تفسیر مفردات الفاظ 

القرآن، ص339(
در تحول ایــن واژه در فرهنگ قرآنی، باید توجه 
داشت که واژه ربوبّیت، فراتر از این معانی در مفهومی 
به کار رفته است که می توان در یک کلمه آن را چنین 
تعریف کرد: انشــاء الشیء حاالً فحاالً الی حّد التمام«؛ 
ایجاد و انشاء چیزی با پرورش فرآیندی تا حّد بی نهایت 

و تمامیت آن. )همان، ص338(
برخی ربوبّیت را به معنای »ســوق دادن چیزی به 
جهت کمال و رفع نقائص« دانسته اند. )حسن مصطفوی، 

التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج4، ص20(
واژه ربوبّیت از ریشــه مضاعــف »رب ب« غیر از 
تربیت است که ریشــه آن معتل الالم یایی »رب ی« 
است؛ زیرا تربیت ناظر به تغییر جزیی در ظاهر و نه در 
باطن و ملکوت چیزی است؛ چرا که در تربیت ماهیت 
و هویت چیزی تغییر نمی کند، در حالی که در ربوبّیت 

و پروردگاری هویت و ماهیت هر چیزی تحت تاثیر فعل 
و انفعاالت ربوبّیت قرار می گیرد.

در فرهنگ قرآنی، به دختران زن از شوهر دیگر که 
تحت سرپرستی شوهر دیگر قرار می گیرند »ربیبه« و 
به پســران »ربیب« گویند. از همین رو به عمربن ابی 
سلمه، ربیب النبی می گفتند؛ چون وی پسر ام سلمه، 

همسر رسول خدا )ص( بود.
برای خدا با توجه به نقش هایی که در هستی دارد، 
نام ها و صفاتی است که ربوبّیت یکی از آنها است. زمانی 
رّب بر خدا اطالق می شود که به جنبه پروردگاری خدا 

توجه شده باشد.
البتــه نــام رّب  در قرآن بر دیگرانــی غیر از خدا 
نیز به کار گرفته شــده است؛ چنانکه این نام از سوی 
حضرت یوسف)ع( به پادشاه مصر یعنی ریّان بن الولید 
)اسماعیل بن احمد حمیری نیسابوری، وجوه القرآن، 
تحقیق وتعلیق نجف عرشی، ص 260( اطالق می شود. 
حضرت یوســف)ع( می فرماید:  اّما یکی از شما ساقی 

برای پادشاه و سلطانش خواهد شد.)یوسف، آیه 41(
و نیز در جایی دیگر می فرماید: یوســف به یکی از 
آن دو کــه گمان می کرد نجات می یابد گفت: مرا نزد 
پادشــاهت یاد کن؛ اّما شــیطان یادآوری او را در نزد 

پادشاهش از یاد وی برد.)یوسف، آیه 42(
آن حضــرت همچنین می فرماید: قــاَل اْرِجْع إِلی 
َربَِّک؛ برگرد به سوی سلطان خویش.)یوسف، آیه 50(

اما باید توجه داشت که مفهومی که قرآن از ربوبّیت 
الهی به دســت می دهد فراتــر و جامع تر از مفهومی 
اســت که دیگران برای به کارگیری واژه رّب مد نظر 
داشــته اند. از همین رو، وقتی آن حضرت)ع( به ارباب 
متفرقون)یوسف، آیه 39(  اشاره می کند، ناظر به مفهوم 
فراگیر و جامع قرآنی آن نیست. گفتنی است که ارباب 
جمع »رّب« چهار بار در قرآن آمده است و مراد از آن 

معبودهای دروغین و بزرگان قوم است. 
ربوبّیت خلفای الهی و انسان های کامل

نمی توان ربوبّیت را برای هر کسی به کار گرفت؛ زیرا 
تنها کسانی بایسته و شایسته این عنوان و نام و صفت 
بلند هستند که به عنوان انسان کامل توانسته اند صفات 
الهی را در خود ظهور دهند و در مقام مظهریت صفات 
و اســمای الهی نشسته باشند؛ زیرا کسی که توانسته 
باشــد اسما و صفات الهی را در خود ظهور بخشد، در 
مقام خالفت الهی قرار گرفته و می تواند مظهرآن صفات 
الهی باشد. چنین شــخصی می تواند در مقام خالفت 

الهی در هویت و ماهیت چیزها تصرف کرده و در مقام 
پروردگاری به انشاء و اکمال چیزی بپردازد.

یکی از واژگان و اصطالحات قرآنی، در همین رابطه 
ربوبّیت مظاهر الهی، واژه »ربانیون« است. این واژه که 
جمع »ربانی« است؛ چهار بار در قرآن آمده است. واژه 
ربانی با یاء نسبت، منسوب به رّب و پروردگاری خدای 
تعالی اســت. بنابراین باید گفت ربانی همانند نسبت 
»الهی« اســت؛ زیرا الهی یعنی منســوب به اهلل. پس 
ربانی منســوب به َربّان است. از آنجا که زیاده المبانی 
تدل علی زیاده المعانی، برای تقویت مفهوم ربوبّیت و 
مظهریت این افراد این گونه این واژه به کار رفته است. 
البته برخی آن را  به معنای دانشــمند و راسخ در علم 
دین و عارف به اهلل دانسته اند)محمد بن ابی بکررازی، 
تفسیر غریب القرآن العظیم، ص 104( که دور از ذهن 
و کاربردهای قرآنی نیســت؛ زیرا کسانی می توانند در 
مقــام ربانی قرار گیرند که در معارف علمی و عملی به 
جایگاه انسان کامل دست یافته باشند و بتوانند به عنوان 
عالم عامل دین، حقایق را چنانکه هست درک کرده و 
در جهان و جان و جامعه تصرف تکوینی داشته باشند. 
از آنجا که ربوبّیت، تصرفات تکوینی در حقایق هستی 
است، کسی می تواند به چنین مقام بزرگی برسد که عالم 

عامل عارف و انسان کامل و خلیفه ًْاهلل باشد. اینان همان 
مردان الهی هســتند که به تبعیت از شریعت الهی به 
تقوایی دست یافته اند که آنان را در مراتب سه گانه علم 
الیقین، عین الیقین و حق الیقین می نشاند.)بقره، آیات 
21 و 138 و 183؛ واقعه، آیه 95، تکاثر، آیات 5 و 7(

از نظر قرآن، مسلمانان باید به گونه ای عمل و رفتار 
کنند تا بتوانند در مقــام ربانیین قرار گیرند؛ چنانکه 
خدا می فرماید: َو لِکْن ُکونُــوا َربَّانِِیّیَن.)آل عمران، آیه 
79( از آنجــا که یهودیان عالمــان خویش را در این 
مرتبه از کماالت مظهریت در ربوبّیت می دیدند، و آنان 
را صاحبان تصرف در هستی و تکوین و مستجاب الدعوه 
می دانســتند، از ایشان به عنوان ربانی یاد می کردند تا 
نشان دهند که آنان مظهر و ربوبّیت پروردگار هستند.
)مائده، آیات 44 و 63( این در حالی که آنان بر خالف 
نام و عنوان بلند خویش عمل می کردند و این نام های 
بلند و عالی را ابزاری برای سوءاستفاده مالی و دنیوی 

قرار داده بودند. 
 برخی از مومنان در سطح معرفتی و علمی  و عملی 
به سطح ربانی نرسیده اند و در مراتب پایین تر بودند که 
در اصطالح قرآنی از آنان با عنوان »ربّیون« یاد شــده 
است. ربّیون صیغه مبالغه و جمع ِربّی است. این لفظ 

یک  بار در قرآن برای بیان یاران پیامبران بیان شــده 
اســت؛ چنانکه خدا می فرماید: َو َکَأیِّْن ِمْن نَِبٍیّ قاتََل 
َمَعُه ِربُِّیّوَن َکِثیٌر؛ چه بســا که با هر پیامبری گروهی 
از ربیون زیاد در جهاد و کارزار مشــارکت داشــتند.

)آل عمران، آیه 164(
چنان که گفته شد زیادت مبانی و حروف داللت بر 
زیادی کمی  و کیفی معنا می کند، ربانی قوی تر از ربّی 
اســت؛ به گونه ای که می توان گفت که ربّانی در سطح 

باالتر از سطح ربّی قرار می گیرد.
مقام ربوبّیت و پروردگاری والدین

والدین همانند خــدا دارای ربوبّیت و پروردگاری 
هستند. اگر دســتیابی افراد به مقام تصرفات تکوینی 
نیازمند صبغه ًْاهلل و متاله شــدن است)بقره، آیه 138( 
تا شــخص به مقام ربانی یا ربی برسد؛ والدین از مقام 

ربوبّیت غیراکتســابی به یک معنا برخوردار هستند؛ 
بــه این معنا که همین مقام والدین به تنهایی موجب 
می شــود تا نقش آنان به عنوان ربوبّیت و پروردگاری 
مطرح باشد؛ زیرا مقام والدین، بس واال و ارزشمند است.
خدا در توصیف مقام والدین می فرماید: و از ســر 
مهربانــی بال فروتنی بر آنان بگســتر و بگو پروردگارا 
آن دو را رحمــت کن چنانکه مرا در خردی پروراندند. 

)اسراء، آیه 24(
از آیه به دســت می آیــد که مقــام والدین مقام 
پروردگاری است؛ از همین رو شخص از خدا به عنوان 
پرودگاری که تصرفات تکوینی در هویت انسانی می کند 
و او را می پرورانــد، از چنیــن خدایــی می خواهد که 

والدیــن وی را مورد رحمت قرار دهد؛ زیرا آنان نیز در 
مقام پروردگاری برآمده و هویت وجودی و ماهیتش را 
چنان تحقق بخشیدند که به تمام کماالت دست یافته 

و بنده خدا شده است.
چنان که بیان شــد در آیات قرآن، رابطه معناداری 
میان دو واژه رب و عبد وجود دارد؛ زیرا یکی از مضامین 
مفهومی ربوبّیت، معبود بودن است؛ از این رو، شایسته 
نیست که غیراز خدا معبود قرار گیرد و به عنوان ارباب 
عبادت شــود؛ بلکه باید تنها ربی معبود قرار گیرد که 
همان خالق و مالک هســتی از جمله انسان است. در 
حقیقت آفریدگار انســان که پروردگار حقیقی انسان 

است باید معبود قرار گیرد.
از آنجــا که خــدا در آیه فوق والدیــن را در مقام 
ربوبّیت پذیرفته و پروردگاری را در مقام تکوینی برای 
آنان ثابت دانســته است، باید گفت که والدین از نظر 
خدا به نوعی معبود هســتند. هر چند که مفهومی که 
عبودیت در خدا فهمیده می شود عین مفهوم عبودیت 
در والدین نیســت، اما اگر بپذیریم که والدین ربوبّیت 
دارند، بنابراین، فرزندان باید به عنوان عبد در برابر والدین 

رفتار و عمل کنند.
عبادت حقیقی تنها برای خدا است و تنها او معبود 
انحصاری است؛ بنابراین، هیچ کسی حتی والدین در این 
مقام قرار نمی گیرند، اما جایگاه والدین چنان مهم است 
که باید پس از خدا به ایشان به عنوان مظهری از معبود 

نگریست و با ایشان در این مقام رفتار کرد.
خدا در قرآن، به شماری از لوازم و مقتضیات مقام 
ربوبّیت و پروردگاری والدین  اشاره می کند و می فرماید: 
و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و 
مادر خود احسان کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو در 
کنار تو به سالخوردگی رسیدند به آنها حتی اف مگو و 
به آنان پرخاش مکن و با آنها ســخنی شایسته بگوی. 

)اسراء، آیه 23(
هر چند که عبادت تنها منحصر برای خدا اســت، 
ولــی ربوبّیت والدین اقتضائاتــی دارد که نباید آن را 
نادیده گرفت؛ زیرا اگر قرار بود کســی عبادت شــود، 
همانــا والدین در این مقــام در اولویت بودند و اینان 
می بایســت معبود قرار گیرند؛ حال که چنین امکانی 
نیست، باید در سطح پایین تر از عبودیت و معبود، آنان 
را اطاعت کرد؛ چنانکه خدا حتی به مومنان نسبت به 
والدین کافر می فرماید: و به انسان سفارش کردیم که 
به پدر و مادر خود نیکی کند، ولی اگر آنها بکوشند تا 
چیزی را که بدان علم نداری با من شــریک گردانی از 
ایشــان اطاعت مکن سرانجامتان به سوی من است و 
شــما را از حقیقت آنچه انجام می  دادید باخبر خواهم 

کرد. )عنکبوت، آیه 8(
و در جایی دیگر نیز می فرماید: و انســان را در باره 
پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش به او باردار شد، 
سستی بر روی سســتی و از شیر باز گرفتنش در دو 
سال است، آری به او سفارش کردیم که شکرگزار من 
و پدر و مادرت باش که بازگشــت همه به ســوی من 
است  و اگر تو را وادارند تا در باره چیزی که تو را بدان 
دانشــی نیست به من شرک ورزی از آنان فرمان مبر! 
ولی در دنیا به خوبی با آنان معاشــرت کن و راه کسی 
را پیروی کن که توبه  کنان به سوی من بازمی  گردد و 
سرانجام بازگشت  شما به سوی من است و از حقیقت 
آنچه انجام می  دادید، شما را با خبر خواهم کرد. )لقمان، 

آیات 14 و 15(
از این آیات به دســت می آید کــه مظهر ربوبّیت 
بودن ولو  در بخشی از تن و روان فرزندان ،خود نوعی 
والیــت و مالکیت می آفریند؛ زیرا به یک معنا والدین، 
آفریدگار فرزند است و همین آفریدگاری به پروردگاری 
نیز می انجامد؛ بنابراین، مقام آفریدگاری و پروردگاری 
ولو به عنوان واســطه در خلقت و ربوبّیت، برای والدین 
مقــام و جایگاهی بلند ایجاد می کنــد، به طوری که 
فرزندان حتی نسبت به والدین مشرک و کافر خویش 
نمی توانند اطاعت نکنند، مگر آنکه فرمان به شــرک و 
کفر بدهند که تنها در این صورت نباید از آنها اطاعت 
کرد اما درعین حال باید همچنان با آنها خوش رفتاری 
و مهربانی کنند و این دستوری است که قرآن بصراحت 

آن را در قرآن تأکید کرده است.

محمدمهدی رشادتی

نبایدهای روابط همسران

تنگ نظر و بخیل نباشیم
گردید، منتظر این نباشــد که رزق و روزی آنها به درب 
خانه اش بیاید و بلکــه باید همت کند و در پی راه های 
تامین نیازهای زندگی برود، هرچند الزم باشد که کارش 

به سفر کردن به نقاط دیگر کشیده شود.
امام رضا)ع( نیز فرمود: »هرکس روزی را از حالل به 
دست آورد و برای خود و خانواده اش هزینه کند، همانند 

مجاهد در راه خدا است.« )همان(
معنای بخل

بخل به معنای نگهداشتن و حفظ نمودن مال و دارایی 
اســت در جایی که باید خرج کرد. و در نقطه مقابل آن 

صفت جود و سخاوت است.
بخل صفتی است درونی که انگیزه هزینه کردن مال را 
از آدمی می گیرد. این صفت نتیجه محبت و دوستی دنیا 
می باشد که از زشت ترین ویژگی های اخالقی محسوب 
می گردد. زیرا انســان بخیل به فضل و کرم خدای خود، 
بدگمان و بدبین اســت و در واقع ایمانش به پروردگار 
عالم متزلزل و ضعیف می باشــد و چنین شخصی هرگز 

روی بهشت را نخواهد دید. )معراج السعاده، ص 338(
امام رضا )ع( در همین زمینه گفتار سنگینی دارند: 
»انسان سخاوتمند به خدا و مردم و بهشت نزدیک است 
و از آتش جهنم دور می باشد. اما انسان بخیل از بهشت 
و مردم فاصله زیادی دارد و به آتش دوزخ نزدیک است.« 

)عیون اخبارالرضا)ع(، ج 1 ص 666(
گناه بزرگ

نقل می کنند: روزی پیامبراکرم)ص( در حال طواف 
خانه خدا، مــردی را دید که می گوید: خدایا به حرمت 

این خانه مرا بیامرز. حضرت پرسید: گناه تو چیست؟
گفت: بزرگ تر از آن اســت که توصیف کنم. فرمود: 
آیا گناه تو از زمین ها و آســمان ها و کوه ها و عرش خدا 
بزرگ تر است؟ گفت: آری. فرمود: آیا گناه تو بزرگ است 

یا خدا؟ گفت: خدا بزرگ تر و برتر است.
حضرت فرمود: گناهت چیســت؟ گفت: من مردی 

ثروتمند هستم و هرگاه گدایی و درخواست کننده ای به 
من مراجعه می کند، گویا شعله آتشی به سوی من می آید.

رسول خدا)ص( فرمود: از من دور شو و مرا به آتش 
خو مسوزان. سوگند به خدای بزرگ که اگر میان رکن و 
مقام ابراهیم بایستی و دو هزار سال نماز بخوانی و چنان 
گریه کنی که از اشک هایت نهرها جاری شود و درختان از 

آن سیراب گردند، آن گاه با همین »حالت بخل و پستی« 
بمیری، خداوند تو را به جهنم می افکند. مگر نمی دانی 
که خدا در قرآن فرمود: »هر کس بخل بورزد،- در واقع- 
نســبت به خود بخل نموده است. در حالی که خداوند 

بی نیاز است.« )تغابن-38(- )معراج السعادهًْ، ص 338(
طال یا سنگ؟

نقل می کنند: مرد خسیسی تمام دارایی اش را فروخت 
و طال خرید. سپس طالها را در گودالی در حیاط خانه اش 
پنهان نمود. او هر روز به طالها سر می زد و آن ها را زیر 
و رو می کرد. تکرار هر روزه این کار،  یکی از همسایگان 
را مشکوک ساخت. همسایه یک روز مخفیانه به گودال 
رفت و طالها را برداشت. روز بعد مرد خسیس به گودال 
سر زد اما طالهایش را نیافت. وی شروع کرد به شیون و 

زاری نمودن و مرتب به سر و صورت خود می زد.
رهگذری او را دید و پرسید: چه اتفاقی افتاده است؟ 
مرد بیچاره حکایت طالها را بازگو کرد. رهگذر گفت: این 
که ناراحتی ندارد، سنگی در گودال بگذار و فکر کن که 
شمش طالست. تو که از آن ها استفاده نمی کنی. »سنگ 

و طال« چه فرقی برایت دارد؟

هشدار
خواهر گرامی، هرچند که همســر عزیزتان وظیفه 
دارد، موجبات آســایش و رفاه زندگی را در حد منزلت 
اجتماعی شما فراهم سازد. اما یک نکته بسیار بسیار مهم 
را نباید از نظر دور داشــت و آن این است که همسرتان 
به علل مختلف شــاید قادر نباشــد، آن طور که دلخواه 
شما است، ملزومات مادی در زندگی را به دست آورد و 
در این حالت به طور یقین، همسرتان بخیل و خسیس 

محسوب نمی شود.
شــما خانم محترم، حتما شــرایط او را خوب درک 
می کنید و در این وضعیت، تنظیم زندگی به روش عاقالنه 
و خداپسندانه »قناعت« با تدبیر و مدیریت شما می تواند 
صفا و آرامش و عشــق و محبت را در کانون خانواده، به 
ارمغان آورد و زندگی مشترکتان را بیش از پیش قشنگ تر 

و مستحکم تر خواهد کرد.

شــما خواهر بزرگوار، با این نگاه ایثارگرانه از جمله 
کسانی خواهید بود که رفتار و منش حضرت زهرا)س( 

را الگوی خویش قرار داده اید.
حضرت فاطمه)س( خطاب به همسر مهربان و عزیز 
خود چنین می فرماید: »یــا علی، من از پروردگار خود 
حیا می کنم که از تو چیزی را درخواست نمایم که توان 
و قــدرت انجام دادن آن را نداری.« )فرهنگ ســخنان 

فاطمه)س(، ص 29(
آثار و نتایج بخل و خساست

براساس تحقیقات دانشگاه کپنهاک دانمارک، صفت 
خساســت، موجب تضعیف دستگاه ایمنی بدن، کاهش 
تولید هورمون های جنســی، افت سوخت و ساز بدن و 

نیز منجر به افسردگی بالینی می شود.
به گفته پروفسور میخائیل وینوگرادف، از نقطه نظر 
روان شناســی، خساست و بخل موجب استرس و تنش 
درونی می گردد. عالوه بر این خساست باعث افزایش آزاد 
شــدن هورمون استیل کولین است که موجب تغییرات 

فشارخون می شود. )به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک( 
در ادامــه به بعضی از پیامدهــای دنیایی و آخرتی 

خصیصه بخل و تنگ نظری اشاره می شود: 
نمایان شدن حقارت و پستی انسان در دنیا و آخرت
بخیل به علت ناراضی بودن مردم از او، پیوسته دشنام 

و بدگویی می شنود.
- آدم بخیل دوستان خوب خود را از دست می دهد 

و در تنهایی عمرش را سپری می کند.
- انسان بخیل و سخت گیر، ایمان و اعتمادش به خدا 
متزلزل و سســت می شود و لذا روز به روز از درگاه خدا 
دور می گردد و مورد خشم خدا قرار می گیرد. )غرر الحکم، 

ج 1، ص 142 و 149(
امام علی)ع( فرمود: »شــخص بخیــل وقتی که از 
پرداخــت زکات )حقــوق الهی( خــودداری می کند و 
از انفــاق و بخشــش دوری می گیزنــد و از ترس خرج 
کردن به دیدار خویشــان و دوســتان نمــی رود و صله 
رحــم انجــام نمی دهــد و از میهمان پذیرائی نمی کند 
و در راه خــدا هیــچ کار خیری انجــام نمی د هد، قطعا 
 خــود را از نعمــت ورود به بهشــت محروم می ســازد 

)عبرت آموز، ص 66(
جمع بندی

مرد وظیفه دارد تمام تالش متعارف و معقول خود 
را به کار ببندد تا رفاه و آسایش نسبی و در خور »شأن 
اجتماعی« خانواده خویش را فراهم سازد و در این مسیر 
کامال الزم است که از خود مراقبت نماید تا »آفت بخل و 

تنگ نظری و خساست« به سراغ وی نیاید.
این گونه صفات و عادات زشت اخالقی، از منظر اولیاء 
الهی به هیچ وجه شایسته شأن و منزلت یک همسر مومن 
و با وفا نیست. زیرا که او برخالف انسان بخیل کامال به 

لطف و فضل و کرم خداوند، باور و یقین دارد.
خانم نیز وظیفه خود می داند که:

اوال، انتظارات خود را از همسرش، مطابق با توانایی 
و وســع مالی و امکانات اقتصــادی او تنظیم نماید و از 

خواسته های غیرمتعارف خودداری می کند.
ثانیا، چنانچه دارای ثروت و مکنت باشد، از ولخرجی و 
اسراف و ریخت و پاش و زندگی اشرافی به شدت اجتناب 
می ورزد، بلکه زندگی خانواده خود را با این که از نعمت 
الهی برخوردار اســت، با حساب و کتاب و تدبیر معاش، 

مدیریت می کند.
بــرادر و خواهر گرامــی، یقین بدانیــد که چنین 
همســرانی در کنــار یکدیگــر به خوشــبختی واقعی 
 یعنــی »آرامــش پایدار و ســعادت حقیقــی و ابدی« 

دست می یابند.


