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امام علی)ع( درباره اهل عرفان و بصیرت می فرماید: صاحب بصیرت 
کسی است که بشنود و بیندیشد، بنگرد و ببیند و از عبرت ها بهره گیرد. 
آنگاه راه روشن و همواری را بپوید و از افتادن در پرتگاه های آن و گم 
شدن در کژراهه هایش بپرهیزد و با منحرف شدن از حق، یا تحریف 
در گفتار، یا ترسیدن از گفتن سخن راست، گمراهان را در گمراه کردن 

خویش، یاری نرساند.)1(
امام علی)ع( در حدیثی دیگر فرمود: ای مردم! بیندیشــید و بینا 
شــوید، عبرت گیرید و پند آموزید و برای آخرت توشــه برگیرید تا 

سعادتمند شوید.)2(
ــــــــــــــــــــــ

1- نهج البالغه، خطبه 153
2- غررالحکم، ح 6589

نشانه های اهل عرفان و بصیرت

پرسش و پاسخ

پرسش:
چه رابطه و نســبتی میان عرفان نظری و عملی و آموزه های 

وحیانی وجود دارد و در این رابطه چه دیدگاه هایی مطرح است؟
پاسخ:

نسبت تطابق میان عرفان و آموزه های وحیانی
علــم عرفان هم در بخــش نظری و هم در بخش عملی با دین مقدس 
اســالم تماس و اصطکاک پیدا می کند. زیرا اسالم مانند هر دین و مذهب 
دیگر و حتی بیشتر از هر دین و مذهب دیگری روابط انسان را با خدا و جهان 
طبیعت و با خودش بیان کرده و هم به تفسیر و توضیح هستی پرداخته است. 
قهرا اینجا این مسئله مطرح می شود که میان آنچه عرفان عرضه می دارد با 
آنچه که آموزه های وحیانی اسالم بیان کرده است چه نسبتی برقرار است؟

البته عرفای اسالمی هرگز مدعی این نیستند که سخنی ماورای اسالم 
دارند و از چنین نسبتی سخت تبری می جویند. برعکس آنها مدعی هستند 
که حقایق اسالمی را بهتر از دیگران کشف کرده اند، و در واقع مسلمان واقعی 
آنها می باشــند. عرفای اسالمی چه در بخش نظری و چه در بخش عملی 
همواره به کتاب و سنت و سیره نبوی و ائمه)ع( و اکابر صحابه استناد می کنند 

ولی دیگران درباره آنها نظرات دیگری دارند که ذیال به آنها می پردازیم. 
دیدگاه های مختلف نسبت به ادعای عرفای اسالمی

1- نظر گروهی از محدثان و فقهای اسالمی
به عقیده این گروه، عرفا عمال پایبند به اسالم نیستند و استناد آنها به 
کتاب و سنت صرفا عوام فریبی و برای جلب قلوب مسلمانان است، و ادعای 

عرفا و عرفان اساسا ربطی به اسالم ندارد.
2- نظر گروهی از متجددان عصر حاضر

این گروه که با اسالم میانه خوبی ندارند، و از هر چیزی که بوی اباحیت 
بدهد و بتوان آن را به عنوان نهضت و قیامی در گذشته علیه اسالم و مقررات 
اســالمی قلمداد کرد، به شدت استقبال می کنند مانند گروه اول معتقدند 
که عرفا عمال ایمان و اعتقادی به اسالم ندارند، بلکه عرفان و تصوف نهضتی 
بوده از ناحیه ملل غیرعرب بر ضد اسالم و عرب در زیر پوششی از معنویت. 
این گروه با گروه اول در ضدیت و مخالفت عرفان با اسالم وحدت نظر دارند 
و اختالف نظرشان در این است که گروه اول اسالم را تقدیس می کنند و با 
تکیه به احساسات اسالمی توده مسلمان، عرفا را سرزنش و تحقیر می کنند 
و می خواهند بدینوســیله عرفان را از صحنه معارف اســالمی خارج کنند، 
ولی گروه دوم با تکیه به شــخصیت عرفا که بعضی از آنها جهانی هســتند 
می خواهند وسیله ای برای تبلیغ علیه اسالم بیابند و اسالم را تحقیر کنند 
که اندیشه های ظریف و بلند عرفانی در فرهنگ اسالمی با سالم بیگانه است 
و این عناصر از خارج وارد این فرهنگ گشــته است و اسالم و اندیشه های 

اسالمی در سطحی پایین تر از این گونه اندیشه ها است.
3- گروه بی طرف ها

از نظــر این گروه  در عرفان و تصــوف، خصوصا در عرفان عملی و 
باالخص آنجا که جنبه فرقه ای پیدا می کند بدعت ها و انحرافات زیادی 
می توان یافت که با کتاب اهلل و یا سنت معتبر وفق نمی دهد، ولی عرفا 
مانند ســایر طبقات فرهنگی اسالمی و مانند غالب فرق اسالمی نسبت 
به اســالم نهایت خلوص نیت را داشــته اند و هرگز نمی خواسته اند بر 
ضداسالم مطلبی گفته و مخالفت کرده باشند. ممکن است اشتباهاتی 
داشته باشند، همچنان که سایر طبقات فرهنگی مانند: متکلمین، فالسفه، 
مفســرین، فقها و... اشتباهاتی داشته اند، ولی هرگز سوءنیتی نسبت به 
اسالم و یا عناد با اسالم در کار نبوده است. مسئله ضدیت عرفا با اسالم 
عمدتا از طرف افرادی طرح شده که غرض خاص  داشته اند. یا با عرفان 
و یا با اسالم. اگر کسی بی طرفانه و بی غرضانه کتب عرفا را مطالعه کند، 
به شــرط آنکه با زبان و اصطالحات آنها آشــنا باشد، اشتباهات زیادی 
ممکن اســت بیابد ولی تردید هم نخواهد کرد که آنها نسبت به اسالم 
صمیمیت و خلوص کامل داشته اند. به نظر می رسد نظر سوم ترجیح دارد 
و اعتقاد اکثریت علما بر این اســت که عرفا سوءنیت و عناد نداشته اند. 
در عین حال الزم اســت افراد متخصص و وارد در عرفان و در معارف 
عمیق اســالمی، بی طرفانه درباره مسائل عرفانی و انطباق آنها با اسالم 

بحث و تحقیق نمایند.

عرفان آموزه های وحیانی

آثار یاد خدا در سلوک فردی و اجتماعی

قال االمام علی)ع(: »اعلم الناس باهلل، اکثرهم خشیةله«
امام  علی)ع( فرمود: عالم ترین مردم به خدای متعال کســی است 

که از او خشیت )ترس قلبی( بیشتری داشته باشد.)1(
ــــــــــــــــــــــ
1- غررالحکم، ص 63

داناترین مردم

حضرت علی)ع( برای تعامل با دیگران در جمله ای کلیدی، فرمول 
طالیی رفتارهای اجتماعی و در واقع شاه کلید مراودات اجتماعی 
را بیــان می کند و می فرماید: با دیگران چنــان رفتار کنید که 
دوست دارید با شما رفتار شــود )یعنی همان رفتاری را داشته 
باشید که شما دوســت دارید آنها با شما آن گونه رفتار کنند(.

شــخصی از پیامبر اسالم پرســید: »ای فرســتاده خدا! کاری 
به من یاد بده که میان آن عمل و بهشــت فاصله ای نباشــد.« 
پیامبــر فرمود: »عصبانی مشــو و از مردم چیــزی طلب مکن 
و نیــز برای مردم بپســند آنچــه را برای خود می پســندی.«

از نظر قرآن، در میان اعمال 
صالح »عفو« در کنار عدالت 
که  اســت  برتری  عمل  دو 
»اقرب للتقوی« است و انسان 
و  الهی  تقوای  به  را سریع تر 
می رساند. آن  آثار  و  برکات 

اگر انسان دوست دارد که خدا 
در دنیا و آخرت با او در سطح 
تعامل  خویش  کرامت  عالی 
داشته باشد، می بایست همان 
چیزی را برای دیگران در دنیا 
بپسندد که دوست دارد بدان 

دست یابد. 

صفحه 8
شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
۲۰ شعبان ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۱۲ MaarefKayhan@Kayhan.ir

دعا، وسیله  مؤمن و ملجأ مضطر و رابطه  انسان ضعیف و جاهل 
با منبع فیاض علم و قدرت اســت، و بشر بی رابطه  روحی با خدا و 
بدون عرض نیاز به غنی بالذات، در عرصه  زندگی سرگشته و درمانده 
و هدر رفته اســت: »قل ما یعبؤا بکم ربّی لوال دعاؤکم«.)اگر دعای 
شما نباشد، پروردگار من برای شما وزن و ارزشی قائل نیست )زیرا 

سابقه  خوبی ندارید(.)1( 
بهترین دعا آن است که از سرمعرفتی عاشقانه به خدا و بصیرتی 
عارفانه به نیازهای انســان انشــا شده باشد و این را فقط در مکتب 
پیامبر خدا )صلّی اهللَّ علیه وآله وسلّم( و اهل بیت طاهرین او - که اوعیه  
)ظرف(علــم پیامبر)ص( و وراث حکمت و معرفت اویند - می توان 
جســت. ما بحمداهلل ذخیره  ای بی پایان از ادعیه  مأثوره  از اهل بیت 
)علیهم الّسالم( داریم که انس با آن، صفا و معرفت و کمال و محبت 

می بخشد و بشر را از آالیشها پاکیزه می سازد.
مناجــات مأثــوره  ماه شــعبان - کــه روایت شــده اهل بیت 
)علیهم الّســالم( بر آن مداومت داشتند - یکی از دعاهایی است که 
لحن عارفانه و زبان شــیوای آن، با مضامین بسیار واال و سرشار از 
معارف عالی ای همراه اســت که نظیر آن را در زبانهای معمولی و 
محاورات عادی نمی توان یافت و اساســاً با آن زبان قابل ادا نیست. 
این مناجات، نمونه  کاملی از تضرع و وصف حال برگزیده ترین بندگان 
صالح خدا با معبود و محبوب خود و ذات مقدس ربوبی اســت. هم 
 درس معارف است، هم اسوه و الگوی عرض حال و درخواست انسان

 مؤمن از خدا.
مناجاتهــای پانزده گانــه کــه از امــام زین العابدین حضرت 
علی بن الحســین )علیه الّسالم(نقل شده، گذشته از خصوصیت بارز 
دعایی مأثور از اهل بیت )علیهم الّســالم(، این مزیت را داراست که 

به مناسبت حاالت مختلف مؤمن، مناجاتها را انشا فرموده است.
خداوند به همه توفیق استفاضه و خودسازی به برکت این کلمات 

مبارک را عنایت فرماید.)69/10/1(
ـــــــــــــــــــ

1- سوره فرقان آیه ۷۷
منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم انقالب 
به نقل از فارس

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

تقدم نماز قضا بر ادا 
س( اگر نماز قضا به عهده شخص باشد، می تواند ابتدا نماز واجب 

یومیه را بخواند و پس از آن نماز را قضا کند؟
ج( کسی که نماز قضا دارد، می تواند نمازی که اکنون بر او واجب شده 
را بخواند؛ ولی احتیاط واجب آن اســت که اگر فقط یک نماز اســت ابتدا 
نماز قضا را به جا آورد؛ به خصوص اگر نماز قضا مربوط به همان روز باشد.

کیفیت سجده سهو 
س( کیفیت سجده سهو به چه شکل است؟

ج( برای ســجده سهو باید پس از سالم نماز فوراً به نّیت سجده سهو، 
پیشــانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و بنابر احتیاط 
بگوید: »بسم اهلَل و باهلَل، السالم علیک ایها الّنبُیّ و رحمهًْ اهلل و برکاته« سپس 
سر از سجده بردارد و دوباره به سجده رود و ذکر سجده سهو را تکرار کند؛ 

آنگاه سر از سجده بردارد و تشهد بخواند و سالم دهد.
شرایط امام جماعت 

س( امام جماعت چه شرایطی را باید داشته باشد؟
ج( امام جماعت باید عاقل، عادل، شــیعه  دوازده امامی  و حالل زاده و 
بنابر احتیاط، بالغ باشــد و نماز را صحیح بخواند و اگر مأموم مرد اســت، 

امام هم مرد باشد.
فراموش کردن نماز آیات 

س( اگر شخصی نماز آیات را فراموش کند و یا پس از زلزله و 
مانند آن متوجه شود، خواندن نماز آیات بر او واجب است؟

ج( اگر از ســایر حوادث - به جز خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی - در 
وقت آن مطلع شــود و نماز آیات را - هر چند بر اثر فراموشــی-  نخواند، 
باید نماز آیات را به جا آورد اما اگر در وقت آن مطلع نشده و پس از حادثه 

فهمیده، احتیاط واجب آن است که آن را به جا آورد.
وضو با آب دستگاه تصفیه خانگی 

س( امروزه در برخی منازل، دستگاه های تصفیه آب وجود دارد 
که آب های مخصوص شرب تحویل می دهد. آیا اگر دسترسی به هر 
دو آب وجود داشته باشد )هم آب لوله کشی منازل، هم آب تصفیه 
شــده( می توان با آب تصفیه شده وضو گرفت؟ آیا وضو با این آب 
صحیح است؟ )برخی بیان می کنند که برای تصفیه این آب، برق 
مصرف شــده و اگر با این آب وضو بگیریم، اسراف است و وقتی 

اسراف کنیم، وضو هم باطل می شود(.
نکته: منظور بنده از آب تصفیه شــده، آب دستگاه های آب سردکن در 
خیابان ها، امامزاده ها و... نیست؛ منظور آب دستگاه های تصفیه موجود در 

منازل می باشد.
ج( در فرض ســؤال وضو گرفتن  اشــکال ندارد؛ ولی اگر عرفا اسراف 

باشد جایز نیست.
وقت نماز عشا

س( آخر وقت نماز عشا تا چه زمانی است؟ اگر کسی آن را تا 
پس از نیمه شب به تأخیر بیندازد به چه نیتی باید نماز عشا بخواند؟

ج( وقت نماز عشا از هنگامی  است که به مقدار خواندن نماز مغرب از 
اول وقت گذشته باشــد تا هنگام نیمه شب شرعی؛ و تأخیر انداختن نماز 
مغرب و عشا از نیمه شب شرعی جایز نیست. اما در صورتی که نماز مغرب 
و عشا به دلیل به  وجود آمدن عذری و یا از روی معصیت تا پس از نیمه شب 
به تأخیر بیفتد بنابر احتیاط باید آن را تا اذان صبح بدون نیت ادا و قضا )به 

نیت ما فی الذمه( به جا آورد.

پایبندی به قانون 
هنگامی کــه می خواهند مرقد مطهر حضــرت امام رضا)ع(را 
غبارروبی کنند، خدام حرم دستمالهای سفیدی را برای انجام عمل 
غبارروبی به افراد و شخصیتهای دعوت شده می دهند. این دستمالها 
با گالب ناب آغشته شــده اند. رهبر معظم انقالب این دستمالها را 
می گیرند و پس از غبار روبی، به ســر و صورت خود می کشند. در 
یکی از غبار روبیها به آقای طبســی فرمودند: آیا من می توانم این 

دستمال متبرک را برای خودم بردارم؟ 
با اینکه تولیت آســتان قدس رضوی زیر نظر مقام عظیم الشان 
والیت اســت، ولی از آنجا که آقای طبسی را تولیت آستان مقدس 
رضوی می دانند، خواستند با هماهنگی ایشان و پایبندی به قانون 

این کار را انجام دهند. 
 *حجةاالسالم محمد علی حقانی
 )از اعضای بیت - تهران(، پایگاه اطالع رسانی حوزه، 1390/7/24.

با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

دیدگاه رهبر معظم انقالب 
درباره مناجات شعبانیه

)بدان ای سالک راه خدا!( یاد حق تعالی دل را از منازل و مناظر طبیعت 
منصرف کند و تمام جهان و جهانیان را از نظر او بیاندازد و دلبستگی به احدی 
غیــر از حق پیدا نکند و بــا هیچ چیز دل خوش نکند و همتش به مرتبه ای 
رســد که تمام عوالم وجود در پیــش نظرش نیاید. پس هرچه واردات قلبی 
پیدا کند دامنگیر او نشود و خود را به واسطه آنها بزرگ و بزرگوار نشمارد و 
هرچه غیر از حق و آثار جمال و جالل او است در نظرش کوچک باشد و این 
خود منشــأ تواضع برای حق شود و به تبع برای خلق، زیرا که خلق را نیز از 
حق بیند. و همین منشأ عزت نفس و بزرگواری هم شود زیرا که روح تملق 

که از نفع طلبی و خودخواهی پیدا شود، در او نیست. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- شرح جنود عقل و جهل، امام خمینی)ره(، ص 338

از نظر قرآن، خدا با هر کسی چنان معامله 
می کند که او با دیگــران معامله می کند؛ 
یعنی مبنا و اســاس معامله الهی با هر فرد 
انســانی، معامله آن فرد با دیگران است. 
این بدان معناســت که اگر کسی با دیگری 
بر اساس عدالت و اصل مقابله به مثل عمل 
کند، خدا نیز بر اســاس همین با او معامله 
می کند؛ اما اگر بر اســاس احسان یا ایثار با 
دیگران معامله کند، خدا نیز بر اساس همین 
فضائل و مکارم اخالقی با او معامله می کند؛ 
پس انتظاری بیجا است که انسان در دعا و 
نیایش خویش از خدا بخواهد:»اَلّلهم عاِملنا 
بَِفضِلــك َو ال تُعاِملنا بَِعدلِك؛ خدایا با ما با 
فضل خویــش معامله کن و با عدل خویش 
معامله مکن!«، در حالی که خود با دیگران 
به عدالت مثلی عمــل می کند و می گوید؛ 
خوبی در برابر خوبی و بدی در برابر بدی. در 
نوشتار حاضر راه های تعامل با مردم و برترین 
 آنها از دیدگاه قرآن و روایات بررسی شده 

است.
***

سه گانه تعامل با دیگران از نظر قرآن
انســان ها با دیگران می توانند بر اساس سه 

شیوه زیر تعامل داشته باشند:
قرآن،  آموزه های  نظر  از  مثلی:  1. عدالت 
هدایت فطری تکوینی الهی)طه، آیه 50( موجب 
می شــود تا انسان ها بر اســاس سنت حاکم بر 
هستی، در چارچوب عدالت مثلی با هم تعامل 
داشته باشــند. از همین رو، گاه گفته می شود 
که حکم عقلی همان عدالت مثلی اســت؛ چرا 
که مراد از حکم عقلی، همین کشفی است که 

راههـایتعاملبامردم
ازنگاهقـرآن خسرو معصوم زاده

عقل انجام می دهد و به این ســنت الهی حاکم 
می رسد که هر چیزی باید در جای حق خویش 
قرار گیرد که خدا برای آن قرار داده است. از آنجا 
که کشــفیات دو حجت ظاهری و باطنی الهی، 
همسان است، همان چیزی را که فطرت عقلی 
کشف می کند، اسالم وحیانی نیز همان را بیان 
می کند؛ زیرا در ســنت الهی تبدیل و تحویلی 
راه نمی یابد و عقل ســلیم و نقل وحیانی یک 
حقیقت را کشف و بیان می کند.)روم، آیه 30( 
و انسان بر اساس این کشف حجت های ظاهری 
و باطنی، زندگی خویش را سامان می دهند. از 
همین رو عقالء در همه جهان بر اساس عدالت 
مثلــی، قوانین را تنظیم کرده و تعامالت مردم 
را مدیریت می کنند. پس نیکی در برابر نیکی و 
بدی در برابر بدی به عنوان کشــف عقل و نقل 
بنیاد اجتماعات انســانی را شکل می دهد. خدا 
در قــرآن نیز همین مطلب را بارها به اشــکال 
گوناگون بیان کرده اســت؛ به عنوان مثال در 
جایی بر اســاس عدالت مثلی می فرماید: َهْل 
َجَزاُء اْلِْحَســاِن إاَِلّ اْلِْحَساُن؛ آیا پاداش احسان 
جز احسان است.)رحمن، آیه 60(   یا می فرماید: 
پس هر کس بر شما تعدی کرد همان گونه که 
بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید.)بقره، آیه 
194( یا می فرماید: َوَمْن َعاَقَب بِِمْثِل َما ُعوقَِب 
بِِه؛ و هر کس نظیر آنچه بر او عقوبت رفته است 

دست به عقوبت زند.)حج، آیه 60(
2. احسان عفوی: عدالت، پایین ترین سطح 
ارتباطی میان انســان ها است؛ اما روابط انسانی 
می بایست فراتر از عدالت در قالب جود و بخشش 
و احسان باشد؛ زیرا انســان موجودی عاطفی 
اســت که اصل »رحم« در وی بسیار قوی تر از 
هر امر دیگری است. نیازهای عاطفی انسان در 
قالب عدالت مثلی نمی تواند پاســخ های مثبت 
و کاملی را دریافــت کند؛ از همین رو نیازمند 
درجه ای باالتر از آن اســت که از آن به احسان 
عفوی تعبیر می شــود. این امر بویژه در روابط 
همسران و خانواده بیش ترین نمود را دارد؛ زیرا 
روابط میان همســران در قالب خشــک عقلی 
فطری عدالت مثلی نمی تواند نیازهای عاطفی را 

برآورده سازد. از همین رو در قرآن آیه »مودت 
و رحمت« میان روابط همسران سخن به میان 
آمده اســت.)روم، آیــه 21( البته این مودت و 
رحمت، خوددارای سطوحی است که کمترین 
آن در احسان عفوی خودنمایی می کند. احسان 
به معنای نیکوکاری و عفو به معنای بخشیدن 
از زیادتی که بدان نیاز نیست، درجه و سطحی 
اســت که انسان در زندگی اجتماعی بدان نیاز 
دارد تــا نیازهای عاطفی خویش ودیگران را در 
ســطح باالتر از عدالت مثلی پاسخ دهد. خدا از 
انسان ها می خواهد در اموری با »عفو« ،زندگی 
خویش را ارتقا بخشیده و نیازهای عاطفی خود 
و دیگران را در ســطح انسانی باالتر آورند. عفو 
بهتر از انتقام و مقابله به مثل است؛ زیرا با عفو 
کردن نســبت به چیزی که بدان نیازی ندارد، 

می تواند خود را به آرامش و ســکونی برســاند 
که از راه دیگر دست یافتنی نیست؛ پس وقتی 
چیزی را که بدان نیاز ندارد بدون چشمداشتی 
به دیگری می دهد و این گونه انفاق می کند)بقره، 
آیه 219(، یا با ترک انتقام از خون خویشــان، 
نشان می دهد که نیازی به انتقام گرفتن ندارد؛ 
چرا که با این کار مقتول زنده نمی شــود و باز 
نمی گــردد، ولی با این کار از یک امر معروف و 
پسندیده ای پیروی کرده که خداپسندانه است.

)بقره، آیه 1۷8( مسلمانان می بایست با احسان 
عفوی با دیگران تعامل داشته و از بدی دیگران 
بگذرنــد؛ چرا که خدا در این صورت با امت در 
دنیا و آخرت با »عفو« تعامل می کند:اگر خیری را 
آشکار کنید یا پنهانش دارید یا از بدی درگذرید 

، خدا درگذرنده تواناست. )نساء، آیه 149( 
از نظر قــرآن، در میان اعمال صالح »عفو« 
در کنار عدالت دو عمل برتری است که »اقرب 
للتقوی« است و انسان را سریع تر به تقوای الهی 
و برکات و آثار آن می رساند؛ چرا که این عمل از 
مصادیق »فضل« است که دوست داریم خدا با ما 
ْقَوی  بر اساس آن معامله کند: َوأَْن تَْعُفوا أَْقَرُب لِلَتّ
َواَل تَْنَسُوا الَْفْضَل بَْیَنُکْم إَِنّ اهلل بَِما تَْعَمُلوَن بَِصیٌر؛ 
عفو کردن شما به تقوا نزدیکتر است و در میان 
یکدیگر بزرگواری را فراموش مکنید زیرا خداوند 
به آنچه انجام می  دهید بیناست. )بقره، آیه 23۷( 
کسی که عفو می کند در حقیقت، لکه سیاه گناه 
و بــدی دیگران را از ذهن خویش پاک می کند 
و صفحه جدید سپیدی را برای شخص گناهکار 
و بدکار باز می کند و نســبت به آن شخص در 
مقام غفور ظاهر می شــود و آمرزش را در عمل 
برای خود و دیگران از خدا می خواهد:  َوإِْن تَْعُفوا 

َوتَْصَفُحوا َوتَْغِفُروا َفإَِنّ اهلل َغُفوٌر َرِحیٌم؛ و اگر عفو 
کنید، ببخشایید و درگذرید و بیامرزید براستی 
خدا آمرزنده مهربان است. )تغابن، آیه14( پس 
انتظار ظهور خدا در مقــام غفور رحیم به این 
است که انسان اهل عفو، گذشت و بخشش باشد.
3. اکرام ایثاری: پیامبر)ص( می فرماید: انَّما 
بُِعثُت اِلُتَّمَم َمکارَِم االخالق؛ جز برای اتمام مکارم 
اخالقی بر انگیخته نشده ام.)سنن کبری،بیهقی 
ج10 ص 192؛ بحاراالنوار،عالمه مجلســی ج 
6۷ ص 3۷2؛ کنزالعمــال، متقی هندی ج 11 
ص 420 ح 31969( و ایــن یعنی اینکه مکارم 
اخالقی به عنوان فلسفه بعثت معرفی شده است. 
این بدان معناست که مسلمانان می بایست در 
ســطح مکارم اخالقی با یکدیگر تعامل داشته 
باشند تا خدا نیز در همین سطح با آنان با فضل 

کرامتی خویش تعامل کند. 
کرامت بر دو قســم کرامت ذاتی)اسراء، آیه 
۷0( و کرامت اکتسابی)حجرات، آیه 13( تقسیم 
می شــود. کرامت ذاتی برای همه انســان ها به 
شرافت روح الهی دمیده شده در کالبد و تحقق 
اسماء و صفات الهی در انسان پدیدار شده است. 
این کرامت ذاتی می بایست با اعمال صالح ظهور 
و بــروز یابد کــه از آن به تقوای الهی و کرامت 
اکتســابی یاد می شود. همین کرامت اکتسابی 
یعنی تقوای الهی است که معیار سنجش انسان 
در دنیا و آخرت است.)حجرات، آیه 13( بنابراین، 
اگر انسان بخواهد تقوای الهی را داشته باشد باید 
اعمــال صالح خویش را بــا دو حجت باطنی و 
ظاهری هماهنگ سازد. البته اعمال صالح دارای 
تفاوت هایی هستند؛ زیرا برخی از آنها ضعیف تر و 
برخی قوی و برخی قوی تر هستند. از همین رو 
رو عدالــت مثلی موجب تقوای عام، احســان 

عفوی موجب تقوای خاص و احســان اکرامی 
ایثاری موجب تقوای اخص می شود.)مائده، آیه 
93( آثار آنها نیز سه گانه تعلیم الهی )بقره، آیه 
282(؛ یعنی در علم الیقین و عین الیقین و حق 
الیقین خودنمایی می کند.)واقعه، آیه 9؛ تکاثر، 
آیات 5 و ۷( تقوای عام در سطوح عدالت مثلی 
و اثر آن نیز علم الیقین خواهد بود؛ تقوای خاص 
در سطح احسان عفوی و عین الیقین و تقوای 
اخص در ســطح احسان اکرامی ایثاری موجب 
حق الیقین می شود. مومنان در روابط اجتماعی 
حتی با دشمنان خویش بر اساس کرامت عمل 
می کنند)فرقــان، آیه ۷2(؛ زیرا ایشــان درس 
کرامــت را از قرآن و اهل بیت)ع( این دو حبل 
اهلل المتین و ثقلین آموختند؛ چرا که وقتی در 
درس پروردگار اکرم شــرکت می کنند، خدا در 

مقام اکرم به آنــان عالی ترین درس کرامت را 
می آموزد و بدان فضیلت تاج برسرشان می گذارد 
و ایــن گونه جان و روانشــان را با کرامت برتر 

خویش پرورش می دهد.)علق، آیه 3(
مپسند ناپسند

اگر انســان دوســت دارد که خدا در دنیا و 
آخرت با او در سطح عالی کرامت الهی خویش 
تعامل داشته باشد، می بایست همان چیزی را 
برای دیگران در دنیا بپســندد که دوست دارد 
بدان دســت یابد. پس هرگز ناپسندی را برای 
دیگران مپســند تا خدا نیز ناپسندی را برایت 

مپسندد.
چنانکه گفته شد اسالم اصولی چون مقابله 
بــه مثل و تعامل به مثل را به عنوان یک اصل 
عقالنی پذیرفته و تأیید کرده، ولی آن را نه در 
مقام احســان بلکه در مقام عدالت بیان کرده 
است تا کسانی که ظرفیت احسان ندارند و اصرار 
به مقابله بــه مثل و تالفی کردن دارند درمقام 
تعامل به مثل اقدام کنند و بیشتر از آن، تجاوز 
و تعدی روا ندارند. از این رو دراین مرحله مجاز 
می داند که مقابله و معامله به مثل انجام گیرد: 
»فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی 

علیکم« به هرکس به شما تجاوز کرد همانند آن 
بر او تعدی کنید. )بقره 194( 

اما اســالم در مقام بیان مــکارم اخالقی و 
بزرگواری ها، فراتر از مقام عدالت به احسان توجه 
دارد. از ایــن رو حتی نمی گوید که: »با دیگران 
چنان رفتار کنید که آنها دوســت دارند شما با 
ایشان رفتار کنید.« بلکه می گوید از مقام احسان 
وارد شوید. پس نه تنها قصاص را به عنوان یک 
مکرمت اخالقی نمی پذیرد بلکه خواهان احسان و 
عفو از خطا و  اشتباه می شود که نوعی بزرگواری 

در حق آنان است. 
به این معنا که نه تنها شــخص نباید انتظار 
تشــکر و یا احسان داشته باشد، بلکه حتی اگر 
به او ظلم و ســتمی شــد از او بگذرد و احسان 
کند؛ چرا که هرکسی دوست می دارد که اگر در 
چنین مقامی قرارگرفته بخشیده شود. پس اگر 
دوست داری بخشیده شوی می بایست خود نیز 
این گونه باشی و دیگران را ببخشی و عفو کنی. 
اســالم در ایــن مرحلــه می فرمایــد: اگر 
می خواهــی مورد رحم واقع شــوی و مردم بر 
تو رحم آورند، بهتر اســت که رحم کنی: ارحم 
ترحم.)میزان الحکمه، ج 4 ص 382( اما در مرتبه 
دیگری می فرماید: اگر دوســت داری که رفتار 
پسندیده ببینی خودت نیز پسندیده رفتار کن. 
امیرمومنان علی)ع( بزرگ ترین شاگرد مکتب 
اسالم و قرآن و پیشوایی که نفس و جان پیامبر 
خدا)ص( است )آل عمران، آیه 61؛ نساء، آیه 59؛ 
مائده، آیات 3 و 55( دارای کلمات قصار بسیاری 
است. دراین کلمات قصار بیشترین فرمول های 
زندگی را بیان کرده است. آن حضرت)ع( برای 
تعامل با دیگــران در جمله ای کلیدی، فرمول 
طالیی رفتارهای اجتماعی و در واقع شاه کلید 
مراودات اجتماعی را بیان می کند و می فرماید: 
با دیگران چنان رفتار کنید که دوست دارید با 
شــما رفتار شود )یعنی همان رفتاری را داشته 
باشید که شما دوست دارید آنها با شما آن گونه 

رفتار کنند(. )نهج البالغه، نامه 31(
در روایت آمده: »قــال رجل للنبی)ص( یا 
رسول اهلل علمنی عمال الیحال بینه و بین الجنه 
قال ال تغضب وال تســال الناس شــیئا و ارض 
للناس ما ترضی لنفسک، شخصی از پیامبر اسالم 
پرسید: »ای فرستاده خدا! کاری به من یاد بده 
که میان آن عمل و بهشــت فاصله ای نباشد.« 
پیامبر فرمود: »عصبانی مشو و از مردم چیزی 
طلب مکن و نیز برای مردم بپسند آنچه را برای 
خود می پســندی.« )امالی طوسی، ص 50۷؛ 

مستدرک الوسائل، ج ۷، ص 222( 
در روایات آمده: عرب بادیه نشینی نزد پیامبر 
آمد، رکاب شــتر پیامبــر را گرفت و گفت:  ای 
رسول خدا، چیزی به من یاد بده که به وسیله 
آن وارد بهشت شــوم! پیامبر فرمود: »آنچه را 
که دوست داری دیگر مردمان نسبت به تو روا 
دارند، تو نیز همان را نســبت به آنان روا دار و 
آنچه را که ناپســند می داری دیگران نسبت به 
تــو انجام دهند، تو نیز آن را در حق آنان انجام 

 مده. حال، رکاب شــتر را رها کن! )کافی، ج 2 
ص 146( 

پیامبر اســالم در نصیحتی به علی بن ابی 
طالب گفت: یا علی ما کرهته لنفســک فاکره 
لغیرک و ما احببته لنفســک فاحببه الخیک 
تکن عادال فی حکمک مقسطا فی عدلک محبا 
فی اهل الســماء مودودا فی صدور اهل االرض 
احفظ وصیتی ان شاء اهلل تعالی؛  ای علی! هرچه 
برای خود نمی پســندی برای دیگران مپسند و 
آنچه برای خود می خواهــی برای دیگران هم 
بخــواه؛ دراین صورت در قضاوت خویش دادگر 
و در دادگری ات یکسان نگر خواهی بود و اهل 
آسمان تو را دوست خواهند داشت و در سینه 
اهــل زمین به محبت جای خواهی گرفت. این 
سفارش مرا – به خواست خدا- به خاطر سپار. 
)تحــف العقــول، ص 113؛ بحاراالنوار، ج 4۷، 

ص 86( 
علی)ع( در سفارش به فرزندش گفت: یا بنی 
تفهم وصیتی، و اجعل نفسک میزانا ]فیما[ بینک 
و بین غیرک، فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و 
اکره له ما تکره لنفسک و ال تظلم کما ال تحب 
ان تظلم )تحب ان التظلم(، و احسن کما تحب 
ان یحسن الیک و استقبح لنفسک )من نفسک( 
ما تستقبحه من غیرک، و ارض من الناس ]لک[ 
بما ترضاه لهم من نفسک و التقل ما ال تعلم بل 
ال تقل کل ما علمت مما ال تحب ان یقال لک؛ ای 
پســرم! توصیه ام را دریاب و خودت را ترازو و 
مقیاس و میزان میان خود و دیگران قرار ده: پس 
آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران 
نیز دوســت بدار و آنچه را که برای خود خوش 
نمی داری، برای دیگران هم خوش مدار؛ ستم روا 
مدار، آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود؛ 
نیکی کن، آنگونه که دوســت داری به تو نیکی 
کنند؛ و آنچه را که برای دیگران زشت می داری 
برای خود نیز زشــت بشــمار؛ و چیزی را برای 
مردم بپسند که برای خود می پسندی؛ چیزی 
را که نمی دانی مگو، بلکه همه چیزهایی را که 
می دانی مگو از مواردی که دوست نداری که در 
مورد تو گفته شــود. )نهج البالغه طبع صبحی 

صالح، نامه 31( 
علی)ع( فرمود: برای ادب کردن خود همین 
بس که آنچه را که از دیگری بد می شماری، از 
آن اجتناب کنی؛ برادر مؤمنت همان حق را بر 
تو دارد که تو بر او داری. )کافی، ج8، ص22( 

سعدی براساس این قاعده طالیی می سراید: 
هر بد که به خود نمی پسندی

با کــس مکن ای بــرادر من 
گر مادر خویش دوست داری

دشــنام مــده به مــادر من 

همچنین در گلستان ســعدی آمده است: 
لقمــان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از 
بی ادبان؛ هر آنچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، 

از فعل آن پرهیز کردم. 
سعدی همچنین می گوید: بر کس مپسند 

آنچه تو را نیست پسند. 
در منابع اســالمی نیز این قاعــده از قول 

پیامبران پیشین ذکر شده است: 
خداونــد به حضرت آدم وحــی کرد: همه 
سخنی که با تو دارم را در چهار کلمه برایت گرد 
آوردم: …چهارم: اینکه برای مردم آن را خوش 
داری که برای خود همان را خوش می داری؛ و 
برای مردم بد داری آنچه برای خود بد می داری. 

)کافی، ج2، ص146( 
لقمان حکیم به پسرش سفارش کرد: فرزند 
عزیزم! تو را به شــش خصلــت وامی دارم، که 
هرکدام از آنها تو را به خشنودی خداوند نزدیک 
و از خشــم او دور می کند: …چهارم آنکه برای 
مردم آنچه را برای خود دوست می داری، دوست 
بداری؛ و برای آنان آنچه را برای خود بد می داری، 

بد بداری. )بحاراالنوار، ج5۷، ص45۷( 
در آنچه خداوند به عیسی مسیح)ع( پند داد 
آمده است:  ای عیسی! آنچه دوست نداری با تو 

کنند، با دیگران مکن. )کافی، ج8، ص138( 
عیسی مسیح به یکی از یارانش گفت: آنچه 
نخواهی نسبت به تو کنند، نسبت به هیچ کس 

مکن. )بحاراالنوار، ج41، ص28۷( 
عیسی مسیح فرمود: من بیماران را به اذن 
خدا شــفا دادم، افراد کور و پیــس را به یاری 
خداوند سالم گردانیدم و مردگان را به اذن خدا 
زنده کردم، ولی نتوانستم احمق را معالجه کنم. 
گفتند: ای روح اهلل! احمق کیســت؟ فرمود: آن 
خــودرأی و خودخواهی که همه برتری ها را به 
نفع خود می خواهد، نه به ضرر خودش؛ و همه 
حق را از آن خــود می داند، نه علیه خود، این 
همان احمقی است که هیچ راهی برای مداوای 

او نیست. )بحاراالنوار، ج96، ص320(
نکتــه قابل توجه اینکه آنچه در این مطلب 
درخصوص شــیوه های تعامل با مردم بیان شد 
ناظر به حیطه رفتارهای فردی و شخصی است 
و هرگــز آن را نمی توان به مقوالت اجتماعی و 
رفتارهای جمعی مرتبط با کل اجتماع و مصالح 

مردم و جامعه تعمیم داد. 


