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پرسش:
مهم ترین عاملى كه ما را به سوى شهوات سوق مى دهد و 

راهکار كنترل آن كدام است؟
پاسخ:

مهم ترين و بزرگ ترين عاملى كه ما را به ســمت و سوى هوس ها 
مى برد، فراموشكارى است. مثًل:

الف( رضاى خدا را فراموش مى كنيم: »نسو الّل« )توبه ـ 67(
ب( راه و برنامه و قانون را فراموش مى كنيم: »أتتك آياتنا فنسيتها« 

)طه ـ 126(
ج( پاسخگويى در قيامت را فراموش مى كنيم: »نسوا يوم الحساب« 

)ص ـ 26(
د( اســتعداد و ظرفيت هاى خود را فراموش مى كنيم: »أنســاهم 

أنفسهم« )حشر ـ 19(
راهکار كنترل

الــف( يكى از راه هاى كنترل توجه به ضررهاى جســمى، علمى، 
اقتصادى، اجتماعى و سياســى اســت. حضرت على)عليه الســلم(  
مى فرمايــد: گاهى يك لقمه، مانع لقمه هاى ديگر مى شــود: »كم من 
أكلة منعت أكلت« )نهج البلغه، صبحى صالح، ص 501( گاهى يك 
فيلم، يك هوسرانى، يك عصبانيت، يك شهوت رانى، حتى گاهى يك 
رفت و آمد و يك ســخنرانى، يك مقاله و يك عكس گرفتن با نااهلى 

انسان را براى هميشه بدنام مى كند.
ب( توجه به كيفر و آتش جهنم و هيبت حساب و شرمندگى قيامت 
باالترين عامل كنترل است: »الخير فى لذةٍ بعدها الّنار« )من اليحضره 

الفقيه، ج 4، ص 392(
1. مى توان راههاى كنترل هوسها را طبقه بندى كرد و عنوان داد؛

الف( شناخت خويش و فوايد غريزه هاى خود،
ب( شناخت ديگران و حقوق آنها،

ج( توجه به عواقب بد رهايى بودن هوس ها،
د( ذكر خدا و قيامت و ...،

ه( پرهيز از مقّدمات گناه و هوسرانى؛ مثل خلوت نكردن با زن نامحرم،
و( پرگويى نكردن و ...، )كه باعث حفظ زبان از دروغ و ... مى شود.(

ز( توجــه بــه اينكه خداوند مى بينــد: »الم يعلم بــاّن الّل يرى« 
)علق ـ 14(

ح( توجه به بيمارى هاى واگيردار مثل ايدز.
شــخصى به خدمت امام حسين)عليه السلم( رسيد و عرض كرد: 
من فرد گنهكار و ضعيف النفســى هستم و در برابر گناه تاب مقاومت  

ندارم، مرا مؤعظه اى بفرماييد:
حضرت فرمود: پنج كار انجام بده و پس از آن هرگونه خواســتى 

نافرمانى كن؛
1. رزق و روزى خدا را مصرف نكن،

2. از حكومت و ربوبيت الهى خارج شو،
3. به جايى برو كه خدا تو را نبيند،

4. هنگامى كه فرشته مرگ براى گرفتن جانت مى آيد او را از خود 
دور كن،

5. روز قيامت هنگامى كه مأمور عذاب تو را به جهنم مى برد، وارد 
جهنم نشو.

و پــس از آن هر گناهى را كه مى خواهى انجام بده. )بحاراالنوار، ج 
75، ص 126(

تمایالت شهوانی و راهکار کنترل آن

قلب سالک دنیا گرا 
در حال گریه کردن است

خصلت های دردآور قلب دنیاگرا

ُعجب عامل فساد عبادات
از پيامبر اكرم)ص( نقل شــده است كه خداى عزوجل به حضرت 
داود)ع( فرمود: »گناهكاران را مژده ده و صديقان را بترسان« آن جناب 
! چگونه گناهكاران را مژده دهم و صديقان را  عرضه داشت: پروردگارا

بترسانم؟
خطاب رســيد: »اى داود! گناهكاران را مژده ده كه من توبه آنان 
را مى پذيــرم، و گناهان را عفو مى كنم، و صديقان را بترســان كه به 
عبادت  هــاى خود مغرور نگردند، همانا بنده اى نيســت كه او را براى 

حساب وا دارم مگر اينكه هلک گردد« )1(
همچنين در بعضى از احاديث قدســيه آمده است كه » بعضى از 
بندگان من سعى تمام در برخاستن شب مى نمايند، ولى مقدمه خواب 
را بر او مى افكنم از جهت مهربانيم نســبت به او، پس مى خوابد، صبح 
كه شــد بر مى خيزد و آزرده خاطرگشــته و خود را سرزنش مى كند، 
و اگر او را رها كنم تا موفق شــود، عجب و خود پســندى او را هلک 
مى گرداند، و خيال مى كند ســرآمد عابدان گشته و از حد گنهكاران 
درگذشته، در اين حال از من دورى مى كند و گمانش اين است كه به 

من تقرب جسته است« )2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اصول كافى، ج 3، ص 429
2- عده الداعى، ص 222

»ابن ابى یعفور« ســمعت اباعبداهلل)ع( یقول: من تعلق قلبه 
بالدنیا، تعلق قلبه بثــاث خصال: »هّم ال یفنى و امل الیدرک و 

رجاء الینال«
ابن ابى يعفور از امام صادق)ع( نقل مى كند كه از آن حضرت شنيدم: 
»كسى كه دلبستگى به دنيا پيدا كند، در قلبش سه خصلت ايجاد مى شود. 
اندوهى كه پايان نمى يابد، آرزويى كه هرگز به آن نمى رسد و اميدى كه 

هرگز محقق نمى شود.«)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الكافى، ج 2، ص 320

)بدان اى سالك راه  خدا!( امام على)ع( در روايتى مى فرمايد: اگر قلب 
كسانى كه مى بينيد دنيا را انباشته كرده اند و هر چه بخواهند مى  توانند 
از آن لذت ببرند را بشكافيد، خواهيد ديد دلهايشان در حال گريه كردن 
اســت. »وان فرحوا« ظاهرشان را نگاه نكنيد كه مى خندند، دلشان دارد 
گريه مى كند! اگر عمق دلشان را بشكافيد مى بينيد مشغول گريه كردن 
هستند. روز به روز هم خشمشان بر نفسهايشان رو به فزونى است. »يعنى 
هر روز كه مى گذرد، خودشــان از خودشان بيشتر بدشان مى آيد. اينها از 
دســت خود ناراحتند و اين حالشان روز به روز بيشتر مى شود، هر چند 
كه وقتى مردم بــه زندگى آنها نگاه مى كنند، به خاطر آن چيزهايى كه 
به دستشــان رسيده غبطه مى خورند و مى گويند: خوش به حالشان! اما 
اينان نمى فهمند كه حال آن ها چقدر خراب است! حق اين است كه مردم 
بگويند: بدا به حالشان كه لحظه اى آرامش ندارند و حالشان از خودشان 

بهم مى خورد!« )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - بحار االنوار، ج 75، ص 21

* وقتى علل و چرایى دشمنى میان دو گروه یا دو ملت یا دو دولت براساس عقیده باشد، به سادگى نمى توان آن را 
از میان برد، مگر آنکه یکى از این دو عقیده خود را كنار نهد. دشمنى امروز ایران اسامى با استکبار جهانى مبتنى بر 
همین تضاد عقاید است. بنابر این، اگر صلح و دوستى ایجاد مى شود، یا مبتنى بر عقب نشینى از اصول خواهد بود یا 

تاكتیک و سازوكار مقطعى است تا شرایط مناسب براى حمله و هجوم و حذف آن دیگرى فراهم آید.

صفحه ۸
سه شنبه 3۰ تیر 139۴ 

۴ شوال 1۴36 - شماره ۲1111

دیپلماسى اسامى در برابر دشمنان
نظام اسلمى داراى دو گروه به عنوان مرابطون )مرزداران( است: 
1- مــرزداران حدود جغرافيايى؛ 2- مرزداران حدود سياســى. در 
آموزه هاى فقهى اســلم از دارااليمان و داراالسلم در برابر دارالكفر 
سخن به ميان آمده است. دارالكفر يعنى سرزمين هايى كه بيرون از 
حكومت و حاكميت اسلم و جامعه اسلمى است. دارالكفر مى تواند 
دارالحرب يا دارالمعاهده و مانند آن باشد. اما هر سرزمينى كه تحت 

قواعد ارتباطات سیاسی با دشمنان
 خلیل آقا خانى

اصول و قواعد زندگى در اســام براساس عقیده، تبیین و 
توصیه مى شــود. بنابر این، هر عمل و رفتارى مى بایســت در 
چارچوب عقیده ساماندهى شود. قواعد و اصول ارتباطات سیاسى 
با دشمنان اسام نیز بر همین  مبناست. جامعه و نظام اسام باید 
اصول و قواعد ارتباطات سیاسى و به تبع آن اقتصادى و فرهنگى 
را بر پایه مبانى اسام تنظیم كند. شناخت این اصول و قواعد، 
هم براى امت و هم رهبران و دولتمردان الزم و ضرورى اســت. 
امت براى نظارت بر عملکرد دولت اســامى الزم است تا این 
قواعد و اصول را بشناسد و براساس آن امر به معروف و نهى از 
منکر كند. نویسنده در مطلب حاضر برخى از این اصول و قواعد 

را تشریح كرده است.

حاكميت و حكومت اسلمى و مسلمانان نباشد، حوزه اى را تشكيل 
مى دهد كه بيرون از مرزهاى سياسى حكومت اسلمى است. تعامل با 
اين سرزمين ها و ايجاد روابط سياسى و ديپلماتيك در يك چارچوب 
مشخص با حدود و خطوط زرد و قرمزى همراه است كه شناخت و 

مراعات آن بر جامعه و نظام اسلمى ضرورى و الزم است.
بيــرون از مرزهــاى جغرافيايى حكومت اســلمى و حكومت 
مسلمانان، حكومت كافران شامل كافران حربى، كافران اهل كتاب، 
كافران بى دين، كافران متعاهد و مانند آن اســت. بر دولت اسلمى 
است تا مرزهاى حكومت و حاكميت جغرافيايى و سرزمينى خود را 
با مرزداران محافظت كند و با فراهم آوردن نفرات و تجهيزات در حد 
استطاعت، از مرزهاى سرزمينى اسلم و مسلمانان حمايت و حفاظت 
كند. اين نفرات و تجهيزات مى بايست در حد و اندازه اى فراهم آيد 
كه رعب در دل دشمنان افكنده و اجازه تفكر و حتى توهم تجاوز به 
خود ندهند. خداوند در آيه 60 ســوره انفال مى فرمايد: و هر چه در 
توان داريد از نيرو و اســبهاى آماده بسيج كنيد، تا با اين تداركات، 
دشــمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان ديگرى را جز ايشان- كه 
شما نمى  شناسيدشان و خدا آنان را مى  شناسد- بترسانيد. و هر چيزى 
در راه خدا خرج كنيد پاداشش به خود شما بازگردانيده مى شود و 

بر شما ستم نخواهد رفت.
براساس آموزه هاى قرآنى مسئوليت اين كار به عهده مجاهدانى 
اســت كه در جهاد اصغر مشاركت مى كنند و با جان و مال خويش 
از مرزها و سرزمين هاى اسلمى دفاع و حمايت و حفاظت مى كنند.
اما بخش ديگرى از مرزداران هستند كه در جهاد كبير و بزرگ 
شــركت مى كنند. اين گروه شامل ســفيران و عالمان هستند كه 
عهــده دار دفاع و پاســدارى از مرزهاى سياســى، علمى و فكرى و 
فرهنگى جامعه اسلمى در برابر دشمنان هستند. اينان با استفاده از 
هوش و ذكاوت و علم و دانش از مرزهاى اسلمى در برابر هر گونه 
تهاجم فرهنگى و سياســى و اجتماعى و اقتصادى و فكرى و علمى 

مواظبت مى كنند.
در حقيقت دو جبهه در برابر جامعه اسلمى همواره گشوده است 
كه شــامل جبهه سخت و نرم است. مسئوليت مبارزه و مقابله سخت 
با بهره گيرى از ابزارهاى سخت افزارى به عهده كسانى است كه توان 
فيزيكى و بدنى خوبى دارند؛ اما مسئوليت مقابله نرم با استفاده از نرم 
افزارهاى عقلى و فكرى و مانند آن به عهده كسانى است كه هوش و 
ذكاوت خود را به كار مى گيرند و با قلم و بيان و بنان به جنگ دشمن 
مى روند و آنان را شكست داده و از خاكريز هاى مقدم عقب مى رانند و 
حتى به سراغ خاكريزهاى آنان رفته و به دفاع بسنده نكرده بلكه با بيان 
حقايق در اشكال گوناگون دشمن را خلع سلح كرده و به الک دفاعى 
مى كشانند. خداوند درباره اين پاسداران و مجاهدان جهاد كبير و افسران 
نرم افزار به دست، مى فرمايد: فل تطع الكافرين و جاهد هم به جهادا 
كبيرا؛ پس، از كافران اطاعت مكن و با الهام گرفتن از قرآن و حكمت 

و منطق قوى آن، با آنان به جهادى بزرگ بپرداز. )فرقان، آيه 52(
پس ديپلماسى اسلمى در حوزه هاى ديپلماسى خصوصى و عمومى 
مى بايست با چنين نگرش و مبانى همراه باشد و مجاهدان عرصه جهاد 
كبير و جهاد نرم افزارى بايد با مبانى، اصول و قواعد اساســى اسلم و 
اهداف و راهبردهاى آن آشنا بوده و با بهره گيرى از آموزه هاى قرآنى كه 
براساس عقل و فطرت است )روم، آيه 30( در برابر دشمن چنان استوار 
و قوى باشند كه نه تنها اهداف جامعه و نظام اسلمى را برآورده سازند 
و دشمن را در اين جبهات به عقب نشينى وادارند بلكه مى بايست آنان 
را در الک دفاعى فرو برند و همه ابزارها و توانايى آنان را از دستشان 

خارج كرده و آنان را زبون و خوار در عرصه جهاد نرم كنند.
مجاهدان جبهه نرم افزارى اگر بتوانند مسئوليت خود را به خوبى 
انجــام دهنــد، هزينه آن كمتر از مجاهدت مالــى و جانى و صرف 
هزينه هاى سنگين و كمرشكن خواهد بود. هر چه در جبهه نرم افزارى 
قوى تر وارد ميدان شويم به همان ميزان موفقيت ما در جبهه سخت 
نيز افزايش مى يابد و شكســت در جبهه نرم مى تواند دشــمن را به 
قلب دار االسلم بكشــاند و آسيب جدى  بر بدنه اجتماعى و فكرى 
و فرهنگى جامعه وارد كرده و مشــروعيت سياسى نظام اسلمى و 

مقبوليت و كارآمدى آن را مخدوش يا با بحران مواجه سازد.
مبانى دشمنى و علل و چرایى آن

نكته مهمى كه بايد همواره درباره دشمن مورد توجه قرار گيرد 
و هرگز از آن غلفت نشــود، دانســتن علل و چرایی دشمنی است. 
اگر علل دشــمنی عقیدتی باشد، هرگز نمی توان با تغییر راهبرد و 
سیاست، این دشمنی را به دوستی تبدیل کرد. گاهی انسان با دیگری 

دشــمن اســت به خاطر خطایی که کرده یا مالی را برده و یا جانی 
را گرفته یا ســرزمینی را غصب و اشــغال کرده است. این دشمنی، 
آنچنان ریشــه ای نیست که نتوان آن را حل و فصل کرد. اما وقتی 
عمق دشمنی به عقیده می رسد، دیگر به سادگی قابل حل و فصل 
نیســت، مگر اینکه یکی از دو طرف مغلوب عقیده دیگری شده یا 

دست از عقیده خود بردارد.
به عنوان نمونه دشمنى ميان مسلمانان و كافران، دشمنى درباره 
مال و جان و ســرزمين و مانند آن نيست، بلكه دشمنى ريشه دار و 
عميقى است كه تمام ساختار و رفتار و سبك زندگى دو طرف را تحت 
تاثير مستقيم و غير مستقيم خود قرار مى دهد. كافران براساس عقيده، 
هيچ اعتقادى به اصول دين چون  توحيد، عدل، نبوت و معاد ندارند 
و يــا به برخى از اين اصول اعتقادى ندارند، همين تفاوت اعتقادى، 
شيوه كلن سبك زندگى آنان را تحت تاثير خود قرار مى دهد و سبك 
زندگى خاصى را موجب مى شود. به عنوان نمونه كسى كه اعتقادى 
به آخرت ندارد، براى اعمال خوب و بد خويش عقوبت و پاداشى در 
آخرت نمى شناسد و خود را پاسخگوى خدا نمى داند و اگر پاداش و 
عقوبتى مى شناسد در همين دنيا و براساس قوانين مدنى و موضوعه 
انســانى مى داندو بنابر اين، قتل و ظلم و تجاوز و تعدى و مانند آن 
را براى خود مجاز مى داند مگر آنكه ترس از عقوبت قانونى، او را باز 

دارد. در حقيقت تا مى تواند قوانين را دور مى زند و اگر قدرت داشته 
باشد و ترسى از ديگرى يا قانون نباشد، هرگز تن به مر قانون نمى دهد 
و تلخى آن را نمى پذيرد. عدالت براى او بسيار تلخ است اگر قدرت 
مخالفت داشته باشد بى هيچ ترديدى آن را دور مى زند. همين شيوه 
را مى توان به ســادگى در اعمال دشمنان مستكبر جهانى اسلم و 
مســلمانان به ويژه دارندگان حق وتو به عنوان پنج ابرقدرت جهانى 
ملحظه كرد. حتى دولت اشغالگر فلسطين به سبب همين ويژگى 
پشــتيبانى ابرقدرت ها و عدم مواخذه، دست به هر جنايتى مى زند 

بى آنكه پاسخگو باشد.
به هر حال، وقتى علل و چرايى دشمنى ميان دو گروه يا دو ملت 
يا دو دولت براساس عقيده باشد، به سادگى نمى توان آن را از ميان 
برد، مگر آنكه يكى از اين دو عقيده خود را كنار نهد. دشمنى امروز 
ايران اسلمى با استكبار جهانى مبتنى بر همين تضاد عقايد است. 
بنابر اين، اگر صلح و دوستى ايجاد مى شود، يا مبتنى بر عقب نشينى 
از اصول خواهد بود يا تاكتيك و ســازوكار مقطعى است تا شرايط 

مناسب براى حمله و هجوم و حذف آن ديگرى فراهم آيد.
در آيات قرآن در بيان علل و چرايى دشمنى كافران از اهل كتاب 
و غير آنان با مسلمانان و مومنان علت هايى بيان شده كه در اينجا به 

برخى از آنها اشاره مى شود:
1- انکار ربوبیت الهى: از مهمترين و اصلى ترين ريشه اختلف 
و دشمنى ميان مومنان و كافران اصل توحيد و ربوبيت الهى است. 
خداوند در آيه 19 ســوره حج مى فرمايد كه انكار ربوبيت از ســوى 
كافران، ريشه اصلى دشمنى آنان با مومنان است. پس تا زمانى كه 
هر يك برعقيده خود پافشارى مى كند هيچ دوستى و صلح واقعى و 

حقيقى ميان آنان برقرار نخواهد شد.
2- ایمــان: از نظر قرآن ايمان مومنان به خــدا يكى ديگر از 
عوامل اصلى دشمنى كافران با   آنان است. ) مائده، آيه 59؛ ممتحنه، آيه 1( 
خداونــد در آيات 4 تا 8 ســوره بروج به روشــنى بيان مى كند كه 
كشــتارهاى جمعى و نسل كشى مومنان از سوى دشمنان، تنها به 
خاطر استقامت و ثبات قدم مومنان نسبت به عقايد خودشان است. 
اين گونه اســت كه هلوكاست يهودى نسبت به مسيحيان در يمن 
و نجران در سده هاى نخســت مسيحى پيش مى آيد. اين دشمنى 
نسبت به مومنان مسلمان از سوى يهوديان و مسيحيان از آن روست 
كه وحى خاص براى آنان نازل شــده است و مسلمانان بدان ايمان 
آورده اند. )مائده، آيه 59( در حقيقت شــيوه و سبك خاص زندگى 
كه در اسلم بيان شده و مسلمانان به آن پايبند شده اند عامل كينه 

و دشمنى اهل كتاب نسبت به مسلمانان شده است.
3- اســتکبار: خداوند در آيه 82 ســوره مائده علل و چرايى 
دشــمنى يهود با مومنان و مســلمانان را اســتكبار آنان نسبت به 

مسلمانان و مومنان مى داند.
گروه هاى پنج گانه دشمنان اسام

از نظر قرآن پنج گروه هســتند كه دشمنى آنان براساس عقيده 
شكل گرفته است و به سادگى از ميان نمى رود مگر آنكه تغيير عقيده 
ميان يكى از دو گروه اتفاق افتد و مســلمانان با گروه هاى پنج گانه 
هم عقيده  شــوند يا آنان به دين اســلم بگروند تا اين گونه تضاد و 
دشــمنى از ميان برود. اين گروه هاى پنج گانه دشمنان عقيده اى با 

مسلمانان عبارتند از:
1- ابلیس و حزب شــیطان: مهمترين و اصلى ترين دشمن 
بشــريت و مومنان ابليس و حزب شــيطان است. خداوند بصراحت 
در آيات 19 و 20 سوره مجادله از دشمنى حزب شيطان سخن به 

ميان آورده است.
2- كافران: كافران دومين گروه از دشــمنان اصلى مسلمانان 
و پيامبر)ص( را تشــكيل مى دهند. ايــن مطلب را خداوند بارها در 
آيات قرآنى از جمله آيات 12 و 13 سوره انفال و آيه نخست سوره 

ممتحنه بيان كرده است.
3- مشــركان: اين گروه شامل مشركان از بت پرستان و اهل 
كتاب و مانند آن خواهد بود. آنانى كه با توحيد محض و خالص اسلم 
مخالف هســتند و در هر يك از مراتب شرک در الوهيت و عبوديت 

و ربوبيت و مانند آن در تضاد با اســلم قرار دارند و هرگز حاضر به 
پذيرش اســلم و بقاى مسلمانان نيستند و دشمنى عقيده اى آنان 
جز به نابودى فيزيكى و حذف ديگرى يا تغيير عقيده پايان نمى يابد. 

) فرقان، آيه 60؛ زخرف، آيه 58(
4-  منافقان: گروه ديگرى كه به شدت از نظر عقيده با مسلمان 
در تضاد و دشمنى هستند، منافقان هستند كه در جامعه مسلمانان 
نهان و به شكل يك جريان خزنده در كنار مسلمانان رشد مى كنند 
و داراى زندگى انگلى هســتند و نقش ستون پنجم را ايفا مى كنند. 
اينان هر گاه مسلمانان قوى شوند خود را نهان مى كنند و در هنگام 
ضعف و سستى و بحران، نقش مخرب خود را نشان مى دهند. از اين 
رو خداوند آنان را دشمن تر از هر دشمنى ارزيابى كرده و به مسلمانان 
نسبت به آنان هشدار مى دهد؛ زيرا خطر آنان از كافران بيشتر است؛ 
چرا كه دشــمن شناخته شده و آشــكار است و مرزبندى خودى و 
غيرخودى قابل اجرا درباره آنان اســت؛ اما منافقان به سادگى قابل 
شناســايى نيستند و امكان مرزبندى آشكار وجود ندارد. )بقره، آيه 
204؛ توبه آيات 63 و 64؛ مجادله، آيات 20 و 22؛ منافقون، آيه 4(

5- مفسدان: گروه پنجم از دشمنان اسلم و مسلمانان مفسدانى 
هستند كه به افساد در زمين مى پردازند و نسل و حرث و كشاورزى 
را نابود مى سازند. البته مفسدان ممكن است اهل ايمان باشند ولى 

در حقيقت اهل ايمان نيستند و به نوعى كفر عملى و شرک گرفتار 
هستند. )بقره، آيات 204 و 205؛ يونس، آيه 40(

اصول و قواعد ارتباط با دشمنان
با هر يك از دشمنان، چه عقيدتى و چه غيرعقيدتى بايد با توجه 
به موقعيت دشمنى و ابعاد و ظرفيت ها و اوضاع و شرايط، برخورد و 
ارتباط و تعامل داشت. بنابر اين، نمى توان همه دشمنان را در يك 
سطح ارزيابى و يا شرايط را يكسان دانست. البته چنانكه گفته شد 
دشمنان عقيدتى بسيار خطرناک هستند و مى بايست در ديپلماسى 
به اين نكته توجه داشت كه دشمن عقيده هرگز قابل اعتماد نيست 
و صلح و دوستى آنان تنها براى كسب موقعيت و تغيير شرايط است 

و صلح و دوستى از بنياد ناپديدار و بى ثبات و بى استمرار است.
با اين همه مهمترين اصول و قواعدى كه اسلم در ديپلماسى و 

روابط با دشمنان اسلم و مسلمانان مطرح كرده عبارتند از:
1- اخاق مدارى: هيچ گونه دشــمنى هرگز مجوزى نمى شود 
تا اصول اخلقى در تعاملت و ارتباطات ناديده گرفته شــود. از اين 
رو رعايت اخلق نيك و برخورد مناســب با دشمنان، از توصيه هاى 
خداوند به پيامبر)ص( و امت و دولت اسلمى است. ) فصلت، آيه 34(

2- پرهیز از تحریک: يكى از اصول و قواعد ديپلماسى خصوصى 
و عمومى در تعامل و ارتباط با دشمنان، لزوم پرهيز از هر گونه رفتار 
تحريك آميز است. خداوند در آيه 108 سوره انعام بر لزوم پرهيز از 

برخوردهاى نادرست و تحريك آميز با دشمنان تاكيد دارد.
3- تقواى عدالتى: از ديگر اصول بنيادين در اســلم تقوا و 

عدالت برخاسته از آن است.
كســى كه از خداوند تقوا دارد هرگز تــن به بى عدالتى و ظلم 
نمى دهد؛ زيرا عدالت شاخصه مسلمانى و نزديكى به تقواست. بنابر 
اين، الزم است نسبت به دشمنان نيز مراعات شود. از اين رو رعايت 
تقواى الهى از جانب مومنان در شكل مراعات اصول اخلقى به ويژه 
عدالت حتى نســبت به دشمنان امرى الزم و ضرورى است. )مائده، 

آيه 2(
4- وفاى به عقود: اگر با دشــمن پيمانى بسته شود التزام به 
آن واجب است و هرگز نبايد خارج از تعهدات عمل نكرد مگر آنكه 

دشمن خود تعهدات را ناديده گيرد و زير پاگذارد.)مائده، آيه2(
5- نیکوترین رفتار: برخورد نيك در برابر رفتار ناپسند دشمنان، 
تنها در توان انسا نهاى شكيبا است كه به ايمان قوى رسيده باشند. 
با آنكه مقابله به مثل حق مسلم است. ) بقره، آيه 194؛ يونس، آيه 
27( ولى بهتر است كه مسلمان و امت و دولت اسلمى براى اتمام 
حجت براســاس مكارم اخلقى نيكوتر از آنان عمل كرده و به جاى 
مقابله به مثل، برترين و نيكوترين تعامل را داشته باشد. البته اين در 
زمانى است كه اميد به اين باشد كه با اين تعامل سازنده رفتار دشمن 
تغيير كند؛ زيرا هدف در اسلم حذف فيزيكى و نابودى دشمن نيست 
بلكه تبديل آنان به مومنان و مسلمانان است. پس تا جايى كه امكان 
دارد بايد ســلوک و رفتارى را در پيش گيرد كه اتمام حجت باشد 

و هر گونه بهانه را از دشمنان سلب كند. )فصلت، آيات 34 و 35(
6- احترام: از ديگر اصول ديپلماســى اسلم، احترام به دشمن 
است. خداوند در آيه 2 سوره مائده بر لزوم احترام به حقوق دشمنان 

و پرهيز از تعدى به آنان به بهانه دشمنى تاكيد دارد.
7- اجتناب از تعدى: از آنجا كه تعدى و تجاوز حتى به دشمنان، 

* هیچ گونه دشمنى 
هرگز مجوزى نمى شود 

تا اصول اخاقى در 
تعامات و ارتباطات 

نادیده گرفته شود. از 
این رو رعایت اخاق 

نیک و برخورد مناسب با 
دشمنان، از توصیه هاى 
خداوند به پیامبر)ص( 
و امت و دولت اسامى 

است.

در تاریخ و ســیره آمده كه پیامبر اكــرم )ص( از یاران خود 
مى پرسیدند كه آیا كسى خواب و رؤیاى صادقه اى دیده است :)هل 
رات(؟ این سؤال براى چه بوده؟ آیا این سؤال نوعى اهّمّیت  ِمن ُمبِشّ
دادن و ترغیب به امر خواب و رؤیا نیست؟ و آیا با جنبۀ عقانّیت 
منافات ندارد؟خصوصاً اینکه معیار سنجش رؤیا از دسترس غالب 
مردم به دور اســت؟ در مطلب حاضر به این سواالت پاسخ داده 

شده است. 
***

رويا يكى از موهبتهاى الهى است كه بخشى از معرفت انسانى را شامل 
مى شود. اگر رؤيا نبود بسيارى از امور براى انسان، قابل تصور نبود. همچنانكه 
فرد با ديدن برخى رؤياهاى بشارت دهنده و هشدار دهنده با يقين بيشترى به 
حقانيت حيات پس از مرگ ايمان آورده و دركى اجمالى نسبت به پاداش ها 

و عذاب هاى اخروى پيدا مى كند.
حسن بن عبدالرحمن از امام هفتم)ع( روايت كرده كه ايشان فرمود: در 

آغاز خلقت، عموم مردم خواب نمى ديدند و رؤيا بعدها پيدا شد.
راوى گويد: من عرض كردم: علت پيدايش رؤيا  چه بود؟

فرمود: پروردگار گرامى، پيامبرى را به سوى مردم زمانش فرستاد و او 
ايشان را به پرستش و فرمانبردارى خدا دعوت فرمود.

مردم گفتند: اگر ما چنين كنيم پاداشــمان چيســت ؟ زيرا نه تو از ما 
ثروتمندترى و نه خانوادة معروفتر و قدرتمندترى دارى!

آن پيامبر فرمود: اگر اطاعت مرا بكنيد خداوند شــما را به بهشت مى 
برد، و اگر نافرمانى ام كنيد خداوند به دوزختان خواهد برد.

گفتند: بهشت و جهنم چيست؟
پيامبر خدا بهشت و دوزخ را برايشان توصيف كرد.

گفتند: چه وقت ما به آنجا خواهيم رفت؟!
فرمود: بعد از مرگ!

گفتند: ما مرده هامان را ديده ايم كه استخوانشــان پوســيده و خاک 
مى شوند!

و بدنبال اين گفتگو بود كه مردم بر تكذيب آن پيغمبر بزرگوار افزوده 
و او را هرچه بيشتر خوار شمردند، خداى عزوجل، خوابها را در ايشان پديد 
آورد، پس از آن بود كه به نزد پيغمبرشــان آمده و آنچه را در خواب ديده 

بودند به او گزارش دادند و تعجب خود را از اين جريان اظهار كردند.
آن پيغمبر به ايشان فرمود: خداى عزوجل خواست تا بدينوسيله براى 
شــما حجت آورد. ارواح شما نيز اينچنين است كه چون مرگتان فرارسد، 
گرچه بدنهاتان پوسيده شود ولى جانهاتان در عقاب بسر مى برند تا دوباره 
بدنها زنده شــود )يعنى همچنانكه در اين جهــان در وقت خواب ديدن، 
بدنتان از فعاليت افتاده و چون جســمى بى روح در رختخواب خفته ولى 
روح مشــغول فعاليت است تا هنگامى كه دوباره بيدار شود، زندگى بعد از 

مرگ نيز به همين روش خواهد بود(]1[
مشــابه اين مقايســه در روايتى از پيامبر)ص( نيز نقل شده كه ايشان 
فرمودند: ســوگند به خدايى كه مرا به حق برانگيخت، شما همانگونه كه 
مي خوابيد، خواهيد مرد و همانگونه كه بيدار مى شويد براى معاد برانگيخته 

خواهيد شد.]2[
اين درک اجمالى نســبت به جهان پس از مرگ از طريق تجربه هاى 
رؤيا براى همه انسان ها امكان پذير است، ولى در مورد جزئيات امورى كه 
در عالم رؤيا حادث مى شــود و منطبق بودن يا نبودن رؤيا بر واقع، بحث 
اقسام رؤيا مطرح مى شــود كه برخى از آنها صادقه هستند و برخى ديگر 

كاذبه يا شيطانى.
بنابراين، اگر رؤيا در جزئيــات امور بطور مطلق معيارى براى قضاوت 
قرار گيرد، ممكن اســت به دليل اينكه برخى از آنها برخاســته از الهامات 
شيطانى يا افكارى عبث هستند، نتايجى خلف عقل و دين داشته باشند؛ 
اين مسئله مربوط به صفات موجود در شخصى است كه خواب مى بيند و 

نه ماهيت خود رؤيا به عنوان موهبتى الهى!
ازاين رو، رؤياى انبيا و اوليا و نيز رؤياى مؤمنان و صالحان، تفاوتى اساسى 
با رؤياى افراد عادى دارد، گرچه  ممكن است شخص مؤمن نيز گاه دچار 

خواب هاى شيطانى شود.
در اينجا به برخى از اين روايات اشاره مى كنيم:

1. امام صادق )ع( فرمود: رؤيا بر ســه گونه اســت؛ بشارتى از خدا بر 

جایگاه خواب یا رؤیای صادقه

* در روایات معصومان 
در عین تأكید بر جایگاه 
رؤیاى صادقه، نکاتى در 
مورد حق و باطل رؤیاها 
وشرایط نقل آنها و ... 

مطرح شده كه مسیرى 
كاما عقانى را براى این 
مسئله پیش روى نهاده 
است و آسیب هایى مثل 

رؤیا گرایى به جاى معرفت 
و عقل و دین، همچنین 

خرافه پردازى و كرامت بافى 
و ... همگى مربوط به سوء 
اختیار خود انسان هاست، 
نه اینکه اصل اهمیت دادن 

به رؤیاى صادقه و 
بشارت دهنده، كارى اشتباه 

و خاف عقانیت باشد.

مؤمن، ترساندنى از جانب شيطان 
و خواب هاى عبث و پوچ.]3[

2. مردى از رسول خدا در مورد 
اين آيه سؤال كرد كه: لهم البشرى 
فى الحياه الدنيا، براى آنان اســت 
بشارت در حيات دنيا ؛ يعنى چه؟

حضرت فرمودند منظور رؤياى 
خوبى اســت كه مؤمن مى بيند و 
به واســطه آن در حيات دنيا به او 

بشارت داده مى شود.]4[
3. پيامبــر )ص( فرمود: نبوت، 
هفتاد بخش دارد كه رؤياى صادقه 

يك بخش از آنهاست.]5[
4. رسول خدا)ص( فرمود: نبايد 
رؤيا براى كسى بازگو شود مگر براى 
مؤمنى كه خالى از حسد و سركشى 

باشد.]6[
5. همچنين يكى از روايات نقل 
شــده در مورد رؤيا، همين روايت 

ِ )ص( َكاَن إَِذا أَْصَبَح َقاَل  مطرح شــده در متن سؤال اســت: “إَِنّ َرُسوَل الَلّ
ْؤيَا”]7[؛ رسول خدا)ص( چون صبح  ــَراٍت يَْعِنى بِِه الُرّ ِلَْصَحابِِه َهْل ِمْن ُمَبِشّ
مى كــرد به اصحاب خود مى فرمود: آيا نزدتان چيزى از بشــارت دهنده ها 
هست؟ و منظورش از اين تعبير، رؤياى صادقه بود. يعنى آيا كسى رؤياى 

بشارت دهنده اى ديده است؟.
حــال با توجه به مجموعه رواياتى كه ذكر شــد و بــا در نظر گرفتن 
اشــكالى كه در ابتداى اين مطلب مطرح شده است، در توضيح اين روايت 

خاص مى گوييم:
اوالً: توصيه پيامبر اين بوده است كه مؤمنان رؤياهاى صادقه خود را به 
پيامبر اكرم بازگو كنند نه اينكه گفته باشــد آنها را براى همه بازگو كنيد 
و براى خود كرامت بتراشيد. همچنانكه در روايات ديگرى از اين كار نهى 
شــده اســت. پس بازگو كردن رؤيا براى همگان و استفاده از آن براى به 
كرســى نشاندن عقيده خود و ... خرافه و خروج از عقلنيت است ولى نقل 
كردن آن براى كسى كه نقش راهنما و دوست ايمانى انسان را دارد كارى 

خلف عقلنيت نيست.
ثانياً: سخن پيامبر خطاب به مؤمنان و اصحاب خود بوده، نه همه مردمى 
كه ممكن است رؤياهاى شيطانى و فاقد ارزش خود را دام راه مردم قرار دهند.

ثالثاً: خود پيامبر به خوبى تشــخيص مى داد كه چه كسى مؤمن است 
و چه كســى منافق و كدام رؤيا، صادقه و از مبشــرات اســت و كدام رؤيا 

شيطانى و كاذبه.
با اين توضيح شاهديم كه در روايات معصومان در عين تأكيد بر جايگاه رؤياى 
صادقه، نكاتى در مورد حق و باطل رؤياها وشرايط نقل آنها و ... مطرح شده كه 
مسيرى كامل عقلنى را براى اين مسئله پيش روى نهاده است و آسيب هايى مثل 
بافى  رؤيا گرايى به جاى معرفت و عقل و دين، همچنين خرافه پردازى و كرامت 
و ... همگى مربوط به ســوء اختيار خود انســان هاست، نه اينكه اصل اهميت 

دادن به رؤياى صادقه و بشارت دهنده، كارى اشتباه و خلف عقلنيت باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]1[ كلينــى، محمد بن يعقوب، كافــى، ج 8، ص 90، ح 57، تهران، 
دار الكتب اإلسلمية، 1365 ش.

]2[ مجلســى، محمد باقر، بحار النوار، ج 7، ص 47، ح 31، مؤسســة 
الوفاء، بيروت، 1404 ق.

]3[  كلينى، محمد بن يعقوب، كافى، ج 8، ص 90، ح 61.
]4[  همان، ح 60.
]5[ همان، ح 58.

]6[ همان، ج 8، ص 336، ح 530.
]7[ همان، ص 90، ح 59.

امام صادق عليه السلم همواره توصيه مى كرد كه هر شخصى بايد براى 
آينده خود پس انداز داشته باشد تا اگر مشكلى برايش پيش آمد يا نيازى 
به پول پيدا كرد محتاج ديگران نباشد. يكى از ياران امام به نام »مسمع« 
مى گويد: روزى به مواليم حضرت صادق )ع( در مقام مشورت عرض كردم: 
سرورم! من زمينى دارم كه مشترى خوبى برايش آمده و به قيمت مناسب 
از من مى خواهد. امام فرمود: اى ابا ســيار! آيا مى دانى كه هر كس ملك 
خود را بفروشد مال او از بين خواهد رفت. عرض كردم: فدايت شوم، من 
آن را به قيمت خوبى مى فروشم و زمين بزرگترى را مى خرم. امام فرمود: 

در اين صورت اشكالى ندارد.)1(
آن حضرت مى فرمود: از نزديك ترين ياران پيامبر)ص( كه شما آنها را 

به فضل و زهد و تقوا مى شناســيد، سلمان و ابوذر هستند. شيوه سلمان 
چنين بود كه هر گاه ســهميه ساالنه اش را از بيت المال دريافت مى كرد، 
مخارج يك ســالش را ذخيره مى نمود تا زمانى كه در ســال آينده نوبت 
سهميه اش برسد. به او اعتراض كردند كه تو با اين همه زهد و تقوا در فكر 
ذخيره آينده ات هستى! شايد امروز و فردا مرگ تو برسد! سلمان در جواب 
مى فرمود: شما چرا به مردن فكر مى كنيد و به باقى ماندن نمى انديشيد؟ 
اى انســان هاى جاهل! شــما از اين نكته غفلت مى كنيد كه نفس انسان 
اگر به مقدار كافى وســيله زندگى نداشته باشد، در اطاعت حق كندى و 
كوتاهى مى كند و نشــاط و نيروى خود را در راه حق از دســت مى دهد؛ 
ولى همين قدركه به اندازه نيازش وسيله و مال دنيا فراهم شد با اطمينان 

و آرامش بيشترى به اطاعت حق مى پردازد.)2(
امــام صادق)ع( فرمود: »ال خير فيمن ال يحب جمع المال من حلل 
يكف به وجهه و يقضى به دينه و يصل به رحمه؛ )3( كسى كه از راه حلل 
و به انگيزه حفظ آبرو و اداى قرض و رسيدگى به خانواده و فاميل، به دست 

آوردن مال را دوست نداشته باشد، در او هيچ گونه خيرى نيست.«
ــــــــــــــــــــــــ

1- الكافى، ج 5، ص 92.
2- وسائل الشيعه، ج 17، ص 435.

3- الكافى، ج 5، ص 72
از: پایگاه اطاع رسانى حج

پس انداز برای آینده در اندیشه امام صادق)ع(

حاكى از بى تقوايى است؛ در تعاملت و ارتباطات با دشمن نبايد به 
حقوق او تعدى و تجاورزى صورت گيرد. )مائده، آيه 2(

8- پرهیز از ارتباط محرمانه: اگر ديگر اصول ارتباط با دشمنان 
اين است كه از هر گونه ارتباط محرمانه و مخفى با دشمنان پرهيز 

شود. )آل عمران، آيه 118(
9- پرهیز از دوســتى مخفیانه: همچنين پرهيز از دوستى 
مخفى و نهان با دشمن از اصول ديپلماسى اسلمى است. اين امر، هم 
وظيفه امت است و هم حاكمان و دولتمردان. )آل عمران، آيه 118(
10- اجتناب از تســلط: دولت و امت اســلمى مى بايست به 
گونه اى عمل كند كه دشمنان بر جامعه اسلمى تسلط پيدا نكنند 
و ســلطه و واليت آنان بر جامعه اســلمى برقرار نشود. )نساء، آيه 
141( خداوند در آيه 2 ســوره ممتحنه مى فرمايد كه اگر دشمنان 
بر جامعه اسلمى سلطه يابند به تحقير و توهين و نيز آزار و اذيت 

مسلمانان مى پردازند.
در آيات قرآن اصول و قواعد ديگرى در ارتباط با چگونگى برخورد 
و تعامل و ارتباط با دشــمنان بيان شده كه به همين مقدار بسنده 
مى  شــود. ذكر اين نكته الزم است كه دشمنى عقيدتى به سادگى 
از ميــان نمى رود و نمى تــوان اميد به صلح پايدار ميان اين گروه از 
دشــمنان داشت؛ مگر آنكه يكى دست از عقيده خود بردارد. از اين 
رو خداوند بصراحت بيان مى كند كه دشمنان تا زمانى كه مسلمانان 
پيرو عقيده و ملت آنان نشوند دست از دشمنى بر نمى دارند. ) بقره، 

آيه 120؛ مائده، آيات 48 و 49 و 77(


