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پرسش و پاسخ

 توسل به اهل بیت)ع(، نجات 
و دوری از آنها هالکت است

جابرابن عبداهلل انصاری نقل می کند: رســول خدا)ص( فرمود: فاطمه)س( 
مایه سرور و شادی دل من است و فرزندانش میوه قلبم می باشند و همسرش نور 
دیده من اســت و امامان معصوم از فرزندانش امانت من می باشند و ایشان چون 
ریســمانی محکم از جانب خداوند به ســوی خلق خدا کشیده شده اند، هرکس 
به آنان چنگ بزند و متوســل شود، نجات می یابد و هرکه از آنها تخلف و دوری 

____________نماید، هالک می گردد. )1(
1- بحاراالنور، ج 23، ص 143، ح 95

مأموریت انبیا، بازداشتن از دعوت نفس
 و شیطان باطنی است

نه تنها ماموریت انبیا دعوت به دنیا نیســت، بلکه تمام تالش آنها برای 
بازداشتن از دعوت نفس، یعنی بی بند و باری شهوت، غضب و شیطان باطنی 
است. ماموریت انبیا این است که تقیید اطالق شهوت و غضب کنند و تحدید 
موارد منافع دنیایی نمایند. این طور نیست که هر جا نفس خواست، سیر کند، 

و هر جا که نخواست رو برگرداند. )1(
____________

1- صحیفه نور، ج 11، خودسازی و سازندگی درونی، مورخ 135۸/1۰/2

جایگاه و منزلت فاطمه)س( و وابستگانش
قال النبی)ص(: »فاطمه بهجهًْ قلبی و ابناءها ثمرهًْ فؤادی، و بعلها 
نور بصری، واالئمه من ولدها امانتی و الحبل الممدود، فمن اعتصم 

بهم فقد نجی، و من تخلف عنهم فقد هوی«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: فاطمه مایه ســرور و شــادی دل من اســت،  و 
فرزندانش میوه قلبم می باشند، و همسرش نوردیده من است،  و امامان معصوم 
از فرزندانش امانت من می باشــند،  و ایشان چون ریسمانی محکم از جانب 
خداوند به سوی خلق خدا کشیده شده اند،  هر کس به آنان چنگ زند و متوسل 

____________شود، نجات می یابد و هرکس از آنها تخلف و دوری نماید هالک می گردد.)1(
1- بحاراالنوار، ج 23، ص 143، ح 95

ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه)س(
پرسش:

حضرت فاطمه)س( به لحاظ شخصیتی و الگو بودن برای زنان عالم 
دارای چه ابعاد شخصیتی بوده و آیا این ویژگی ها برای همه انسان ها 

به ویژه بانوان قابل تحصیل و دستیابی است؟
پاسخ:

ابعاد شخصیت واالی حضرت فاطمه)س( بسیار گسترده و وسیع است که 
تنها در سایه تامل و ژرف اندیشی می توان به برخی از ویژگی های شخصیتی و 
فضایل آن حضرت پی برد. اینک مهم ترین شاخص های بارز اخالقی، معنوی 
و انسانی آن حضرت که قابل تحصیل و دستیابی برای همه انسان های طول 

تاریخ خواهد بود، به قرار زیر است:
الف( آیات نازل شده در شأن حضرت زهرا)س(

دانشمندان و مفسران اسالمی اجماال به این امر معترف هستند که برخی 
از آیات قرآن کریم در شــأن اهل بیت)ع( نازل شــده است و داللت آنها بر 
اهل بیت)ع( و مقام و موقعیت آنها، از باب تفسیر است نه تطبیق و حضرت 

فاطمه)س( یکی از آن پنج نور پاک است.
1- آیه مباهله

در قرآن کریم آمده اســت: هرگاه بعد از علم و دانشی که )درباره مسیح( 
به تو رســیده)باز هم( کســانی با تو به محاجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: 
بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را، ما از نفوس 
خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود، آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را 
بــر دروغگویان قرار دهیم.)آل عمران- 61( و حضرت زهرا)س( تنها مصداق 
»نسا« زنان همراه پیامبر برای مباهله بود. )تفسیر برهان، سید هاشم بحرانی، 

ج1، ص 63۰(
2- آیه تطهیر

آیه مبارکه: »انما یریداهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً« 
خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شــما اهل بیت)ع( دور کند و کامال 
شما را پاک سازد )احزاب-33( در شأن امام علی)ع(، حضرت فاطمه)س(، امام 

حسن)ع( و امام حسین)ع( نازل شده است. )همان، ج 1، ص 443(
3- سوره انسان

سوره هل اتی)االنسان( در شــأن حضرت امام علی)ع( و فاطمه زهرا)س( 
نازل شده اســت )همان( آیاتی که تطبیق آن با حضرت زهرا )س( از موارد 

»تاویل« به شمار می رود.
ب( مقام و شخصیت حضرت فاطمه)س(

در اینجا اهم موارد شــخصیتی حضرت زهرا)س( را که قابلیت تحصیل و 
دستیابی برای همه انسان ها را دارد بیان می کنیم.

1- پارســایی و قناعت به ثروتی انــدک و امکاناتی ناچیز، در عین امکان 
بهره مندی از باالترین امکانات 

2- انفاق و ایثار فراوان در اشیای مورد عالقه و نیاز خویش
3- عبادت خالصانه و نیایش فراوان به درگاه باری تعالی

4- تبلور حیا و عفت و پاکدامنی
5- الگوی کامل پوشش و حجاب اسالمی
6- علم و دانش گسترده سیده زنان عالم

7- مبارزات سیاســی و اجتماعی حضرت فاطمــه)س( در دفاع از حریم 
والیت امام علی)ع(

آری حضــرت فاطمه)س( مــردم زمانه خویش را خوب می شــناخت، و 
می دانست که آنان لیاقت عبرت پذیری از سخنان او و جسارت قیام به همراه 
او را ندارند. اما می خواســت برای آیندگان خط انحراف و ضاللت را رســوا، و 
حقیقت را برمال و حجت را تمام کند. چنانکه با صراحت فرمود: من با کمال 
دقت و معرفت شما را از گمراهی، خذالن و تیرگی که ظاهر و باطن شما را فرا 
گرفته است آگاه ساختم، ولی می دانم که خوارید و در چنگال زبونی گرفتار. 
یاری نکردن وجودتان را فرا گرفته و ابر بی وفایی بر قلوبتان سایه گسترده. چه 
کنم که دلم خون است و بازداشتن زبان شکایت از طاقت بیرون. می گویم برای 
اتمام حجت بر مردمان )دالیل االمامه، ص 121( حضرت فاطمه)س( در قیام 
پرحماســه فرهنگی اش لحظه ای از افشاگری و روشنگری های هدایت بخش 
خود دست بر نداشت، تا به همه مسلمانان طول تاریخ بفهماند که سکوت در 

مقابل مهاجمان فرهنگی پذیرفتنی نیست. 
حضرت زهرا)س( در مقابل بدعت و تحریف اســالم، و هرگونه انحرافی از 
خط والیت الهی آرام ننشست، که برخاست و جوشید و خروشید، افشاگری 
کرد، چرا که با الهام الهی و تحدیث جبرئیل از آینده خبر داشت و می دانست 
این روشنگری ها عاقبت دل های الیقی را خواهد یافت و نقش بی نظیری را در 

به ثمر رسانی امامت و محقق سازی هدف خلقت ایفا خواهد کرد.

در مقام حمایت از والیت
حضرت فاطمه)س( بــه حکم وظیفه و 
تکلیف الهی، خود را موظف می دانست تا در 
کنار والیتی بماند که آن را استمرار رسالت 
پیامبران و از جمله رسول اهلل )ص( می دانست. 
حمایــت آن حضــرت)س( از امیرمومنان 
علی)ع( نه به عنوان حمایت از شــوهر بلکه 

حمایت از والیت و امامت بود.
آن حضــرت)س( برای حمایت از والیت 
و امامت امیرمومنان علی)ع( که به صراحت 
از ســوی خداوند )مائده، آیــات 3 و 55 و 
67؛ نســاء، آیه 59( نصب شــده و از سوی 
پیامبر)ص( در غدیر خم پس از حجه الوداع 
معرفی شــده بودند، مدت ها به خانه انصار 
و مهاجران می رفــت و آنان را به حمایت از 
پیمانی که با پیامبر)ص( و خدا در غدیر خم 

بسته بودند، دعوت می کرد.
آن حضرت)س( مدت چهل شــبانه روز 
برای اتمام حجت به در خانه های مردم مدینه 
و به ویژه سران رفت و در مسجد خطبه خواند 
و در مراسم عزاداری پیامبر)ص( ضمن گریه 
به خداوند از مــردم مدینه و غصب خالفت 
شکایت برد و نفرین و لعن نمود و عدم رضایت 
خود را از غاصبان خالفت به طور رســمی و 
علنی اعالم کرد.)صحیح مسلم: ج 2، ص 72، 
صحیح بخاری: ج 6، ص 176؛ اصول کافی: 
ج 1، ص 46۰؛ بحاراال نوار: ج 2۸، ص 3۰3، 

صحیح بخاری: ج 5، ص 5 (
او حتی اجازه نمی دهد تا کسی در مراسم 
خاکسپاری اش شرکت کند؛ زیرا اهل مدینه بر 
خالف عهدی که با خدا و پیامبر)ص( بسته 
بودند، به حمایت از امام و ولی اهلل )ع( نیامدند 
و حتی کمک به غصب خالفت کردند. ایشان 
هًْ نََقَضْت َعْهَداهلّل َو  می فرماید: التَُصلّی َعلََیّ اَُمّ
َعْهَد ابی َرُســوِل اهلّل فی امیرالُْمؤمنیَن َعلّی، 
َو َظلَُمــوا لی َحقّی، َواءَخــُذوا إ ْرثی، َوَخرُقوا 
َصحیَفتــی اللّتی َکَتبها لی ابی بُِملِْک َفَدک؛ 
افــرادی که عهد خدا و پیامبر خدا را درباره 
امیرالمؤمنین علیّ )ع( شکستند و در حّق من 
ظلم کرده و ارثّیه ام را گرفتند و نامه پدرم را 
نسبت به فدک پاره کردند، نباید بر جنازه من 
نماز بگزارند.)بیت اال حزان: ص 113، کشف 

الغّمهًْ: ج 2، ص 494(
این سبک و سیره فاطمی)س( به شیعیان 
او می آموزد که دفاع از والیت تا مرز شهادت 
امری ضروری و الزم است و کسی نمی تواند 
مدعی شــیعه گری باشد در حالی که نسبت 

به والیت کوتاهی می کند.
حضــرت فاطمه)س( در بیــان تولی و 
تبــری به عنوان یک اصل اساســی در دین 
اسالم خطاب به مردم، ویژگی شیعه بودن را 
روشن می کند و سپس به آنان بشارت بهشت 
را می دهد و می فرماید: شیَعُتنا ِمْن ِخیاِر اْهِل 
هًْ َوُکُلّ ُمِحّبینا َو َموالی اَْولیائِنا َو ُمعادی  الَْجَنّ

به  اشــاره  با  فاطمه)س( 
محبوب های خود در دنیا به 
ما می آموزد که نباید اموری 
چون تفاخر و تکاثر و پول و 
ثروت و قدرت، محبوب ما 
شود، بلکه باید محبوب های 
دنیوی خــود را اموری قرار 
دهیم که آخــرت ما را آباد 
می فرماید:  ایشان  می کند. 
ســه چیز از دنیا برای من 
دوســت داشــتنی است: 
تالوت قرآن، نگاه به صورت 
رسول خدا، انفاق و کمك به 

نیازمندان در راه خدا.

شــیعه  بخواهیم  اگــر   
باید  باشیـم  فاطـمه)س( 
به دستورهای ایشان پایبند 
)س( حضرت  آن   باشیم. 

آنچه  اگر  می فرماید:  خود 
را که ما اهل بیت دســتور 
داده ایم عمل کنی و از آنچه 
نهی کرده ایــم خودداری 
کنــی، تو از شــیعیان ما 

هستی وگرنه، خیر.

اگــر جامعــه ای بخواهد 
از حمایت هــا و امدادهــا 
خداوند  نصرت خــاص  و 
نه تنها  باید  شود  بهره مند 
خــود به اعمــال صالح و 
نیك فردی و اخالقی اقدام 
کند بلکــه جامعه را نیز به 
هنجارهای نیك دعوت کند.

 قرآن هشــدار می دهد که  
امر  از معروف و ترک  فرار 
به معروف جز عدم نصرت 
خداوند و تفرقه و شکست 
حاصلی برای امت نخواهد 

داشت. 

جامعه ای که در آن امر به معروف به عنوان مالک سنجش و ارزش 
مطرح است همواره رو به سوی تعالی است و هر دم برکات و نعمت 
بر آن نازل می شــود و از سوی دیگر رحمت خاص خداوند شامل 
آنان می شــود و نه تنها در آخرت رستگاری را در آغوش می کشند  
بلکه همه اختالفاتی که ریشه آن در نابهنجاری های اجتماعی است 

از میان می رود و به جای تفرقه و اختالف وحدت برقرار می شود.
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صفحه ۶
پنج      شنبه ۱۷ آذر  ۱۴۰۱ 
۱۳ جمادی االول ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۸۸

شیعه 
از نگاه فاطمه)س(

فرشته محیطی

 هر کسی اگر ادعایی داشته باشد باید آن را اثبات کند. کسی که مدعی 
محبت و مودت اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و شیعه آنان است، باید این 
ادعا را با عملش به اثبات برساند. فاطمه)س( خود را شیعه امیرمومنان علی)ع( 
می داند، از همین رو در قول و فعلش نشــان می دهد تا چه اندازه پیرو است 
و در همین راه نیز به شهادت می رسد و نخستین شهید راه والیت می شود. 
نویسنده با مراجعه به سنت و سیره آن حضرت حقیقت شیعه بودن از منظر 

حضرت فاطمه)س( را تبیین کرده است.

امر به  در نوشــتار حاضر موضوع 
از شاخصه  های  به عنوان یکی  معروف 
جامعه برتر و جایگاه آن در اســام و 
این فریضه فوق العاده مهم  آثار  برخی 

تبیین شده است.
***

عرف و معروف در آموزه های قرآنی
معروف هر کاری اســت کــه عقل و یا 
شرع آن را نیکو و پســندیده برمی شمارد. 
)مفردات راغب اصفهانی( عرف و معروف به 
معنای پسندیده و امور نیکویی است که از 
نظر حکم عقل و یا حکم عقال)عرف مردم( 
و یا حکم شرع مورد تایید قرار گرفته باشد. 
از این رو از نظر وسعت می تواند فراتر از امور 
واجب و یا مســتحبی باشد که شارع آن را 
به حکم مصالح تایید کرده اســت. عالوه بر 
واجب و مســتحب امور دیگــری نیز وجود 
دارد که عقل بشــر و یا عقال به آن می رسد 
و آن را دارای مصالح می یابد و مورد تایید و 
تاکید قرار می دهد. بنابراین اموری که صالح 
و نیکو شمرده می شود اختصاص به واجبات و 
مستحبات ندارد بلکه شامل امور صالح عقلی 
و یا عقالیی می شود که برخی از آنها به عنوان 
امور امضایی مورد تاکید شــارع قرار گرفته 
اســت و به عنوان واجبات و یا مســتحبات 

عمل به آن ترغیب شده است.
به ســخن دیگر، معروف در کاربردهای 
قرآنی دربرگیرنده همه اموری می شــود که 
عقل به حکم اســتقاللی و یا عقال به عنوان 
انســان های سالم بر پایه فطرت خویش و یا 
شــارع به دلیلی که عقل بشــر و یا گرایش 
فطری عقال بدان نرســیده اســت حکم به 
پســندیده بودن و نیکویی آن کرده است. 
بنابراین هرگاه قرآن از معروف سخن می گوید 
تنها اختصاص به حکم شرعی و امور واجب و 
یا مستحب ندارد بلکه همه اموری را شامل 
می شود که عقل بشر بدان دست می یابد و 
یا خردمندان به حکم فطرت ســالم خویش 
بــدان گرایش و میل دارند و آن را مصلحت 
می یابند. این نگرش قرآن نسبت به مسئله 
معروف از آن رو انجام می گیرد که اسالم به 
حکم عقل و گرایش عقالی سالم و برخوردار 
از فطرت سالم و پاک اهتمام می ورزد و به آن 

ارزش و اعتبار خاصی قائل می شود.
قرآن از مردمان می خواهد که خود اهل 
معروف باشــند؛ به این معنا که خود بر پایه 
حکم شرع و حکم عقل و سیره عقالیی عمل 
کــرده و از آن تخطــی نکنند. این به جنبه 
هنجاری و رفتــاری و اخالقی بازمی گردد. 
بنابراین حکم نخســت قرآن ناظر به جنبه 

وف امر به معر
برتر جامعه  شاخصه 

محمدمحسن مددی

اْعدائِنا َو الُْمْسلُِم بَِقلِْبِه َو لِسانِِه لَنا؛ شیعیان و 
پیروان ما و همچنین دوستداران اولیای ما و 
آنان که دشمن دشمنان ما باشند و آنهایی که 
با قلب و زبان تسلیم ما هستند بهترین افراد 
بهشتیان خواهند بود.)بحاراال نوار: ج 6۸، ص 

155، س 2۰، ح 11(
در حقیقت شــیعه فاطمه بودن منوط و 
مشروط به تولی و تبری است؛ چنان که اهل 
توحید بودن منوط به آن اســت؛ زیرا انسان 
باید نخست از هر گونه معبودان تبری جوید و 
سپس به اثبات و تولی اهلل بپردازد؛ اگر در قلب 
کسی غیر خدا جا گرفته باشد، جایی برای خدا 
باقی نمی ماند. از همین رو خداوند رستگاری 
را به تبری از غیر خدا و تولی به خدا دانسته 
و از زبان پیامبر)ص( می فرماید: قولوا ال اله اال 
اهلل تفلحوا. پس شرط شیعه فاطمی بودن آن 
است که نخست از دشمنان اهل بیت عصمت 
و طهارت )ع( تبری جســته و سپس تولی و 

والیت آنان را به گردن گیریم.
حفاظت از منزلت زن

شاید حضرت فاطمه)س( تنها شخصی از 
اهل عصمت و طهارت)ع( باشد که از جنس 
زنان است؛ زیرا بقیه چهارده معصوم)ع( همه 
از مردان هســتند. از این رو، مســئولیت آن 
حضــرت)س( در تبیین منزلــت و مقام زن 

بسیار سخت تر است. 
همان طوری که خداوند در آیات 11 و 12 
سوره تحریم حضرت مریم)س( و آسیه همسر 
فرعون )س( را به عنوان دو سرمشق برای همه 
مومنان معرفی می کند؛ زیرا آنان در مقام دفاع 
از والیت و حمایت از عفت و حیا شرایط سختی 
را گذرانیده و حتی آســیه در دفاع از والیت و 
رسالت به شهادت رسید، حضرت فاطمه)س( نیز 
الگوی همه مومنان از جنس مرد و زن اســت؛ 
اما با توجه به ویژگی زنانگی اش مســئولیت او 
مضاعف بوده است؛ چنان که مسئولیت ایشان 
به اعتبار انتساب به بیت نبوت و رسالت بسیار 
سخت و مضاعف بوده و خداوند به صراحت آن 
را در آیاتی از جمله 3۰ و 31 سوره احزاب بیان 

کرده  است.

شــیعه فاطمه )س( باید سبک زندگی 
ایشان را سرمشــق قرار دهد و در این میان 
زنان باید از سبک زندگی فاطمه)س( به تمام 
و کمال سرمشــق گیرند و او را اسوه حسنه 
خویش قــرار دهند؛ زیرا میان فاطمه)س( و 
زنان در این مسئله جنسیت ،تناسب و اشتراکی 
وجود دارد و باعث می شود زنان به آسانی از 
ایــن زن معصوم)احزاب، ایه 33( سرمشــق 
گیرند بی آنکه احتمال خطا و اشتباه در فکر 
و قول وعمل آن حضرت)س( را بدهند؛ چرا 
که عصمت ایشــان موجب می شود که همه 

اعمال وافکار ایشان قرآنی باشد.
ایشان در بیان برترین زنان می فرماید: َخْیٌر 
جاُل؛  جاَل َوالیَراُهَنّ الِرّ لِلِّنســاءِ اْن الیََریَْن الِرّ
بهترین چیز برای حفظ شخصیت زن آن است 

که مردی را نبیند و نیز مورد مشاهده مردان 
قرار نگیرد. )بحاراالنوار: ج 43، ص 54، ح 4۸(
این سخن حضرت فاطمه)س( برگرفته از 
قرآن است و در آیه 59 سوره احزاب بیان شده 
است. در روایات است که خود آن حضرت)س( 
این گونه عمل می کرد. روزی مرد نابینائی وارد 
منزل شد و حضرت زهراء )س(پنهان گشت، 
وقتی رســول خدا )صلّی اهلّل علیه و آله( علّت 
آن را جویا شد. در پاسخ پدر اظهار داشت:إْن 
لَْم یَُکْن یَرانی َفإنّی اراُه، َو ُهَو یَُشــُمّ الریح؛ اگر 
آن نابینــا مرا نمی بیند، مــن او را می بینم، 
دیگر آنکه مرد، حّســاس اســت و بوی زن را 
استشــمام می کند. )بحاراالنــوار: ج 43، ص 
91، ح 16، إحقــاق الحّق: ج 1۰، ص 25۸( 
حضرت فاطمه)س( در آخرین روزهای عمر 

پر برکتش ضمن ســفارش به اســماء بنت 
عمیس فرمود: إنّی َقِد اْســَتْقَبْحُت ما یُْصَنُع 
بِالِنّساءِ، إنُّه یُْطَرُح َعلَی الَْمْرئَهًْ الَثّوَب َفَیِصُفها 
لَِمْن َراءی، َفال تَْحِملینی َعلی َســریٍر ظاِهٍر، 
اُْســُترینی، َســَتَرِک اهلّل ِمَن الّناِر؛ من بسیار 
زشت و زننده می دانم که جنازه زنان را پس 
از مــرگ با  انداختن پارچــه ای روی بدنش 
تشییع می کنند و افرادی  اندام و حجم بدن 
او را مشــاهده کرده و بــرای دیگران تعریف 
می نمایند. مرا بر تخت که اطرافش پوشیده 
نیست و مانع مشاهده دیگران نباشد قرار مده 
بلکه مرا با پوشش کامل تشییع کن، خداوند 
 تو را از آتش جهّنم مســتور و محفوظ کند. 
)تهذیب اال حکام: ج 1، ص 429، کشف الغّمه: 

ج 2، ص 67، بحار:ج 43، ص 1۸9،ح 19(

آن حضــرت)س( چنان مقام زن به ویژه 
مادران را متعالی می دانست که همگان و از 
جملــه مردان را به مراعــات و خدمت مادر 
می خواند و می فرمود: الَْزْم ِرْجلَها، َفإَنّ الَْجَنّهًْ 
تَْحَت اْقداِمها، و الَْزْم رِْجلَها َفَثَمّ الَْجَنّهًْ؛  همیشه 
در خدمت مادر و پایبند او باش، چون بهشت 
زیر پای مادران است؛ و نتیجه آن ،نعمت های 
بهشتی خواهد بود. )کنز العّمال: ج 16، ص 

462، ح 45443(
در حقیقت توصیه ایشــان درباره مادر بر 
اساس آموزه های قرآنی از جمله آیات احسان 
و اکرام به والدین)بقره، آیه ۸3؛ نساء، آیه 36؛ 
انعام، آیه 151؛ اســراء، آیه 23( و به ویژه آیه 
1۸5 سوره اعراف و آیه 14 سوره لقمان و 15 
ســوره احقاف اســت که از سختی بارداری و 

آبستنی مادر و زحماتی سخن به میان می آورد 
که حمل و زایمان بر مادران تحمیل می کند.

حضرت فاطمه)س( در راســتای حفاظت 
از کانــون گرم خانــواده ســفارش هایی را به 
زنــان دارد کــه از جملــه آنهــا در چارچوب 
 شــوهرداری نیک که جهاد زن به شمار می آید
)الکافی، جلد 5، صفحه 9(، در قالب نکته ای از 

زندگی خویش، خطاب به همسرش امیرالمؤمنین 
علیّ )ع(می فرماید: یا ابَا الَحَسن! إنّی الْسَتحی ِمْن 
إلهی اْن اَکلَِّف نَْفَسَک ماالتَْقِدُر َعلَْیِه؛ من از خدای 
خود شرم دارم که از تو چیزی را درخواست کنم 
که تو توان تهیه آن را نداشته باشی. )امالی شیخ 

طوسی ، ج 2، ص 22۸(
پس شــیعه فاطمه )س( این گونه عمل 
می کند و شــوهر خویش را بــه امری وادار 
نمی کند که توان آن را ندارد یا موجب می شود 
تــا به رنج و تکلف افتد تا نیاز همســرش را 

تامین کند.
آموزه های عبادی 

آن حضرت)س( به همه ابعاد زندگی بشر 
توجه داشته است.  

از جمله در مســائل عبادی آنچه را خود 
انجام مــی داد به دیگران ســفارش می کرد 
و مــردم را به تقوا و عمــل صالح و اخالص 
در عمل دعوت می کرد.ایشــان در ســخنی 
می فرماید: َمْن اْصَعَد إلَی اهلّل خالَِص ِعباَدتِِه، 
َوَجَلّ لَُه اْفَضــَل َمْصلََحِتِه؛ هر  اْهَبــَط اهلّل َعَزّ
کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای 
خــدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها 
 و بــرکات خــود را برای او تقدیــر می کند.

)بحار: ج 67، ص 249، ح 25(
فاطمه)س( با اشاره به محبوب های خود 
در دنیا به ما می آموزد که نباید اموری چون 
تفاخر و تکاثر و پول و ثروت و قدرت، محبوب 
ما شود)آل عمران، آیه 14؛ حدید، آیه 2۰(، 
بلکه باید محبوب های دنیوی خود را اموری 
قرار دهیم که آخرت ما را آباد می کند. ایشان 
می فرماید: ُحِبَّب إلََیّ ِمْن ُدنْیاُکْم ثاَلٌث: تاِلَوهًْ 
َظُر فی َوْجِه َرُسولِ اهلّل، َواالْنْفاُق  ِکتاِب اهلّل، َوالَنّ
فی َســبیِل اهلّل؛ ســه چیز از دنیا برای من 
دوست داشتنی اســت: تالوت قرآن، نگاه به 
صورت رسول خدا، انفاق و کمک به نیازمندان 

در راه خدا.)وقایع االیام- ص 295(

این محبت به رســول اهلل )ص( امروز نیز 
می تواند در قالب صلوات و سالم بر پیامبر)ص( 
تحقق یابد؛ زیرا حضرت فاطمه)س( می فرماید: 
َمْن َســلََّم َعلَْیِه اَْو َعلََیّ ثاَلثََة ایّاٍم اْوَجَب اهلّل لَُه 
الَجَنّهًْ، ُقلُْت لَها: فــی َحیاتِِه َو َحیاتِِک؟ قالَْت: 
نَعْم َو بَْعَد َمْوتِنا؛ هر که بر پدرم رســول خدا 
و بر من به مّدت ســه روز سالم کند خداوند 
بهشــت را بــرای او واجب مــی گرداند، چه 
 در زمــان حیات و یا پس از مرگ ما باشــد.

)بحاراال نوار: ج 43، ص 1۸5، ح 17(
بســیاری از مردم عبادت را به درســتی 
انجام نمی دهنــد؛ زیرا فاقد شــرایط قبولی 
است؛ هر چند که دارای شرائط صحت است؛ 
مثال اخــالص و تقوا در عمل وجود دارد ولی 
شخص عامل ،مخلص و  متقی نیست؛ در حالی 
که شرط قبولی، مخلص و متقی بودن است.

)مائده، آیه 27( 
یا شخص جلوی شکم خویش را در روزه 
می گیرد و نمی خورد و نمی آشامد ولی جلوی 
اعضای دیگر را نمی گیرد و امســاک زبانی و 
نگاهــی و مانند آن نــدارد و دروغ می گوید و 
غیبت می کند و چشــم چرانی و زنای چشم 
انجام می دهــد. آن حضرت )س( در این باره 
می فرماید: ما یََصَنُع الّصائُِم بِِصیاِمِه إذا لَْم یَُصْن 
لِسانَُه َو َسْمَعُه َو بََصَرُه َو َجوارَِحُه؛روزه داری که 
زبان و گوش و چشــم و دیگر اعضاء و جوارح 
خود را کنترل نکند هیچ سودی از روزه خود 
نمی برد.)مستدرک الوسائل: ج 7، ص 336، 

ح 2، بحاراال نوار: ج 93، ص 294، ح 25(
بهره مندی از شفاعت فاطمه)س( 

اگــر کســی این گونــه در چارچوب های 
ترســیمی آن حضرت)س( که اصول قرآنی و 
وحیانی اســت زندگی کند، به فلسفه زندگی 
قرآنی دست می یابد و در قیامت نیز از شفاعت 

آن حضرت)س( بهره مند خواهد شد.
پس اگر بخواهیم شیعه فاطمه)س( باشیم 
باید به دســتورهای ایشــان پایبند باشیم. آن 
حضرت)س( خــود می فرماید: إْن ُکْنَت تَْعَمُل 
بِما اَمْرناَک َو تَْنَتهی َعّما َزَجْرناَک َعْنُه، فانَْت ِمْن 
شــیَعِتنا، َو إالّ َفال؛ اگر آنچه را که ما اهل بیت 
دستور داده ایم عمل کنی و از آنچه نهی کرده ایم 
خودداری کنی، تو از شیعیان ما هستی وگرنه، 
خیر.)تفسیر اال مام العسکری: ص 32۰، ح 191(
در این صورت است که در دنیا و آخرت 
از شفاعت آن حضرت)س( بهره خواهیم برد. 
ایشان در دعاهای خویش برای شیعیان دعا 
می کند و می فرماید: إلهی َو َسِیّدی، اْسَئُلَک 
بِالَّذیَن اْصَطَفْیَتُهْم، َو بُِبکاءِ َولََدَیّ فی ُمفارَِقتی 
اَْن تَْغِفــَر لُِعصاهًْ شــیَعتی، َوشــیَعهًْ ُذّریَتی؛ 
خداوندا، به حــّق اولیاء و مقّربانی که آنها را 
برگزیــده ای، و به گریه فرزندانم پس از مرگ 
و جدائی من با ایشان، از تو می خواهم گناه 
خطاکاران شــیعیان و پیروان ما را ببخشی.

)کوکب الّدرّی: ج 1، ص 254(
در آخــرت نیز خــود می فرماید که به 
کمک شــیعیان آمــده و شــفاعت آنان را 
می کند، چنان که فرموده است:  إذا ُحِشْرُت 
؛ هنگامی  ِة الَنّبَیّ یَْوَم الِْقیاَمهًْ، اْشَفُع ُعصاهًْ اَُمّ
که در روز قیامت برانگیخته و محشور شوم، 
 خطاکاران اّمت پیامبر)ص(را شفاعت می کنم.
 )خصــال: ج 1، ص 173؛ احتجــاج: ج 1، 

ص 146(

اخالقی و حتی اخالق فردی اســت. به این 
معنا که عمل به معروف از سوی هر انسانی 
را به عنوان فضیلت اخالقی می ســتاید و از 
انســان ها می خواهد که خــود را متخلق به 

اخالقی چنین کنند.
در مرحله دیگــر گام را فراتر نهاده و از 
آنــان می خواهد که به جنبه حقوقی آن نیز 
توجه داشته باشند و به عنوان یک قانون آن 
را در جامعــه عمل کنند. از این رو نگاه قرآن 
به مسئله به شکل امر حقوقی خود را نشان 
می دهد و عمل به هنجارها و پســندیده ها و 
نیکویی ها در جامعه مورد تشویق و ترغیب 

قرار می گیرد.
در مرحله ســوم نه تنها به عنوان امری 
اخالقــی و یا حقوقی بلکه بــه عنوان امری 
قانونی مــورد توجه قرار گرفتــه و از مردم 
خواسته شده اســت تا به معروف به عنوان 
قانونی اجتماعــی توجه کنند و نه تنها خود 

بدان عمل کنند بلکــه دیگران را به عنوان 
ناظر و مجریان قانون به این امر فرا خوانند و 
از آنان بخواهند تا به اموری که معروف نامیده 
می شود عمل کنند. این گونه است که اسالم 
به مسئله معروف از جهاتی چند توجه کرده 
و به اشــکال مختلف از آنان می خواهد تا به 

آن عمل کنند. 
از یک سو به عنوان فضیلت اخالقی و از 
ســوی دیگر به عنوان حق اجتماعی جامعه 
و از سوی ســوم به عنوان قانون می بایست 
مورد توجه قرار گیرد و کوتاهی از آن نه تنها 
موجبات مواخذه دنیوی را فراهم می آورد بلکه 
در آخرت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. 
بیان داســتان گروه ها و اقوامی که از امر به 

معروف خودداری کردند و یا خود به معروف 
عمل نکردند و عواقب شوم آن دامنگیر شان 
شد هشداری اســت تا بر مجازات دنیوی و 

اخروی قانون گریزان تاکید شود.
آثار امر به معروف

قرآن با اشاره به آثاری که برای عمل به 
معروف و یا آمران به معروف وجود دارد نشان 
می دهد که معروف در اشکال مختلف آن تا 
چه اندازه می تواند در ساخت انسان کامل و 
یا جامعه برتر و کامل در دنیا و آخرت نقش 

ایفا کند.
ورود به جرگه صالحان

از جملــه آثاری که قرآن بــرای امر به 
معروف بیان می کند قــرار گرفتن در زمره 
صالحان اســت. صالح کســی است که خود 
به نیکی و نیکوکاری عمل می کند بنابراین 
تنها کســانی می توانند به معروف امر کنند 
که خود بدان پایبند باشــند. این گونه است 

که شخص از فعل به اسم می رسد و از اینکه 
گفته شود فالنی کاری نیک کرد می گویند 

فالنی نیکوکار است.
قرآن در آیه 114 سوره آل عمران وقتی 
صالحان)نیکــوکاران( را معرفی می کند به 
اموری چند درباره ایشان توجه می دهد که 
به جنبه های بینشــی و نگرشی آنان مرتبط 
می شــود. آنان را کسانی برمی شمارد که به 
خدا و روز رستاخیز اعتقاد دارند و به جهت 
همین باور نه تنها خود کارهای نیکو می کنند 
و معروف را عمل می کنند بلکه دیگران را نیز 
بــه معروف امر می دهند و از آنان می خواهد 
کــه در زندگی خویش بر پایه معروف رفتار 
کنند و به آموزه های شرعی و عقلی و سیره 

عقالیی عمل نمایند. این گونه است که شخص 
صالح کسی است که نه تنها به فکر خود بلکه 
به فکر جامعه اســت و به امر روشــنگری و 
هدایــت جامعه اهتمام می ورزد و در این راه 
از خود شــجاعت و صبر نشان داده و امر به 

معروف می کند.
برخورداری از عزم و صبر

به این ترتیــب ارتباط تنگاتنگ معنایی 
میان امر به معروف و صبر و شــکیبایی در 
آیات قرآن ترسیم می شود؛ زیرا تنها کسانی 
می توانند افزون بر عمل به معروف، دیگران 
را به معــروف بخوانند و از آنــان بخواهند 
کــه رفتارها و کردارهــای خویش را بر پایه 
آموزه هــای شــرع و عقل و ســیره عقالیی 
تنظیم کنند که از شــجاعت و صبر ویژه ای 
برخوردار باشــند.)لقمان آیــه17( صاحبان 
عزم در تحلیل قرآنی که پیامبران اولوالعزم 
هســتند، کسانی اند که دارای صبر بوده و به 
معــروف امر می کنند. از امام علی)ع( روایت 
شده است که مقصود از: واصبر علی ما اصابک؛ 
در آیه 17 سوره لقمان، صبر بر سختی های 
امر به معروف است)مجمع البیان ذیل آیه(؛ 
زیرا در برخورد با افرادی که به معروف عمل 
نمی کنند و حتی نسبت به آن واکنش منفی 
نشان می دهند سختی و فشارهای بسیاری 
وارد می شود که تنها صاحبان عزم می توانند 

از عهده آن برآیند. 
این گونه است که ورود به جرگه صالحان 
بسیار سخت است و یکی از راه های آن امر به 
معروف شمرده شده است. صالحان در تحلیل 
قرآنی کسانی اند که در صراط مستقیم قرار 
دارنــد و از نعمت های خاص خداوند که در 
ســوره حمد از آن یاد شده بهره مند بوده و 
از گروه مغضوبان و گمراهان رهایی می یابند.

جامعه پذیری
خداوند به اینان به عنوان مومنان خاص 
بشارت های خاص می دهد. در حقیقت ایمان 
واقعی در تحلیل قرآنی چنان که در آیه 112 
ســوره توبه و نیز در سوره عصر بیان شده، 

تنها ایمان به خدا و حق و یا عمل به معروف 
و کارهای صالح و نیکو نیســت بلکه ایمان 
واقعی و حقیقی زمانی شــکل می گیرد که 
شخص کوشش کند آنچه را یافته و یا عمل 
می کند در جامعه گسترش دهد و دیگران را 
نیز به ایمان نیکو و عمل به کارهای  معروف 

و نیک سفارش دهد. 
اگــر جامعه ای بخواهــد از حمایت ها و 
امدادهــا و نصرت خــاص خداوند بهره مند 
شــود باید نه تنهــا خود به اعمــال صالح 
و نیــک فــردی و اخالقی اقــدام کند بلکه 
جامعــه را نیز به هنجارهــای نیک دعوت 
کند. به ســخن دیگر رهایی و عزت و اقتدار 
هــر جامعــه و تعالی و تکامــل آن در گرو 
مســئله جامعه پذیری است و امر به معروف 
از مهم ترین عوامل و راهکارهایی اســت که 
 جامعه پذیری سالم را تقویت و تثبیت می کند. 
)حج آیــات 4۰ و 41(از ایــن رو در دیدگاه 
قرآن جامعه برتر ، جامعه ای اســت که اصول 
جامعه پذیری در آن مراعات می شود و امر به 
معــروف به عنوان مالک برتری امت معرفی 

می شود. )آل عمران آیه 11۰ ( 
ایجاد همدلی و وحدت

 جامعه برتر زمانی تحقق می یابد که امر 
به معروف و مالک های جامعه پذیری مراعات 
شــود و همه خود را موظف و مکلف بدانند 
که نه تنها خود به هنجارها عمل کنند بلکه 
دیگران را نیز بدان بخوانند. این گونه است که 
قرآن از امر به معروف به عنوان خیر کثیر یاد 
می کند و آن را عاملی مهم در جلب و جذب 
خوبی ها و نیکی ها در جامعه برمی شــمارد. 
جامعــه ای که در آن امر به معروف به عنوان 
مالک سنجش و ارزش مطرح است همواره 
رو به ســوی تعالی اســت و هر دم برکات و 
نعمت بر آن نازل می شــود )نساء آیه 114( 
و از سوی دیگر رحمت خاص خداوند شامل 
آنان می شــود )توبه آیــه 71( و نه تنها در 
 آخرت رســتگاری را در آغوش می کشــند 
)آل عمــران آیــه 1۰4 و توبــه آیه 111 و 
112( بلکــه همه اختالفاتی که ریشــه آن 
در نابهنجاری های اجتماعی اســت از میان 
می رود و به جــای تفرقه و اختالف وحدت 
برقرار می شود. )آل عمران آیه 1۰4 و 1۰5( 
به این معنا که قرآن رحمت الهی را زمانی بر 
جامعه ارزانی می دارد و الفت و محبت در میان 
افراد گسترش می یابد که مردمان تنها به فکر 
رهایی خود نباشند و با همدلی و همگراهی 
و همراهی بکوشند تا دستگیر دیگران بوده و 
آنان را نیز از خشــم الهی در امان دارند. این 
مهم نیز جز با امر به معروف شــدنی نیست. 

وقتی هر کســی دیگری را به خیر و معروف 
دعــوت کند و از بدی و اختالف و تفرقه باز 
دارد نوعی وحدت و انسجام قلبی و عملی در 
جامعه پدیدار می شود که مردم در سایه آن 

به عزت و کرامت و خیر کثیر دست یابند.
در ســایه امر به معروف و نهی از منکر 
است که همدلی و همراهی جایگزین تفرقه 
و اختالف می شــود و زمینه حفظ جامعه و 
افراد آن از فشارهای دشمنان فراهم می آید 
و به جای اینکه شکســت دامنگیرشان شود 
دشــمنان دچار شکست شــده و جامعه از 
فروپاشــی مصون می شود، از این رو خداوند 
در آیــه 11۰ و 111 ســوره آل عمران امر 
به معروف امت مومن را مانع از شکســت در 
برابر دشمن بر می شمارد و پیروزی را در گرو 

وحدت و امر به معروف می داند.

بــر پایه این تحلیل قرآنی هر گونه ترک 
معروف  بــه معنای اختــالف در جامعه و 
شکست در برابر دشمنان و مخالفان خواهد 
بود. در این باره قرآن هشــدار می دهد که با 
فــرار از معروف و ترک امر به معروف چیزی 
جز عدم نصرت خداوند و تفرقه و شکســت 

حاصلی برای امت نخواهد داشت. 
این نکته در آخر مورد تاکید قرار می گیرد 
که امر به معروف از عمل به معروف دشوار تر 
و سخت تر است از این رو خداوند در آیه 21 
ســوره آل عمران و نیز 17 سوره لقمان به 
صبر در به امر به معروف سفارش می کند و 
مومنانی را که به خاطر آن به جرگه صاحبان 
عزم می پیوندند می ســتاید تا ارزش و مقام 

واالی امر به معروف را تبیین کند. 
بنابراین بر همگان اســت تــا در امر به 
معروف صبر و شکیبایی را پیشه خود سازند ، 
زیرا مخالفان و عامالن منکر و تارکان معروف 
راضی نمی شــوند تا کسی آنها را به معروفی 
بخواند و حتی ممکن اســت که کمر به آزار 
 و یا قتل وی بندنــد و او را از میان بردارند. 
)آل عمران آیه 21( از این رو امر به معروف به 
عنوان امری فراتر از روشنگری و روشنفکری 
مطرح می شــود و در مقام جهاد و ارزش و 

اعتبار آن می نشیند.


