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خداوند با اشاره به برخی از اهل کتاب که به شب زنده داری می پرداختنداز مومنان و یاران پیامبرمی خواهد این 
گونه باشند. از نظر قرآن تنها، متقین عبادالرحمان و محسنان، همانند پیامبر)ص( به تهجد و شب زنده داری 
می پردازند و برایشان این عمل عبادی، گران و سخت نیست؛ چرا که ایشان قدر و ارزش شب زنده داری 

و اعمال نیمه شب ها را می دانند و برای رسیدن به آن مقامات الهی و انسانی تالش می کنند تا با درک
 شب زنده داری به درک آن مقامات نائل شوند.

 از نظر قرآن هر سیاستی در زندگی فردی و خانوادگی و 
اجتماعی باید در جهت رستگاری و سعادت دنیا و آخرت 

مردم و امت باشد.

الزم است تا اولیای امور، از همه اسباب مشروع 
و مناسب بهره گیرند. تاکید بر مشروعیت از آن 
روســت که از نظر قرآن، هدف وسیله را توجیه 
نمی کنــد و نمی توان برای رســیدن به اهداف 
مشروع از ابزار و اســباب و وسایل نامشروع و 

خالف عقل و نقل استفاده کرد. 

جمع شدن مال باخصال پنجگانه
قال االمام الرضــا )ع(: »ال یجمع المال اال بخمس خصال: 
ببخل شــدید،  و امل طویل، و حرص غالب، و قطیعهًْ الرحم، و 

ایثار الدنیا علی االخرهًْ« 
امــام رضا )ع( فرمود: مــال و ثروت جز با پنج خصلت در یک جا 
جمع نمی شود: بخل و امساک شدید، و آروزهای دور و طوالنی، و غلبه 
حرص و ولع در بعد رفتاری،  و قطع رابطه با ارحام و خویشاوندان، و 

مقدم داشتن و ترجیح هدف دنیا بر آخرت. )1(
___________________

1- وسائل الشیعه، ج15، ص265

هفت ویژگی تمسخرآمیز
امام رضا)ع( فرمود: هفت چیز اســت که بدون هفت چیز دیگر 

مسخره آمیز است:
1- کســی که به زبان خود اســتغفار کند، اما در دلش )از گناه( 
پشــیمان نباشد، خودش را مسخره کرده است. 2- کسی که از خدا 
بهشت بخواهد، اما دربرابر سختی ها شکیبا نباشد، خود را به سخره 
گرفته است. 3- کسی که خواهان موفقیت باشد، اما نکوشد، خودش 
را به باد تمسخر گرفته است. 4- کسی که جویای دوراندیشی باشد، 
اما احتیاط نورزد، خودش را ریشــخند کرده اســت. 5- کسی که از 
آتش دوزخ به خدا پناه برد اما خواهش های دنیایی را رها نکند، خود 
را به باد تمسخر گرفته است. 6- کسی که به یاد مرگ افتد، و خود 
را مهیای آن نســازد، خود را مسخره کرده است. 7- کسی که خدا 

را یاد کند ولی برای دیدار او نشتابد، خود را ریشخند کرده است.)1(
__________________

1- مسند امام رضا)ع(، ج 1، ص 283

امام رضا)ع( 
و گسترش تشیع در ایران )۱(

پرسش: 
حضــور امام رضا)ع( چه تاثیراتــی در جهت تقویت و 

گسترش تشیع در ایران داشته است؟
پاسخ:

امام رضا)ع( هشتمین امام شیعیان اثني عشري بنا به درخواست 
و اجبار مأمون، خلیفه عباسي مّدتي را در ایران )مرو( حضور یافتند 
و در این مّدت عنــوان والیتعهدي مأمون را علي رغم میل باطني 
خویش قبول کردند. و این مّدت مهم ترین فصل تاریخي زندگي آن 

امام همام مي باشد.
با توّجه به اینکه تشّیع و محبت به اهل بیت پیامبر)ص( از همان 
آغاز ورود اســام و سپس در دوره اموي نفوذ چشمگیري در ایران 
و باالخّص در خراسان داشته ولي به خاطر خفقان موجود شیعیان 
نمي توانســتند فّعالیت علني انجام دهند و این روند تا حضور امام 
رضا)ع( در ایران ادامه داشت. حضور امام رضا)ع( در ایران به دالیل 

زیر سبب رواج، تقویت و گسترش تشیع گردید:
1. با اینکه مأمون مســیر حرکت امام از مدینه به مرو را طوري 
تعیین کرده بود که امام رضا)ع( از مناطق شیعه نشین عبور نکند ولي 
با این وجود امام رضا)ع( در بین راه از آبادي هایی که گذر مي کردند 
به ابراز احساسات مردم پاسخ مي دادند و پاسخ مسائل شان را با سعه 
صدر بیان مي کردند به طوري که رجاء بن ضحاک مي گوید: در هیچ 
شهري از شهرها فرود نمي آمدیم، مگر آنکه مردم به سراغ او مي آمدند 
و از او در مورد مسائلشــان استفتاء مي کردند و معالم دیني شان را 
مي پرســیدند و او نیز احادیث زیادي از طریق آباء طاهرینش براي 

آنها نقل مي کرد. )عیون اخبار الرضا، ج2، ص181(
معروف ترین رویداد در این مسیر حرکت، خطبه حضرت رضا)ع( 
در جمع مردم نیشابور بوده که در آن جمع حضرت با بیان حدیث 
سلسله الذهب به حّقانیت خویش و آباء و اجدادش تصریح مي کنند 
و تعداد انبوهي از علماء و طّاب آن را ثبت کرده و دهان به دهان 
پخش مي کنند.)حیات سیاسی امام رضا)ع(، سید جعفر مرتضی، ص 
144( عملکرد امام در طول مسیر طوري بوده که مي خواستند مردم 
را نســبت به اجداد خویش و همچنین ارتباطش را با پیامبرگرامی 
)ص( مکرر بیان کنند و این را ما در روایاتي که حضرت نقل مي کنند 
که اغلب از اجداد طاهرینش مي باشد، مشاهده مي کنیم و لذا مردمي 
که با امام آشنا مي شدند و با رفتار حاکمان عباسي و اموي و سران 
قبایل عرب مقایسه مي کردند، شیفته امام شده به تشّیع مي گرویدند. 

و اهل بیت )ع( بیشتر شناخته مي شدند.
2. مقام علمي امام یکي از مهم ترین عوامل گســترش تشّیع به 
حساب مي آید و همچنین خنثي کننده تمام نقشه هاي شوم مأمون 
بود، چرا که مأمون با دعوت از دانشمندان و نخبگان مي خواست که 
امام در جلسات مناظره شرکت کرده و به سؤاالتي که از طرف علماي 
ادیان و مذاهب طرح مي شد پاسخ دهد، البته انگیزه مأمون شکست 
دادن امام و کاستن از مقام علمي و جایگاه معنوي آن حضرت نزد 
شــیعیان و سایرین بود ولي امام با شایستگي و برتري و سعه صدر 
به تمام مباحثي که مطرح مي شــد با دالیل مّتقن و محکم پاســخ 
مي دادند و مباحثي نظیر مباحث امامت را پیش مي کشیدند و راه و 
روش اسام را درباره حاکمیت بیان مي کردند. )تحف العقول، ترجمه 

علی اکبر غفاری، ص 513(
ادامه دارد

لزوم حفظ شفافیت قلب
 و جهت گیری آن به سوی اهل بیت)ع(

)بدان ای سالک راه خدا!( بسیاری از جوان ها دلشان آینه شفاف 
است، ولی این آینه شفاف را به هر جا بگیرند همان را به آنها نشان 
می دهد. کار عالمان اخاق همین دو چیز است: یکی اینکه این قلب 
شــفاف را نگذارند، آلوده شود، و اگر تیره شد، غبارروبی کنند. دوم 
اینکه به این جوان ها که در دانشگاه یا حوزه هستند عنایت کنند که 
ایــن آینه دل را به کدام طرف نگه دارند که اگر به طرف علی)ع( و 
اوالد علی)ع( نگه داشتند، آفتاب علوی و فاطمی و حسنی و حسینی 

بر دل آنها خواهد تابید. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- درس اخاق، آیت اهلل جوادی آملی، قم، مورخ 92/12/1

در مطلب پیش رو نویســنده با بررسی چیستی و حقیقت 
مقام محمود در قرآن، راه رسیدن به این درجه معنوی را بیان 

کرده است.
***

یکی از اصطاحات قرآنی مقام محمود اســت. خدا می فرماید: َوِمَن 
ْد بِِه نَافِلْهًً لََک َعَسی أَْن یَْبَعَثَک َربَُّک َمَقاًما َمْحُموًدا، و پاسی از  اللَّْیِل َفَتَهَجّ
شب را زنده بدار تا برای تو به منزله نافله  ای باشد، امید که پروردگارت 
تو را به مقامی ستوده برساند.)اسراء،  آیه 79( بر اساس این آیه شریفه 
قرآن، مقام محمود به جایگاهی ستوده اشاره دارد که خدا برای انسانی 
چون پیامبر)ص(  این اشــرف آفریده های الهی، وعده دستیابی به آن را 
داده است. بنابراین، باید مقامی بلند و بسیار ارزشمند باشد که واژه حمد 
به شکل محمود برای آن به کار رفته است،  در حالی که طبق آموزه های 
قرآن،  همه حمد ویژه خدا  است و هر کسی که حمدی نسبت به کسی 
یا چیزی دارد و آن را می ســتاید در حقیقت خدا را ســتوده است که 
آفریدگار و پروردگار آن اســت. از سویی هر کسی که حمدی می کند 
در حقیقت خاستگاه آن خدا است و این خدا است که از زبان او حمد 
می کند،  چرا که »این همه آوازه ها از شــه بود/ گر چه از حلقوم عبداهلل 
بود.« بنابراین، این مقام و جایگاه محمود و ســتوده شده، در چارچوب 

همان »الحمدهلل رب العالمین« قرار گرفته و معنا می شود.
با این همه چه ویژگی در این مقام اســت که نه تنها از ســوی خدا 
محمود است،  بلکه خلق نیز آن را محمود دانسته است و به شکلی خواهان 
دستیابی به این مقام است. جالب تر آنکه یکی از خواسته های کسانی که 
زیارت عاشورا را می خوانند دستیابی به این مقام است، چنانکه در زیارت 
نامه آمده است: و اسئله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند اهلل، و از او 
می خواهم تا مرا به مقام محمودی برساند که برای شما در نزد خدا است.

باید توجه داشت که واژه مقام از ریشه قوم به معنای قیام و ایستادن 
است. از اسمای الهی قیوم است که به معنای بسیار قیام بخش به هرچیز، 
از نظر کمی و کیفی است،  یعنی به هر چیزی چنان قیام می بخشد که 
دیگر نیازی به غیر خدا نداشته باشد. اینکه انسان به موقعیتی دست یابد 
و بتواند خود به چیزی قیام داشــته باشد و نیازی به غیر نداشته باشد، 
کمال بزرگی اســت که ارزش دارد انســان همه چیز را برای آن هزینه 
کند. البته فقر انسان نسبت به خدا دائمی است)فاطر،  آیه 15( اما کسی 
که خدا در او قیام کرده است،  دیگر نیازی به کسی یا چیزی ندارد و به 
نوعی از قیام درونی و باطنی برخوردار است،  زیرا خدا همه حقیقت هر 
چیزی را تشکیل می دهد و چنین حالتی به معنای قیومیت خدا برای 
آن شخص است که دیگر نیازی به غیر نداشته باشد. این قیومیت خدا 
نسبت به شخص انسانی،  فراتر از آن قیومیتی است که به طور تکوینی 
برای همه است،  زیرا در این حالت، انسان در قالب تشریعی نیز قیومیت 
را به اراده و اختیار پذیرفته و آن را برای خود به نمایش می گذارد. این 
گونه است که قیومیت الهی برای چنین کسی یک قیومیت هویت بخش 
است و هویت وجودی شخص را نیز در برمی گیرد. چنانکه معلوم است،  
قیام ،غیر از حال خواهد بود که تقلب احوال را به دنبال خواهد داشت،  
زیرا قیام داللت بر این معنا می کند که شــخص در یک حالت ثبات و 
استوار و ایستادگی است که تقلب احوال در آن راه نخواهد یافت. پس 
مقام محمود به معنای قیومیتی است که تمام ساختار وجودی و هویتی 
انسان را در بر می گیرد و نیازهای او را به غیر برطرف کرده و از ثبات و 
استواری برخوردار خواهد بود. بنابراین،  مقام محمود هویتی قوام بخش 
است که مورد ستایش خدا و خلق است و در آن شخص غیر قابل تغییر 

خواهد بود و ترسی از دست رفتن آن نخواهد داشت.
حقیقت و چیستی مقام محمود

شاید از نظر واژه شناسی بتوان معنای مقام محمود را دانست،  ولی 
مفهوم و مقصودی که از این ترکیب اراده شــده سخت فهم است،  زیرا 
خدا در آیه توضیحی بیان نکرده است که مراد و مقصود از مقام محمود 
چیســت؟ حقیقتی که این اصطاح ترکیبی به آن اشاره دارد چیست؟ 
آیا مقام محمود که مورد ستایش خالق و خلق است،  جایگاه و منزلتی 
مادی است یا معنوی؟ جایگاهی در دنیا است یا آخرت؟ و در یک کلمه 

ماهیت و حقیقت آن چیست؟
هر کسی تفسیری از حقیقت مقام محمود بیان کرده  است که از آن 

تعریف سیاست از منظر قرآن
سیاســت از منظر قرآن عبارت است از : تدبیر و مدیریت حکیمانه، 
عالمانه، مصلحانه و والیی امور امت با بهره گیری از همه اسباب و امکانات 
مادی و معنوی مشروع و مناسب در راستای حفاظت از منابع انسانی و 
غیر انسانی از راه ایجاد مقتضیات و دفع و رفع موانع به هدف تحقق سعادت 

دنیوی و اخروی و تامین اهداف متعالی انسان و امت.
این اهداف متعالی شــامل : رسیدن به مقام عبودیت و تقوای الهی و 
کسب کرامت اکتسابی و عزت و اقتدار از طریق اجرای شریعت و اصولی 

چون تعلیم و تزکیه و عدالت و مانند آنها است.
تحلیل هر یک از این واژگان، تصویری دقیق از مفهوم سیاســت از 
منظر قرآن و اهداف آن ترســیم می کند. بنابراین، الزم است تا پیش از 
هر سخنی هر یک از این واژگان و جایگاه آن در ترسیم مفهوم سیاست 

از منظر قرآن تحلیل و تبیین شود.
1. تدبیر: واژه تدبیر از »دبر« عربی به معنای پیامدها و دنباله های هر 
کاری و چیزی است. تدبیر ناظر به حوزه دانایی و اندیشه است. بنابراین، 
سیاســت زمانی شــکل می گیرد که اولیای امور سیاسی در هر کاری به 
پیامدهای مستقیم و غیر مســتقیم و لوازم آشکار و غیرآشکار آن توجه 
داشته باشند و با بصیرت تمام در ابعاد و زوایای هر عمل سیاسی اندیشه 
و تفکر کنند و از زوایای آشکار و نهان آن آگاه شده و تاثیر هر کار و عملی 
را از پیش بسنجند و نسبت به آن کنش و واکنش مناسب نشان دهند و 
برونرفت ها و راهکارها را در نظر داشته باشند. بنابراین، تدبیر امور سیاسی 
نیازمند، آگاهی و دانایی جامع و احاطه کامل نسبت به امور است و علیم 
بودن به معنای خاص آن نقش اساسی در تحقق تدبیر امور است. در آیات 
قرآن برای دستیابی به حزم در اندیشه و بصیرت عالمانه، مشاوره به عنوان 
یک ابزار و روش شناختی مورد تاکید قرار گرفته است؛ زیرا با استفاده از 
مشــورت می توان از دانایی و عقول دیگران بهره برد. خداوند می فرماید: 
امرهم شــوری بینهم؛ امور بین مومنان به شوری است.)شوری، آیه 38( 
از همین رو خداوند به پیامبر)ص( به عنوان رهبر جامعه فرمان می دهد 
تا امور را با مشورت و هم اندیشی به قطعیت برساند؛ با آنکه پیامبر)ص( 
از وحی ســود می برد، ولی تربیت جامعه جز به تعلیم و تزکیه از ســوی 
پیامبر)ص( شدنی نیست. خداوند می فرماید:پس به برکت رحمت الهی با 

راهدستیابیبهمقاممحمود
 محمد علی فرزانه

شــب زنده داری زمینه بهره مندی انسان از 
الهامات الهی را فراهم می آورد و مایه زدودن 
 اشتغاالت دنیایی از دل و ازدیاد صفای قلب 
انسان می شود. تغییراتی که در شب در جان 
شب زنده داران پدید می آید موجب می شود 

تا انسان به مقاماتی خاص از جمله
 احسان برسد.

جمله مقام شفاعت است که از نظر آموزه های قرآنی تنها کسانی به این 
مقام دست می یابند که مرضی الهی باشند و خدا از آنان راضی باشد: َواَل 
یَْشَفُعوَن إاَِلّ لَِمِن اْرتََضی َوُهْم ِمْن َخْشَیِتِه ُمْشِفُقوَن، جز برای کسی که خدا 
رضایت دهد شفاعت نمی کنند و خود از بیم او هراسانند.)انبیاء، آیه 28( 
البته در این آیه صفتی از افراد مورد رضایت یعنی خشــیت همراه 
با شــفقت بیان شده اســت، اما در جایی دیگر به شکل تفصیلی تر این 
افراد را دارای نفس مطمئنه دانســته و فرموده اســت: یَا أَیَُّتَها الَنّْفُس 

ْهًً َفاْدُخلِي فِي ِعَباِدي َواْدُخلِي  ْهًُ  اْرِجِعي إِلَی َربِِّک َراِضَیْهًً َمْرِضَیّ الُْمْطَمِئَنّ
َجَنِّتي ، ای نفس مطمئنه خشــنود و خداپســند،به سوی پروردگارت 
بازگرد و در میان بندگان من درآی و در بهشت من داخل شو.)فجر، آیات 
27 تــا 30( پس نفس مطمئنه همان نفس راضی و مرضی اســت که 
در مقام شــفاعت قرار می گیرد. شکی نیست که از مهم ترین مصادیق 
آنها پیامبران و اولیای الهی بویژه حضرت محمد مصطفی)ص( و امامان 

معصوم )ع(  هستند.
از این رو،  گفته شــده که مراد از مقام محمود همان مقام شفاعت 
است)تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 211، ح 402؛ تفسیر التحریر والتنویر، 
ج 7، جزء 15، ص 185؛ مجمع البیان، ج 5 - 6 ، ص 671( ، زیرا زمانی 

چیزی محمود همگان است که همگان از آن بهره مند شوند. 
در »المیزان« از »تفســیر عیاشی« از عبید بن زراره روایت کرده اند 
کــه: »از حضرت صادق)ع( پرســیدند: آیا مؤمن مورد شــفاعت واقع 
می شــود؟ فرمــود: آری! مردی از آن گروه گفت: آیــا مؤمن نیازی به 
شــفاعت محمد)ص( دارد؟ حضرت فرمود: آری! مؤمنین نیز خطاها و 
گناهانی دارند؛ و هیچ کس یافت نمی شود، مگر آنکه در آن روز نیازمند 
به شفاعت محمد)ص( است!« )المیزان فی تفسیر القرآن ج13، ص191 

و نیز ج1، ص178(
البته شکی نیست که همه افراد از شفاعت بهره مند نمی شوند،  زیرا 
برای اینکه شخص از سوی شفیع شفاعت شود باید شرایطی داشته باشد 
که اولین آن اســام و عمل به شرایع اسامی است،  زیرا بدون توحید 
و یکتاپرســتی شفاعت معنا و مفهومی ندارد. اما اینکه شخصی در یک 
مقامی قرار گیرد که بتواند هر یکتاپرســتی را به بهشت برساند به طور 
طبیعی حتی از سوی کافران دوزخی ممدوح است و آن شخص به آن 

مقام ستوده می شود.
با همه این اوصاف به نظر می رســد که شفاعت از باب مصداق بیان 
شــده اســت،  زیرا این مقام فراتر از آن اســت که تنها محدود به مقام 
شفاعت شود. همچنین از قرآن بر می آید که تهجد شبانه و اقامه نماز 
شب که از مهمترین بلکه تنها ترین راه دستیابی به مقام محمود است، 
انســان را به مقام رضا می رســاند،  چنانکه خدا در آیه 29 سوره فتح از 
تاثیر نماز شب برای رسیدن به مقام رضوان سخن به میان آورده است. 
از نظر قرآن، اصوال کســانی از اهل کتاب که دنبال رهبانیت و ریاضت 
غیر شرعی رفته و خودشان قوانین سختگیرانه ای را وضع و اجرا کرده 

بودند، دنبال رضوان الهی بودند.)حدید، آیه 27( 
به سخن دیگر،  هر کسی بر اساس اسام و شریعت عمل می کند و 
قوانین و حدود آن را اجرا کرده و از آن تخطی و تعدی نمی کند و به جهاد 

علیه دشمنان اسام می رود،  دنبال رضوان الهی است.)آل عمران،  آیات 
169 تا 174( کسانی که دنبال رضوان الهی هستند،  خودشان میزان و 
معیار سنجش قرار می گیرند و در واقع میزان االعمال می شوند،  چنان که 
امیرمومنــان علی)ع(  و دیگر معصومان)ع( به عنوان میزان االعمال در 
دنیا و آخرت مطرح شده اند. خدا در آیات 162 و 163 سوره آل عمران،  
از چنین افرادی که دنبال رضوان الهی هســتند به عنوان »ُهْم َدَرَجاٌت 
ِ« یاد می کند که آنان خود درجه هستند نه آنکه به ایشان درجه ای  ِعْنَداهلَلّ
از درجات داده شود. اینان در جایگاهی قرار می گیرند که معیار سنجش 

دیگران می شــوند. از همین رو در ادامه در آیه 164 سوره آل عمران از 
مقام تعلیم و تزکیه  پیامبر)ص(  سخن به میان می آید که معیاری برای 
تعلیم بلکه محل تزکیه است. پس هر چه حکمت و قانون و علم و رشد 

و نموی در هستی است، از برکات وجودی حضرت)ص( است.
از نظر قرآن، بهشــت و بهشتی شدن فوز عظیم است،  ولی برتر از 
آن رضوان اهلل اســت که از هر چیزی برتر است. چنانکه خدا بصراحت 
می فرماید:خداونــد به مردان و زنان با ایمان باغهایی وعده داده اســت 
که از زیر درختان آن نهرها جاری اســت، در آن جاودانه خواهند بود و 
نیز ســراهایی پاکیزه در بهشت های جاودان به آنان وعده داده است و 
رضوان و خشنودی خدا، بزرگتر است. این است همان کامیابی بزرگ. 

)توبه، آیه 72(
دستیابی به مقام محمود با مرکب رهوار شب 

از نظر قرآن دســتیابی به حقیقت مهم و اساسی مقام محمود تنها 
با بهره گیری از مرکب رهوار شــب شدنی است.)اسراء،  آیه 79، فتح، آیه 

29، مزمل،  آیه20(
در آیه 79 ســوره اسراء، شــب زنده داری به عنوان نافله و عبادتی 
افزون بر عبادت های دیگر که برای همگان وضع شده برای پیامبر)ص( 

وضع می شود.
شــب زنده داری زمینه بهره مندی انسان از الهامات الهی را فراهم 
می آورد و مایه زدودن اشتغاالت دنیایی از دل و ازدیاد صفای قلب انسان 
می شــود.)مزمل، آیه 6( تغییراتی که در شب در جان شب زنده داران 
پدید می آید موجب می شود تا انسان به مقاماتی خاص از جمله احسان 
برســد.)ذاریات، آیات 16 و 17(. براساس آموزه های قرآنی مقام احسان 
مقام بسیار بزرگی اســت که می توان آن را قریب به مقامات پیامبران 
دانست؛ چرا که مقامی است که حکمت و یقین و اموری از این دست 

در جان آدمی پرورش می یابد.
خداونــد با اشــاره به برخــی از اهل کتاب که به شــب زنده داری 
می پرداختند)آل عمــران، آیه 113( از مومنان و یــاران پیامبر)فتح، 
آیه 29، مزمل، آیه 20( می خواهد این گونه باشــند. از نظر قرآن تنها، 
متقیــن)آل عمران، آیات 15 تــا 18( عبادالرحمان)فرقان، آیات 63 و 
64( و محسنان)ذاریات، آیات 15 تا 18( همانند پیامبر)ص( به تهجد 
و شب زنده داری می پردازند و برایشان این عمل عبادی، گران و سخت 
نیست؛ چرا که ایشان قدر و ارزش شب زنده داری و اعمال نیمه شب ها 
را می دانند و برای رسیدن به آن مقامات الهی و انسانی تاش می کنند 

تا با درک شب زنده داری به درک آن مقامات نائل شوند.
بر اســاس همین آموزه های قرآن است که امام حسن عسکری)ع( 
جهت اعتاء نفس ناطقه انسانی و طی عقبات نفس، خواهان بهره مندی 
از مرکب شــب یعنی شب زنده داری و عبادت در شب و تربیت نفس 

در دل شب می شود.
نفسی که در دل شب پرورش یافته و رنجش شب زنده داری و تهجد 
را تحمل کند در مسیر تعالی بهتر گام بر می دارد و به تعبیر قرآنی، اقوم 
خواهد بود،  یعنی  قیام او استوارتر است.)مزمل/6( بر همین اساس امام 

ِ َعَزّ َو َجَلّ َسَفٌر- اَل  حسن عسکری چنین می فرماید: إِنَ  الُْوُصولَ  إِلَی  اهلَلّ
یُْدَرُک إاَِلّ بِاْمِتَطاء اللَّْیِل َمْن لَْم یُْحِســْن أَْن یَْمَنَع لَْم یُْحِسْن أَْن یُْعِطَي، 
وصال به خداوند ســفري است که جز با مرکب قرار دادن شب بدست 
نمي آید. کســی که خوب نمی تواند نه بگوید خوب نمی تواند ببخشد. 

)بحاراالنوار،  ج 18، ص 379(
به هر حال،  برترین و بهترین راه دســتیابی به مقام محمود رضوان 
الهی از طریق وجه اهلل شدن و مظهریت اسما و صفاتی الهی قرار گرفتن، 

چیزی جز بهره مندی از شب نیست.

سیاستازمنظرقرآن
 محمد برزویی

هر چند واژه سیاســت در فرهنگ واژگان قرآنی به کار نرفته است؛ ولی مفهومی که از سیاست در اصطالح سیاسی مطرح 
است، با واژگان گوناگون در قرآن مطرح است؛ زیرا قرآن تبیان و بیان روشن از هر چیزی به  ویژه اموری است که در هدایت و 
ســعادت دو سرای انسان نقش اساسی دارد. در این میان امور اجتماعی و سیاسی، به سبب ویژگی بسیار تاثیرگذار و مستقیم 
در سرنوشــت هر فرد و امتی مورد نظر دقیق قرآن است. بنابراین، قرآن به  اشکال گوناگون به مباحث حوزه علوم اجتماعی و 

سیاسی پرداخته است.
از نظر قرآن، مباحث مربوط به حکومت و سیاست، در راستای هدایت بشر به سمت عبودیتی است که برآیند آن خالفت الهی 
انسان و رستگاری و سعادت دو سرا است. بنابراین، هرگز با مفهوم سیاستی که در فرهنگ اصطالحات فلسفی و علوم اجتماعی 
مطرح است، هماهنگی تام نداشته، بلکه وجوه اشتراک و افتراق چندی مطرح است که نادیده گرفتن آنها به معنای خروج از مفهوم 
قرآنی سیاست و حکومت و عبور از اهداف الهی آن است. این در حالی است که عموم کسانی که به حوزه مباحث قرآنی در علم 
سیاســت و مانند آن می پردازند با قرار دادن مبانی، اصول و شاخص های سیاست و حکومت از منظر فلسفه عقالنی و فرهنگ 
غیرقرآنی غربی بر آن هســتند تا با نگاهی گزینشی، مشترکات را کشف و تبیین کنند و توجهی به افتراقات ندارند. این گونه 
است که نه تنها به مفاهیم سیاسی و اجتماعی قرآن نزدیک نمی شوند، بلکه ساختار و نظامی را ارائه می دهند که بسیاری از آنها 
در تضاد با مبانی و اصول قرآنی بوده و مناطق فراغی را موجب می شود که کاریکاتوری زشت از اسالم و مبانی و اصول و اهداف 

آن را به دیگران ارائه می دهد. در مطلب حاضر مفهوم و اهداف سیاست از نگاه قرآن واکاوی شده است.

آنان نرم خو و پرمهر شدی و اگر تندخو و سخت دل بودی قطعا از پیرامون 
تو پراکنده می  شــدند، پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در 
کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن، زیرا 
خداوند توکل کنندگان را دوســت می دارد. )آل عمران، آیه 159( البته 
پس از مشورت و رسیدن به قطعیت اندیشه در مقام عزم و عمل ارادی، 
باید خود مســئولیت را به دست گیرد و با توکل بر خداوند حکم دهد و 
حکم ایشان نیز فصل الخطاب است: فاذا عزمت فتوکل علی اهلل؛ پس هر 

گاه عزم عمل کردی پس بر خداوند توکل کن.)همان(
2. مدیریت: اگر واژه تدبیر ناظر به حوزه عقل نظری و دانایی و آگاهی 
و اندیشه است، مدیریت ناظر به حوزه عقل عملی و اراده و عزم عملی است. 
از نظر قرآن، دانایی به تنهایی برای تحقق هر امری از جمله امر سیاسی 
کفایت نمی کند، بلکه باید این دانایی و حتی علم و یقین قطعی به ایمان 
تبدیل شــود که دانایی را با توانایی و نظر را با عمل پیوند بزند؛ چرا که 
بسیاری می دانند؛ ولی براساس علم خود عمل نمی کنند. )نحل، آیه 14(

3. حکیمانه: این تدبیر و مدیریت می بایســت، در راستای اهداف 

بلندمدت و فلسفه ای باشد که برای انسان از سوی خداوند در نظر گرفته 
شده است. در حقیقت راهبرد کان در امر سیاسی همواره باید دستیابی 
به فلســفه وجودی انسان و آفرینش وی و حضورش در دنیا باشد که از 
نظر قرآن عبودیتی )ذاریات، آیه 56( عالمانه و عارفانه بر اساس آموزه های 
اسام در چارچوب شرایع اسامی برای کسب تقوای الهی)بقره، آیه 21( 
و برآیندهای آن از علم یقین، عین یقین و حق یقین)تکاثر، آیات 5 و 7؛ 
بقره، آیه 282؛ واقعه، آیه 95( و خافت الهی به عنوان مظاهر ربوبیت)آل 
عمران، آیه 79؛ بقره، آیات 30 و 31( است. بنابراین، سیاست نمی تواند 
فارغ از این حکمت و فلسفه آفرینش باشد و در این مسیر برنامه و عمل 

نداشته باشد.)حج، آیات 40 و 41 (
4. عالمانه: تدبیر امور و مدیریت آن نیازمند دانایی است. این دانایی 
باید به گونه احاطه ای باشد و با خبرگیری و کاوش ظاهری و باطنی )خبیر 
و ُخبــره( انجام گیرد. از همین رو اولیــای امور باید علیم و دانای کامل 
و عمیق باشند.)یوســف، آیه 55؛ بقره، آیه 247( از همین آیه به دست 
می آید که سامت روحی و روانی و جسمی از مهم ترین عوامل موثر در 

تدبیر و مدیریت امور است.
5.  مصلحانه: تدبیر و مدیریت امور باید مصلحانه و برای اصاح امور 
فاسد باشد. پس تغییراتی که به علل تضاد امور در جهان ، امری طبیعی 
اســت، باید در مسیری ســامان یابد که صاح امت در آن است. خداوند 
از قول حضرت موسی)ع( می فرماید:  َوَقاَل ُموَسی ِلَِخیِه َهاُروَن اْخُلْفِني 
ِبْع َسِبیَل الُْمْفِسِدینَ ؛ و موسی هنگام رفتن به کوه  فِي َقْوِمي َوأَْصلِْح َواَل تََتّ
طور به برادرش هارون گفت در میان قوم من جانشینم باش و کار آنان 
را اصاح کن و راه فســادگران را پیروی مکن. )اعراف، آیه 142( اصوال 
پیامبران تاش می کنند تا در ســطح استطاعت خویش در اصاح امور 
جامعه در همه حوزه ها از جمله اقتصادی و سیاسی بکوشند. )هود، آیه 88(
6. والیی : از نظر قرآن نظام سیاسی می تواند الهی و طاغوتی باشد؛ به 
این معنا که یا والیت و حکومت اولیای امور، مظهری از مظاهر والیت الهی 
است، یا آنکه مظهر والیت غیر الهی است که در این صورت از آن به والیت 
طاغوتی یاد می شــود. پس اگر والیت الهی نباشد، طاغوتی خواهد بود و 
چنین نظام سیاسی جز به فساد و تباهی امت و انسان نمی انجامد. از همین 
رو، کفر به طاغوت در قول و عمل الزم است. )بقره، آیات 257 و 188(

7. امور: امــور در اصطاح قرآنی هر گونــه عمل اجتماعی مهم و 
تاثیرگذار است که در سرنوشت امت در دنیا و آخرت نقش دارد. از نظر 
قرآن، سیاستمداران و حاکمان، اولیای امور و ولی امر هستند. )نساء، آیه 
59( خداوند پیامبرش را مامور می کند تا در امور اجتماعی و سیاســی و 
نظامی که امور مهم امت است، با مومنان و امت اسام مشاوره کند.)آل 

عمران، آیه 159(
8. اســباب : از نظر قرآن، الزم است تا اولیای امور، از همه اسباب 
مشــروع و مناســب بهره گیرند. تاکید بر مشروعیت از آن روست که از 
نظر قرآن، هدف وســیله را توجیه نمی کند و نمی توان برای رسیدن به 
اهداف مشــروع از ابزار و اســباب و وسایل نامشروع و خاف عقل و نقل 
اســتفاده کرد. با توجه به اینکه برای هر چیزی ابزار مناسب با آن وجود 
دارد، باید ابزارها و اسباب مناسب را شناخت. ذوالقرنین برای رسیدن به 
اهداف متعالی سیاست های الهی، با توجه به مقتضیات زمان و مکان، از 
اسباب مناسب آن استفاده کرد. از آنجا که نظام آفرینش دنیا بر این قرار 
گرفته تا هر چیزی با استفاده از اسباب، جریان و تحقق یابد، الزم است 
تا این اســباب شناخته و به درســتی به کار گرفته شود. امام صادق)ع( 
می فرماید: خداوند ابا دارد که کارها را جریان دهد جز به وسیله اسباب. 
به همین جهت، برای هر چیزی، سببی قرار داده است و برای هر سببی، 
شرحی قرار داده است و برای هر شرحی، کلیدی قرار داده است و برای 
هر کلیدی، علمی قرار داده اســت و برای هر علمی، دروازه ناطقی قرار 
داده اســت. کسی که آن را می شناسد می شناسد و کسی که آن را انکار 
می کند، انکار می کند. آن دروازه و باب، رسول خدا )ص( و ما یعنی امامان 
معصوم است.)صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات الکبری، ج1، ص6، 

ح1 و 2؛ الکافی، ج1، ص183، ح7.(
9.  امکانات: براساس آموزه های قرآنی، خداوند به اولیای امور تمکن 
و مکنت می بخشــد تا بتوانند با استفاده از همه امکانات مادی و معنوی 
اهداف متعالی را بر آورده سازند. این امکانات باید مشروع باشد؛ چنانکه 
باید به شکل مناسب و به جا مورد استفاده قرار گیرد. خداوند می فرماید: 
همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم ، نماز برپا می دارند 
و زکات می  دهند و به کارهای پسندیده وامی دارند و از کارهای ناپسند 
باز می دارند و فرجام همه کارها از آن خداســت )حج، آیات 40 و 41( 

همچنین می فرماید: یوســف گفت: مرا بر خزانه  های این سرزمین بگمار 
که من نگهبانی دانا هســتم ؛ و بدین گونه یوســف را در سرزمین مصر 
قدرت دادیم که در آن هر جا که می خواست  سکونت می کرد، هر که را 
بخواهیم به رحمت  خود می  رسانیم و اجر نیکوکاران را تباه نمی  سازیم. 

)یوسف، آیات 55 و 56(
10. حفاظت: از نظر قرآن، والیت امر امت، امانت الهی است. خداوند 
وا إِلََيّ  از زبان موســی)ع( ولی امر و مظهر والیت الهی می فرماید: أَْن أَُدّ
ِعَباَد اهلل إِنِّي لَُکْم َرُسوٌل أَِمیٌن؛ موسی به فرعونیان گفت: بندگان خدا را 
به من بســپارید زیرا که من شما را فرستاده  ای امینم. )دخان، آیه 18( 
بنابراین، باید سیاستمدار، همه امور امت را به عنوان امین حافظ باشد و 

محافظت کند.)یوسف، آیه 55(
11.  منابع انسانی و غیر انســانی: آنچه در اختیــار ولی امر قرار 
می گیرد همه منابع انسانی و غیرانسانی است. حفاظت از این امانت های 
الهی و بهره گیری درست و مناسب و مشروع از آن نقش مهمی در تحقق 
سیاســت قرآنی دارد. از همین رو حضرت یوســف)ع( سلطه و تمکن بر 
خزائن زمین از آب ها و کانی ها و مانند آن را مطرح می کند.)یوسف، آیه 
55( همین مســئله در داستان ذوالقرنین و موارد دیگر بیان شده است.

)کهف، آیات 84 تا 97(
12. مقتضیات: از آنجا که تغییر در امور هستی و امت امری طبیعی 
است، الزم است تا با توجه با مقتضیات زمانی و مکانی، تدبیر و مدیریت 

امور انجام گیرد)کهف، آیات 84 تا 89(؛
13. دفع و رفع موانع: موانع ممکن است موجود باشد یا محتمل. در 
سیاست امور الزم است تا موانع محتمل و موجود شناخته شود و با توجه 
به ابزارهای مشــروع و مناسب موانع موجود دفع و برداشته شود و موانع 
محتمل اجازه ورود پیدا نکند. )حج، آیات 38 تا 41( خداوند با اشــاره به 
حکومت طالوت و سیاست های ایشان در غلبه بر دشمنان و رفع موانع و 
دفع آن می فرماید که سنت الهی به این تعلق گرفته تا با استفاده از خود 
مردم و امت ها ظالمان دفع شوند تا فساد همه زمین را نگیرد و این گونه 

اصاحاتی انجام شود.)بقره، آیات 246 و 251(
14. سعادت دنیوی و اخروی: از نظر قرآن هر سیاستی در زندگی 
فردی و خانوادگی و اجتماعی باید در راستای رستگاری و سعادت دنیا و 

آخرت مردم و امت باشد. سعادت، دو عنصر اساسی و مولفه بنیادین دارد 
که شــامل آرامش و آسایش است. البته مراد از آرامش ، آرامش روحی و 
روانی فردی و اجتماعی و امنیت اجتماعی مادی و معنوی و تحقق عدالت 
و احســان و مانند آنها است؛ و مراد از آسایش در محدوده بهره مندی از 
امکانات و نعمت های الهی است ، به طوری که به دور از اتراف و رفاه زدگی 
باشد. باید توجه داشت که سعادت در محدوده دنیا نیست آنطور که در 

سیاست غیراسامی مدنظر است.
15. اهداف متعالی : این اهداف متعالی نظام والیی بر خاف نظام های 
سیاسی غربی که محدود به آسایش و آرامش دنیوی است ، فراتر از آن 
اســت؛ چرا که شامل آرامش و آسایش اخروی افزون بر دنیا است. البته 
این اهداف متعالی همه در مسیر دستیابی انسان به عبودیت اختیاری و 
ارادی و کســب تقوای الهی و انواع سه گانه یقین و خافت ربوبی انسان 
اســت. به سخن دیگر، مهم ترین اصول اساسی سیاست اسامی و قرآنی 
و اهداف متعالی آن عبارتند از: الف: رســیدن به مقام عبودیت شریعت 
محور)ذاریات، آیه 56(؛ ب: تقوای الهی شریعت محور)بقره، آیه 21(؛ ج. 
کسب کرامت اکتسابی شریعت محور)حجرات، آیه 13(؛ د: عزت و اقتدار 
شــریعت محور)نساء، آیه 139؛ منافقون، آیه 8(؛ ه. تعلیم و تزکیه)بقره، 
آیات 129و 151؛  آل عمران، آیه 164؛ جمعه، آیه 2( و: عدالت. )حدید، 

آیه 25( 


