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)بدان ای س��الک راه حق!( توکل مصدر باب تفعل دارای 
معانی مختلفی است از جمله قبول وکالت کردن، ضامن شدن 
برای انجام کاری، اظهار عجز نمودن و تکیه بر غیر کردن. توکل 
کردن بر خدا حقیقتش اطمینان نمودن به حق متعال و تسلیم 
شدن به امر اوست. بعضی نوشته اند معنای توکل این است که 
ش��خص از آنچه در نزد مردم اس��ت مأیوس و به آنچه در نزد 
خداس��ت امیدوار باشد. علی)ع( می فرماید: »ایمان بنده قابل 
تصدیق نیس��ت مگر آنکه به این معنی اطمینان حاصل کند 
که آنچه در دست حق متعال است برای او بیشتر قابل اعتماد 

است تا آنچه در دست خود اوست«.
خواجه می گوید: »توکل عبارت از این اس��ت که شخص 
کارهای خود را کال به حق متعال که مالک واقعی است واگذار 
نماید و به خواست حق متعال تن در دهد و بدان اعتماد نماید. 
توکل برای عامه سخت ترین منزل و برای خاصه سهل ترین راه 
است زیرا حق متعال امور را کال به خود نسبت داده و اهل عالم 
را از تصاحب و تمالک مأیوس ساخته است« از همین جهت 
اس��ت که عامه هیچگاه نمی توانند به حقیقت توکل برسند و 

به واقع بدان عمل نمایند.
بنابراین توکل کاری است مشکل زیرا متوکل باید با توکل 

اختیار را رها کرده و امور را به حق متعال واگذار نماید.)1(

1- مقامات معنوی، محسن بینا، ج2، ص12

توکل یعنی اطمینان
 به خدا و تسلیم شدن

معارف 
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 سئل النبی)ص( ای کسب الرجل اطیب؟ 
قال: عمل الرجل بیده 

»از رس��ول اکرم)ص( سؤال ش��د: پاکیزه ترین 
کسب ها کدام است؟ 

حضرت فرمود: کارهای یدی و محصول دسترنج«)1(

1- مستدرک الوسائل، ج2، ص353

پاکیزه ترین کسب ها

از امام صادق)ع( روایت شده است که خداوند متعال 
ب��ه حضرت داود)ع( وحی فرس��تاد که تو خوب بنده ای 
هس��تی اما اگر از بیت المال ارت��زاق نکنی، و نکته دیگر 
اینکه با دس��ت خودت کاری انج��ام نمی دهی، حضرت 
داود گریه کرد آنگاه خدا وحی فرس��تاد به آهن که برای 
بن��ده من داود نرم ش��و. پس از ای��ن، او هر روز یک زره 
می ساخت و به هزار درهم می فروخت، او جمعا سیصد و 
شصت زره ساخت و سیصد و شصت هزار درهم فروخت 

و از بیت المال بی نیاز گردید.)1(

1- بحاراالنوار، ج14، ص13

کار عملی 
و عدم ارتزاق از بیت المال

مت�ن زی�ر مقال�ه ای اس�ت ک�ه از بحث 
حجت االس�ام و المسلمین میرباقری درباره 
ماه های سه گانه س�لوک بدست آمده است. 
در این بحث ایشان با تشریح فضیلت ماههای 
رجب و شعبان به عنوان پیش زمینه ورود به 
خ�وان ضیافت الهی، بر ل�زوم آمادگی در ماه 

رجب و اهمیت این ماه تاکید کرده است.
 * * *

مرحوم سیدابن طاووس در کتاب اقبال االعمال 
خ��ود از وجود مق��دس پیامب��ر)ص( روایتی نقل 
می کنن��د ک��ه فرمودن��د: »ان اهلل تعالی نصب فی 
السماء السابعه ملکاً یقال له الداعی فاذا دخل شهر 
رجب ینادی ذلک الملک کل لیله منه الی الصباح، 
طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین و یقول اهلل تعالی 
ان��ا جلیس من جالس��نی و مطیع م��ن اطاعنی و 
غافر من استغفرنی، الشهر شهری و العبد عبدی و 
الرحمه رحمتی فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته و 
من سالنی اعطیته و من استهدانی هدیته و جعلت 
هذا الشهر حباًل بینی و بین عبادی فمن اعتصم به 

وصل الی«)1(
بناب��ر مضمون این روایت، خداوند در آس��مان 
هفتم فرش��ته ای به نام »داعی« ]فراخواننده[ قرار 
داده است که هرگاه ماه رجب فرا می رسد، هرشب 
تا صبح فریاد می زند: خوشا به حال ذاکران! خوشا به 
حال اطاعت کنندگان! ]سپس فرشته از قول خداوند 
می گوید[ خداوند می فرماید: من همنشین کسی 
هستم که همنشین من  باشد و مطیع کسی هستم 
که مرا اطاعت کند و آمرزنده کس��ی هستم که از 
من آمرزش بخواهد. ماه، ماه من و بنده، بنده من و 
رحمت، رحمت من است؛ پس هرکس در این ماه 
مرا بخواند اجابتش می کنم و هرکس از من بخواهد 
به او عطا می کنم و هر کس از من هدایت بخواهد 
هدایتش می کنم و این ماه را ریس��مانی بین خود 
و بندگانم قرار داده ام که هر کس به آن چنگ زند 

به من می رسد.
خداون��د این ماه را رش��ته اتص��ال بین خود و 
بندگان قرار داده است؛ یک سر این رشته در اختیار 
بندگان و س��ر دیگر آن در محضر الهی اس��ت. اگر 
کسی به این رش��ته، معتصم شود، به مقام وصول 
الهی می رس��د؛ از این رو ماه رجب، ش��هر وصول 
الی اهلل اس��ت؛ باطن این ماه مانن��د باطن قرآن و 
معصومین)ع(، ریس��مان اتصال بین خدای متعال 
و مومنین اس��ت؛ روایاتی نیز با این مضمون آمده 
اس��ت که: ماه رجب ماه امیرالمومنین)ع( اس��ت، 
همان گونه که شعبان، ماه رسول اهلل)ص( و رمضان 

ماه خدا است.
علت انتساب رجب به امیرالمومنین)ع(

در معنای انتساب ماه رجب به امیرالمومنین)ع( 
احتماالت زیادی وجود دارد؛ به نظر می رسد همه 
امور عالم، ملکوتی دارد که این نکته ش��امل اوقات 
و زمانها هم می شود؛ برای مثال، شب جمعه فقط 
یک ظرف طبیعی نیس��ت، بلکه واقعیتی است که 
جایگاه خاصی در عالم دارد؛ در این زمان، مالئکه ای 
نزول پیدا می کنند، خیراتی نازل می شود و راه هایی 
به سوی باطن انسان گشوده می شود. سحر و بین 

پرسش:
جمهوری اس�امی از ابتدای پی�روزی انقاب 
اس�امی هم�واره مورد تهاجم دش�منان داخلی و 
خارجی قرار گرفته اس�ت. س�ؤال اصلی این است 
که دش�منان داخلی برای اس�ام و نظام اس�امی 

خطرناک تر هستند یا دشمنان خارجی؟
پاسخ: 

ب��دون تردید در تاریخ رواب��ط بین الملل و تعامالت 
کش��ورها در نظ��ام بین المل��ل هم��واره دوس��تی ها و 
دش��منی هایی وجود داشته و دارد. در این رابطه یکی از 
مباحث مهم درباره دوستان و دشمنان کشورها این بوده 
اس��ت که آیا دوستی ها و دش��منی های داخلی از درجه 
اهمیت بیشتری برخوردارند و باید به آنها بهای بیشتری 
داده ش��ود، یا دوستی ها و دشمنی های خارجی؟ در این 
میان شدت دوستی ها و دشمنی ها متناسب با ماهیت و 
عملکرد کشورها متفاوت است. جمهوری اسالمی به لحاظ 
ماهیت و عملکرد خود از ابتدای شکل گیری در شرایط دو 
قطبی نظام بین الملل، مخالفان زیادی از هر دو قطب حاکم 
بر جهان داش��ته است، اما به رغم تمامی این دشمنی ها 
و تالش های کینه توزانه و براندازانه علیه نظام اس��المی، 
این نظام با اقتدار و صالبتی الهی توانس��ته است بیش از 
سه دهه ایستادگی و مقاومت نماید و تمامی توطئه ها و 
شیطنت های دشمنان خارجی و داخلی را خنثی نماید. اما 
نکته کلیدی در اینجا که پاسخ به همین سؤال است این 
است که دشمنان داخلی برای ضربه زدن به اسالم و نظام 
اسالمی و تأثیرگذاری منفی در این فرایند، خطرناک تر از 
دشمنان خارجی هستند و میزان تأثیرگذاری آنها در بعد 

منفی و تخریبی بیشتر خواهد بود.
ش��هید مطهری)ره( در این رابطه پاس��خ موجزی را 
مطرح کرده و به شایس��تگی ح��ق مطلب را ادا می کند. 

ایشان در کتاب امامت و رهبری صفحه 26 می نویسد:
»همان طور که قرآن فرمود: »الیوم یئس الذین کفروا 
من دینکم فالتخش��وهم واخش��ون« )مائده-3( از خارج 
دنیای اسالم، بر اسالم نباید ترسید، از داخل باید ترسید. 
ترس از داخل هم منحصر به این نیست که مردم به علل 
خاص ش��هوانی و غیره، فسق و فجور کنند، بلکه از نفاق 
داخلی، از نیروهایی که از مواجهه علنی با اسالم می ترسند 
و ماسک اسالم به چهره می زنند و هدف های پلید خود را 
زیر سرپوش شعارهای اسالمی، آن هم شعارهای غلیظ و 
شدید، با تهی کردن اسالم از درون و محتوا و ابقای اندام 
و پوس��ت ها، و با تغییر دادن مس��یر و هدف و باالخره با 
نوعی تحریف معنوی عملی می سازند، از اینها باید ترسید 
و از فریب خوردن ساده دالن مسلمان، از این گروه منافق 

سنگ اسالم بر سینه زن«
استاد شهید همچنین در کتاب نهضت های اسالمی در 
صد ساله اخیر می نویسد: »رخنه و نفوذ افراد فرصت طلب 
در درون یک نهضت، از آفت های بزرگ هر نهضت است. 
وظیفه بزرگ رهبران اصلی، این است که راه نفوذ و رخنه 

این گونه افراد را سد نمایند...
فرصت طلب��ی، تأثیر ش��وم خ��ود را در تاریخ صدر 
اس��الم نش��ان داد. در دوره عثمان، فرصت طلبان جای 
شخصیت های مؤمن به اسالم و اهداف اسالمی را گرفتند. 
»طرید«ها وزیر ش��دند و »کعب االحبار«ها مشاور، و اما 
ابوذرها و عمارها به تبعیدگاه ها فرستاده شدند یا در زیر 

لگد مچاله شدند...

خطرناک تر بودن
 دشمنان داخلی

الطلوعین هم همین گونه هستند. این که گفته شده 
اس��ت نماز را در اول وقت بخوانید، یک »قرارداد« 
نیست که تنها با مالک حرکت خورشید تنظیم شده 
باش��د که اگر یک ساعت دیرتر شود فرقی نداشته 
باشد؛ یعنی حرکت خورش��ید، برای خود، مداری 
داش��ته باش��د و بقیه امور عالم هم مداری داشته 
باشند! ش��ب جمعه، زمان نزول مالئکه و هنگامی 
است که درهایی از رحمت گشوده شده و راه هایی 
باز می شود، در ساعت بعد، این شرایط و فضا برای 

قرب فراهم نیست.
ماه ها هم این گونه هستند؛ یک معنای انتساب 
ماه رجب به امیرالمومنین)ع( این اس��ت که والیت 
حضرت در این ماه تجلی می یابد و راه درک والیت 
در این ماه گش��وده می شود. در این ماه می توان از 
والی��ت امیرالمومنین)ع( به��ره مند و به وادی این 
والیت وارد شد. به عبارت دیگر، می توان به شفاعت 
حضرت امیر)ع( رس��ید؛ چرا که رجب، ماه شفاعت 
ایشان است و حضرت در این ماه برای هدایت انسان 

به والیت خود، شفاعت می کنند.
بنابراین، رجب یا ماه امیرالمومنین حبلی است 
که انس��ان را به مق��ام وصول می رس��اند. یکی از 
تجلیات والیت حضرت در باطن این ماه اس��ت. از 
این ماه درهایی به سوی درک این حقیقت ]والیت[ 
گشوده شده است. در نتیجه، اعمال این ماه، اعمال 
بس��ط قرب و به عبارتی، راههایی برای رسیدن به 

آن حقیقت منتشر شده در این ماه است.
شفاعت پیامبر)ص(

در ماه ش��عبان ک��ه ماه نبی اکرم)ص( اس��ت 

در حالی که آثار غضب در سیمای شان مشهود شد، 
گفتند: »ویحک یا اب��ا ایمن! اغرک ان عف بطنک 
و فرجک؟! اما لو رای��ت افزاع القیامه، لقد احتجت 
الی شفاعه محمد! ویلک! فهل یشفع االلمن وجبت 
له الن��ار؟«)2( وای بر تو ای ابو ایمن! آیا همین قدر 
که شکم و فرج خود را عفیف نگاه داشتی، در غرور 
افتادی که از شفاعت بی نیازی! سوگند به خدا که 
اگر هولها و ترس��های روز قیامت را ببینی، هر آینه 
به ش��فاعت محمد محتاج خواهی ب��ود! وای بر تو 
مگر این جز کس��انی را که آتش بر آنها الزم ش��ده 
است شفاعت کند؟ سپس فرمودند: »ما من احد من 
االولین و االخرین االو هو محتاج الی شفاعة محمد 
یوم القیامة«؛ هیچ یک از پیش��ینیان و هیچ یک از 
پس��ینیان نیست، مگر آن که به شفاعت محمد در 
روز قیامت، نیازمند است. ]یعنی هر کسی متناسب 
با درجات خود و به شفاعت نبی اکرم)ص(، حقایق 

قیامت را درک می کند.[
ضرورت صیام و قیام در ماه شعبان

در روای��ت ماه ش��عبان آمده اس��ت که منادی 
نبی اکرم)ص( به دستور حضرت در مدینه ندا می داد: 
این ماه، ماه من است؛ من را به روزه این ماه کمک 
کنید. امیرالمومنی��ن)ع( فرمودند: از وقتی این ندا 
را ش��نیدم روزه این ماه را ترک نکردم. در حقیقت، 
حضرت می خواهند ش��فاعت کنند و روزه، یکی از 
رشته های شفاعت ایشان است؛ باطن صوم، والیت 
و ش��فاعت نبی اکرم)ص( اس��ت؛ ص��وم به تنهایی 
خاصیتی ندارد، جز این که انس��ان را به ش��فاعت 
حضرت نائل کند. ماه نبی اکرم)ص(، ماهی اس��ت 
که رحمت و رضوان در آن منتش��ر اس��ت. در این 
ماه، می توان به مقام رحمت و رضوان رس��ید. این 

رحمت، رحمت رحیمیه یا همان مقام رضوان است؛ 
مقامی که از آثار رحمت رحیمیه خدای متعال است.

به این ترتیب، راه رسیدن به مقام رضوان که فوق 
همه درجات بهش��ت است، به برکت نبی اکرم)ص( 
ب��از می ش��ود. به نظر م��ی آید که صی��ام و قیام 
نبی اکرم)ص( برای قرب و شفاعت بوده است. هرکس 
بخواهد به شفاعت حضرت برسد باید همان صیام و 
قیام را داشته باشد. با عبادت نبی اکرم)ص( درهای 
رضوان گشوده می شود: »بکم یسلک الی الرضوان« 

ش��وند و پس از آن، به شهر نبی اکرم)ص( که شهر 
ضیافت و شفاعت ایشان است، برسند. سپس، کسانی 
که این دو وادی را طی کنند مقام توحید و شهراهلل 
را در پیش خواهند داشت که ضیافتی خاص است؛ 
البته آن هم ]وابسته[ به ضیافت نبی اکرم)ص( است؛ 

هر چند که بساط دیگری است.
والدت وج��ود مق��دس و مس��عود حض��رت 
امیرالمومنین)ع( در ماه رجب واقع شده و در پایان 
این ماه هم »بعثت« نبی اکرم)ص( روی داده است. 
این دو حقیقت در ماه رجب، جاری و ساری است و 
مقدمه ماه شعبان و رمضان هستند. مرحوم آقامیرزا 
جواد ملکی)رض( در رساله المراقبات می فرمایند: 
خوب است آقایان اهل علم، در کنار کسب علم که 
خودش نوعی عبادت است، عبادت هایشان را در 
این دو، سه ماه افزایش دهند؛ این ماه فضایی است 
که عبادات آن، آثار خاصی دارد. در این ماه دعوتی 
خاص هم آمده است و منادی الهی این گونه همه 
را دعوت می کند: انا جلیس من جالسنی، مطیع 
من اطاعنی، غافر من اس��تغفرنی...، مرحوم میرزا 
جواد ملکی)رض( می گویند: اگر آدم به اندازه همه 
خالئق جان داش��ت خوب بود که به خاطر تکریم 
این خطاب و در اس��تقبال به این خطاب الهی که 
»انا جلیس من جالس��نی و مطیع من اطاعنی...« 

جان بدهد!
رجب، مقدمه ماههای شعبان و رمضان

رجب، مقدمه ش��عبان و رمضان است. آمادگی 
برای ماه رمضان و ش��عبان بای��د از این ماه حاصل 
شود. اگر حقیقت ماه رجب درک نشود، ورود به ماه 
ش��عبان و ماه مبارک رمضان مشکل است؛ بنابراین 
باید از مدخل والیت حضرت امیر)ع( وارد شد؛ چرا 
که »انا مدینه العلم و علی بابها«. امیرالمومنین)ع(، 
باب نبی اکرم)ص( و باب اهلل هستند؛ پس این ماه، 

مدخل است.
یکی از اساتید بزرگ ما می فرمود: هنگام جوانی 
در شب 27 رجب یا شب غدیر در نجف به حرم رفتم؛ 
بین الطلوعین ش��ده و سپیده زده بود، مرحوم آیت 
اهلل فکور را دیدم. می خواستم به حرم بروم و ایشان 
در حال خارج شدن بود. مقابل کفشداری شلوغ بود؛ 
ایشان کفش را گرفت و در کنار گوش من گفت: من 

از رجب تا ضیافت رمضان
n سید محمدمهدی میرباقری

* یك معنای انتساب ماه 
رجب به امیرالمومنین)ع( این 
است که والیت حضرت در این 
ماه تجلی می یابد و راه درک 

والیت در این ماه گشوده 
می شود. در این ماه می توان 
از والیت امیرالمومنین)ع( 

بهره مند و به وادی این والیت 
وارد شد.

* رجب، مقدمه شعبان و رمضان 
است. آمادگی برای ماه رمضان 
و شعبان باید از این ماه حاصل 

شود. اگر حقیقت ماه رجب درک 
نشود، ورود به ماه شعبان و ماه 

مبارک رمضان مشكل است؛ 
بنابراین باید از مدخل والیت 

حضرت امیر)ع( وارد شد؛ چرا که 
»انا مدینه العلم و علی بابها«. 

* ماه رجب وشعبان از یك 
طرف، به طور حقیقی و تكوینی 
مدخل ورود رمضان هستند؛ به 
نحوی که بدون این دو نمی شود 
وارد رمضان شد. از طرف دیگر، 
این دو ماه بستر و آمادگی برای 
ورود به ماه رمضان، و ماه رمضان 

هم بستر و آمادگی برای ورود 
به شب قدر است؛ یعنی باید این 

مسیر طی شود تا انسان
 به لیله القدر برسد.

به واسطه نبی اکرم)ص(، مقام رضوان پائین آمده و 
قابل دسترس شده است. حضرت در روایتی توضیح 
می دهند که این درخت طوبی شاخ و برگ های خود 
را فرود می آورد تا مردم به آن متمسک شوند؛ منظور 
از این امر، در واقع همان شفاعت نبی اکرم)ص( است.
پس ماه رجب، ماه امیرالمومنین)ع( یا به تعبیر 
دیگر مهمانخانه رجب، مهمانخانه حضرت امیر)ع( 
است. اهل اهلل از این ماه می توانند وارد وادی والیت 

نیز انس��ان می توان��د با صیام و قیام به ش��فاعت 
نبی اکرم)ص( برسد؛ شفاعتی که طریق اتصال انسان 
به حقیقت توحید و قرب وصال است. هیچ کس بدون 
ش��فاعت نبی اکرم)ص( به درجات قرب نمی رسد. 
شخصی که نامش ابوایمن بود بر حضرت باقر)ع( وارد 
ش��د و گفت: ای ابا جعفر! شما مردم را می فریبید 
و ب��ه غرور در می آورید و دائم می گوئید: ش��فاعه 
محمد، ش��فاعة محمد! حضرت امام محمد باقر)ع( 

اسام در رفتار اجتماعی بر تسامح 
و تس�اهل تاکی�د م�ی کند؛ چ�را که 
آسان گیری و مدارا با دیگران، ارتباط 
س�ازنده و مثبت را افزایش می دهد و 
زمینه همكاری و نیز انسجام اجتماعی 
را فراه�م می آورد. اما از نظر اس�ام 
تس�امح و تس�اهل حدودی دارد که 
اگر به ویژه در قبال دشمنان مراعات 
نشود، به ذلت و خواری شخص و جامعه 
می انجامد. نویسنده در این مطلب با 
مراجع�ه به آموزه های قرآنی مرزها و 
خطوط قرمز تسامح و تساهل را تبیین 

کرده است.
* * *

وجود تفاوت ها و تضادها، سنت
 و قانون الهی 

جامع��ه انس��انی از افراد گوناگونی تش��کیل 
می شود که در عقاید و افکار و روش ها و سبک 
زندگی بسیار متفاوت هستند. شما حتی دو قلوها 
را نم��ی توانید بیابید که در همه چیز یکس��ان 
باش��ند، بلکه تفاوت هایی با ه��م دارند. همین 
تفاوت هاس��ت که جامعه انسانی را به این شکل 
زیبا و قدرتمند و توانا ساخته است؛ اما به شرطی 
که این تفاوت ها موجب درگیری و خشونت نشود 

و امکان زیست مسالمت آمیز را سلب نسازد.
نادی��ده گرفتن تفاوت ها همان اندازه غلط و 
باطل است که دامن زدن به تفاوت برای جداسازی 
و ایجاد تبعیض ها و درگیری ها. آموزه های قرآنی 
از آنجایی که بر پایه فطرت انس��ان هاست،)روم، 
آیه 30( به این تفاوت ها توجه داشته و در احکام 
گوناگ��ون بدان پرداخته اس��ت. به عنوان نمونه، 
اسالم تفاوت زن و مرد از نظر فیزیکی و روانی را 
مد نظر قرار داده و آن را یک امر طبیعی برای اصل 
مکمل بودن و زوجیت دانس��ته است تا این گونه 
زندگی معنای زیبای��ی پیدا کند و اصولی چون 
مودت،  رحمت،  س��کونت، تعاون، ایثار و احسان 
و مانند آن در روابط زوجین و همس��ران ش��کل 

گیرد.)روم،  آیه 21(
از نظر اس��الم، تفاوت ها و تضادها می تواند 
عامل پیشرفت و تکامل بشر باشد به شرط آنکه به 
درستی درک شود و در زندگی به کار گرفته شود. 
همین تفاوت ها و تضادهاست که جامعه انسانی 
را به سمت تکامل سوق می دهد و با هم پوشانی 
می تواند نقاط ضعف را جبران کرده و جامعه ای 
کام��ل و بی نقص را پدی��د آورد. از همین رو در 
آیات قرآنی بر اموری چون تعاون بر نیکی و تقوا 
به عنوان مهم ترین عوامل انسجام اجتماعی تاکید 
می شود و از هر گونه تعاون بر گناه و تجاوزگری 
ب��از می دارد)مائده، آیه 2(؛ چرا که همکاری در 
کارهای خیر به معنای پوشاندن نواقص یکدیگر 
و اکم��ال دیگران به کمک کم��االت خویش از 
یک سو، و مراقبت بر قوانین و پرهیز از تجاوزگری 
در قالب تقوا از س��وی دیگر می تواند جامعه ای 
کامل و بی نقص را پدید آورد و تفاوت ها به جای 

مانع بودن ،عامل انسجام و تکامل انسانی شود.
در برخی از روایات از پیامبر)ص( نقل ش��ده 
که فرموده است: اختالف امتی رحمه؛ رفت وآمد 
امت من با یکدیگررحمت است.) معانی االخبار، 
ص157، حدی��ث 1؛ علل الش��رایع ج1، ص85، 
حدی��ث 4؛ بحاراالن��وار، ج 1، ص277(.ب��ه این 
معنا که آمد و شد امت به نزد یکدیگر و ارتباط 

تنگاتن��گ اجتماعی عامل رحمت در میان آنان 
اس��ت؛ زی��را از اح��واالت یکدیگر آگاه ش��ده و 
مش��کالت هم را برطرف کرده و نواقص یکدیگر 
را از میان می برند و یکدیگر را به کمال در فکر 
و عمل و رفتار می رسانند. همین معنا در سخن 
دیگری از پیامبر)ص( نقل شده است. در روایات 
اهل س��نت آمده که ایش��ان فرم��ود: اإلختالف 
إلی المساجد رحمه و اإلجتناب عنها نفاق؛ رفت 
و آمد به مساجد رحمت است و اجتناب از رفتن 
به مساجد نفاق است.)کنزالعّمال، الهندی، ج 7، 

ص 570(
در زیارت جامعه کبیره نیز در توصیف مقامات 
اهل بی��ت )ع( آمده که آن��ان مختلف المالئکة 
هس��تند. در اینجا اختالف به معنای رفت و آمد 
فرشتگان به نزد اهل بیت)ع( است. اما اینکه گاه 
به تفاوت ها میان دو ش��خص در فکر و عقیده، 
اختالف گفته می شود؛ زیرا هر یک خلف)پشت 
س��ر( دیگری س��خنی را بر زبان می آورد که در 
تضاد و تقابل با کالم آن دیگری است. از این رو، 
آمد و شد سخنان متضاد و متقابل با یکدیگر را 
اختالف گفته و مثال می گویند: ما با هم اختالف 
نظر یا عقیده داریم. همین معنا در آیه  19 سوره 
آل عمران مطرح شده است. خداوند می فرماید: 
َِّذیَن أُْوتُواْ الِْکَت��اَب إاِلَّ ِمن بَْعِد َما  َوَم��ا اْخَتلَ��َف ال
َجاءُهُم الِْعلُْم؛ کسانی که به آنان کتاب داده شده 
ب��ود اختالف نکردند مگر بعد از آن که علم پیدا 
کردند. البته در آیات دیگر همین معنا از اختالف 
مورد نظر است.)بقره، آیات 167 و 213 و 253؛ 

آل عمران، آیه 105 ؛ یونس، ایات 19 و 93(
از نظر اس��الم اگر اختالف نظر و عقیده پس 
از علم و آگاهی و از روی لجاجت باش��د، چنین 
رفتاری ناپسند و گناه است. اما اگر این اختالفات 
برای کش��ف حقیقت و رسیدن به علم باشد در 
حقیقت عامل رشد و کمال و مورد تشویق است.
ب��ه هر حال،  تضاد و تفاوت ها در میان افراد 
جامعه انس��انی ام��ری طبیعی و کم��ال آفرین 
است؛ زیرا موجبات انسجام و هم پوشانی و برطرف 
کردن نواقص یکدیگر و تعاون و همکاری ش��ده 
و عامل ایجاد ارتباطات انس��انی و تقویت مهر و 

محبت و مودت و مانند آن است.
تسامح و تساهل، افزایش آستانه تحمل 

انسان ها در موارد اختالفی مانند اختالف در 
عقیده و روش باید بگونه ای عمل کنند که موجب 
درگیری و تفرقه نشود و جامعه را گرفتار بحران 
نساخته و انسجام و وحدت اجتماعی را تضعیف 
نکند. از این رو اس��الم خواهان تسامح و تساهل 

در رفتارهای اجتماعی نسبت به دیگران است.
یک��ی از اصول بنیادین دین اس��الم همانند 
اصل توحید و عدالت، اصل تس��امح و تس��اهل 
اس��ت. تساهل از ماّده س��هل و تسامح از ریشه 
سمح هر دو به معنای آسان گرفتن،) لسان العرب، 
ج 6 ، ص 355، »سمح«؛ ص 412، »سهل«( مدارا 
کردن و سهل گرفتن بر یکدیگر است.) فرهنگ 
فارسی، ج 1، ص 1078، »تسامح« و »تساهل«(

البته تفاوت های جزیی میان دو واژه اس��ت؛ 
چرا که تس��اهل به معنای سهل و  آسان گیری 
در ارتباط با دیگری اس��ت، در حالی که تسامح 
از مادة »َس��ُمَح« به معنای بخشش و بزرگواری 
است و بنابراین، تسامح به معنای نوعی گذشت 
و کنار آمدن همراه با بخشش و بزرگواری است. 
)فیروزآبادی، القاموس المحیط، دار احیاء التراث 
العربی، ج3، ص583؛ البستانی، محیط المحیط، 

لبنان، مکتبة ناشرون، صص 425، 437(
اینکه این س��هل و س��محه در ب��اب تفاعل 

)ارتباط متقابل دوسویه(به کار رفته این معنا را 
تقویت می کند که تساهل و تسامح می بایست 
دو سویه باشد و گرنه نمی تواند مقصود را بر آورده 
س��ازد؛ چرا که اگر یکی کوتاه بیاید، ولی دیگری 
همچنان بر اختالف و خش��ونت و دامن زدن بر 
آن تاکید کند، نمی توان با این رویه به مس��اله 
انسجام و وحدت اجتماعی کمک کرد، البته کوتاه 
آمدن یکی و پیش دستی در این کار گام مهمی 
است؛ ولی این روش در صورتی موثر است که با 

تساهل و تسامح دیگری همراه شود.
اصط��الح تس��امح و تس��اهل در حوزه عمل 

تس��امح، عقالنی کردن رفتار و مدیریت هیجان 
های ش��دیدی اس��ت که بر اثر تضاد و اختالف 
دی��دگاه ها ی��ا روش ها پدیدار می ش��ود.  اهل 
تسامح و تس��اهل با درک اموری چون 1. وجود 
تفاوت ها، تضادها و تنّوع ها؛  2. ناخش��نودی و 
نارضایت��ی؛ 3. آگاهی و قصد؛ 4. قدرت و توانایی 
بر مداخله عقالنی، بر آن است تا مدیریت عقالنی 
اوضاع را به دس��ت گیرد و از هر گونه خشونت و 

تنشی جلوگیری به عمل آورد.
در آیات قرآنی واژه حلم، گاه به همین معنا به 
کار می رود؛ زیرا حلم یک خصوصیت شخصیتی 

*خداوند به پیامبر)ص( هشدار می دهد که تساهل و تسامح نسبت به اصول 
می تواند بسیار خطرناک باشد؛ زیرا مخالفان بویژه دشمنان هرگز از

 عقب نشینی مسلمانان راضی نخواهند شد مگر آنكه اصوال آیین و سبك 
زندگی آنان را بپذیرند. پس دشمن با هر گام عقب نشینی ما گستاخ تر شده 
و این گونه نیست که آنان نیز تسامح ورزند و تساهل نمایند، بلكه تا زمانی که 

ذلت و خواری را بر امت تحمیل نكرده و آیین و سبك زندگی خود را حاکم 
نسازند، دست از هجوم و مخالفت برنخواهند داشت.

تسامح و تساهل وحدود آن از منظر قرآن
n عباس محبوبی

* تسامح و تساهل یك اصل عقانی و اخاقی و اسامی است که از سوی خدا 
و پیامبر)ص( مورد تاکید و امضا قرار گرفته است ولی این بدان معنا نیست که 
به هر عنوانی از جمله اعتدال گرایی و تسامح گرایی بخواهیم نسبت به اصول 
و مبانی کوتاه بیاییم و به خود اجازه بدهیم که برای خودنمایی و اخاقی نشان 
دادن خود ،از اصول دست برداریم و نشان دهیم که آستانه تحمل ما آنچنان 

باالست که حتی از اصول خود کوتاه آمده و آن را فدای روابط می کنیم.

اجتماعی، مفهومی عاّم و گس��ترده اس��ت؛  ولی 
بی گمان یکی از موارد مهم آن، تحّمل مخالفان 
عقیدتی مانند اهل کتاب و کافران و مدارا کردن 
ب��ا آنان از روی اختیار و بدون دس��ت کش��یدن 
از عقای��د و اصول خویش اس��ت)فرهنگ علوم 
سیاسی، ص 429؛ دانشنامه قرآن، ج 1، ص 615 ، 
»تس��اهل«( که در اینج��ا همین معنا مورد نظر 

است. 
بنابراین موارد دیگر تس��امح و تساهل مانند 
س��هولت در دین، گذش��ت، مالیم��ت، نیکی به 
دیگران، حس��ن برخ��ورد و مانند آن از مصادیق 
عفو، مدارا، احس��ان، ادب و حسن خلق است که 

همه آنها یک اصطالح اخالقی است.
 در همه موارد و مصادیق تس��اهل و تسامح، 
بر این عنصر اساس��ی تاکید می شود که شخص 
نسبت به دیگری می بایست مدارا کرده و با کنار 
آمدن اجازه ندهد تا اختالفات عمیق ش��ده و به 
درگیری و یا خش��ونت منجر ش��ود. در حقیقت 
ش��خص با افزایش آستانه تحمل می کوشد تا از 
ه��ر گونه تنش یا افزایش آن جلوگیری کند و با 
مدیریت عقالنی جلوی احساسات و هیجان های 

شدید عاطفی را بگیرد. 
به س��خن دیگر، عنصر اساسی در تساهل و 

اس��ت که رفتار عقالنی و حکمیانه ای را موجب 
می ش��ود. انسان حلیم کسی است که مبتنی بر 
عق��ل و به دور از هیجانات احساس��ی و عاطفی، 
حکیمانه و هدفمدارانه رفتاری همراه با شکیبایی 
و بردب��اری را در پی��ش م��ی گی��رد. در تعریف 
حلم گفته ان��د که آن رفتاری مبتنی بر قدرت و 

بخشندگی متکی بر حکمت مطمئن است.
شیوه های تسامح نسبت به دیگران

ب��ا مراجعه ب��ه مصادیق و ش��یوه هایی که 
پیامب��ران در عمل انج��ام داده و در آیات قرآنی 
بیان ش��ده ، می توان درک درس��تی از معنای 
قرآنی تسامح و تساهل داشت. خداوند در آیه 15 
سوره مائده یکی از شیوه های تساهل و تسامح را 
افشا نکردن برخی از حقایق کتمان شده از جانب 
مخالفان می داند. به این معنا که ش��خص برای 
اینکه  طرف مخالف موضع تش��دید شونده ای را 
در پیش نگیرد، با آنکه نسبت به کتمان حقایقی 
آگاه است تنها به گوشه ای از آنها اشاره می کند 
ولی بس��یاری از آنها را مطرح نمی کند تا طرف 
مقاب��ل در موضع دفاعی قرار نگیرد و به س��مت 

لجبازی کشیده شود. 
از دیگر ش��یوه هایی که در تسامح و تساهل 
مطرح ش��ده، تس��اهل به رغم حسدورزی طرف 

*خداوند بصراحت در آیاتی از 
قرآن هر گونه تسامح و تساهل در 
اصول و مبانی دین را ممنوع کرده 
است. پس هرگز نمی توان نسبت به 
اصول و مبانی دینی کوتاه آمد و به 

عنوان تسامح و تساهل از آنها دست 
برداشت تا وحدت و انسجام حفظ 

شود یا تنش و تقابل میان امت اسام 
و مخالفان آنان کاهش یافته 

یا برداشته شود.

مقاب��ل اس��ت. این تس��امح حتی پ��س از آنکه 
حق برای مخالف، روش��ن ش��ده انجام می شود.

)بقره، آیه 109(
خداوند در آیات 64 تا 66 سوره آل عمران و 
46 سوره عنکبوت، تسامح و تساهل در شنیدن 
س��خنان مخالفان و دادن جوابهای مناس��ب، با 
رعایت بهترین ش��یوه بحث را مطرح می کند و 
خواهان الگوبرداری از این شیوه از سوی مسلمانان 

می شود. 
آنچه دراینجا مطرح شده نسبت به مخالفان 
از غیر مسلمانان است. اما از همین آیات می توان 
به سادگی به دست آورد که تسامح در میان امت 
باید بیش��تر از اینها مطرح باشد؛ زیرا مسلمانان 
در بسیاری از اصول اعتقادی و رفتاری مشترک 
هستند و تنها اختالف در برخی از جزئیات است 
که شاید تاثیر چندانی در کلیت نداشته باشد؛ پس 
تسامح در میان امت می بایست قوی تر و بیشتر 
باشد و به سبب اختالفات جزیی نباید رفتارهای 
ضد تساهلی و تسامحی در پیش گرفت که اکنون 
در میان امت ش��ایع شده است و حتی به سبب 
همین اختالفات جزی��ی حکم تکفیر یکدیگر و 
حتی به سادگی فرمان قتل و فتوای کشتار جمعی 

را صادر می کنند.
حدود تساهل و تسامح

از نظر آموزه های قرآنی تساهل و تسامح حد و 
مرزی دارد و این گونه نیست که در برابر مخالفان 
داخلی یا بیرونی یکسان عمل شود و یا نسبت به 
اصول و مبانی، همان تسامح رعایت شود که در 

برابر امور جزیی و فرعی عمل می شود.
خداوند بصراحت در آیه 120 س��وره بقره و 
آیات 8 و 9 س��وره قلم و نیز آیات 1 تا 6 س��وره 
کافرون هر گونه تس��امح و تس��اهل در اصول و 
مبان��ی دی��ن را ممنوع کرده اس��ت. پس هرگز 
نمی توان نس��بت به اص��ول و مبانی دینی کوتاه 
آمد و به عنوان تس��امح و تس��اهل از آنها دست 

را بر امت تحمیل نکرده و آیین و س��بک زندگی 
خود را حاکم نس��ازند، دست از حمله و هجوم و 

مخالفت برنخواهند داشت.
اگ��ر دش��من با تحریم و فش��ارهای بس��یار 
می خواه��د ت��ا م��ردم مس��لمان از ی��ک مورد 
عقب نش��ینی کند در حقیقت از ب��اب آزمون و 
خطاست تا دریابد چه میزان می تواند پیش روی 
کند. پس اگر امت از یکی از اصول خود کوتاه آید، 
دشمن گس��تاخ تر خواهان کنار گذاشتن اصول 
دیگر خواهد شد تا در نهایت ذلت و خواری ،سبک 
زندگی و آیین آن را را بپذیریم.)بقره، آیه 120(

باید دانست که میان حق و باطل، راه میانه ای 
نیست و نمی توان گفت که با اعتدال و میانه روی 
میان حق و باطل می توان مطلوب را به دس��ت 
آورد و به مقصود رس��ید. هر گونه تسامح نسبت 
به باطل و عقب نشینی نسبت به اصول و مبانی 
حق به معنای قرار گرفتن در جرگه باطل به همان 
میزان است و چنین رویه ای در نهایت به ذلت و 
خواری پذیرش آیین و سبک زندگی دشمنان و 
مخالفان منجر خواهد شد. از این رو اسالم از هر 
گونه تسامح و تساهل نسبت به اصول و مبانی به 
ش��دت مخالفت می ورزد و بر مسلمان ها وظیفه 
می داند که نس��بت به حق تسلیم بوده و نسبت 
به باطل و ظلم تسامح نورزند و کوتاه نیایند.)آل 

عمران ، آیه 64(
به هر حال، تسامح و تساهل یک اصل عقالنی 
و اخالقی و اس��المی اس��ت که از س��وی خدا و 
پیامبر)ص( مورد تاکید و امضا قرار گرفته است 
ولی این بدان معنا نیست که به هر عنوانی از جمله 
اعتدال گرایی و تسامح گرایی بخواهیم نسبت به 
اصول و مبانی کوتاه بیاییم و به خود اجازه بدهیم 
که برای خودنمایی و اخالقی نش��ان دادن خود 
از اصول دس��ت برداریم و نشان دهیم که آستانه 
تحمل ما آنچنان باالست که حتی از اصول خود 

کوتاه آمده و آن را فدای روابط می کنیم.

برداش��ت تا وحدت و انسجام حفظ شود یا تنش 
و تقابل میان امت اسالم و مخالفان آنان کاهش 

یافته یا برداشته شود.
از نظ��ر ق��رآن هر چند که شایس��ته اس��ت 
در س��خن گفتن و احتجاج با مخالفان تس��امح 
ورزید)س��باء، آیه 24( و هن��گام دعوت آنان به 
س��وی خدا و دین حق و قوانین عادالنه و مانند 
آن با تسامح رفتار کرد و سخن گفت)فصلت، ایات 
33 و 34( ولی در همان حال نمی توان کمترین 
عقب نشینی و تسامح و تساهلی نسبت به اصول 
و مبانی انجام گیرد، بلکه با حفظ اصول و مبانی 

باید تساهل روا داشت.)آل عمران، آیه 64(
خداوند به پیامبر)ص( هش��دار می دهد که 
تساهل و تسامح نسبت به اصول می تواند بسیار 
خطرناک باشد؛ زیرا مخالفان بویژه دشمنان هرگز 
از عقب نشینی مسلمانان راضی نخواهند شد مگر 
آنکه اصوال آیین و سبک زندگی آنان را بپذیرند. 
پس دشمن با هر گام عقب نشینی ما گستاخ تر 
شده و این گونه نیست که آنان نیز تسامح ورزند 
و تساهل نمایند، بلکه تا زمانی که ذلت و خواری 

سه روز است جز یک استکان چای چیزی نخورده ام. 
ب��ه من برخورد! گفتم یعنی چه؟ یعنی این پیرمرد 
عابد در خانه حضرت امیر)ع( می گوید سه روز است 
جز یک استکان چایی چیزی نخورده ام؟ گفتن این 
ح��رف آن هم در کفش��داری حضرت امیر)ع( چه 
معنایی دارد؟ داخل حرم، گوشه ای ایستادم و سه 
ساعت زیارت غدیریه حضرت را خواندم، خسته شدم 
و از حرم بیرون آمدم و به منزل رفتم و خوابیدم. در 
خواب دیدم در حرم حضرت امیر)ع( هستم؛ حرم 
خلوت بود و من هم گوش��ه ای ایس��تاده و زیارت 
می کردم، حالتم در زیارت همان حال قبلی بود، اما 
دیدم آقای فکور بین زمین و آسمان با همه وجود، 
طواف و زیارت می کند؛ نه با زبانش، همه وجودش 
طائف و مشغول زیارت حضرت است. متوجه شدم 
ک��ه آن بزرگوار به من چه گفت: ش��ما دیر آمدید! 
بین الطلوعین است، شب مبعث گذشته است، باید از 
قبل مراقبه کنید. یعنی اگر مراقبه ای از قبل نباشد 
انسان خسته می شود؛ اگر انسان تمهید قواعد نکند، 

تا چشم به هم بزند فرصت تمام می شود.
ای��ن دو ماه از یک طرف، به طور حقیقی و 
تکوینی مدخل ورود رمضان هستند؛ به نحوی 
که بدون این دو نمی ش��ود وارد رمضان شد. از 
طرف دیگر، این دو ماه بستر و آمادگی برای ورود 
به ماه رمضان، و ماه رمضان هم بستر و آمادگی 
برای ورود به شب قدر است؛ یعنی باید این مسیر 
طی شود تا انسان به لیله القدر برسد. ورود به آن 
وادی ضیافت، این دو سه ماه ریاضت را به عنوان 
مقدمه می طلبد؛ چرا که »من عرف فاطمه حق 
معرفتها فقد ادرک لیله القدر«)3( البته مقدمه اش 
توسل به امیرالمومنین)ع( و نبی اکرم)ص( است؛ 
در قلب ضیافت الهی، معرفت حضرت زهرا)س( 
نهفته است که ان شاء اهلل این مقدمات می تواند 
زمینه درک آن حقیقت باش��د؛ باید توجه کرد 
که مقام ایش��ان مقام عجیبی اس��ت، بنابراین 
الزم است این وادی طی شود تا انسان به شب 

قدر برسد.
باید دقت داشت که »حمد«، هم در آغاز نعمت 
و ه��م در پایان آن، برای بهره مندی از نعمت الزم 
است. حمد در آغاز نعمت، مقدمه شکر و در پایان 
نعمت که فرصت ها تمام شده است، مقدمه استغفار 
است. حمد مقدمه تضرع و ابتهال و رجاع و تمسک 
به فضل الهی است. اگر انسان در مدخل ماه رجب، 
حامد نباش��د و نعمت خدا را نبیند و به این نعمت 
که خدای متعال در اختیار ما قرار داده است، توجه 

نکند، این نعمت کفران می شود.
این فرصت ها بس��یار مغتنم اس��ت. ان شاء اهلل 
خ��دای متع��ال در ای��ن ماه ه��ا ما را ب��ه والیت 
امیرالمومنین)ع(، نبوت نبی اکرم)ص( و به ضیافت 
خ��اص و درک لیله الق��در و عید فطر و برکات آن 

موفق بدارد.
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