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مقدمه
محرم وصفررا زنده نگهدارید.
امام خمینی 
پیوند مردم ایران با اهل بیت پیامبر در طول تاریخ جلوه ای از تجلی فضیلت طلبی و حقیقت
خواهی این دیار است.
با الهام گرفتن از نهضت حسینی توسط معمار بزرگ انقالب اسالمی امام خمینی  وبا همت
مردم بزرگ ایران که موجب احیاء فرهنگ اسالم ناب محمدی در کشور عزیزمان گردید.
اکنون که در ماه صفر ماه حزن و اندوه آل اهلل  ،رحلت بزرگ منادی توحید و رسول مهربانی
و شهادت سبط اکبر ایشان امام مجتبی وشهادت امام علی بن موسی الرضا قرار گرفتیم
روحانیون وفضالءو عالمان حوزه علمیه جهت حفظ و ترویج فرهنگ اهل بیت که نسخه
نجات بخش بشریت است برخود تکلیف الهی می دانند جهت دفاع هوشمندانه از فرهنگ
ناب اسالم در برابر هجوم جریان های متحجر و منفعل هجرت نموده وبه فعالیت های تبلیغی،
آموزشی ،تربیتی ،اعتقادی ،اخالقی و ...مخاطبان خود رابا احکام الهی و سیاسی اجتماعی آشنا
سازند.
در همین رابطه معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه اقدام به تهیه کتاب
ِ
آفتاب نبوت ،والیت و اربعین) ومقاالتی در زمینه وقف
به نام چشم درچشم آفتاب (نگاهی به
نموده است .برخود الزم می دانیم در اینجا از زحمات جناب حجت االسالم دکتر رجبی نیا که
ما را در جهت تهیه این اثر یاری رساندند تشکر نماییم.
				
				

معاونت فرهنگی و اجتماعی
سازمان اوقاف و امورخیریه
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پیشسخن

9

يرتُ ُه ال ْ َق ْصدُ َو ُس َّنتُ ُه ال ُّر ْشدُ َو َك َل ُم ُه ال ْ َف ْص ُل َو ُح ْك ُم ُه ال ْ َع ُ
دْل ؛ سيرت او ميانه روى
آیا کسی که « ِس َ
بود ،و سنّت او رسيدن به حق ،و كالم او جداكننده درست از نادرست ،و حكم او داد و
دادگرى»1.است را می توان توصیف کرد؟ آن هم توسط کوچک ترین چون من  ،به ویژه در
این تحقیقی که رویکرد ترویجی دارد!؟
پيامبر عزيز اسالم را نمىتوان به طور عميق شناخت .نه تنها او كه در باره اهل بيت او نيز
مىخوانيم كه ما به كنه شما نمىرسيم« .ال ابلغ من المدح كنهكم» بنابراين هركس در باره پيا مبر
يا اهلبيتش حرفى مىزند يا مطلبى مىنويسد ،در حقيقت مقدار علم خودش را بيان مىكند.
نظير كسى كه ظرفى در دريا فرو مىكند و مقدارى آب برمىدارد و مىگويد :اين درياست!
هرگز دريا در ظرف جا نمىگيرد .اين نگاشتها نيز اندازه ظرف ما مىباشد .سبک زندگانی که
عقالنیت و حکمت و مصلحت را به زیبایی جمع کرده است .در زمانى كه كمتر كسى خواندن
و نوشتن مىدانست ،فرمود« :طلب العلم فريضة على ّ
كل مسلم و مسلمة»2.و هنوز با گذشت
چهارده قرن ،درباره اهميت علم شعارى رساتر از اين شعار نيامده است .یا در زمانى كه به خاطر
كشته شدن يك نفر از يك قبيله ،تمام افراد آن قبيله به خونخواهى قيام مىكردند و چندين نفر
از قبيله قاتل را بىگناه مىكشتند و بى رحمى در حدّ اعالى خود بود ،در چنين شرايطى پيامبر
دستور مىدهد كه اگر كسى حيوان خود را -گرچه در سفر مكه -آزار دهد گواهى آن شخص
از اعتبار مىافتد .زيرا كسى كه حيوان را خسته كرده ،قساوت قلب دارد و قبول شهادت از
 . 1شريف الرضي ،محمد بن حسين ،نهج البالغة (للصبحي صالح) ،قم :هجرت1414 ،ق ،ص.139 :
 . 2مجلسی  ،بحاراالنوار ،ج  ،67ص .68
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چنين كسى نارواست .آرى ،اين دستورات و لطفى كه در آن ها موج مىزند رمز حيات آن
ملت مرده شد ِ « :إِذا َدعا ُك ْم لِما يُ ْح ُ
ييكم،هنگامى كه شما را به سوى چيزى مىخواند كه شما را
حيات مىبخشد (انفال .»)24 :مگر مىتوان در جزوهاى كوچك ،اخالق كسى را منعكس كرد
كه خدا دربارهاش فرموده استَ « :و إِنَّ َ
ك ل َ َعلى خُ ُل ٍق َعظيم؛ و تو اخالق عظيم و برجستهاى
دارى! (قلم.»)4:
چه بگويم درباره كسى كه تولدش شعلههاى آتشكده فارس را خاموش كرد و بعثتش شعلههاى
فساد را .تولّدش پايههاى كاخ كسرى را تكان داد و بعثتش قلب و مغز افراد آماده را.
چه بگويم درباره كسى كه از يك سو به معراج رفت و مهمان خدا شد .و از سوى ديگر اگر
بردهاى او را براى غذاى سادهاى در فاصله دورى دعوت مىكرد مىپذيرفت.
در عظمت او همين بس كه براى سفر آسمانىاش بُراق و مركب آسمانى حاضر مىشد ،ا ّما
فروتنىاش تا آن جا بود كه بر مرکب بىجهاز سوار مىشد.
در عظمتش بايد بگوييم :جبرئيل از طرف خدا به او سالم مىرساند و در تواضعش بايد بگوييم:
به كودكان مكه سالم مىكرد.
به هنگام سجده ،پيشانى و قلب خود را تسليم خدا مىكرد و در همان حال ،اگر كودكان خانه
بر پشت او سوار مىشدند ،آن حضرت سجده را طوالنى مىكرد تا بازى بچهها بر هم نخورد.
اهلل اكبر! در يك لحظه ،هم با خداى هستى به راز و نياز مشغول بود و هم بازى كودكان را پاس
مىداشت و مهر و عاطفه نسبت به آنان را از دست نمىداد ....
در فوت كودكش ابراهيم اشك مىريخت ولى هرگز سخنى برخالف حق نمىگفت.
براى كودكان اصحاب مسابقه ترتيب مىداد و براى برنده مسابقه ،جايزه تعيين مىكرد.
اما چه مسابقهاى؟ مسابقهاى كه اسبسوار و تيرانداز آن فردا براى دفاع از مكتب و مبارزه با
ستمگر به كار آيد ،نه مسابقهاى كه دردى از جامعه دوا نكند و گرهى را نگشايد .ا ّما چه جايزهاى
مىداد؟ درخت خرما ،كه از چوب و برگ و ميوه و سايهاش استفاده كنند (جايزهاى توليدى نه
1
مصرفى).
ولى چه كنيم كه دوست داريم خود را در راه معرفت و مو ّدت و اطاعت او و اهل بیتش
قرار دهيم و گوشههايى از سيره آن حضرت را به زبان ساده بيان كنيم .از این رو در گفتارهای
پیش رو و در این مرحله از کار برخی از عرصه هایی از سبک و سیره با عظمت آن یگانه
دوران را جمع آوری و تقدیم دوست داران آن حضرت به ویژه مبلغان راستین او نماییم .در
این نوشتار تالش شد مباحث در سطح عموم ،متناسب با نیازِ جوام ِع مخاطب و کاربردی تهیه
. 1ر .ک به  :محسن قرائتی ،سیره پیامبر با نگاهی به قرآن ،تهران :مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن ،ص .18-16
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شود و از هر گونه تحلیلِ تاریخی ،روان شناختی و دین شناسانه پرهیز شود .زیرا بر این باوریم
که مبلغان گرانقدر خود بهتر از نگارنده به این عرصه های علمی دست یافته و با پروراندن مواد
سادۀ پیش رو  ،آن ها را به بهترین صورت به مخاطبا ِن تشنه ارایه نمایند.
در این راستا شش بحث از سبک و سیره رسو ِل آخرین را در قالب های کاربردی تهیه و تنظیم
کردیم .فصل و گفتارِ نخست ،سیمای آسمانی پیامبرخدا از دیدگاه قرآن کریم است؛ تا به
طور خیلی خالصه از منظر این ِ
کتاب خاتم ،چهرۀ عرشیِ خات ِم رسوالن را به نظاره بنشینیم .در
گفتار دوم به مسئولیت های امروزی مبلغ پرداخته می شود اما با تمرکز بر وظایف و مسئولیت
های که خداوند از پیامبر خدا می طلبد .از این رو نام آن را «لحظه های تأمل» گذاشته ایم .گفتار
ِ
تبلیغات دینی اختصاص دارد .نام این قسمت
سوم ،به اصو ِل کاربردی پیغمبرعزیز در عرصه
را به سبب اهمیت و تأثیر در برنامه های تبلیغی« ،سرشاخه های طوبی» گذاشتیم«.نطقه عطف»،
نام گفتارِ دیگر از این نگارش به شمار می آید که نگاهی گذرا به زندگی و جوانی آن حضرت
دارد .در پایان ،دو گفتارِ «سوژه های سخن» و «حکایات ناب» را از مجموعه بسیار زیادِ سخنان
ِ
حکایات کوتاه با رویکردِ کاربردی
و سیرۀ زندگانی آن حضرت گزینش کردیم .این سخنان و
و پاسخگویی به بخشی از نیازهای مردم ،انتخاب شود تا افزون بر آشناسازی با سبک و سیره
زندگانی پیغمبراعظم ، در کنار سایر مباحث ،قابل بهره گیری باشد.
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فصل اول:
سيماى آسمان (اوصاف و القاب پيامبر اكرم  در قرآن)
پيامبر اسالم ،داراى لقبها و اوصاف متعددى در قرآن است ،از جمله:
.1احمدُ « :مبَ ِّشرا ً ب ِ َر ُسو ٍل يَ ْأتى م ِ ْن ب َ ْع ِدى ْاس ُم ُه أَ ْح َمد»( صف.)6 ،
.2مح ّمدُ « :م َح َّمدٌ َر ُس ُ
ول اهلل» (آل عمران144 ،؛ فتح29 ،؛ سوره مح ّمد2 ،؛ احزاب.)40 ،
جن ،آيه .)19
.3عبداهللَ « :و أَنَّ ُه ل َ َّما قا َم َعبْدُ اهلل ِ يَدْ ُعوه»( ّ
.4خاتم پیامبران َ «:و ل ِك ْن َر ُس َ
ول اهلل ِ َو خات ََم ال َّنب ِ ِّيين» (احزاب.)40 ،
ِ
رحمت همگان در همه جهان های ممکنَ « :و ما أَ ْر َس ْل َ
مين»
.5مایه رحم و
ناك إ ِ َّل َر ْح َم ًة ل ِ ْلعال َ َ
(انبياء.)107 ،
َ
َ
.6بشير و نذير« :يا أيُّ َها ال َّنب ِ ُّى إِنَّا أ ْر َس ْل َ
ناك شا ِهدا ً َو ُمبَ ِّشرا ً َو نَذيراًَ .و دا ِعي ًا إِلَى اهلل ِ بِإ ِ ْذن ِ ِه َو ِسراج ًا
ُمنيراً» (احزاب.)46 -45 ،
.7اخالق بزرگ و برترَ « :و إِنَّ َ
ك ل َ َعلى خُ ُل ٍق َعظي ٍم»( قلم.)4 ،
ت َف ًّظا َغ َ
ليظ ال ْ َق ْل ِ
ب َلن ْ َف ُّضوا م ِ ْن َح ْولِك» (آل
ت ل َ ُه ْم َو ل َ ْو ُكنْ َ
 .8نرمخوَ « :فبِما َر ْح َم ٍة م ِ َن اهلل ِ لِنْ َ
عمران.)159 ،
ُ
.9داراى نام و نشان مكتوب در تورات و انجيل«:ال َّر ُس َ
ول النَّب ِ َّى ْالمِّ َّى الَّذى يَ ِجدُون َ ُه َم ْكتُوب ًا ِعنْدَ ُه ْم
فِى الت َّْوراة ِ َو ْالِنْجيل»( اعراف.)157 ،
.10همراه با وعده پيروزى بر همه اديان جهانُ « :ه َو الَّذى أَ ْر َس َل َر ُسول َ ُه بِال ْ ُهدى َو دينِ ال ْ َح ِّق
لِيُ ْظهِ َر ُه َع َلى ِّ
الدينِ ُك ِّل ِه َو ل َ ْو َك ِر َه ال ْ ُم ْش ِر ُكونَ» (توبه ،آيه 33؛ فتح28 ،؛ صف.)9 ،
.11پیامبر همگانَ « :و ما أَ ْر َس ْل َ
ناك إ ِ َّل َكافَّ ًة لِلنَّاس» (سبأ.)28 ،
(جن.)1 ،
.12مبعوث بر اجنّهُ «:ق ْل أُو ِح َى إِل َ َّى أَنَّ ُه ْاستَ َم َع ن َ َف ٌر م ِ َن ال ْ ِج ِّن َفقالُوا إِنَّا َس ِم ْعنا ُق ْرآن ًا َع َجب ًا» ّ
.13شاهد و ناظر بر امت خود و شاهد بر تمام انبياِ « .جئْنا م ِ ْن ُك ِّل أُ َّم ٍة ب ِ َشهي ٍد َو ِجئْنا ب ِ َ
ك َعلى
هؤُالءِ َشهيداً»( نساء.)41 ،
.14مورد تأييد الهى در برابر مسخره كنندگان« :إِنَّا َك َفيْ َ
ِئين»( حجر.)95 ،
ناك ال ْ ُم ْستَ ْهز َ
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ثبات دل در پرتو آيات قرآنَ « :كذل ِ َ
.15دارای ِ
ت ب ِ ِه ُفؤا َد َك َو َر َّت ْلنا ُه ت َْر ً
تيل»( فرقان.)32 ،
ك لِنُثَ ِّب َ
طيك َرب ُّ َ
ف يُ ْع َ
.16پذيرش شفاعت تا آن جا كه راضى شودَ « :و ل َ َس ْو َ
ك َفتَ ْرضى»( ضحى.)5 ،
ك َصدْ َر َكَ .و َوضَ ْعنا َعنْ َ
 .17بردبار و داراى سعه صدر بسیار« :أَ ل َ ْم ن َ ْش َر ْح ل َ َ
ك ِو ْز َر َك .الَّذى
ض َظ ْه َر َكَ .و َر َف ْعنا ل َ َ
أَن ْ َق َ
ك ذِ ْك َر َك»( انشراح.)4 -1 ،
.18صاحب كوثر« :إِنَّا أَ ْع َطيْ َ
ِ
ناك ال ْ َك ْوث َ َر» (كوثر.)3 -1 ،
1
ص ٍ
.19بر راه مستقيم الهى« :إِنَّ َ
ك َعلى ِ
راط ُم ْستَقي ٍم» (زخرف.)43 ،

. 1محسن قرائتی ،سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم ،تهران :مرکزفرهنگی درس هایی از قرآن ،صص.20-19
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فصل دوم:
لحظه های تأمل (مسئولیت ها و مأموریت های مشترک پیامبر و مبلغان)
از میان مسئولیت ها و ماموریت های بسیار پیامبرخدا ما تنها به مواردی اکتفا کردیم که
در قرآن کریم بدان ها اشاره شده و از سوی دیگر از یک مبلغ دینی انتظار می رود .چرا که بر
این باوریم چیزی که خداوند در عرصه تبیل ِغ دین از بزرگترینِ مبلغ دینِ اسالم ،انتظار دارد از
مبلغان دیگر که گام در مسیر او میگذارند نیز انتظار خواهد داشت .از این رو جا دارد حاال که
مبلغان اسالمی  ،قدم در راه تبلی ِغ سیره و سبک زندگانیِ آخرینِ پیامبر خدا میگذارند ،نسبت
به مسئولیت های آن حضرت و خود ،آگاهی داشته و همانند او ماوریت های خود را به انجام
رسانند .به یقین این هماهنگ سازی ،افزون بر این که باعث یاری آن حضرت می شود ،
توفیقات دیگری را به ارمغان می آورد که یکی از آن ها رضایت از تبلیغ خواهد بود چرا که
مبلغ در وجدان خود اطمینان می یابد که توانسته راۀ الگو را در پیش گرفته و به وظیفه خود
عمل نماید.
َّاس م ِ َن ُّ
الظ ُل ِ
مات إِلَى النُّور»
.1تالش برای بيرون آوردن مردم از تاریکی های زندگی« .لِتُخْ ر َِج الن َ
(ابراهيم.)1 ،
َ
 .2کمک به نیازمندان و تأمين زندگى آنان از طريق تشويق زكاتدهندگان« .خُ ْذ م ِ ْن أ ْموالِهِ ْم
َصدَ َق ًة ت َُط ِّه ُر ُه ْم َو تُ َز ِّكيهِ ْم بِها َو َص ِّل َع َليْهِ ْم إ ِ َّن َصالت َ
َك َس َك ٌن ل َ ُه ْم»( توبه.)103 ،
.3انجام عبادت خالصانهُ « .قلِ اهللَ أَ ْعبُدُ ُمخْ لِص ًا ل َ ُه دينى» (زمر.)14 ،
 .4گذشتن از خطای دیگران و استغفار براى ا ّمتَ « .فا ْع ُ
ف َعنْ ُه ْم َو ْاستَ ْغفِ ْر ل َ ُهم» (آل عمران،
.)159
استَقِ ْم َكما أُم ِ ْرت» (هود.)112 ،
.5استقامت در راه َ « .ف ْ
اح ُك ْم بَيْنَ ُه ْم بِالْقِ ْسط»( مائده.)42 ،
 .6اقامه قسط و عدلَ « .و إ ِنْ َح َك ْم َ
ت َف ْ
.7امر به معروف و نهى از منكر« .يَ ْأ ُم ُر ُه ْم بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف َو يَنْها ُه ْم َعنِ ال ْ ُمنْ َكر» (اعراف.)157 ،
.8ارشاد خانواده و ترغیب ایشان بسوی عبادات به ویژه نماز َ « .و أْ ُم ْر أَ ْه َل َ
اص َطب ِ ْر
ك ب ِ َّ
الصالة ِ َو ْ
َع َليْها» (طه.)132 ،

آفتاب آئین(نگاهی به سبک و سیرۀ پیامبر خدا)

15

َ
شيرت َ
بين» (شعراء.)214 ،
َك الْقْ َر َ
.9انذار خويشاوندان و بستگانَ « .و أن ْ ِذ ْر َع َ
.10بیان آیین زندگی و تبیین و حالل ها و حرام « َو يُ ِح ُّل ل َ ُه ُم َّ
الط ِّي ِ
بات َو يُ َح ِّر ُم َع َليْهِ ُم الْخَ بائِث»(
اعراف.)157 ،
.11شمارش و به زبان آوردن نعمتهاى خدا و سپاسگزاری از اوَ « .ف َس ِّب ْح ب ِ َح ْم ِد َربِّ َ
ك َو ُك ْن
دين»( حجر.)98 ،
السا ِج َ
م ِ َن َّ
ت أَنْ أَ ُكونَ أَ َّو َل َم ْن أَ ْس َلم» (انعام.)14 ،
 .12تسليم خداوند بودنُ « .ق ْل إِنِّى أُم ِ ْر ُ
.13تالوت قرآن برای مردم و تالش برای تزکیه و تعلیم آنان َ « .ر ُس ً
ول مِنْ ُه ْم يَتْ ُلوا َع َليْهِ ْم آيات ِ ِه َو
تاب َو ال ْ ِح ْك َمة»( جمعه.)2 ،
يُ َز ِّكيهِ ْم َو يُ َعلِّ ُم ُه ُم ال ْ ِك َ
ناح َ
.14تواضع در برابر خوبان و مومنان َ « .و اخْ فِ ْ
نين»( حجر.)88 ،
ك ل ِ ْل ُمؤْ م ِ َ
ض َج َ
 .15توكل بر خدا در همه فعالیت ها و کافی دانستن پشتیبانی اوَ « .و ت ََو َّك ْل َع َلى اهلل ِ َو َكفى بِاهلل ِ
َو ً
كيل»( احزاب.)48 ،
 .16موضع گیری و جهاد در برابر کفر و نفاق « .يا أَيُّ َها ال َّنب ِ ُّى جا ِه ِد ال ْ ُك َّفا َر َو ال ْ ُمنافِقين»( توبه،
.)73
ك فى ن َ ْف ِس َ
 .17بردن شکایت پیش خدا و تضرع به پیشگاه اوَ « .و ا ْذ ُك ْر َرب َّ َ
ك ت ََض ُّرع ًا َو
خي َفة»(اعراف.)205 ،
 .18استفاده از سخنا ِن حکیمانه و بهره از شیوه موعظه در تبلی ِغ دین و دعوت مردم به توحيد.
«ا ْد ُع إِلى َسبيلِ َرب ِّ َ
ك بِال ْ ِح ْك َم ِة َو ال ْ َم ْو ِع َظ ِة ال ْ َح َسنَ ِة» (نحل.)125 ،
 .19استفاده از صبر  ،خلوص  ،عفو  ،صفح و مشورت به عنوان شيوه های کارآمد َ « .فا ْع ُ
ف
َعنْ ُه ْم َو ْاستَ ْغفِ ْر ل َ ُه ْم َو شا ِو ْر ُه ْم فِى الْ ْمر»( آل عمران.)159 ،
ترویج الگوها ،جهت گیری ها و نشانه های ارایه شده توسط پیامبرخدا
.20معرفی ،تبلیغ و
ِ
برای گم نکردن راه و راه شناسان(آیات و روایت والیت گویای این ادا است که در بخش
والیت بدان توجه می شود .در این جا به سبب اهمیت این رویکرد حضرت به برخی اقدامات
و عالمت های مورد تاکید ایشان اشاره می کنیم).
نشانگان رسول خدا برای منحرف نشدن
پيامبر اسالم  براى دوران پس از خود عالمتهايى را نصب كرد تا مردم دچار انحراف
نشوند .به عنوان نمونه:
یک.معرفی جهت گیری های دختر گران قدرش :فاطمه پاره تن من است .رضاى او رضاى
من و غضب او غضب من است( .اين كالم را تمام فرقههاى اسالمى قبول دارند ).با اين
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بيان به مردم بعد از خود اعالم كرد :كه هر گاه در افراد بعد از من شك كرديد ،توجه شما به
موضعگيرى فاطمه  باشد .به هر كسى فاطمه رأى داد او حق است و از هر كس كه فاطمه
 ناراضى است او باطل است.
دو.آگاهی مردم به جهتگيرى های ابوذر .پيامبر فرمود :زير آسمان راستگوتر از او نيست(.اين
حديث را نيز شيعه و سنى قبول دارند).با اين حديث به مردم اعالم كرد كه بعد از من در رهبرى
جامعه شك نكنيد و نگاه شما به ابوذر راستگو باشد.
سه .دعوت به توجه کردن به جهت گیری های عمار :پيامبر فرمود :اى ع ّمار هر كس تو را
بكشد ستمگر است و چون ع ّمار در صفين به دست لشكر معاويه كشته شد معلوم مىشود كه
لشكر معاويه باطل است .حديث كشته شدن ع ّمار به دست ستمگران را كه با جمله :يا ع ّمار
«تقتلك الفئة الباغية» آمده است ،شيعه و سنى قبول دارند .و لذا همين كه در صفين ع ّمار كشته
شد بعضى از مسلمانانى كه در لشكر معاويه بودند به شك افتادند و گفتند معلوم مىشود كه
ما ستمگريم« .عمر و عاص» ،كه نفر دوم رژيم معاويه بود گفت :اگر على ع ّمار را به جبهه
نمىآورد كشته نمىشد پس قاتل ع ّمار على  است نه معاويه .طبق اين نظر قاتل شهداى
احد نيز پيغمبر بود چون پيغمبر آن ها را به جبهه آورد!.
چهار.تاکید مکررپیامبر به جایگاه علی از زمان نوجوانی و هنگامه آغازین دعوت تا حجه الوداع
«على مع
على»ّ ،
«على منّى و انا من ّ
و معرفی دوستان و شیعیان او :بارها پيامبر  با جمله ّ
الحق»« ،حسين منّى و انا من حسين»« ،سلمان منّا اهل البيت» افرادى را الگوى حق معرفى كرد
تا بعد از رحلت خود ،مردم در رهبرى به سراغ كسى روند كه فاطمه و ابوذر و عمار و سلمان
1
رهبرى او را پذيرفتهاند.آرى اين است سيره پيامبر در رهبرى بعد از خود!.

 . 1ر.ک به :محسن قرائتی ،سیره پیامبر با نگاهی به قرآن  ،ص 20،21و .95
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فصلسوم:
(14اصل تبلیغی رسول اكرم در قرآن كريم)
سرشاخه های طوبی
ِ
مقدمه
اصل

واژه اصل ،در لغت به معنای بیخ ،بنیاد ،پایه و بن هرچیزی است 1.اصول تربیتی در اصطالح
متخصصان تعلیم و تربیت عبارت از قواعد کلی تربیتی است که از مقایسه و مالحظه مبانی
و اهداف تربیت به دست می آید 2.مالک روشنتر این که ،اصل از نحوه وجود و چگونگی
3
فعل است که در خارج ما به ازاء خارجی ندارد .برعکس ،روش که ما به ازاء خارجی دارد.
به عبارت دیگر اصول  ،گزاره های تجویزی هستند که از اهداف و مبانی به دست می آیند و
4
راهنمای روش ها و فعالیت ها در تعلیم و تربیت هستند.
اهمیت تبلیغ دین

هر نظام فکری نیازمند داشتن مبانی  ،اهداف و اصولی است تا بتواند آموزه های خود را به
بهترین روش به مخاطبان برساند .نظام فکری اسالم نیز مکتبی است که به سبب آسمانی بودن
و بهره گیری آن از عقل درونی انسان ها و حجت بیرونی به نام پیامبر و امامان معصوم ،دارای
مبانی و اهداف ویژه در زمینه انسان سازی است  .ما در این جا به مبانی و اهداف این دین مبین
نمی پردازیم ولی به برخی از اصول تربیتی آن که در سفارش به پیامب ِر آخرین آمده است می
پردازیم.
بر اين اساس ،يكي از مسئوليتهاي مهم پيامبران در اجراي رسالت الهيشان مبني بر حاكم
 . 1دهخدا ،لغت نامه  ،ج ،2ص .2391
 . 2ر .ک به  :محمد باقر هوشیار ،اصول آموزش و پرورش ،تهران ،دانشگاه تهران  ،فصل اول.
 . 3علیرضا اعرافی  ،فقه تربیتی،نشر اشراق ،ج،1392 ،1ص .153
 . 4محمد تقی مصباح یزدی و دیگران ،فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی ،قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،چ
دوم1391،ش ،ص .291
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كردن آموزههاي ديني ،تبليغ و ترويج دين است .اگر اين مسئوليت به شايستگي اجرا نگردد،
نه تنها هيچ دليلي براي بازخواست انسانها در قبال كوتاهي كردن از مسئوليتهايشان
باقي نميماند ،بلكه هيچ يك از هدفهاي مهم بعثت پيامبران الهي نيز تحقق نمييابد .با
توجه به اين حقيقت است كه خداوند در قرآن كريم تأكيد ميكند« :هيچ امتي وجود
نداشته ،مگر آنكه در ميانشان ،نذير (بيمدهنده) و راهنما و مب ّلغي بوده است(فاطر.»)24 :
خداوند متعال خطاب به اهل كتاب نيز اين نكته ،اينگونه تأكيد كرده است«:اي اهل كتاب!
زماني كه پيامبري وجود نداشت ،رسول ما آمد تا براي شما حقايق دين را بيان كند تا
نگوييد براي ما رسولي كه بشارتدهنده و بيمدهنده از عذاب خدا باشد ،نيامد(مائده.»)19:
با دقت در مضمون اين آيه و نيز آيه ديگري كه ميفرمايد« :ما هرگز امتي را كه در ميان آنان
پيامبري را مبعوث نكنيم ،دچار عذاب نميسازيم (اسراء)15 :به خوبي روشن ميشود كه بدون
تبليغ؛ يعني رساندن و شناساندن پيام خدا به مردم ،رسالت الهي انجام نگرفته است .ازاينرو ،در
آيهاي ميخوانيم« :اگر ما پيش از فرستادن پيامبر ،كافران را با عذاب هالك ميساختيم ،آن ها
ميگفتند :پروردگارا! چرا براي ما رسولي نفرستادي تا از وي پيروي كنيم و دچار خواري
نشويم(طه.»)134 :
اصول تبليغي رسول خدا
ِ

سبک های زندگی پیامبر خدا برای همگان جذاب و درس آموز است  .به یقین سبک های
تبلیغی ایشان نیز برای مبلغان دینی از جذابیت و طراوت ویژه ای برخوردار است .همان طور
که می دانیم از عناصر تبليغ ،پيامدهنده يا ُمب ّلغ است .بدون ترديد ،ويژگيهاي اخالقي ،رفتاري
و شخصيتي مب ّلغ و نيز انگيزه و نوع جهتگيري و هدفگزيني وي ،در موفقيت امر تبليغ و
نفوذ پيام او در دلها نقش بسزايي دارد .بر همين اساس ،يكي از عوامل مهم پيروزي رسول
خدا در اجراي رسالت الهي ،همانا ويژگيهاي اخالقي ،شخصيتي و اصولی است كه براي
ترويج دين در پيش گرفت .قرآن كريم به برخي از ويژگيهاي پيامبر اعظم در امر تبلي ِغ
آموزههاي ديني اشاره كرده است .در این جا به برخي از اين ويژگيها با عنوان اصو ِل تبلیغیِ
آن حضرت ،اشاره می کنیم .گفتنی است اگرچه این اصول را می توان برای متربیان نیز در نظر
گرفت اما رویکرد اساسی آن متوجه مربیان و مبلغان است :
.1اصل شناخت و تخصص

در تمام امور ،افراد به سخن كساني كه در آن امر تخصص دارند ،بيشتر اعتماد ميكنند .ازاينرو،
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اگر مب ّلغ در حوزه مسئوليت خود ،آگاه و كارشناس باشد ،سخن او مقبوليت بيشتري خواهد
داشت .نخستين شرط براي مب ّلغ ،شناخت مكتب و پيامي است كه ميخواهد مردم را از آن
آگاه سازد .ازاينرو ،حضرت محمد بهعنوان آگاهترين فرد به پيام الهي ،عهدهدار تبليغ دين
اسالم شد .خداوند در اشاره به اين حقيقت ميفرمايد(«:اي رسول ما! به امت خود) بگو راه
و شيوه من و پيروانم همين است كه مردم را با بينايي و بصيرت به خدا دعوت كنم ،خدا را
از شرك و شريك منزه دانم و [من] هرگز براي خدا شريك قرار نميدهم(يوسف.»)108 :
شناخت و تخصص مربی و مب ّلغ در آموزه های دینی ،تبلیغ بهینه  ،راحت و تاثیر گذار را
به ارمغان می آورد .و اگر تخصص همراه تعهد و عمل باشد مردم را به ایجاد انحراف به
سوی آموزه های دینی سوق دهد .به یقین چنين فردي تنها براي پيروي كردن سزاوار و
شايسته است ،چنانكه خداوند متعال ميفرمايد« :از هواي نفس انسانهايي كه نميدانند ،پيروي
مكن(جاثيه.»)18 :زيرا كسي كه كاري را بدون علم و آگاهي انجام ميدهد ،هرگز نميتواند
ديگران را به مسير درست هدايت كند .رسول گرامي اسالم در اينباره ميفرمايد»:كسي كه
كاري را بدون علم و آگاهي انجام دهد ،خراب كارياش ،بيش از كار مفيدش خواهد بود» 1.امام
صادقنيز در اينباره فرموده است«:كسي كه بدون بينش و آگاهي عمل كند ،مانند انساني
2
است كه به بيراهه ميرود و هرچه بيشتر در رفتن شتاب كند[ ،از راه اصلي] دورتر ميشود».
ازاينرو ،بايد افرادي مسئوليت تبليغ دين را برعهده بگيرند كه از شناخت كافي نسبت به احكام
و معارف ديني برخوردار باشند ،چنانكه پيامبر خدا فرموده است«:دين خداوند متعال را تنها
كسي ياري ميرساند كه به تمام جنبههاي آن احاطه داشته باشد» 3.خداوند متعال در آيه 13
ص َع َل َ
يك؛ ما به تو حكايت ميكنيم يعني
حن ن َ ُق ُّ
سوره كهف به رسول خدا ميفرمايد«:ن َ ُ
تو به كمك ما (خداوند) از حقايق آگاه ميشوي و آن را به مردم بيان ميكني» .در قرآن آیه
 65سوره کهف درباره حضرت خضر كه مسئوليت آموزش حضرت موسي را بر
عهده داشت ،تصريح شده است كه حضرت خضر از سوي خدا از حقايق آگاه شده بود
و مأموريت داشت آن ها را به حضرت موسي آموزش دهد« :و َع َّلمنا ُه م ِ ْن ل َ ُّدنا ِع ْلما؛ ما از
نزد خود خضررا علم داديم».
.2اصل خدا ترسی

برخورداري از يقين و خشيت الهي در حفظ اخالق ،پاكي نيت و خدامحوري مب ّلغ بسيار مؤثر
 . 1احمد بن محمد بن خالد برقى ،المحاسن،قم :دار الکتب االسالمیه،تصحیح  :جالل الدین محدث1371 ،ق ،ج ،1ص.314
 . 2محمد محمدی ری شهری ميزان الحكمة ،ج  ، 8ص .3996
 . 3كنزال ُع ّمال ،ج  ،10ص  ،171ح .28886
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است ،چنانكه در آيهاي از قرآن كريم ميخوانيم «:آنان كه پيامهاي الهي را تبليغ ميكنند ،خوف
و خشيت الهي در قلبشان جاي گرفته است .ازاينرو ،از كسي جز خدا نميترسند(احزاب.»)39 :
رسول خدا نيز در دعاي شب نيمه شعبان فرموده است كسي كه از خشيت الهي ،در دل
خويش بهرهاي داشته باشد ،اگر انديشه گناه در قلبش پيدا شود ،اين خشيت ،آن انديشه ناصواب
را دور ميكند و انسان را از مرتكب شدن به آن بازميدارد
در فرازي از آن دعا ميخوانيم«:پروردگارا! از خشيت خودت چنان نصيب ما بگردان كه هماره
1
مانعي شود ميان ما و گناهان و نگذارد كه آلوده آن ها گرديم».
در روزهاي آغازين بعثت ،وقتي دشمنان ميخواستند از راه بخشيدن ثروت و مقام و امتيازهايي
مانند آن در اراده پيامبر اسالم خلل وارد كنند ،حضرت با توجه به ويژگي خدامحوري و
برخورداري از خلوص و خشيت الهي فرمودکه اگر خورشيد را در يك دست و ماه را در دست
ديگرم قرار دهيد ،هرگز از هدفي كه در پيش گرفتهام ،منصرف نخواهم شد.
 .3اصل گره نزدن تبلیغ به ُمزد

مربی و مب ّلغ راستين دين الهي ،خدامدار است و در امر تبليغ ،فقط به خدا ميانديشد و هيچ
انگيزهاي جز رضايت خداوند ندارد ،حتي از غير خداوند براي كار خود مزد نميخواهد و هرگز
به طمع گرفتن پاداش از مردم به تبليغ نميپردازد ،چنانكه خداوند خطاب به رسول خدا
مناجرٍ...؛ بگوبرايتبليغرسالتممزديازشمانميخواهم(فرقان.»)57:
فرمودُ «:قلمااسئ ُل ُك ْمعلي ِه ْ
زیرا وقتی مردم احساس کنند که تبلیغ مربی با امور مادی گره خورده است  ،افزون بر این که
برخی آن را مادی می پندارند ،در برابر آن موضع گرفته و گاهی مقاومت می کنند  .البته این
سخن به این معنی نیست که اگر مردم برای جبران زحمات مبلغ خواستند ،تشکری معنوی یا
مادی داشته باشند مبلغ آن را پس زند؛ بلکه مقصود این است که مساله مقدس تبلیغ دین را با
امور مادی گره نزند و تقاضا و انتظارِ سپاس مادی و معنوی نداشته باشد.
.4اصل بردباري و شرح صدر

«صدر» از تعابير جالب قرآن است ،از قبيل شرح صدر يا ضيق صدر .منظور از صدر ،ظرف و
جايگاه قلب است با اين ويژگي كه اگر قلب ،مادي باشد ،صدر هم مادي است و جايگاه آن
خواهد بود؛ ولي در مورد قلب معنوي ،طبع ًا صدر هم بهتناسب آن ،ظرفي غيرجسماني خواهد
بود .پس هرچند قلب به معناي معنوي آن ،امري جسماني نيست كه جايگاه جسماني داشته
باشد ،براي آن نيز ظرفگونهاي در نظر گرفته شده است؛ زيرا ازآن جاكه ذهن ما با ماديات
 . 1مفاتيح الجنان ،اعمال شب نيمه شعبان.
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و محسوسات آشناست و براي قلب مادي ،ظرفي به نام «صدر» درك ميكند كه محيطي
گستردهتر از قلب و مشتمل بر آن است ،در امور معنوي نيز چنين چيزي تقدير شده كه
روح انسان ،ظرف قلب اوست؛ مثل اين آيه كه ميفرمايدَ :فإِنَّها ال تَعمي َ
األبْصا ُر َول ِك ْن تَ ْع َمي
َْ
الْقُلُوبُ ا َّلتِي فِي الصُّدُورِ؛ «پس  ...ديدهها كور نيستند ،ليكن دلهايي كه در سينهها جاي دارند،
كورند(حج (.»)46 :)22
پس منظور از صدر ،روح است ،و ضيق صدر و شرح صدر به همين دليل است كه روح،
1
احساس تنگي يا انبساط ميكند؛ وگرنه صدر بهمعناي ِ
مادي آن گشاد و تنگ نميشود.
برخورداري ازبردباری و شرح صدر ،از ديگر ويژگيهاي مهم پيامبران الهي است .يك پيامرسان
حب و بغضها ،غم و شاديها و شكست
بايد از چنان عظمت روحي وااليي بهرهمند باشد كه ّ
و پيروزيها نتوانند وي را از رسالتي كه عهدهدار آن است ،باز دارند .ازاينرو ،وقتي حضرت
موسي به مقام نبوت رسيد و مأمور تبليغ دين الهي شد ،نخستين چيزي كه از خداوند
خواست ،شرح صدر و ظرفيت روحي و تحمل و بردباري بود(از توصيههاي مهم قرآن كريم
به انسانها ،بهويژه براي انجام مسئوليتهاي مهم ،درخواست سعة صدر استَ « :ر ِّب ْاش َر ْح لِي
َصدْ رِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي؛ پروردگارا ،سينهام را برايم گشاده گردان و كارم را برايم آسان فرما(طه
( 25 ،)20و  .»)26آن حضرت به خوبي ميدانست كه اين صفت براي يك مب ّلغ الزم و ضروري
است؛ زيرا در راه تبليغ ،با مخاطبان گوناگون ،ماجراهاي سخت و محروميتهاي بزرگ روبهرو
خواهد شد .قرآن كريم ،شرح صدر را يك صفت محقق در وجود رسول اهلل ميداند كه
بزرگترين مب ّلغ الهي است و خطاب به آن حضرت ميگويد«:اَل َ ْم ن َ ْش َرح ل َ َ
ك َصدْ َر َك؛ ؛ اینآيا ما
به تو شرح صدر و ظرفيت روحي فراوان نداديم؟( انشراح.»)10 :
 .5اصل خوش رویی و خوش گویی

اگر ايمان و کار تبلیغیِ مبلغ ،قوي و فراوان باشد ،ولي از زيباييهايي اخالق برخوردار نباشد ،در
2
دنيا ( در جلب اعتماد مردم در دراز مدت) و بهويژه در برزخ و آخرت دچار مشكل ميشود.
آثار حسن خلق كه بخشي از آن در دنيا ،و همه در آخرت ،ظهور عيني مييابد ،قابل شمارش
نيست؛ چنانكه در روايات آمده است« :هيچ حقيقتي در ميزان عمل انسان در قيامت ،سنگينتر
از حسن خلق نيست» 3.هيچ راهي براي تبليغ حسنات اخالقي ،بهتر و نافذتر از اين نيست كه
 . 1محمدتقي مصباح يزدي ،اخالق در قرآن ،ج ،1قم  :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1376،ص 235و .236
 . 2ر.ك :داستان شگفتانگيز سعدبنمعاذ ،در :محمدبنعليبنبابويه قمي (شيخ صدوق) ،االمالي ،تهران :کتابچی ،
1376ش،ص384؛ محمدباقر مجلسي ،بحار االنوار ،ج ،22باب  ،37ص ،107ح.67
 . 3ر.ك :محمدبنعليبنبابويه قمي (شيخ صدوق) ،عيون اخبار الرضا( ،دورة دوجلدي)،تهران1378:ق ،ج ،2باب ،31
ص ،37ح98؛ محمدبنحسن حر عاملي ،وسائل الشيعه (بيستجلدي) ،ج ،12انتشارات اسالميه ،تهران ،1367 ،ص.152
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خود مبلغ به حسنات آراسته باشد .ازآن جاكه مردم عاشق زيباييهاي ظاهر و زيباييهاي معنوي
هستند ،هنگامي كه مكارم اخالقي را در انسان ببينند و خود را عاري از آن بنگرند ،از درون دچار
نهيب وجدان و شرم و حيا ميشوند ،و خأل حسنات اخالقي در وجودشان ،به آنان سخت و
دشوار ميآيد و سبب ميشود بهسوي زيباييهاي اخالقي كه در غير خود ميبينند و منافع آن را
در برخوردها و روابط مالحظه ميكنند ،روي آورند ،و انسان آراسته به آن را الگو و اسوه خود
قرار دهند .دارندگان محاسن اخالقي و حسنات باطني ،كه در قرآن مجيد از آنان به «محسنين»
تعبير شده است 1،به دليل اينكه حركات و اعمالشان از باطن زيبايشان برميآيد ،محبوب خدا
و خلق خدايند؛ 2چنانكه به لقمان حكيم منسوب است كه گويد« :خوشخو ،خويش بيگانگان
3
باشد ،و بدخو ،بيگانة خويشان».
كه تن گاه زشت است و گاهي نكو
			
بُوَد گوهر هر كسي ،خوي او
اديب نيشابوري
گشادهرويي ،از بارزترين صفات رسول خدا بود كه سهمي عمده در جذب مردم به اسالم
و شيفتگي آنان به شخص پيامبر داشت .خداوند دربارة اين خصلت مردمي حضرت ميفرمايد:
«به خاطر رحمت الهي بود كه براي مردم نرم شدي ،و اگر تندخو و خشن و سختدل بودي،
از دور تو پراكنده ميشدند(آل عمران (.»)159 :3
حسن خلق ،كمندي است كه مبلغ توسط آن ديگران را در دام محبت اسير ميكند 4و تبلور
فضليتهايي چون خوشرويي ،خوشگويي (ادب گفتار) و ...ميشود.
خوشرويي

مواجهة دو انسان با هم و كيفيت رويارويي چهرهها ،نقش مهمي در نحوة گفتار و رفتار
دارد و رمز گشايش دلهاست .هرگز مبلغ نه دارد و نه می تواند با اموال خود همة مردم را
بهرهمند سازد و راضي نماید ،ولي می تواند با گشادهرويي و خوشرويي برخورد كرد 5.اگر اين
خوشرويي و خندهرو بودن با نيت پاك و الهي انجام گيرد ،افزون بر تأثير محبتآفرين ،حسنه
 . 1ر.ك :آل عمران ( 134 :)3و .148
 . 2ر.ك :حسين انصاريان  ،زيباييهاي اخالق ،چ ،3دار العرفان ،تهران ،1386 ،ص 96و .169
 . 3علياکبر دهخدا ،امثال و حكم ،تهران :اميركبير ،1377 ،ج ،2ص.761
 . 4امام علي :حسن الخلق يورث المحبة و يؤكد المودّة؛ «خوشاخالقي ،محبت به بار ميآورد و دوستي را استوار ميكند»
(عبدالواحدبنمحمد تميمي آمدي ،غرر الحكم و درر الكلم (تکجلدي) ،انتشارات دفتر تبليغات اسالمي ،قم ،1366 ،ص.)255
دوستي كـم كـند تُـرُشرويـي
			
مِهر ،محكم شود ز خوشخويي
صفتي بيش از اين چه كار كند
			
خُلق خوش ،خَلق را شكار كنـد
(اوحدي)
حسنِ الب ِشرِ (محمدبنيعقوب کليني ،الکافي (دورة
ن
ال
ُوا
ع
س
َ
ت
َ
َن
ل
ُم
ك
ن
ّ
إ
خدا:
 . 5رسول
ّاس بِأموالِكُم ،فَال ُقوهُم بِطَالقَةِ ال َوج ِه َو ُ
َ
هشتجلدي) ،ج ،2ص.)103
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و عبادت شمرده ميشود :تَبَسُّمُ الرَّجُلِ في وَجهِ اخيهِ حَسَنَةٌ.
داشتن چهرة باز در برخورد با ديگران ،آنان را آمادهتر ميسازد تا دل به دوستي با شما سپارند.
خندهرويي و بشاش بودن ،ديگران را دل و جرئت ميبخشد تا بدون هيچ هراس و نگراني ،با
شما باب آشنايي باز كنند و سفرة دلشان را پيشتان بگشايند .چقدر شايسته است انسان ديندار
هنگامي كه ميخواهد با زن و فرزند ،پدر و مادر ،اقوام و دوستان و مردم برخورد كند ،غم و
اندوه را در پس پردة باطن پنهان نمايد و همة نشاط و خرمياش را در چهره ظاهر سازد و با
خوشرويي كامل با همگان ديدار كند؛ زيرا «لبي كه خنده ندارد ،شكاف ديوار است» 2.حضرت،
3
هنگام شمارش ويژگيهاي زيبايي مؤمنان ميفرمايد :المُؤمِنُ بِشرُهُ في وَجهِهِ وَحُزنُهُ فِي قَلبِهِ.
1

خوشگويي (ادب گفتار)

نخستين و مهمترين وسيلة تبادل اطالعات در بين انسانها ،سخن گفتن است .بنابراين ،سخن
گفتن ،پديدهاي اجتماعي است ،و اگر انسان به تنهايي زندگي ميكرد ،نه نيازي به حرف زدن
داشت و نه انگيزهاي كه او را به سخن گفتن وادارد ،و حتي شايد در چنين وضعي ،قادر
به سخن گفتن نيز نبود .سخن گفتن ،يكي از نعمتهاي بزرگي است كه خداوند به انسان
مرحمت كرده است« :خَ َلقَ اإلِنْسانَ * عَلَّمَهُ الْبَيانَ(رحمن ( 3 :55و .»).4
گويا به همين مناسبت ،اهل منطق« ،نطق» را نشانة خاص و فصل مميز انسان قرار داده ،آن را
4
مساوي عاقل ميدانند.
زيبايي ادب گفتار چنان است كه زيباييهاي ديگر را در مجموعة خود جاي ميدهد :نرمش
در سخن گفتن؛ قطع نكردن كالم ديگري؛ نهي از پرحرفي؛ فاش نكردن اسرار ديگران؛
حفظ زبان؛ سخن گفتن بهتناسب فهم مخاطب؛ توجه به مکانها و موارد سخن گفتن و
سكوت كردن؛ پرهيز از حرفها و قضاوتهاي بيدليل و مدرك؛ پرهيز از تمسخر و توهين
به ديگران و مانند آن از اموری است که بر یک مبلغ موفق الزم و ضروری است ،چنان که
حضرت رسول مصداق کامل آن به شمار می آید و قرآن کریم در سوره احزاب ،آیه 43
نين َرحيم ًا ؛ او نسبت به مؤمنان همواره مهربان بوده است».
بدان تصریح می کند «:كانَ بِال ْ ُمؤْ م ِ َ
بنابراين ،يكي از راههاي جذب مردم ،خوشرفتاري و مهرباني با آن هاست .مب ّل ِغ دين بايد اخالقي
نيكو داشته باشد تا بتواند قلبهاي مردم را جذب خود سازد .خداوند متعال در آيهاي از قرآن
 . 1امام باقر« :لبخند انسان به چهرة برادر دينياش ،حسنه است» (محمدبنيعقوب کليني ،اصول كافي (دورة چهارجلدي در
دو مجلد) ،برگردان و شرح سيدجواد مصطفوي ،ج ،2ص.)188
 . 2ابراهيم شکورزاده بلوري ، ،دوازدههزار مَثَل فارسي و سيهزار معادل آن ها ،چ ،3مشهد :بهنشر ،1387 ،ص.848
« . 3مؤمن ،شادي و خرمياش در چهرهاش نمايان ،و غم و اندوهش در دلش پنهان است» (نهج البالغه ،حكمت .)333
 . 4داوود رجبی نیا ،اسالم و زیبایی های زندگی ،قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1391 ،صص.309-307
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كريم به پيامبر اعظمدستور ميدهد اگر مردم به تو بدي كردند ،تو بدي آن ها را نيز با نيكي
پاسخ ده«:بدان كه هرگز نيكي و بدي در جهان يكسان نيست[ .اي رسول ما!] بدي خلق را با خوبي
پاسخ ده تا همان كسي كه با تو دشمني دارد ،گويي دوست و خويش تو شده است(فصلت.»)34 :
براي پيروي از چنين دستوري بود كه وقتي پيغمبر اكرم(ص ) روزى كه مكه مكرمه را فتح
مىكرد پرچم پيروزى را بدست سعد بن عباده داده و فرمود پيش از ورود آن حضرت وارد
مكه شود .سعد حسب االمر پرچم را بدست گرفته ميگفت« :
الْيَ ْو ُم يَ ْو ُم ال ْ َم ْل َح َم ِة
ل ال ْ ُح َر َم ُة.
الْيَ ْو ُم ت ُْستَ َح ُ
»یعنی امروز روز جنگ است امروز روزى كه زنان و دختران به بند اسارت خواهند افتاد .برخى
از اصحاب عرض كردند يا رسول اهلل ميشنويد سعد چه ميگويد ميترسيم اين سخن ،خوفى در
دل قريش ايجاد كند.رسول خدا ص به على  فرمود بزودى خود را به سعد برسان و پرچم
را از او بگير و خود با پرچم وارد شهر مكه شو.
اينجا چنان كه مي دانيد سعد نتوانست آن طورى كه بايد و شايد سیاست تبلیغی را رعایت
نماید .رسول خدا با مأموريت دادن به حضرت على  توانست تدبير از دست رفته را دوباره
به دست آورد و شعار« الْيَ ْو ُم يَ ْو ُم ال ْ َم ْل َح َمةِ» را به شعار «الیوم یوم المرحمه» تبدیل نماید و مردم
انصار هم از اين كار پيغمبر كمال رضايت را داشتند زيرا نميخواستند سعد بن عباده كه
بزرگ آن هاست از اين مقام معزول شود و در صورتى ك ه عزل او امضا شود و ديگرى بجاى او
برقرار شود شخصى باشد كه در بزرگوارى و جاللت و فرماندارى مانند پيغمبر باشد و باالخره
شخصى براى اين عمل نامزد شود كه به مقام سعد و اهميت او توهين نشود و از اينكه پيغمبر
اكرم على را براى پرچمدارى نامزد كرد ،پيداست كه ديگرى جز او شايسته براى اين
منزلت نبوده و گر نه بايد او را انتخاب كند 1.سپس همه كساني كه آن حضرت و تازه مسلمانان
را بسيار آزار و شكنجه كرده بودند ،بخشيد و از تقصير آن ها درگذشت.
 .6اصل خيرخواهي و دعوت به مشترکات

وقتي مردم اطمينان پيدا كردند كه سخنِ مب ّلغ ديني از عمق ايمان و اعتقاد به خدا و دلسوزي به
مردم سرچشمه ميگيرد و هيچ انگيزهاي جز خيرخواهي و مصلحت مخاطبان ندارد ،سخنان وي
را با ميل و رغبت ميشنوند و از رهنمودهايش استقبال ميكنند .رسول خدا افزون بر آنكه
در عمل نشان داده بود جز رساندن خير به مردم ،هدف ديگري ندارد ،بارها در سخنانش نيز اين
 . 1محمد بن محمد مفید  ،اإلرشاد للمفيد  ،ترجمه :ساعدى خراسانى ،محمد باقر ساعدى،تهران :اسالمیه ،ص.55 :
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حقيقت را به آنان گوشزد ميكرد .در آيهاي از قرآن ،از زبان آن حضرت آمده است« :أُبلِغ ُُك ْم
ِ
امين؛ من پيامهاي پروردگارم را به شما ميرسانم ،در حاليكه
رساالت ربِّي و اَنا ل َ ُك ْم
ناصح ٌ
ٌ
براي شما ناصح و خيرخواه اميني هستم (اعراف .»)68 :در قرآن كريم ،به تعبيرهاي گوناگون
به خيرخواه بودن پيامبر اكرم  براي مردم اشاره شده است ،از جمله در آيهاي ميخوانيم:
«براي شما پيامبري از ميان خودتان آمده است كه رنج و گرفتاريهاي شما براي او بسيار سخت
و گران است .او بسيار عالقهمند است كه گرفتاريها و رنجهاي شما برطرف گردد .وي با
مؤمنان رئوف و مهرباناست(توبه.»)128:
اميرمؤمنان علي نيز در اشاره به فضيلت رسول اهلل ميفرمايد[«:پيامبر] در شرايطي به
پيامبري مبعوث شد كه مردم ،در گمراهي ،سرگرداني و فتنهها غرق بودند . ...آن حضرت،
خيرخواهي به مردم را به نهايت رساند و در مسير درست هدايت گام برداشت و مردمان را به
1
حكمت و اندرز نيكو فرا خواند».
چکاد خیرخواهی این است که نسبت اقلیت و کسانی که با آن ها مشترکات کمتری نیز داریم
بی تفاوت نباشیم.وحدت یافتن با اکثریت شاید مشکل نباشد ولی پیدا کردن راه هایی برای نفوذ
در اقشار خاموش جامعه یا تاثیر در مکاتب دیگر ،دارای اهمیت فوق العاده است .از این رو
توجه به مشترکات در همه عرصه های تبلیغی  ،نیازمند ذکاوت و فراست ویژه است.
پيامبر اسالم در دعوت مردم به وحدت پيشگام بود و عقيده داشت اگر به تمام اهداف حق خود
در مرحله اول دست نيافتيم از تالش و دعوت براى رسيدن به بعضى از آن ها خوددارى نكنيم.
بايد به عقائد صحيح ديگران و مقدسات طرف مقابل تا آن جا كه ممكن است احترام گذاشت
و يكى از مراحل تبليغ دعوت به مشتركات است.
بر اين اساس پيامبر اكرم  مامور مىشود اهل كتاب را به مشتركات دعوت كندُ «:ق ْل يا أَ ْه َل
ال ْ ِك ِ
ى َكل ِ َم ٍة َسواءٍ بَيْنَنا َو بَيْنَ ُك ْم أَالَّ ن َ ْعبُدَ إِالَّ اهللَ َو ال ن ُ ْشر َِك ب ِ ِه َشيْئ ًا ...؛ بگو:اى اهل
تاب تَعال َ ْوا إِل 
كتاب! به سوى سخنى بياييد كه ميان ما و شما مشترك است .جز خدا را نپرستيم و چيزى را
شريك او قرار ندهيم(آل عمران.»)64:
دو نفر از سران مدينه به مكه آمدند و خدمت پيامبر رسيدند .حضرت آيات  151و  152سوره
انفال را براى آنان تالوت كرد ،آن دو نفر مسلمان شدند و تقاضاى نماينده و مبلغ كردند و
حضرت مصعب بن عمير را همراهشان به مدينه فرستاد و اين آغاز اسالم درمدينه بود.
اگر به محتواى دو آيه فوق بنگريم مىفهميم كه سيره تبليغى پيامبر در آغاز دعوت بيان كلياتى
بود كه هم با عقل و فطرت و وجدان سالم سازگار است و هم از مشتركات اديان آسمانى است.
 . 1نهج البالغه ،خطبه .95
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زيرا در تورات ،سفر خروج باب  30همين محتواى دو آيه آمده است .آرى در آغاز دعوت
بايد با ساده گوئى ،مطالبى كه هر وجدان و عقل و فطرتى مىپسندد بيان شود 1.البته منظور
تنها دعوت پیروان دیگر مکاتب به مشترکات نیست  ،بلکه گاهی نیازمندیم نسبت به پیروان
مکتب اسالم و همسو با خود نیز در عرصه های فرهنگی  ،سیاسی و اجتماعی به مشترکات
توجه کنیم .بدیهی است که مقصود ما از مشترکات  ،بی توجهی و کوتاهی در اصول یا فروع
اعتقاداتنیست.
 .7اصل نرم خویی و مدارا

نرمخويي و مهرباني بهجاي سختگيري و خشونت و توجه به رفق و مدارا بهعنوان «رأس
الحكمه»؛ 2از اصول مهم تبلیغی به شمار می آید.
تواني كه پيلي به مويي كِشي
			
به شيرينزباني و لطف و خوشي
سعدي
كسي كه ميخواهد پيامي بهويژه پيام خدا را بهمردم برساند و در وجود آن ها ايمان و عالقه
به حق و حقيقت را به وجود آورد ،بايد روش مدارا و نرمش در گفتار و رفتار را در پيش
گيرد .وقتي خداوند ،حضرت موسي و هارون را براي دعوت فردي چون فرعون فرستاد،
به آنان دستور دادَ «:ف ُقوال ل َ ُه قوالً ل ِّينا...؛ با اين مرد متكبر ،با نرمي سخن بگوييد(طه ،»)46 :باشد
كه بر اثر نرمي سخن شما ،متوجه حقيقت شود و از عظمت پروردگار پروا كند و از سركشي
و عصيان دست بردارد و پيامبر اسالم نه تنها خود ،اين امر را به طور كامل رعايت ميكرد ،بلكه
مب ّلغان ديني را نيز به رفق و مدارا سفارش ميكرد .ابوبرده از پدرش نقل ميكند وقتي پيامبر
اكرم من و معاذ بن جبل را به سوي يمن فرستاد ،به ما فرمود« :به مردم آسان بگيريد .به
3
آن ها سختگيري نكنيد و به آن ها بشارت دهيد و آن ها را [از خود] بيزار نكنيد».
.8اصل صراحت و شهامت

صراحت در سخن گفتن ،نقطة مقابلِ گنگي ،ابهام و دوپهلو بودن سخن است .در بعضي موارد،
صراحت در كالم ،الزم است .جايي كه پاي مصالح اساسيِ انسان  ،اجتماع و دین در ميان باشد،
ناگزير بايد با صراحت سخن گفت تااز تفسيرها و تحليلهاي دلخواهانه و نادرست كه بر منافع
گروهي يا شخصي منطبق است ،جلوگيري شود.
 . 1محسن قرائتی ،سیمای پیامبر با نگاهی به قرآن  ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،ص.45
 . 2ر.ك :محمدباقر مجلسي ،بحار االنوار (دورة 110جلدي) ،ج ،75مؤسسة الوفاء ،بيروت1404 ،ق ،ص352؛ تفسير آية 159
سوره آل عمران؛ محمدبنيعقوب کليني ،الکافي (دورة هشتجلدي) ،ج ،6ص ،50ش.6
 . 3صحيح بخارى ،ج ،3ص.1104
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سفيران الهي در ابالغ رسالتشان چنين بودهاند 1.در زمان رسول خدا نيز كفار به دنبال
حافظهكاران و راحتطلبان ميگشتند :وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ؛ «دوست ميداشتند قدري نرمش
و انعطاف داشته باشي ،تا آن ها هم با تو كنار بيايند و نرمش داشته باشند(قلم (.»).9 : 68
ولي خداوند با نزول آيات و همچنين با بيان سورة كافرون ،جاي انعطاف ،نرمش و چشمپوشي
را در مسائل اساسی بست.
از این رو از ويژگيهاي برجسته مب ّلغ حقيقي آن است كه با وجود مدارا و رفق با مردم ،در شرايطي
كه به تصميمگيري قاطعانه نياز است ،بدون كوچكترين ترديدي ،با قاطعيت رفتار كند .ازاينرو،
همه پيامبران الهي بهويژه رسول گرامي اسالم در برابر كجرويها و انحرافهاي مردم با صراحت
و قاطعيت موضعگيري کرده و با شهامت با آن ها برخورد میکردند .رسول خدا در راه ابالغ
پيام الهي و مبارزه با افكار نادرست ،هرگز از خود ضعف و سستي نشان نميداد و در سختترين
شرايط ،استوار و محكم ميايستاد؛ زيرا از جانب خداوند به استقامت و صبر مأمور شده بود.
خداوند تبارك و تعالي به رسول خدا فرمود« :به دعوت مردم بپرداز و در اين راه همان گونه كه
مأمور شدهاي ،ايستادگي و پايداري كن و هرگز از هوا و هوسهاي مردم پيروي نكن(شورا.»)15 :
همچنين در آيه ديگري از قرآن كريم ،در اشاره به ويژگي مجاهدان راه خدا كه مب ّلغان راستين
نيز از جمله آن ها هستند ،آمده است« :جهادگران ،در راه خدا به جهاد ميپردازند و از سرزنش
هيچ سرزنشكنندهاي نيز هراسي به دل راه نميدهند(مائده.»)54 :
در همین راستا وقتي رسول خدا ،معاذ را براي تبليغ به يمن فرستاد ،به وي اينگونه سفارش
كردَ ...« :ل تَخَ ْ
ف فِي اهلل ِ ل َ ْو َم َة َلئ ِ م ...؛ اى معاذ! كتاب خدا را به ايشان بياموز ،و آنان را با اخالق
نيكو تربيت كن  ..و فرمان خدا را در ميانشان روان ساز ،و در كار خدا و مال خدا از هيچ كس
2
بيم مدار ،كه واليت تو و مال تو نيست .»....
در سايه همين صراحت و شهامت ،نه تنها پيامبر اكرم ،بلكه هيچ يك از مؤمنان حقيقي و
اولياي الهي در طول مبارزه با مشركان و كافران ،كوچكترين سستي و نرمشي از خود نشان
ندادند و بر بزرگترين قدرتهاي جهاني آن عصر پيروز شدند.
عدّ هاى خدمت آن حضرت رسيدند و گفتند :ما به تو ايمان مىآوريم به شرط اينكه نماز نخوانيم.
ا ّما پيامبر  نپذيرفت زيرا حاضر نبود به قيمت زياد شدن پيروان گوشهاى از مكتب آسيب
ببيند .اين ديگرانند كه براى به دست آوردن پيروان زيادتر هر لحظه به شكلى و نامى و آرمى
تغيير روش مىدهند و همچون تجار دنبال پيدا كردن مشترى هستند .پيامبر به كفار مىفرمود:
 . 1ر.ك :شيوة حضرت ابراهيم؛ ممتحنه (.4 ،)60
 . 2تحف العقول ،النص ،ص26 :؛ محمد رضا حکیمی  ،الحياة  ،ترجمه احمد آرام ،ج ،2ص.749 :
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«لكم دينكم و ل ِ َى دين(کافرون »)6:دين شما براى شما باشد و دين من براى خودم .در صورتى
كه غير انبيا در دين خود چندان استوار نيستند و راه سازش و نرمش را در پيش مىگيرند.
دشمنان انبيا همواره مىخواهند ،پيامبران و پيروان آن ها را به سازش بكشانند؛ اما قرآن مسلمانان
را از اين نقشه آگاه ساخته و مىفرمايد« :و ّدوا لو تدهن فيدهنون(قلم.»)9:
 .9اصل شنيدن و تحمل سخن و رفتار ديگران

رسول خدا هميشه به سخن ديگران گوش ميدادند و اگر هم سخن آن ها درست نبود،
اظهار نميکردند .رعايت اين روش در پيامبر چشمگير بود؛ تا آن جا كه منافقان ،آن را عيب
ميشمردند و ميگفتند :پيغمبر گوش شنوايي است و هركس ،هرچه ميگويد ،گوش ميكند.
خداوند ،در ستايش رفتار پيامبر ،حقيقت را اينگونه بيان ميكند« :بعضي از ايشان پيامبر خدا
را ميآزارند و ميگويند“ :او گوش است” .بگو :گوش خوبي است براي شما؛ به خدا ايمان
و به مؤمنان اعتماد دارد ،و براي هركس از شما كه ايمان آورد ،ماية رحمت است(توبه .).61 :
از اين سيرة پيامبر در حوزه رفتار با دیگران به ویژه رفتار مبلغ با مخاطبان ،ميتوان دريافت:
 .1به همة مردم اجازه سخن بدهيد تا نگويند حاضر به شنيدن حرف ما نيستند؛ هرچند به
سادهلوحي متهم شويد؛
1
 .2از ِ
آداب گوش دادن ،توجه کامل به سخنا ِن گوينده است؛
 .3رهبران و مبلغان دینی كه مرجع مردم هستند ،بايد در رفتارشان با ديگران پرتحمل و بردبار
باشند ،و به اصطالح ،گوش خوبي براي شنيدن باشند .درواقع ،زينت مديريت و شكر رهبري
و رياست و محبوبيتي كه ميان مردم دارند ،اين است كه كام ً
ال به ديگران گوش دهند و آنچه
2
صالح و اصالح است ،بپذيرند و از كنار آنچه نادرست ميدانند ،با بزرگواري بگذرند.
.10اصل برازیدگی پذيرش عذر دیگران

خلف صالح پیامبر خدا ،امام سجاد ميفرمايد« :درصورتيكه فردي از سمت راست،
تو را دشنام دهد و به سمت چپ برود و عذرخواهي نمايد ،عذر او را بپذير»3.گرعظیم است از
فرودستان گناه
عفو کردن از بزرگان اعظم است
خداوند در توصيف ايشان ميفرمايد« :وَالْعافِينَ عَنِ النّاسِ؛آنان از خطاهاي مردم ،درميگذرند(آل
 . 1محسن قرائتي ،تفسير نور ،ج ،5ص 92و .93
 . 2محمدتقي مصباح يزدي ،اخالق در قرآن ،ج ،3ص.261
 . 3محمد محمدي ريشهري ،منتخب ميزان الحكمة ،تلخيص سيدحميد حسيني ،برگردان حميدرضا شيخي ،ج ،2ص654؛
محمدبنحسن حر عاملي ،وسائل الشيعة (بيستجلدي) ،ج ،8انتشارات اسالميه ،تهران ،1367 ،ص ،606ح.3
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عمران ( .»)134 ،)3پيامبر اعظم نيز تأكيد ميكندَ « :ع َل ُ
فو اليَزيدُ ال َعبدَ ا ِ ّل
يكم بِال َعفوَِ .فا ِ َّن ال َع َ
ِع ّزاً؛« 1گذشت كنيد كه عفو و گذشت جز بر عزت بنده نميافزايد»؛ و امام علي در جملة
كوتاهي اشاره ميفرمايد« :اَقِل تُقَل؛درگذر ،تا از تو درگذرند».2
تأكيد بر پذيرش عذر ،خود آموزش بسيار جالبي است كه در ترميم مشكالت بين فردي
ميتواند كمك كند .مبل ِغ عذرخواه ميتواند خوشحال باشد كه به تكليف عقالني ـ وجداني
و الهي خود عمل كرده است ،و در نتيجه ،اضطراب او از ميان خواهد رفت .دستاورد چنين
روابطي در تبلیغ ،زيبايي و روابط سالم را بین مبلغان و مخاطبان به ارمغان خواهد میآورد؛ بهويژه
اگر اين روابط ،بر اساس گفتار زيباي برترین شاگرد پیامبراعظم ،امام علي تنظيم شود كه
تأكيد ميكند :اِقبَل عُذرَ أخيكَ ،واِن لَم يكن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذراً؛ عذر برادرت را بپذير ،و
اگر عذري نداشت ،برايش عذري بتراش».3
.11اصل اصالح ميان مردمان

مؤمنان همچون پيكري واحدند كه هرگاه عضوي دردمند شود ،عضو ديگر از خود واكنش
نشان ميدهد .پيامبر اعظمميفرمايد« :مؤمنان در تعاطف و تراحم و نيكي كردن به همديگر،
يك پيكر هستند» 4.ايشان به عنوان یک مب ّل ِغ آخرین دین پيوسته ميكوشيد وحدت و اتحاد
مسلمانان را بيشتر كند و ميان آنان صلح و صفا برقرار سازد .حضرت به ابوايوب انصاري
ميفرمايد« :اي ابوايوب ،آيا تو را خبر ندهم به صدقهاي كه خدا و رسولش آن را دوست دارند؟
5
آن اين است كه اصالح بين مردم كني ،وقتي فاسد شوند و از هم دور گردند».
اصالح روابط ميان مردم ،از مهمترين اموري بود كه رسول خدا با تاثیر از آموزه های قرآنی
بدان عنايت ويژهاي داشت؛ چنانكه از نخستين اقدامات حضرت پس از ورود به مدينه ،عقد
6
قراردادي بود كه ميان انصار و مهاجران نوشته شد كه يك بند آن ،اصالح ميان مسلمانان بود.
ايشان ميفرمايند :اِصالحُ ذاتِ البَينِ ،أَفضَلُ مِن عامة الصَّالةِ والصَّومِ؛« 7اصالح و آشتي دادن ميان
دو نفر ،از اداي يك سال روزه و نماز باارزشتر است».
برخي انديشمندان ،تالش براي اين امر را از موارد جواز دروغ ميشمارند:
 . 1محمدبنيعقوب کليني ،الکافي ،ج ،2ص.108
 . 2عبدالواحدبنمحمد تميمي آمدي ،غررالحكم و دررالكلم ،ج ،2ص.172
 . 3محمدباقر مجلسي ،بحاراالنوار ،ج ،74ص ،165ح 29؛ محمد محمدي ري شهري ،منتخب ميزان الحكمه ،تلخيص سيدحميد
حسيني ،برگردان حميدرضا شيخي ،ج ،2ص.654
 . 4محمدبنيعقوب کليني  ،اصول كافي (دورة چهارجلدي در دو مجلد) ،برگردان و شرح سيدجواد مصطفوي ،ج ،3ص.297
 . 5مسعودبنعيسي ورام ،تنبيه الخواطر ،ج ،1ص ،6به نقل از :منوچهر حسنالهي ،سيره پيامبر اعظم از نگاهي ديگر ،ص.86
 . 6اسماعيلبنکثير ،السيرةالنبوية ،ج ،2ص.320
 . 7ميرزاحسين نوري طبرسي ،مستدرك الوسائل (هجدهجلدي) ،ج ،11ص ،318ح .13148
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يكي ديگر از مواردي كه دروغ گفتن تجويز ميشود ،مواردي است كه براي اصالح مردم و
رفع اختالفشان قدم برميداريم .شايد خودمان نميتوانستيم به اين حقيقت يقين پيدا كنيم كه
مصلحت آشتي دادن دو مسلمان ،بيش از مفسدة دروغ گفتن است ،اما شارع مقدس ،صريح ًا
صحه گذاشته است .دروغ مصلحتآميز در شرع ،حكم
بر گفتن دروغ بهمنظور رفع اختالفات ّ
روشني دارد؛ خواه گفتن دروغ براي آشتي دادن دو شخص باشد يا براي نجات جان و مال يك
1
مسلمان و يا بهمنظور دستيابي به يك مصلحت عمدة ديگر.
در بعضي تعبيرهاي روايي آمده است« :اگر كسي توفيق يابد ميان زن و شوهري كه با هم
اختالف دارند آشتي برقرار كند ،پاداش هزار شهيد در راه خدا را دارد» 2.از این رو گاهی وقت
گداشتن مبلغان برای اصالح بین مردم  ،افزون بر این که تأسی کرده به رسول خدا و از پاداش
های معنوی آن بهره می گیرد ،اعتماد مردم را جلب کرده و در امر تبلیغ نیز موفق تر ظاهر می
شود.
.12اصل عدالتگرايي

عمل به بايستهها و پرهيز از نابايستهها در بسياري از موارد به حقوق افراد ارتباط مييابد .حتي
گفته شده اصوالً معناي لغوي عدل عبارت است از« :كامل ادا كردن حق ديگران و كامل گرفتن
حق از آنان».
عادل كسي است كه حقوق ديگران را پايمال نميكند؛ هرجا حق مطرح شود ،پاي تكليف هم
به ميان ميآيد .حق ديگران به گردن يك فرد ،وي را در برابر آن ها مكلف ميسازد ،و اقتضاي
عدالت آن است كه وي به تكليف خود عمل ،و حق آنان را ادا كند.
حق و تكليف در روابط انسانها با يكديگر معنا مييابند .انسانها در اساس مساوياند ،و
كسي بهطور طبيعي ،نه مديون ديگران است نه طلبكار؛ مگر اينكه كسي براي ديگري كاري
انجام دهد .دراينميان ،هيچكس با خداوند در شرايط مساوي نيست تا با فالن عملِ خويش،
استحقاق خاصي يابد ،و از اين راه خداوند مكلف شود .خداوندْ خالق افراد ،نيروهاي آنان و
شرايط و بستري است كه در آن عمل ميكنند .پس كسي كه عملي انجام داده ،نميتواند مدعي
حقي در برابر خداوند باشد ،و متقاب ً
ال خداوند در برابر كسي مكلف نيست .در اين صورت،
عدالت بهمعناي عمل به تكليف و اداي حق ديگران در اينجا بيمعناست ،ولي در ارتباط انسان
با ديگران معنا مييابد.
بسياري از حاالت اضطرابي ،افسردگي و ديگر تظاهرات رواني فرد و جامعه ،واكنشي ناشي از
 . 1محمدتقي مصباح يزدي ،اخالق در قرآن ،ج ،3ص.350
 . 2ر.ك :محمدباقر مجلسي ،بحار االنوار ،ج ،73چ ،3دار احياء التراث ،بيروت1403 ،ق ،ص.369
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فقدان فهم با توجه به اصل عدالت است .اگرچه اين اصل جنبة عقالني دارد ،نتايج آن در هر سه
ِ
ساحتشناختي ،عاطفي و رفتاري ظاهر ميشود .ارزيابي در زندگي فردي ،خانوادگي ،شغلي،
دوستانه و به ویژه در عرصه تبلیغات دینی را نيز دربرميگيرد.
ِ
واليت دل
عدل كن ز آنكه در
درِ پيغمبري زند عادل
سنايي
ْ
خداوند بهطور جدي پیامبرش و همه مسلمانان را به اقامة عدل فرمان ميدهد (إ ِ َّن اهللَ يَأ ُم ُر
بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسانِ) 1و دربارة هرگونه فردگرايي ،نژادگرايي (که به طور معمول در ارتباط مبلغ
با مخاطبان پیش می آید) هشدار ميدهد و تأكيد ميكند كه معيار در برخوردهاي اجتماعي،
ين آ َمنُوا ُكونُوا
بهجاي فقر و غنا يا خويش و خويشاوندي ،تنها حق و عدالت است :يا أَيُّ َها الَّ ِذ َ
قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِّ وَلَوْ عَلي أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَاألَقْرَبِينَ؛ اي كساني كه ايمان آوردهايد،
همواره برپادارندة عدالت باشيد و براي خدا گواهي دهيد ،گرچه به ضرر خودتان يا والدين و
بستگان باشد(نساء (.»)135 :4
اين آيه ،بر خارج شدن از عدالت به خاطر عالقهها و وابستگيها داللت دارد؛ اما ازآن جاكه
عوامل انحراف از عدالت ،بغض و كينه يا حب و دوستي است ،در سخن ديگر به عاملِ انحرافي
كينهها و دشمنيها هشدار ،و به عدالت اجتماعي ،فراتر از يك ارزش اخالقي فرمان ميدهد.
اينكه احساسات همه به خصوص مربیان و مبلغان اسالمی نيز بايد تحتالشعاع عدالت باشد،
و در فعالیت های تبلیغی ،حتي در برابر آنان که با مبل ِغ دین از سر ستیزه و دشمنی وارد می
شوند ،عادل باشيم« :اي كساني كه ايمان آوردهايد ،همواره براي خدا با تمام وجود قيام كنيد و
به انصاف و عدالت گواهي دهيد و هرگز دشمني با قومي ،شما را به بيعدالتي وادار نكند .به
عدالت رفتار كنيد كه به تقوا نزديكتر است و از خداوند پروا كنيد كه همانا خدا به آنچه انجام
ميدهيد آگاه است(مائده (.»).8 : )5
خود ايمن بِخُسبي و از داد شاد (فردوسي)
		
گر ايمن كُني مردمان را به داد
بر اين اساس ،مبلغ حق ندارد به ديگران و نه حتي به خود ظلم و بيعدالتي روا دارد .ازسوي
ديگر ،عدالت ،هم در رفتار و هم در گفتار ،يك شاخصة زيبا و زيباآفرين است .ازاينرو ،در آية
 152سورة انعام ،ميخوانيم :اِذَا قُلتُم فَاعدِلُوا ،يعني اگر حرف هم ميخواهيد بزنيد ،به عدالت
سخن گوييد .بهعبارتديگر ،در گواهيها ،وصيتها ،قضاوتها ،صدور حكمها ،انتقادها و
ستايشها ،عدالت را مراعات كنيم.
 . 1نحل (90 ،)16؛ نيز ،ر.ك :مائده (.8 ،)5
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پیامبرخدا در پرتو تذکرات الهی  ،عدالت را در همه عرصه های ارایه آموزه های دینی به مخاطبان
و حتی در زندگی با ایشان رعایت می کردند .از این رو جا دارد مبلغان مکتب او نیز به اصل
عدالت گرایی اهتمام داشته باشند .دستكم اگر بهقدر توان در زندگي و ارزيابيهاي شخصي و
اجتماعي ،معيار ارزشيابي را عدالت در نظر گيريم ،تبلیغ و اساسا زندگي نيكو و متوازن خواهد
شد ،و از «بنده» جز اين انتظار نيست؛ چنانكه خداوند كارهاي خود را بهنحو احسن انجام
ين(مؤمنون ( »)14 :)23از ما هم خواسته كارهايمان بهنحو احسن باشد
ميدهد «أَ ْح َس ُن الْخالِقِ َ
«:لِيَبْ ُل َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن َع َم ً
ال(هود ( »)7 :)11چه در تصرفات و فعاليتهاي اقتصادي «:إِالّ بِالَّتِي
ِهيَ أَ ْح َسنُ(انعام )  »)152 :چه در گفتوگو با مخالفان« :جادِلْهُمْ بِا َّلتِي هِيَ أَحْسَنُ(نحل»)125 :
چه در پذيرش سخنان مخاطبان«:يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ(زمر »)18 :و چه بديهاي
مردم را با زيباترين شكل ،پاسخ دادن «:ادْفَعْ بِا َّلتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ(مومنون .»)96:
البته عدالت بهمعناي ایجاد يكنواختي وضع مردم نيست ،بلكه با وجود تفاوتها ،عدالت نيكو
مينمايد .امام علي بر اين مسئله تأكيد ميكند كه تا وقتي ميان مردم تفاوت وجود دارد ،در
خير هستند و اگر همه مساوي شوند ،هالك ميگردند؛ 1چنانكه مهمترين چيزي كه رسول
خدا هنگام تقسيم اموال در نظر ميگرفت ،از بين بردن يا به حداقل رساندن اختالف طبقاتي
افراد در اموال و دارايي بود .در جنگ بنينضير ،پس از پيروزي مسلمانان ،هنگامي كه حضرت
خواست غنايم را تقسيم كند ،آن را تنها ميان مهاجران تقسيم كرد و به كسي از انصار چيزي نداد،
2
مگر به دو نفر به نامهاي سهلبنحنيف و ابودجانه كه آن هم به دليل فقر و ناداريشان بود.
از ديدگاه آن حضرت رسول ،بين سياه و سفيد فرقي وجود ندارد ،و آدميان جز به علم و تقوا
بر ديگري فضيلت و برتري ندارند .رسول خدا حقوق هر فرد را بهقدر استحقاقش به او
ميداد؛ چه فقير بود يا متمول يا گمنام .ازنظر پيامبر اعظم ،اساس جامعه بر عدل و داد استوار
است و همة افراد بايد به عدالت توجه كنند .زن و شوهر در خصوص يكديگر ،والدين در
برابر فرزندان 3،كارفرما دربارة كارگر ،و ثروتمندان در مورد نيازمندان  ،مبلغ در برابر مخاطبان
بايد عدالت داشته باشند .زیرا پيامبر اكرم به اجراي عدالت مأمور بود ،چنانكه در قرآن از
ت َال ِع ِد َل ُ
بينك ْم؛ مأمورم كه ميان شما به عدالت ،حكم و رفتار كنم.
زبان ايشان ميخوانيم«:اُم ِ ْر ُ
(شورا»)15 :
ِ
باعث تزيين مبلغ به يكي از فضيلتهاي اخالقي ميشود ،تأثير
عدالتگرايي ،افزون بر اينكه
 . 1محمدباقر مجلسي ،بحار االنوار ،ج ،17ص.101
 . 2اسماعيلبنکثير ،سيرة النبوية ،ج ،3ص148؛ منوچهر حسنالهي ،سيرة پيامبر اعظم از نگاهي ديگر ،ص.186
 . 3چنانكه روزي مردي در حضور رسول خدا از بين دو فرزند خود ،يكي را بوسيد .حضرت به او فرمود« :چرا بين دو
فرزندت عدالت را رعايت نكردي و هر دو را نبوسيدي؟» (حسنبنفضل طبرسي ،مكارم االخالق ،ص)220
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فراواني در رساندن پیام دین به دیگران دارد.
ميتوان از نگرههاي گوناگون به موضوع نگريست و بر نقش اين گوهر تأكيد كرد .در اينجا به
سبب محدوديت نگارش ،ضمن تحلیل اجمالی روانشناسي اجتماعي 1که بسیار به کار مبلغان
می آید  ،این بحث را به پايان ميبريم:
3
2
عدالتورزي در يك گروه ،بهترين وسيله براي بقاي آن و ماية نشاط و پويايي گروه است.
رعايت انصاف كه بعدي از عدالتورزي است ،به ق ّوت بخشيدن به روابط اعضا و استمرار آن
گروه كمك ميكند 4.در مقابل ،فراهم كردن موجبات احساس بيعدالتي در افراد ،به سستي 5و
7
كوتاهي عمر گروه 6،و در نهايت فروپاشي آن ميانجامد.
مهمترين تأثير عدالت و انصاف بر رضامندي اعضاي گروه است كه به افزايش كارآيي و بهبود
كيفي فعاليت آن كمك ميكند 8.صميميت بيشتر در روابط عاطفي و عالقهمندي به گروه و
رهبري 9،از آثار رعايت انصاف در گروه است .افزون بر اين ،رعايت عدل و احساس برپايي
آن ،به انسجام اعضاي گروه و همراهي آن ها با رهبر گروه كمك ميكند 10.در مقابل ،بيعدالتي
با اعضا و بروز اين احساس ،موجب ناكامي آنان ميشود و به دنبال آن ،رفتارهايي از قبيل
پرخاشگري به شكلهاي گوناگون بروز ميكند ،بهگونهايكه با شدت عمل بيشتري به مقابله با
11
رهبر و گروه ميپردازند.
 .13اصل تعاون و همکاری

روحية جمعي ،الفت و همدلي ،فضيلت و فوايد مشاركت و همكاري ،تقسيم كار ،انجام وظايف
مح ّوله ،حس مسئوليت ،پرهيز از تكروي و كوتاه آمدن در سليقة شخصي ،از محورهاي مهم
 . 1محسن عباسنژاد و همکاران ،قرآن ،روانشناسي و علوم تربيتي ،چ ،1بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه ،مشهد،
 ، ،1384ص.146
 . 2ما عُمِرَتِ الْبِال ُد بِمِثْلِ الْعَدْلِ (ميرزاحسين نوري طبرسي ،مستدرک الوسائل (هجدهجلدي) ،ج ،11ص.)320
 . 3العدل حَياةٌ (عبدالواحدبنمحمد تميمي آمدي ،غرر الحكم و درر الكلم (تکجلدي) ،انتشارات دفتر تبليغات اسالمي ،قم،
 ،1366ص.)99
 . 4االنصاف يرفع الخالف ويوجب االئتالف تدوم الوصلة (همان ،تحقيق سيدجالل محدث ،ج ،2ص.)30
 . 5الظلم يزلّ القدم ويسلب النعم ويهلك االمم (همان تکجلدي ،ص.)456
 . 6ليس شيء ادعي الي تغيير نعمة اهلل وتعجيل نقمته من اقامة علي ظلم (نهج البالغه ،نامة .)53
 . 7الجور احد المدمرين (عبدالواحدبنمحمد تميمي آمدي ،غرر الحكم و درر الكلم ،تحقيق سيدجالل محدث ،ج ،2انتشارات
دانشگاه تهران ،تهران1360 ،ق ،ص)22؛ و بالظلم يزول النعمة (همان ،ج ،3ص.)209
 . 8بِالْعَدْلِ تَصْلح الرعية (همان ،انتشارات دفتر تبليغات اسالمي ،قم ،1366 ،ص.)340
 . 9االنصاف يستديمُ المحبة (همان ،ص)394؛ و الرَّعي ُة سَ َوا ٌد يَسْتَعْبِدُهُمْ الْعَدْلُ (محمدباقر مجلسي ،بحار االنوار (دورة
110جلدي) ،ج ،75مؤسسة الوفاء ،بيروت1404 ،ق ،ص.)83
 . 10االنصاف يرفع الخالف ويوجب االئتالف (عبدالواحدبنمحمد تميمي آمدي ،غرر الحكم و درر الكلم (تکجلدي) ،ج،2
انتشارات دفتر تبليغات اسالمي ،قم ،1366 ،ص.)30
 . 11احذر الحيف والجور فان الحيف يدعو الي السيف والجور يعود بالجالء ويعجل العقوبة واالنتقام (همان ،ج ،2ص.)225

34

چشم در چشم آفتاب

حوزة تعامل و تعاون است.
انسان فطرت ًا به اجتماع و زندگي اجتماعي گرايش دارد؛ چراكه نيازمنديهاي وي بيشمار است،
و خود بهتنهايي قادر به تأمين همة آن ها نيست .ازاينرو ،براي آنكه همة احتياجاتش برآورده
شود ،ناگزير است به ديگران كمك كند و از ياري آنان بهره برد.این مساله بسیار مهمی است
و بسیار به کار مبلغان می آید زیرا ایشان نیازمند همکاری و تعاون مخاطبان خود هستند تا
امر تبلیغ به نحو احسن انجام شود  .به یقین این همکاری مخاطبان در گرو این است که آنان
احساس کنند مبلغ برای کمک و یاری ایشان آمده است!.
رسول خدا مؤمنان را در ارتباط عاطفي و تعاون و همكاري ،همچون يك پيكر دانسته كه
در خصوص دردها و مصيبتهاي همديگر واكنش نشان ميدهند و يار و ياور هم هستند.
كه در آفرينش ز يك گوهرند
		
بني آدم اعضاي يكديگرند
دگر عضوها را نماند قرار
چو عضوي به درد آورد روزگار
نشايد كه نامت نهند آدمي (سعدي)
		
تو كز محنت ديگران بيغمي
ازنظر اسالم ،فردي كه هيچ توجهي به امور مسلمانان و همنوعان خود ندارد ،با آنكه در ميان
آنان زندگي ميكند ،از آنان نيست ،بلكه تافتهاي جدابافته و بيگانه است .به اين آموزههاي زيباي
1
رسول خدا دقت كنيم :هركس به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد ،از آنان نيست.
2
هركه يك حاجت از برادر خود برآورد ،چنان است كه در همة عمر خدا را خدمت كرده است.
3
كسي كه صداي كمكخواهي مردي را بشنود و به او كمك نكند ،مسلمان نيست.
البته تعاون و همكارياي كه در اسالم بدان توجه و در سبک زندگانی پیامبر تأكيد شده ،صرف ًا
در جهت امور مباح و حالل است ،نه كارهاي ناپسند و حرامَ :وتَعا َونُوا َع َلي الْب ِ ِّر َوال َّت ْقوي َوال
تَعاوَنُوا عَلَي اإلِثْمِ وَالْعُدْوانِ؛« 4بايد در نيكوكاري و تقوا به يكديگر كمك كنيد ،نه بر گناه و
ستمكاري».
زماني حضرت رسول فرمودند« :برادرت را چه ظالم باشد و چه مظلوم كمك كن» .مردم
از شنيدن اين سخن شگفتزده شدند؛ ازاينرو عرض كردند« :اي رسول خدا ،اگر مظلوم
باشد ،بهيقين بايد به او كمك كرد؛ اما چگونه درحاليكه ظالم است به او كمك كنيم؟» پيامبر
5
فرمود« :كمك شما به او اين است كه او را از ظلم و ستم بازداريد».
 . 1مالمحسن فيض کاشاني ،المحجة البيضاء ،ج ،3انتشارات اسالمي ،تهران، 1361 ،ص.404
 . 2مالاحمد نراقي ،معراج السعادة ،انتشارات رشيدي ،تهران،1362 ،ص.303
 . 3محمدبنحسن حر عاملي ،وسائل الشيعة (بيستجلدي) ،ج ،11انتشارات اسالميه ،تهران ،1367 ،ص.560
 . 4مائده .2:
 . 5مالمحسن فيض کاشاني ،المحجة البيضاء ،ج ،3ص404؛ منوچهر حسنالهي ،سيرة پيامبر اعظم از نگاهي ديگر ،ص.151
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.14اصل هم گرایی و وفاق

جامعة همگرا ،جامعهاي است كه مردمي متعهد ،متشكل و صميمي دارد.اگرچه در این زمینه
افراد و نهاد های گوناگونی وظیفه دارند ولی نقش مبلغ اسالمی در این زمینه بی بدیل است.
به ویژه در این عصر که دشمنان به بهانه های گوناگون سیاسی یا اقتصادی در پی پراکندن
مخاطبان از پیرامون مبلغان دینی هستند .پيامبر اسالم با بهرهگيري از رهنمودهاي قرآني،
چنان جامعة متشكلي را سامان داد كه تاريخ مانند آن را به ياد ندارد .رسول اهلل انسانها را از
انزوا و فردگرايي به همگرايي فراخواند و با شعار وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اهللِ جَمِيعاً وَال تَفَرَّقُوا 1.از آنان
خواست همه با هم به ريسمان الهي چنگ بزنند و از جدايي و تفرقه بپرهيزند.
رسولاهلل از جامعة خودمحور ،قومگرا ،برتريجو و انحصارطلب ،جامعهاي باگذشت و
ايثارگر ساخت كه ديگران را همواره بر خويش ترجيح ميدادند .وي آن جامعة ديندار را ،مانند
اعضاي يك جسم ،يكدست ،زيبا و متشكل كرد «:وَهُم يَدٌ عَلي مَن سِواهُم» 2.ايشان همچنين،
وحدت و همگرايي مسلمانان را وظيفة ديني اعالم كرد «:وَاللُزومُ لِجَماعَتِهم».3
يكي از راههاي ايجاد وفاق ،همگرايي و همكاري كه پيامبر به شكل مناسب از آن بهره گرفت،
اين است كه همة افراد در انجام دادن آن كار شركت داشته باشند ،و هر فردي بخشي از آن
را عهدهدار شود .رسول خدا هنگام نوسازي كعبه چنين كرد .مردم هنگامي كه خواستند
حجراالسود را در جايش قرار دهند ،با هم اختالف پيدا كردند .هر قبيله و گروهي دوست
داشتند فردي از قبيلة آن ها اين كار را انجام دهد و افتخار نصب حجراالسود به قبيلة آنان
برسد ... .حضرت دستور داد پارچهاي بياورند و سنگ را ميان آن گذارند .آنگاه هريک از آن ها
گوشهاي از پارچه را بگيرد و سنگ را بلند كند .سپس رسول خدا سنگ را برداشت و در
4
جاي مخصوصش قرار داد.

 . 1آل عمران (.103 ،)3
 . 2محمدبنيعقوب کليني ،الکافي (دورة هشتجلدي) ،ج ،1ص403؛ حسنبنيوسف حلي ،نهج الحق ،ص.543
 . 3محمدبنيعقوب کليني ،الكافي (دورة هشتجلدي) ،ج ،1ص403؛ عليبنابراهيمبنهاشم قمي ،تفسير القمي (دورة
دوجلدي) ،ص.446
 . 4ر.ك :اسماعيلبنکثير ،السيرة النبوية ،ج ،1ص.182
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فصلچهارم:
نقطه عطف (نگاهی گذرا به سیمای جوانی پیامبر)

ِ
صفحات اندک
جوانی پیامبر خدا دارای ویژگی های بی نظیر و بسیاری است که در این
نمی گنجد .از این رو در این جا به برخی فرازهای آن اشاره می شود.امید که برای جوانان و
مبلغانی که با مخاطب جوان ارتباط دارند ،مفید باشد.
سیمای ظاهری

قامتي راست ،پيكري ورزيده ،سينهاي پهن ،شانههاي فراخ و مفاصل و استخوانبندي درشتي
داشت .نسبت به جوانان ديگر ،ميانه باالتر بود .رنگ پوستش سپيد آميخته با سرخ و موهايش نه
كام ً
ال مجعد بود و نه صاف ،بلكه چين و شكني اندك داشت .دندانهايش زيبا و درخشان بود
و در يك رديف قرار داشت .چشماني سياه و پلكهايي پرمژه داشت.جمال بيمانندي داشت
ُ
كه از ُحسن يوسف پيشي ميگرفت و خودش ميگفت« :كانَ
املح؛
يوسف حسنا َو ل ِكنَّني ٌ
يوسف خوبرو بود ،ولي مالحت من بيشتر است».علي  نيز بيهمتا بودن سيماي محمد
 را چنين حكايت ميكند « :در زيبايي هيچكس را چون او نديدهام ،نه پيش از آن حضرت
1
و نه پس از او».
سیمای رفتاری

همراه با فروتني ،ولي تند گام برميداشت .به هنگام راه رفتن اندكي به جلو خم ميشد ،گويي
در نشيب حركت ميكند .نگاهش متواضعانه بود و به زمين بيشتر مينگريست تا به آسمان.
چنان شرم داشت كه به چهره كسي خيره نميشد .ازاينرو ،اگر ناگزير به انتقاد از كسي بود،
به صراحت نميگفت و مقصود خويش را باكنايه بيان ميداشت .سكوتش به درازا ميكشيد و
2
بيضرورت لب به سخن نميگشود.
هر كس او را براي نخستين بار ميديد ،تحت تأثير جذبه هيبت و شكوه او قرار ميگرفت.
3
هرگاه سخن ميگفت ،تبسم بر لب داشت.
بر كارهايش نظم حكمفرما بود .اوقات خويش را تقسيم ميكرد و به دوستان خود ميفرمود:
 . 1محمد بن عيسى ترمذى ،الشمائل النبويه ،بيروت ،دارالكتاب العربى 1417 ،هـ  .ق،صص 51 ،49و 52؛ شيخ عباس قمى،
سيماى پيامبر اسالم ،قم ،مؤسسه در راه حق ،1366 ،صص  11و .12
 . 2سليمان بن اشعث سجستانى ،سنن ابىداود ،بيروت ،دارالفكر 1414 ،هـ  .ق ،ج  ،2ص 195؛ ابن حجر عسقالنى ،فتحالبارى،
بيروت ،دار احياء التراث العربى ،بىتا ،ج  ،11ص .21
 . 3محمدباقر مجلسى ،بحاراالنوار ،بيروت ،مؤسسه الوفاء 1403 ،هـ  .ق ،ج ،16ص .298
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«تقسيم وقت كن و همه تالش خود را به كار گير و كار هر روز را همان روز انجام ده»
به پاكيزگي و بوي خوش ،عالقه داشت؛ هم خودش رعايت ميكرد و هم به ديگران تأكيد
ميكرد كه تن خويش را پاكيزه و خوشبو نگه دارند .به آينه يا آب مينگريست و موهايش
را شانه ميزد 2.همواره لباسش پاكيزه بود و ميفرمود« :پاكيزگي لباس مايه ارجمندي مؤمن نزد
3
خداي واالي است».
1

سیمای ارتباط با دیگران

در معاشرت با مردم ،مهربان و گشادهرو بود .به هر كسي ميرسيد ،سالم ميكرد .در سالم ،از
همه حتي كودكان و بردگان ،پيشي ميگرفت .وقتي به كسي دست ميداد ،پيش از او دست
خويش را باز پس نميكشيد؛ همچنانكه صورتش را از او برنميگرداند مگر آنكه او برگرداند.
چون با دوستانش برخورد ميكرد ،دستانشان را ميگرفت و ميفشرد .ميفرمود«:سه چيز است
كه دوستي آدمي با برادر مسلمانش را زالل ميسازد :هنگام ديدار با چهرهاي گشاده با دوستش
4
روبهرو شود؛ زمان نشستن در مجلس برايش جا باز كند؛ او را با محبوبترين نامش بخواند».
بخش زيادي از سالهاي جواني را با شباني سپري كرد .عمار ميگفت :روزي گوسفندان
خانوادهام را به چرا برده بودم و محمد  هم شباني ميكرد .به آن جناب گفتم :آيا مايل هستيد
تا به فخ برويم كه سبزهزاري درخشنده و نيكو دارد؟ پيامبر فرمود :آري برويم .فرداي آن روز
به آن جا رفتم .محمد  پيشاز من به آن جا رسيده بود ،ولي گوسفندانش را از آن علفزار دور
نگاه داشته و نگذاشته بود وارد چراگاه شوند .تا مرا ديد ،فرمود« :چون با تو قرار گذاشته بودم،
5
خوش نداشتم پيش از آمدن تو ،گوسفندانم را بچرانم».
سیمای جوانمردی

محمد  ،جواني پرنشاط و مسئوليتپذير بود .او در دوران جاهليت ،با گروهي كه آن ها
نيز از ستم رنج ميبردند ،براي دفاع از ستمديدگان و مقاومت در برابر ستمگران ،همپيمان شد.
اصل ماجرا اين بود كه مردي از بني زبيد وارد مكه شد و كااليي را به عاصبن وائل فروخت.
عاص كاال را تحويل گرفت ،ولي بهاي آن را نداد .مرد زبيدي ناچار باالي كوه رفت و رو به
افرادي كه در كنار كعبه نشسته بودند ،فرياد برآورد« :اي مردان (قريش)! به داد ستمديدههاي دور
 . 1نعمان بن محمد تميمى ،دعائم االسالم ،دعائم االسالم ،ج ،1ص .367
 . 2ابونصر طبرسى ،مكارم االخالق ،قم ،مؤسسه النشر االسالمى1416 ،هـ  .ق،ج  ،1صص 80ـ  82و . 84
 . 3على بن ابىبكر هيثمى ،مجمع الزوائد ،بيروت ،دارالكتب العلميه 1408 ،هـ  .ق ،ج  ،5ص .132
 . 4بحاراالنوار،ج ،73ص 23؛ ميرزا حسين نورى ،مستدرك الوسائل ،قم ،مؤسسه آل البيت 1407 ،هـ  .ق،
ج  ، 8ص .281
 . 5قطب الدين راوندى ،قصصاالنبياء ،بيروت ،بىتا ،ص 285؛ بحاراالنوار ،ج ،16ص.224
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از طايفه و كسان خويش برسيد كه در مكه ،كاالي او را به ستم ميبرند .»...سخنان دردمندانه
او ،برخي از قبايل قريش را به تحرك واداشت و با تحريك و پيشقدمي زبير بن عبدالمطلب،
در خانه عبداهلل بن جدعان گرد هم آمدند و پيمان بستند كه براي ياري ستمديده و گرفتن حق
وي همدستي كنند و اجازه ندهندكه در مكه بر هيچكس ستم شود .آنگاه به عنوان نخستين
اقدام ،همگي نزد عاص بن وائل آمدند و حق زبيدي را از او ستاندند و به صاحبش برگرداندند.
اين پيمان كه به حلف الفضول مشهور شد ،شريفترين پيمان نزد عرب بود؛ زيرا در ديگر
پيمانها ،سخني از حق و باطل نبود و همپيمان ـ چه ستمكار و چه ستمديده ـ مورد حمايت
قرار ميگرفت.
محمد  كه در آن هنگام بيش از بيست سال از عمرش ميگذشت ،در اين پيمان شركت
جست .حضور او به عنوان يك جوان امين ،در اين حركت جوانمردانه بسيار اهميت داشت؛
1
زيرا بيشتر جوانان همسن و سال او به چنين مسائلي توجه نداشتند.
سیمای شغلی

اگر چه حضرت رسول اکرم افزون بر شبانی  ،تجارت هم می کرد و در شانزده ذىحجه
سال  25واقعه فيل ،در بيستوپنج سالگى از مكه به شام حركت كرد و در کاروان تجاری
حضرت خدیجه حضور فعالی داشت؛ ولی از سوی دیگر چنان که به نظر ميرسد
محمد  در دوران اقامت در مدينه به كشاورزي نيز عالقهمند بوده است .بنا به فرموده امام
جعفر صادق  ،اميرمؤمنان علي  و محمد  به همراه يكديگر كشاورزي ميكردند.
بدين ترتيب كه علي  بيل ميزد و محمد  هسته خرما را با آب دهان خيس ميكرد و
2
در زمين ميكاشت.
سیمای پیوند

دو ماه و بيستوپنج روز پس از بازگشت محمد امين از سفر تجارتي شام ،پیوند ازدواج آن
حضرت با خدیجه صورت گرفت.
3
محمد  هنگام ازدواج  25ساله بود و گويا خديجه نيز  28سال داشت .اگرچه حضرت
خدیجه از نیکان روزگارش بود ولی مالک او را برای ازدواج با پیامبر ،باید در سخنان آن بانو
جست و جو کرد .بيشك ،شيدايي خديجه ،بر محور ارزشهاي پاك انساني بود .سیمایی بسیار
 . 1محمد ابراهيم آيتى ،تاريخ پيامبر اسالم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،1369 ،ص 66؛  .ابن اثير ،الكامل فىالتاريخ،
بيروت ،دار احياء التراث العربى 1408 ،هـ  .ق ،ج ،1ص473؛ بدايه و النهايه ،ج ،2ص.356
 . 2محمد بن يعقوب كلينى ،كافى ،تهران ،دارالكتب االسالميه ،1350 ،ج ،5ص .74
 . 3البته برخي از تاريخنويسان مدعياند كه سن خديجه  35 ،30 ،24و  40سال بوده است.

آفتاب آئین(نگاهی به سبک و سیرۀ پیامبر خدا)

39

جالبی خدیجه از پیامبر باور داشت که به ازدواج با وی ترغیب می کرد .او در يكي از اولين
گفتوگوهاي خود با محمد  ،علت شيفتگي خود را چنين بيان ميدارد :من به تو عالقهمند
شدم؛ زيرا با من خويشاوندي؛ در ميان قومت شريفي؛ نزد قبيلهات به امانتداري مشهوري؛
1
اخالق نيك داري و راستگو هستي.
پرورش نیرو

حضرت رسول اعظماز آغاز جوانی در پی نیرو سازی و پرورش بهترین ها در جهان بود.
در این میان به یکی عالقه ویژه ای داشت .سالي در مكه خشكسالي شد .خانواده ابوطالب نيز
پرجمعيت بود .محمد  نزد دو عموي ديگرش ،عباس و حمزه رفت و از آنان خواست براي
ياري ابوطالب از فرزندانش نگهداري كنند .آن دو پذيرفتند و وقتي نزد ابوطالب ،رفتند ،او نيز
پذيرفت و گفت :عقيل را نزد خودم قرار دهيد .آنگاه محمد  ،علي  را گرفت و همراه
برد .عباس ،طالب را و حمزه نيز جعفر را .پيامبر در مورد انتخاب حضرت علي  ميفرمود:
ت َمن اخْ تَا َر اهللُ لِي َع َليْ ُك ْم َعل ِّيا؛ همان را برگزيدم كه خدا او را براي من برگزيد؛ يعني
«اِخْ تَ ْر ُ
علي را .محمد  نسبت به علي  بسيار مهر ميورزيد و همچون فرزندش و حتي بيش
از آن ،در رشد او تالش ميكرد .اين فرصت از جمله نعمتهايي بود كه از سوي پروردگار به
علي  عطا شد .آن هنگام كه تنها شش سال از عمر بابركت ايشان سپري شده بود ،محمد
 به همراه همسرش ،پرورش علي  را به عهده گرفت 2.محمد  در همان اوايل نزول
وحي ،او را با آموزههاي الهي آشنا ساخت .علي  ميفرمود« :من پيش از آنكه كسي از اين
امت ،خدا را پرستش كند ،هفت سال او را عبادت ميكردم»؛ يعني چهار سال پيش از بعثت و
3
سه سال پس از آنكه پيامبر ،مردم را پنهاني به اسالم فرا ميخواند.
پاداش پاکی در جوانی

«چون محمد  به چهل سالگي رسيد ،خداي سبحان به دل او نگريست و آن را بهترين،
فرمانبردارترين و خاشعترين دلها يافت .آنگاه درهاي آسمان (ملكوت و غيب خود) به اذن
او باز شدند تا محمد  شاهد اسرار شود .فرشتگان نيز اجازه يافتند تا فرود آيند و محمد
 . 1ر.ک به :ابن كثير ،البدايه و النهايه ،بيروت ،دار احياء التراث العربى 1403 ،هـ  .ق ،ج ،2ص 295؛ بحاراالنوار ،ج ،16ص3؛
احمد بن عيسى بن جابر بالذرى ،انساب االشراف ،بيروت ،دارالفكر 1417 ،هـ  .ق ،ج ،1ص108؛ ابن اثير جزرى ،اسدالغابه فى
معرفة الصحابه ،بيروت ،دارالمعرفة 1418 ،هـ  .ق ،ج  ، 5ص .434
 . 2ابن شهرآشوب ،المناقب آل ابىطالب ،قم ،انتشارات عالمه ،ج  ،1ص 44؛ بحاراالنوار ،ج ،،18ج ،2صص .182 - 181؛
ابوالفرج اصفهانى ،مقاتل الطالبيين ،قم ،منشورات الشريف الرضى 1414 ،هـ  .ق ،ص 41؛ بحاراالنوار ،ج  ،38ص .294
 . 3ابن ابى الحديد ،شرح نهج البالغه ،بيروت ،دار احياء التراث العربى 1385 ،هـ  .ق ،ج ،1ص 15؛ اگر عمر على  در زمان
دعوت عمومى سال سوم بعثت را سيزده سال و هنگام ورود به خانه پيامبر را شش سال بدانيم ،تعداد سالهاى ياد شده به دست
مىآيد.
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 ،آنان را بنگرد .همچنين رحمت [ويژه خود] را فرمان داد كه از ساق عرش تا [فرق] سر
محمد  آيد و محمد  را فرا گيرد .محمد  ،جبرئيل روحاالمين را ديد كه طوقي از
نور دارد و طاووس فرشتگان است و بر او فرود آمد .جبرئيل بازويش را گرفت و تكان داد و
گفت :اي محمد! بخوان».
علي  و خديجه  ،نخستين مرد و زني بودند كه به آيين او گرويدند .رسول خدا 
خطاب به خاندان و عشيره خويش فرمود«:إِنِّي َو اهلل ِ َما أَ ْع َل ُم َشاب ّ ًا فِي ال ْ َع َر ِ
ب َجا َء َق ْو َم ُه ب ِ َأفْ َض َل
م ِ َّما ِجئْتُ ُك ْم ب ِ ِه إِنِّي َقدْ ِجئْتُ ُك ْم بِخَ يْ ِر ال ُّدنْيَا َو اآلْ ِخ َرة ِ َو َقدْ أَ َم َرن ِ َي اهللُ َع َّز َو َج َّل أَنْ أَ ْد ُع َو ُك ْم إِلَيْ ِه َف َأي ُّ ُك ْم
يُوم ِ ُن بِي َو يُوازِ ُرنِي َع َلي أَ ْمرِي َفيَ ُكونَ أَ ِخي َو َو ِ
ص ِّيي َو َوزِيرِي َو خَ لِي َفتِي فِي أَ ْهلِي م ِ ْن ب َ ْع ِدي؛
اي فرزندان عبدالمطلب! من جواني را در عرب نميشناسم كه بهتر از آنچه من براي شما
آوردهام ،براي قومش آورده باشد .من خير دنيا و آخرت را برايتان آوردهام .خداوند به من دستور
داده است تا شما را دعوت كنم .هر كدام از شما كه مرا در اين دعوت پشتيباني كند ،همو برادر،
وصي و خليفه من در ميان شما خواهد بود.از ميان آنان ،تنها علي  پاسخ حضرت را لبيك
1
گفت .آن حضرت نيز او را در همان آغاز كار ،جانشين و خليفه خود خواند.
مقام جوان
برگزیدن قائم
ِ

«رسول گرامي اسالم در ميان شما مردم جانشيني برگزيد ،همچنان كه تمام پيامبران گذشته براي
امتهاي خود برگزيدند؛ زيرا آن ها هرگز انسانها را سرگردان رها نكردند و بدون معرفي راهي
2
روشن و گذاشتن نشانههايي استوار از ميان مردم نرفتند».
در آخرين حج ،پيامبر اعظم  مأمور شد در بزرگترين اجتماع مسلمانان در غدير خم كه
برخي شمار حاضران را بيش از يكصد هزار تن دانستهاند ،آشكارا مسئله جانشينياش را اعالم
كند 3و بيم و نگراني مخالفت مردم را ناديده انگارد؛ چون مقام جانشيني منصبي الهي است.
َ
ك م ِ ْن َربِّ َ
ول ب َ ِّلغْ ما أُنْز َِل إِلَيْ َ
الر ُس ُ
ْت
ك َو إ ِنْ ل َ ْم تَ ْف َع ْل َفما ب َ َّلغ َ
خداوند خطاب به او فرمود :يا أيُّ َها َّ
ص ُم َ
رِسالَتَ ُه َو اهللُ يَ ْع ِ
ك م ِ َن النّ ِ
اس( ...مائده.)67 :
آنگاه پيامبر لب به سخن گشود و در آن انجمن بزرگ ،جانشيني علي  را كه از ساليان پيش
به صورتهاي گوناگون بيان كرده بود ،آشكار ساخت و اميرمؤمنان علي  را كه جواني 33
لي َم ْواله؛ هركه من موالي اويم،
ساله بود ،به همگان شناساند و فرمودَ « :م ْن ُكنْ ُ
ت َموال ْه َفهذا َع ٌ
 . 1بحاراالنوار ،ج  ،18ص 191 ،و 206؛ طبرى ،تفسير الطبرى ،بيروت ،بىتا ،ج ،19ص .75
 . 2نهج البالغه ،خطبه اول.
 . 3عبدالحسين امينى ،الغدير ،قم :مركز الغدير للدراسات االسالميه ، 1416 ،ج ،1ص .214
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علي هم موالي اوست».
ت َع َليْ ُك ْم ن ِ ْع َمتي َو
ت ل َ ُك ْم دينَ ُك ْم َو أَتْ َم ْم ُ
آنگاه خداوند به پيامبرش بشارت داد كه «الْيَ ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
ضيت ل َ ُك ُم اْإل ِْسال َم دينًا؛ امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم
َر ُ
2
و اسالم را براي شما [به عنوان] آييني برگزيدم(مائده.»)3 :
1

 . 1محمدبن عيسى ترمذى ،سنن الترمذى ،بيروت ،دار احياء التراث العربى ،بىتا ،ج ،5ص . 591
 . 2محمد باقر پور امینی ،جمال جوان  -جواني و ياران جوان پيامبر ،مرکز پژهش های اسالمی صدا و سیما.1378 ،
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فصل پنجم :
سوژه های سخن (چهل گلواژۀ برگزیده از سیره گفتاری پیامبراعظم)
سخنان آخرین پیامبرخدا به سبب این که به مخزن اسرار الهی وابسته است و از آن سرچشمه
می گیرد ،هماهنگ با فطرت بشری و پاسخگوی نیازهای همگان است .در مجموعۀ پیش رو
تالش شد بسیاری از سیرۀ گفتاری آن حضرت با دقت مالحظه و چهل سخن گزینش و ارایه
ِ
مخاطب مبلغان و سوژۀ سخن بودن  ،از
شود .متناسب بودن با نیاز روز  ،هماهنگی با جوام ِع
شاخصه های انتخاب این گلواژه ها به شمار می آید.
الر ُ
جل اَخاه ،فليُخْ بِر ُه إنَّ ُه يُحبُّ ُه؛ هرگاه شخصي برادرش را دوست
 .1آداب دوستي« :اذا ا َ َح َّ
ب َ
بدارد ،بايد او را از دوست داشتنش باخبر كند»( بهاءالدين خرمشاهى ،مسعود انصارى ،پيام
پيامبر،تهران 1376 ،چ  ،1ص.»)484
.2آسان گیری در کارها« :يَ ِّسروا وال تُ َع ِّسر ُوا َو ب َ ِّشروا َو ال تُنَ ِّفروا؛ آسان بگيريد و سخت مگيريد،
نويد دهيد و متنفر مسازيد(بهاءالدين خرمشاهى ،مسعود انصارى ،پيام پيامبر ،چ  ،1ص.»)506
يرجع اثنا ِن و يبقي واحدٌ :يَر ِجع
ت ثالث ٌة :أه ُل ُه و مال ُ ُه و عم ُل ُهَ :ف
.3بردنی ها و ماندنی ها«:يتبع المي ِّ َ
ُ
أَه ُل ُه و مال ُ ُه َو يب َقي َع َم ُل ُه؛ سه چيز در پي مرده ميرود :خانوادهاش ،مالش و كردارش.
دو چيز برميگردد و يك [چيز با او] ميماند :خانواده و مالش برميگردد و عملش [با او] باقي
ميماند(بهاءالدين خرمشاهى ،مسعود انصارى ،پيام پيامبر ،چ  ،1ص.»)518
الج َم ُ
الر ُجلِ اللِسانُ؛زيبايي مرد ،زبان اوست(همان،ص .»)523-522
 .4نشانه زیباییَ «:
ال فِي َّ
ُ
ِّ
بالحق ؛ به حق و درستي سخن گفتن از
صواب القو ِل
انسان«:الجمال
.5از مظاهر زیبایی
ُ
[مظاهر] زيبايي است(بهاءالدين خرمشاهى ،مسعود انصارى ،پيام پيامبر ،چ  ،1ص.»)522
 .6سرای بخشندگان «:الجنَّ ُة َدا ُر ا َال ْس ِخياءِ؛بهشت ،سراي سخاوتمندان است (پیام پيامبر ،ص ص
 378و .»)379
س بِاأل َمان َ ِة؛آنچه در مجالس ميگذرد ،امانت است(همان،
.7امانت بود ِن مباحث جلسات  «:ال َمجال ِ ُ
.»)344
.8دوبار اشتباه نکردن «:اليُ ْل ُ
المؤْ م ِ ُن م ِ ْن ُج ْح ٍر َم َّرتَيْنِ؛مؤمن از يك سوراخ دوبار گزيده
دَغ ُ
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نميشود(نهجالفصاحه ،ص  ،530روايت .»)2552
هلل ُعليهومالئكتُ ُه َو َمن َشا َء َف ْليُقِ ّلومنشا َء
.9ارزشدرودبرپیامبروخاندانشَ «:م ْنص َّلي َع َل َّي َص َّليا 
َف ْليُ ْكثِر؛اگركسيبرمنصلواتفرستد،خداوندوفرشتگانشبراودرودميفرستند(همان،ص.»)568
.10رحم در برابر رحم« «:إ ْر َح ُموا ت ُْر َح ُموا َو ا ْغفِ ُروا يُ ْغ َف ْر ل َ ُك ْم؛كسان را رحم كنيد تا به شما رحم
كنند ،ديگران را ببخشيد تا بخشيده شويد(نهج الفصاحه ،ص  ،51ح .»)263
.11برترین زن« :اِبْنتي فاطم ُة سيد ُة نساءِ
العالمين؛دخترم فاطمه سرور زنان عالم است(محمد
َ
محمدى رى شهرى ،ميزان الحكمه ،ترجمه :حميدرضا شيخى ،قم ،مؤسسه دار الحديث،1377 ،
ج اول ،صص  282و .»)283
َ
.12خاستگاه بشترین گناهان «:أ ْكث َُر خَ طايا ابْنِ آ َد َم في لِسان ِ ِه؛بيشتر گناهان فرزند آدم از زبان
اوست(نهج الفصاحه ،ص  ،83روايت .»)440
ي ُو ُجوه ِ ال َمدَّ ا ِحين؛ بر چهره ستايشگران خاك
ُّراب ف 
.13دوری از چاپلوسان «:احثُوا الت َ
بيفشانيد(نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول  (ص.»)170 :
.14نگفتن هر چیزیَ «:كفي بِال ْ َم ْرءِ كِ ْذبا أَنْ يُ َح ِّد َ
ث ل ِ ُك ِّل ما َس ِمع؛دروغگويي مرد همين بس كه
هر چه بشنود بگويد(نهج الفصاحه ،ص  ،452ح .»)2130
َ
الش ِّح أَنْ يَ ُق َ
 .15بخیل خاص َ «:کفي بِال ْ َم ْرءِ م ِ َن ُّ
ول آخُ ُذ َحقي ال أت ُْر ُك مِنْ ُه َشيْئا؛ بخل مرد همين
بس كه گويد حق خويش را ميگيرم و از چيزي نميگذرم (نهج الفصاحه،ص  ،453ح .»)2132
 .16خندان دیگران به چه قیمتی؟« َويْ ٌل ل ِ َّل ِذي يُح ِدث فيكذب لِيَ ْض َح َ
ك ب ِه القو ُمَ ،ويْ ٌل ل َ ُهَ ،و ٌ
يل
لَه؛واي به حال كسي كه سخن ميگويد و دروغ ميبندد تا گروهي را با آن بخنداند .واي به حال
او ،واي به حال او(پیام پیامبر،ص،868ح.»)1059
 .17از دالیل زیارت قبور «:زُو ُروا ال ْ ُقبُو َرَ ،فإِنَّها ت َُذ ِّكر ُك ْم اآل ِخ َرةَ؛قبرها را زيارت كنيد؛
چرا كه آن ها آخرت را به ياد شما ميآورند(پيام پيامبر ،صص  782و  ،783ح .»)531
خير َمن أَت ُْر ُك بَعدي و يُ ِ
نج ُز ِعدَتي و يَ ْقضي
.18رازدار پیامبر «:إنّ وصيّي و َموضَ ع ِس ّري و َ
ٍ
طالب؛همانا وصي من ،رازدار من و بهترين بازماندگانم و كسي كه وعدهام را
بن ابي
علي ُ
َديني ُّ
به كار ميبندد و دينم را ادا ميكند ،علي بن ابي طالب است) كنزالعمال32952 ،36419 ،؛
محمد محمدى رى شهرى ،ميزان الحكمة ،صص  254و  ،255ح .»)966
پیامبر«:إن ِّ
َّ
لكل نَب ِ ٍّي وصيّا و وارِثا و إن عليا وصيّي و وارِثي؛ هر پيامبري را
.19جانشینی
وصي و جانشيني است و همانا علي وصي و جانشين من است(محمدى رى شهرى ،ميزان
الحكمة ،ترجمه :حميدرضا شيخى ،ج  ،1قم ،دارالحديث ،1377 ،صص 254و ،255ح .»)966
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س ُك ِّل َدواءٍ؛معده ،خانه بيماري است و
.20خانه بیماری ها «:أَل ْ ِم ْعدَ ُة بَيْ ُ
ت الدّاءَِ ،و ال ْ ِح ْميَ ُة َرأْ ُ
پرهيز ،سرآمد دواهاست(نهج الفصاحه ،ص  ، 625ح .»)3084
.21ارزش صلوات «:أَولَي الن ِ
َّاس بِي يَو َم القِيا َم ِة أَكث َُر ُهم َع َل َّي َصالةً؛برترين آدميان در روز قيامت
نسبت به من ،كساني خواهند بود كه صلوات بيشتري بر من فرستاده باشند( پيام پيامبر ،صص
 568و .»)569
هلل تَ َعالي ل َ ْم يَ ْج َع ْل ِش َفا َء ُك ْم فِيما َح َّر َم َع َليْ ُك ْم؛خداوند متعال،
 .22شفاء نخواستن از حرام «:ا ِ َّن ا 
شفاي شما را در آنچه بر شما حرام كرده ،قرار نداده است(پيام پيامبر ،صص  738و  ،739ح
.»)251
الحال ِل؛عبادت هفتاد جزء دارد.
ب َ
.23هفتاد جزء بودن عبادت «:العِبا َد ُه َسبْ ُعونَ ُج ْزءا أفْ َض ُلها َط َل ُ
برترين آن در طلب روزي حالل بودن است )پيام پيامبر ،ح .»)582
الشيْ َطا ِن َو أَ َّن َّ
ب م ِ َن َّ
.24وضوگرفتن در هنگام عصبانیت «:أَ َّن الْغ َ
الشيْ َطانَ خُ لِقَ م ِ َن النَّارِ َو
َض َ
إِنَّ َما يُ ْطفِ ُئ النَّا َر ال ْ َما ُء َفإ ِ َذا َغ ِ
ب أَ َحدُ ُك ْم َف ْليَتَ َو َّض ْأ؛ ضّ أ ؛خشم از شيطان است و شيطان از آتش
ض َ
پديد آمده و آتش را بآب خاموش توان كرد وقتى يكى از شما خشمگين شود وضو گيرد(بحار
األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،70ص272 :؛ نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول
 ،)ص.»)286 :
وب ن َ ْف ِس َ
ك ؛وقتي ميخواهي
.25مهارت عیب گیری «:إِذا ا َ َر ْد َ
وب َغيْر َِك َفا ْذ ُك ْر ُعيُ َ
ت أَنْ ت َْذ ُك َر ُعيُ َ
عيبهاي ديگران را ياد كني ،عيبهاي خويشرا به ياد آر(نهج الفصاحة ،ح .»)172
.26میانه روی «:خَ يْ ُر ا ُالْ ُمورِ أُ ُ
وساطها؛بهترين كارها ميانهروي است( نهج الفصاحه ،ح.»)541
س ل َ ُه ِ
ناص ٌر ّإل اهلل؛براي كسي كه جز خدا ياوري ندارد،
هلل َ أَ 
 .27توجه به یار بی یاور َ «:
هلل َ في َم ْن لَيْ َ
خدا را در نظر داشته باشيد( نهج الفصاحة ،ح.»)485
َ
.28ارزش توبه جوانان «:أَلت َّْوب َ ُة َح َس ٌن َول ِك ْن في َّ
الش ِ
باب أ ْح َس ُن ؛ توبه نيك است ،ولي از جوانان
نيكوتر است (نهج الفصاحة ،ح.»)2006
ب فيما نُجي َو َم ْن تَخَ لَّ َ
ف َعنْها
.29خاندان نجات بخشَ «:مث َُل أ ْهلِ بَيْتي مِث ُْل َسفينَ ِة نُو ٍح َم ْن َركِ َ
َغ َر َق ؛مثل خاندان من ،چون كشتي نوح است .هركه در آن نشست ،برست و هركه از آن
بازماند ،غرق شد(نهج الفصاحة.»)2711،
ض يَ ْر َح ْم َ
.30راه جلب رحمت الهی«:ا ِ ْر َح ْم َم ْن فِيأ َال ْر ِ
السماءِ؛ رحم كن به آن كه در
ك َم ْن فِي َّ
زمين است تا رحم كند به تو آن كه در آسمان است )مروج الذهب ،ج  ،2ص 295؛ بحاراالنوار،
ج  ،77ص .»)167
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.31زیارت مومنان «:اِذا اَتا ُك ُم ال ّزائ ِ ُر َف َا ْك ِر ُمو ُه؛ چون كسي به زيارت و ديدار شما آيد او را گرامي
داريد)مروج ّ
الذهب ،ج  ،2ص .»)196
 .32فقاهت همگانی َ «:م ْن يُ ِردِ اهللُ ب ِ ِه خَ يْرا يُ َف ِّق ُه ُه فِي ِّ
الدينِ َو يُ ْلهِ ُم ُه ُر ْشدَ ُه؛هرگاه خداوند خوبي و
خير بندهاي را بخواهد ،او را در دين ،فقيه گرداند و راه درست و راستش را به او الهام كند(كنز
العمال ،ج  ،10ص .»)169
ب النّ ِ
اس م ِ ْن َد َر َج ِة الن ُّبُ َّوة ِ أَ ْه ُل الْعِ ْل ِم َو ال ْ َجهادِ؛
.33راه نزدیک شدن به درجه پیامبری «:اَقْ َر ُ
نزدیک ترین مردم به درجه پيامبري ،دانشمندان و مجاهدانند(محجة البيضاء ،ج  ،1ص .»)14
 .34جایگاه علی و فرزندانش«:اَل ْ َح َس ُن َو ال ْ ُح َسيْ ُن َسيِّدا َشبَ ِ
اب ا َ ْهلِ ال ْ َجنَّ ِة َو اَبُو ُهما خَ يْ ٌر
مِنْ ُهما؛حسن و حسين  دو سرور اهل بهشت هستند و پدر ايشان علي  بهتر از آن ها
است(عیون اخبار الرضا،ج،2ص.»)33
.35بهترین دست ها«:ا َ َاليْ ِدي ثَالث َ ٌةَ :سائ ِ َل ٌة َو ُمنْفِ َق ٌة َو ُم ْم ِس َك ٌة َو خَ يْ ُر ا َاليْدي ال ْ ُمنْفِ َق ُة ؛ دستها
سهگونهاند :خواهنده ،دهنده و بازدارنده و بهترين دستها ،دهنده است(تحف العقول ،ص.»)44
َص ُل َم ْن َق َط َع َ
الق ال ُّدنْيا َو ْال ِخ َرةِ؟ ت ِ
 .36بهترین اخالق این و آن جهانی«:اَال ا َ ُدل ُّ ُكم َع َلي خَ يْ ِر اَخْ ِ
ك
ك َو تَ ْع ُفو َع َّم ْن َظ َل َم َ
َو تُ ْعطي َم ْن َح َر َم َ
ك ؛ آيا شما را به بهترين اخالق در اين جهان و آن جهان
راهنمايي نكنم؟ بپيوندي با كسي كه از تو ببرد و ببخشي به كسي كه از تو دريغ دارد و بگذري
از كسي كه به تو ستم كرده است(تحف العقول ،ص.»)43
َ
الس ُ
ُؤج ُر
اسألُوا َر ِح َم ُك ُم اهللَُ ،فاِن َّ ُه ت َ
 .37ارزش پرسش و پرسشگری«:اَلْعِ ْل ُم خَ زائ ِ ُن َو َمفات ِ ُ
ؤالَ ،ف ْ
يح ُه ُّ
ب ل َ ُهم؛ دانش ،گنجينهها است و كليدهايش ،پرسش
لسائ ِ ُل َو ال ْ ُمت ِ َكلِّ ُم َو ال ْ ُم ْستَ ِم ُع َو ال ْ ُم ِح ُّ
ا َ ْرب َ َع ٌة :ا َ َّ
است .خداوند شما را رحمت كند ،بپرسيد؛ زيرا چهار كس مزد دارند :پرسشگر ،سخنگو،
شنوده و دوستدار آنان(تحف العقول ،ص.»)39
ب اهلل ِ
.38مشارکت نکردن در جدایی همسرانَ «:م ْن َع ِم َل فِي ُف ْر َق ٍة بَيْ َن ا ْم َرئَ ٍة َو َز ْو ِجها َع َليْ ِه َغ َض ُ
َو ل َ ْعنَتُ ُه فِي ال ُّدنْيا َو ْال ِخ َرة ِ ؛هر كس براي جدايي زن و شوهري قدمي بردارد ،مورد غضب و
نفرين خداوند در دنيا و آخرت قرار ميگيرد(وسائل الشیعه ،ج ،14ص.»)27
 .39جاودانهها «:ا َ ْرب َ َع ٌة ال تَبْ َلي :اَالَْنْبِيا ُء َو ُّ
الش َهدا ُء َو ال ْ ُع َلما ُء َو َح َم َل ُة ال ْ ُق ْرا ِن ؛چهار دستهاند كه از بين
نميروند (هميشه جاويدند) :پيامبران ،شهيدان ،دانشمندان و حامالن قرآن(مواعظ العدیده،ص
.»)125
 .40انتظار فرج «:اَفْ َض ُل ِجهادِ ا ُ َّمتِي اِنْتِظا ُر ال ْ َف َر ِج؛ بهترين كوشش امت من ،انتظار فرج است(تحف
العقول ،ص.»)31
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فصلششم:
ِ
داستانک برگزیده از زندگانی پیامبرخدا)
حکایات آفتاب (20
زندگانی پیامبرخدا سرشار از فراز و فرودهای زیبا و درس آموز است .در صفحات پیش رو
بخشی از سیره و سبک زندگانی شگفت و تاثیرگذار او برگزیده و ارایه می شود.
.1جامعۀ سه نفره مسلمانان!

عفيف كِندي ميگويد« :در اواخر دوره جاهليت و آغاز بعثت ،براي خريد لباس و عطر به مكه
رفته بودم .در آن جا با عباس بن عبدالمطلب (عموي پيامبر) كه فروشنده كاال و لوازم زندگي
بود ،ديدار كردم .در نزد او بودم و به كعبه نگاه ميكردم؛ ناگهان جواني را ديدم ،كه به سوي كعبه
آمد و به آسمان نگاه كرد .سپس رو به روي كعبه ايستاد و مشغول نماز شد .پس از چند لحظه
نوجواني آمد و در طرف راست او ايستاد ،سپس بانويي آمد و پشت سر آن دو به نماز ايستاد.
آن جوان به ركوع و سپس به سجده رفت و آن نوجوان و زن نيز ركوع و سجده بهجا آوردند.
پس به عباس گفتم :امري بزرگ و عجيب ميبينم .عباس فرمود :آري امر عظيمي است،
سپس پرسيد :آيا ميداني اين جوان ،آن نوجوان و آن زن كيستند؟ گفتم :نه .عباس فرمود :آن
جوان ،محمد بن عبداهلل و اين نوجوان ،علي و آن زن ،خديجهاست .پسر برادرم
محمد ميگويد :خداوند خالق ،وي را به اين دين فرمان داده است .سپس گفت« :سوگند به
1
خدا ،در روي زمين ،جز اين سه نفر ،كسي را بر اين دين (اسالم) نيافتهام».
 .2رموز هدیه دادن به اعضای خانواده

روزي ابن عباس در محضر مبارك رسول خدا نشسته بود و عدهاي از مهاجران و انصار نيز
در مجلس حاضر بودند .پيامبر اسالم فرمود« :هركس به بازار رود و براي خانوادهاش تحفهاي
بخرد ،مانند كسي است كه براي محتاجها صدقه برده است ».و نيز فرمود« :بايد هنگام تقسيم
كردن تحفه ،چه غذا باشد يا ميوه يا هر چيز ديگر ،اول قسمت دخترها را بدهيد بعد پسرها
را .به راستي كه هركس دختر خود را شاد كند ،مثل اين است كه غالمي از اوالد حضرت
 . 1همان  ،ص .21
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اسماعيل را آزاد كرده است و هركس پسرش را ساكت كند و نگذارد چشم او به دست
ديگران باشد و با اين كار دل او را شاد كند ،مانند اين است كه از ترس عذاب خدا گريه كرده
است و هركس كه از ترس عذاب خدا در برابر گناهانش گريه كند ،خداوند او را داخل بهشت
1
ميكند».
.3مسخره،آمرزش ندارد

سپاه اسالم براي جنگ (ظاهرا جنگ تبوك) آماده ميشد .مسلمانان در اين جنگ ،نياز شديدي
به كمك مالي داشتند .هركس هر اندازه كه ميتوانست كمك ميكرد .ابوعقيل انصاري (يا سالم
بن ُعمير) ،كارگري ساده بود كه هرچه به دست ميآورد ،خرج زندگياش ميكرد و چيزي
زياد نميآورد .بنابراين ،وي تصميم گرفت براي كمك به سپاه اسالم ،شب نيز كار كند .وي
از اين كار شبانه ،دو َمن خرما بهدست آورد .يك من آن را براي خانوادهاش كنار گذاشت و
يك من ديگر را به عنوان كمك ،به رسول خدا داد .جمعي از كوردالن منافق كه شاهد
اين ماجرا بودند ،كمك ناچيز آن كارگر زحمتكش را به مسخره گرفتند و گفتند :آيا كار لشكر
اسالم به جايي رسيده كه نيازمند يك من خرماي يك كارگر ساده است؟ اين پوزخند نيشدار
در واقع ،نوعي دهنكجي به سپاه اسالم بود .پس جبرئيل بر پيامبر اعظم نازل شد و آيات
 80-79سوره توبه را در محكوميت عمل آن مسخرهكنندگان كوردل تالوت كرد«:كساني كه از
كمكهاي مالي مؤمنان مطيع ،عيبجويي ميكنند و آنان را كه جز به مقدار ناچيز ،توان ندارند،
مسخره ميكنند ،خدا آن ها را مسخره ميكند و براي آنان عذابي دردناك است .اي پيامبر ،چه
براي آن ها استغفار كني و چه نكني ،حتي اگر هفتاد بار براي آن ها استغفار كني ،خداوند هرگز
آن ها را نميآمرزد؛ زيرا آن ها خدا و پيامبرش را انكار كردند و خداوند ،فاسقان را هدايت
2
نميكند».
.4آموزش قرآن ،مهر ازدواج

شخصي در حضور رسول خدا از زني خواستگاري كرد .پيامبر فرمود :آيا چيزي [براي
مهريه] نزد تو هست؟
گفت :نه ،اي رسول خدا ! پيامبر فرمود :به خانهات برو و چيزي بياور .مرد رفت و پس از
مدتي بازگشت و گفت :اي رسول خدا ،به خدا سوگند چيزي نيافتم.پيامبر فرمود :برو و حداقل
يك انگشتري آهني بياور! مرد رفت و برگشت و گفت :به خدا سوگند ،انگشتر آهني نيز پيدا
 . 1وسائل الشیعه ،ج ،7ص .227
 . 2تفسیر نمونه ،ج ،8ص .59
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نكردم؟ ولي اين لباس من است .حاضرم نصف آن را به اين زن بدهم .پيامبر فرمود :لباس را
اگر تو بپوشي چيزي نصيب او نميشود و اگر او بپوشد ،چيزي نصيب تو نميگردد .پس
مرد نااميد شد و برخاست كه برود .پيامبر او را پيش خود خواند و فرمود :آيا قرآن ميداني؟
گفت :بله و چند سوره را نام برد .رسول خدا فرمود :آيا اين سورهها را حفظ هستي؟
گفت :بله .رسول اهلل فرمود :اين زن را به ازدواج تو در ميآورم و مهرش آن است كه اين
1
سورهها را به او بياموزي.
 .4احترام مادر

اسماء ،دختر ابوبكر ميگويد« :مادرم به ديدار من آمد ،پس من از پيامبر خدا پرسيدم :مادر
من مشرك (بتپرست) است و به منزل من آمده ،آيا صله رحم (و رفتار خوب با او) بر من
2
الزم است؟ حضرت فرمود :آري».
.5زكات بدن

روزي رسول اكرم به اصحاب خود فرمود« :كسي كه مال و بدن او تزكيه نشود اگر چه
چهل روز يك بار باشد ،مورد لعنت است» .اصحاب پرسيدند :زكات مال را ميدانيم ،ولي زكات
بدن چيست؟ پيامبر فرمود« :گرفتار شدن بدن به آفت و مرض ،زكات آن است» .اصحاب از
شنيدن اين سخن متغير شدند و رنگ از رخسارشان پريد .چون حضرت ناراحتي آن ها را ديد،
پرسيد« :آيا ميدانيد منظورم چه بود؟» عرض كردند :نه ،يا رسول اهلل .حضرت فرمود« :آفت و
مرض بدن كه زكات آن ميباشد ،عبارت است از :مريضي ،خراش كوچك ،اصابت پاي انسان
به سنگ ،افتادن بر زمين ،ناراحتي جزئي جسمي و حتي لرزش ناگهاني و غيرعادي كه گاهي بر
3
برخي از اعضا بدن مستولي ميشود».
بداخالقی زن با عبودیت
.6تقابل
ِ

در زمان رسول خدا بانوي مسلماني زندگي ميكرد كه همواره روزه ميگرفت و به نماز
بسيار اهميت ميداد و حتي شب را به عبادت و مناجات ميپرداخت ،ولي بداخالق بود و
با زبان خود همسايگانش را ميآزرد .شخصي به محضر رسول خدا آمد و عرض كرد:
فالن زن همواره روزه ميگيرد و شبزندهداري ميكند ،ولي بداخالق است و با نيش زبانش
همسايگان را آزار ميدهد .رسول اكرم فرمود« :در چنين زني خيري نيست و او اهل دوزخ
 . 1ویژه نامه پیامبر اعظم ،مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما ،ش  ، 4ص .20
. 2ویژه نامه پیامبراعظم ،ش ،5ص .28
 . 3ویژه نامه پیامبراعظم ،ش  ،5ص . 31
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است».

1

.7سهم زنان در کارهای همسران

روزي پيامبر اعظم با اصحاب خود گرد هم نشسته بودند ،ناگاه اسما ،دختر يزيد انصاري
به حضور آن حضرت آمد و گفت :پدر و مادرم به فدايت اي رسول خدا ،من به نمايندگي از
زنان به حضور شما آمدهام تا چيزي از شما بپرسم.
خداوند تو را به عنوان پيامبر به سوي همه انسانها از مرد و زن فرستاده است و ما به تو و
خداي تو ايمان آوردهايم ،ولي دستورهاي شما ،ما زنان را در خانهها محبوس و دستمان را از
امور اجتماعي و سياسي كوتاه كرده است و در خانهها نشستهايم و به بچه داري مشغوليم و
شما مردان به سبب شركت در فعاليتهاي اجتماعي مانند :نماز جمعه ،جماعات ،عيادت بيمار
و تشييع جنازه بر ما برتري يافتهايد و از همه اينها باالتر جهاد در راه خداست كه ما از شركت
در آن محروم هستيم و اگر شما مردان براي شركت در حج و جهاد از خانه بيرون رويد ،ما
در غياب شما اموال شما را نگه ميداريم ،براي شما لباس ميبافيم و كودكان شما را پرورش
ميدهيم .آيا ما در پاداش كارهاي نيك (اجتماعي و سياسي) شما سهمي نداريم؟
پيامبر اكرم به اصحاب رو كرد و فرمود« :آيا شما تاكنون پرسشي بهتر از سؤال مذهبي
اين بانو (السماء) شنيدهايد؟» سپس رو به اسماء كرد و فرمود« :اي زن ،بشنو و به زناني كه به
نمايندگي آن ها به اينجا آمدهاي ابالغ كن .پاداش شوهرداري نيك زن و كوشش او براي
خشنود كردن شوهر و پيروي از شوهر ،برابر همه پاداشهاي (جماعت و حج و جهاد و)...
مردان است».
اسماء در حالي كه ذكر خدا ميگفت ،به سوي زنان بازگشت و سخن پيامبر را به آن ها ابالغ
كرد .همه زنان شادمان شدند و از آن پس اسماء را به عنوان نماينده خود براي فرستادن نزد
2
رسول خدا انتخاب كردند».
مجلس دانش و دانشمند
.8اولویت
ِ

مردي از انصار نزد رسول اكرم آمد و پرسيد :اي رسول خدا ،اگر جنازه شخصي در ميان
باشد كه بايد تشييع و دفن شود و مجلس علمي نيز برپاست كه ميتوان با شركت در آن از
دانش بهرهمند شد و وقت هم نيست كه در هر دو مجلس شركت كنيم ،شما شركت در كدام
يك از اينها را بيشتر دوست داري؟ رسول اكرم فرمود« :اگر افراد ديگري هستند كه همراه
 . 1بحاراالنوار ،ج  ،71ص 394
 . 2الحلقات الذهبيه ،ج  ،9ص .85
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جنازه بروند و آن را دفن كنند ،در مجلس علم شركت كن .همانا شركت در يك مجلس علم
از حضور در هزار تشييع جنازه ،هزار عيادت ،هزار شب عبادت ،هزار روز روزه ،هزار درهم
صدقه ،هزار حج غير واجب و هزار جهاد غير واجب بهتر است .اينها كجا و حضور در محضر
عالِم كجا؟ مگر نميداني كه خدا به وسيله علم ،اطاعت ميشود و عبادت خدا به وسيله علم
صورت ميگيرد .خير دنيا و آخرت با علم همراه است ،همانگونه كه شر دنيا و آخرت با جهل
1
همراه است».
.9دعای نجات بخش

به رسول خدا خبر رسيد كه جواني از مسلمانان در حال جان كندن است .حضرت بيدرنگ
كنار بستر او آمد و او را تلقين كرد و فرمود :بگو «ال اله اال اهلل» ،ولي جوان نتوانست بگويد و اين
موضوع چند بار تكرار شد .پيامبر به حاضران فرمود« :آيا اين جوان مادر دارد؟» يكي از زنان كه
آن جا بود ،گفت :آري ،من مادرش هستم .پيامبر فرمود« :آيا تو از پسرت ناراضي هستي؟» زن
گفت :آري ،حدود شش سال است كه با او سخن نگفتهام .رسول خدا فرمود« :آيا اكنون از
پسرت راضي ميشوي؟» مادر گفت :خداوند به رضاي تو اي رسول خدا ،از او راضي گردد.
آنگاهرسولخدابهجوانفرمود«:بگوالالهاالاهلل».جوانبهراحتياينجملهراتكراركرد.پيامبر
فرمود :چه ميبيني؟ جوان گفت :مرد سياه چهره زشترويي را ميبينم كه لباس چركيني بر تن دارد
و بوي متعفن از او به مشام ميرسد .باالي سر من آمده تا محل عبور نفسم را بگيرد و مرا خفه كند.
پيامبر فرمود« :بگو :اي خداوند كه عمل اندك را ميپذيري و از گناه بسيار ميگذري،
عمل نيك اندك مرا بپذير و گناه بسيارم را ببخش .همانا تو آمرزنده و مهربان هستي ».جوان
اين دعا را خواند .سپس پيامبر فرمود :اكنون چه ميبيني؟ جوان گفت :اكنون آن شخص بد
بو و بد منظر رفت و مردي زيبا ،خوش سيما ،خوش بو و خوش لباس به بالين من آمد.
ير َو يَ ْع ُفو َعنِ ال ْ َكثِي ِر اقْبَ ْل مِنِّي
ن يَ ْقبَ ُ
رسول خدا فرمود :اين دعا را تكرار كن « :يَا َم ْ
ل الْيَ ِس َ
ير إِنَّ َ
يرَ -و ا ْع ُ
الر ِحيم« ،اى كسى كه عمل اندك را مىپذيرى ،و از
ك أَن ْ َ
ت ال ْ َغ ُفو ُر َّ
ف َعنِّي ال ْ َكث ِ َ
الْيَ ِس َ
گناهان فراوان در مىگذرى ،عملى اندك را از من بپذير ،و از گناهان فراوان من بگذر ،همانا كه
تو بخشنده و مهربانى»؛ جوان تكرار كرد .آنگاه پيامبر فرمود :حاال چه ميبيني؟ جوان گفت :آن
2
مرد خوش سيما را مينگرم كه از من پرستاري ميكند .اين را گفت و از دنيا رفت.
 . 1بحاراالنوار ،ج  ،1ص .204
 . 2ابن بابويه ،محمد بن على،من ال يحضره الفقيه ،ج،1قم :دفترتبلیغات اسالمی1413،ق ،ص132 :؛ محمدتقی بن محمد باقر
مجلسی  ،زاد المعاد  -مفتاح الجنان ،بیروت :موسسة األعلمي للمطبوعات1423،ق،ص.103 :
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.10رابطه نازیبایی با سیری

رسول اكرم فرمود« :روزي برادرم حضرت عيسي در سياحت خود به شهري رسيد و
در آن جا زن و شوهري را ديد كه با هم نزاع ميكردند .نزد آن ها رفت و فرمود :دعواي شما
براي چيست؟ شوهر گفت :اين خانم ،همسر من است ،بانوي شايستهاي است و هيچ گناهي
ندارد ،ولي من دوست دارم كه از من جدا گردد .حضرت عيسي فرمود :به من بگو ،با
اينكه او بانوي شايستهاي است ،چرا ميخواهي از تو جدا گردد؟ مرد گفت :به اين دليل كه او
با اينكه پير نشده ،صورتش چروك برداشته و زيبايي خود را از دست داده است .عيسي به
زن فرمود :آيا ميخواهي زيبايي چهره خود را بازيابي؟ زن گفت :آري ،البته .عيسي فرمود:
هنگامي كه غذا ميخوري ،سير نشده از غذا دست بكش؛ زيرا هنگامي كه غذا در شكم انباشته
ميشود و زيادتر از اندازه ميگردد ،موجب از بين رفتن زيبايي صورت ميگردد .زن ،سخن
1
عيسي را گوش كرد و از آن پس غذاي خود را كم كرد و زيبايي صورتش را بازيافت».
.11رفع زمینه تهمت

روزي مالي را (به عنوان زكات يا )...به خدمت پيامبر آوردند .آن حضرت با سنجش مال و
افرادي كه در كنار مسجد ساكن بودند ،دريافت كه آن مال براي همه كفايت نميكند .بنابراين،
آن را ميان برخي از آنان كه نيازمندتر بودند ،تقسيم كرد .سپس براي اينكه ديگران به ايشان
بدگمان نشوند و فكر نكنند كه پيامبر تبعيض و بيعدالتي كرده است ،همه را جمع كرد و به
آن ها فرمود« :درپيشگاه خدا و [در حضور ]شما ،از شما عذرخواهي ميكنم .اي ساكنان كنار
سرپناههاي مسجد ،متاعي (يا پولي) براي ما آورده شد .خواستيم آن را ميان شما تقسيم كنيم،
ولي ديديم براي همه شما كافي نيست[ .بنابراين] آن را به گروهي از شما داديم كه ترس و
2
بيتابي و فشار [سختيهاي زندگي بر] آن ها بيشتر بود».
.12حسین ،پاره تن پیامبر

روزي گروهي از مسلمانان خدمت رسول اكرم آمدند و عرض كردند :اي رسول خدا ،دو
سه شب است كه ام فضل ،همسر عمويت عباس بسيار ناراحت است و گريه ميكند ،به گونهاي
كه آسايش را از ما سلب كرده است .هرچه بانوان از او درباره علت گريهاش ميپرسند ،پاسخ
نميدهد .پيامبر ،عمويش عباس را خواست و با او در اينباره گفتوگو كرد .عباس گفت :آري،
چنين است .وقتي من از او علت گريهاش را ميپرسم ،ميگويد :خوابي ديدهام كه مرا به وحشت
 . 1علل الشرايع ،ص .169
 . 2وسائل الشيعه ،ج  ،6ص .184
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انداخته است ،ولي خواب خود را براي هيچكس تعريف نميكند .پيامبر ،امفضل را خواست .از
او پرسيد« :چه خوابي ديدهاي؟» امفضل گفت :اي رسولخدا ،چند روز پيش ،هنگام ظهر اندكي
خوابيدم .خواب بسيار هولناك و عجيبي ديدم .پيامبر فرمود« :اين وقت ظهر ساعتي است كه
خواب آن دروغ نيست ،ولي هر خوابي تعبيري دارد .خواب خود را نقل كن تا من آن را تعبير كنم».
امفضل گفت :در خواب ديدم كه قطعهاي از گوشت بدن پيامبر جدا شد و آن را در دامن من
گذاشتند .رسولاكرم خنديد و فرمود« :خواب نيكي ديدهاي ،به زودي پسري از فاطمه
متولد ميشود و او را به تو ميدهد ،تا از او پرستاري كني ».پس از مدتي امام حسين متولد
شد .پيامبر ،امفضل را خواست و نوزاد را به او داد .ام فضل او را گرفت و بوسيد و در دامن خود
گذاشت .پيامبر خنديد و فرمود« :اين تعبير خواب توست كه پروردگار آن را واقعيت بخشيد.
حسين از من است و من نيز از حسين هستم .حسين عضوي از اعضاي من است،
1
گوشت او گوشت من و خون او خون من است .ما يك روحيم در دو بدن».
.13زندگی دنیا در برابر ساعتی از رو ِز قیامت

روزي پيامبر اكرم بر حصيري آرميده بود .يكي از اصحاب به حضور ايشان رسيد و ديد كه
اثر آن حصير بر پهلوي حضرت به جا مانده است .عرض كرد :اي رسول خدا ،اگر براي خود
فرش نرمي برگزيني مطلوبتر است .پيامبر در پاسخ او فرمود« :مرا به دنيا چه كار؟ َمثَل من با
دنيا همچون مسافري است كه در روز سوزان تابستان به كنار درختي ميآيد تا ساعتي از روز را
در سايه آن درخت استراحت كند .سپس ميرود و آن جا را ترك ميكند».
شخصي از پيامبر پرسيد[ :بهتر است كه] انسان در دنيا چگونه زندگي كند؟ رسول خدافرمود:
«مانند كارواني كه در حال عبور است ».سپس پرسيد :چگونه سكونت در دنيا را برگزيند؟
حضرت فرمود« :به اندازه كسي كه از كاروان عقب افتاده است ».دوباره پرسيد :ميان دنيا و
آخرت چه اندازه فاصله است؟ پيامبر خدا فرمود« :به اندازه فروخواباندن چشم ».خداوند در
آيه  35سوره احقاف ميفرمايد « :آن ها در قيامت احساس ميكنند كه تنها ساعتي از يك روز
2
در دنيا توقف داشتهاند».
ِ
.14شمشیرزن تک دست

روزي پيامبر اكرم در جمع اصحاب خود فرمود« :زيد چه زيد؟» سپس فرمود« :يك دست
او پيش از خودش به بهشت ميرود و سپس خودش به آن ميپيوندد ».پس از گذشت چهل
 . 1بحاراالنوار ،ج  ،44ص 237؛ ارشاد المفيد ،ص .234
 . 2بحاراالنوار ،ج  ،73صص  122و .123
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سال از اين ماجرا وقتي در سالهاي اول خالفت امام عليبيعت شكنان ،جنگ جمل را بر
ضد علي در بصره به راه انداختند و سپاه علي همراه با خود ايشان براي دفاع از حق با
آن ها جنگيدند ،زيد از ياران مخلص امام علي بود.
وي از مجاهدان نامي و بزرگ اسالم به شمار ميآمد و يك دستش در جنگ نهروان از بدن جدا
شده بود .با وجود اين با يك دست در جنگ جمل در ركاب اميرمؤمنان با دشمن جنگيد تا
به شهادت رسيد .او پيش از شهادت امام عليعرض كرد :من در اين جنگ كشته ميشوم.
امام به او فرمود« :از كجا ميداني؟» عرض كرد :در خواب دست بريدهام را ديدم كه از آسمان
فرود آمد و مرا به طرف باال كشاند .هنگامي كه علي به كنار جسد به خون غلتيده زيد آمد
باالي سرش نشست و فرمود[« :اي] زيد ،خدا تو را رحمت كند .تو آدم كم خرجي بودي و در
1
همان حال پشتيبان نيرومند دين به شمار ميآمدي».
.15اشکال قرآن از نگاه بهانه گیران

عدهاي از بتپرستان خدمت پيامبر آمدند و گفتند :آنچه در قرآن درباره ترك پرستش بتهاي
ما (التُ ،ع ّزي ،منات و ُهبَل) و بدگويي از آنان آمده است ،براي ما قابل تحمل نيست .اگر
ميخواهي از تو پيروي كنيم .قرآن ديگري بياور كه بر بتهاي ما ايراد نگيرد يا اين مطالب را
در قرآن كنوني تغيير بده .به دنبال اين درخواست مشركان ،آياتي بر پيامبر نازل شد« :هر گاه
آيات روشن ما بر آنان تالوت شود ،منكران معاد كه اميدوار به ديدار ما نيستند ،ميگويند :اگر تو
رسولي ،قرآني جز اين بياور يا همين را به قرآن ديگر تبديل كن .اي رسول ما ،در پاسخ آن ها
بگو ،من نميتوانم خود ،آن را تغيير دهم .من از هيچ چيز جز وحي خدا پيروي نخواهم كرد
و اگر عصيان پروردگار كنم ،از عذاب روز بزرگ (قيامت) ميترسم ».پس به اين وسيله پاسخ
2
كوبندهاي به مشركان داده شد.
.16مسئول کارشخصی
ِ

پيامبر اكرم چيزي خريده بود و به خانه ميبرد .شخصي ايشان را ديد و عرض كرد :اجازه
دهيد من اين كاال را براي شما بياورم .حضرت فرمود« :صاحب كاال ،سزاوارتر به حمل آن
3
است».
 . 1من ال يحضره الفقيه ،ج  ،2ص .141
 . 2ویژه نامه پیامبراعظم ،مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما،ش .10
 . 3همان.
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.17شکستن تابوها

جوانى به نام «زيدبن حارثه» در يكى از جنگها اسير شد و دست به دست گشت تا به رسول
خدا  رسيد و در محضر او بردهاى بود .او پدرى ثروتمند داشت كه براى خريدن پسرش
نزد پيامبر آمد و گفت :او را به من بده و فديهاش را بگير.
پيامبر فرمود :اختيار با خود اوست اگر خواست برگردد ،من بدون فديه و رايگان او را به شما
بر مىگردانم .زيد حاضر شد و سخنان پدر را شنيد و گفت :من برنمى گردم .پيامبر كه عشق و
وفادارى زيد را نسبت به اسالم و خودش مشاهده كرد ،در كنار كعبه به مردم فرمود :من او را
پسر خوانده خود قرار دادم و دختر عمه خود را كه زنى آزاد بود به عقد او كه برده بود در آورد.
در اين حركت ،پيامبر  دو عادت جاهلى را شكست .يكى اجازه داد برده ،فرزندش باشد.
1
دوم اجازه داد زن آزاد ،آن هم دختر عمه پيامبر ،همسر يك برده شود.
سالم نامناسب
.18پاسخ ،حتی به
ِ

«السام
«السالم عليك» گفتّ :
روزى يكى از دشمنان رسول خدا بر حضرتش وارد شد و به جاى ّ
عليك» يعنى مرگ بر تو ،و با كمال جسارت اين كلمه را چند مرتبه تكرار كرد ،ولى پيامبر
با داشتن قدرت انتقام تنها با كلمه «و عليك» به او پاسخ دادند .بعضى از حاضران كه خيلى
ناراحت شده بودند به رسول خدا  عرض كردند :چرا جواب اين همه توهين او را ندادى؟!
2
پيامبر  فرمود :با همان كلمه «عليك» -،آنچه مىگويى بر تو است -،جواب دادم.
.19شیوه برخورد با اشرار

جمعى از مشركان مكه به مدينه آمدند و مسلمان شدند ولى چون بيمار بودند به فرمان پيامبر
به منطقه خوش آب و هوايى در بيرون مدينه رفتند و اجازه يافتند از شير شتران زكات بهرهمند
شوند .اما چون سالم و تندرست شدند ،چوپانهاى مسلمان را گرفته دست و پاى آنان را بريده
و چشمان آن ها را كور كرده و شترهايشان را به غارت بردند و دست از اسالم برداشتند.
رسول خدا فرمان دادند آن ها را دستگير كنند و همان كارى را كه با چوپانان كرده بودند بر
سر خودشان بياورند.
ين يُ َحارِبُونَ اهللَ َو َر ُسول َ ُه َويَ ْس َع ْونَ فِى
خداوند در آيه  33سوره مائده مىفرمايد««:إِنَّ َما َج َزآ ُؤا ْ الَّ ِذ َ
 . 1گر چه اين ازدواج خيلى ادامه پيدا نكرد و كار به طالق كشيده شد و پيامبر  اين همسر طالق گرفته شده را به عقد خود
درآورد تا در اين عمل دو ضربهاى كه به دختر عمه خورده بود( :يكى همسر برده شدن و يكى آنكه آن برده هم او را نگه
نداشت )،جبران كند .به عالوه به مردم بگويد (بر خالف آداب جاهليت) گرفتن همسر پسر خوانده مثل گرفتن همسر پسر ممنوع
نيست( محسن قرائتی ،نگاهی به سیره پیامبر در قرآن ،تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن،ص.)40
. 2همان  ،ص  70به نقل از کلینی ،کافی ،ج،2ص.5
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َ
َ
َ
َ
هم َوأَ ْر ُج ُل ُهم ِّم ْن ِخ ٍ
الف أَ ْو يُنْ َف ْوا ْ م ِ َن الْ ْر ِ
الْ ْر ِ
ض َذ
ض َف َسادا ً أن يُ َق َّت ُلوا ْ أ ْو يُ َص َّلبُوا ْ أ ْو تُ َق َّط َع أيْ ِدي ِ ْ
لِ َ
ك ل َ ُه ْم ِخ ْز ٌى فِى ُّ
يم؛ همانا كيفر آنان كه با خداوند و پيامبرش
الدنْيَا َول َ ُه ْم فِى الْ ِخ َرة ِ َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
به محاربه برمىخيزند و (با سالح و تهديد و غارت) در زمين به فساد مىكوشند ،آن است
كه كشته شوند ،يا به دار آويخته شوند ،يا دست و پايشان بطور مخالف بريده شود يا آنكه از
سرزمين (خودشان) تبعيد شوند .اين كيفر ذلت بار دنيوى آنان است و در آخرت برايشان عذابى
1
عظيم است.».
 .20مدیریت هزینه ها برای مصرف بهینه

روزى پيامبر اكرم  دوازده درهم به حضرت على  داد و فرمود :لباسى براى من تهيّه
كن .على  به بازار رفت و لباسى به همان قيمت تهيّه كرد و خدمت رسول اكرم  آورد.
پيامبر فرمود :اگر لباس ارزانتر يا سادهترى بود بهتر بود .اگر فروشنده حاضر است لباس را به
او برگردان .حضرت على  لباس را برگرداند و پول را پس گرفت و خدمت پيامبر 
برگشت.
رسولخدا  با على  به سوى بازار راه افتادند ،در راه كنيزى را ديدند كه گريه مىكند،
از حالش جويا شدند .گفت :چهار درهم پول براى خريد جنس به من دادهاند ولى پول را گم
كردهام و اكنون مىترسم كه به خانه برگردم .پيامبر  چهار درهم از دوازده درهم را به او داد
و آنگاه به بازار رفتند وپيراهنى به قيمت چهار درهم خريدند.
هنگام بازگشت برهنهاى را ديدند ،لباس را به او بخشيدند و دوباره به بازار برگشته و پيراهن
ديگرى خريدند .در راه بازگشت به منزل دوباره همان كنيز را ديدند كه ناراحت است و
مىگويد :چون برگشتن به خانه طول كشيده مىترسم مرا توبيخ كنند .پيامبر  همراه كنيز به
منزل صاحبش رفت ،صاحب خانه به احترام پيامبر  كنيز را بخشيد و او را آزاد نمود .رسول
2
اكرم  فرمود :چه دوازده درهم با بركتى كه دو برهنه را پوشاند و يك نفر را آزاد كرد.

 . 1همان ،ص .77
 . 2محمد باقر مجلسی  ،بحار االنوار ،ج  ،16ص .215
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پیشسخن

چکادِ جایگاۀ والیت را می توان در این روایت به صراحت به نظاره نشستَ «:ع ْن ُز َرا َر َة َع ْن أَبِي
َج ْع َف ٍر َ ق َ
الص ْومِ َو ال ْ َو َليَ ِة
الص َلة ِ َو ال َّز َكاة ِ َو ال ْ َح ِّج َو َّ
ال :بُن ِ َي ْال ِْس َل ُم َع َلى خَ ْم َس ِة أَ ْشيَا َء َع َلى َّ
َ
يءٍ م ِ ْن َذل ِ َ
ك أَفْ َض ُل َف َق َ
َق َ
اح ُه َّن َو ال ْ َوالِي ُه َو الدَّل ِ ُ
يل
ت َو أَيُّ َش ْ
ال ُز َرا َر ُة َف ُق ْل ُ
ال ال ْ َو َليَ ُة أَفْ َض ُل ِلن َّ َها م ِ ْفتَ ُ
َع َليْهِن؛ امام باقر :دين اسالم بر پنج چيز ،يعنى نماز و زكات و حج و روزه و واليت ،بنا
شده است ،زراره مىگويد :پرسيدم :كداميك از اينها باالتر است؟ فرمود :واليت ،زيرا واليت
2
كليد آن هاست ،و «والى» 1،راهنمون مردم است به برپادارى آن ها».
ِ
بحث مهم برگزیده و به صورت
به سبب اهمیت والیت برخی از محورهای اساسی این
کاربردی تهیه و تدوین یافت .از این رو فصل اول به والیت پذیری و والیت گریزی و فصل
دوم به ِ
نقش بیمه گرایانۀ قرآن و عترت اشاره دارد که در صورت تمسک بدانها از انحرافات
گوناگو ِن اعتقادی و فرهنگی مصون می دارند .رابطه امامت و والیت عنوان فصل بعدی این
ِ
والیت مهدوی هموار می سازد .فصل پنجم نیز
بخش است که بحث را برای فصل بعد به نام
برآیند فصو ِل پیشین می باشد که به جایگاه تداومی حرکت انبیاء و اولیاء توسط والیت فقیه
ِ
اشاره میکند .در پایان 12حکایت از خیلِ
حکایات والیت انتخاب و تقدیم خوانندگان می شود.
 . 1صفت ،از« واليت» به معنى جامع آن(تكوينى و تشريعى) ،بر وزن« فعيل» مىآيد « :ولّى» -چنان كه در آيه  ،5از« سوره مائده»
آمده است .تعبير «والى» ،و ذكر اين امر مهم دينى و اجتماعى و سياسى كه والى ،راهنمون مردم است به برپادارى چهار ركن
ديگر( ،ظاهرا) مىرساند كه مقصود از آن ،حاكم و سياستمدار و مدير اجتماعى و مربّى انسانى است ،كه مردمان را با راههايى
مناسب از نظر تعليم و تربيت و ارشاد و هدايت -به اقامه اركان ديگر دين سوق مىدهد.
به اين موضوع از آن جهت اشارهاى مختصر كرديم تا بگوييم ،هدف نهايى تأسيس حكومت دينى (به نيابت از پيامبر اكرم «ص»،
يا امام معصوم «ع») ،از لحاظ اجتماعى و قضايى و اقتصادى و معيشتى -كه دين اسالم به اين صورت مؤ ّكد از آن ياد كرده است
و آن را مهمترين ركن از پنج ركن و برپادارنده آن ها شمرده است (ر.ک :حکیمی ،الحياة ،ترجمه احمد آرام ،ج ،1ص.)15 :
 . 2الکلینی  ،الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،2ص18 :؛ برقی ،المحاسن ،ج  ،1ص .286
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فصل اول :
والیت پذیری و والیت گریزی
اشاره

ولى و سرپرست حقيقى انسان خداى متعال است و پس از خداوند ،انبيا و جانشينان معصوم
آن ها بر انسان به اذن الهى واليت دارند .قرآن كريم در اين زمينه فرموده «:إِنَّما َولِي ُّ ُك ُم اهللُ َو َر ُسول ُ ُه
الصال َة َو يُؤْ تُونَ ال َّزكا َة َو ُه ْم راكِ ُعون (مائده »)55:مراد از الذين آمنوا
قيمونَ َّ
ذين آ َمنُوا ال َّ َ
َو ال َّ َ
ذين يُ ُ
در اين آيه على  است كه پس از پيامبر  خليفه و جانشين بال فصل او در امر واليت
است .در زمان غيبت معصوم نيز ،فقيه عادل جامع الشرايط ،ولى و سرپرست مومنان است.
چیستی والیت پذیری و والیت گریزی

اصطالح واليت پذيرى از زواياى مختلفى نظير كالمى ،عرفانى ،انديشه سياسى ،قابل تحليل و
بررسى است .با مراجعه به آموزه هاى اسالمى مى توان در تبيين معنا و مفهوم واليت پذيرى
به صورت مختصر چنين گفت كه واليت پذيرى اطاعت و مسئوليت پذيرى توام با شناخت
و محبت نسبت به خدا ،پیامبر خدا و اولياء الهى است كه تضمين كننده سعادت فردى و
اجتماعى انسان در دنيا و آخرت مى باشد .والیت گریزی اطاعت نکردن از ایشان و گاهی
در برابر ایشان ایستادن است.توضيح اينكه :يكى از نشانههاى ايمان تسليم واليت الهى است
كه آن نيز بدون واليت پذيرى ازپيامبر اكرم  و معصومين  ناتمام و بى فايده است .به
اعتقاد تشيع «واليت كامل» چه به معناى سرپرستى امور دنيوى و اخروى و چه به معناى واليت
باطنى و تكوينى ،منحصر به خداوند متعال ،رسولخدا  و پيشوايان معصوم  است كه
مرتبه اعالى واليت بوده و همراه با عصمت و طهارت از هر گونه پليدى و آلودگى است و
مراتب پايينتر آن ،مالزم با مرتبهاى از طهارت است كه خداوند پيروان واقعى معصومان را
نيز به مقاماتى نايل مىگرداند كه جانشين ولى و انسان كامل و خليفهاهلل تلقى مىشوند .قرآن
با انحصار واليت در سه گروه مى فرمايد«:كسانى كه واليت خدا و پيامبر او و افراد با ايمان را
1
بپذيرندپيروزند».
ب اهلل ِ ُه ُم الْغالِبُونَ (مائده.»)56:
َ « . 1و َم ْن يَتَ َو َّل اهلل َ َو َر ُسول َ ُه َو ال َّ َ
ذين آ َمن ُوا فَإِ َّن ِح ْز َ

آفتاب والیت (نگاهی به والیت در اسالم و تشیع)
ِ
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از اين منظر عشق به خدا ،در گردن نهادن به فرمان پيامبر صلىاهلل عليه و اله و سلم جلوهگر
مىشود و در اين باره حتى ائمه معصومين  مشاركت دارند«:اى پيامبر به مردم بگو اگر خدا
را دوست مىداريد ،از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارد» 1.بنابر اين اطاعت از پيامبر
صلىاهلل عليه و اله چيزى جدا از اطاعت الهى نيست ،زيرا واليت ،اطاعت و محبت پيامبر
ذين
اكرم  و ائمه اطهار  در طول واليت ،اطاعت و محبت خدا قرار دارند « :يا أَيُّ َها الَّ َ
َ
َ
الر ُس َ
ول َو أُولِي الْ ْم ِر مِنْ ُك ْم » 2آيه مذكور گوياى اين معانى و حقايق
آ َمنُوا أطي ُعوا اهللَ َو أطي ُعوا َّ
مىباشد و تنها در سايه استجابت دعوتهاى خدا و پيامبر  نيل به زندگى معقول و حيات
3
نورانى ميسور مىشود.
والیت ،مر ِز زندگی مومنانه و کافرانه(داستان)

روزى مردى خدمت اميرالمؤمنين  رسيد و پرسيد« :كمترين چيزى كه انسان در پرتو آن
جزو مؤمنان خواهد شد ،چيست؟ و كمترين چيزى كه با آن جزو كافران مىشود كدام است؟»
حضرت جواب داد« :كمترين چيزى كه انسان به سبب آن در زمره گناهكاران در مىآيد اين
است كه واليت ما را نپذيرد ».آن مرد گفت« :يا اميرالمؤمنين منظورت از ما چه كسانى است؟»
حضرت فرمود« :همانهايى كه خداوند اطاعتشان را در رديف اطاعت خود و پيامبر خود قرار
الر ُس َ
ول و أُولِى ْال ْم ِر مِنْ ُك ْم .آن مرد پرسيد« :فدايت شوم
داده است و فرمود :أطي ُعوا اهللَ َو أطي ُعوا َّ
برايم روشنتر بيان كن ».حضرت فرمود« :آنانى كه رسول خدا  در موارد مختلف و در
خطبه روز آخرش آن ها را ياد كرد و فرمود :من در ميان شما دو چيز با ارزش را به يادگار
مىگذارم .اگر دست به دامن آن ها بزنيد هرگز بعد از من گمراه نخواهيد شد كتاب خدا و
4
خاندانم كه از هم جدا نخواهند شد تا بر حوض كوثر بر من وارد شوند».
ِ
ِ
نعمت باطن
نعمت ظاهر،

از پاره اى از احاديث در ذيل بعضى از آيات مربوط به نعمت ،استفاده مى شود ،مهم ترين و
 «. 1ق ُ ْل إِ ْن ُكنْت ُ ْم ت ُِحبُّونَ اهلل َ فَاتَّب ِ ُعوني ي ُ ْحب ِب ْ ُك ُم اهلل ُ َو يَ ْغ ِف ْر ل َ ُك ْم ُذن ُوب َ ُك ْم َو اهلل ُ َغ ُفو ٌر َرحيم؛( بگو« :اگر خدا را دوست مىداريد ،از
من پيروى كنيد! تا خدا (نيز) شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است( ».آل عمران.»))31:
ذين آ َمن ُوا أَطي ُعوا اهلل َ َو أَطي ُعوا ال َّر ُس َ
َي ٍء فَ ُر ُّدو ُه إِلَى اهلل ِ َو ال َّر ُسو ِل إ ِ ْن ُكنْت ُْم
ول َو أُولِي الْمْ ِر مِن ُْك ْم فَإِ ْن تَنا َز ْعت ُْم في ش ْ
« . 2يا أَيُّ َها ال َّ َ
ْ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ً
ت ُ ْؤمِن ُونَ ب ِاهلل ِ َو الْيَ ْو ِم الخ ِر ذلك خَ ي ْ ٌر َو أ ْح َس ُن تَأويال؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر
خدا و اولو األمر [اوصياى پيامبر] را! و هر گاه در چيزى نزاع داشتيد ،آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد (و از آن ها داورى
بطلبيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد! اين (كار) براى شما بهتر ،و عاقبت و پايانش نيكوتر است( .نساء.»)59:
ذين آ َمن ُوا ا ْستَجيبُوا ِ َّل ِ َو لِل َّر ُسو ِل إ ِذا َدعا ُك ْم لِما ي ُ ْح ُ
ييك ْم َو ا ْعلَ ُموا أَ َّن اهلل َ يَ ُح ُ
ول بَي ْ َن ال ْ َم ْر ِء َو قَلْب ِ ِه َو أَن َّ ُه إِلَي ْ ِه ت ُْحشَ ُرونَ ؛
« . 3يا أَيُّ َها ال َّ َ
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامى كه شما را به سوى چيزى مىخواند كه شما را حيات
مىبخشد! و بدانيد خداوند ميان انسان و قلب او حايل مىشود ،و همه شما (در قيامت) نزد او گردآورى مىشويد! (انفال.»)24:
 . 4سليمان القندوزى الحنفى ،ينابيع المو ّده ،قم:مكتبه المحمدى 1385 ،ق ،ص .117

62

چشم در چشم آفتاب

عظيم ترين و مؤثر ترين نعمت خداوند به خلق ،نعمت واليت اهل بيت  است.
اصبغ بن نباته از امير المؤمنين ( )نقل مى كند كه حضرت فرمودند« :چه مى شود گروهى
را كه سنت پيغمبر را تغيير دادند و از وصى او اعراض كردند ،آيا نمى ترسند از نزول عذاب
ين بَدَّ لُوا ْ ن ِ ْع َم َه اهلل ِ ُك ْفرا ً َوأَ َح ُّلوا ْ َق ْو َم ُه ْم َدا َر
الهى؟ سپس اين آيه را تالوت فرمود« :أَل َ ْم ت ََر إِلَى الَّ ِذ َ
الْبَ َوارِ؛ آيا نمى بينى كسانى را كه نعمت هاى خدا را تبديل به كفر كردند و قوم خود را به نابودى
حن النِّع َم ُه الّتى اَن َع َم اهللُ بِها َعلى ِعبادِه َو بِنا يفو ُز َمن فا َز
كشاندند (ابراهيم »)28 :آنگاه فرمودند« :ن َ ُ
يو َم القِيا َم ِه؛ آن نعمتى كه خداوند بر بندگانش نازل كرده است ماييم و به وسيله ى ما در قيامت
رستگار مى شوند » 1.در سخن ديگرى ،امام صادق ( )آيه « َوذ ُكروا آال َء اهللِ» را تالوت كرد
سپس فرمودند :آيا مى دانى مراد از نعمت هاى الهى چيست؟ فرمودِ « :هى ا َ َ
عظ ُم ن ِ َع ِم اهلل ِ َعلى
خَ لقِ ِه َو هى ِواليتُنا؛ همان مراد بزرگترين نعمت خداوند بر خلقش مى باشد و آن واليت ما اهل
بيت است» 2.در ذيل آيه «أَ ْسبَغَ َع َليْ ُك ْم ن ِ َع َم ُه ظا ِه َر ًة َو با ِطنَةً» 3از امام كاظم ( )سؤال شد مراد
از نعمت ظاهرى و باطنى چيست؟
حضرت فرمودند :مراد از نعمت ظاهرى امام ظاهر و مراد از نعمت باطنى امام غائب است.
يب
راوى تعجب كرد كه مگر در بين شما ائ ّمه ،امامى هست كه غائب شود؟ فرمود « :ن َ َع ْم يَغِ ُ
َع ْن أَب ْ َصارِ الن ِ
ي َع َش َر مِنَّا » 4.امام كاظم
ين ذِ ْك ُرُه َو ُه َو ال َّثان ِ 
وب ال ْ ُمؤْ مِن ِ َ
ن ُق ُل ِ
يب َع ْ
َّاس َشخْ ُص ُه َو َل يَغِ ُ
( )اين سخن را زمانى فرمود كه هنوز امام زمان ( )متولد نشده بود و اين امر به خاطر
آماده كردن مردم و آگاه كردن آن ها از آمدن آن امام غائب است.
اين احاديث ثابت مى كند اهل بيت عموم ًا و امام زمان  خصوص ًا ،نه تنها نعمت اند بلكه
بزرگترين نعمت خداوند بر خلق اند .چرا كه خداوند به وسيله ى آن ها به ديگران نعمت مى
دهد .بى انصافى است كه كسى آب و نان و زمين و آسمان ،باد و باران ،سالمتى و عاقبت ،پدر و
 . 1اصول كافى ،ج  ،1ص .217
 . 2ال ْ ُح َسي ْ ُن ب ْ ُن مُ َح َّم ٍد َع ْن مُ َعلَّى بْنِ مُ َح َّم ٍد َع ْن مُ َح َّم ِد بْنِ ُج ْم ُهو ٍر َع ْن َعب ْ ِد اهلل ِ بْنِ َعب ْ ِد ال َّر ْح َمنِ َعنِ ال ْ َهيْث َِم بْنِ َواق ِ ٍد َع ْن أَب ِي يُو ُس َ
ف
ال أَ تَ ْد ِري َما َ
ت َل قَ َ
هلل ِ قَ َ
الْبَزَّا ِز قَ َ
ال ِه َي أَ ْع َظ ُم ن ِ َع ِم اهلل ِ َعلَى خَ ل ْ ِق ِه َو ِه َي
ال :ت ََل أَبُو َعب ْ ِد اهلل ِ ع َه ِذهِ ْاليَ َة -فَا ْذ ُك ُروا آال َء ا 
آل ُء اهلل ِ قُل ْ ُ
َو َليَتُنَا؛ الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص.217 :
ِ
ض َو أَ ْسبَغَ َعلَي ْ ُك ْم ن ِ َع َم ُه ظا ِه َر ًة َو با ِطنَ ًة َو مِ َن الن ِ
ماوات َو ما فِي الْ ْر ِ
 «. 3أَ ل َ ْم ت ََر ْوا أَ َّن اهلل َ َس َّخ َر ل َ ُك ْم ما فِي ال َّس
َّاس َم ْن يُجا ِد ُل فِي
دى َو ال ِك ٍ
تاب مُني ٍر ؛ آيا ندانستهايد كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است ،مسخّ ر شما
اهلل ِ بِغَي ْ ِر ِعل ْ ٍم َو ال ُه ً
ساخته و نعمتهاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است؟ و برخى از مردم در باره خدا بى [آنكه] دانش و رهنمود و كتابى
روشن [داشته باشند] به مجادله برمىخيزند (لقمان.«)20:
ت َسي ِّ ِدي مُو َسى ب ْ َن َج ْع َف ٍر ع َع ْن قَ ْو ِل اهلل ِ َع َّز َو
 « . 4إكمال الدين ال ْ َه ْمدَ ان ِ ُّي َع ْن َعل ِ ٍّي َع ْن أَب ِي ِه َع ْن مُ َح َّم ِد بْنِ ِزيَا ٍد الْ ْز ِد ِّي قَ َ
ال َس َأل ْ ُ
َج َل َو أَ ْسبَغَ َعلَي ْ ُك ْم ن ِ َع َم ُه ظا ِه َر ًة َو با ِطنَ ًة فَ َق َ
ت ل َ ُه َو يَ ُكو ُن فِي الْئ ِ َّم ِة َم ْن
ب فَ ُقل ْ ُ
ال الن ِّ ْع َم ُة ال َّظا ِه َر ُة ْالِ َما ُم ال َّظا ِه ُر َو الْبَا ِطنَ ُة ْالِ َما ُم الْغَائ ِ ُ
يب قَ َ
يب َع ْن أَب ْ َصا ِر الن ِ
ين ِذ ْك ُر ُه َو ُه َو الث َّانِي َعشَ َر مِن َّا ي ُ َس ِّه ُل اهلل ُ ل َ ُه ُك َّل َع ِسي ٍر َو
ن قُلُوبِ ال ْ ُم ْؤمِن ِ َ
يب َع ْ
َّاس شَخْ ُص ُه َو َل يَ ِغ ُ 
ال ن َ َع ْم يَ ِغ ُ
يَ ِغ ُ
ِير ب ِ ِه ُك َّل َجبَّا ٍر َعنِي ٍد َو ي ُ ْهل ِ ُ
ك َعلَى يَ ِدهِ ُك َّل شَي ْ َطا ٍن َمرِي ٍد َذ َ
ي ُ َذل ِّ ُل ل َ ُه ُك َّل َص ْع ٍ
ب َو ي ُ ْظه ُِر ل َ ُه ُكن ُو َز الْ ْر ِ
اك
ض َو ي ُ َق ِّر ُ
ب ل َ ُه ُك َّل ب َ ِعي ٍد َو يُب ُ
َّاس ِو َل َدت ُ ُه َو َل يَ ِح ُّل ل َ ُه ْم تَ ْس ِميَت ُ ُه َحت َّى ي ُ ْظه َِر ُه اهلل ُ َع َّز َو َج َّل فَيَ ْم َ َ
ل ب ِ ِه الْ ْر َ
اب ْ ُن َسيِّدَ ةِ ْالِ َما ِء ال َّ ِذي يَخْ َفى َعلَى الن ِ
ض ق ِ ْسطاً َو َعد ًْل َك َما
َت َج ْورا ً َو ُظلْماً .بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،51ص.151 :
مُلِئ ْ
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مادر و غيره را نعمت بداند ا ّما دين ،واليت اهل بيت و امام معصوم را نعمت نداند نعمت بزرگى
كه شكر فراوانى نياز دارد و شكر آن چيزى جز محبت و اطاعت از ايشان نيست.
واليت نعمتى گرانسنگ است كه درك وهضم آن وخود را در مسير هدايت والئى قرار دادن،
سبب مى شود انسان در صراط مستقيم قدم بگذارد وصراط مستقيم آخرش بهشت ورضوان
الهى خواهد بود .و به طبع ،قدر ندانستن این نعمت و حتی تحقير ،شماتت ،استهزا و عيبجويى
از مؤمنان و افراد خودى؛ نيز يكى ديگر از مظاهر واليت گريزى (واليت عام) و واليت ستيزى
است که به طور غالب از منافقان سر می زند.
پاسخ به دو شبهه

مزد رسالت پیامبر اسالم در قرآن دو چیز بیان می شود! در واقع مزد رسالت پيامبر صلى اهلل
عليه وآله چيست؟ در این صورت بر ما وظیفه ای است؟
پاسخ :پيامبر اسالم نيز مانند پيامبران ديگر از مردم درخواست مزد مادى نداشت ،ولى چندين
مرتبه از طرف خداوند با كلمه (قل) مأمور شد تا مزد معنوى را كه به نفع خود مردم است ،از
مردم تقاضا كند 1.اين مزد معنوى نيز در دو تعبير آمده است .يك بار مىفرمايد :من هيچ مزدى
نمىخواهم جز آنكه هر كه خواست راه خدا را انتخاب كند(« ُق ْل ما أَ ْسئَ ُل ُك ْم َع َليْ ِه م ِ ْن أَ ْج ٍر إ ِ َّال
َم ْن شا َء أَنْ يَت َِّخ َذ إِلى َربِّ ِه َسبي ً
ال ؛ فرقان،)»57 ،و يك بار در آيه مورد بحثُ « :ق ْل ال أَ ْسئَ ُل ُك ْم َع َليْ ِه
ى ؛ بگو« :به ازاى آن [رسالت] پاداشى از شما خواستار نيستم ،مگر
أَ ْجرا ً إِالَّ ال ْ َم َو َّد َة فِي ال ْ ُق ْرب 
دوستى درباره خويشاوندان( ».شوری »)23:بنابراين مزد رسالت دو چيز است :يكى انتخاب راه
خدا و ديگرى مو ّدت قربى .جالب آنكه در هر دو تعبير كلمه ّ
«ال» مطرح شده است ،يعنى مزد
من تنها همين مورد است.
با كمى تأمل مىفهميم كه بايد راه خدا و مو ّدت اهل بيت يكى باشد ،زيرا اگر دو تا باشد،
تناقض است ،يعنى نمىتوان گفت :من فقط تابستانها مطالع ه مىكنم و بار ديگر گفت :من
فقط زمستانها مطالعه مىكنم .زيرا محصور بايد يك چيز باشد.
پيامبر اسالم از طرف خداوند يك بار مأمور مىشود كه به مردم بگويد :مزد من تنها انتخاب راه
خداست و بار ديگر مأمور مىشود كه بگويد :مزد من فقط مو ّدت قربى است .در واقع بايد اين
دو درخواست يكى باشد .يعنى راه خدا همان مو ّدت قربى باشد.
از طرفى مو ّدت با دو چيز مالزم است :يكى شناخت و معرفت ،زيرا تا انسان كسى را نشناسد
نمىتواند به او عشق بورزد .دوم اطاعت ،زيرا مو ّدت بدون اطاعت نوعى تظاهر و رياكارى
َي ٍء َشهيد؛ بگو :هر اجر و پاداشى از شما خواستهام
 «. 1ق ُ ْل ما َس َألْت ُُك ْم مِ ْن أَ ْج ٍر فَ ُه َو ل َ ُك ْم إِ ْن أَ ْجر َِي إِالَّ َعلَى اهلل ِ َو ُه َو َعلى ُك ِّل ش ْ
براى خود شماست اجر من تنها بر خداوند است ،و او بر همه چيز گواه است! (سبا.»)47:
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و دروغ و تم ّلق است .پس كسانيكه دستورات خود را از غير اهل بيت پيامبرعليهم السالم
مىگيرند ،راه خدا را پيش نگرفتهاند .اين از ديدگاه قرآن.
ا ّما از نظر عقل .پاداش بايد همسنگ و هموزن عمل باشد .رسالت ،جز امامت كه ادامه آن است
هم وزنى ندارد ،مزد رسالت ادامه هدايت است ،مزد يك معصوم ،سپردن كار به معصوم ديگر
است .مزد عادل آن است كه زحمات او را به عادل ديگر بسپاريم.
عقل مىگويد :تا لطف هست بايد ّ
تشكر نيز باشد و اگر امروز لطف پيامبر شامل حال ما شده
و ما به اسالم هدايت شدهايم بايد مزد رسالتش را بپردازيم و اگر مزد رسالت ،مو ّدت قربى
است ،امروز هم بايد ُقربايى باشد تا نسبت به او مو ّدت و اطاعت داشته باشيم .آرى ،امروز هم
بايد نسبت به حضرت مهدى مو ّدت داشته و نسبت به او مطيع باشيم .مگر مىشود بگوييم
مسلمانان صدر اسالم مأمور بودند مزد رسالت را بپردازند و نسبت به قربى مو ّدت داشته باشند،
ولى مسلمانان امروز يا اين وظيفه را ندارند و يا قربايى نيست تا به او مو ّدت بورزند و مزد
رسالت را بپردازند.
البتّه مو ّدت حضرت مهدى در زمان غيبت ،عمل به پيامهاى او و رفتن در راه كسانى است
كه او ما را به آنان سپرده است ،يعنى فقهاى عاد ل و بي هوا و هوس .عقل انسان از اينكه مو ّدت
قربى پاداش پيامبرى قرار گرفته كه صدها مليون نفر را به هدايت و سعادت و فضل كبير الهى
رسانده مىفهمد كه قربى و كساني كه مورد مو ّدت هستند ،برترين افراد بشر و معصومند .زيرا
هرگز مو ّدت گنهكار پاداش پيامبر معصوم قرار نمىگيرد .نمىتوان باور كرد كه مو ّدت افرادى
گنهكار بر مسلمانان جهان در طول تاريخ واجب باشد و هيچ فرقهاى از مسلمانان (غير از شيعه)
رهبران خود را معصوم نمىداند و هيچ فرد يا گروهى تاكنون نه براى امامان معصوم گناهى نقل
كرده و نه براى آن بزرگواران استادى نام برده است.
عقل مىگويد :گذاشتن دست بشر در دست غير معصوم نه تنها ظلم به انسانيّت است ،بلكه
ظلم به تمام هستى است .زيرا هستى براى انسان آفريده شده (تمام آيات (خلق لكم)( ،سخّ ر
لكم) و (متاعا لكم) نشانهى آن است كه هستى براى انسان است) و انسان براى تكامل واقعى
و معنوى و خدايى شدن و آيا سپردن اين انسان با آن اهداف واال به رهبران غير معصوم ،ظلم
به او و ظلم به هستى نيست؟
ت او زير بنا و پايه و اساس دين شناخته شده است 1،و اگر
اگر در روايات ،رهبر معصوم و والي 
َ . 1ع ْن أَب ِي َج ْع َف ٍر ع قَ َ
ي ْالِ ْس َل ُم َعلَى خَ ْم ٍ
ال :بُن ِ َ
ي ٍء َما ن ُو ِد َي ب ِال ْ َو َليَ ِة يَ ْو َم
الص ْو ِم َو ال ْ َح ِّج َو ال ْ َو َليَ ِة َو ل َ ْم يُنَا َد ب ِشَ ْ
الص َلةِ َو الز ََّكاةِ َو َّ
س َّ
ال ْ َغ ِديرِ؛ اسالم بر پنج چيز بنا شده است :نماز و زكات و روزه و حج و واليت ،و هيچ يك آن ها آن گونه كه واليت در روز
غدیر مطرح شده است مطرح نگشته است(الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،2ص.»)21 :
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معرفى شده است 1،و اگر نماز بى
حضرت على تقسيم كننده مردم ميان بهشت و دوزخ ّ
توسل
ت پذيرفته نمىشود 2،و اگر مو ّدت اهل بيت ،حسنه و نيكى اس 
والي 
ت 3و اگر زيارت و ّ
4
به آنان سفارش شده ،همه به خاطر همان جوهر كيميايى مو ّدت است.
اگر اهلبيت تنها پنج نفرند ،چرا اين آيه در ميان جمالتى قرار گرفته كه مربوط به زنان پيامبر
است؟
پاسخ :الف :جملهى «ان ّما يريد اهلل  5»...به صورت جداگانه نازل شده ولى هنگام جمع آورى
قرآن در اين جا قرار گرفته است.
ب :به گفتهى تفسير مجمع البيان ،رسم فصيحان و شاعران و اديبان عرب اين بوده كه در البالى
مطالب معمولى حرف جديد و مه ّمى مطرح مىكنند تا تأثيرش بيشتر باشد .چنانكه در ميان
توجه
اخبار صدا و سيما ،اگر گوينده يك مرتبه بگويد :به خبرى كه هم اكنون به دستم رسيد ّ
فرماييد ،اينگون ه سخن گفتن يك شوك روانى و تبليغاتى ايجاد مىكند .نظير اين آيه را در آيهى
ت و امامت و كمال دين و تمام نعمت
سوم سورهى مائده خوانديم كه مطلب مربوط به والي 
و يأس ك ّفار و رضاى الهى ،در كنار احكام مربوط به گوشت خوك و خون ،نازل شده است.
ج :در ميان سفارشها به زنان پيامبر  ،يك مرتبه مىفرمايد :خدا ارادۀ مخصوص بر عصمت اهل
بيت دارد ،يعنى اى زنان پيامبر! شما در خانهاى هستيد كه معصومينعليهم السالم هستند و حتم ًا
بايد تقوا را بيشتر مراعات كنيد.
د :در مورد اهلبيت ضمير جمع مذكر به كار رفته كه نشان غالب بودن مردان است ،به خالف
است(بيوتكن،
جمالت مربوط به زنان پيامبر كه در آن ها از ضمير جمع مؤنث استفاده شده
ّ
6
اقمن -عنكم ،يط ّهركم).
 . 1قَ َ
ُوح َو ب ِ َمن ْ ِزل َ ِة إِ ْس َح َ
ال َر ُسو ُل اهلل ِ ص ل ِ َعل ِ ِّي بْنِ أَب ِي َطال ِ ٍ
اق مِ ْن
ب ع يَا َعل ِ ُّي أَن َْت مِن ِّي ب ِ َمن ْ ِزل َ ِة ِهبَ ِة اهلل ِ مِ ْن آ َد َم َو ب ِ َمن ْ ِزل َ ِة َسا ٍم مِ ْن ن ٍ
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يسى إ ِل أن َّ ُه ل نَب َِّي ب َ ْعدي يَا َعل ُّي أن َْت َوصيِّي َو خَ لي َفتي فَ َم ْن َج َحدَ
إِب ْ َرا ِه َ
يم َو ب ِ َمن ْ ِزل َ ِة َها ُرونَ مِ ْن مُو َسى َو ب ِ َمن ْ ِزلة َش ْم ُعونَ م ْن ع َ
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يم ال ْ َجن َّ ِة َو الن َّا ِر ب ِ َم َحبَّت ِ َ
ك ي ُ ْع َر ُ
ين َو ال ْ ُكفَّا ِر(.
ف الْب ْ َرا ُر مِ َن ال ْ ُف َّجا ِر َو ي ُ َمي َّ ُز بَي ْ َن الْش َْرا ِر َو الْخْ يَا ِر َو بَي ْ َن ال ْ ُم ْؤمِن ِ َ
مِ ْن ن َ ِظي ٍر يَا َعل ِ ُّي أَن َْت قَ ِس ُ
األمالي( للصدوق) ،النص ،ص.)47 :
 . 2بحار ،ج  ،27ص .167
 . 3بحار ،ج  ،43ص .362
 . 4ر .ک به  :محسن قرائتی ،تمثيالت تفسير نور ،ص.121 :
آتين الزَّكا َة َو أَ ِط ْع َن اهلل َ َو َر ُسول َ ُه إِنَّما يُري ُد اهلل ُ
 . 5آیه تطهیرَ :و قَ ْرنَ في بُيُوت ِ ُك َّن َو ال تَبَ َّر ْج َن تَبَ ُّر َج الْجا ِهلِي َّ ِة ْالُولى َو أَق ِ ْم َن َّ
الصال َة َو َ
ت َو ي ُ َط ِّه َر ُك ْم تَ ْطهيرا ؛ و در خانههايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهلي ّ ِ
س أَ ْه َل الْبَي ْ ِ
ت قديم زينتهاى خود را
لِي ُ ْذ ِه َ
ب َعن ُْك ُم ِّ
الر ْج َ
آشكار مكنيد و نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و فرستادهاش را فرمان بريد .خدا فقط مىخواهد آلودگى را از شما خاندان
[پيامبر] بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند (احزاب.»)33:
 . 6ر.ک به :محسن قرائتی ،تمثيالت تفسير نور ،ص.105 :
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انتقاد از والیت فقیه یعنی والیت گریزی ؟
بر اساس روايات و داليل متعدد ديگر پيروى از فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت ،در امتداد
همان اطاعت و پيروى از امام معصوم است .در این صورت مخالفت با ولی فقیه باعث والیت
گریزی می شود یا خیر؟بيانات و نظرات ولى فقيه سه بخش است:
 .1فتوا كه فقط براى مقلدان او الزماالجرا است.
. 2توصيهها و بيانات ارشادى كه نقش عمده آن آگاهى بخشى ،روشنگرى و هدايت است.
كه نه تنها الزامى نمىآورد بلكه انتقاد ،بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتى اگر
شخصى ،نظرى مخالف با رهبرى داشت ،اطاعت از اين گونه توصيههاى رهبرى -تا جايى
كه با قانونى مخالفت نكند الزامى نيست .در اين موارد او مىتواند بلكه بنا به اهميت موضوع
بايد آراى خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد .البته آراى خود
را در سطح جامعه ،نبايد به گونهاى تبليغ كند كه باعث بىحرمتى و تضعيف رهبر و حكومت
اسالمى شود.
. 3احكام حكومتى كه يا مستقيم ًا خود ولى فقيه صادر مىكند و يا از مجارى قانونى (مانند
مجلس شوراى اسالمى) صادر مىشود در اين بخش اطاعت از دستورات و احكام واليى يا
قوانين مدون جمهورى اسالمى -كه به يك اعتبار احكام ولى فقيهاند براى همگان (حتى غير
مقلدان او) الزم و واجب است و تخ ّلف از آن به هيچ وجه جايز نيست (حتى اگر شخصى آن
قانون را خالف مصلحت بداند) زيرا روشن است در هر قانون و كشورى ،اگر رعايت قوانين و
دستورات الزامى ،تابع سليقههاى متنوع شود ،آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن
ضمانت اجرايى نخواهد داشت .البته در همين موارد هم -به ويژه قبل از صدور حكم تحقيق
و بحث علمى ،مىتواند به عنوان مشورت براى حكومت اسالمى ارائه شود .در نهايت مرجع
تصميمگيرى ،شخص ولىفقيه يا مجارى قانونى منصوب از ناحيه او است.
رسیدگی به یک پرونده (آيه واليت از دیدگاه شیعه و سنی)

آیاتی که در مکتب تشیع از آن ها برای امامت و والیت امام اول شیعیان استفاده می شود زیاد
است ولی یک آیه به «آیه والیت» مشهور است  .به سبب گذرا بود ِن این نگارش ،در این جا
از منظر تشیع و تسنن تنها همین آیه به طور اجمالی بررسی می شود «:إِنَّما َولِي ُّ ُك ُم اهللُ َو َر ُسول ُ ُه
الصال َة َو يُؤْ تُونَ ال َّزكا َة َو ُه ْم راكِ ُع َ
ون؛ ولى و سرپرست شما تنها
يمونَ َّ
ين آ َمنُوا ال َّ ِذ َ
َو ال َّ ِذ َ
ين يُقِ ُ
خداست و رسول او و كسانى كه ايمان آورده ،نماز را به پا مىدارند و زكات مىپردازند در
حالى كه در ركوعند(مائده.»)55:
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شأن نزول

بسيارى از محدثان و مفسران اهل سنت آوردهاند كه اين آيه در شأن حضرت على  نازل
شده است .عالمه امينى روايات مربوط به نزول اين آي ه درباره اميرمؤمنان را از حدود بيست
كتاب اهل سنت با ذكر دقيق منبع نقل كرده است 1.از جمله ابواسحاق ثعلبى در تفسيرش
از ابوذر غفارى كه خود شاهد ماجرا بوده است نقل مىكند« :روزى با پيامبر در مسجد نماز
مىگذاردم كه سائلى درخواست كمك كرد ولى كسى به او چيزى نداد .او دست به آسمان بلند
كرد و گفت:
خدايا! گواه باش كه من در مسجد پيامبر تو تقاضاى كمك كردم ولى كسى چيزى به من نداد.
على  مشغول نماز و در حال ركوع بود .او در اين حال به انگشت كوچك دست راستش كه
در آن انگشترى بود اشاره كرد ،سائل نزد او آمد و در برابر ديدگان پيامبر انگشتر را از انگشت او
گرفت .آنگاه پيامبر رو به آسمان نمود و فرمود :بار خدايا! برادرم موسى از تو درخواست نمود
كه سينهام را گشاده دار  ...و برادرم هارون را وزير و پشتيبان و شريك در امر من قرار ده ،تو
او را فرمودى :من به زودى تو را به وسيله برادرت نيرومند مىسازم و شما را پيروزى مىدهم.
خداوندا! من محمد پيامبر و برگزيده توام ،به من شرح صدر ده و كار را بر من آسان كن و على
را براى من وزيرى از اهل بيتم قرار ده و به وسيله او مرا پشتيبانى نما .هنوز دعاى پيامبر تمام
نشده بود كه جبرئيل از جانب خدا فرود آمد و گفت اى محمد! بخوان«:إِنَّما َولِيُّ ُك ُم اهللُ َو َر ُسول ُ ُه
ون ؛ بنابراين نزول اين آيه در مورد
الصال َة َو يُؤْ تُونَ ال َّزكا َة َو ُه ْم راكِ ُع َ
يمونَ َّ
ين آ َمنُوا الَّ ِذ َ
َو الَّ ِذ َ
ين يُقِ ُ
اميرمؤمنان جاى ترديد نيست(مائده.»)55:
3
برخى برآنند كه روايات متضافر 2بلكه متواتر از طريق شيعه و سنى در اين باره نقل شده است.
شاعر صحابى حسانبن ثابت انصارى نيز اين واقعه را به نظم آورده و در پارهاى از ابيات آن
خطاب به اميرمؤمنان  مىگويد:
و انت الذى اعطيت اذ انت راكع

فانزل فيك اهلل خير واليه

زكوة فدتك نفوسالقوم يا خير راكع
و بينها فى محكمات الشرايع

1

«تو بودى كه در حال ركوع زكات بخشيدى؛ جانها به فداى تو اى بهترين ركوعكنندگان .از
پس آن خداوند بهترين واليت را در حق تو نازل كرد و آن را در ناموس استوار خويش بيان
نمود».
. 1ر.ک  :عبدالحسين احمد االمينى النجفى ،الغدير فى الكتاب و السنة و االدب ،ج  ،2ص  52و  ،53تهران ،دارالكتب االسالميه.
 . 2متضافر؛ خبرى را گويند كه نقل كننده آن متعدد باشد ولى به حد تواتر نرسد.
. 3ر .ک :ناصر مکارم شیرازی ،پيام قرآن ،تهران  :دارالکتب االسالمیه ،1377 ،ج  ،9ص .204
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داللت بر امامت

 .1كلمه «انما» مفيد حصر است ،يعنى داللت بر وجود چيزى به نحو انحصارى دارد.
 .2واليت در آيه به معناى زمامدارى ،سرپرستى و جواز تصرف در امور است.
ين آ َمنُوا  ...چنان كه گذشت حضرت على  مىباشد.
 .3مراد از الَّ ِذ َ

1

نتيجه

مراد آيه اين است كه تنها كسى كه بر مسلمانان واليت و پيشوايى و حق سرپرستى و تصرف
در امور آنان را دارد خداست و در طول واليت او پيامبر و سپس امام على  .بنابراين آيه ياد
شده با اثبات حصر واليت براى خدا ،پيامبر و امام هرگونه واليتى در عرض آن ها را مردود و
نامشروع معرفى مىكند .بنابراين بدين وسيله امامت و واليت بالفصل اميرمؤمنان  پس از
پيامبر از نظر قرآن روشن و مبرهن مىشود.
ت
ديدگاه اهل سن 
غالب اهل سنت برآنند كه آيه شريفه ربطى به مسأله امامت ندارد .عمدهترين اشكاالت آنان از
قرار زير است:
اشكال او ل اهل سنت بر آیه والیت
«ولى» در آيه به معناى ياور و دوستدار است ،نه به معناى سرپرست ،زمامدار و يا كسى
كلمه ّ
كه اولويت و حق تصرف در امور را دارد.
نقد:

یک .بسيارى از ارباب لغت عهدهدارى و سرپرستى را معناى كلمه «ولى» دانستهاند از جمله:
راغب اصفهانى مىنويسدَ « :واليت؛ يعنى يارىكردن و ِواليت يعنى زمامدارى و سرپرستى امور،
و گفته شده است كه ِواليت و َواليت مانند دِاللت و َداللت است و حقيقت آن سرپرستى است
2
ولى و موال نيز در همين معنا به كار مىرود».
ابن اثير مىنويسد« :ولى؛ يعنى ياور و هر كس امرى را بر عهده گيرد موال و ولى آن است».
ث «من كنت مواله فعلى مواله» و سخن عمر كه
سپس مىگويد« :و از همين قبيل است حدي 
3
ولى مؤمنان گشتى» .صاحب صحاح اللغة
به على  گفت تو موالى هر مؤمنى شدى؛ يعنى ّ
مىنويسد« :هر كس سرپرستى امور كسى را به عهده گيرد ،ولى او است»4.در مقاييس اللغة
1
2
3
4

 .ر .ک :كتابهاى تفسيرى از جمله :تفسير روح المعانى ،كفاية الطالب و ...
 .الراغب االصفهانى ،معجم مفردات الفاظ القرآن ،ص .570
 .ابوالحسن علىبن عبدالواحد ،ابن اثير ،النهاية فى غريب الحديث و االثر ،ج  ،5ص .227
 .اسماعيلبن حماد ،الجوهرى ،الصحاح فى اللغه ،تحقيق احمدبن عبدالغفور عطار ،بيروت ،دارالعلم للماليين ،ج  ،6ص .2528

آفتاب والیت (نگاهی به والیت در اسالم و تشیع)
ِ

69

آورده است« :هر كس زمام امر ديگرى را به عهده گيرد ،ولى او است».
«ولى» در اين آيه را به ياور و يا
دو .قرائنى وجود دارد كه براساس آن ها نمىتوان كلمه ّ
دوستدار معنى كرد .يكى از اين قرائن حصر در آي ه انما است كه واليت را منحصرا ً از آن خدا
و رسول و حضرت على  دانسته است در حالى كه اگر واليت به معناى ياورى و دوستى
بود نه تنها انحصار معنا نداشت بلكه معارض با آياتى مىشد كه مؤمنان را پشتيبان و يار و ياور
يكديگر قلمداد مىكند.
1

م اهل سنت بر آیه والیت
اشكال دو 

ت جمع آمده است؟
اگر مراد آيه پس از خدا و پيامبر حضرت على  مىباشد ،چرا به صور 
پاسخ:
یک .اين گونه استعماالت هم در زبان عربى به طور عام شايع است و هم نمونههاى مختلفى
در قرآن مجيد دارد.
به عنوان مثال قرآن مىفرمايد «:يَ ُقولُونَ لَئ ِ ْن َر َج ْعنا إِلَى ال ْ َم ِدينَ ِة لَيُخْ ر َِج َّن الْ َع ُّز مِنْ َها الْ َذ َّل َو ِل ِالْعِ َّز ُة
ين ال يَ ْع َل ُم َ
ون؛ مىگويند :اگر به مدينه برگرديم ،قطع ًا آن كه
ين َو ل ِك َّن ال ْ ُمنافِقِ َ
َو ل ِ َر ُسول ِ ِه َو ل ِ ْل ُمؤْ مِن ِ َ
عزتمندتر است آن زبونتر را از آن جا بيرون خواهد كرد ولى عزت از آ ِن خدا و از آ ِن پيامبر او
و از آ ِن مؤمنان است؛ ليكن اين دورويان نمىدانند(منافقون.»)8:
در حالى كه مفسران اتفاق نظر دارند كه گوينده اين سخن تنها يك نفر يعنى عبداهللبن ابى رئيس
2
منافقان بوده است و «يقولون» به او اشاره دارد.
ين آ َمنُوا » جمع است و در معناى مفرد به كار نرفته ،بلكه مصداق
دو .در آيه واليت عبار 
ت «الَّ ِذ َ
خارجى آن در زمان نزول آيه منحصر به حضرت على  است .مفسران شيعه و سنى سه
احتمال را درباره راز اين گونه سخن گفتن در آيه ياد شده مطرح ساختهاند كه عبارت است از:
ل3؛ دو .تنظيم و احترام نسبت به اميرمؤمنا ن4؛ سه.
یک .ترغيب ديگران به كسب اين گونه فضاي 
5
ت.
بازدارى از افروختن حس حسادت و كينه نسبت به آن حضر 
در اين باره به سخن زمخشرى از مفسران برجسته اهل سنت بسنده مىكنيم :اين آيه در شأن
ين آ َمنُوا (با اينكه در مورد يك
سر اينكه لفظ جمع در آيه آمده الَّ ِذ َ
على  نازل شده است و ّ
فرد بيشتر نيست) آن است كه مردم را به چنين فعلى ترغيب كند و بيان فرمايد كه بر مؤمنان
1
2
3
4
5

 .معجم مقاييس اللغه ،ج  ،6ص .141
 .عالمه امينى در الغدير ،ج  ،3ص  163 -167بيست مورد از اين گونه استعماالت در قرآن را گردآورده است.
 .جار اهلل محمودبن عمر زمخشرى ،الكشاف عن حقائق غوامض القرآن ،ج  ،1تهران :ناصر خسرو 1406 ،ق ،ص .649
 .فضلبن حسن طبرسى ،مجمع البيان ،ج  ، 3 -4تهران :ناصر خسرو ،دهم 1416 ،ق ،ص .326
 .سيد ابوالحسن شرف الدين موسوى ،المراجعات ،مراجعه  ،42تهران :بعثت ،ص .،164
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الزم است اينگونه فضليتها را كسب كنند و بر خير و احسان و دستگيرى از فقرا بكوشند.به
طورى كه حتى به اندازه يك نماز ،آن را به تأخير نيندازند.
م اهل سنت بر آیه والیت
اشكال سو 

چگونه ممكن است كسى مانند امام على  كه تير از پاى مباركش در نماز بيرون آوردند
متوجه نشد ،در حال نماز به درخواست شخصى توجه كرده باشد؟
پاسخ:
یک .اصل صدقه دادن در حال نماز فضيلتى بسيار بزرگ است كه خداوند آن را در كتاب خود
ستوده و به عنوان الگويى نيكو به امت اسالمى معرفى كرده است ،بنابراين با توجه به محبوب
بودن اين عمل نزد خداوند نمىتوان آن را نوعى مانع و حاجب بين توجه انسان به خدا و
حضور قلب به حساب آورد .آنچه مانع حضور قلب است توجه به امور مادى و دنيايى بدون
ارتباط با خدا و فاقد انگيزههاى الهى و معنوى است.
دو .اولياى الهى حاالت متفاوتى از جهت مراتب دارند .به عبارت ديگر اگر چه حضور و توجه
قلبى آنان به خدا دائمى و هميشگى است ،اما اين توجه باطنى داراى مراتب و درجاتى است.
استاد مطهرى در اين باره به حاالت پيامبر اشاره نموده كه گاه در حال نماز چنان جذبهاى پيدا
مىكرد كه طاقت نمىآورد اذان تمام شود و مىفرمود « :أَرِ ْحنَا يَا ب ِ َلل!»1؛ «زود باش كه نماز را
شروع كنيم» ،و گاه نيز در حال سجده نوههايش امام حسن  يا امام حسين  بر شانهاش
سوار مىشدند و آن حضرت با آرامش صبر مىكرد تا كودك برخيزد.
سه .در نگرش عرفانى حالتى كه امام در نماز صدقه دادند حضور قلب و جذبهاى كاملتر از
زمانى است كه تير از پايش درآوردند و متوجه نگرديد.زيرا موقعى كه انجذاب كامل شود در آن
حالت برگشت وجود دارد ،يعنى شخص چنان توجهش به خدا كامل است كه در عين توجه
به خدا تمام هستى را مشاهده مىكند 2.به عبارت ديگر در اين باره سه حالت متصور است:
ِ
حالت بسيارى از
اول .حالتى كه انسان در اثر توجه به ماسوى اهلل از خدا غافل باشد(.اين
انسانها در شرايط مختلف زندگى است .در اين حالت توجه به غيرخدا حجاب توجه و التفات
به ذات حق است).
دوم .حالتى كه انسان در اثر توجه به خدا از غيرخدا غافل باشد .اين مرتبه جذب ناقص است
ول َوق ْ ِ
الص َلةِ َو يَ ُق ُ
 . 1أَ َّن النَّب َِّي َ كانَ يَنْتَ ِظ ُر ُدخُ َ
ول أَ ِر ْحنَا يَا ب َِلل(مفتاح الفالح في عمل اليوم و الليلة من الواجبات و
ت َّ
المستحبات (ط  -القديمة) ،ص)182 : از حضرت ختمى پناه (عليه و آله صلوات اهلل) مروى است كه در وقت دخول اوقات
نماز ،به بالل مىفرموده است كه«:ارحنا يا بالل» يعنى:به راحت انداز ما را اى بالل ،يعنى :اذان گو تا ما به عبادت حقّ كه راحت
و ل ّذت ما در او است ،مشغول شويم (شرح مصباح الشريعة  /ترجمه عبد الرزاق گيالنى ،ص.)18 :
 . 2ر.ک  :استادمطهری ،امامت و رهبرى ،قم :صدرا  ،ص  180و . 182
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ِ
حجاب غيرخداست.
كه در آن توجه به خدا مانع و
سوم .مرتبه جذبه و فناى كامل كه در آن هيچ حجابى نيست و شخص چنان توجهى به خدا
دارد كه در پرتو مشاهده جمال او پرتوها و جلوههاى جمال او كه سراسر هستى را آكنده است
نيز مشاهده مىكند .بنابراين در اينجا دو توجه نيست ،بلكه يك توجه كامل است كه همه چيز
را فرامىگيرد .آنچه قرآن از اميرمؤمنان  توصيف مىكند چنين حالتى است .در چنين حالتى
تمانع و تزاحم از ميان تكاليف و اكتساب فضايل برچيده مىشود و دو عبادت بزرگ يعنى نماز
و صدقه دادن به هم مىپيوندد .عظمت و اهميت رسيدن به چنين مرتبه بلندى البته شايستگى
آن را دارد كه خداوند در كتاب خود براى همگان آفتابى كند و سرمشق ديگران قرارش دهد.
م اهل سنت بر آیه والیت
اشكال چهار 

اگر آيه ياد شده بر امامت و خالفت حضرت على  داللت دارد چرا خود آن حضرت به
آن استشهاد نكردهاند؟
پاسخ:
حضرت على  در موارد متعددى به اين آيه در رابطه با امامت خويش استناد كردهاند ،از
جمله :اول .خطاب به ابوبكر فرمودند :تو را به خدا قسم آيا در قضيه زكات انگشتر ،واليت از
طرف خدا براى تو مقرر شده يا براى من؟ گفت :بلكه براى تو؟ 1دوم .در روز برگزارى شورايى
كه عمربن الخطاب در رابطه با تعيين خليفه پس از خود تعيين كرده و زمام كار را به دست
دامادش عبدالرحمنبن عوف سپرده بود ،اميرمؤمنان در برابر ديگران به همين آيه اشاره نموده و
فرمود :آيا غير از من در ميان شما كسى هست كه در حال ركوع زكات داده و دربارهاش اين آيه
واليت نازل شده باشد؟ همه پاسخ دادند :هرگز! 2سوم .در جنگ صفين نيز در حضور جمعيت
به آيات مختلفى از جمله اين آيه استشهاد كردند و استشهادات ايشان مورد تأييد جمعى از
3
اصحاب بدر قرار گرفت.
پارهاى از خرده اشكاالت ديگر نيز در اين باره مطرح گرديده كه جهت رعايت اختصار به آنچه
4
گفته آمد بسنده مىكنيم.
 . 1سيف الدين آمدى ،غايه المرام ،ص  ،108ح .16
 . 2همان ،ح .17
 3ر .ک :الغدير ،ج  ،1ص  195و .196
 . 4جهت آگاهى بيشتر ر .ک:الف .پيام قرآن ،ج  ،9ص 207 -213؛ ب .امامت پژوهى ،ص  287 -298به نقل از پرسش ها و
پاسخ هاى دانشجويى ،قم :معاونت پژوهش نهاد رهبری مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،ج ،4ص.52 -44:
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فصل دوم:
بیمه ای به نام «قرآن و اهل بیت»
قرآن کریم از این که باعث شفای مادی و معنوی است و باعث بیمه دنیا و آخرت می شود
کسی شک ندارد چنان که ما شیعیان بر اساس بسیاری از آیات و روایات از جمله حدیث ثقلین
در بیمه گری اهل بیت شک نداریم .متاسفانه اکنون گروهی با تمسک به قرآن مجید و با دست
ِ
آویز قرار دادن برخی از ِ
خالف اعتقاد خود را شرک دانسته و این باور
آیات آن هرگونه تفسی ِر
را به ساحت اهل بیت نیز گسترش داده اند .غافل از این که ما نجات بخشیِ اهل بیت و امامان را
نه تنها در گرو اهل بیت بودن بلکه در گرو عصمت ایشان می دانیم  .از این رو ما همه معصومان
را از خاتم پیامبران تا خاتم اوصیا را بندگا ِن صدیق و وسیله های مادی و معنوی به شمار
آورده که به سبب نزدیکی و قربی که به خداوند متعال دارند می توانند دست دیگران را هم
گرفته و با اجازه حق تعالی به ساحل نجات برسانند .بنابراین هرکس خود را به این شخصیت
ها نزدیک کند به واسطه ایشان خود را بیمه کرده و به خداوند نزدیک ساخته است .در این جا
به سبب محدود بودن صفحات از سویی و گسترده بودن مباحث از سوی دیگر ،تنها به دو نکته
بیمه گری و وسیله بودن اهل بیت اشاره می کنیم.
ِ
عصمت بیمه گر

قرار دادن قرآن و اهل بيت در كنار يكديگر و تأكيد بر لزوم پيروى و انفكاكناپذيرى آن دو
آشكارا بر عصمت اهل بيت داللت دارد؛ چرا كه قرآن كتاب معصوم خداست و ابتال به هر گناه
و آلودگى انفكاك و جدايى از قرآن مىباشد و هماهنگى و انطباق كامل با كتاب معصوم الهى
مساوى با عصمت است.
استاد توفيق ابو اعلم نويسنده و دانشمند مصرى مىنويسد« :پيامبر  اهل بيت خود را به
كتاب عزيز خداوند مقرون ساخته است .كتابى كه هرگز در او باطل نفوذ نخواهد كرد و هرگز
از يكديگر جدا نخواهند شد .واضح است كه صدور هر نوع مخالفت با احكام دين افتراق و
جدايى از قرآن محسوب مىگردد ،در حالى كه پيامبر خبر از عدم جدايى اين دو داده است .از
همينرو حديث داللتى آشكار بر عصمت اهل بيت دارد و پيامبر كه اين حديث را در مواقف
بسيارى ذكر كرده در پى اين هدف است كه امت خود را صيانت كرده و آنان را سفارش به
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استقامت بر تمسك به اين دو نموده تا در امور مختلف اعم از اعتقادات و فروع به ضاللت و
گمراهى گرفتار نشوند».1
ت معصومند زيرا جدايىناپذير بودن آن ها از قرآ ن از يك سو و لزوم پيروى بىقيد و
ل بي 
«اه 
شرط از آنان از سوى ديگر ،دليل روشنى بر معصوم بودن آن ها از خطا و اشتباه و گناه است.
چرا كه اگر آن ها گناه يا خطايى داشتند از قرآن جدا مىشدند و پيروى از آنان مسلمانان را
از ضاللت و گمراهى بيم ه نمىكرد و اينكه مىفرمايد با پيروى از آنان در برابر گمراهىها
مصونيت داريد دليل روشنى بر عصمت آن ها است» .2بر اساس همین عصمت است که
دوست داران ،در کنارقرآن کریم ،آنان را بهترین واسطه ها و برترین وسیله های قرب الهی به
3
شمار می آورند.
اما در این میان آنچه برای شیعیان اهمیت فوق العاده ای دارد این است :همچنان که پیامبر
خدا ،قرآن را بر فراز دستان مبارکش گرفت و همگان را بدان دعوت کرد ،در غدیر ،دستان
قرآن ِسخنگویی را نیز باال برد و از دیگران خواست از او پیروی کنند.
غدير يك روز نيست ،يك تاريخ است ،يك نوع عقيده و فكر است و ضامن اجراي احكام خدا
ت در دل امت و نشان دادن خورشيد است .غدير به معناي دست انسان در
است .غدير بذر والي 
دست ولي خدا و امام معصوم و بيم ه شدن از طاغوتها است .غدير؛ يعني تداوم رسالت ،غدير؛
يعني همان گونه كه انسان نياز به پيامبر دارد و پيامبر را خدا تعيين ميكند ،بعد از پيامبر ،انسان
به امام نياز دارد و امام را نيز خدا تعيين كند ،زيرا انسان همان انسان است و نياز به رهبري الهي
ت على  دژ و قلعهى خداوند است و كسى كه در اين
در همه زمان ها و مكان ها دارد .والي 
قلعه باشد در امان است .يعنى هر كس رهبرى معصوم و جانشينان او را بپذيرد بيم ه مىشود.
بهترين وسيله

به گفته لغتشناسان ،واژه «وسيله» ،داللت دارد بر چيزى كه آدمى را با ميل و رغبت ،به مقصود
نزديك مىسازد 4.اگرچه عموميت اين معنا ،تمامى كارهاى خير ،مانند رعايت تقوا ،نماز ،روزه،
زكات ،حج و جهاد را شامل مىشود 5،اما آن كه با كاربرد «وسيله» به طور كامل انطباق دارد،
«اولياى الهى» مىباشند كه با ميل و رغبت ،انسانها را به خدا نزديك مىسازند و در اين مسير،
از هيچ تالش و كوششى ،دريغ نمىكنند؛ بلكه مال و جان و خاندان خود را ايثار و نثار مىكنند.
 . 1ناصر مكارم شيرازى ،فاطمةالزهرا ،ص .75
 . 2مكارم شيرازى ،پيام قرآن،تهران :دارالکتب االسالمیه1377،ش ،ج  ،9ص  75و .76
 . 3گروهی از مولفان ،پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى،قم :دفتر نشر معارف ،ج ،4ص.87 :
 . 4ر .ك :العين؛ لسان العرب؛ مفردات راغب و . ...
 . 5ر .ك :محمدى رىشهرى ،ميزان الحكمه ،ج  ،12ص  ،1233شماره  1726و ج  ،3ص  ،2405شماره .3195
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بايد دانست؛ اگر چه تمامى كارهاى خير و اعمال صالح ،انسان را به خداوند نزديك مىكنند،
اما در هنگام اختالف آرا و بروز فتنهها ،الزم است يك شاخص و معيار شناخت حق در ميان
باشد .تا در كنار قرآن« ،وسيله» اى مطمئن و شاخصى تعيينكننده ،براى تقرب به خداوند باشد.
اينجاست كه اهميت حديث ثقلين ،آشكار مىشود؛ آن هنگام كه پيامبر  از حجةالوداع
بازگشتند و مردم را به مهمترين شاخصهها و وسيلهها سفارش كردند«:ل َ َّما َر َج َع َر ُس ُ
ول اهلل ِ 
ير خُ ٍّم أَ َم َر بِدَ ْو َح ٍ
ات َف ُق ِم ْم َن َف َق َ
ت ،أَنِّي َقدْ
يت َأَ َجبْ ُ
الَ «:ك َأنِّي َقدْ ُد ِع ُ
م ِ ْن ِح َّج ِة ال ْ َو َدا ِع َو ن َ َز َل َغ ِد َ
ت فِ ُ
اب اهلل ِ َو ِعتْ َرتِي َفان ْ ُظ ُروا َكيْ َ
ف تَخْ ُل ُفونِّي فِيهِ َما
ت ََر ْك ُ
يك ُم الثَّ َق َليْنِ أَ َحدُ ُه َما أَ ْكبَ ُر م ِ َن ْالخَ رِ ،كِتَ َ
ض ،ث ُ َّم َق َ
َفإِن َّ ُه َما ل َ ْن يَتَ َف َّر َقا َحتَّى يَ ِر َدا َع َل َّي ال ْ َح ْو َ
ال:إ ِ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل َم ْو َل َي َو أَنَا َم ْولَى ُك ِّل ُمؤْ مِنٍ» ث ُ َّم
ض َي اهللُ َعنْ ُه َف َق َ
أَخَ َذ بِيَ ِد َعل ِ ٍّي َر ِ
ت َم ْو َل ُه َف َه َذا َولِي ُّ ُه ،ال َل ُه َّم َوا ِل َم ْن َواال ُه َو َعادِ َم ْن َعا َداه»1؛
الَ :م ْن ُكنْ ُ
«همانا من دو چيز گرانبها را در ميان شما واگذاشتم؛ يكى از ديگرى بزرگتر است؛ كتاب
خدا و عترت خودم كه اهلبيت من باشند؛ پس بنگريد كه چگونه بعد از من با آن ها رفتار
مىكنيد كه همانا آن دو از يكديگر جدا نمىشوند؛ تا [در قيامت] بر حوض [كوثر] بر من وارد
شوند؛ سپس [پيامبر] فرمود :همانا خداوند ،موالى من و من سرپرست هر مؤمنى هستم؛ سپس
دست على [] را گرفت و فرمود :هر كس من ولى و سرپرست او هستم ،پس اين ،ولى
و سرپرست اوست .خدايا! دوستدار ،هركس كه از على [] پيروى مىكند و دشمندار،
هركس را كه با على [] دشمنى مىكند».
«وسيله» و اتهام شرك

برخى مىپندارند درخواست يارى از پيامبر  و امامان عليهم السالم براى برآورده شدن
نيازهاى مادى و معنوى ،با توحيد ،سازگار نيست؛ زيرا وقتى مىتوان به طور مستقيم به سوى
خدا رفت ،چه نيازى به ديگران هست؟!
مىشود«:سالت من قول
براى پاسخ به اين پندار ،ابتدا به يك روايت از امام هادى  اشاره
َ
آتيك ب ِ ِه َقبْ َل أَنْ يَ ْرتَدَّ إِلَيْ َ
تاب أَنَا َ
جلَ « :
اهلل ع ّز و ّ
قال الَّذي ِعنْدَ ُه ِع ْل ٌم م ِ َن ال ْ ِك ِ
ك َط ْر ُفك(نمل)40:
»؛ فهو آصف بن برخيا ولم يَعجز سليمانُ عن معرفة ما عرف آصف ،لكنه احب ان تعرف أُمت ُه
من الجن و االنس انه الحج ُة مِن بعده ،و ذلك من علم سليمان اودعه آصف بأمر اهلل ،ففهمه
اهلل ذلك ّ
لئل يُختلف فى امامته و داللته كما فهم سليمان فى حياة داود ليعرف امامته و نبوته من
بعده ،لتأكيد الحجة على الخلق»2؛ «امام هادى  در پاسخ يحيىبن اكثم گوید :از آيه (قال الذى
 . 1ر .ك :السنن الكبرى ،ج  ،5ص 45؛ دالئل الصدق لنهج الحق ،ج ،4ص 325 :؛ الزم به ذكر است كه در اكثر منابع شيعه و
اهلسن ّت ،عبارت« كتاب اهلل و عترتى» آمده است.
 . 2مجلسى ،بحاراالنوار ،ج  ،10ص  ،387باب  ،23ح 1؛ تفسير آلوسى ،ج  ،19ص .204
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عنده علم من الكتاب) پرسيدى؛ او« ،آصف بن برخيا» بود و سليمان از آن چه آصف مىدانست،
ناتوان و عاجز نبود؛ ولى دوست داشت كه امت او از جن و انس بدانند كه «آصف» ،پس از
او ،حجت است .سليمان به دستور خدا علم خود را به آصف آموخت و خداوند ،اين علم را
به آصف فهماند؛ تا در امامت و پيشوايى او ،اختالف نيفتد؛ همانطور كه پيش از آن ،در زمان
زندگى داوود ،به سليمان ،علم كتاب آموخته شد؛ تا امامت و نبوت او پس از داوود ،شناخته
شود و حجت خدا بر خلق ،تأكيد شود».
از اين روايت به خوبى آشكار مىشود كه اگرچه خداوند متعال و همچنين پيامبر خدا  از
انجام امور به طور مستقيم ،عاجز و ناتوان نيستند ،ا ّما تعيين «آصف بن برخيا» به عنوان «واسطه»،
حجت بودن او بوده است.
براى آشكار كردن مقام او و تأكيد بر امامت و ّ
البته در همين روايت اشاره مىشود كه توانايى حضرت سليمان و علم آصف از سوى خداوند
تصرفات مافوق طبيعى اين «وسيله» ها ،به اذن خداوند است لذا نه تنها با توحيد،
است و همه ّ
هيچگونه منافاتى ندارد ،بلكه بر اساس اراده و مشيّت خاص و عام خداوند است .البته مىتوان،
بدون بهرهمندى از اولياى الهى و «وسيله» ها و به طور مستقيم از خداوند كمك خواست اما در
اين صورت خود را از لطف و عنايت ويژه خداوند و از «وسيله» هايى كه خداوند در اختيار
گذاشته است؛ محروم ساختهايم و اگر كسانى با ستيزهگرى نسبت به اولياى الهى و «وسيله» ها
اقدام كنند از رحمت و لطف خداوند به دور خواهند بود و سزاوار عذاب الهىاند.
براى روشنتر شدن آنچه گفته شد به يك نمونه با استفاده از آيات قرآن اشاره مىشود .انسانها
براى توبه و بهرهمندى از آمرزش الهى ،داراى سه وضعيت مىباشند؛
 .1توبه به درگاه الهى ،به طور مستقيم ،توسط خود شخص گناهكار انجام گيرد .چنانكه در
ين؛ و اما
المفل ِ ِح َ
قرآن مجيد ،آمده استَ « :ف َأ ّما َمن َ
تاب َو آ َم َن َو َع ِم َل صالِح ًا َف َعسى أَن يَ ُكونَ م ِ َن ُ
كسى كه توبه كند و ايمان آورد و به كار شايسته پردازد ،اميد كه از رستگاران باشد(قصص.»)67:
 .2عالوه بر اينكه انسانها به طور مستقيم به درگاه الهى توبه كنند ،پيامبران يا اولياى الهى
نيز براى آن ها طلب آمرزش كنند؛ چنانكه در قرآن مجيد مىخوانيمَ « :و لَو أَنَّ ُهم إِذ َظ َل ُموا
الر ُس ُ
أَن ُف َس ُهم جا ُؤ َ
ول ل َ َو َجدُوا اهللَ تَواب ًا َر ِحيم ًا؛ و ما هيچ پيامبرى
وك َفاستَغ َف ُروا اهللَ َو استَغ َف َر ل َ ُه ُم َّ
را نفرستاديم؛ مگر اينكه به توفيق الهى ،از او اطاعت كنند و اگر آنان وقتى به خود ستم كرده
بودند ،پيش تو مىآمدند و از خدا آمرزش مىخواستند و پيامبر براى آنان طلب آمرزش مىكرد،
قطع ًا خدا را توبهپذي ِر مهربان مىيافتند(نساء.»)64:
روشن است كه در اين صورت ،بندگان خدا ،از آمرزش و لطف بيشتر خداوند ،بهرهمند خواهند
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شد و عالوه بر دعاى خودشان ،از دعاى اولياى الهى نيز كمك مىگيرند.
 .3گاهى به علت شدّت تواضع و يا به خاطر شدّت خطا ،انسانهاى گناهكار يا نيازمند ،ترجيح
مىدهند كه تنها از سوى پيامبران و اولياى الهى براى آنان طلب آمرزش يا طلب حاجت شود؛
چنانكه برادران حضرت يوسف  به دليل شدّت خطاى خود به حضرت يعقوب 
ينَ .
قال َس َ
وف أَستَغفِ ُر ل َ ُكم
مراجعه كردند و گفتند« :قالُوا يا أَبانَا استَغفِر لَنا ُذنُوبَنا إِن ّا ُكنّا خا ِطئ ِ َ
يم»؛ گفتند :اى پدر! براى گناهان ما آمرزش خواه كه ما خطاكار بوديم.
َربِّى إِنَّ ُه ُه َو ال َغ ُفو ُر َّ
الر ِح ُ
گفت :به زودى از پروردگارم ،براى شما آمرزش مىخواهم ،كه او ،همانا آمرزنده مهربان
است(یوسف.»)98-97:
بنابراين مراجعه به پيامبران و اولياى الهى و «وسيله» قرار دادن آن ها نزد خداوند مشروعيت
دارد و مورد تأييد قرآن مجيد مىباشد و عالوه بر درخواستهاى معنوى حتى براى حاجتهاى
مادى و رفع عذاب دنيا نيز مىتوان اولياى الهى را «وسيله» قرار داد؛ چنانكه درباره قوم حضرت
ادع لَنا َربَّ َ
ك بِما َعهِدَ ِع َ
ندَك
وسى ُ
موسى  ،چنين مىخوانيمَ « :و لَما َو َق َع َع َليهِ ُم ِّ
الرج ُز قالُوا يا ُم َ
 »...؛ «و هنگامى كه عذاب بر آنان فرود آمد ،گفتند :اى موسى! پروردگارت را به عهدى كه نزد
تو دارد ،براى ما بخوان؛ اگر اين عذاب را از ما برطرف كنى ،حتم ًا به تو ايمان خواهيم آورد و
بنىاسرائيل را قطع ًا با تو روانه خواهيم ساخت(اعراف.»)134:
بنا بر آنچه گفته شد ،چندين روش طلب آمرزش و طلب حاجت از سوى خداوند و آيات
قرآنى ،تأييد شده است و «وسيله» قرار دادن اولياء به هيچ وجه ،شرك نيست و منافاتى با
درخواست مستقيم از خدا ندارد؛ بلكه اگر آدمى از وساطت اولياى الهى بهرهمند شود ،از لطف
و آمرزش بيشتر خداوند نيز بهرهمند خواهد شد.
متعصب ،با استناد به آيه شريفهَ « :ق َ
ال أَ َفتَ ْعبُدُ ونَ مِن ُدو ِن اهلل ِ َما َل
برخى وهابيان تندرو و
ّ
يَن َف ُع ُك ْم َشيْئًا َو َل يَ ُض ُّر ُك ْم ؛ گفت :آيا جز خدا ،چيزى را مىپرستيد كه هيچ سود و زيانى
به شما نمىرساند؟(انبیاء »)66 :به زيارتكنندگان و متوسالن به پيامبر  توهين مىكنند
ن آيه شريفه ،آشكار مىشود
و چنين كارى را ِشرك مىپندارند؛ در حالى كه با دقت در اي 
كه منظور از عبارت «مِن دونه» ،بتهاست كه مشركان به طور مستقل و «بدون» خداوند ،به
درگاه آن ها دعا مىكردند و حاجتهاى خود را از آن ها مىخواستند 1و در برخى تفاسير از
ابنعباس و ابنمسعود روايت شده كه اين آيه ،عبادتكنندگان جن ،شيطان ،ماه و خداانگارى
مسيح را نكوهش مىكند؛ 2اما مسلمانان و به ويژه شيعيان ،هنگام دعا و درخواست حاجت
 . 1ر .ك :طباطبايى ،الميزان ،ج  ،13ص 128؛ طبرسى ،مجمع البيان ،ج  ،6ص .651
 . 2ر .ك :الزحيلى ،تفسير الوسيط ،ج  ،2ص 1361؛ طبرى ،جامع البيان ،ج  ،15ص 73؛ تفسير قرطبى ،ج  ،11ص .280
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در زيارتگاهها و مناجاتها ،پيامبر  و امامان عليهم السالم را «وسيله» به درگاه خداوند
مىدانند.
َ
ي َو
ب ب ِ ُك ْم إِلَيْ ِه َو ُم َق ِّد ُم ُك ْم أ َما َم َطلِبَت ِ 
به همين دليل در متن زيارت ،چنين مىخوانندَ «:و ُمتَ َق ِّر ٌ
ي  1»...؛ «و به «وسيله» شما به سوى خداوند نزديك
ي َو إ ِ َرا َدتِي فِي ُك ِّل أَ ْح َوالِي َو أُ ُمورِ 
َح َوائ ِ ِج 
مىشويم و شما را جهت درخواستها و حاجتهاى خود به درگاه خداوند پيشقدم مىدانيم».
در حقيقت ،پيامبر  و امامان عليهم السالم ،معلم و راهنماى زيارتكنندگان به سوى خدا
هستند و اين با موضوع بتپرستى ،به طور كامل ،متفاوت است؛ زيرا «بتها» از سنگ و
چوب هستند و نمىتوانند هيچ گونه نفع و ضررى داشته باشند.بنابراين ،كسانى كه خودشان
را در هنگام دعا به سوى خدا ،از ارتباط و همراه كردن پيامبر و اولياى الهى بىنياز مىدانند،
در حقيقت ،خودشان را از وسيلههاى نورانى ،محروم كردهاند و حتى برخالف دستور خداوند
و سنت پيامبر اسالم  عمل ،كردهاند .و كسانى كه براى توبه خود و يا براى برآورده شدن
حاجات خود ،اهلبيت عصمت عليهم السالم را وسيله قرار مىدهند ،در حقيقت ،به دستور
2
خداوند عمل كردهاند و با پيروى از روش پيامبر  ،اهلسنّت واقعى مىباشند.

 . 1ر .ک :من ال يحضره الفقيه ،ج ،2ص614 :؛ زیارت جامعه کبیره .
 . 2صالح قنادی ،گفتمان قرآنى (وسيله)،قم:دفترنشرمعارف اسالمی ،ص.27-19 :
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فصلسوم:
را ِز شگفت (رابطه امامت و والیت)
امامت و واليت در آیینه وحي و حدیث

جایگاه امامت و والیت در آموزه های اسالمی بسیار مرتفع بوده و از آن بسیار سخن به میان
آمده است .در این جا به تناسب بحث به برخی از آن ها اشاره می شود:
نال َع ْه ِدي ّ
« ال يَ ُ
ين ؛امامت پيمان خداست (بقره.)124:
الظال ِ ِم َ
ْت رِسالَتَ ُه (مائده.»67 :
« َو إ ِنْ ل َ ْم تَ ْف َع ْل َفما ب َ َّلغ َ
ول اهلل ِ « :يَ ُق ُ
ال َر ُس ُ
« َق َ
ي (توحيد
ول [اهللُ] ال إِل َ َه إِال اهللُ ِح ْصنِي َم ْن َدخَ َل ِح ْصنِي أَم ِ َن َع َذاب ِ 
صدوق ،ص .»)24
ال َر ُس ُ
« َق َ
ول اهلل ِ  :قال :جبرئيل  :يقول اهلل ال إله إال اهلل حصني فمن دخل حصني أمن من
ي قال الرضا  :بشروطها و أنا من شروطها( روضة الواعظين ،ج  ،1ص .»)42
عذاب 
َق َ َ
الز َمانُ ( نهجالبالغه ،نامه .»)31
الس ْل َطانُ تَ َغ َّي َر َّ
ير ال ْ ُمومِن ِ َ
ين « :إ ِ َذا تَ َغ َّي َر ُّ
ال أم ِ ُ
َق َ
االسال ُم َع َلي خَ ْم ٍ
الص ْومِ َو ال ْ َح ِّج َو ال ْ َواليَ ِة َو ل َ ْم يُنَا َد
الصالة ِ َو ال َّز َكاة ِ َو َّ
س َّ
ال الْبَاق ِ ُر « :بُن ِ َي ْ
1
يءٍ َما نُودِ َي بِال ْ َواليَ ِة يَ ْو َم ال ْ َغ ِديرِ (كافي ،ج  ،2ص .»)21
ب ِ َش ْ
َق َ
الصادِ ُق « :بني االسالم علي خمسة أشياء علي الصالة و الزكاة و الحج و الصوم و
ال َّ
الوالية .قال :زرارة :فأي ذلك أفضل؟ فقال :الوالية أفضلهن النها مفتاحهن و الوالي هو الدليل
عليهن(المحاسن ،ج  ،1ص .»)286
َق َ
الصال ُة َو ال َّز َكا ُة َو ال ْ َواليَ ُة ال ت ِ
َص ُّح َوا ِحدَ ٌة (مِنْ َها إِال
االسالمِ ثَالث َ ٌة َّ
ال َّ
الصادِ ُق« :أَثَاف ِ ُّي ْ
ب ِ َصا ِحبَت ِ َها(وسائل الشيعة ،ج  ،1ص .»)16
ال يَ ُق ُ
يل َعنِ ال َل ْو ِح َعنِ ال ْ َق َل ِم َق َ
َق َ
الرضَ ا  يقولَ «:ع ْن إ ِ ْس َراف ِ َ
ن
ي ب ْ ِ
ل َو َليَ ُة َعل ِ ِ
هللُ َع َّز َو َج َ
ول ا 
ال ِّ
ن َع َذابِي(عيون أخبار الرضا  ،ج  ،2ص .»)136
ن م ِ ْ
ي أَم ِ َ
ل ِح ْصن ِ 
ن َدخَ َ
ي َف َم ْ
ب ِح ْصن ِ 
ي َطال ِ ٍ
أَب ِ 
َق َ
ين (كافي،
الح ال ُّدنْيَا َو ِع ُّز ال ْ ُمومِن ِ َ
الرضَ ا « :إ ِ َّن اال َما َم َة زِ َما ُم الدِّينِ َو ن ِ َظا ُم ال ْ ُم ْسل ِ ِم َ
ين َو َص ُ
ال ِّ
 . 1نکته :نماز شكسته و روزه خورده و حج از فقير ساقط ،ولي واليت براي همه كس و همه جا هست و ساقط نمي شود.
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ج  ،1ص .)200
َق َ
ي (كافي ،ج  ،1ص .»)200
االسالمِ النَّام ِ 
الرضَ ا « :إ ِ َّن اال َما َم َة أُ ُّ
ال ِّ
س ْ
ات مِيتَ ًة َجا ِهلِيَّ ًة (كمال
ات َو ل َ ْم يَ ْعر ِْف إ ِ َما َم َز َمان ِ ِه َم َ
َقال االما َم ال ْ َح َس ُن ال ْ َع ْس َكر ُِّي َ « :م ْن َم َ
الدين ،ج  ،2ص .»)409
فرق والیت با امامت

كلمه امام به معناي «پيشوا» و «رهبر» است ،اعم از اينكه اين پيشوايي به سوي سعادت و كمال
يا در جهت انحطاط و سقوط باشد .به عبارت ديگر ،خود كلمه امام و پيشوا مفهوم مقدسي
نيست .پيشوا؛ يعني كسي كه پيش روست و برخي تابع و پيرو او هستند ،اعم از آنكه عادل و
درستكار باشد يا باطل و گمراه كننده 1،چنانكه در قرآن كريم واژه امام در هر دو معنا به كار
رفته است .در آيهاي از قرآن ميخوانيمَ « :و َج َع ْلنا ُه ْم أَئ َّم ًة يَ ْهدُ ونَ ب ِ َأ ْمرِنا؛ ما آن ها را پيشوايان
هادي به امر خودمان قرار داديم(انبياء ».)73 :و در آيهاي ديگر آمده است« :أَئ ِ َّم ًة يَدْ ُعونَ إِلَي النَّارِ؛
پيشواياني كه مردم را به سوي آتش فرا ميخوانند(قصص.»)41 :
آنچه در بحث امامت مورد نظر شيعه است ،امام به معناي ولي و جانشين رسول خدا است
كه با او در تمام وظايف و مسئوليتهاي الهي غير از دريافت وحي ،مشترك است.
معناي اصطالحي امام

امامت در اصطالح شيعه عبارت است از :رياست فراگير الهي 2.امام رضا  در تعريف امام
ْ
س
الح ال ُّدنْيا َو ِع ُّز ال ْ ُمؤمِن ِ َ
الم ْسل ِ َ
ين ،إ ِ َّن اإل ِ َما َم َة أُ ُّ
مين َو َص ُ
ميفرمايد :إ ِنّ ال َما َم َة زِ َما ُم الدِّينِ و نِظا ُم ُ
ب
يم ُحدُو َد اهللَ ،و يَ ُذ ُّ
اإل ِْس َلمِ النَّا ِسي َو َف ْر ُع ُه َّ
السامِي ْال ِ َما ُم يَ ِح ُّل َو َح َل َل اَهلل ،يُ َح ِّر ُم َح َرا َم اهللَ ،و يُقِ ُ
مين
الح َّج ِة البالِغَة ...اإل ِما ُم أَ ُ
الح َسنَ ِة و ُ
َع ْن دينِ اهللَ ،و يَد ُعوا إِلي َسبِيلِ رب ِّ ِه بِال ْ ِح ْك َم ِة َو ال ْ َم ْو ِع َظ ِة َ
ِ 3
اهلل ِ في خَ لقِ ِه َو ُح َّجتُ ُه علي ِعبادِه ِ َو خَ لي َفتُ ُه في بِالدِه ِ َو الدّاعي إلي اهلل ِ َو َّ
اب َعن ُح ُرمِ اهلل. ...
الذ ُ
امامت ،زمام دين و نظام مسلمانان و صالح دنيا و عزت مؤمنان است .امامت ،اساس اسالم و
شاخه بلند آن است .امام ،حالل خدا را حالل و حرام خدا را حرام ميشمارد و حدود الهي را
به پا ميدارد و از دين خدا دفاع ميكند با دانش و اندرز نيكو و دليل رسا و محكم [مردم را]
به سوي راه پروردگارش دعوت ميكند .امام ،امين خداوند در ميان مردم ،حجت حق بر خلق،
خليفه الهي در جامعه ،رهبر و راهنماي خلق به سوي حق و نگهبان حريم حقوق الهي است.
ولي ،مولي ،اولي ،وال و مانند آن ،همه از ماده
واژه « َواليت» و « ِواليت» به فتح و كسر واو و ّ
 . 1شهيد مرتضى مطهرى ،امامت و رهبرى ،تهران ،انتشارات صدرا ،ص .46
« . 2اإلما َم ُة ِهى ِرئا َس ٌة إلهيّة» ،جعفر سبحانى ،الهيات،قم :مكتبة األعالم االسالمى 1411 ،هـ  .ق ،چ  ،2ج  ،2ص .510
 . 3اصول كافى ،ج  ،1ص  ،286باب فضيلت و صفات امام ،ح .1
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«ولي» (و ،ل ،ي) مشتق شده است .اين واژه از پركاربردترين واژههاي قرآن كريم است كه به
صورتهاي گوناگون به كار رفته و با مشتقاتش بيش از  230بار در قرآن آمده است .اين كلمه
از نظر لغوي در معاني گوناگوني مانند ياري ،تصدي و تسلط بر امري ،دوستي و محبت به كار
رفته است.
ولي
چنانكه گفته شد ،يكي از معاني ولي ،تصدي و به دست گرفتن امور است .براي مثالّ ،
يتيم ،كسي است كه امور مربوط به او را بر عهده و مصالح او را در نظر ميگيرد .پس واليت
به معناي به دست گرفتن امري از امور ،آن كار را با تدبير و دورانديشي به ثمر رساندن است و
1
لفظ والي به معناي «حاكم و امير» از همين كلمه مشتق شده است.
با توضيح بيان شده ،تفاوت ميان امامت و واليت نيز معلوم ميشود .امامت ،به معناي رياست
فراگير الهي است ،در حالي كه واليت ،معناي گستردهتري دارد و يكي از معناهاي آن ،امير و
ولي
ولي ،امام نيست .ممكن است كسي ّ
ولي است ،ولي هر ّ
حاكم است .در حقيقت ،هر اماميّ ،
2
باشد ،مانند واليت پدر بر اوالد ،ولي امام نباشد.
امامت و والیت  ،محور انسجام و مرکز ثقل قبولی اعمال

امامت ،محور يكدست ماندن وعامل انسجام امت است .كسانى كه از امام حق پيروى نكنند
و حق را رها كرده بر گرد باطل جمع شوند ،از امت «محمد» بيرونند و مسلمان نيستند .مالك
ت پذيرى» است .ولى مسلمانان آن عصر ،عدّ هاى
مسلمانى پس از اطاعت از رسول خدا« ،والي 
بر محور باطل تج ّمع كردند و اطاعت از كسانى كردند كه وحى و نزول جبرئيل وخبرهاى
آسمانى را منكر بودند و با سلطه يابى بر مقد ّرات مردم ،كفر به خدا و عناد با حضرت رسول را
كه ديرى در دلهايشان مانده بود ،بروز دادند.
از امام سجاد  نقل شده است كه « َطا َع ُة ُو َلة ِ الْ ْم ِر تَ َما ُم الْعِ ِّز ؛ واليت پذيرى از اولياء الهى
ِ
واليت ولىالهى ،شرط قبولى ساير اعمال است چنانكه در روايتى
تمام عزت است» 3.پذيرش
از امام صادق  آمده است« :خداوند اعمال نيكوى بندگان را نمىپذيرد ،در صورتى كه
رهبرى غيرالهى بر آنان فرمانروايى داشته باشد ».همچنين در حديثى از امام رضا  كه به
«سلسله الذهب» مشهور است ،شرط ورود به حصن و حصار نفوذناپذير «ال اله اال اهلل» پذيرش
 . 1ر .ک  :شهيد مرتضى مطهرى ،مجموعه آثار ،تهران ،انتشارات صدرا ،1375 ،ج  ،5چ  ،3صص 255ـ .296
 . 2اکبر اسد علی زاده ،پرسمان دینی(پرسش ها و پاسخ های دینی) ،مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما ،قسمت امامت و
والیت.
َ . 3و قَ َ
اب ال ْ ُعلَ َما ِء ِزيَا َدةٌ فِي ال ْ َع ْقلِ َو َطا َع ُة ُو َلةِ الْمْ ِر تَ َما ُم ال ْ ِع ِّز َو ا ْستِن ْ َما ُء ال ْ َما ِل تَ َما ُم
ين َدا ِعيَ ٌة إِلَى َّ
س َّ
الصال ِ ِح َ
الص َل ِح َو آ َد ُ
ال ع َم َجال ِ ُ
اج ًل َو ِ
اح ٌة لِلْبَدَ ِن َع ِ
ال ْ ُم ُر َّوةِ َو إِ ْرشَا ُد ال ْ ُم ْستَ ِشي ِر قَ َضا ٌء ل ِ َحقِّ الن ِّ ْع َم ِة َو َك ُّ
آج ًل؛ تحف العقول ،النص،
ف الْ َذى مِ ْن َك َما ِل ال ْ َع ْقلِ َو فِي ِه َر َ
ص.283 :
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واليت عنوان شده است.
واليتپذيرى موجب رشد تمام استعدادهاى انسانى مىشود ،زيرا ولى امر است كه آدمى را
در مسير صحيح الهى ،هدايت مىكند .به بيان زيباى مقام معظم رهبرى:بزرگتر از نعمت واليت
نعمتى نيست  ...جامعهاى كه داراى واليت شده مانند مردهاى است كه داراى جان شده است
 ....جامعه داراى واليت ،جامعهاى مىشود كه تمام استعدادهاى انسانى را رشد مىدهد همه
چيزهايى كه براى كمال و تعالى انسان خدا به او داده اينها را بارور مىكند ،نهال انسانى را بالنده
مىسازد.
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فصلچهارم:
پگاه مقدس (والیت مهدوی)
برشانه های صبح

اعتقاد به وجود حضرت مهدى  و قيام جهانى وى به اعتقاد شيعه دنباله خط اصيل امامت
ت است و از اين گذر از ضروريّات مذهب شيعه است و حتى برخى علماى شيعه آن
و والي 
1
را از ضروريّات اسالم شمردهاند.
مهمترين دليل بر وجود حضرت مهدى  روايات پيامبر اسالم  و امامان معصوم 
است .نظريّه غالب اهل تسنّن اين است كه حضرت مهدى  هنوز به دنيا نيامده است؛ ولى
برخى علماى اهل سنّت همانند شيعيان معتقدند كه او به دنيا آمده و هم اكنون زنده است.
والیت مهدوی ،نه تنها پگاۀ مقدس شیعیان بلکه صبح امید همه انسان ها به شمار می آید.
نهضت مهدوى ،حركتى جهانگستر و عالم شمول براى نجات و رستگارى همه بشريت است.
بديهى است عدالت گسترى حضرت مهدى  ،خود زمينههاى تقويت و پايندگى مشروعيت
حكومت ايشان و جذب دلهاى بيشتر مردم را به دنبال خواهد داشت.
اينكه مهدى موعود  از نسل پيامبر  است ،در اخبار متواتر شيعه و سنّى تأييد شده است
در روايتى آمده است كه پيامبر  فرمود« :مهدى از فرزندان من است .او همنام من است
و كنيهاش همچون كنيه من است» 2.همچنين در روايتى از امام رضا  آمده است« :يكى از
سن او بسيار ،ولى جوان است .هر كس او را مىبيند ،مىپندارد
نشانههاى قائم اين است كه ّ
3
چهل ساله يا جوانتر است و تا هنگام رحلت از دنيا ،اثرى از پيرى در او آشكار نمىگردد ».نيز
اميرمؤمنان  مىفرمايد« :او دو خال بر چهره دارد .يكى از آن ها شبيه خال پيامبر  است.
ِ
دست مهر
چون پرچم قيام او افراشته شود ،ميان مشرق و مغرب را روشن مىكند و آن گاه كه
بر سر بندگان خدا نهد ،قلبشان همچون پاره آهن محكم مىشود و هر كس نيروى چهل تن پيدا
مىكند ».رفتار و خُ لق و خوى او همانند پيامبر  و امامان پيشين  است هنگامى كه ظهور
الموحدين.213 ،
 . 1انيس
ّ
 . 2ابن حیون ،دعائم االسالم ،قم :موسسه آل البیت،ج ،2ص .188
. 3شیخ حر عاملی ،اثبات الهداة ،بیروت ،اعلمی،ج ،7ص .398
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مىكند ،بيشتر احكام دين خدا بر زمين مانده است؛ ولى از گذر مجاهدت و بركت او ،كتاب
خدا و سنّت پيامبر  زنده مىشود1.امام مهدى  اعلم زمان خود است؛ چنان كه حضرت
2
على  در وصف او فرموده است« :زرۀ دانش بر تن دارد و  ...همواره در پى حكمت است».
از فضيلتهاى امام مهدى  آن است كه ويژگىهاى هفت پيامبر  را همراه دارد :از آدم
و نوح  طول عمر را به ارث برده است و از ابراهيم  ،والدت پنهانى و كنارهگيرى از
مردمان را و از موسى  ،خوف و غيبت را و از عيسى  ،اختالف مردم درباره شخصيّت
3
و تولّدش را و از ايّوب َ ف َرج بعد از شدّت را و از مح ّمد  قيام به شمشير را.
حکومتش در پی ارج نهادن به دین و حاکمیت احکام آن است .دينساالرى مهدوى حكومتى
ت و مشيت خداوند سرچشمه مىگيرد و در عين واقعيت،
واليى است كه مشروعيت آن از والي 
داراى عالىترين حد كمال است ،برخالف حكومتهاى امروزى بشر و نظام ليبرال دموكراسى
كه منشأ مشروعيت آن ها خدايى نيست و يا مشروعيتى ناقص و كاذب و نوع ًا محصول عوام
فريبى و دستكارى افكار دارند ،براين اساس ،هيچ يك از حكومتهاى بشرى که از آموزه های
الهی فاصله دارند ،مشروعيت دينى ندارند ،اما حكومت واليى كه از واليت و مشيت خداوند
سرچشمه مىگيرد ،از چنين مشروعيتى برخوردار است ،زيرا خداوند ،آفريدگار و مالك انسان
و جهان است و بالذات حقّ تصرف در امور بندگان خود را دارد .دينساالرى مهدوى مورد
رضايت همه اهل عالم ،ملل و نحل مختلف و نظامهاى سياسى گوناگون مىباشد و از نگاه
آن ها داراى سه درجه مشروعيت كامل؛ يعنى مقبوليت ،قانونيت و حقانيت است.
والیت مهدوی و وظیفه ما

استوارترين دستاويز ايمان ،دوستى در راه خدا ،پيروى كردن از اولياى خدا و بيزارى جستن از
دشمنان خداست.
اين همه نيست مگر به دليل آنكه دوستىها و دشمنىهاى آدمى مبدأ همه كنشها و واكنشها
و تأثير و تأثرهاى او و تعيينكننده منش و روش او در زندگى فردى و اجتماعى است و نجات
و رستگارى يا سقوط و گمراهى هر انسانى بستگى تام و تمامى به اين موضوع دارد كه او در
زندگى خود دل به چه كسى يا چه چيزى بسته و سر به واليت كه سپرده است.
السالم
بنابراين مىتوان گفت از آن جا كه عصر حاضر ،عصر امامت و واليت امام مهدى عليه ّ
. 1ر.ک  :نهج البالغه  ،خطبه های 150و .138
 . 2ر.ک  :نهج البالغه ،خ .182
 . 3جمعی از نویسندگان،فرهنگ شيعه،زمزم هدایت ،ص128 :
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است و ايشان حجت الهى در زمان هستند ما از يك سو وظيفه داريم كه به ريسمان واليت
مهدوى چنگ زنيم و همه مناسبات فردى و اجتماعى خود را براساس خواست و رضايت او
سامان دهيم و از سوى ديگر مكلفيم كه از تمسك به واليت دشمنان آن حضرت خوددارى
كنيم و از هرآنچه كه در تقابل با اين واليت است بيزارى جوييم.
بدون ترديد امروز فرهنگ و تمدن برخاسته از «اومانيسم»« ،سكوالريسم» و «ليبراليسم» غربى-
كه با خوى استكبارى و برترى طلبى خود در پى حاكميت بخشيدن واليت خود بر سراسر
جهان است -در تقابل جدى با فرهنگ واليت محور شيعى و آرمان «حقيقت مدار»« ،معنويت
گرا» و «عدالت محور» مهدوى قرار دارد و از اينرو بر همه متمسكان به واليت مهدوى الزم
است كه از اين فرهنگ و تمدن بيزارى جويند و با سلطهطلبى آن مقابله كنند .سلطه طلبىاى
كه هرروز با شكل و چهرهاى جديد رخ مىنمايد و تماميت ايمان ،استقالل و آزادگى ما را
مورد حمله قرار مىدهد .روزى در چهره استعمار و با بهانه متمدن ساختن ملل عقب مانده
مشرقزمين و روزى در لباس آزادسازى كشورهاى تحت ستم و صدور دمكراسى به اين
1
كشورها.
هم چنین شناخت دوستان و دشمنان اهل ايمان مقدمه دل بستن و درآويختن به يكى و بيزارى
ت 2و از اينرو براى همه كسانى كه طالب هدايت و
جستن و دورى گزيدن از ديگرى اس 
رستگارىاند ،به ويژه براى كسانى كه سر در گرو واليت آخرين امام از سلسله اولياى خدا،
السالم دارند ،دوست شناسى و دشمن شناسى ضرورى است؛ چرا كه اينان
حضرت مهدى عليه ّ
تا واليت مهدوى را -كه استمرار واليت الهى ،واليت محمدى و واليت علوى است -چنانكه
بايد نشناسند و از كسانى كه در تقابل با جريان واليت مهدوى هستند شناخت جدى نداشته
باشند نمىتوانند آنچنان كه شايسته است به ريسمان واليت مهدوى درآويزند و از دشمنان اين
3
واليت بيزارى جويند.
با توجه به آنچه گفته شد بر همه مبلغان و مروجان فرهنگ مهدوى به ويژه الزم است كه همه
تالش خود را براى شناخت توطئهها و نقشههايى كه در عصر حاضر از سوى نظريهپردازان،
استراتژيستها و سياستمداران غربى براى مقابله با اصولگرايى اسالمى و تحت سلطه درآوردن
كشورهاى اسالمى مطرح مىشود ،به كار بندند و با جريانهاى خطرناك و سلطهطلبى چون

. 1ابراهیم شفیعی سروستانی ،انتظار بايدها و نبايدها ،ص.113 :
الحب فرع المعرفة»؛ دوستى فرع( حاصل) معرفت است.
السالم نقل شده آمده است«  ...و
ّ
 . 2در روايتى كه از امام صادق عليه ّ
(قَ َ
ين تَدُو ُر َعلَى ث َ َلث َ ِة أُ ُصو ٍل الْخَ ْو ِ
ب فَالْخَ ْو ُ
ب
ال َّ
الصا ِد ُق ع ن َْج َوى ال ْ َعا ِرف ِ َ
ف فَ ْر ُع ال ْ ِعل ْ ِم َو ال َّر َجا ُء فَ ْر ُع الْيَ ِقينِ َو ال ْ ُح ُّ
ف َو ال َّر َجا ِء َو ال ْ ُح ِّ
فَ ْر ُع ال ْ َم ْع ِرفَة....؛منسوب به امام ششم ،مصباح الشريعة ،بیروت :اعلمی 1400،ق ،ص119 :؛ محمد باقر المجلسى ،همان ،ج  ،67ص
 ،22ج .22
 . 3براى مطالعه بيشتر در اين زمينه ر .ك :ابراهيم شفيعى سروستانى «،اصلىترين فروع» ،مجله موعود ،سال هشتم ،شماره ،46
مرداد و شهريور .1382
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«مسيحيت صهيونيستى» كه امروزه با حاكميت در كاخ سفيد در پى نابودى همه كشورهاى
اسالمى گسترش و توسعه نفوذ اسراييل در اراضى مقدس مسلمانان است ،بيش از پيش آشنا
1
شوند.
والیت مهدوی در قرآن

در روايات آمده است كه با منكران امامت ،با سوره قدر احتجاج كنيد 2.زيرا بر اساس اين سوره،
فرشتگان هر سال در شب قدر نازل مىشوند .در زمان حيات پيامبر بر وجود شريف حضرتش
وارد مىشدند .پس از آن حضرت بر چه كسانى نازل مىشوند؟ روشن است كه هر كسى
ت امور بشر
نمىتواند ميزبان فرشتگان الهى باشد و بايد او همچون پيامبر ،معصوم بوده و والي 
به عهده او باشد و او كسى جز امام معصوم نيست كه در زمان ما ،حضرت مهدى  مىباشد
و فرشتگان در شب قدر شرفياب محضرش مىشوند .اما شاید سوال برخی قابل تأمل باشد و
آن این که چرا نام کسی که جهان و جهانیان برای حضورش لحظه شماری می کنند در قرآن
نیامده است؟! در پاسخ باید گفت:نام مهدی موعود و حتی نام هیچ یک از ائمه اطهار در قرآن
کریم نیامده است .البته این وضعیت غالب معارف و احكام دينى را شامل مىشود .بنابراين ،براى
شناخت نام امامان معصوم  بايد سراغ سنّت نبوى رفت؛ همان گونه كه در تفسير و تبيين
معارف و فرايض دينى ،به آن نيازمنديم .اما این سخن به این معنی نیست که قرآن کریم نسبت
به این موضوع مهم اشاره ای نکرده است .از این رو در سطور آینده به این موضوع می پردازیم:
روشهاى مختلف قرآن در معرفى شخصيتها
قرآن براى شناساندن شخصيتهاى الهى ،از سه راه وارد مىشود و در موردى طبق مصالحى،
از شيوه خاصى پيروى مىكند:
یک -معرفى با اسم؛ چنان كه قرآن در مواردى از پيامبر اسالم ،به اسم ياد مىكندَ :و ما ُم َح َّمدٌ
ت م ِ ْن َقبْل ِ ِه ال ُّر ُس ُل؛ «محمد پيام آورى بيش نيست كه پيش از او نيز پيامبرانى
إ ِ َّل رسول َقدْ خَ َل ْ
بودهاند(آل عمران.»)144:
معرفى با عدد؛ يكى از روشهاى قرآن ،معرفى با عدد است و لذا «نقباء بنى اسرائيل» را با
دوّ -
َ
يثاق بَنِي إ ِ ْسرائ ِ َ
عدد معرفى كرده است :ل َ َقدْ أخَ َذ اهللُ م ِ َ
يل َو ب َ َعثْنا مِنْ ُه ُم اثْنَ ْي َع َش َر نَقِيب ًا؛ خداوند از
بنىاسرائيل پيمان گرفت و از آنان دوازده مراقب برانگيختيم(مائده.»)12:
معرفى با صفت؛ يكى ديگر از طرق شناسايى شخصيتهاى الهى ،معرفى با صفت است.
سهّ -
خداوند متعال در قرآن ،كسانى را كه بايد مسلمانان از آن ها اطاعت كنند ،با صفت «اولى االمر»
 . 1براى مطالعه بيشتر در اين زمينه ر .ك :مجله موعود ،شماره .46 -39
 . 2تفسير نورالثقلين به نقل از تفسیر نور،ج.548 ،10
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معرفى كرده است« :أَ ِطي ُعوا اهللَ َو أَ ِطي ُعوا الرسول َو أُولِي الْ ْم ِر مِنْ ُك ْم (نساء)59: .پس معرفى با
ت.1
صفات يكى از شيوههاى صحيح معرفى است كه درباره حضرت مهدى  نيز صادق اس 
معرفی موعود به روش توصيفى

از روشهاى بسيار جالب قرآن ،تأكيد بر صفات و ويژگىها و عدم اصرار بر ذكر نام اشخاص
توجه دادن امت به صفات و ويژگىهاى خوب و بد در طول
است .شايد حكمت اين روشّ ،
زمان است تا بر اساس اوصاف ذكر شده ،به شناخت اشخاص و تطبيق صفات بر آنان بپردازند
و اهميّت و جايگاه اشخاص را با ميزان صفات تج ّلى يافته ،در آنان بسنجند.
روش «بيان توصيفى» ،به قرآن ،طراوت و تازگى و دوام مىبخشد؛ زيرا در هر برههاى از زمان،
زمينه تطبيق افراد و جوامع بر شاخصههاى ذكر شده در قرآن فراهم مىشود و امكان دستيابى به
ت
داورى قرآن در مسائل نو و فتنههاى فردى و اجتماعى تأمين مىگردد .قرآن كالم فصل اس 
« إِنَّ ُه ل َ َق ْو ٌل َف ْص ٌل » 2و بين حق و باطل تمييز مىدهد و راهنماى انسان در فتنهها است؛ چنان
كه پيامبر  فرمود«:هنگامى كه فتنهها چون پارههاى شب تاريك ،شما را فرا گرفت؛ به قرآن
روى آوريد» .از سوى ديگر ،حكومت شايستگان ،نياز هميشگى جوامع دينى است و به بخشى
خاص از تاريخ ،اختصاص ندارد.
از امت اسالمى و يا قطعهاى
ّ
براى راهنما و فصل الخطاب شدن در گسترهاى چنين پهناور ،بيان شاخصهها ،شايستگىها
و ويژگىهاى صالحان و مفسدان ،حقّ و باطل ،خوب و بد و  ...بهترين راه شمرده مىشود.
بدين سبب قرآن -جز در موارد ضرورى -از بردن نام مؤمنان ،منافقان ،حواريون ،پادشاهان،
توجه
مشركان  ...صرف نظر كرده است تا مخاطبان قرآن ،به صفات و ويژگىها -و نه نامهاّ -
كنند و امكان بهرهگيرىهاى نو از قرآن فراهم شود .بنابراين شيعه معتقد است مسلمانان در
آيات بسيارى ،به ائمه اطهار  رهنمون شدهاند و وظيفه دارند با تطبيق ويژگىهاى ياد شده
در قرآن ،امام خود را بشناسند و پاسخ نيازهاى دينى ،اجتماعى و سياسى خود را از درگاه آنان
جويا شوند .بر اساس همين نكته ،امام باقر  مىفرمايدَ « :و َق َ
الس َل ُمَ « :م ْن ل َ ْم يَ ْعر ِْف
ال َع َليْ ِه َّ
ن »؛ «هر كس امر واليت ما را از قرآن به دست نياورد؛ نمىتواند
ب 3الْفِتَ َ
أَ ْم َرنَا م ِ َن ال ْ ُق ْرآ ِن ،ل َ ْم يَتَنَ َّك ِ
4
از فتنهها مصون بماند».
ت اهل بيت  -به خصوص امامت حضرت مهدى
از اين روايت به دست مىآيد كه امر والي 
 . 1براى مطالعه بيشتر ر .ك :جعفر سبحانى ،پرسشها و پاسخها ،صص . 185 -182
 . 2طارق : 13 :در حقيقت ،قرآن گفتارى قاطع و روشنگر است.
ّ .3
التنكب عن الشيء هو ال َميْل و العدول عنه؛ يعني ال يقدر على العدول عنها ،و ال يأمن من الوقوع فيها .الصحاح ،ج  ،1ص
 ،228النهاية ،ج  ،5ص  (112نكب).
 . 4كافي (ط  -دار الحديث) ،ج ،1ص.15 :
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و تشكيل حكومت جهانى به دست او -در قرآن وجود دارد و توصيفات موجود در قرآن ،ما را
به اين امر رهنمون مىشود .در زمينه ظهور و قيام آن حضرت و جامعه آرمانى مهدوى ،مىتوان
توصيفات و اشارات زير را از قرآن به دست آورد:
1
 .1غلبه نهايى حقّ بر باطل و شكست جبهه كفر و فساد و نفاق؛
2
 .2جانشينى و خالفت مستضعفان بر روى زمين و حاكميت صالحان و نيكان؛
 .3گسترش و فراگيرى دين حقّ در برههاى خاص از زمان(توبه)23 :؛
5
هلل ،3وقت معلو م ،4روز نصرت و پيروزى و طلوع فجر
 .4از آن روز موعود ،تحت عناوين ايام ا 
و سالمتى 6و  ...ياد شده است؛
 .5در آياتى از آن حضرت با نامهاى نعمت باطنى(لقمان)20: ،بقية اهلل(هود)86:،كلمه
باقيه(زخرف)28:؛ اولى االمر(نساء)59:؛ مهتدو ن (مهدى)(بقره)9:؛ اقامه كننده نماز(حج،)41:
مضطر(نمل ،)62:جنب اهلل(زمر ،)56:حزب اهلل(هود ،)86:فجر(فجر« ،)1:نهار اذا تجلى»(لیل)2:
ّ
و  ...نام برده است.
 .6خداوند[ ،با مهدى موعود] ،نور خود را كامل مىكند(صف)8:؛
 .7در آن عصر ،زمين بعد از مرگش ،زنده مىشود(حدید)17:؛
 .8او منصور از جانب خدا و انتقام گيرنده از دشمنان است(شوری)41:؛
 .9زمين ،به نور پروردگار ،روشن خواهد شد(زمر)69:؛
 .10در روز پيروزى ،ايمان آوردن كافران ،سودى به حالشان نخواهد داشت(سجده)29:؛
 .11هر چه در روى زمين است ،تسليم و مطاع او خواهند شد(آل عمران)8:؛
 .12حضرت مهدى يَ ْه ِدي اهللُ لِنُورِه ِ َم ْن يَشا ُء است(نور)35:؛
 .13او تأمين كننده امنيت و آرامش در روى زمين است(نور)55:.
ف موعود در قرآن
حكمت بيان اوصا 

نتيجه اينكه اگر نام حضرت مهدى  در قرآن نيست؛ ولى صفات و خصوصيات حكومت
ً
اصول قرآن در معرفى افراد ،مصالح عالى را در نظر مىگيرد.
والیت او در قرآن وارد شده است.
معرفى كند و گاهى مصالح ايجاب مىكند كه تنها
گاهى مصالح ايجاب مىكند كه افراد را با نام ّ
1
2
3
4
5
6

 .ر .ك :اسراء(  ،)17آيه . 81
 .قصص(  ،)28آيه  ،5انبياء(  ،)21آيه . 105
 .ر .ك :جاثيه(  ،)45آيه  ،14ابراهيم(  ،)14آيه . 5
 .ر .ك :حجر(  ،)15آيات . 38 -36
 .عنكبوت(  ،)29آيه . 10
 .قدر(  ،)97آيه . 50
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به صفات افراد بپردازد .اين مسئله درباره حضرت مهدى  بدين جهات است:
اول .تشكيل چنين حكومتى در مواردى ،صريح ًا و در موارد ديگر ،به طور اشاره در قرآن وارد
شده است .آياتى كه در سوره «توبه» و «صف» از انتشار و گسترش اسالم در سطح جهانى
نويد مىدهد؛ مانند لِيُ ْظهِ َر ُه َع َلى ِّ
الدينِ ُك ِّل ِه اشاره به تشكيل اين حكومت است؛ زيرا به تصريح
مفسران ،مضمون اين آيه -كه پيشگويى از گسترش فراگير و همه جانبه اسالم در سطح جهان
ّ
ّ
است -هنوز تحقق نپذيرفته است.
د ّوم .اگر نام امام زمان را نبرده ،به جهت مصلحتى است كه براى اهل فضل و درك مخفى
نيست؛ زيرا به همان علت كه نام على  را نبرده ،نام آن حضرت را نيز ذكر نكرده است.
اگر نام اين پيشوايان گرامى را مىبرد ،كينههاى ديرينه بدر واحد و حنين ،بار ديگر زنده مىشد
و لذا مطلب را به صورت كلى مطرح كرده و فرموده است :أَ َّن الْ ْر َ
ون
الصال ِ ُح َ
ض يَ ِرثُها ِعبادِ َي َّ
(انبیاء)105:؛ بردن نام گذشتگان( ،مانند لقمان و ذىالقرنين) قابل قياس با افراد آينده نيست.
درباره گذشتگان حسدها و كينهها تحريك نمىگردد و افراد سودجو و شهرت طلب ،نمىتوانند
از آن سوء استفاده كنند؛ ولى بردن نام آيندگان ،اين محذور را دارد.1
حال اين سؤال مطرح مىشود كه :آيا ذكر نام ،دردى را دوا مىكند؟
تجربه تاريخى نشان مىدهد كه اگر هم در قرآن ،به صراحت نام آن حضرت برده مىشد،
باز در طول تاريخ ،شيادان و مدعيان دروغين مهدويت ،پيدا مىشدند و نام خود را امام زمان
مىگذاشتند تا از آب گلآلود ماهى بگيرند و از انتظار مردم ،استفاده نادرست كنند .بر اين
معرفى شخصيت «ممتاز»
اساس ،شيوه قرآن مجيد در رابطه با ائمه هدى  ،اين است كه به ّ
معرفى شخص.
و برجستگىهاى آنان بپردازد؛ نه ّ
اين نحوه بيان در مورد حضرت مهدى ،گستردهتر و ش ّفافتر است .چون به ويژگىهاى رفتارى
آن حضرت و جامعه موعود نيز اشاره مىكند .اين خصوصيات و پيشبينىها تاكنون تح ّقق نيافته
و بر اساس روايات ،تنها به دست مهدى (از فرزندان رسول خدا و فاطمه زهرا) تح ّقق خواهد
يافت.
معرفى شخصيت و ويژگىها ،زمينهساز پذيرش معقول و دور كننده از تبعيت و
به هر حال ّ
پيروى كوركورانه است .اين روش -به ويژه در شرايطى كه شخص از جهاتى تحت تبليغات
سوء قرار گرفته يا جامعه به هر دليلى آمادگى پذيرش وى را نداشته باشد -بهترين روش است.
اين مسئله در مورد حضرت مهدى  صادق است.
مهدى يا عيسى 
 . 1گروهی از مولفان ،پرسشها و پاسخها،قم :دفتر نشر معارف ،ج ،27ص .55
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بحث بعدى در رابطه با اين سؤال است كه آيا صفات مذكور در قرآن (مانند بقية اهلل) مىتواند
در مورد حضرت عيسى صادق باشد؟ به يقين چنين نيست؛ چون هيچ دليل و شاهد روايى
يسى
معتبرى بر اين نيست .تنها در روايت ضعيفى ازاهل سنّت نقل شده كهَ « :ل َم ْه ِد َّي إ ِ َّل ِع َ
اب ْ ُن َم ْريَ م » .1توضيح آنكه برخى از خاورشناسان يا ديگر منكران ظهور حضرت مهدى  ،به
متوسل مىشوند كه مهدى موعود را همان پيامبر خدا حضرت
حديثى از محمدبن خالد جندى ّ
عيسى بن مريم دانسته است .در اين باره بد نيست بدانيم كه هيچ دانشمندى از جهان اسالم،
متعرض اين حديث شده و آن را مورد تمسخر و انتقاد شديد قرار نداده باشد؛
ديده نشده كه ّ
يعنى ،اين روايت باالتفاق رد شده و پذيرفته نشده است.
بيان بطالن و ر ّد اين حديث نيازمند تالش و كوشش نيست؛ چون با تمام احاديث صحيح و
متواتر مخالف است (به خصوص رواياتى كه مىگويد :مهدى ،از فرزندان رسول خدا و فاطمه
 است) .اگر قرار باشد به آنچه روايت مىشود -به همه اختالفها و گوناگون بودن
آن ها -استدالل شود؛ در اين صورت علم رجال و فن درايه ،دانشى لغو و بيهوده خواهد بود ...
به هر حال در علم رجال ،محمد بن خالد (راوى حديث) ،در زمره افراد دروغپرداز و مجهول
يسى » فقط در سنن ابن ماج ه و تنها از اين راوى
معرفى شده است .حدي 
ث « َل َم ْه ِد َّي إ ِ َّل ِع َ
ّ
نقل شده است!!
اما از سوی دیگر مسلمانان و مسيحيان ،هر دو به ظهور عيسى مسيح  در آخرالزمان اعتقاد
دارند .پس اصل ظهور و بازگشت آن حضرت مورد پذيرش است؛ اما بر اساس روايات معتبر،
حضرت عيسى  پس از قيام و ظهور امام مهدى  ظهور كرده و تحت فرمان و رهبرى
او خواهد بود .در واقع يكى از ياران و وزيران امام مهدى  و فرمانده قسمتى از سپاه آن
حضرت ،عيسى  است.
متوجه مىشود كه عيسى در قدس (در نزديكى مناره
پيامبر  در حديثى مىفرمايد« :مهدى ّ
بيضاء) فرود آمده است؛ در حالى كه دستهاى خود را بر بالهاى دو فرشته نهاده ،آب از
موهايش فرو مىچكد .پس [امام] مهدى مىگويد :جلو بايست و با مردم نماز بخوان .عيسى
مىگويد :نماز براى تو اقامه شده است .پس عيسى پشت سر او نماز مىخواند و با او بيعت
مىكند و مىگويد :من به عنوان وزير و معاون برانگيخته شدهام ،نه به عنوان امير و امام».2
پيامبر اكرم  همچنين مىفرمايد« :مهدى از نسل من است؛ وقتى خروج مىكند ،عيسى بن
مريم براى يارىاش فرود مىآيد ،او (مهدى) را پيش رو قرار داده ،پشت سرش اقتدا مىكند».3
 . 1سنن ابن ماجه ،ج  ،2ص  ،1340ح . 4039
 . 2عاملی نباطی ،الصراط المستقيم،نجف :مکتبه الحیدریه ،ج  ،3ص 22؛ يوم الخالص ،ج  ،1ص . 553
 . 3شیخ حر عاملی  ،اثبات الهداة ،قم :اعلمی  ،ج  ،3ص  ،495ح 255؛ احمد بن علی طبرسی  ،االحتجاج ،مشهد ،نشر
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در روايت ديگرى آمده است« :عيسى ،وزير قائم  و پردهدار و جانشين آن حضرت است .به
حجت ،امنيت را بر شرق و غرب عالم گسترش مىدهد».1
كرامت [و دستور] حضرت ّ
نتيجه اين مباحث آن است كه به يقين آن منجى موعود -كه مورد بشارت همه مكاتب و اديان
است و پيامبر اسالم نيز بارها به آن اشاره فرموده -حضرت مهدى  است .و بقية اهلل نيز
2
كسى جز او نيست.

مرتضی،1404،ج  ،1ص . 47
 . 1معجم االحاديث المهدى ،ج  ،1ص 530؛ سید هاشم بن سلیمان بحرانی ،حلية االبرار،قم :موسسه المعارف
االسالمیه1411،ق ،ج  ،2ص . 620
 . 2گروهی ازمولفان ،پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى،قم:دفتر نشر معارف ،ج ،27ص.60 -51:

آفتاب والیت (نگاهی به والیت در اسالم و تشیع)
ِ

91

فصلپنجم:
والیت فقیه ،استمرار حرکت انبیاء و اولیاء
اشاره

از مهمترين مبانى فكرى جريان اسالمى ،امامت يا واليت امامان دوازدهگانه معصوم  است.
جريان اصيل اسالمى ،امامت را منصبى الهى مىداند و معتقد است كه انتخاب امام از توان بشر
ت
خارج است .امامت از نظر اين جريان ،استمرار نبوت است و در عصر غيبت كبرى با والي 
فقي ه تداوم مىيابد .بنابر اين ديدگاه ،فقيه عادل ،پرهيزگار ،حافظ دين ،مخالف هواى نفس و
مطيع امام زمان  ،حاكم مشروع جامعه است .جريان اسالمى ،هر گونه مشروعيت حاكم
و حكومت را الهى دانسته ،ضمن جايگاه وااليى كه براى مردم قائل است ،آنان را در فعليت
و مقبوليت ،نقش آفرين مىداند .نقش مردم نیز در اين نوع حاكميت فقط در استقرار و سپس
استمرار آن است ،نه اصل ثبوت آن .درواقع تحقق چنين حاكميتى بر دو پايه استوار است :يكى
دينى و مكتبى و ديگرى آراى عمومى و پذيرش مردمى.
نخستین پرسش در قیامت

«واليت» در زبا ن فارسى ب ه معناى حكومت كردن ،تصرف كردن و دست يافتن است .ا ّما در
زبان عربى واژهاى است كه از كلمه «ولى» برگرفته شده و به معناى آمدن چيزى است درپى
چيز ديگر ،بىآنكه فاصلهاى ميان آن دو باشد .الزمه چنين ترتبى ،نزديكى آن دو به يكديگر
است .از همينرو ،اين واژه با شكلهاى مختلف به معانى دوستى ،نصرت و يارى ،متابعت،
پيروى ،سرپرستى ،تصرف در امور و رهبرى به كار رفته كه وجه مشترك همه آن ها همان
قرب و پيوند معنوى است.اما واليت در اصطالح و در بحث واليتفقيه به معناى سرپرستى و
ت فقي ه از موضوعاتى است كه تصور آن ها موجب تصديق مىشود و
حاكميت است 1.والي 
ً
اجمال-
چندان به برهان احتياج ندارد؛ به اين معنى كه هر كس عقايد و احكام اسالم را -حتى
دريافته باشد ،چون به واليتفقيه برسد و آن را به تصور درآورد ،بىدرنگ تصديق خواهد كرد
ت فقي ه سفارش شخص
و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت .از سوی دیگر مسئله والي 
. 1جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی ،اندیشه اسالمی(،)2قم :دفتر نشر معارف ،چ ،1391 ،5ص.221
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ت فقيه،
حضرت مهدي  است 1.و اولين سوال در قيامت سوال از واليت است 2كه والي 
3
پرتوي از آن است.
والیت فقیه ،مساله ای کالمی یا فقهی!؟

ت فقيه» عنوانى است كه مىتواند در دو حوزه كالم و فقه از جهات مختلف طرح شود.
«والي 
جنبه فقهى آن ،بحث از تكليف فقيه در پذيرش واليت يا وظيفه مردم در اطاعت از فقيه است؛
ا ّما جنبه كالمى آن ،بحث از منشأ و مبناى اين واليت است؛ زيرا هرگونه واليتى از سوى هر
كس جز خداوند ،نامشروع است .و بايد به اذن و واليت خداوند بينجامد .به اين صورت كه
ايمان به خدا ،مستلزم اعتقاد به توحيد در ربوبيّت تشريعى خداوند است؛ يعنى قبول واليت
و سلطه و حاكميّت هر كسى جز خداوند ،جايز نيست .ولى از آنجا كه خداوند داراى لطف
ب َرب ُّ ُك ْم َعلى ن َ ْف ِس ِه ال َّر ْح َمة » 4با بعثت انبيا و حفظ ّ
خط
و حكمت در حدّ بىنهايت استَ «،كتَ َ
السالم ،اين ويژگىها را متج ّلى ساخته است.
نب ّوت با وجود امامان معصوم عليهم ّ
السالم محروميم ،اين حكمت
همچنين در عصر غيبت و در زمانى كه از نعمت حضور امام عليه ّ
و لطف پابرجاست؛ چرا كه لطف از صفات الهى است و صفات خداوند در طول زمان و
در آبستن حوادث ،دستخوش تغيير و تح ّول نخواهد شد .بنابراين اعمال اين لطف از سوى
السالم الزم و ضرورى است،
خداوند ،در زمان غيبت هم ،مانند زمان حضور معصومان عليهم ّ
و اينجاست كه ضرورت وجود فقها به عنوان نزديكترين افراد به ويژگىهاى معصومان عليهم
السالم ،و امينترين افراد در راه به دستگرفتن عنان اسب سركش قدرت ،براى حفظ ّ
خط
ّ
ت و شريعت و رهبرى مردم احساس مىشود و اين نيز لطفى است كه از سوى خداوند
امام 
ضرورى است .بنابراين ،انكار اين ضرورت ،با التفات به لوازمش ،به منزله انكار يكى از صفات
5
خداوند خواهد بود.
بنابراین واليت فقيه داراى جنبههاى مختلف است :از جهتى مسألهاى كالمى و از جنبه ديگر

 . 1ر .ک َ «:و أَمَّا ال ْ َح َوا ِد ُ
ث ال ْ َواق ِ َع ُة فَا ْر ِج ُعوا فِي َها إِلَي ُر َواةِ َح ِديثِنَا فَإِن َّ ُه ْم ُح َّجتِي َعلَي ْ ُك ْم َو أَن َا ُح َّج ُة اهلل ِ (الغيبة طوسي ،ص )290؛
قَ َ
ال ال ْ َح َس ُن ال ْ َع ْس َكرِي  :أَمَّا َم ْن َكانَ مِ َن ال ْ ُف َق َها ِء َصائِناً لِنَ ْف ِس ِه َحافِظاً ل ِ ِدين ِ ِه مُخَ الِفاً َعلَي َه َوا ُه مُ ِطيعاً المْ ِر َم ْوال ُه فَلِل ْ َع َوا ِّم أَ ْن ي ُ َقلِّدُو ُه(
إحتجاج ،ج  ،2ص .»)458
السالم نقل كرد كه فرمود :روز قيامت اولين چيزى كه از بنده سؤال ميكند
 . 2امالى صدوق :ساباطى از حضرت صادق عليه ّ
نمازهاى واجب و زكات واجب و از روزه واجب از حج واجب و از واليت ما خانواده است اگر اقرار به واليت ما كرد و بر
همين اعتقاد مُرد نماز و روزه و زكات و حج او قبول مىشود اما اگر اقرار به واليت ما نكرد در پيشگاه پروردگار هيچ يك
از اعمالش را قبول نخواهد كرد؛(محمدباقر بن محمدتقی مجلسی ،بخش امامت ( ترجمه جلد  23تا 27بحار األنوار) ،ترجمه:
موسی خسروی  ،تهران :اسالمیه  ،ج ،5ص.)139 :
 . 3ر .ک  :لِيَ ِغ َ
يظ بِه ُِم ال ْ ُك ّفا َر فتح29 :؛ قَ َ
م كافي ،ج  ،2ص .163
س ب ِ ُم ْسل ِ ٍ
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آيات ما ايمان دارند نزد تو آيند ،به آن ها بگو« :سالم بر شما ،پروردگارتان ،رحمت را بر خود فرض كرده ».
 . 5علی شمس ،واليت فقيه انديشه اى كالمى ،قم  :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  ،ص.12 :
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جزء فقه است:
از آن جهت مساله ای کالمی است که دارای دو ویژگی علم کالم می باشد زیرا مسائل علم
كالم از دو ويژگى برخوردار است :اول:مربوط به خدا و افعال و صفات او مىشود .دوم :دفاع
از دين در برابر شبهات به شمار مىآيد .مسأله واليت فقيه هر دو ويژگى را دارا است :از يك
طرف مربوط به فعل خداوند است و آن اينكه آيا خدا همانگونه كه پس از رحلت پيامبر اكرم
 ،جانشينى در امر حكومت نصب كرده ،در زمان غيبت امام معصوم  نيز جانشينى
برگزيده است؟ از طرف ديگر مسأله واليت فقيه ،مورد شبهات كالمى فراوانى است مانند اينكه
آيا حكومت فقيه در عصر حاضر مىتواند كارا باشد؟ آيا واليت فقيه با آزادى سازگار است و...
كه پاسخ به آن از وظايف علم كالم است.
و از جهت دیگر مساله ای فقهی است ،چون هر آنچه به رفتار انسان و وظيفه عملى او ارتباط
پيدا مىكند ،جزء فقه است و مسأله واليت فقيه ،داراى اين ويژگى نيز مىباشد .مانند اينكه آيا
تصدّى واليت بر فقيه واجب است؟ حيطه وظايف او چيست؟ وظيفه مردم در برابر واليت
او چيست؟
پس واليت فقيه از جهتى كالمى است و از جنبه ديگر فقهى .هر مسأله كالمى كه به رفتار انسان
مرتبط است ،چنين مىباشد مانند مسأله امامت معصوم كه از يك جهت كالمى و از جهت ديگر
فقهى است .جهت كالمى آن قب ً
ال ذكر شد و جهت فقهى آن ،مانند اينكه حكم بغات (كسانى كه
عليه امام به مبارزه مسلحانه برخيزند) چيست؟ وظيفه متقابل امام و مردم چيست؟ و....
مسأله واليت فقيه از اين نظر كه يك بحث فقهى نيز به شمار مىرود ،فقها در نوشتهها و مباحث
فقهى خود از آن بحث كردهاند .شكى نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان فروع دين)،
1
تقليد نه تنها جايز بلكه نسبت به بسيارى از افراد الزم است.
والیت فقیه ،تداوم خط نبوت و امامت

هنگامى كه خداى ع ّز و ّ
جل آدم ابوالبشر را به زمين فرود آورد ،اسباب سعادت را براى او فراهم
ساخت و راه تكامل را براى او هموار و او را به آن راهنمايى كرد ،تا چنان شود كه زندگى
پاكيزهاى داشته باشد و خوشبخت روزگار بگذراند ،و اين امكان براى او فراهم شود كه به مقام
قرب و منازل كرامت بازگردد .براى اين مقصود در ميان فرزندان آدم پيامبران خود را پياپى
روانه كرد وكتابهاى خود را برايشان نازل ساخت .پيامبران نيز به آموزش و پرورش مردمان
 . 1ر .ك :جوادى آملى ،عبداهلل ،واليت فقيه (واليت فقاهت و عدالت) ،ص  143و  144و صص  359 .-351؛ مصباح يزدى،
محمدتقى ،نگاهى گذرا به نظريه واليت فقيه ،ص  79به بعد؛ همان ،پرسشها و پاسخها ،ج 1 .و نرم افزار پرسمان ،قم  :نشر
معارف.
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پرداختند و همگان را -با كوشش و نشاط و فداكارى -به دين خدا دعوت مىكردند ،تا مردمان
به اجراى قسط و عدالت برخيزند .و با جبّاران و طاغوتان به مبارزه برمىخاستند ،تا دانش و
دادگرى و نيكوكارى بر روى زمين و در همه مناطق و محيطها گسترش يابد.
پيامبران جانشينانى نيز داشتند .كه در همه تكاليف ومسؤوليتها به جاى آنان عمل مىكردند .و
مقصود از اين امر (وصايت و جانشينى) دوام يافتن گسترش تعليمات الهى و نشر رسالتهاى
آسمانى و استحكام يافتن اصول عدالت اجتماعى بود .رسالتهاى الهى بدين گونه يكى در
پى ديگرى به مردم زمين مىرسيد ،تا آن گاه كه به دوران ختم نبوت و پايان يافتن نزول وحى
رسيد .و اين كار با بعثت خواجه و موال و پيامبر ما مح ّمد  بزرگ رسوالن و خاتم پيامبران
صورت گرفت.
او با تمام توان به تبليغ ،توسعه و استحكام دين خود قيام كرد و آنچه را كه خدا بر عهده وى
گذاشته بود به انجام رسانيد تا سرانجام با نصب على  به جانشينى خود ،مكتب خود را به
س و راهنما نباشند .پس
كمال نهايى رسانيد تا دين خدا بىمراقب نماند و مسلمانان بدون رئي 
از وى فرزندان معصومش يكى پس از ديگرى ،به امر خدا به امامت منصوب شدند و با تح ّمل
سختىها و گرفتارىهاى زياد ،به تكليف خود عمل كردند و سرانجام دوران امامت -پس از
وصى دوازدهم  فرا
گذشت  260سال از هجرت مقدس نبوى -پايان يافت و عصر غيبت
ّ
رسيد (و سبب غيبت ،اهمال مردم در حمايت از حق و اهل حق بود) و روزگار عالمان آغاز
شد .و اين بدان جهت بود كه امامان ،علوم و تعاليم اسالمى را به ميراث به ايشان سپردند و
مردمان را بر آن داشتند تا براى دست يافتن به آن علوم و تعليمات و عمل كردن بر وفق آن ها
به ايشان رجوع كنند .پس آنچه از لطف الهى به مردمان روى زمين ،از جهت پياپى رسيدن
رسالتهاى او ،به منظور هدايت و راهنمايى مردم ،صورت گرفته است در سه دوره تجسم
پيدا مىكند:
 -1عصر پيامبران.
 -2عصر امامان.
 -3عصر عالمان.
بدينگونه برخواننده بزرگوار آشكار مىشود كه عالم شيعىِ اجتماعى -كه متصدى مناصب
وصى صدّيقاناست.
دينى و مخصوصا -مرجعيت عظمى است -جانشين پيامبران و
ّ
عالم اسالمى نماينده عصر سوم از عصرهاى سه گانه رسالتهاى خدا در زمين است ،و او
حجت امام است .و چنانكه در حديث آمده امام
حجت خدا به معنى اعم است ،از آن جهت كه ّ
حجت خداى متعال است ،پس عالم به يك واسطه (امام) حجت خدا بر مردمان است بنابراين
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شايسته نيست كه چنين مقامى را كسى ،جز آنكه از حيث صفات ،ارتباط تامى با صاحبان دو
عصر پيش از خود داشته باشد ،عهدهدار شود .و اگر آن كس كه شايسته است عهدهدار شد،
لطف خدا بر مردم كامل مىشود و رسالت خدا بر زمين ادامه مىيابد 1 .بنابر این در زمان غيبت
حضرت مهدى  ما را به حال خود رها نكردهاند ،بلكه ما را به پيروى از فقها و اسالم شناسان
عادل و با تقوا كه ن ّواب عام آن حضرت هستند ،سفارش كردهاند.
از سوی دیگر ع ّلت غيبت امام دوازدهم ،عدم آمادگى مردم براى پذيرش رهبرى امام معصوم
است .خداوند آن حضرت را براى زمان مناسب ذخيره فرموده است ،تا زمانى كه رشد و
فرهنگ مردم به جايى برسد كه بتوانند نور امامت را درك و از آن بهرهگيرى نمايند .بنابراين
بر ما الزم است كه در حوادث و مشكالت گوش به فرمان حكم خدا كه از طريق فقيه جامع
الشرايط عادل به ما ابالغ مىشود ،باشيم.
حرکت والیت فقیه در نظام واره حرکت پیامبراعظم و معصومان

اسالم قوانينى درباره مسائل اقتصادى و جزائى و نظامى و قضائى دارد كه نه اجازه مىدهد آن
احكام تعطيل شود و نه اختيار اجراى آن را به دست افراد جاهل به احكام مىسپارد ،بلكه اجراى
آن را تنها به دست فقهاى عادل و اسالم شناسان با تقوى سپرده تا در تمام حوادث طبق قانون
خدا حكم كنند و اطاعت از آن فقها را همچون اطاعت از امام معصوم و رسول گرامى واجب
دانسته است.
اكنون كه اسالم براى اجراى قوانين خود هم نياز به حكومت دارد و هم حاكم ،بايد ببينيم حاكم
چه شرايطى بايد داشته باشد .آيا الزم است حكم خدا را عميق ًا بداند يا نه؟ آيا عدالت داشته
باشد يا نه؟ آيا آشنا و آگاه به مسائل و حوادث باشد يا نه؟ اگر پاسخ مثبت است و به حاك ِم
اسالم شناس باتقوى و سياستمدار نياز است ،اين همان است كه ما آن را واليت فقيه مىناميم.
كسانى كه واليت فقيه را قبول ندارند بايد يكى از نظريههاى زير را بپذيرند:
 -1اسالم تنها نماز و روزه و يك سرى عبادات فردى و اخالقيات است و در مسائل مهم
اجتماعى ،حقوقى ،قضائى ،سياسى و اقتصادى دخالتى ندارد.
 -2اسالم تنها براى زمان رسولاهلل بوده است و بعد از آن ديگر جاى قوانين مهم اجتماعى تنها
در البالى كتابهاست.
 -3اسالم داراى قوانين حكومتى و اجتماعى مىباشد و شرايطى براى مجريان آن قرار نداده و
هركس گرچه جاهل و فاسق باشد مىتواند زمام امور را به دست بگيرد.
 . 1جعفر کریمی  ،واليت فقيه ،ص.47 -46:
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ت ندارد؟!
آيا جامعه اسالمى در زمان غيبت حضرت مهدى  نياز به حاكم وحكوم 
امام رضا  مىفرمايد :هيچ م ّلت و ا ّمتى بدون رهبر نيست و قوام جامعه وابسته به وجود رهبر
است ،تا به فرمان او هم بيت المال جمع و تقسيم شود و هم با دشمنان خدا به نبرد برخيزند و
هم مردم را ّ
تشكل داده و از تفرقه و تشتّت حفظ كند .اگر جامعه چنين رهبرى نداشته باشد ،از
2
هم مىپاشد و قوانين خدا و دستورات رسولاهلل و احكام الهى تغيير مىكند.
مشاهده مىفرمائيد كه مسئله رهبرى و حكومت در بيان امام رضا  به عنوان مهمترين مسئله
زندگى مطرح شده و ناگفته پيداست كه گرفتن ماليات به نفع محرومان و تقسيم عادالنه آن و
نبرد با مخالفان و تشكل افراد جامعه چيزى نيست كه تنها مربوط به زمان حضور امامان معصوم
باشد و در زمان غيبت جامعه را به حال خود رها و حكومت و حاكمى براى مسائل فوق الزم
نباشد.
بر اساس روايات نيز اسالم بار حكومت و تداوم حرکت انبیاء و اولیائ را به دوش فقيه عادل
گذارده كه به گوشهاى از آن ها اشاره مىكنيم:
* رسول خدا  فقها را خليفه خود معرفى كرده است ،چنانكه فرمود « :ال َل ُه َّم ا ْر َح ْم خُ َل َفائِي
» خداوندا! جانشينان مرا مورد لطف و رحمت قرار ده .از آن حضرت سؤال شد جانشينان شما
3
چه كسانى هستند؟ فرمود « :ال ْ ُف َق َها ُء ».
* پيامبر  فرمود « :ال ْ ُع َل َما ُء َو َرث َ ُة الْنْبِيَاءِ ؛ علما ،وارثان انبيا هستند » *4.حضرت على 
فرمود :خداوند از علما پيمان گرفته است كه در برابر غارتگرى ستمگران و گرسنگى محرومان
خاموش نمانند 5.شكى نيست كه حمايت از مظلومان و محكوميّت ظالم نياز به قدرت و
1

 . 1كتاب البيع امام خمينى قدس سره ،ص  ،462به نقل از وافى ،ج  ،1ص .62
 . 2بحاراالنوار ،ج  ،6ص .60
ول اهلل ِ َو َم ْن خُ لَ َفاؤ َ
ث َم َّر ٍ
ُك قَ َ
يل ل َ ُه يَا َر ُس َ
ات فَ ِق َ
« . 3اللَ ُه َّم ا ْر َح ْم خُ لَ َفائِي ث َ َل َ
ين يَأْت ُونَ مِ ْن ب َ ْع ِدي َو يَ ْر ُوونَ َعنِّي أَ َحا ِديثِي َو
ال ال َّ ِذ َ
الر ُسلِ (الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص»)46 :؛
ُسنَّتِي فَي ُ َعل ِّ ُمون َ َها الن َ 
َّاس مِ ْن ب َ ْع ِدي(وسائل الشيعة ،ج ،27ص»)92 :؛« ال ْ ُف َق َها ُء أُ َمنَا ُء ُّ
پيامبر در اين روايت از خداوند مىخواهد رحمتش را شامل حال جانشينان او كند .حال بايد پرسيد پيامبر چه وظايفى داشت كه
بايد جانشينان او نيز آن ها را بر عهده گيرند تا مشمول رحمت خدا گردند؟ مهمترين وظايف پيامبر عبارت بود از :تبليغ و بيان
احكام الهى؛قضاوت و حل و فصل اختالفات مردم؛از آن جا كه تعبير خليفه و جانشينى در معناى عام به كار رفته است ،تمام اين
وظايف به جانشينان او سپرده شده و به تعبيرى ،جانشينى در تمام شئون نبوت است .برخى گفتهاند منظور از خلفا و جانشينان،
امامان معصوم عليهم السالم هستند .در پاسخ مىتوان گفت ذيل روايت به صورت عام است و مقيد به امامان معصوم نيست؛ زيرا
پس از امامان نيز اين علما و فقيهاناند كه سنت پيامبر را روايت مىكنند.
همچنين مراد از راوى در اين روايتِ ،صرف روايتكننده نيست ،بلكه منظور كسانىاند كه در روايات و سنت پيامبر متف ّقه
هستند؛ چراكه ممكن است رواياتى بهناروا به پيامبر نسبت داده شود .از همين روى ،روايتكننده بايد بتواند بر اساس معيارهاى
علمى ،حديث صحيح را از ناصحيح بازشناسد .از سويى ديگر ،آن روايات نبايد با قرآن نيز در تعارض باشد ،از اين رو آشنايى با
قرآن نيز الزمه آن تشخيص است .بنابراين مقصود از راوى در اين حديث ،فقيهان و مجتهدان آگاه و تواناست(سبحانی و محمد
رضایی  ،انديشه اسالمى (سبحانى  -محمدرضايى) ،ج ،2ص.)218 :
 . 4وسائلالشيعه ،ج  ،18ص .53
 . 5نهجالبالغه ،خطبه .3
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تشكيالت دارد.
1
* حضرت على  مىفرمايد « :ال ْ ُع َل َما ُء ُح َّكا ٌم َع َلى النَّاس ؛ علما ،حاكمان مردم هستند ».
* امام حسين  مىفرمايد :مجراى امور و احكام بايد به دست علماى خداشناس و با تقوى
باشد ،كسانى كه در حرام و حالل خدا خيانت نمىكنند و امانت را حفظ مىنمايند 2.در اين
حديث ،امامحسين  عهدهدارى امور امت و نظام اسالمى را وظيفه عالمانى مىداند كه آگاه
به احكام خدا ،متعهد و اميناند.
* از امام صادق  درباره نزاعهايى كه براى حل آن ها به نظام طاغوتى مراجعه مىشود
سؤال شد ،امام  فرمودند :مراجعه به آن ها ممنوع است .حتى اگر شخصى حقّ خود را
از طريق دستگاه طاغوتى به دست آورد ،حرام است( .شايد به خاطر اين كه مراجعه به دستگاه
طاغوتى به منزله پذيرفتن آن نظام و تقويت آن است ).بلكه در اين قبيل موارد وظيفه شما آن
است كه راه حل را از افرادى بخواهيد كه شناخت عميق نسبت به علوم و روايات ما داشته
باشند كه من آن ها را به عنوان قاضى و داور براى شما تعيين مىكنم و بدانيد كه اگر او حكمى
داد و شما آن را قبول نكرديد ،در واقع حكم خدا را كوچك گرفتهايد و هر كه آن فقها را رد
3
كند ،گويا ما را رد كرده و رد ما ر ّد خدا و به منزله شرك به خداى بزرگ است.
4
* امام كاظم  فرمود ... « :ال ْ ُف َق َها َء ُح ُصونُ ْال ِْس َلمِ ؛ فقها ،قلعه اسالم هستند».
* امام زمان  با خط مبارك خود پيامى براى يكى از ن ّواب خود نوشتند كه در آن سفارش
ي َع َليْ ُك ْم َو أَنَا ُح َّج ُة
ى ُر َواة ِ َح ِديثِنَا َفإِن َّ ُه ْم ُح َّجت ِ 
ث ال ْ َواق ِ َع ُة َفا ْر ِج ُعوا فِي َها إِل َ 
شده بودَ «:و أَ َّما ال ْ َح َوادِ ُ
اهلل » 5یعنی در حوادث جامعه و پيش آمدها ،به علما و دانشمندانى كه علوم ما را نقل مىكنند
حجت در ميان شما قرار دادم و خودم حجت خدا
مراجعه كنيد كه من آن ها را به عنوان ّ
6
هستم.
اين روايت ،كسانى را كه راوى احاديث امامان و آگاه به احكام خدا هستند ،نايبان امام 
معرفى كرده و حكم و داورى آنان را نيز حكم امامزمان  دانسته است .اما منظور از حجت در
اين روايت آن است كه همانگونه كه امامزمان  مرجع تمام كارهاى مردم است ،راويان يعنى
فقيهان نيز از طرف ايشان حجت بر مردماند تا در زمان غيبت بههنگام حوادث و پيشامدهاى
روزگار -از جمله حوادث اجتماعى و سياسى -به آنان مراجعه كنند .به بيان ديگر ،آنان مرجع
1
2
3
4
5
6

 .غرر الحكم و درر الكلم ،ص.36 :
 .تحف العقول ،ص .242
 .كافى ،ج  ،1ص .68
 .الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص.38 :
 .وسائلالشيعه ،ج  ،27ص .140
 .محسن قرائتی ،اصول عقائد،تهران:مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن،صص .464-468
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تمام كارهاى مردماند .از اين رو اگر مردم با وجود حجت به فرد ديگرى مراجعه كنند ،خداوند
آن ها را مؤاخذه خواهد كرد كه چرا با وجود آنان به سوى حكام جور و ظالم -كه حجت من
1
نيستند-شتافتيد.
دستاورد های والیت فقیه برای ایران

واليت فقيه شالوده و جوهره اصلى حكومت اسالمى در عصر غيبت و استمرار حاكميت پيامبر
و ائمه معصومين در اين دوران مى باشد و از آغاز شكل گيرى نظام جمهورى اسالمى تا به
امروز دستاوردهاى مهمى را براى كشور در عرصه داخلى و خارجى به ارمغان آمده است كه ما
در اينجا به برخى از دستاوردهاى آن در عرصه داخلى به صورت گذرا اشاره مى كنيم:
 .1تبلور حاكميت الهى؛ واليت فقيه تداوم حاكميت پيامبر و ائمه معصومين در عصر غيبت بوده
و از آن جا كه حاكميت معصومين زمينه ساز حاكميت الهى است ،واليت فقيه نيز كه در طول
حاكميت معصومين است تجلى و تبلور حاكميت الهى در عصر غيبت محسوب مى گردد.
 .2اثبات توانايى دين در اداره جامعه و پاسخگويى به نيازهاى بشر معاصر؛ واليت فقيه با عينيت
بخشيدن به حاكميت دين در عصر غيبت توانايى در اداره جامعه را به اثبات رسانده و الگويى
از حكومت دين در اين دوران را ارايه نمود كه بدليل ظرفيت باالى آن ،توان پاسخگويى به
تمامى نيازهاى بشر معاصر را داشته و انسانها را به سعادت مادى و معنويشان رهنمون مى سازد.
 .3نمايش عملى پيوند دين و سياست؛ نظريه واليت فقيه ،پيوند دين و سياست را در عمل به
اثبات رساند و گسست ناپذيرى ميان دين و سياست و آميختگى آن دو را به نمايش گذارد و
خط بطالن بر تمام تصوراتى كشيد كه جدا نگارى دين و سياست را در ذهن خود مى پرورانند
يا تالش مى كردند اسالم را دينى جدا از سياست قلمداد نمايند در حقيقت واليت فقيه اين
واقعيت را آشكار ساخت كه سياست از درون دين و آموزه هاى آن سرچشمه گرفته و پيوند
عميقى ميان اين دو وجود دارد.
 .4حفظ اسالميت نظام؛ ولى فقيه در راس جامعه اسالمى به دليل برخوردارى از فقاهت و
آشنايى دقيق و كامل با مبانى و اصول اسالمى و برخوردارى از عدالت و تقوا ،حافظ اسالميت
نظام و جهت گيرى كلى آن بوده و همچون قطب نمايى عمل مى كند كه حركت جامعه
اسالمى را به مسير صحيح خود تنظيم مى نمايد.
 .5هدايت و رهبرى نظام جمهورى اسالمى؛ رهبرى در هر جامعه اى نقش مهمى را در هدايت
و رهبرى آن جامعه بر عهده دارد اما اين نقش آنگاه اهميت بيشترى پيدا مى كند كه رهبر در
جامعه در كنار رهبرى و هدايت مادى جامعه ،هدايت معنوى جامعه را نيز بر عهده داشته باشد
 . 1جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی ،اندیشه اسالمی(،)2قم :دفتر نشر معارف ،چ ،1391 ،5ص .233
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و اين همان ويژگى مهمى است كه نظام اسالمى را از ساير نظام ما جدا مى نمايد و مهمترين
وظيفه اى است كه بر عهده ولى فقيه مى باشد.
 .6تعيين سياست هاى كلى نظام و نظارت بر حسن اجراى آن؛ بر اساس اصل  110قانون
اساسى تعيين سياست هاى كلى نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و
نظارت بر حسن اجراى اين سياست ها بر عهده رهبرى نظام مى باشد .و اين امر تضمين كننده
سالمت جهت گيرى كلى حركت نظام و راهبردهاى كالن آن مى باشد.
 .7عامل وحدت بخش و نقطه اميد گستر نظام؛ ولى فقيه در نظام جمهورى اسالمى به عنوان
رهبر اختالف ميان قوا و نهادهاى مختلف را برطرف نموده و ميان آن ها همدلى ،هماهنگى
اميد و وحدت ايجاد مى نمايد ،مساله اى كه در طول حيات پربركت نظام جمهورى اسالمى
همگان بارهاشاهد آن بوده ايم.
 .8تضمين استقالل كشور؛ از دستاوردهاى بزرگ واليت فقيه در عرصه داخلى تضمين استقالل
كشور است چه اينكه واليت فقيه بر اساس الگوى حكومت دينى از گرايش كشور به نظامهاى
غربى و شرقى جلوگيرى نموده و كشور را به سمت استقالل در همه عرصه ها رهنمون مى
سازد و اگر نبود واليت فقيه و رهبرى هاى روشنگرانه او امكان فرو غلطيدن كشور به دامن
الگوهاى غربى و شرقى و از دست رفتن استقالل كشور دور از تصور نبود.
 .9مردم ساالرى دينى نظام؛ واليت فقيه پايه گذار الگوى بى بديلى از مردم ساالرى تحت
عنوان مردم ساالرى دينى است كه جايگزين مناسبى براى الگوهاى غربى مى باشد ،الگويى كه
در آن مردم در چارچوب ارزشهاى دينى به مشاركت مى پردازد و اگر در دموكراسيهاى غربى،
ارزشهاى ليبرالى بر مشاركت مردم سايه افكنده و مردم ساالرى در چارچوب ارزشهاى ليبرالى
است ،در الگوى مردم ساالرى دينى ،ارزشهاى دينى حاكم مى باشد و مردم ساالرى در سايه
اين ارزشها شكل مى گيرد .كه به مراتب ارزشمندتر و پايدارتر از دموكراسيهاى غربى است.
 .10حفظ تمامیت ارضی کشور؛ ايران كشور پهناورى بود ،كه در طول تاريخ هر وقت دشمنان
به آن حمله كردند ،گوشهاى از آن را جدا كردند .تنها زمانى كه نتوانستند حتى يك وجب
ولى فقيه بود ،با اينكه تمامى
از خاك آن را جدا كنند ،زمانى بود كه كشور در دست يك ّ
قدرتهاى استكبارى جهان و ع ّمال آن ها هماهنگ و متّحد شده و مص ّمم بر شكست ايران
و تجزيه آن بودند .براى همين است كه جهانخواران و مزدوران داخلى آن ها با واليت فقيه
مخالفند و با انواع توطئهها و تهمتها در صدد تضعيف آن هستند.
 .11پشتوانه عدالت اجتماعى و متعادل سازی جامعه با تصمیمات ویژه؛ گاهى در جامعه مسايلى
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پيش مىآيد كه حكم صريح آن در قرآن يا حديث نيست ولى خطوط ك ّلى و معيارها و اصول
و قواعد آن در دست فقيه است كه مىتواند حكم آن مسأله را به دست آورد.
همان گونه كه امام معصوم مىتواند احكام و دستورات مقطعى صادر كند ،چنانكه حضرت على
مقرر فرمود و همين كه مورد سؤال قرار گرفت كه پيامبر بر
 براى اسبها زكات و ماليات ّ
ن بر مؤمنين واليت دارم و امسال كه وض ِع
اسبها زكات قرار نداد و شما قرار داديد؟ فرمود :م 
استثنايى پيش آمده ،مىتوانم از حقّ واليت خود استفاده كنم و براى تهيّه سرمايه بيشتر براى
بيتالمال ،براى اسبها نيز زكات معيّن كنم.
یعنی هر گاه جامعه تعادل سياسى يا اقتصادى يا امنيّتى خود را از دست داد فقيه با واليت و
نظارتى كه دارد مىتواند موقّت ًا فرمانهاى الزم را براى برقرارى تعادل صادر كند ،معامالتى را
تحريم كند ،دستور بسيج دهد ،مالياتهايى را به طور موقت اضافه كند.
ميرزاى شيرازى همين كه ديد اقتصاد كشور از طريق تنباكو به دست انگليس افتاد با فتواى
تحريم تنباكو راه را بر آن دولت ستمگر بست .امام خمينى قدس سره دستور ترك خدمت و
1
فرار از پادگانهاى رژيم شاهنشاهى را به سربازان صادر نمود و شاه را از سلطنت خلع كرد.
 .12جلوگيرى از بحرانها و خيل عظيم موانع و دشمنيها در طول تاريخ پرشكوه انقالب اسالمى؛
ولى فقيه (رهبرى نظام) همچون كوهى استوار در برابر بحرانهاى گوناگون و دشمنيها ايستادگى
نموده و با رهبرى هوشمندانه خود تمامى بحرانها و دشمنى ها را خنثى و بى اثر نموده است
كه اگر نبود هوشيارى و صالحيت و پايدارى رهبرى نظام معلوم نبود كه چه مشكالتى براى
نظام ايجاد مى شد .در يك كلمه ولى فقيه در نظام اسالمى ستون خيمه نظام است كه استوارى
و بقاء آن مرهون اوست.
بایستگی حمایت از والیت فقیه و ولی فقیه

شاید از بهترین تحلیل های کوتاه و گره گشا  ،دیدگاه مرحوم حاج احمد آقا خمینی (ره)فرزند
گرانقدر بنیانگزار انقالب اسالمی ایران باشد که در این جا به عنوان ُحسنِ ختام ،بدان اشاره
می شود:
«امروز واليت ،نقطه وحدت امت حزب اهلل است .نظام از واليت جدا نيست و هيچكس حق
شكستن حريم رهبري را ندارد .حرمت رهبري نظام اسالمي از اصول خدشهناپذير انقالب
اسالمي ماست .اگر امروز اختالف موجب شود كه به اقتدار ولي فقيه آسيب برسد ،گناه بزرگي
مرتكب شدهايم .امروز رهبر و نظام بهعنوان شاخص حق در مقابل باطل در دنيا وجود دارند و
 . 1محسن قرائتی ،اصول عقايد ،تهران :مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن ،ص.187 :

آفتاب والیت (نگاهی به والیت در اسالم و تشیع)
ِ
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ما بايد پشت سر رهبرمان همه موانع را از سر راهمان برداريم .بايد متحدتر ،محكمتر و قاطعتر
پشت رهبري باشيم و نگذاريم رهبرمان احساس تنهايي كند ،همانطور كه نگذاشتيم امام
خميني احساس تنهايي كند .اطاعت از خامنهاي ،اطاعت از امام است .هركس منكر اين باور
باشد ،مطمئن باشيد در خط امام نيست .من بعد از رحلت امام ،با خدا و امام عهد كردهام كه
كوچكترين قدمي عليه رهبري و حتي خالف ميل او برندارم.
امروز حفظ وحدت امت اسالمي در پرتو حمايت از واليت فقيه عملي خواهد بود .رهبري
انقالب اسالمي محور همه تصميمگيريها و حركتهاي اسالمي و انقالبي است .ولي فقيه محور
ارزشهاي انقالب است .هركه از آن دوري گزيند ،از انقالب و نظام دوري جسته و در پيشگاه
باري تعالي مسئول است.
مواضع استوار و سازشناپذير مقام معظم رهبري ،حضرت آيتاهلل خامنهاي ،در برابر حيلههاي
دنياي استكباري ،يادآور مواضع حكيمانه امام خميني است .بايد در برابر همه مظاهر انحراف و
تهاجم فرهنگي در ابعاد گوناگون ،دستورات رهبري معظم انقالب اسالمي را نصبالعين قرار
دهيم .امروزه آرمانها و ايدههاي رهبري در دنيا بهعنوان اموري اصيل ،الهي و اسالمي شناخته
شده است .هركدام از ما وظيفه داريم مروج تفكرات رهبر معظم باشيم .رهبر انقالب با همه
توان در برابر باجخواهي قدرتها ايستادهاند .اگر رهبري موضعي را به مصلحت نظام و انقالب
تشخيص دهند ،همه بايد از آن تبعيت كنيم؛ زيرا قائل به واليت هستيم .بايد خأل وجودي امام
خميني را با پشتيباني از رهبري و اتحاد و همدلي جبران كنيم تا اهداف امام و انقالب با قدرت
تداوم يابد.
امروز در كشور چيزي تحت عنوان بحران يا مشكل سياسي نداريم .بحمداهلل نظام و انقالب با
قدرت در سطح جهان از مواضع به حق خود دفاع ميكند و اين باعث سرافرازي است كه هنوز
خط امام بهعنوان سياست اصلي ،مؤثر و غالب ،از سوي رهبري معظم انقالب دنبال ميشود
و در سايه تأييدات الهي و نفسهاي قدسي امام راحل و رهبري حكيمانه حضرت آيتاهلل
خامنهاي ،همه توطئههاي دشمن بيثمر مانده است و انقالب به راه روشن خود ادامه ميدهد .بايد
از تحليلزدگي پرهيز كرد .تحليل مسائل در سايه اطاعت از مقام واالي واليت معتبر است .همه
1
بايد سعادت دين و دنيا را در پيروي از واليت فقيه جستوجو كنيم».
دُ رواژه های والیت(12سخن از معصومان در باره والیت فقیه)

از آن جا که والیت فقیه ،استمرار حرکت انبیاء و اولیاء الهی است ،افزون بر ِ
آیات والیت که از
آن ها نیز برای والیت فقیه می توان بهره گرفت؛ پیامبرِآخرین و جانشینان او نیز در فرازهای

 . 1غالم رضا گلی زواره ،شخصیت و زندگی سیداحمد خمینی ،مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما ،فصل پنجم.
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ِ
ِ
جمالت ویژه ای داشته اند که
حرکت پس از خود،
مختلف بدان توجه داده و نسبت به تداوم
در این جا به برخی از آن ها اشاره می شود.
ث َم َّر ٍ
ال َر ُس ُ
ول اهلل ِ َو َم ْن خُ َل َفا ُؤ َك َق َ
يل ل َ ُه يَا َر ُس َ
َ .1ق َ
ات َفقِ َ
ول اهلل ِ  « :ال َل ُه َّم ا ْر َح ْم خُ َل َفائِي ث َ َل َ
ال
1
ن ب َ ْع ِدي».
َّاس م ِ ْ
ي َفيُ َع ِّل ُمون َ َها الن َ 
ي َو ُس َّنت ِ 
ي أَ َحادِيث ِ 
ون َع ِّن 
ين يَ ْأتُونَ م ِ ْن ب َ ْع ِدي َو يَ ْر ُو َ
الَّ ِذ َ
ال َر ُس ُ
يل يَا َر ُس َ
َ .2ق َ
الدنْيَا ق ِ َ
ول اهلل ِ  «: ال ْ ُف َق َها ُء أُ َمنَا ُء ال ُّر ُسلِ َما ل َ ْم يَدْخُ ُلوا فِي ُّ
ول اهلل ِ َو َما ُدخُ ول ُ ُه ْم
2
الس ْل َطا ِن َفإ ِ َذا َف َع ُلوا َذل ِ َ
الدنْيَا َق َ
فِي ُّ
اح َذ ُرو ُه ْم َع َلى دِين ِ ُكم».
ال ا ِّتبَ ُ
ك َف ْ
اع ُّ
ِ ِ 3
ال َر ُس ُ
َ .3ق َ
ول اهلل ِ  «: ال ْ ُع َل َما ُء َو َرث َ ُة الْنْبيَاء ».
ال َر ُس ُ
َ .4ق َ
ول اهلل ِ َ « م ْن أَ َّم َق ْوم ًا َو فِيهِ ْم أَ ْع َل ُم مِنْ ُه أَ ْو أَفْ َق ُه مِنْ ُه ل َ ْم يَ َز ْل أَ ْم ُر ُه ْم فِي َس َفا ٍل إِلَى
4
يَ ْومِ الْقِيَا َمة».
َّاس ب ِ َه َذا اال ْم ِر أَقْ َوا ُه ْم َع َليْ ِه َو أَ ْع َل ُم ُه ْم ب ِ َأ ْم ِر اهلل ِ
َ .5ق َ
َّاس إ ِ َّن أَ َحقَّ الن ِ
ير ال ْ ُمومِن ِ َ
ين  «:أَيُّ َها الن ُ
ال أم ِ ُ
ِ ِ 5
في ه ».
6
َ َ .6
ين « : ال ْ ُع َل َما ُء ُح َّكا ٌم َع َلى النَّاس».
ير ال ْ ُمومِن ِ َ
قال أم ِ ُ
َ
َ
َ .7ق َ
َّاس ُم ِ
صيبَ ًة ل ِ َما ُغلِبْتُ ْم َع َليْ ِه م ِ ْن َمنَازِ ِل ال ْ ُع َل َماءِ ل َ ْو ُكنْتُ ْم ت ََس ُعونَ
ال ال ْ ُح َسيْ ُن  «:أنْتُ ْم أ ْع َظ ُم الن ِ
ِ ِ 7
َذل ِ َ
االح َكامِ َع َلي أَيْ ِدي ال ْ ُع َل َماءِ بِاهلل ِ اال ْمنَاءِ َع َلي َحالل ِ ِه َو َح َرام ه ».
ك ب ِ َأ َّن َم َجارِ َي اال ُمورِ َو ْ
َ .8ق َ
الصادِ ُق  «:ات َّ ُقوا ال ْ ُح ُكو َم َة َفإ ِ َّن ال ْ ُح ُكو َم َة إِن َّ َما ِه َي لِال َمامِ ال ْ َعال ِ ِم بِال ْ َق َضاءِ ال ْ َعادِ ِل فِي
ال َّ
8
ين لِنَب ِ ٍّي أَ ْو َو ِ
يٍ ».
ص ِّي نَب ِ 
ال ْ ُم ْسل ِ ِم َ
َ .9ق َ
الصادِ ُق َ «:م ْن َكانَ مِنْ ُك ْم م ِ َّم ْن َقدْ َر َوي َح ِديثَنَا َو ن َ َظ َر فِي َحاللِنَا َو َح َرامِنَا َو َع َر َ
ف
ال َّ
أَ ْح َكا َمنَا َف ْليَ ْرضَ ْوا ب ِ ِه َح َكم ًا َفإِنِّي َقدْ َج َع ْلتُ ُه َع َليْ ُك ْم َحاكِم ًا َفإ ِ َذا َح َك َم ب ِ ُح ْك ِمنَا َف َل ْم يَ ْقبَ ْل ُه مِنْ ُه َفإِنَّ َما
 . 1شیخ حر عاملی  ،وسائل الشيعة ،قم :موسسه آل البیت 1409 ،ق ،ج ،27ص 92؛ عيون أخبار الرضا  ،ج  ،2ص .37
« . 2فقيهان ،تا زمانى كه در كار دنيا وارد نشدهاند ،امانتدار پيامبرانند» .گفتند :اى پيامبر خدا! درآمدن آنان به دنيا چگونه است؟
گفت« :پيروى سلطان است .و چون چنين كردند ،از آنان بردين خود بيمناك باشيد».الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص .46
ال َر ُسو ُل اهلل ِ َصلَّى اهلل ُ َعلَي ْ ِه َو آل ِ ِهَ :م ْن َسلَ َ
ال« :قَ َ
 . 3امام صادق «ع» :دانشمندان وارثان پيامبرانندَ (.ع ْن أَب ِي َعب ْ ِد اهلل ِ َعلَي ْ ِه ال َّس َل ُم ،قَ َ
ك
ب فِي ِه ِعلْماًَ ،سلَ َ
ب ال ْ ِعل ْ ِم ِرضاً ب ِ ِهَ ،و إِن َّ ُه لَيَ ْستَ ْغ ِف ُر ل ِ َطال ِ ِ
ك اهلل ُ ب ِ ِه َطرِيقاً إِلَى ال ْ َجن َّ ِةَ ،و إِ َّن ال ْ َم َلئ ِ َك َة لَتَ َض ُع أَ ْجن ِ َحتَ َها ل ِ َطال ِ ِ
ب ال ْ ِعل ْ ِم
َطرِيقاً يَ ْطل ُ ُ
ض َحت َّى ال ْ ُح ِ
َم ْن فِي ال َّس َما ِء َو َم ْن فِي الْ ْر ِ
وت فِي الْبَ ْحرَِ ،و فَضْ ُل ال ْ َعال ِ ِم َعلَى ال ْ َعاب ِ ِد َكفَضْ لِ ال ْ َق َم ِر َعلى َسائ ِ ِر الن ُُّجو ِم لَيْلَ َة الْبَ ْد ِرَ ،و إِ َّن
ال ْ ُعلَ َما َء َو َرث َ ُة الْنْب ِيَا ِء؛ إ ِنَ الْنْب ِيَا َء ل َ ْم ي ُ َو ِّرثُوا ِدينَارا ً َو َل ِد ْر َهماًَ ،و ِ
لك ْن َو َّرثُوا ال ْ ِعل ْ َم ،فَ َم ْن أَخَ َذ مِن ْ ُه ،أَخَ َذ ب َِح ٍّظ َوافِرٍ»؛ كافي (ط  -دار
الحديث) ،ج ،1ص.)83 :
 . 4برقی ،المحاسن،قم  :دارالکتب االسالمیه ،1371 ،ج ،1ص .93
 . 5امام على «ع» :اى مردم! شايستهترين كسان براى اين كار (امامت و حكومت) ،كسى است كه بر آن تواناتر و از حكم خدا
در باره آن آگاهتر است؛ پس اگر آشوبگرى فتنه برپا كند ،از او مىخواهند تا به حق گردن نهد ،و اگر سر باز زند به دفع او
برمىخيزند .نهجالبالغه ،خطبه .173
 . 6امام على «ع» :علما ،حاكمان و فرمانروايان بر مردمانند .غرر الحكم و درر الكلم ،ص.36 :
 . 7حسن بن علی این شعبه حرانی  ،تحفالعقول،تصحیح علی اکبر غفاری ،قم  :جامعه مدرسین  ،1363،ص 237؛حسین بن
محمد تقی نوری ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،قم  :موسسه آل البیت  ،1408 ،ج ،17ص.316 :
 . 8محمد بن یعقوب کلینی  ،الكافي (ط  -اإلسالمية) ،تهران :دارالکتب االسالمیه1407 ،ق،ج ،7ص.406 :
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الش ْر ِ
الرا ُّد َع َلي اهلل ِ َو ُه َو َع َلي َح ِّد ِّ
ْاستَخَ َّ
هلل ِ ».
ك بِا 
الرا ُّد َع َليْنَا َّ
ف ب ِ ُح ْك ِم اهلل ِ َو َع َليْنَا َر َّد َو َّ
2
َ .10ق َ
وسى ب ْ َن َج ْع َف ٍر  ...« :ال ْ ُف َق َها َء ُح ُصونُ ْال ِْس َلمِ ؛ فقها ،قلعه اسالم هستند».
ال ُم َ
3
َ .11ق َ
ت ال ْ ِملَّة ».
ل ل َ ُه ْم إ ِ َمام ًا َق ِّيم ًا أَمِين ًا َحافِظ ًا ُم ْستَ ْو َدع ًا لَدَ َر َس ِ
الرضَ ا  «:ل َ ْو ل َ ْم يَ ْج َع ْ
ال ِّ
ي َع َليْ ُك ْم
ى ُر َواة ِ َح ِديثِنَا َفإِن َّ ُه ْم ُح َّجت ِ 
ث ال ْ َواق ِ َع ُة َفا ْر ِج ُعوا فِي َها إِل َ 
.12قال امام الزمانَ «: و أَ َّما ال ْ َح َوادِ ُ
4
هلل ».
َو أَنَا ُح َّج ُة ا 
1

 . 1الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص.67 :
ت َعلَي ْ ِه ال ْ َم َلئ ِ َك ُة َو ب ِ َقا ُع الْ ْر ِ
اب ال َّس َما ِء الَّتِي َكانَ
 « . 2مُو َسى ب ْ َن َج ْع َف ٍر ع يَ ُق ُ
ات ال ْ ُم ْؤمِ ُن ب َ َك ْ
ول إ ِ َذا َم َ
ض الَّتِي َكانَ يَ ْعب ُ ُد اهلل َ َعلَي ْ َها َو أَب ْ َو ُ
َيء ِ َ
ين ال ْ ُف َق َها َء ُح ُصو ُن ْالِ ْس َل ِم َك ِح ْصنِ ُسو ِر ال ْ َم ِدينَ ِة ل َ َها» .؛ امام
ل َّن ال ْ ُم ْؤمِن ِ َ
ي ُ ْص َع ُد فِي َها ب َِأ ْع َمال ِ ِه َو ثُل ِ َم فِي ْالِ ْس َل ِم ثُل ْ َم ٌة َل يَ ُسدُّ َها ش ْ ٌ
كاظم «ع» :چون مؤمن بميرد ،فرشتگان و مكانهايى از زمين كه در آن ها خدا را عبادت مىكرده است ،بر او گريه مىكنند،
و چنين است درهاى آسمان كه از آن ها اعمالش را باال مىبردند .و از مرگ او رخنهاى در اسالم پديد مىآيد كه هيچ چيز
نمىتواند آن را ببندد ،زيرا كه مؤمنان فقيه دژهاى اسالمند ،همچون دژهاى با روى شهر براى شهر .؛ الكافي (ط  -اإلسالمية)،
ج ،1ص.38 :
 . 3محمد بن علی ابن بابویه  ،علل الشرائع،قم  :کتاب فروشی داوری1358 ،ش ،ج ،1ص253 :؛ عيون أخبار الرضا  ،ج،2
ص.101 :
وب قَ َ
َ . 4ح َّدثَنَا مُ َح َّم ُد ب ْ ُن مُ َح َّم ِد بْنِ ِع َصا ٍم ال ْ ُكلَيْن ِ ُّي َر ِض َي اهلل ُ َعن ْ ُه قَ َ
وب چ ال ْ ُكلَيْن ِ ُّي َع ْن إ ِ ْس َح َ
ال:
اق بْنِ يَ ْع ُق َ
ال َح َّدثَنَا مُ َح َّم ُد ب ْ ُن يَ ْع ُق َ
ت فِي الت َّ ْوقِي ِع ب ِخَ ِّ
ت مُ َح َّمدَ ب ْ َن ُعث ْ َمانَ ال ْ َع ْم ِريَّ َر ِض َي اهلل ُ َعن ْ ُه أَ ْن ي ُ ِ
ط
وص َل لِي ِكتَاباً قَ ْد َس َأل ْ ُ
َس َأل ْ ُ
ت َعلَ َّي فَ َو َر َد ْ
ت فِي ِه َع ْن َم َسائ ِ َل أَش َْكلَ ْ
ك اهلل ُ َو ثَبَّتَ َ
ت َعن ْ ُه أَ ْر َشدَ َ
َم ْو َلن َا َص ِ
اح ِ
س بَي ْ َن
ب ال َّز َما ِن ع أَمَّا َما َس َأل ْ َ
ك مِ ْن أَمْ ِر ال ْ ُمن ِْكر َ
ِين لِي مِ ْن أَ ْهلِ بَيْتِنَا َو بَنِي َع ِّمنَا فَا ْعلَ ْم أَن َّ ُه لَي ْ َ
ِيل َع ِّمي َج ْع َف ٍر َو ُول ْ ِدهِ فَ َسب ُ
ُوح ع أَمَّا َسب ُ
س مِن ِّي َو َسب ِيل ُ ُه َسب ُ
ِيل إِخْ َوةِ يُو ُس َ
ف
ِيل ابْنِ ن ٍ
اهلل ِ َع َّز َو َج َّل َو بَي ْ َن أَ َح ٍد قَ َراب َ ٌة َو َم ْن أَن َْك َرنِي فَلَي ْ َ
س ب ِال َّشل ْ َمابِ َو أَمَّا أَمْ َوال ُ ُك ْم فَ َل ن َ ْقبَل ُ َها إ َِّل لِتَ َط َّه ُروا فَ َم ْن شَا َء فَلْيَ ِص ْل َو َم ْن شَا َء فَلْيَ ْق َط ْع فَما آتان ِ َي اهلل ُ
ع أَمَّا ال ْ ُفقَّا ُع فَش ُْرب ُ ُه َح َرا ٌم َو َل بَأْ َ
ب ال ْ َوقَّات ُونَ َو أَمَّا قَ ْو ُل َم ْن َز َع َم أَ َّن ال ْ ُح َسي ْ َن ع ل َ ْم ي ُ ْقتَ ْل فَ ُك ْف ٌر َو
خَ ي ْ ٌر مِ َّما آتا ُك ْم َو أَمَّا ُظ ُهو ُر ال ْ َف َر ِج فَإِن َّ ُه إِلَى اهلل ِ تَ َعالَى ِذ ْك ُر ُه َو َك َذ َ
يب َو ضَ َل ٌل َو أَمَّا ال ْ َح َوا ِد ُ
ث ال ْ َواق ِ َع ُة فَا ْر ِج ُعوا فِي َها إِلَى ُر َواةِ َح ِديثِنَا فَإِن َّ ُه ْم ُح َّجتِي َعلَي ْ ُك ْم َو أَن َا ُح َّج ُة اهلل ِ َعلَي ْ ِه ْم؛ امام مهدى «ع»:
ت َْك ِذ ٌ
 ..در پيشامدهايى كه رخ مىدهد ،به راويان احاديث ما مراجعه كنيد ،كه آنان حجت من بر شمايند ،و من حجت خدا برايشان ؛
حکیمی  ،محمد ،محمدرضا و علی  ،الحياة  ،ترجمه :احمد آرام،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،ج ،2ص557 :؛ كمال الدين و
تمام النعمة ،ج ،2ص.484 :
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فصلششم:
حکایت والیت(12داستان ِ برگزیده و کوتاه والئی)
از ديگر راههاى تقويت باورها ،واليتپذيرى است .در نظر گاه شيعه واليتى كه فقهاى جامع
الشرايط كسب مىكنند ،در طول واليت الهى ،واليت نبوى و واليت علوى جاى دارد؛ واليتى
است كه به نوعى از طرف خدا واگذار گرديده است.
واليت فقيه مسئلهاى است كه هر كس به اسالم و جامعيت و شمول آن معتقد باشد بر حسب
عقل و فطرت خود آن را آرزو نموده و براى تحقق آن تالش خواهد نمود و آن را به صالح
جامعه و ضامن اجراى قوانين اسالم خواهد دانست .در چنين نظامى است كه حقوق همه
حفظ مىگردد .بديهى است دستورات فقيه ،فرامين او و نظارتهاى او ضامن بقاى حركت
اسالمى خواهد بود .از طرفى ديگر توجه به فرامين او و تبعيت از آن مىتواند راهگشاى خوبى
در جهت رسيدن به سعادت باشد .آنچه كه در اين مقوله قابل توجه است پذيرش واليت به
معناى واقعى كلمه مىباشد ،به گونهاى كه منافع عمومى و دينى و اسالمى را در اين تبعيت بر
منافع شخصى خود مقدم نمايد.در این جا به برخی حکایات معصومان در حوزه والیت پذیری
و والیت گریزی اشاره شده و خوانندگان را برای اطالع بیشتر به مطالعه کتاب های مربوط
دعوت می کنیم.
.1نعمت حقیقی

امام ميهمان داشت ،خرماى خوبى سر سفره گذاشته بود ميهمان يك نگاهى به خرما كرد و
گفت :عجب خرمايى! درشت است ،برق مىزند! مىخواست مقدس مآبى كند ،گفت« :ث ُ َّم
لَتُ ْسئَ ُل َّن يَ ْو َمئ ِ ٍذ َعنِ النَّعي ِم؛ روز قيامت از اين نعمتها سؤال خواهد شد؟ (تكاثر .»)8 :كنايه زد ك ه
اى امام صادق از اين خرماها بخور ،درقيامت هم جواب را بده! امام فرمود :خدا از نان و آب و
خرما و  ...سؤال نمىكند ،سؤال مىكند كه رهبرت كى بود؟ اگر رهبرت درست باشد نان و آب
فرقى نمىكند چه باشد .یا جریانی که مح ّمد بن يحيى صولى از ابن ذكوان قاسم بن اسماعيل
او از ابراهيم بن عباس صولى كه نقل می کند روزى در خدمت علي بن موسى الرضا عليه
السالم بوديم آن جناب فرمود :در دنيا نعمت حقيقى وجود ندارد بعضى از دانشمندان حاضر
ّ
ٍ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
در مجلس گفتند چگونه خداوند ميفرمايد :ث َّم لتُ ْسئَل َّن يَ ْو َمئذ َعنِ ال َّنعي ِم اما اين نعيم در دنيا آب
السالم با صداى بلند فرمود :شما اين طور آيه را تفسير ميكنيد و
سرد است حضرت رضا عليه ّ
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چند قسم نعمت را ميشماريد بعضى ميگويند :آب سرد .ديگرى غذاى خوب ميداند و گروهى
خواب خوش ميشمارد .پدرم از پدر خود حضرت صادق  نقل كرد در موقعى كه اقوال
مختلف شما در مورد نعمت خدمتش عرض شد راجع بآيه :ث ُ َّم لَتُ ْسئَ ُل َّن يَ ْو َمئ ِ ٍذ َعنِ ال َّنعِي ِم آن
جناب غضبناك شده فرمود :هرگز خدا از بندگان خود در مورد چيزى كه ب آن ها تفضل
نموده نميپرسد و منت بر آن ها نميگذارد منتگذاردن براى نعمت از مردم زشت است چگونه
ميتوان چيزى را به خدا نسبت داد كه انجام آن از مردم صحيح نيست ،اما نعيم حب ما خانواده و
مواالت ما است كه خدا بعد از توحيد و نبوت از آن سؤال ميكند زيرا وقتى بنده حق اين نعمت
را بجا آورد او را به جانب بهشت جاويد مىبرد.
پدرم از پدر خود از مح ّمد بن علي و ايشان از پدرش علي بن الحسين و آن جناب از پدرش
حسين بن علي و آن جناب از پدرش علي نقل كرد كه پيامبر اكرم فرمود :يا على اول چيزى
هللُ و ُم َح َّمدٌ َر ُس ُ
هلل ِ و اينكه تو ولى
ول ا 
ت ال إِل َه إ ِ َّل ا 
كه بعد از مرگ از شخص مىپرسند شهاد 
مؤمنينى به واسطه مقامى كه خدا و من بتو دادهايم هر كه چنين اعترافى داشته باشد و زندگى
خود را بر آن ادامه دهد به بهشت رهسپار مىشود نعمتى كه زوال ندارد.
ابن ذكوان پيش از اينكه من چيزى بگويم گفت :من اين حديث را بچند جهت براى تو گفتم:
يكى -اينكه از بصره پيش من آمدهاى .دوم -اينكه پسر عمويت اين حديث را بمن ارزانى
داشته .سوم -اينكه من پيوسته اشتغال به علم لغت و اشعار داشتم و اعتنائى به چيز ديگر
نميگذاشتم در خواب پيامبر اكرم را ديدم مردم بايشان سالم ميكردند جواب ميداد وقتى من
سالم كردم جواب نداد.
عرض كردم :مگر من از امت شما نيستم؟ فرمود :چرا ،ولى چرا حديث نعيم كه از ابراهيم
شنيدهاى براى مردم نميگوئى .صولى گفت :اين حديث را مردم از پيامبر اكرم نقل كردهاند جز
اين كه لفظ نعيم و آيه و تفسير آن نيست.
روايت كردهاند :اول چيزى كه از بنده سؤال ميكنند روز قيامت شهادت بتوحيد و نبوت است
1
السالم.
و مواالت با على بن ابى طالب عليه ّ
.2رستاخیز هرکس با امام خود
ِ

پيامبر بر باالي منبر رفت و براي چندمين بار علي  را جانشين خود معرفي كرد .مسلمانان
خوشحال شدند و به هم تبريك گفتند .يكي از مسلمانان گفت :به خدا ،امروز دين اسالم كامل
شد و ما پيشوايمان را پس از پيامبر شناختيم .دشمنان از اين سخن پيامبر به خشم آمدند .يكي

 . 1مجلسی (محمد باقر بن محمدتقی ) بخش امامت ( ترجمه جلد  23تا 27بحار األنوار)،مترجم  :موسی خسروی ،تهران:
اسالمیه ،ج ،2ص.48 :
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از آنان از شدت ناراحتي به سوسماري كه از آن جا ميگذشت ،اشاره كرد و گفت :اي كاش،
محمد ،اين سوسمار را امير و پيشواي ما قرار ميداد ،ولي علي را به رهبري ما برنميگزيد .براي
من دشوار است پيرو كسي باشم كه از من جوانتر است .ابوذر كه حرفهايشان را شنيد ،بسيار
خشمگين شد و سخن آنان را براي پيامبر نقل كرد .رسول خدا ،شخصي را در پي آن گروه
فرستاد ،ولي آنان ،سخنانشان را نزد پيامبر انكار كردند و قسم خوردند چنين حرفي را هرگز به
زبان نياوردهاند .خداوند كه از دلهاي پليد آنان آگاه بود ،اين آيه را نازل كرد:
منافقان قسم ياد ميكنند كه سخن ناروا بر زبان نياوردهاند ،البته چنين نيست .آنان سخن كفر گفته
و پس از اسالم آوردنشان كافر شدند و همت گماشتند بر چيزي كه موفق بر آن نشدند .آنان به
جاي آن كه از آن بي نيازي كه به فضل خدا و رسولش نصيب آنها شد ،شكر گويند ،در مقام
دشمني و انتقام برآمدند .اكنون اگر توبه كنند براي آنان بهتر است و اگر از خدا روي برگردانند،
خداوند آنان را به عذاب دردناكي دچار ميكند و البته در اين صورت آنان در روي زمين هيچ
ياوري نخواهند داشت(.توبه)74:
رسول خدا پس از تالوت اين آيه فرمود :در آسمان نيلگون و در زمين غبار آلوده خاكي،
راستگوتر از سخن ابوذر سخني نيست .سپس رسول خدا به جمعيت رو كرد و فرمود« :اي
جماعت! جبرئيل بر من نازل شد ومرا خبر داد كه در روز قيامت گروهي هستند كه در روز
محشر ،پيشوايشان ،سوسمار ميباشد .شما به احوال خودتان بنگريد كه از آن دسته نباشيد؛
1
زيرا روزي فرا رسد كه خداوند تبارك و تعالي هر دسته از مردم را با امامش محشور ميكند».
.3ابواالسود و والیت علی

سود ُدئِلی 2،از یاران و دوستان نزدیک
حکایت شده است که روزی نامهای به دست ابوا َال َ
حضرت علی رسید .او نامه را گشود و خواند .دید نامه از طرف معاویه بن ابیسفیان ارسال
شده است و در آن ،ابواالسود را به سوی خویش خوانده است .در پایین نامه نوشته شده بود:
ای ابواالسود! هدیهای ناچیز نیز از طرف معاویه برایت فرستاده شده و امید است مورد قبول و
رضایت شما قرار گیرد.
ابواالسود نامه را مچاله کرد و در شالش نهاد و دواندوان به سمت خانه دوید و چون در را
گشود ،چشمش به دختر جوانش افتاد که مشکی از عسل در دست گرفته و انگشتش را به
عسل آغشته ساخته [است] و قصد دارد در دهان بگذارد .ابواالسود ُدئلی فریاد کشید :دخترم! از
 . 1محمد بن علی ابن شهر آشوب مازندرانی  ،مناقب آل ابی طالب علیهم السالم ،قم :نشر عالمه1379 ،ق،ج ،1ص.539
 . 2او کسی است که اصول و پایههای اصلی علم صرف و نحو عربی را از امیرمؤمنان ،علی یاد گرفت و به دستور حضرت
به تکمیل آن پرداخت و بدین ترتیب دستور زبان عربی را پایهگذاری کرد.
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آن عسل نخور؛ زیرا با زهر آمیخته شده است و معاویه قصد نموده با شیرینی عسل ،حالوت
و شیرینی محبت و مهر علی را در کام و دل ما بخشکاند .دختر مشک عسل را بر زمین
گذاشت و دستش را شست و چنین سرود:
یع ل َ َ
ک إِیمان ًا َو دِین ًا
أبِال ْ َع َسلِ ال ْ ُم َص ّفی یاب ْ َن ِهنْ ٍد نَب ِ ُ
آیا با عسل صاف ای پسر هند جگرخوار دین و ایمانمان را به تو بفروشیم؟
َفال َو اهلل ِ لَیس ُ
المؤْ مِنِینا
یکونُ هذا
یر ُ
َو َم ْوالنا أم ِ ُ
1
نه به خدا هرگز این نخواهد شد ،درحالیکه موالی ما امیرالمؤمنین است».
.4والیت پذیری مقدس اردبیلی در کسادی بازار اعمال

مرجع بزرگ مال احمد ،محقق اردبيلي ،معروف به «مقدّس اردبيلي» رحمه اهلل از علماي
برجسته و پاك و با فضيلت بود .ايشان به سال  933ه  .ق در نجف اشرف از دنيا رفت .درباره
كماالت اخالقي و فضايل معنوي اين مرد بزرگ مطالب بسياري نقل شده است؛ از جمله اينكه
روزي ايشان براي زيارت به كربال رفته بود .يكي از زايران كه او را نميشناخت ،از لباس و قيافه
ساده او گمان كرد كه يك خدمتكار عادي است .لباسهاي چرك خود را به او داد و گفت :اينها
را براي من بشوي.محقق اردبيلي ،لباسهاي او را شست و به او تحويل داد .در آن هنگام ،آن
زاير او را شناخت و چند نفر نيز كه در آن جا بودند ،از ماجرا آگاه شدند و او را سرزنش كردند
كه چرا به عالِم بزرگ ،مقدّس اردبيلي ،توهين كردي؟...
محقق اردبيلي رحمه اهلل آنها را از سرزنش كردن بازداشت و گفت« :حقوق برادران ديني
نسبت به يكديگر ،خيلي بيش از اينها است .كاري نكردهام كه شما اين چنين جوش و خروش
ميكنيد».
اين مرد بزرگ از دنيا رفت .پس از مدتي ،يكي از مجتهدان وارسته او را در خواب ديد كه
لباس زيبايي به تن دارد و با سيماي نوراني از حرم امير مؤمنان بيرون ميآيد .از او پرسيد:
چه عملي باعث شد شما داراي اين مقام شويد؟ مح ّقق اردبيلي رحمه اهلل در پاسخ گفت«:بازار
2
اعمال كساد است ،فقط واليت و محبت صاحب اين قبر به دردمان خورد».
.5عالمه امینی و دوستی علی

حجتاالسالم والمسلمین دکتر مح ّمدهادی امینی (فرزند عالمه امینی) میگوید« :عشق و
محبت بیکرانه و سرشار امیرالمؤمنین علی چنان وجود و قلب عالمه امینی را مسخّ ر و
 . 1زهرا فتحی ،جامع النورین ،عرفاننامه ،ج  ،2ص 38؛ حسین ابوالفتوح رازی ،روضالجنان و روحالجنان فی تفسیر القرآن ،ج
 ،17ص .270
 . 2منتخب التواريخ ،ص .181
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منقاد و مطیع خود ساخته بود که جز وجود امیرالمؤمنین ،در نظر او دنیا و مردم ،مفهوم 
ی
نداشت .یک روز هشت تن از علمای بزرگ اهل تسنن بغداد خدمت آقا آمدند .هوا خیلی
ی هوا در زیرزمین مینشست .بعد از تعارفها،
گرم بود .آن زمان مرحوم عالمه به خاطرگرم 
صحبتهای زیادی شد .هنگام رفتن گفتند :شما یازده جلد درباره امام علی بن ابیطالب
نوشتی؛ قدردانی و تجلیل شیعه از شما این است که در منزل کهنهای زندگی میکنی .اگر یک
جلد از این یازده جلد را درباره یکی از خلفا مینوشتی ،کاخی از طال برای شما میساختیم ،ولی
ما هر چه نگاه میکنیم ،میبینیم وضع شما به جای بهتر شدن ،بدتر میشود .شما االن یخچال
ندارید ،کولر ندارید ،فرش ندارید ،مبل ندارید ،خالصه وسایل راحتی تابستان و زمستان هیچ
ندارید ،چطور زندگی میکنید؟ ایشان تأملی کرد و بعد گفت :این اشکاالتی که بر من وارد
میکنید ،درست است .این اشکاالت را شما وقتی به من وارد میکنید ،من به قلبم رجوع میکنم،
ی این مواهب است.
قلبم به من میگوید :عوض یخچال ،علی را دارم و علی مافوق تمام 
1
من علی دارم؛ چه غم دارم و از زندگانی خودم اص ً
ال ناراحت نیستم و شاکرم».
.6واليت پذيرى ،از ادعا تا عمل

السالم بودم كه سهل بن حسن خراسانى وارد شد
راوی گوید خدمت حضرت صادق عليه ّ
سالم كرد ،نشست .عرضكرد يا ابن رسول اهلل چقدر شما رؤف و مهربان هستيد شما امام هستيد
چرا دفاع از حق خود نمىكنيد با اينكه بيش از صد هزار شيعه شمشير زن داريد .فرمود بنشين
خراسانى خدا جانب تورا رعايت كند.
به كنيزى به نام حنيفه فرمود تنور را بيافروزد .تنور افروخته شد چنانچه يك پارچه آتش گرديد
و قسمت باالى آن سفيد شد .بعد رو به مرد خراسانى نمود ،فرمود برو بنشين داخل تنور.
خراسانى شروع بالتماس نمود يا ابن رسول اهلل مرا به آتش مسوزان .از جرم من درگذر خدا از
تو بگذرد .فرمود ترا بخشيدم.
در همين موقع هارو ِن مكى وارد شد يك كفش خود را به انگشت گرفته بود عرضكرد السالم
عليك يا ابن رسول اهلل .امام فرمود نعلين را از دست بيانداز ،برو داخل تنور بنشين .نعلين را
انداخت و داخل تنور نشست .امام شروع كرد با خراسانى به صحبت كردن از جريانهاى
خراسان مثل اين كه در خراسان بوده بعد فرمود خراسانى برو ببين در تنور چه خبر است به
جانب تنور رفتم .ديدم چهار زانو در تنور نشسته از تنور خارج شد بما سالم كرد امام عليه
السالم فرمود از اينها در خراسان چند نفر پيدا مىشود؟ .عرض كرد بخدا قسم يكنفر هم نيست
ّ

 . 1افتخارزاده ،الغدیر و وحدت اسالمی ،صص  43و .44
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نه به خدا يك نفر پيدا نمىشود فرمود ما در زمانى كه پنج نفر ياور نداشته باشيم قيام نخواهيم
1
كرد ما خودمان موقعيت مناسب را بهتر ميدانيم.
اين روايت گوياى اين نكته است كه ممكن است بر حسب ظاهر بسيارى ادعاى واليتپذيرى
داشته باشند اما در مقام عمل اين گونه نباشد.
.7شیعه ایم یا دوستدار والیت؟

هنوز مدت زيادي از واگذاري واليتعهدي از سوي مأمون به امام رضا  نگذشته بود .عدهاي
از مشتاقان امام  از «مرو» و «توس» براي ديدار و تبريك و خوش آمد گويي نزد امام 
آمده بودند .آنان ميخواستند وارد منزل امام  شوند كه نگهبان مانع شد و گفت :بايد از امام
 اجازه بگيرم .نگهبان نزد امام آمد و گفت :يا اباالحسن! عدهاي ميگويند ما از شيعيان
علي  هستيم ،ميخواهند براي تبريك و خوش آمد گويي ،نزد شما حاضر شوند .امام اجازه
نداد و فرمود :به آنان بگو من نميتوانم با ايشان ديدار كنم .نگهبان بازگشت و بيميلي امام را
به آنان خبر داد .آنان خانه امام را ترك كردند و روز بعد دوباره بازگشتند .آن روز دوباره همان
جريان تكرار شد و آنان نتوانستند امام را ببينند ،ولي هم چنان پافشاري كردند و از خواستشان
براي ديدار با امام عقب ننشستند .تالش بينتيجه آنان براي ديدار با امام دو ماه به طول انجاميد
تا اينكه آنان از مالقات با امام نااميد شدند و هنگام رفتن گفتند :به موالي خود بگو ،ما از شيعيان
و پيروان شما اهل بيت هستيم .تا حدي كه دشمنان ما را به سبب اين باور سرزنش ميكنند .ما
ديگر طاقت شنيدن زخم زبان آنان را نداريم .نگهبان باز گشت و همه سخنان آنان را به امام رضا
 گفت .اين بار امام  به آنان اجازه ورود داد ،ايشان وارد شدند و سالم كردند .امام 
پاسخي نداد .آنان گفتند :اي فرزند رسول خدا! اين چه برخوردي است كه بر ما روا ميداري؟
ما ديگر آبرويي نداريم .مگر ما چه كردهايم؟ امام  با استفاده از فرصت پيش آمده اين آيه
قرآن را به آنان گوشزد كرد كه فرمود :آن چه از سختي به شما ميرسد از ناحيه خود شماست
و خداوند از بسياري از آنها چشمپوشي ميكند.
امام  ادامه داد :من همان كاري را انجام دادهام كه خدا و رسولش به آن دستور دادهاند .يكي
از آنان با لحني ماليم از امام پرسيد :مگر ما چه كردهايم؟ امام  فرمود :شما ادعا ميكنيد از
شيعيان و ارادتمندان به اهل بيت هستيد .واي بر شما! آيا اين سخن را از جدم علي بن حسين كه
درباره جماعتي هم چون شما فرمود شنيدهايد؟ امام فرمود :اي جماعت! چرا دورغ ميگوييد؟
شما كه نشانههاي تشيع در چهره هايتان نمايان نيست و آثاري از عبادت نداريد .شيعيان ما به
 . 1ر .ک  :محمدباقر بن محمد تقی مجلسی  ،زندگانى حضرت امام جعفر صادق  ( ترجمه جلد  47بحار األنوار) ،مترجم
موسی خسروی ،تهران :اسالمیه ،ص104 :؛ مناقب آل ابى طالب ،ج  ،4ص .237
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عبادتهاشان شناخته ميشوند ،پيشاني آنان ،پينه بسته و شكم هايشان به پشتهايشان چسبيده
است و پيوسته در حال ذكر و تسبيحاند ،زماني كه همه در خوابند آنان بيدارند و با خداي خود
مناجاتميكنند.
امام رضا  در حالي كه اشك در چشمانش جمع و صدايش بغض آلوده شده بود ،خطاب به
آن جمع فرمود :آيا از جدم علي بن ابيطالب نشنيدهاي كه فرمود :شيعيان از شدت گريه و ترس
خدا زرد چهرهاند ،از چشم هايشان اشك ميريزد و قامتشان از قيام و نماز فراوان خميده شده
و به صورت آنان گرد و غبار فروتني نشسته است .امام رضا  باز فرمودند :ابوذر ،سلمان،
مقداد ،عمار ،محمدبن ابيبكر ،بالل و جابر شيعه واقعي هستند .شما چگونه ادعا ميكنيد ما
شيعه هستيم ،در حالي كه هنگام تقيه را نميدانيد .بي جا آن را ترك و ناآگاهانه به آن عمل
ميكنيد .شما اگر ميگفتيد ما از دوستان اهل بيت هستيم ،من همان روز نخست به شما اجازه
ورود ميدادم ،ولي شما ادعاي مقام و منزلت بزرگي را كردهايد كه جدم حسين بن علي  هر
وقت آن را شنيد ،لرزهاي تمام وجودش را فرا گرفت .شما ادعاي بزرگي كردهايد كه اگر گفتار
شما با كارهايتان هماهنگ نباشد ،هالك خواهيد شد مگر آن كه خداوند شما را مورد لطف و
رحمت خويش قرار دهد.
آنان به گريه افتادند و سخت پريشان شدند و گفتند :اي فرزند رسول خدا! ما از اين ادعاي
بزرگ توبه ميكنيم و از خداوند مهربان ،آمرزش ميطلبيم و از اين پس ميگوييم ما از دوستان
اهل بيت هستيم .حضرت فرمود :آفرين بر شما ،خوش آمديد اي دوستداران اهل بيت .سپس
امام  آنان را در كنار خود نشاند و به نگهبان فرمود :چند بار آنان را از خود راندهاي؟ نگهبان
گفت 60 :بار .امام  فرمود 60 :بار از در داخل شو و در هر مرتبه سالم مرا به آنان برسان.
امام خطاب به نگهبان فرمود :سزاوار است كه از احوال خانواده هايشان جويا شوي و هدايايي
به آنان بدهي و در رفع مشكالت آنان بكوشي .نگهبان چنين كرد و آن جا بود كه او قدر و مقام
1
و منزلت شيعيان واقعي را دانست.
.8والیت ،خوشبوتر و خوشروتر

برقي در كتاب با قيمت محاسن از امام صادق  به روايت ابوبصير نقل ميكند« :هرگاه ميت را
در قبر بگذارند ،شش صورت همراه وي وارد قبر ميشوند كه يكي از آن ها از همه نيكوتر و
خوشبوتر است .يكي از آن صورتها در طرف راست و ديگري در سمت چپ و يكي جلوي
رو و ديگري پشت سر و يكي باالي سر و ديگري پايين پا قرار ميگيرد .پس صورت باالي
 . 1بحار االنوار ،ج ،5صص.147-142
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سر از ساير صورتها ميپرسد :شما كيستيد؟ صورت دست راست ميگويد :نمازم ،دست
چپ ميگويد :زكاتم ،صورت جلوي رو ميگويد :روزهام ،صورت پشت سر ميگويد :حج و
عمرهام ،صورت پايين پا ميگويد :نيكي و خوبيام .پس همه از صورت باالي سر ميپرسند :تو
كيستي كه از ما خوشبوتر و خوشروتري؟ ميگويد :من عشق و محبت و دوستي و والیت
1
آل محمدم».
.9استاد قاضی ،نتیجه توسل به والیت

عالمه طباطبايي رحمهاهلل به محض ورود به نجف اشرف با چشماني نگران به گنبد و بارگاه
حضرت علي  نگريست و گفت« :يا علي! من براي ادامه تحصيل به محضر شما شرفياب
شدهام ،ولي نميدانم چه روشي در پيش گيرم و چه برنامهاي انتخاب كنم .از شما ميخواهم مرا
به آنچه صالح من است ،راهنمايي كنيد».
در همان روزهاي نخست ورود عالمه به نجف ،در حاليكه در منزل اجارهاياش نشسته بود و
به آينده نامعلومش ميانديشيد ،صداي در ،وي را از انديشههايش جدا كرد .وقتي در را گشود،
مردي با چهرهاي جذاب به او سالم كرد و داخل منزل شد .مرد افزون بر چهره جذابش ،كالم
گيرايي نيز داشت كه از دانش بسيارش سرچشمه ميگرفت .سپس به عالمه خيرمقدم گفت و
افزود« :اگر طالب تحصيل هستي ،بدان در اين مدت نبايد از نفست غافل باشي» اين را گفت
و رفت.
مهر آن مرد بزرگ چنان بر دل عالمه طباطبايي رحمهاهلل نشست كه از فرداي آن روز تا لحظه
آخر اقامتش در نجف ،محضر او را رها نكرد .توسل عالمه طباطبايي  به حضرت علي
2
 ،استادي چون مرحوم قاضي  را در پي او فرستاده بود.
.10راه رسیدن به خدمت امام زمان 

در جلد اول کتاب سرمای ه سخن آمده است« :یکی از دانشمندان آرزوی زیارت حضرت بقیهاهلل
واح العالَمین لِتُ ٍ
راب َم ْقدَ م ِ ِه الفِداء ـ را داشت .او مدتها ریاضت کشید .در نجف اشرف
ـ ا َ ْر ُ
میان طالب حوزه علمیه معروف است هرکس چهارشنبه به طور مرتب و پیدرپی به «مسجد
سهله» برود و عبادت کند ،خدمت حضرت ولیعصر  میرسد .ایشان مدتها کوشش کرد،
ولی به مقصود نرسید .سپس به علوم غریبه و اسرارِ حروف و اعداد متوسل شد ،چلهها نشست،
ریاضتها کشید ،ولی نتیجه نگرفت .در این مدت بهخاطر بیدارخوابیهای فراوان و مناجات
 . 1ر .ک :کلینی،تحفة األولياء (ترجمه أصول كافى) ،مترجم  :محمد علی اردکانی  ،قم  :دارالحدیث ،ج ،2ص.529 :
 . 2يادنامه عالمه طباطبايى رحمهاهلل ،ص .120
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سحرگاهان ،صفای باطنی پیدا کرد؛ گاهی نوری در دلش پیدا میشد و حال خوشی به او دست
میداد ،حقایقی میدید و دقایقی میشنید .در یکی از این حاالت معنوی به او گفته شد :دیدن
امام زمان  برای تو ممکن نیست ،مگر آنکه به فالن شهر سفر کنی .هرچند این مسافرت
مشکل بود ،ولی در راه رسیدن به مقصود آسان مینمود .روان شد .بعد از چند روز به آن شهر
رسید .در آن جا نیز به ریاضت مشغول شد و چله گرفت .روز سیوهفتم یا سیوهشتم به او
گفتند :االن حضرت بقیهاهلل امام زمان  در بازار آهنگران ،در دکان پیرمردی قفلساز نشسته
است .هماکنون برخیز ،شرفیاب شو .با اشتیاق از جا بلند شد [و] روان ه دکان پیرمرد شد .وقتی
رسید ،دید حضرت ولیعصر  آن جا نشستهاست و با پیرمرد گرم گرفته [است] و سخنان
محبتآمیز میگوید .همین که سالم کرد ،حضرت پاسخ فرمود و اشاره به سکوت کرد .در این
حال دید پیرزنی ناتوان و قد خمیده عصازنان آمد و با دست لرزان قفلی را نشان داد و گفت:
ممکن است برای رضای خدا این قفل را به مبلغ سه شاهی بخرید که من به سه شاهی پول
نیاز دارم .پیرمرد قفل را گرفت و نگاه کرد ،دید بیعیب و سالم است ،گفت :خواهرم! این قفل
دو عباسی (هشت شاهی) ارزش دارد؛ زیرا پول کلید آن بیش از ده دینار نیست .شما اگر ده
دینار (دو شاهی) به من بدهید ،من کلید این قفل را میسازم و دهشاهی قیمت آن خواهد بود.
پیرزن گفت :نه ،به آن نیازی ندارم .شما این قفل را سه شاهی از من بخرید ،شما را دعا میکنم.
پیرمرد با کمال سادگی گفت :خواهرم ،تو مسلمانی ،من هم که مسلمانم؛ دعا میکنم .چرا مال
مسلمان را ارزان بخرم و حق کسی را ضایع کنم .این قفل اکنون هشت شاهی ارزش دارد .کم
اگر بخواهم منفعت ببرم ،به هفت شاهی میخرم؛ زیرا در معامله دو عباسی بیش از یک شاهی
منفعت بردن بیانصافی است .اگر میخواهی بفروشی ،من هفت شاهی میخرم و باز تکرار
میکنم قیمت واقعی آن دو عباسی است .چون من کاسب هستم و باید نفعی ببرم ،یک شاهی
ارزانتر میخرم .پیرمرد هفت شاهی پول به آن زن داد ،قفل را خرید .همین که پیرزن رفت ،امام
به من فرمود :آقای عزیز! دیدی و این منظره را تماشا کردی؛ اینطور شوید و این جوری شوید
تا ما به سراغ شما بیاییم .چلهنشینی الزم نیست ،به جفر متوسل شدن سودی ندارد ،عمل سالم
داشته باشید و مسلمان باشید تا من بتوانم با شما همکاری کنم .از همه این شهر ،من این پیرمرد
را انتخاب کردم؛ زیرا این مرد دین دارد و خدا را میشناسد؛ این هم امتحانی که داد .از اول بازار،
این پیرزن عرض حاجت کرد و چون او را محتاج و نیازمند دیدند ،همه در مقام آن بودند که
ارزان بخرند و هیچکس حتی سه شاهی نیز خریداری نکرد و این پیرمرد به هفت شاهی خرید.
1
هفتهای بر او نمیگذرد ،مگر آنکه من به سراغ او میآیم و از او دلجویی و احوالپرسی میکنم».
 . 1سید جعفر رفیعی ،مالقات با امام عصر ،تهران ،نشر یاران قائم  ،1376 ،صص  268ـ .271
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ِ
.10وارثان والیت عامه

اکنون که دقت می کنیم می بینیم که والیت عامه بر دوش چه بزرگانی که هر یک خود در مقام
و درجه باالیی از علم و تقوا و عمل قرار دارند .امام خمینی ،بنیانگزار بزرگ ترین و برترین
انقالب اسالمی در زمان معاصر و جانشین او حضرت آیت اهلل خامنه ای  از نمونه های
بارز و برتر این والیت عامه به شمار می آیند ،اگرچه دیگران با ایشان قابل مقایسه نیستند ولی
این وراثت و کرامت به نحوی در اسالف ایشان نیز بوده است که به سبب توأمانی علم و عمل
زبانزد خاص و عام شدند .در این جا به برخی از این نمونه ها اشاره می شود.
«آقا سید محمد فشارکی (متوفی در سنه  1316هـ .ق) که استاد مرحوم حاج شیخ عبدالکریم
حائری بود ،گفت :بعد از وفات مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی (میرزای بزرگ) پدرم توسط
من به مرحوم آقا میرزا محمدتقی شیرازی (میرزای کوچک) پیغام داد :اگر ایشان خودشان را
اعلم از من میدانند ،تقلید زن و بچه خود را به ایشان رجوع دهم [و] چنانچه مرا اعلم میدانند،
تقلید زن و بچه خود را به من ارجاع دهند .فرمود :من این پیغام را که بردم ،میرزا تأملی کرده
[و] گفت :خدمت آقا عرض کن :خودشان چگونه میدانند؟ من این سؤال را که جواب هم
بود ،خدمت آقا عرض کردم .ایشان فرمود :به جناب میرزا عرض کن :شما در اعلمیت چهچیز
را میزان قرار میدهید؟ اگر دقتنظر میزان باشد ،شما اعلمید ،اگر فهم عرفی میزان باشد ،من
اعلمم .پیغام را آوردم .فرمود :خودشان کدامیک از اینها [را] میزان قرار میدهند؟ من برگشتم،
این جواب را که سؤال بود ،به پدرم عرض کردم .آقا تأملی کرد [و] گفت :دور نیست دقتنظر
1
میزان باشد .آنگاه فرمود :عموم ًا از میرزا تقلید کنیم».
هم چنین در باره وی گویند که مرحوم سید محمد فشارکی ،یکی از بزرگترین شاگردان
میرزای شیرازی اول و استاد مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری ،مؤسس حوزه علمیه قم و
شماری دیگر از بزرگان است و یکی از بزرگترین فقهای عالم تشیع بهشمار میآید.
مرحوم حائری میگوید« :من از استاد خود ،آیتاهلل فشارکی شنیدم که فرمود :آن هنگامیکه
میرزای شیرازی اول درگذشتند ،رفتم منزل ،دیدم مثل اینکه در دلم یک نشاطی هست .هرچه
اندیشیدم ،جای نشاطی نبود؛ میرزای شیرازی در گذشته ،استاد و مربی من بوده است».
مرحوم فشارکی میگوید« :مدتی اندیشیدم ببینم کجا خراب شده ،علت این نشاط چیست؟
باالخره به این نتیجه رسیدم که شاید نشاط از این است که همین روزها من مرجع تقلید
میشوم .به حرم امیرالمؤمنین رفتم و از حضرت خواستم که این خطر را از من رفع کند؛
گویا حس میکنم که تمایل به ریاست دارم».
 . 1ضیاءالدین استرآبادی ،الکالم یجر الکالم ،تهران ،مکتب قرآن ،1377 ،ج  ،1ص .262

114

چشم در چشم آفتاب

ایشان تا صبح در حرم به سر میبرد و صبح وقتی برای تشییع جنازه میآید ،او را با چشمهای
پرالتهاب دیدند و معلوم بوده که همه شب را مشغول گریه بوده است و باألخره تالش کرد
و زیر بار ریاست نرفت»« 1.ایشان پس از رحلت میرزای شیرازی اول فرمود« :من شایسته
ی به غیر از علم فقه ،امور دیگری الزم
مرجعیت نیستم؛ زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسالم 
دارد ،از قبیل :اطالع از مسائل سیاسی و شناختن موضعگیریهای درست در هر کار و اگر من
در این امر دخالت کنم ،به تباهی کشیده میشود .برای من غیر از تدریس ،کار دیگری جایز
2
نیست ».بدینگونه مردم را به میرزا محمدتقی شیرازی ارجاع میدهد».
.12عالمه حلی در سایه سار والیت مهدوی

هر شب جمعه شوق زيارت اباعبداهلل  ،عالمه حلي را بيتاب ميكرد و او را از ح ّله به
كربال ميكشاند .در يكي از اين سفرها در حاليكه به تنهايي رهسپار كربال بود ،با فردي همسفر
شد كه سخنان و افكارش نشانه فضل و دانش وي بود .ازاينرو ،عالمه از فرصت استفاده
كرد و همه مشكالت و پرسشهاي خود را در زمينههاي گوناگون با وي در ميان گذاشت و
پاسخ آن را گرفت .عالمه يكييكي پرسشهاي خود را مطرح كرد تا اينكه به مبحثي فقهي
رسيد .همسفر درباره اين مبحث فقهي فتوايي داد ،ولي عالمه آن را رد كرد و گفت« :دليل و
حديثي براي اثبات اين فتوا نداريم ».شخص ناشناس گفت« :شيخ طوسي در كتاب تهذيب،
در صفحه فالن و سطر فالن حديثي را در اينباره بيان كرده است!» عالمه كه از حضور ذهن
همسفر خود بسيار شگفتزده شده بود ،از وي پرسيد« :آيا در زمان غيبتكبرا ميتوان حضرت
صاحباالمر  را ديد؟» در اين هنگام ،عصا از دستش به زمين افتاد .همسفر عصا را برداشت
و در دست عالمه گذاشت و فرمود« :چگونه نميتوان صاحب الزمان را ديد ،در حاليكه دست
او در دست توست!» عالمه با شنيدن اين سخن عنان اختيار از كف داد و بيدرنگ خود را به
پاي آن حضرت انداخت و بيهوش شد .وقتي به هوش آمد ،كسي را نديد .پس از آنكه به
ح ّله بازگشت ،كتاب تهذيب را گشود و آن حديث را در همان صفحه و سطري يافت كه امام
3
فرموده بود.

 . 1رضا مختاری  ،سیمای فرزانگان ،ص .141
 . 2رضا مختاری  ،سیمای فرزانگان ،قم  :دفتر تبلیغات اسالمی  ،ص 139؛ محمدرضا حکیمی ،بیدارگران اقالیم قبله ،قم ،دلیل
ما ،1382 ،صص  126و .127
 . 3میرزا محمد تنکابنی ،قصص العلماء ،تهر ان  :انتشارات اسالمی ،ص .359
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پیشسخن
اربعين در فرهنگ ما با عاشورا پيوند خورده است .مردم ما قرنها است كه از پس حادثه كربال،
آتش «ذكر» را در جان خود زنده نگاه داشته اند .نزد ايشان ،اربعين آنچنان نبوده است كه معنايى
سواى عاشورا را بنماياند .بلكه برعكس ،اربعين آغازى بوده است بر درآميختگى خاطره شهيدان
با زندگى متعارف ايشان .و به تعبيرى ،حضور هماره يوم اهلل درحيات تقويمى آنان.
از اربعين بدين سو ،گرچه از يك جانب عزاى حسين  و يارانش ،پايان مى گيرد و
پيروانش به استقبال «ربيع» جامه عزا از تن بر مى كنند و به ظاهر روال عرفى زندگى ايشان
آغازيدن مىگيرد ،اما در ذهن و ضمير ايشان «عرفى» و «قدسى»« ،دنيا» و «آخرت»« ،معيشت» و
«معنويت» و «ماده» و «معنا» در هم تنيده است و رودرروى هم قرار نگرفته اند.
اگرچه برای اربعین می توان مثنوی ها سخن گفت و چه بسا حق این آموزۀ شیعی نیز اقتضاء
دارد اما صفحات این نوشتار محدود است و از سوی دیگر قرار شد به برخی از محورهای
آن به تناسب نیاز امروز توجه شود  .از این رو به چهار محور از مباحث مرتبط با آن انتخاب
ِ
اخالق خانوادگی و اجتماعی سید الشهداء
و در این قسمت پرداخته می شود .فصل اول به
اختصاص دارد که امید است به گوشه ای از نیاز فعلی خانواده ها و جامعه ما را پاسخ دهد.
نگاهی به نقش زنان در نهضت حسینی ،فصل دوم این نوشتار است که تالش می کند گزاره
هایی هر چند اندک را برای زنان عاشورایی ما به ارمغان آورد.نگره ای کوتاه به برخی فرازهای
دو خطبه معروف حضرت سید الساجدین ،فصل سوم را به نامِ خود ضرب کرد تا بتواند
گوشه ای از شجاعت  ،فصاحت و رسالت ایشان را در اسارت بازگو نماید .در فصل آخر،
توجه به چیستی  ،چراییِ عدد اربعین و تفاوت اربعین امام حسین به نسبت سایر اربعین
ها و دالیل برجستگی آنّ ،حسن ختام این گفتار را تشکیل می دهد .امید که این خالصه برای
خوانندگا ِن ژرف اندیش مفید بوده و تنظیم کننده توانسته باشد  ،بخش اندکی از وظیفه و دین
خود را به سید و ساالر شهیدان ادا کرده باشد.
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فصل اول :
اخالق خانوادگی و اجتماعی سیدالشهدا
الف  -اخالق خانوادگي

در طول تاريخ تمدن ،خانواده بهعنوان كوچكترين اجتماع بشري همواره اهميتي خاص داشته،
و وجود عوامل گوناگون در پيدايي ،پايندگي و زيبايياش ،هرگونه برخورد فرهنگي با آن را
پيچيده کرده است.
اصيلترين نيازها در محيط خانواده تأمين ميشود .در اين محيط ،فرزند ،نياز تكويني و مستقيم
خود به پدر و مادر را تأمين ميكند ،و زن و شوهر نياز جنسي و عاطفي خود را بهوسيلة يكديگر
برطرف ميسازند .خانواده ،آموزشگاه تجربههاي اجتماعي همچون احساس مسئوليت ،تدبير
منزل ،شكوفايي استعدادهاي مديريتي و ...است.
بنابراين ،اعضاي خانواده ،افزون بر همكاري و مشاركت در تأمين نيازهاي خارجي و تعاون
براي بهرهمند شدن از نعمتها و اشياي خارجي ،نياز مستقيم به هم دارند .در محيط خانواده،
روابط گوناگوني پديد ميآيد كه مهمترين آن ها ،روابط متقابل ميان پدر و مادر با فرزندان ،و
روابط ميان زن و شوهر است.
نظر صریح قرآن کریم ازدواج برای تسکین و آرامش روانی است َ «:و م ِ ْن آيات ِ ِه أَنْ خَ َلقَ ل َ ُك ْم م ِ ْن
ك َل ٍ
ي ذل ِ َ
يات ل ِ َق ْومٍ يَتَ َف َّك ُرون؛ و
أَن ْ ُف ِس ُك ْم أَزْواج ًا لِتَ ْس ُكنُوا إِلَيْها َو َج َع َل بَيْنَ ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ ِ َّن ف 
از نشانههاى او اينكه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد،
و در ميانتان مو ّدت و رحمت قرار داد در اين نشانههايى است براى گروهى كه ّ
تفكر مىكنند!
(روم .»)21:در همین راستا بر این باوریم که واژه خانواده ،يادآور مفاهيمي چون آرامش ،محبت،
وفاداري و گذشت است؛ زيرا كانون خانواده بر اين پايهها استوار است .در آموزههاي دين
اسالم ،مهرورزي به خانواده آنقدر ارزشمند است كه رسول گرامي اسالم  در اينباره
اس ايمانا أَحسنُهم خُ لقا َو اَل ْ َط ُفهم ب ِ َأ ْهل ِ ِه َو أَنَا َ
ميفرمايد«:أَ ْح َس ُن النّ ِ
الط ُفكم ب ِ َأهلي؛شايستهترين
مردم از نظر ايماني ،خوشاخالقترين و مهربانترين آنان با خانوادهاش است و من ،مهربانترين
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شما با خانوادهام هستم».1
انسان همانگونه كه مسئول رفتار خويش است ،مسئوليت اخالق و رفتار خانواده خود را هم
برعهده دارد .اگر افراد جامعه هر كدام به خانواده خويش بها و ارزش دهند و در راه رشد و
تعالي آن بكوشند ،زمينههاي سعادت و موفقيت آن جامعه فراهم خواهد شد .خداوند متعال در
قرآن مجيد ،هر انسان مسلمان را به توجه به خانواده خويش و هدايت و راهنمايي آنان موظف
ذين آ َمنُوا ُقوا أَن ْ ُف َس ُك ْم َو أَ ْه ُ
اس َو ال ْ ِحجا َرةُ؛ اي
ميدارد و ميفرمايد«:يا أَيُّ َها الَّ َ
ليك ْم نا ًرا َو ُقو ُد َها النّ ُ
كساني كه ايمان آوردهايد! خود و خانوادهتان را از آتشي كه هيزم آن مردم و سنگهاست ،حفظ
كنيد (تحريم.»)61 :
اسالم ،آموزههاي فراواني را براي زيباسازي اين روابط توصيه ميكند و الگوهايي را نيز به
همگان نشان ميدهد  ،زندگی معصومان و چگونگی ارتباط ایشان با خانواده از نمونه ها و
الگوهای قابل اعتماد است.بر اين اساس ،رفتار نيك و پسنديده با اعضاي خانواده ،عرصه
ديگري از اخالق است كه ،همگان بايد براي گرمي بخشيدن به كانون خانواده آن را فرا بگيرند.
در اين زمينه توجه به آموزهها و سيره امام حسين  ميتواند به فراگيري چگونه زيستن با
خانواده كمك بسياري كند و به رشد و كمال انسان بينجامد .از این رو در این جا برخی از
رویکردهای زندگی خانوادگی آن امام همام را به عنوان نمونه یادآور می شویم:
رعایت حقوق همسر

روزي جمعي از ياران امام حسين  وارد خانه آن حضرت شدند و فرشها و پردههايي
نو در خانه ايشان ديدند و گفتند :در خانه شما چيزهايي ميبينيم كه در خانه رسول خدا 
نميديديم .امام حسين  فرمود« :عادت ما بر اين است كه مهريه همسرانمان را پس از
ازدواج به آن ها ميپردازيم و چون آن ها امكانات مالي مييابند ،براي خود لوازم خانه
2
ميخرند و اين وسايل به ما تعلق ندارد».
برخي افراد با آنكه هنگام ازدواج با همسر خود ،مهريه خاصي تعيين كردهاند ،هنگام طالق و
جدايي ،از پرداخت آن فرار ميكنند و با بهانهگيريهاي مختلف ،وضعي به وجود ميآورند كه
زن مجبور شود براي نجات از ستم آن ها ،حق خود را به آنان ببخشد .اين يكي از كارهاي
ناجوانمردانه است كه متأسفانه نمونههاي بسياري دارد .نتيجه اين كار آن خواهد شد كه زنان
بدون هيچ سرپرست و امكانات مالي و رفاهي در جامعه رها ميشوند كه اين ،سرچشمه
بسياري از مفاسد مهم اجتماعي است .ازاينرو ،پرداخت مهريه ،افزون بر اين كه پرداخت حق
 . 1شيخ حر عاملى ،وسائل الشيعه ،تهران ،انتشارات اسالميه 1403 ،ه  .ق ،چ  ،1ج  ، 8ص .507
 . 2تميمى مغربى ،دعائم االسالم ،بيروت ،داراالضواء 1411 ،ه  .ق ،چ  ،3ج  ،2ص .159
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و حقوق مس ّلم آن هاست ،موجب ميشود جامعه از بسياري آسيبها و آفتها در امان باشد.
محبت فرزندان
عالقه به فرزند ،از ميلهاي اصيل و مستقل فطري است كه در نهاد انسان وجود دارد.
فرزنددوستي ،انسان را آرام نميگذارد؛ تاآن جاكه اگر بهطور طبيعي ارضا نشود ،از راه انتخاب
فرزندخوانده ،در فكر ارضاي بدلي آن ميافتد .داشتن فرزندخوانده ،سنتي است كه در بسياري
1
از جوامع وجود داشته ،و قرآن كريم نيز در مواردي به اين سنت اشاره كرده است.
يكي از ياران امام حسين  ميگويد :نزد آن حضرت نشسته بودم كه عليبن الحسين 
وارد شد .امام حسين  او را صدا زد .چون آن كودك متوجه پدر شد و نزديك آمد ،امام او
را در آغوش گرفت و به سينهاش چسبانيد .سپس ميان چشمان فرزند زيبايش را بوسيد و گفت:
2
«پدرم فداي تو باد! چقدر زيبا و خوشبويي».
محبت به فرزندان ،از عواطف انساني است كه خداوند آن را در دل پدر و مادر به وديعت
نهاده است .در اين ميان ،آنچه مهم است و آثار تربيتي در پي دارد ،ابراز آن است .به عبارت
ديگر ،محبت زماني سازنده و اثرگذار خواهد بود كه فرد برخوردار از محبت ،از آن آگاهي يابد؛
چنانكه امام حسين  به عنوان الگوي نمونه تربيتي اينگونه عمل ميكرد.
تالش برای آسايش خانواده و رفع دغدغه های آنان
امام حسين  ميفرمايد« :خواري و پستي آدمي آن است كه خود را حفظ كند و خانواده
خويش را تسليم دشواريها و خطرها سازد» 3.هنگامي كه انسان خانواده تشكيل ميدهد و
سرپرستي آن را بر عهده ميگيرد ،بايد تمام مسئوليتهايي را كه پس از آن متوجه اوست،
بپذيرد .يكي از مسئوليتهاي مهم انسان ،پاسداري از خانواده در برابر دشواريها است .انسان
مؤمن هيچگاه به خود اجازه نميدهد كه همسر و فرزندانش را در ميان مشكالت رها كند و
خود در آسايش بهسر برد ،بلكه حاضر است با تحمل سختيها ،خانوادهاش در امنيت و آرامش
زندگي كنند.
ارتباط با فامیل خانواده

امام حسين  ميفرمايد«:كسي كه ميخواهد عمرش طوالني و روزياش افزون شود ،بايد با
خويشاوندان خود ارتباط داشته باشد».4
 . 1مانند فرزندخواندگي حضرت يوسف بهوسيلة عزيز مصر؛ ر.ك :يوسف (21 ،)12؛ قصص (.9 ،)28
 . 2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،43ص . 67
 . 3بحاراالنوار ،ج ،75ص .101
 . 4محمد بن علی بابویه  ،عيون أخبار الرضا  ،تهران :نقش جهان 1378 ،ق ،ج  ،2ص  ،48ح .157
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از آن جا كه انسان موجودي اجتماعي است و كمال او در سايه همدلي و همكاري با ديگر
افراد جامعه به دست ميآيد ،بايد با خويشان خود ارتباط داشته باشد .پيوند با خويشاوندان و
نزديكان ،محبت و دوستي بيشتر ميان خانوادهها را در پي دارد و آن ها را در راه همكاريهاي
مفيد با يكديگر استوار ميسازد .اين پيوندهاي خانوادگي ،در رشد و تقويت اجتماع هم نقش
بسزايي دارد .دست کم این ارتباط ها تسکینِ عاطفی بسیاری برای همسر و فرزندان خواهد
داشت.
تالش برای پیوند مجدد میان خانواده ها

خويشاوندان ،با هم ارتباط خوني دارند و شاخ و برگهاي يك درختاند و گلهاي يك
ت و آمد ميان اقوام ،عارضهاي
بوستان .پس ،ارتباطشان هم طبيعي است ،و قطع رابطه و رف 
ثانوي و بيماري اجتماعي و نازيبايي در روابط خانوادگي به شمار ميآيد ،و اگر بيدليل باشد،
زشت و نارواست؛ اگر دليلي هم داشته باشد ،رفعشدني و شايستة تجديد رابطه است؛ زيرا
اساس ًا «پيوند با خويشاوندان و صلة رحم ،محبت ميآورد» 1.سفارش اكيد دين بر اين است
كه حتي با آنان كه از شما بريده و قطع رابطه كردهاند ،صلة رحم و تجديد رابطه كنيد؛ هرچند
«در حد خوردن جرعهاي آب» 2يا «سالم گفتن» 3امام حسين  ميفرمايد« :موفقترين انسان
در روابط خويشاوندي ،كسي است كه با آنان كه از او بريدهاند ،ارتباط برقرار سازد؛ زيرا ريشه
درخت پس از بريده شدن شاخهها ،دوباره جوانه ميزند».4
گاه در روابط خويشاوندي ،اختالفهايي به وجود ميآيد كه كدورت و ناراحتي ميان آنان را
موجب ميشود .چه بسا سوءتفاهمي ساده ،به قطع روابط بين دو خانواده ميانجامد .در اين
بين ،گاه دو طرف از رفتار خود پشيمان ميشوند و مايلند تا با هم آشتي كنند .در اينجا كافي
است يكي از آن ها پيشقدم شود و حتي اگر حق هم با او بوده ،با چند جمله عذرخواهي و
پوزش ،رشته دوستي گذشته را برقرار كند و كدورتها و اختالفها را با آب محبت بشويد
و جوانههاي دوستي را به شاخههاي بريده شده بازگرداند .امام حسين  در اين فرمايش،
اين افراد را موفقترين انسانها در روابط خويشاوندي برميشمرد .آري ،چنين افرادي به سبب
رفتار نيكشان ،نه تنها از اعتبارشان كاسته نميشود ،بلكه عزت و احترام مييابند و الگويي براي
الرح ِِم ت ُوجِبُ المَحَبَّةَ (عبدالواحدبنمحمد تميمي آمدي ،غرر الحكم و درر الكلم (تكجلدي)،
 . 1حضرت امير :صِلَةُ ِّ
انتشارات دفتر تبليغات اسالمي ،قم ،1366 ،ص.)406
 . 2امام صادق :صِل رَحِم َ
َك وَلَو بِشَ ربَ ٍة مِن ماءٍ (محمدبنيعقوب کليني ،اصول كافي (دورة چهارجلدي در دو مجلد)،
برگردان و شرح سيدجواد مصطفوي ،ج ،2ص.)151
 . 3صِلُوا اَرحامَكُم وَلَو بِالسَّالم (محمدباقر مجلسي ،بحار االنوار (دورة 110جلدي) ،ج ،10مؤسسة الوفاء ،بيروت1404 ،ق،
ص.)92
 . 4بحاراالنوار ،ج ،78ص.121
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ديگران ميشوند.
حفظ خانواده از دسیسه های سیاسی

هلل بن جعفر
معاويه از شام به حاكم مدينه؛ مروان بن حكم نامه نوشت كه ام كلثوم ،دختر عبدا 
را براي يزيد خواستگاري كند .مروان نيز اين مأموريت را انجام داد ،ولي پدر و مادر ام كلثوم
گفتند كه بايد درباره اين امر با امام حسين (دايي وي) مشورت كنند.
مروان ،مردم را در مسجد جمع كرد و گفت« :معاويه به من دستور دادهاست كه اين دختر را به
ازدواج يزيد درآورم و مهريهاش را هرچه پدر دختر تعيين كند ،بپذيرم و در كنار اين وصلت،
هلل را هر چه باشد ،پرداخت كنم تا بدينوسيله ،اختالف بنيهاشم و بني اميّه
قرضهاي عبدا 
توجه و آرزوي صدها دختر خواهان
به صلح و مو ّدت تبديل شود».آن گاه افزود« :يزيد مورد ّ
تعجب ميكنم كه او چرا مهريّه تعيين ميكند ،در حالي كه او نظيري ندارد و
ازدواج است و من ّ
باران رحمت به احترام او ميبارد!! اي حسين! از تو ميخواهم كه اين درخواست را بپذيري .»...
امامحسين  از جا برخاست و خطبهاي در حمد و سپاس خدا و فضايل اهلبيت 
ايراد كرد .آن گاه در پاسخ مروان گفت« :اي مروان! سخنان تو را شنيدم ،چه حرفهاي نامربوط
هلل بن جعفر باشد ،بدان كه ما از
و ناروايي گفتي! اما حرف تو درباره مهريّه كه به دلخواه عبدا 
هلل نيز
مهر السنّه تجاوز نميكنيم كه پيامبر براي زنان و دخترانش كابين بست .قرضهاي عبدا 
به شما ارتباطي ندارد و هرگز دخترهاي ما ،قرضهاي ما را نميپردازند .و اما سخن تو مبني
بر اينكه با اين ازدواج ،اختالف دو قبيله برطرف ميگردد ،بدان كه اختالف ما با شما ،اختالف
حق و باطل است كه هرگز به تفاهم نميرسند .در تعريف و توصيههايي نيز كه درباره يزيد
گفتي ،انصاف نكردي .اين تعريفها درباره پيامبر و اوالد اوست نه يزيد  . ...هان اي حاضران!
شاهد باشيد كه من اين دختر را به پسر عمويش ،قاسم بن محمد بن جعفر با مهر السنّهاي كه
 480درهم از مال خود او است ،تزويج كردم و باغ بزرگ خويش را در مدينه كه ساالنه بيش
از هشت هزار دينار َغ ّله ميدهد ،به آنان بخشيدم ». ...در اين هنگام ،مروان بن حكم ،سخت
ناراحت و خشمگين شد و مسجد را ترك كرد(.نكتههاي بسيار مه ّمي در اين داستان به چشم
توجه
ميخورد كه بر ميشماريم .نخستين نكته اين است كه پدران و مادران به مسأله مهريّه ّ
كنند و اندازه آن نبايد خالف شرع و عرف باشد .افزون بر آن ،بايد دانست مقام و ثروت ،مالك
خوشبختي و سعادت نيست ،بلكه تقوا و ايمان طرفين مهم است .ديگر اينكه بايد زوجهاي
جوان را در آغاز زندگي ياري كرد تا مشكالت و نيازمنديهاي مادي ،آنان را در آغاز زندگي
1
مشترك ،رنجور و خسته نكند).
 . 1علياكبر ،بابازاده ،سيماي امام حسين  ،قم :انتشارات دانش و ادب ،چاپ ا ّول ،،1380 ،ج  ،1ص .88
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ب -اخالق اجتماعي
مقدمه (نگاهی به جایگاه روابط اجتماعی فقه و حقوق)

دامنة ارتباط با انسانها تنها به زمان حال برنميگردد .بلكه شامل بهرهگيري از سرچشمههاي
فرهنگ و دانش گذشتگان نيز ميشود كه به نوعي ما را با انسانهاي قرون و اعصار پيشين
مرتبط ميكند ،و همچنين آيندگان را كه از ميراث برجايمانده از ما بهره ميبرند ،دربرميگيرد.
اديان بزرگ جهان ،ازآنرو كه گروهي پرشمار از انسانها را بر اساس اعتقادي واحد گرد هم
ميآورند ،آثار اجتماعي دارند؛ اما بيشك ميزان اهميت دادن به روابط اجتماعيدر همگيِ
آن ها يكسان نيست .دراينميان ،اسالم ،اصالح جامعه و تنظيم روابط اجتماعي را براي رسيدن
به جامعة مطلوب و سعادتمند ،يكي از اصليترين اهداف خود ميداند .در قرآن كريم آمده كه
«غرض از ارسال رسل و همراه كردن ميزان و کتاب با آنان ،قيام مردم به قسط است» 1،و منظور
از قسط ،عدل عملي ،و در نگرش عمومي ،عدالت اجتماعي است.
بخش مهمي از احكام مطرحشده در قرآن كريم و سنت نبوي ،و به تبع ،بخش گستردهاي از فقه
اسالمي ،به مباحث اجتماعي اختصاص دارد .از آن ميان ،بخشي احكام عمومي يا به تعبير ديگر
قوانين حكومتي است كه موضوع تكليف در اين دسته از احكام ،جامعه است ،و بخشي ديگر
به قوانين حقوق خصوصي ناظر است كه تنظيم روابط ميان افراد جامعه را بر عهده دارد .دستة
اخير اگرچه به ديد نخست احكامي خصوصياند ،ازآن جاكه غيرمستقيم به همة مردم مربوط
ميشوند ،امور اجتماعي به شمار ميآيند .ازسوي ديگر ،بخشي از وظايف اجتماعي فرد مسلمان
ـ چه مالي مانند زكات ،و چه سياسي همچون جهادـ چهرة عبادي دارند و ازاينرو در علم فقه،
در شمار عبادات قرار گرفتهاند .در يك داوري كلي بايد اذعان داشت كه در تدوين و توسعة علم
فقه ،آنچه بهعنوان مباحث عبادي بيشتر مورد توجه قرار داشته است ،مباحث مربوط به حقوق
خصوصي است ،و احكام عمومي و حكومتي ،در سطحي محدود ،موضوع بحث محافل فقهي
بوده است .در علم فقه ،بسته به نحوة شكلگيري مباحث و طبقهبندي آن ها ازنظر اهميت،
فصلبندي خاصي براي ابواب مربوط به روابط اجتماعي ارائه شده است ،بدون آنكه جنبة
اجتماعي در اين مباحث مورد توجه بوده باشد .ازاينروست كه اينگونه بحثها را ميتوان در
هر چهار بخش اصليِ فقه ،يعني عبادات ،عقود ،ايقاعات و احكام بهمعناي اخص يافت.
جامعة اسالمي مانند خانوادهاي بزرگ است .در اين جامعه ،همساالن همچون برادر و خواهر،
 . 1حديد (.25 :)57
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كهنساالن همچون پدر و مادر ،و خردساالن همچون فرزندان خانواده شمرده ميشوند 1.حتي
در ارتباط با جامعة بينالمللي ،غيرهمكيشان نيز ،ازآنجهت كه مخلوق خداوند و انساناند،
محترمهستند.
جایگاه اخالق اجتماعی در آموزه های اسالمی

سعادت حقيقي و كامل انسان ،جز در پرتو همكاريهاي اجتماعي به دست نميآيد .دين اسالم،
مردمان را به اصالح رابطه خود ،همنشيني نيك با ديگران ،تحقق روح تفاهم و يكرنگي ،پيوند با
همديگر ،كشاندن يكديگر به نيكيها ،دور كردن از بديها و همكاري در امور خير فراميخواند.
الس َل ُمَ « :ق َ
در روايتي از امام صادق  چنين آمده استَ « :ق َ
ال اهللُ َع َّز َو َج َّل:
ال أَبُو َعبْ ِد اهلل ِ َع َليْ ِه َّ
الْخَ ْلقُ ِعيَالِيَ ،ف َأ َحبُّ ُه ْم إِل َ َّي أَل ْ َط ُف ُه ْم بِهِ ْمَ ،و أَ ْس َعا ُه ْم فِي َح َوائ ِ ِجهِ ْم؛ خداوند متعال فرمود :آفريدگان،
خانواده من هستند .پس محبوبترين آنان نزد من ،مهربانترينشان به آنان و كوشاترينشان در
2
[برآوردن] نيازمنديهايشان است».
انسان مسلمان ،خود را در برابر ديگر اعضاي جامعه انساني مسئول ميبيند و براي برآوردن
نيازهاي مادي و معنوي آن ها ميكوشد .در اينباره ،هر قدر پيوند او با پروردگار جهان ژرفتر
باشد ،پيوندش با بندگان او و رحمتش به آفريدههاي الهي بيشتر خواهد بود .در اين صورت،
درد و رنج ديگران ،قلب او را نيز به درد ميآورد و آسايش ،امنيت و رستگاري همگان را
ميجويد .ساالر شهيدان ،امام حسين  نيز همچون پدر و جد خويش ،سايه لطف و مهرباني
را بر سر همگان گسترانيد و در اين راه تا پاي جان ايستادگي كرد؛ چنان كه در زيارت اربعين
ميخوانيمَ «:و َمنَ َح الن ُّْص َح َو ب َ َذ َل ُم ْه َجتَ َه لِيَ ْستَنْقِ َذ ِعبا َد َك م ِ َن ال ْ َجهال َ ِة َو َحيْ َرة ِ َّ
الضالل َ ِة؛ و پند و اندرز
را با مهرباني انجام داد و خون پاكش را در راه تو بر خاك ريخت تا بندگانت را از ناداني ،حيرت
3
و گمراهي نجات دهد».
سيره و سخنان امام حسين  ،سرشار از پندهاي بسيار ارزنده در زمينه مسائل اجتماعي است
كه به كارگيري آن ها ،موفقيت روزافزون افراد را در پي خواهد داشت .در اين این جا  ،برخي
4
پندهاي اجتماعي امام حسين  به عنوان نمونه ارایه می شود.

 . 1ر.ك :محمدباقر مجلسي ،بحار االنوار ،ج ،74چ ،3دار احياء التراث ،بيروت1403 ،ق ،ص.9
 . 2محمد بن یعقوب کلینی  ،كافي (ط  -دار الحديث) ،تهران :دار الکتب االسالمیه 1407 ،ق ،ج ،3ص.507 :
 . 3شيخ عباس قمى ،مفاتيح الجنان ،زيارت اربعين امام حسين .
 . 4حمزه كريمخانى ،پندهاى امام حسين  ، قم :مركز پژوهشهاى اسالمى صدا و سيما؛ دفتر عقل.1385،

آفتاباربعین(نگاهیبهاربعینحسینی)

127

دوست واقعی و دوستی حقیقی

بنابه توصيههاي اسالم ،روابط با ديگران نيز بايد سرشار از مهر و عطوفت باشد ،و برادران مؤمن
2
موظفاند يكديگر را دوست داشته باشند 1.احساس دوستي بيشتر ،نشانة ايمان افزونتر است.
به مؤمنان توصيه شده در سالمت و بيماري به ديدار يكديگر بروند 3،و ديدار برادران مؤمن،
بهمنزلة ديدار و زيارت خداوند است 4.ديدار مؤمنان با ديگران ،ماية آرامش رواني آن ها شده،
همچون آبي سرد و گوارا ،عطش آنان را فرو مينشاند و به آن ها آرامش ميبخشد .درعينحال،
اسالم ،مؤمنان را از معاشرتي كه نازيباييهايي را پديد ميآورد و براي دين و دنيا و آخرت زيان
5
داشته باشد ،برحذر ميدارد.
امام حسين  ميفرمايد« :كسي كه تو را دوست دارد ،از زشتيها باز ميدارد و كسي كه
6
دشمن توست ،مغرورت ميسازد».
يكي از عوامل سعادت و نيكبختي انسان ،داشتن دوست خوب است .در مقابل ،يكي از موانع
رسيدن به كمال و سعادت ،داشتن دوستان بد است .بنابراين ،انتخاب دوست مسئلهاي مهم در
زندگي اجتماعي هر فرد به شمار ميرود .براساس فرموده امام حسين  ،تنها دوستاني براي
انسان ارزش دارند كه وي را در مسير رسيدن به صفات اخالقي و كمال حقيقي كمك كنند و
از صفتهاي ناپسند اخالقي باز بدارند .در مقابل ،دوستان بد جز خودپسندي و دوري از خدا
و سرانجام ،سقوط به پرتگاههاي گمراهي ،سودي براي انسان نخواهند داشت.
برترين مردم

امام حسين  ميفرمايد«:مردم چهارگونهاند :گروهي اخالق دارند ،ولي بهرهوري ندارند؛
گروهي مفيدند ،ولي اخالق ندارند؛ گروهي هم اخالق دارند و هم مفيدند كه ايشان برترين
7
مردمند؛ گروهي نه اخالق دارند و نه بهره و فايده كه اينان زشتكارترين مردم هستند».
در اين فرمايش گهربار ،برترين مردم كساني هستند كه در كنار بهرهرساني به مردم ،اخالق و
تعهد الزم را دارند .به طور كلي ،ميتوان از اين دو ويژگي مهم ،در ارزيابي افراد جامعه استفاده
كرد .هنگامي كه خدمت و بهرهرساني به ديگر افراد با اخالق همراه شود ،اين امر موجب
 . 1ر.ك :فتح (29 ،)48؛ محمدبنيعقوب کليني ،اصول كافي (دورة چهارجلدي در دو مجلد) ،برگردان و شرح سيدجواد
مصطفوي ،ج ،3ص 253و .293
 . 2محمدبنيعقوب کليني ،اصول كافي (دورة چهارجلدي در دو مجلد) ،ج ،3ص.193
 . 3همان ،ص.254
 . 4همان ،ص.256
 . 5ر.ك :آل عمران (.28 ،)3
 . 6حسن بن محمد دیلمی  ،اعالم الدين فی صفات المومنین ،قم  :موسسه آل البیت 1408 ،ق،ص .298
 . 7طبقات ابن سعد ،ص .36
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ميشود خدمات شخص نيز از روي نيت صحيح و براي خدا صورت گيرد ،نه فقط براي تأمين
منافع دنيوي و مادي.
ارزش نجات دیگران از شبهات و گمراهی

امام حسين  از شخصي پرسيد« :كداميك از اين دو كار نزد تو محبوبتر است؛ رهانيدن
انسان بيچاره و ناتوان از دست مردي (ستمگر) كه ميخواهد او را بكشد يا هدايت و راهنمايي
مؤمن درمانده ضعيفي از شيعيان ما در برابر دشمني (حيلهگر) كه ميخواهد او را گمراه سازد؟
بدين گونه كه با (تعليم) استدالل و برهانهاي الهي ،نيرومند و دانا شود و بتواند شخصي
ناصبي را خاموش سازد و او را شكست دهد .نجات بخشيدن مؤمن درمانده از دست ناصبي،
محبوبتر است؛ زيرا خداي سبحان ميفرمايد« 1:هركس كه نفسي را زنده كند ،گويا همه مردم
2
را زنده كرده است».
از اين فرمايش حضرت ،اهميت و ارزش كار عالمان ،روشنفكران و رهبران ديني مشخص
ميشود؛ زيرا بيمه كردن جامعه در مقابل انحرافهاي ديني ،تنها با گسترش آگاهي و دانش در
ميان تودههاي مختلف مردم شدني است و هر اندازه آنان آگاهي و دانش بيشتري از مسائل دين
داشته باشند ،قدرت افزونتري براي مقابله با كجرويها و تهاجمهاي عقيدتي و فكري دشمنان
دين و مذهب خواهند داشت .ازاينرو ،مبلغان و مسئوالن امور فرهنگي بايد در هر شرايطي و
با هرگونه امكاناتي ،زمينه تقويت بنيانهاي فكري افراد جامعه را به ويژه در مناطق محروم و
مستضعف كه بيشتر در معرض نفوذ دشمنان قرار دارند ،فراهم سازند و همواره به اين سخن
گهربار امام حسين  توجه كنند .اين فعاليتهاي فرهنگي و ديني ،به منزله حياتبخشي به
انسانهاست؛ زيرا رها شدن افراد در نادانيها ،زمينهساز گسترش گمراهي در آن هاست و
اين چيزي جز مرگ روحي و معنوي آنان نيست .البته اين نوع مرگ ،بسي سختتر از مرگ
جسمي و ظاهري است .امام حسين  در اينباره ميفرمايد :ارزش كسي كه يتيمان خاندان
محمد  را كه از رهبرانشان جدا شده و در ناداني سقوط كردهاند ،از نظر فكري هدايت
ميكند و آن ها را از ناداني ميرهاند و به شك و ترديد و اشكالهاي آن ها پاسخ ميدهد،
در مقايسه با كسي كه به آن ها غذا و آشاميدني ميخوراند ،همانند خورشيد در برابر ستاره
كمنور سهاء است».3
َّاس َجميعا؛ مائده.32:
َ . 1م ْن أَ ْحياها فَ َك َأنَّما أَ ْحيَا الن َ
 . 2تفسير االمام العسكرى  ،قم ،مؤسسه االمام المهدىعج 1409 ،ه  .ق ،چ  ،1ص .348
 . 3ابومنصور احمدبن على طبرسى ،االحتجاج ،مشهد ،نشر مرتضى 1403 ،ه  .ق ،چ  ،1ج  ،1ص .16
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امر به معروف و نهي از منكر

با توجه به اهتمام اسالم در ساحتهاي شناختي ،انگيزشي و سلوك ،و نقش آن ها در
زيباسازي زندگي براي سالم كردن محيط و روابط اجتماعي ،از امربهمعروف و نهيازمنكر
بهعنوان امري وجوبي و عبادتي در رديف نماز و روزه ياد ميكند .درعينحال ،براي حفظ
اختيار و آزادي افراد و اقوام و ارزشمندي تالشها ،اين اقدام را به خودشان واگذار كرده است،
با اين بيان كه :إِن اهللَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ؛خداوند حال قومي را تغيير نميدهد،
َّ
تا آنكه آنان خود را تغيير دهند(رعد.»)11:خداوند افرادي را كه در سالمسازي زندگي از راه
امربهمعروف و نهيازمنكر نميكوشند ،توبيخ ،و تأكيد ميكند كه ايشان :كانُوا ال يَتَنا َه ْونَ َع ْن
مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ؛يكديگر را از كارهاي زشتي كه انجام ميدهند ،بازنميدارند
(و نهيازمنكر نميكنند) .بهراستي چه بد است آنچه انجام ميدهند(مائده .»)79:با توجه به دو
1
واژة آغازين آيه ،نهيازمنكر ،ويژة دين اسالم نيست و اساس ًا وظيفهاي همگاني و عمومي است.
امام حسين  ميفرمايد«:اگر فريضه امر به معروف و نهي از منكر اقامه گردد ،تمام فريضهها،
چه آسان و چه دشوار عملي ميشود».2
حيات جامعه اسالمي ،بسته به حساسيت مردم در مورد احكام خدا و نظارت عمومي بر امور
واليان ،مسئوالن و مردم عادي است .اسالم اين مسئله مهم اجتماعي را «امر به معروف» و «نهي
از منكر» نام مينهد كه از واجبات ديني همه مسلمانان است .در قرآن كريم و روايات اسالمي،
درباره اهميت اين فريضه و نقش اصالحي آن و زيانها و مفاسد ترك آن ،سخن بسيار گفته
شده است ،به گونهاي كه «برترين فريضه» به شمار آمده است .در اهميت اين فريضه بايد گفت
احكام الهي ديگر در سايه آن قوام و استواري مييابد؛ چرا كه با حضور هميشگي مردم در ميدان
امر به معروف و نهي از منكر و با نظارت آنان بر يكديگر ،عرصه بر فسادآفرينان تنگ ميشود.
زشتي گناهان آشكارتر و به موازات آن ،ارزش و بهاي كار پسنديده بيشتر جلوهگر ميشود كه
خود بهترين عامل براي برپايي و استمرار فريضههاي الهي در جامعه اسالمي است.
حفظ اسرارمردم

تيري كه از كمان رها گشت و گلولهاي كه از سالح شليك شد ،ديگر به كمان و سالح
برنميگردد .راز ،همان تير و گلوله است كه وقتي از چنگ گريخت ،ديگر از اختيار بيرون
است .اگر تا آن لحظه ،راز در گروگان بود ،پس از افشا ،فرد در گرو آن است .به تعبير زيباي
 . 1ر.ك :محسن قرائتي ،تفسير نور ،تهران :مرکزفرهنگی درس هایی از قرآن  ،ج ،3ص.144
 . 2بحاراالنوار ،ج ،100ص .79
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اميرمؤمنان : سِركَ اَسيرُكَ ،فَاِن اَفشَيتَهُ صِرتَ اسيرَهُ؛« 1راز تو اسير توست ،اگر آشكارش
ُّ
ساختي ،تو اسير آن شدهاي».
با کسي گفتن و گفتن که مگوي
خامشي به كه ضمير دل خويش
2
كه چو پر شد ،نتوان بستن جوي
اي سليم! آب ز سرچشمه ببند
نگهبانان راز ،هرچه كمتر باشند ،محفوظتر است؛ برخالف نگهداري از چيزهاي قيمتي ديگر كه
زيادي نگهبانان ،آن را سالمتر نگاه ميداردّ :
سر جا َو َز اثنينِ شائ ِ ٌع؛« 2هر رازي كه از دو نفر
كل ٍّ
سر شخص تأكيد نميشود ،بلكه افراد
فراتر رفت ،پخش خواهد شد» .در اسالم ،تنها بر كتمان ّ
بايد ظرفيت رازداري ديگران و حتي اسرار حكومتي را نيز داشته باشند .ازاينرو ،آگاهي كمتر از
اسرار مردم ،بهتر است و احتمال فاش كردن آن هم كمتر .در همين راستا ميتوان آموزة «حرمت
تجسس» را نيز كاويد .حفظ اسرار را بايد از خدا آموخت 3.خداوند بيش و پيش از هركس ،از
اعمال و حاالت و رفتار و كژيها و گناهان بندگانش باخبر است ،اما پردهپوشي و رازداري او
بيش از همه است .اگر خداوند ،رازهاي زيباي بندگان و كارهاي پنهاني نازيبايشان را افشا كند،
آيا دوستي ميان افراد پا ميگيرد؟!
امانتداري ،فقط به برگرداندن چيزهاي مادي نيست .آبرو ،از هر سرمايهاي باالتر است ،و در
معارف اسالمي فراوان بر آن تأكيد شده است .با رازداري ميتوان «آبروداري» كرد .در آموزههاي
ديني ،زشتي و حرمت غيبت ،به دليل خميرماية آن ،يعني افشاي اسرار و بديهاي ديگران است.
ازسوي ديگر ،رازداري تنها نگفتن نيست؛ بلكه در گفتنيها نيز بايد دقت كرد كه در جاي خود
گفته شود ،وگرنه رازداري نيست.
نبود شيوه مردان خدا
		
گفتن هر سخني در هر جا
مرد حق ،حفظ كالمي دارد
		
هر سخن ،جا و مقامي دارد
گفتن هر سخني در هر جا
		
حاصل كار دهد باد فنا
بايد دوست بسيار ،و رازدار اندك داشت .رازداري ميتواند بهعنوان يكي از زيباييهاي
ارتباطي مطرح شود ،و ازاينرو ،افشاي راز در اسالم حرام است .امام صادق  ميفرمايد:
 . 1عبدالواحدبنمحمد تميمي آمدي ،غرر الحكم و درر الكلم ،تحقيق سيدجالل محدث ،چ،3تهران :انتشارات دانشگاه تهران،
1360ق ،ج ،1ص437؛ نيز :همو ،غرر الحكم و درر الكلم (تکجلدي)،قم :انتشارات دفتر تبليغات اسالمي ،1366 ،ص.320
ت ب ِما أخْ بَ ْرت َ
ُك ب ِ ِه
 . 2محمدبنيعقوب کليني ،الكافي (دورة هشتجلدي) ،ج ،2ص :224عَنْ عَمَّارٍ قَالَ لِي أبو َعب ْ ِداهلل ِ :أخبَ ْر َ
لت :ال ّ
ت قَ َ
بن خال ِ ٍد .قَ َ
ول ال َّشا ِعرِ:
أحدَ اً .ق ُ ُ
أح َسن َْت أ َما َس ِم ْع َ
إل ُسلَيمانَ َ
الْ :
َ
أال ُكلُّ ِسرٍّ جَا َوزَ اثْنَينِ شَائِعٌ
		
فَال يَ ْع ُد َونْ ِسرِّي وَ ِسرُّكَ ثَالِثاً
 . 3حضرت رضا سنتي را كه الزم ميداند مؤمن از خدايش بياموزد ،رازداري معرفي ميكند (ر.ك :محمد محمدي
ريشهري ،ميزان الحكمة ،برگردان حميدرضا شيخي ،ج ،4ص.)426
خداي متعال در مقام سرزنش پارهاي از مردم ميفرمايد :وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ األَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ؛ «چون خبري از امنيت يا
ترس به آنان برسد ،آن را فاش ميكنند و منتشر ميسازند» (نساء.)83 ،
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ن مِن غَيرِ اَوداجِكَ؛« 1راز تو ،خون توست .پس نبايد در رگهاي
سِرُّكَ مِن دَمِكَ فَال يَجرِي َّ
ديگري جريان يابد».
«سر بدهِ ،س ّر مده .مشورت با هزار كس كن ،و راز خود
از ضربالمثلهاي معروف است كه َ
با يكي مگوي».
به دوست ،گرچه عزيز است ،راز دل مگشاي كه دوست نيز بگويد به دوستانِ عزيز
سعدي
رسول خدا فرمود :اِفشاؤُكَ سِر اَخيكَ خِيانَةٌ فَاجتَنِب ذلِكَ؛« 2آشكار كردن راز برادرت
َّ
خيانت است؛ از اين كار بپرهيز».
در اسالم براي پيشگيري از اضطراب و نازيباييها ،از افشاي خطاها ،اشتباهها و نقصهاي فرد
ِ
مشكالت ناشي از آگاهي ديگران بر كمبودهاي او جلوگيري
جلوگيري ميشود تا از افزايش
گردد ،و در نتيجه ،تفاهم اجتماعي حفظ شود .فلوريان ،افسانهنويس فرانسوي ،معتقد است اگر
ميخواهيد بدون ناراحتي و دغدغه زندگي كنيد ،راز خود را به كسي نگوييد.
ضربالمثل جالبي نيز در اين كشور رايج است كه ميگويد« :از آدمهايي دوري كن كه تو را در
رازهاي كوچكشان امين ميشمارند تا رازهاي بزرگ تو را به دست آورند».
امام حسين  ميفرمايد« :اسرار مردم ،امانت است»3.پس همه انسانها رازهايي دارند كه
نميخواهند نزد ديگران فاش شود .اين رازها گاه شخصي و خانوادگي و زماني اجتماعي و
مربوط به كار و زندگي است .اسرار مردم ،امانتهايي است كه بايد در حفظ آن بكوشيم؛ زيرا
گاه كوچكترين سهلانگاري ،موجب ميشود آبرو و جايگاه اجتماعي افراد به مخاطره افتد يا
كدورت و دعوا بين افراد ايجاد شود كه جبران آن به آساني ممكن نباشد .ازاينرو ،شايسته است
در مورد حفظ و امانت اسراري كه مردم با ما در ميان ميگذارند ،كمال دقت را به كار گيريم.
همسايهداري

هرچه روحية ديني و برادري اسالمي ميان افراد جامعه حاكم باشد ،به همان اندازه رابطهها
نزديكتر ،صميميتر و زيباتر ،و فاصلهها كمتر و كمتر ميشود .در اين صورت ،دو همسايه
بازوي يكديگر ميشوند ،و «دوتا در را كه پهلوي هم ميگذارند ،براي اين است كه به درد هم
برسند» 4.قرآن كريم سفارش ميكند كه «به پدر و مادر خود و ،...همساية خويشاوند و همساية
 . 1محمدباقر مجلسي ،بحار االنوار ،ج ،72چ ،3دار احياء التراث ،بيروت1403 ،ق ،ص.71
 . 2معزي ماليري ،جامع االحاديث ،ج ،20ص554؛ حسنبنابيالحسن ديلمي ،اعالم الدين ،ص.201
 . 3تاريخ يعقوبى ،ج ،2ص .246
 . 4علياکبر دهخدا ،امثال و حكم ،ج ،2ص.831

132

چشم در چشم آفتاب

بيگانه و يارِ همدم نيكي كنيد(نساء ،»)36:و آخرين پيامبر خدا چنين اتمام حجت ميكند« :هركه
1
حق همسايهاش را ضايع سازد ،از ما نيست».
داشتن همساية خوب ،نعمتي ارزشمند است ،و همسايهاي خوب بودن ،محبتآور و رفيقساز.
داشتن بهترين خانه ،اما با همسايهاي بد و ناهنجار و مردمآزار ،مفت هم گران است! ازاينرو،
رسول خاتم سفارش ميكند« :اول همسايه ،سپس خانه؛ اول يار راه ،سپس مسافرت» 2،و
3
مردم هم ميگويند« :قيمت خانه ،به همسايه است».
به عمارت تلف مكن مايه
		
تا نداني كه كيست همسايه
كه به نزديكشان نهي بنياد
		
مردمي آزموده بايد و راد
اوحدي
اين نكتة زيباي حضرت امير است كه پس از ضربت خوردن به دست شقيترين افراد،
ص َّي ُة نَبِيّ ُك ْم ،ماز َ
َال يُ ِ
يران َ ُك ْمَ ،فإِنَّ ُه ْم َو ِ
وصي بِهِ ْم َحتّي َظنَنّا اَنَّ ُه
در بستر چنين فرمود :اهللَ اهللَ فِي ِج َ
سَيُو َ ِّرثُهُمْ؛خداي را ،خداي را ،دربارة همسایگانتان ،كه اين وصيت پيامبر شماست .پيامبر خدا
همواره دربارة همسايگان سفارش ميفرمود ،تا حدي كه گمان كرديم آنان را از ارثبرندگان
4
قرار خواهد داد».
در عالم رفاقت ،شراكت ،دوستي ،ازدواج و همسري ،همسفري ،محيط كار ،همسايهداري و
حسن همجواري نيز بايد گاهي «سنگ زيرين آسيا» بود ،نه كمظرفيت و بيطاقت؛ گاه بايد
جور همسايه را كشيد .امام كاظمُ ،حسن همجواري را بهگونهاي زيبا ترسيم ميكند« :حسن
جوار و همسايه خوب بودن ،تنها آزار نرساندن نيست ،بلكه آن است كه بر اذيت همسايه بردبار
5
باشي».
سركشي ،رسيدگي ،احوالپرسي ،رفت و آمد ،مساعدت و ياري ،عيادت ،انفاق و صدقه ،رفع
نياز ،و همدردي ،ازجمله مواردي است كه بر عهدة هر همسايه است 6،و به قول پيشواي
جوانمردان« ،رسيدگي به همسايگان ،از مروّت و جوانمردي است» 7.اينجاست كه كالم زيبا و
َيس مِنّا (محمدباقر مجلسي ،بحار االنوار ،ج ،71ص150؛ محمدبنحسن حر عاملي،
 . 1رسول خدا :مَن ضَ ي ََّع حَقَّ جا ِرهِ فَل َ
وسائل الشيعة (بيستجلدي) ،ج،12تهران :انتشارات اسالميه ،1367 ،ص.)127
 . 2اَلجا ُر ثُمَّ الدّارُ ،اَلرَّفيقُ ثُمَّ ال َّسفَرُ (ميرزاحسين نوري طبرسي ،مستدرك الوسائل (هجدهجلدي) ،ج ،8ص429؛ نيز ،ر.ك:نامة
 31امام علي در نهجالبالغه به امام حسن« :پيش از سفر ،از همسفر بپرس و پيش از خانه ،از همسايه».
 . 3ابراهيم شكورزاده بلوري ،دوازدههزار مثل فارسي و سيهزار معادل آن ها ،ص.763
 . 4نهج البالغه ،نامة 47؛ ر.ك :نهج البالغة ،برگردان محمد دشتي ،ص.558
 . 5محمدبنيعقوب کليني ،الکافي (دورة هشتجلدي) ،ج ،2ص.625
 . 6جواد محدثي ،اخالق معاشرت ،ص76ـ.84
 . 7عبدالواحدبنمحمد تميمي آمدي ،غرر الحكم و درر الكلم ،تحقيق سيدجالل محدث ،ج ،7چ ،3انتشارات دانشگاه تهران،
تهران1360 ،ق ،ص.49
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بات َشبعان ًا َوجا ُر ُه
نوراني رسول خدا ،بر تارك تاريخ ميدرخشد كه فرمود :ما آ َم َن بي َمن َ
المُسلِمُ جائعٌ؛« 1هركس سير بخوابد ،درحاليكه همسايه مسلمانش گرسنه باشد ،به من ايمان
نياورده است».
اين حقوق و رعايتها ،به تعبير احاديث ،تا مرز چهل همسايه از هر طرف است؛ چنانكه
امام صادق به نقل از رسول خدا فرمودند« :هر چهل خانه از هر چهار طرف ،همسايه
2
محسوب ميشود».
امام حسين  ميفرمايد« :همسايگي ،خويشاوندي است» 3.از این رو در دين مقدس اسالم،
همسايه جايگاه ويژهاي دارد و دستورهاي فراواني در مورد نيكي كردن و مهرباني با همسايگان
رسيده است .خداوند متعال نيز در قرآن مجيد ميفرمايد «:بِالْوالِدَ يْنِ إ ِ ْحسان ًا َو ب ِ ِذي ال ْ ُق ْربى َو
ب بِال ْ َجنْ ِ
الصا ِح ِ
الْيَتامى َو ال ْ َمساكينِ َو الْجارِ ذِي ال ْ ُق ْربى َو الْجارِ ال ْ ُجن ِ
ب ؛ به پدر و مادر
ُب َو َّ
و خويشان و يتيمان و بينوايان و همسايه خويشاوند و همسايه بيگانه و ...نيكي و مهرباني
كنيد(نساء .»)36 :همچنين در روايتي از رسول گرامي اسالم  چنين آمده است« :كسي كه
4
ايمان به خدا و روز قيامت دارد ،همسايهاش را اذيت نميكند».
امام حسين  نيز همسايگي را به مثابه خويشاوند دانسته است؛ زيرا همانگونه كه انسان به
خويشان و نزديكان خود نيكي و مهرباني ميكند و به ياري آن ها ميشتابد ،در مورد همسايگان
نيز بايد چنين باشد.
پذیرش عذر دیگران

امام حسين  ميفرمايد«:اگر كسي در اين گوش من ـ با اشاره به گوش راست خود ـ مرا
ناسزا گويد و در گوش ديگر از من پوزش بخواهد ،عذرش را ميپذيريم و او را عفو ميكنم.
اين بدان دليل است كه اميرمؤمنان عليبن ابيطالب  براي من نقل كرد كه از جدم رسول
خدا  شنيده كه فرمود« :كسي كه عذرخواهي را نپذيرد ،چه بر حق باشد چه باطل ،بر
5
حوض كوثر وارد نميشود».
يكي از ارزشهاي اخالقي در روابط اجتماعي ،عذرپذيري است .اين فضيلت اخالقي،
دشمنيها را ريشهكن ميكند و زمينهساز دوستي ميشود .گاه افراد در روابط اجتماعي خود
رفتارهاي زشت و ناپسندي انجام ميدهند و پس از گذشت اندكي ،از عمل خود پشيمان
 . 1محمدباقر مجلسي ،بحار االنوار (دورة 110جلدي) ،ج ،71مؤسسة الوفاء ،بيروت1404 ،ق ،ص.151
 . 2محمدبنيعقوب کليني ،الکافي (دورة هشتجلدي) ،ج ،2باب «ح ّد الجوار» ،ص.669
 . 3تاريخ يعقوبى ،ج ،2ص .246
 . 4بحار االنوار ،ج ،43ص .62
 . 5احقاق الحق ،ج ،11ص .431
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ميشوند و عذرخواهي ميكنند .شايسته است كه انسان مؤمن با رويي گشاده ،عذر برادر مؤمن
خود را بپذيرد و از كوتاهي و اشتباه او بگذرد تا دوستي و مهرباني ،جاي كينهتوزيها را بگيرد.
پيشوايان ما با آن مقام و منزلت معنوي ،كساني را كه از روي ناداني يا قصد و غرض به ساحتشان
بياحترامي ميكردند ،نه تنها بازخواست نميكردند ،بلكه با آن ها به مهرباني رفتار ميكردند.
بنابراين ،ما كه خود را شيعه و پيرو آن ها ميدانيم ،در اين مورد نيز بايد از ايشان الگو بگيريم.
توجه به ستم دیده بی یاور

امام حسين  ميفرمايد«:از ستم كردن بر كسي كه ياوري جز خدا ندارد ،بپرهيز».
ستم به هر كسي و در هر زمان و مكاني ناپسند و زشت است و آدمي بايد از آن دوري كند،
ولي ستم به انسانهاي مظلوم و غريب زشتترين نوع ستم است كه سختترين عذاب الهي
را به دنبال خواهد داشت .افزون بر آن ،سوز و آهي كه از دل مظلومان بر اثر ظلم و جور كه به
آن ها شده است ،برخواهد خاست ،زندگي دنيوي و آرامش فرد را برهم خواهد زد .تاريخ به
خوبي اين واقعيت را نشان ميدهد كه ظلم به مظلوماني كه ياوري جز خداوند متعال ندارند،
چگونه در كمترين زمان ممكن ،كاخ سلطنت بزرگترين پادشاهان را ويران كرده و امروز جز
نامي از آن ها چيزي باقي نمانده است.
1

نعمتی به نام نیازِ مردم
كساني بر دلها حكومت ميكنند كه دلشان را خانة مهر و محبت مردم كرده باشند .نتيجة
مردمدوستي ،همياري و مشكلگشايي ،محبوبيت و سيادت است :سَيّدُ القومِ خادِمُهُم؛« 2سرور
هر گروه ،خدمتگزار آنان است» .طنين كالم پاك امام خميني در گوشمان است كه فرمود:
«به من رهبر نگوييد ،به من خدمتگزار بگوييد» .حضرت رضا نيز ميفرمايد« :خداوند را
در روي زمين بندگاني است كه كارشان تالش براي رفع نياز و حاجت مردم است .آنان روز
3
قيامت ،ايمن و آسودهاند».
امام حسين  ميفرمايد«:بدانيد نيازهاي مردم به شما ،نعمتهاي پروردگار برايتان هستند.
4
پس نعمتها را از دست ندهيد كه دچار عذاب الهي ميشويد».
از نعمتهاي بزرگي كه گاه نصيب انسان ميشود ،اين است كه برخي افراد براي رفع
 . 1حسن بن علی ابن شعبه حرانی  ،تحف العقول ،قم :جامعه مدرسین  ،1363 ،ص .251
 . 2محمدبنعليبنبابويه قمي (شيخ صدوق) ،من ال يحضره الفقيه ،ج ،4ص378؛ عليبنحسامالدين متقي هندي ،كنز العمال،
ج ،6ص710؛ ر.ك :محمدبنشهرآشوب مازندراني ،المناقب ،ج ،4ص.43
 . 3محمدبنيعقوب کليني ،الکافي (دورة هشتجلدي) ،ج ،2ص.197
 . 4ابن صباغ مالكى ،فصول المهمه ،بيروت ،داراالضواء 1401 ،ه  .ق ،چ  ،1ص .169
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گرفتاريهاي خود به او رجوع كنند .در چنين شرايطي ،مؤمن نبايد اين مسئله را براي خود
گرفتاري و دردسر بداند ،بلكه بايد خدا را شكر كند و شكر چنين نعمتي ،برطرف ساختن
نيازهاي آنان است .در واقع ،اين يكي از آزمايشهاي خداوندي است كه شامل حال مؤمنان به
ويژه ثروتمندان ميشود .در اينجاست كه مشخص ميشود انسان چه مقدار حاضر است براي
رفع نياز برادر مؤمن خويش بكوشد و با مال خويش ،اندكي از مشكالت او را رفع كند .البته
نياز آدمي جنبههاي گوناگون دارد و بر ماست كه در هر زمينه به اندازه توان خويش ،در برآوردن
نياز برادران ايماني خود تالش كنيم .يقين بدانيم كه اگر در اينباره كوتاهي كنيم ،ممكن است
نه تنها اين نعمت از ما گرفته شود ،بلكه به عذاب الهي تبديل گردد كه زيان بسيار بزرگي است.
احسان و نیکی به همه

شخصي به امام حسين  گفت :احسان كردن به نااهل ،تباهي و بيهودگي است .در اين
هنگام امام فرمود«:چنين نيست .احسان ،همانند باريدن باران است كه نيكوكار و بدكار را در
برميگيرد» 1.انسان نبايد چنين تصور كند كه اگر به شخص بدكار بخشش كند ،اين نيكوكاري او
به هدر ميرود .بر اساس اين سخن امام حسين  ،احسان همچون باران است كه همه را در
برميگيرد و بر همه افراد تأثير ميگذارد؛ زيرا اگر شخص احسان شده ،بندهاي شايسته و خوب
باشد ،نيكي و بخشش ما شايسته و بجا بوده است و اگر آن شخص نااهل هم باشد ،همچنان
از ثواب الهي بهرهمند خواهيم بود .اصوالً يكي از راههاي اصالح و هدايت بدكاران و نااهالن،
همين احسان و نيكي به آن هاست .با بخشش و نيكي ،ميتوان دلهاي آنان را به سمت خود
جذب كرد و بر افكار و رفتار آنان تأثير گذاشت كه در سيره اهل بيت موارد بسياري از
آن به چشم ميخورد .امام حسين  درباره پاداش نيكي كردن به مردم ميفرمايد«:هركس در
نيكي كردن به برادران خود شتاب كند ،فردا نتيجه آن را خواهد ديد .كسي كه براي خدا به برادر
خود كمك كند ،خدا او را به هنگام نيازمندي پاداش ميدهد و بيش از آنچه به ديگران كمك
كرده است ،بالها را از او دور ميسازد .آنكه اندوه دل مؤمني را برطرف سازد ،خدا اندوه و
مشكالت دنيا و آخرت او را برطرف خواهد ساخت .كسي كه با مردم خوشرفتار باشد ،خدا
2
با او خوشرفتار است و خدا نيكوكاران را دوست دارد».
از سوی دیگر عدل نميتواند معيار ارزشگذاري در روابط اجتماعي باشد؛ زيرا در هر جامعه،
بهطور طبيعي افرادي داراي شرايط استثنايي پيدا ميشوند كه تنها با كار خود ،نميتوانند نيازهاي
زندگي خويش را تأمين کنند؛ مث ً
ال افرادي كه با نقص عضو به دنيا ميآيند ،مثل ديگران قادر
 . 1حسن بن علی ابن شعبه حرانی  ،تحف العقول ،قم :جامعه مدرسین  ، 1363 ،ص .250
 . 2علی بن عیسی اربلی  ،كشف الغمه فی معرفه االئمه(ط -قدیمه) ،تبریز :بنی هاشمی 1381 ،ق ،ج ،2ص .29
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به تالش و تأمين مصالح اجتماعي نيستند .گاهي حتي درصد نقص عضو يك فرد به اندازهاي
است كه نفع او براي جامعه ،با نيازهاي او به جامعه قابل مقايسه نيست .در اسالم ،افزون بر
انديشة عدالت ،تدبير احسان براي جبران كمبودها و تأمين نيازهاي چنين افرادي نيز وجود
دارد «1:إِن اهللَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسان(نحل.ِ»)90:
َّ
البته از منظر ديگر نيز ميتوان به موضوع نگريست .اينكه اگرچه افراد ضعيف ،ناقص و مانند آن
نيازشان به جامعه زياد است ،نيازِ عاطفي آحاد افراد جامعه به ايشان نيز كم نيست؛ زيرا يكي از
راههاي تلطيف روح و به فعليت رساندن احساسات و گرايشهاي عاطفي و آرامشيابي و ـ از
همه مهمتر ـ جلب احسان الهي ،احسان و نيكوكاري به ديگران است.
جزاي آن به يكي ،دَه ز دادگر يابي
ببخش مال و مترس از كسي ،كه هرچه دهي
سلمان ساوجي
آنكه خود را در معرض اين فرصت قرار نميدهد ،بهنحوي خويشتن را از نعمتهايي محروم
كرده است ،و بدتر آنكه برخي در برابر خوبيها ،نيازها و حتي احسانها ،پاسخ منفي ميدهند.
امام علي ميفرمايد :شَر ُّالنّاسِ مَن كافي عَلَي الجَميلِ بِالقَبِيحِ؛ «بدترين مردم كسي است كه
2
زيبايي را با زشتي پاسخ دهد».
برابری اطعام

امام حسين  ميفرمايد«:اگر برادر مسلمان را اطعام كنم ،ارزش آن نزد من بيشتر از آزاد كردن
انسانهايي است كه يك افق را پر كنند .پرسيدند :مساحت افق چقدر است؟ پاسخ داد :به ميزان
3
گنجايش ده هزار متر».
اطعام كردن ديگران ،از سنتهاي پسنديده انساني و اسالمي است كه محبت ميان اطعامدهنده
و اطعام شونده را در پي دارد .ازاينرو ،ترتيب دادن مجالس اطعام ،در صورتي كه براي تحكيم
رشتههاي محبت و به شكرانه اعطاي نعمتهاي الهي و به دور از اسراف و تبذير باشد ،امري
بسيار نيكو و خداپسندانه است .در اطعام كردن ديگران نبايد ميان افراد بينياز و نيازمند تفاوتي
قائل شد؛ بايد همگان را به طور مساوي احترام و تكريم كرد.
قبول دعوت مؤمن

امام حسين  با گروهي از ياران خود گرم صحبت بود كه شخصي يكي از همراهان امام را
 . 1محمدتقي مصباح يزدي ،اخالق در قرآن ،ج ،3ص.46
 . 2عبدالواحدبنمحمد تميمي آمدي ،غرر الحكم و درر الكلم (تكجلدي) ،ص ،480انتشارات دفتر تبليغات اسالمي ،قم،
 ،1366ح.5750
. 3حسین بن محمد تقی نوری ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل  ،قم :موسسه آل البیت 1408 ،ق،ج ،16ص .250
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به سفره غذايي فراخواند .آن شخص پوزش خواست و دعوت را نپذيرفت .در اين هنگام ،امام
حسين  به او اعتراض كرد و فرمود :برخيز و دعوت برادر مؤمن را اجابت كن .در دعوت،
پوزشخواهي وجود ندارد .دعوت برادر مؤمن را بپذير و اگر روزه نداري ،بر سر سفره بنشين
1
و از غذاهاي آن بخور و اگر روزهداري ،مقداري از غذا را بردار و تبرك كن».
يكي از كارهايي كه مايه افزايش محبت در دلهاي مؤمنان ميشود ،دعوت كردن آن ها براي
صرف غذا و همچنين ،پذيرش اين دعوت است .با اين كار ،ميزبان عالقه و محبت خود را
به برادر مؤمن خود ابراز ميدارد و دعوت شده نيز با پذيرش دعوت و همغذا شدن با ميزبان،
به اين ابراز محبت پاسخ ميدهد و از او تشكر ميكند .افزون بر اين ،تقويت ايمان ،بركت در
مال و ثروت و نيز تقويت پيوندهاي اجتماعي و خانوادگي را در پي دارد .آنچه در اينجا بر آن
تأكيده شده ،پذيرش دعوت برادر مؤمن است؛ به گونهاي كه حتي در صورت روزه داشتن (در
غير از روزههاي واجب) نيز سفارش شده است كه انسان اين دعوت را لبيك بگويد و شادماني
ميزبان را فراهم آورد.
سالم

روزي مردي بر امام حسين  وارد شد و پيش از آنكه سالم كند ،شروع به احوالپرسي كرد.
پس امام حسين فرمود« :خداوند سالمتت بدارد ،سالم پيش از احوالپرسي است» .و سپس
2
فرمود« :به كسي كه سالم نكرده است ،اجازه سخن گفتن ندهيد».
زیرا در اسالم به مؤمنان سفارش و تأكيد شده است كه به يكديگر سالم كنند 3.رسول خدا
به زنان و كودكان نيز سالم ميكردند .سالم ،همخانوادة سالمت ،و به اين معناست كه هيچ خطر
و تهديدي ازسوي سالمكننده ،متوجه مخاطب او نيست .انجام اين شعار اسالمي ،كه بهعنوان
تحيت و تعارف ،زمان روبهرو شدن و مالقات مسلمانها با هم ،هنگام وارد شدن به منزل و...
ادا ميشود ،در قرآن كريم ،با تأكيد سفارش شده 4،و حتي تحيت و تعارف مؤمنان در بهشت،
«سالم» است 5،و بهشت را كه نماد آسايش ،آرامش و سالمتي است« ،دارالسالم» ميگويند.
امام حسين  ميفرمايد«:سالم كردن ،هفتاد پاداش دارد؛ شصت و نه پاداش براي سالم كننده
و يك پاداش براي پاسخ دهنده» 6.زیرا يكي از ارزشهاي اخالقي در روابط اجتماعي ،پيشي
 . 1تميمى مغربى(نعمان مغربی این حیون) ،دعائم االسالم ،بيروت ،داراالضواء 1411 ،ه  .ق ،چ  ،3ج ،2ص .107
 . 2تحف العقول ،ص .250
 . 3رسول خدا :اِذا تالقَيتُم ،فَتَالقُوا بِالتسليم والتَّصافُح؛ «با سالم و دست دادن با هم ديدار كنيد» (محمدبنحسن حر عاملي،
وسائل الشيعة (بيستجلدي) ،ج ،12تهران :انتشارات اسالميه  ،1367 ،ص222؛ محمدبنحسن طوسي ،األمالي ،ص.)215
 . 4ر.ك :نور ( 27 ،)24و .61
 . 5وَتَحِيتُهُمْ فِيها سَالمٌ (يونس (10 ،)10؛ ابراهيم ()23 ،)14؛ ر.ك :فرقان ( 75 ،)25و 76؛ احزاب (44 ،)33؛ مائده (15 ،)5و .)16
َّ
 . 6تحف العقول ،ص .253
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گرفتن در سالم گفتن است .پيامبر اكرم  و امامان معصوم هميشه در سالم كردن
بر ديگران پيشي ميگرفتند .اين كار بر فروتني انسان ميافزايد ،صفت زشت خودپسندي را از
بين ميبرد و پاداش معنوي فراواني هم به دنبال دارد .امام حسين  نكوهش سالم نكردن،
1
ميفرمايد« :بخيل كسي است كه در سالم كردن بخل ورزد».
عيبجويي نکردن

امام حسين  ميفرمايد« :كسي كه در مردم عيبجويي نكند ،از عذرخواهي نيز بينياز
است» 2.هيچ انساني در اخالق و رفتارش بدون عيب و نقص نيست و ممكن است عيب و
اشتباهي در كارمان باشد؛ چرا كه هيچ يك معصوم نيستيم .ازاينرو ،انسان خردمند و با ايمان،
هيچگاه به كنجكاوي و جستوجوي عيبهاي افراد ديگر نميپردازد تا با كشف و بازگو كردن
آن در بين ديگران سبب حقارت شخص در جامعه و رنجش و ناراحتي وي شود و سرانجام
به عذرخواهي پناه ببرد.
انسان مؤمن هرگاه عيب و ايرادي در رفتار ديگران ديد ،پنهاني و محترمانه با خود شخص در
ميان ميگذارد و او را راهنمايي ميكند تا به رفع عيبهاي خود همت گمارد.
عادت نکردن به خطا کردن

امام حسين  ميفرمايد« :از تكرار خطا و پوزشطلبي بپرهيز؛ زيرا مؤمن نه بد ميكند و نه
3
پوزش ميطلبد ،ولي منافق ،هر روز بد ميكند و همواره پوزش ميطلبد».
يكي از وظايف اخالقي انسان در برابر ديگران ،عذر خواستن از ديگران به سبب ارتكاب
خطا است .اين عذرخواهي اگر زود انجام شود ،گناه انسان سبك ميشود .نكته مهم اينكه
عذرخواهي نبايد براي انسان عادت شود .با تكرار عذرخواهي ،نهتنها خالف و اشتباه در رفتار
و گفتار انسان به صورت عادت هميشگي درميآيد ،بلكه منزلت اجتماعي او نيز پايين ميآيد و
در نگاه ديگران ،كمارزش جلوه ميكند.
بخشش و انفاق

روزي امام حسين ِ ش َكر صدقه ميداد .از ايشان پرسيدند :چرا شكر صدقه ميدهيد؟
فرمود:من شكر را دوست دارم و خداوند سبحان ميفرمايد :شما هرگز به نيكي نميرسيد ،جز

 . 1گروهی ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین،ترجمه کتاب موسوعه کلمات االمام الحسین،قم :پژوهشکده
باقرالعلوم1378 ،ش. 813 ،
 . 2حسين بن محمد بن حسن بن نصر حلوانى ،نزهة الناظر و تنبيه الخاطر،قم  :مدرسه االمام مهدی ،ص . 80
 . 3تحف العقول ،ص .253
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آنكه از آنچه دوست داريد ،انفاق كنيد».
بعضيها از آنچه در زندگي به آن نياز ندارند يا ارزش چنداني ندارد ،به تهيدستان ميبخشند.
هرچند اين كار در جاي خود نيكوست ،در فرهنگ واالي قرآن و مكتب اهل بيت عليهمالسالم،
انفاق واقعي زماني است كه انسان آنچه را بيشتر از همه دوست دارد ،در راه خدا به نيازمندان
ببخشد .اين كار از يك سو ،تمرين نفس براي دوري از دنياخواهي و خواستههاي نفساني است
و از سوي ديگر ،احترام گذاردن محترمانه به افراد نيازمند و درمانده به شمار ميآيد.
امام حسين  ميفرمايد «:اي مردم! كسي كه بخشش كند ،بزرگوار و كسي كه بخل ورزد،
پست است .همانا بخشندهترين مردم ،ياري دهنده به انساني است كه به او اميدي ندارد و
2
باگذشتترين انسانها كسي است كه به هنگام قدرت ،ميبخشد».
1

پذيرفتن هديه

امام حسين  ميفرمايد «:كسي كه بخشش تو را پذيرفت ،به بزرگواريات كمك كرده
3
است».
از نظر اخالقي ،بايد هديه را كم يا زياد پذيرفت؛ زيرا پذيرش هديه ديگران ،ارج نهادن به
شخصيت آنان است و به تقويت روابط دوستي كمك ميكند .در بسياري از روايات از رد
احسان و هديه نهي شده است؛ زيرا در واقع ،نپذيرفتن نيكي ديگران است .البته اين در صورتي
است كه هديه دهنده ،از اين كار نيت سوئي مثل رشوه ،نمكگير كردن و ...نداشته باشد.
تدبیر برای حفظ آبروی خود

فرزدق از شاعران معروف زمان امام حسين  بود .هنگامي كه مروان ،فرماندار مدينه ،او را
از اين شهر اخراج كرد ،به امام حسين  پناه آورد .امام با محبت و مهرباني او را پذيرفت
و چهارصد دينار به او بخشيد .در اين هنگام برخي از اطرافيان به حضرت اعتراض كردند كه
فرزدق ،شاعر خوشنامي نيست ،چرا به او كمك كرديد؟ امام حسين  در پاسخ آنان فرمود:
بهترين اموال تو آن است كه با آن آبروي خويش را حفظ كني .آنگاه كه رسول خدا  به
4
كعب بن زهير پاداش داد ،فرمود« :با پاداش دادن ،زبان عباس بن مرداس را در مورد من ببنديد».
آبرو و شرف هر انساني به ويژه مؤمن ،مهمتر از مال و جان اوست؛ به گونهاي كه در برخي
شرايط حاضر است مال يا جان خود را فداي حفظ آبروي خود كند .البته انسانهاي پَست و
1
2
3
4

 .عباس عزيزى ،فضايل و سيره امام حسين  در كالم بزرگان ،قم :انتشارات صالة ،1381 ،چ  ، 6ص .189
 .كشف الغمه فى معرفة االئمه ،ج ،2ص .29
 .بحاراالنوار ،ج ،71ص  ،357ح.21
 .ابن شهر آشوب مازندرانى ،مناقب آل ابوطالب ،قم :المطبعة العلميه 1395 ،ه  .ق ،ج  ،4ص . 65
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فرومايه ،از اين حكم مستثنا هستند؛ زيرا آنان به جهت فرومايگي حاضر ميشوند آبرو و شرف
خود را با هر چيز ديگري معامله كنند .بر همین اساس است که امام حسين  در زمينه ارج
نهادن به شرف و آبروي مؤمن  ،تاکید کردند که بهترين اموال ،مالي است كه در راه حفظ آبرو
و پاسداري از آن هزينه و مصرف شود.
پیش دستی در حفظ آبروي دیگران

«مردي از انصار خدمت امام حسين  شرفياب شد و تصميم داشت حاجتي بخواهد .در
اين هنگام حضرت پيشدستي كرد و فرمود :اي برادر انصاري! آبروي خود را از رو انداختن
نگهدار و حاجت خود را در نامهاي بياور كه به خواست خدا ،من آنچه را در آن آمده است و
تو را شادمان ميسازد ،برآورده ميسازم .شخص انصاري هم در كاغذي نوشت :اي اباعبداهلل!
فالني پانصد دينار از من طلب دارد و با اصرار آن را ميخواهد .به او بفرماييد تا زمان گشايش
به من مهلت دهد .هنگامي كه امام نامه را خواند ،وارد خانه شد و كيسهاي كه هزار دينار داشت،
بيرون آورد و به او داد و فرمود :با پانصد دينار آن بدهيات را بده و با پانصد دينار ديگر ،زندگي
1
خود را بچرخان».
افرادِ شایسته برای ارایه نیاز

«امام حسين  به مرد نيازمندي چنين فرمود :به هنگام نيازمندي ،خواسته خود را فقط با اين
سه كس در ميان بگذار و ياري بخواه :ديندار ،جوانمرد و شخص ريشهدار .ديندار براي حفظ
دين خود ،خواسته تو را برآورده ميسازد؛ جوانمرد نيز از مردانگي خود شرم ميكند و حاجتت
را برآورده ميسازد؛ شخص ريشهدار هم ميداند كه تو با اين رو انداختن به او ،از آبرويت مايه
2
گذاشتهاي .پس با برآوردن خواستهات ،آبروي تو را حفظ ميكند».
امام در اين فرمايش ،سه گروه را براي برآوردن نياز مشخص ميكند .اين افراد اگر توانايي هم
نداشته باشند ،براي برطرف شدن مشكل انسان ميكوشند .دسته نخست ،دينداراناند؛ اين گروه
براي كسب رضايت خداوند و انجام دادن وظيفه و تكليف براي برطرف ساختن نياز نيازمند
تالش ميكنند .دسته دوم ،هرچند بيدين و خدانشناس باشند ،مردانگي و جوانمردي دارند و
از مروت خويش حيا ميكنند كه در برابر نياز نيازمند بيتفاوت باشند .دسته سوم ،بزرگواراني
هستند كه نه از روي شرم ،بلكه براي آبرويي كه از فرد نيازمند ريخته شده است ،خود را مديون
3
ميبينند و گره از مشكل او ميگشايند.
 . 1فرهنگ جامع سخنان امام حسين  ،ص . 822
 . 2تحف العقول ،ص .251
 . 3ر .ک  :حمزه كريمخانى ،پندهاى امام حسين  قم :دفتر عقل1385،؛ داود رجبی نیا ،اسالم و زیبایی های زندگی ،قم:
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تقدير از آموزگار

در مدينه ،آموزگاري بود به نام عبدالرحمان س ّلمي كه كودكان را آموزش ميداد و يكي از
فرزندان امامحسين  نيز نزد او آموزش ميديد .يكي از روزها ،آموزگار سوره حمد را به
او آموخت .وي چون به خانه برگشت ،سوره حمد را كه در آنروز آموخته بود ،براي پدرش
خواند .امام بسيار خوشحال شد و فرزندش را تشويق كرد .آنگاه آموزگار فرزندش را فرا
خواند ،هداياي گرانبهايي به او داد و دهانش را از دانههاي گرانقدر ُد ّر پر كرد و بدينترتيب،
سپاسگزاري خود را از آن آموزگار نشان داد .آموزگار كه از اين همه عطا و بخشش امام،
شگفتزده شدهبود ،با تعجب گفت« :من به خاطر آموزش سوره حمد سزاوار اين همه پاداش
1
نيستم» .امام فرمود« :اين هديه اندك من ،چگونه ميتواند ارزش كار شما را جبران كند؟».
عيادت از بيمار

اُسامة بن زيد ،براي خود مقامي عالي قايل بود؛ زيرا خود را كسي ميدانست كه پيامبر اسالم
 وي را در آغاز جوانياش ،بر اصحابي چون ابوبكر و عمر و عثمان ،فرمانده قرار داده بود.

اُسامه ،شناخت كاملي از امامحسين نداشت و خود را با او برابر و يكسان ميديد ،در حالي
كه هيچ جاي سنجش و مقايسه نبود.
روزي به امامحسين  خبر دادند كه اُسامه بيمار شده است .امام به عيادتش رفت و از حالش
پرسيد .اسامه كه از درد و بيماري ،ناراحت بود ،با نگراني گفت« :شصت هزار درهم قرض دارم
و ميترسم كه بميرم و قرضم بماند و ادا نگردد» .حسين ،آن مظهر كرم و بخشندگي گفت« :اداي
قرض تو با من .پيش از آنكه تو را مرگ فرا گيرد ،قرض تو را خواهم داد ».در حالي كه اُسامه
2
در حيات بود ،حسين به عهد خويش وفا كرد».

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.1391،
 . 1علياكبر ،بابازاده ،سيماي امام حسين  ،قم :انتشارات دانش و ادب ،چاپ ا ّول1380 ،ش ،ج  ،1ص .95
 . 2بحاراالنوار ،ج  ،44ص .189
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فصل دوم :
جذبه مهر(نگاهی به نقش زنان در نهضت حسيني) 
بدون ترديد ،زنان در واقعه كربال نقشهاي انكارناپذيري داشتند كه مهمترين آن ها نقش
آفرینی ایشان در کربال و به ویژه پس از واقعه عاشورا و اسارت بود  .سخن در این باب بسیار
است  .اما برای این که گوشه ای از تالش ایشان بازنمایی شود نگاهی گذرا به بارترین آن ها
می افکنیم :
الف) تشويق مردان به جهاد

حضور برخي مردان را بايد مرهون فداكاري و تشويق زنان دانست .همچنين صبر و استقامت
زنان كاروان حسيني و شكيبايي آنان در فراق عزيزان يكي از عوامل تشويق مبارزان بود.
ب) تقويت روحي

زنان حاضر در كربال با وجود شهادت نزديكان خويش ،نه تنها خود پايدار و استوار ماندند،
بلكه ديگران را نيز در اين راه دلداري دادند .زينبكبرا  زماني كه از شهادت علياكبر با
خبر شد ،در حاليكه صدا ميزد« :واحبيباه و ابن أخياه ،»....براي دلداري حسين  به استقبال
او شتافت.
ج) جهادگري و رزمندگي

در روز عاشورا ،برخي زنان همانند مردان وارد صحنه كارزار شدند كه از جمله ميتوان به
هلل بن عمير كلبي اشاره كرد .او دو بار در ميدان نبرد حاضر شد و شجاعت و
همسر عبدا 
رزمندگي خود را در مقابل مردان سپاه يزيد به نمايش گذارد.
د) دفاع از امامت و خاندان پيامبراعظم 

از گفتار و رفتار زنان حاضر در كربال ميتوان ميزان همت آنان را در دفاع از امامت دريافت .در
آخرين لحظهها ،هنگامي كه شمر قصد بريدن سر مبارك امام را داشت ،زينب  به اميد
حجت ،بر سر عمر بن سعد فرياد زد« :آيا حسين كشته شود و
نجات جان امام يا براي اتمام ّ
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تو نظارهگر باشي؟»
همچنين در مجلس ابن زياد هنگامي كه وي قصد كشتن علي بن الحسين  را داشت ،زينب
كبرا  مانع اين اقدام ابن زياد شد ،به اين شكل كه خود را سپر امام كرد و خطاب به ابن
زياد گفت« :آنچه از خونهاي ما ريختي ،كافي است .به خدا سوگند! از او جدا نميشوم تا مرا
نيز با او بكشي ».ابن زياد نيز با ديدن اين صحنه ،از تصميم خود منصرف شد.
ه) پرستاري

از ديگر وظايف بانوان ،پرستاري از بيماران و مجروحان و كودكان بود .پيش از واقعه ،مراقبت
از بيماران كاروان را بر عهده داشتند ،چنانكه در شب عاشورا و پس از واقعه عاشورا ،زينب
 سرگرم پرستاري از امامزين العابدين  بود .وي پس از شهادت امام حسين  و
در زمان اسارت نيز با وجود آشفتگي شديد روحي ،نگهداري كودكان و مراقبت از آن ها را
عهدهدار شد.
و)پيام رساني

مهمترين و مشكلترين وظيفهاي كه پس از شهادت امامحسين  برعهده بانوان قرار گرفت،
1
رساندن پيام شهيدان و هدف قيام امام حسين  به گوش مردم آن زمان بود.
دو نمونه

نقش زنان در حادثه كربال آن چنان درخشان است كه بيان بخشي از رشادت هاي آن شيرزنان،
ميتواند الگوي ارزندهاي فراروي زنان جامعه اسالمي قرار دهد 2 .برجستهترين زن عاشورا،
زينب كبرا  است كه انساني تربيتيافته در خاندان رسالت و امامت ،دانشمندي بزرگ
و قهرماني بينظير است كه ميتواند بهترين نمونه و سرمشق براي زنان جهان باشد .آنچه در
تاريخ بهويژه در واقعه عاشورا و پس از آن از ايشان ميبينيم ،در حقيقت ،ظهور نوع زندگي
و تربيت ايشان از كودكي تا سالهاي جواني در خانه علي  و زهرا  و تجربههاي
بينظير ايشان در كوره حوادث سالهاي پس از رحلت پيامبراعظم  است .متاسفانه در این
سطورِ اندک نمی توان ِ
حق نقش آفرینی آن بانوی گرانقدر را ادا کرد ،از این رو ضمن دعوت
خوانندگان به مطالعه کتاب های مربوط در باره ایشان ،تنها به عنوان نمونه از دو بانوی دیگر و
نقش آفرین یاد می کنیم :
 . 1ر .ک :نشریه ارمغان ،ویژه نامه امام حسین و عاشورا  ،قم :مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما.1387،
 . 2ابراهیم ابراهیم پور  ،رجعت خونين (ويژهنامه اياّم محرم)،قم :مركز پژوهشهاى اسالمى صدا و سيما ،بهمن ماه .1378
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.1دُ لْ ُه ْم همسر زهير بن قين

جمعي از طائفه بنيخزاره و بحيله نقل ميكنند :هنگامي كه حسين از مكه عازم كوفه بود،
كاروان ما نيز به همراه بزرگمان زهير بن قين در همان مسير حركت مينمود ،اما چون زهير
نميخواست با آن حضرت روبرو شود ،هر جا امام منزل ميكرد ما با فاصله از او منزل
ميكرديم .تا اينكه روزي به ناچار ما هم در محل اطراق امام حسين منزل گرفتيم .به هنگام
غذا شخصي از سوي امام آمد ،سالم كرد و گفت« :اي زهير ،ابا عبداهلل تو را طلبيده است!»
با شنيدن اين پيام سكوت سنگيني همراه با حيرت همگان را فرا گرفت .در اين بين (دلهم
دختر عمرو) همسر زهير از جا برخاست و گفت« :سبحان اهلل! پسر پيغمبر تو را ميطلبد و تو
نميروي؟! چه ميشود اگر خدمتش برسي و كالم او را بشنوي؟!»
آن زن با ايمان با كالم نافذش ،شوري در زهير ايجاد و او را به ياري حسين تشويق نمود،
زهير از جا برخاست به سوي امام رفت و پس از ساعتي با چهره باز و خوشحال بازگشت
و دستور داد خيمه او را ب َ ْر َكنند و نزديك خيمه ابا عبداهلل برپا نمايند .آنگاه زهير به همسر
با ايمان خود گفت :من تصميم دارم با حسين باشم و تن و جانم را فداي او كنم .دلهم
گريست و با او وداع نمود و گفت« :خداوند يار و ياورت باشد و تو را به خوشبختي رهنمون
1
سازد .از تو تمنّا دارم روز قيامت نزد جدّ حسين مرا نيز به ياد آوري.
ُ .2ام وهب همسر عبداهلل بن عمير كلبي

عبداهلل ميگويد در منطقه نخيله سپاه بزرگي را در حال حركت ديدم از آنان پرسيدم به كجا و
به جنگ چه كسي ميرويد؟! جواب دادند :به كربال و به جنگ حسين بن علي !عبداهلل با
خود گفت :بخدا سوگند من بر جهاد با مشركان حريص بودم و اكنون چنان ميبينم كه جهاد
با اين مردم كه تيغ بر پسر پيغمبر كشيدهاند ،ثوابش بيشتر از ثواب جهاد با مشركان است .او
نزد همسر رفت و آنچه ديده و شنيده بود گفت :همسر وي نيز در مقام تشويق او گفت« :اي
عبداهلل درست انديشيدي ،خداوند ترا به بهترين تصميم هدايت فرمود ،اي عبداهلل تصميم خوبي
گرفتي ،مرا نيز با خود ببَر».
آن زن و مرد با ايمان در كوتاه زماني به سپاه حق پيوستند و در روز عاشورا عبداهلل بن عمير
جنگ نماياني به نمايش گذاشت و از ناحيه دست مجروح گرديد و در اين زمان ام وهب عمود
خيمهاي را گرفت تا به ياري شوهر بشتابد؛ حضرت ابا عبداهلل به او فرمودند« :خدا شما
خاندان را جزاي خير دهد .به سوي زنان خيام باز گرد؛ خدا تو را رحمت كند ،جنگ بر عهده
 . 1علی بن موسی ابن طاووس  ،اللهوف على قتلى الطفوف ،ترجمه :دكتر بخشايشى ،ص ،90با تلخيص.
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زنان قرار داده نشده است.
عالمه مجلسي از مفاخر شيعه ميگويد :وهب و مادرش نصراني بودند و توسط حضرت امام
حسين مسلمان شدند ،اينان در كربال در جوار حضرت ابا عبداهلل بودند ،زماني كه در
روز عاشورا نوبت به وهب تازه داماد رسيد ،مادرش به او گفت« :اي پسر برخيز و به ياري پسر
پيغمبر بشتاب» جوان گفت :مادر ،هرگز در اين كار كوتاهي نخواهم كرد.
سپس به ميدان آمد ،و رجز خواند و جنگ نماياني از خود به نمايش گذارد و جمعي از دشمنان
خدا را به درك واصل نمود ،آنگاه به سوي خيمهها برگشت و گفت :اي مادر آيا راضي شدي؟!
آن شير زن گفت :هرگز راضي نميشوم مگر اينكه پيش روي حسين كشته شوي .به نزد
حسين باز گرد و در دفاع از او كوشش كن كه فرداي قيامت شفيع تو ،نزد خداوند خواهد
بود .وهب به ميدان برگشت و پس از مبارزهاي مردانه به دست دشمن اسير و دشمن سر از
تنش جدا و به سوي مادرش پرتاب كرد .مادر وهب سر شهيد را بوسيد و آن را به سوي دشمن
پرتاب نمود و گفت :آنچه در راه خدا داديم پس نميگيريم .آنگاه با كشيدن عمود خيمهاي
بسوي دشمن حمله ور گرديد و گفت« :هرگز بر نميگردم تا با جوانم كشته شوم؛ در اين زمان
1
امام به او فرمود« :خدا به شما جزاي نيكو دهد به سوي زنان خيام برگرد».

 . 1ابوالحسن شعرانی  ،دمع السجوم ،ترجمه نفسالمهموم( شيخ عباس قمى) ،تهران 1385 ،ش ،ص  ،147با تلخيص.
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فصل سوم :
آمیزه وحی و عقل(نگاهی به خطبه امام سجاد در کوفه و شام)
مقدمه (مبارزه تبليغاتي امام سجاد  در زمان اسارت)

آگاهي بخشي به مردم ،رهايي از ذلت و بردگي و بازيابي عزت و آزادگي و فراهمساختن زمينه
قيام ريشهدار و بنيادي از اهداف مهم حسين بن علي  بود .براي رسيدن به اين اهداف،
مرحله اول كه همان واقعه عاشورا باشد ،با شهادت امام حسين  محقق شد و مرحله دوم
آن؛ يعني رساندن پيام و اهداف قيام كربال برعهده امامسجاد  و زينب كبرا  بود.
مرحله دوم اين مبارزه كه با مظلوميت اهلبيت همراه بود و از عصر عاشورا آغاز شد ،با
خطبه زينب  در بازار كوفه و سپس با سخنان پرشور و مؤثر امام سجاد  تداوم يافت.
1
امام سجاد  در كوفه ،به جمعيتي كه بيشتر براي تماشاي اسيران آمده بودند.
الف  -فرازهای خطبه امام سجاد  در کوفه
.1در برابر خورشيد

امام زين العابدين  به مردم اشاره كرد كه ساكت شوند .هنگامي كه سكوت همه جا را فرا
2
گرفت ،آن حضرت خطابه تاريخياش را ايراد فرمود.
.2شناساندن نور

امام سجاد  پس از حمد و سپاس الهي ،از رسول گرامي اسالم ياد كرد و بر او درود فرستاد.
آنگاه فرمود« :هر كه مرا ميشناسد ،ميداند من كيستم و هر كه مرا نميشناسد ،خودم را به
او ميشناسانم .من علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب هستم كه او را در كنار فرات بدون
 . 1ر .ک :سيد محمدعلى موسوى ،قافله نور بررسي رخدادهاي كاروان اهل بيت از كربال تا مدينه،مركز پژوهشهاى
اسالمى صدا و سيما ،صص  . 51-49نشریه ارمغان ،ویژه نامه امام حسین و عاشورا  ،قم :مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما؛
علی بن موسی ابن طاووس  ،لهوف ،صص 203و.204
 . 2ر.ک :علی نظری منفرد ،قصه کربال ،قم :انتشارات سرور،چ اول1375 ،ش ،ص.440
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هيچ گناهي از دم شمشير گذراندند .من فرزند كسي هستم كه حرمت او را دريدند ،اموال او
را به غارت بُردند و افراد خانوادهاش را به زنجير اسارت كشيدند .من فرزند كسي هستم كه
ناجوانمردانه او را كشتند و همين يك افتخار ما را بس است».
 .3پيمان شكنان

« ای مردم! شما را به خدا سوگند! آيا به خاطر ميآوريد كه براي پدرم نامه نوشتيد و او را براي
سرپرستي امورتان فرا خوانديد؟ با اين حال ،با او از در شيطنت وارد شديد ،با او پيمان بستيد
و با نمايندهاش بيعت كرديد ،ولي در حادثه او را تنها گذارديد .به اين هم بسنده نكرديد و با او
به رويارويي و پيكار بر خاستيد».
 .4توشه دوزخ

«نابودي بر شما فرو ريزد كه بد توشهاي براي فرداي خويش فرستاديد .چه رأي زشت و
 بنگريد؛ هنگامي
ناپسندي داريد .به من بگوييد كه با كدام چشم ميخواهيد به رسول خدا 
كه به شما بگويد :عترت مرا كشتيد و حريم خاندان مرا شكستيد .بدين سان شما از امت من
به شمار نميآييد».
 .5اعتراف به گمراهي

«چون سخن امام سجاد  بدين جا رسيد ،از هر سو صداي مردم به گريه بلند شد .آنان به
همديگر ميگفتند« :ديديد چهكاري كرديد؟! نابود شديد و در نيافتيد ».امام سجاد  در ادامه
سخن خود فرمود« :رحمت خدا بر آن كس باد كه پند مرا بپذيرد و سفارش مرا نسبت به خدا و
 به بهترين شيوه پيروي ميكنم
رسول و دودمان او به خاطر بسپارد؛ زيرا من از رسول خدا 
و رفتار او را در پيش ميگيرم ».
 .6موج عاطفه

 ! ما فرمانبردار دستور شماييم .پيمان
«مردم يك صدا فرياد بلند كردند« :اي پسر پيامبر خدا 
تو را محترم ميداريم و دلهاي خود را به جانب تو معطوف ميسازيم و هواي تو را در سر
ميپرورانيم .رحمت خدا بر تو باد! شما فرمان دهيد تا با هر آنكه با تو در آميزد ،بستيزيم و با
هر كه فرمان تو را گردن نهد ،از در آشتي درآييم .يزيد را (از اريكه قدرت به زير كشيم و او
را) اسير شما كنيم .از كساني كه بر شما خاندان ،ستم روا داشتند ،بيزاري جوييم و انتقام خون
پاكيزگان شما را از آنان بگيريم».
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 .7راهنمايي دشمن

امام سجاد  فرمود« :اين درخواست نامعقول شما بسيار غير واقع بينانه است .اي بيوفايان
نيرنگ باز! در ميان ما و خواستههاي شما ،پردهاي كشيده شده است .آيا برآنيد كه با من نيز
همانند پدرم رفتار كنيد( .هرگز به سخنان دور از واقعيت و احساسي شما ترتيب اثر نميدهم
و) هرگز چنين نخواهد شد».
 .8زخم بر زخم

«به خدا سوگند! هنوز آن زخم ژرفي كه ديروز از كشتن عموها ،پدر ،فرزندان و ياران او در
 را فراموش
قلب من پديد آمده ،التيام نيافته است .هنوز داغ غروب خورشيد رسول خدا 
نكرده بودم كه مصيبتهاي پدر ،فرزندان و جد بزرگوارم ،موهايم را سپيد كرد به گونهاي كه
هنوز مزه تلخ آن حادثه غمانگيز را در گلوگاه خود احساس ميكنم .اندوه اين مصيبت بيبديل
هنوز در سينه من ميجوشد .خواسته من از شما اين است كه نه از ما طرفداري كنيد و نه با ما
از در جنگ و دشمني درآييد».
 .9دردهاي انباشته

آنگاه امام سجاد  خطابه خويش را با اين ابيات پايان داد:
«شگفتآور نيست اگر حسين  كشته شد/پدر بزرگوارش نيز كه از حسين  كريمتر و
بهتر كشته شد.
اي كوفيان! بر اين مصيبتي كه بر ما وارد شد ،شادمان نباشيد /زيرا مصيبت حسين  باالتر از
هر مصيبتي شمرده ميشود.
جانم فداي آنكه كنار شط فرات شهيد شد  /بيترديد ،پاداش كشنده حسين  ،آتش دوزخ
1
است».
ب  -فرازهایی از خطبه امام سجاد در شام

خطبه امام سجاد  در حضور يزيد نيز در رسوا ساختن يزيد و حكومت اموي نقش
تعيينكنندهاي داشت كه به فرازهايي از آن اشاره ميكنيم:

 . 1ر.ک :مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،45ص ،113احمدبن علی طبرسی،اإلحتجاج على أهل اللجاج( للطبرسي) ،تحقیق محمد علی
خرسان ،مشهد :نشرمرتضی ،ج305 ،2؛ علی بن موسی ابن طاووس،اللهوف على قتلى الطفوف ،تهران :نشرجهان ،ص  ،174ابن
نما حلى ،جعفر بن محمد ،مثیر االحزان قم :مدرسه امام المهدی،ص .89
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.1فرزند زمزم و صفا

مردم! هر كه مرا شناخت كه شناخت و هر كس نشناخت ،خود را بدو معرفي ميكنم! من پسر
مكه و منايم .من پسر زمزم و صفايم .منم فرزند آن بزرگواري كه حجراالسود را با گوشه و
اطراف عبا برداشت .منم فرزند بهترين كسي كه احرام بست و طواف و سعي به جا آورد .منم
فرزند محمد مصطفي .منم فرزند علي مرتضي .منم فرزند كسي كه آنقدر با مشركان جنگيد تا
1
هلل گشودند .منم پسر فاطمه زهرا  ،منم پسر سرور زنان و. ...
زبان به الالهاالا 
.2فرزندِ اذان و رسول اهلل

امام در معرفي خود و در حقيقت ،معرفي شجرهنامه امامت و رسالت چنان سخن گفت كه
صداي گريه و ناله مردم بلند شد .يزيد كه ترسيده بود ،به مؤذن دستور داد اذان بگويد .مؤذن
هلل اكبر .امام فرمود :بلي ،هيچ چيز از خدا بزرگتر نيست .مؤذن گفت :اشهدان الالهاالاهلل.
گفت :ا 
امام فرمود :بلي ،مو و پوست و گوشت و خون من به يگانگي خدا شهادت ميدهند .مؤذن
گفت :اشهدا انّ محمدا رسول اهلل .امام به يزيد گفت :يزيد! آيا محمد  جدّ من است يا جدّ
تو؟ اگر بگويي جدّ تو است ،دروغ گفتهاي و حق را انكار كردهاي و اگر بگويي جد من است،
پس چرا فرزندان او را كشتي؟ بهخدا كه اگر در دنيا ،كسي هست كه رسول اهلل ،جد او باشد،
جز من نباشد .پس چرا اين مرد ،پدر مرا به ستم كشت و ما را چنان آورد كه اسيران روم را
هلل و رو به قبله ميكني؟ واي
ميآوردند؟ اي يزيد! اين كار را كردي و ميگويي محمد رسول ا 
2
بر تو ،روز قيامت ،جد من و پدر من خصم تو باشند!

 . 1علی بن موسی ابن طاووس  ،لهوف ،صص 203و.204
 . 2مهدی پیشوایی ،سيره پيشوايان ،قم  :موسسه امام صادق،1389 ،صص  211ـ .213
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فصل چهارم :
چیستی  ،چرایی اربعین و تفاوت اربعین امام حسین با اربعین های
دیگر!؟
چیستی اربعین

كلمه اربعين در لغت به معناى چهلم است و از نظر تاريخى روز بيستم ماه صفر ،روز اربعين
است يعنى چهلم روز پس از شهادت ابى عبداهلل الحسين -به قول شيخين -شيخ مفيد و
شيخ طوسى -اربعين روز بازگشت اهل حرم امام حسين  از شام به مدينه ،و روز ورود
اولين زائر آن حضرت جابربن عبداهلل انصارى به كربال ،جهت زيارت امام حسين  است.
زيارت آن حضرت در اين روز مستحب است و به فرموده امام حسن عسكرى - -از نشانه
هاى مؤمن است.
جایگاه عدد اربعین در ادبیات اسالمی

عدد اربعين يك ويژگى دارد كه آن را از عددهاى ديگر متمايز مى كند عدد ( 40چهل) از اعداد
متبركه است از اين رو بسيارى از امور ،رياضيات و عبارت ها هنگامى كه به عدد چهل مى رسيد
تكميل مى شود ،بلكه آثار بسيار بزرگى بر اين عدد مترتب است.
در فرهنگ اسالمى عدد چهل (اربعين) جايگاه ويژه اى دارد .چله نشينى براى رفع حاجات،
حفظ كردن چهل حديث ،اخالص چهل صباح ،كمال عقل در چهل سالگى ،دعا براى چهل
مؤمن ،از اين نمونه هاست .بيش تر پيامبران در  40سالگى به مقام رسالت رسيدند در منهج
الصادقين آمده است به هيچ پيامبرى بيش از  40سالگى وحى نازل نشده است در حديثى آمده
است :حضرت محمد بن عبداهلل  در روز بيست و هفتم رجب در حالى كه  40سال داشتند
1
به رسالت الهى برگزيده شدند.
به عدد چهل در روايات توجه و عنايت خاصى شده است .در قرآن كريم مدت خلوت
. 1مجلسی  ،بحاراالنوار ،ج  15و  ،281ص .540
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حضرت موسى  را در كوه طور با خداوند چهل روز ذكر مى كند 1.در روايات آمده است:
« هر كس خود را چهل روز براى خداوند خالص و پاك گرداند ،خداوند چشمه هاى حكمت
را از قلبش بر زبانش جارى مى سازد» 2.و نيز در حديثى ديگر مى فرمايد« :هر كس براى نفع
3
امت من چهل حديث حفظ كند ،خداوند او را در روز حساب فقيه و دانشمند بر مى انگيزد».
ين َسنَ ًة َف َقدْ ب َ َلغَ ُمنْتَ َها ُه » 4.و خداوند
انسان در چهل سالگى به كمال عقل مى رسد « :إ ِ َذا ب َ َلغَ أَ ْربَعِ َ
در قرآن كريم در اين باره مى فرمايد « :و به چهل سالگى بالغ گردد مىگويد« :پروردگارا! مرا
توفيق ده تا شكر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم دادى بجا آورم و كار شايستهاى انجام دهم
كه از آن خشنود باشى » 5.در روايت آمده است « :هر كس چهل مؤمن را جلو خود قرار دهد
و سپس دعا نمايد ،دعاى او مستجاب مى گردد» 6در روايت داريم كه در جريان تولد حضرت
زهراى مرضيه  به امر الهى جبرئيل  بر پيامبر  نازل گرديد و به ايشان گفت :چهل
روز از حضرت خديجه  كناره گيرد .حضرت در اين مدت روزها روزه دار و شب ها
مشغول عبادت بودند تا زمينه براى پيدايش و تولد حضرت فاطمه  فراهم گردد .همچنين
همان طور درمورد برخى از ادعيه بر چهل مرتبه خواندن آن تاكيد شده است.
اما خصوصيت عدد چهل و اسرار نهفته در اين عدد چيست ،براى ما روشن نيست .البته چه
بسا با توجه به ويژگى هاى انسان ،تكرار ((چهل بار)) موجب يك ملكه ى معنوى و تعميق
يك رفتار پسنديده و قابليت نزول فيض خاص خداوند مى شود.
قال مُوسى ِ َ
عين لَيْلَ ًة َو َ
لخي ِه ها ُرونَ اخْ ل ُ ْفني في
الثين لَيْلَ ًة َو أَت ْ َم ْمناها ب ِ َع ْش ٍر فَتَ َّم
ُ
ميقات َرب ِّ ِه أَ ْرب َ َ
 . 1اعرافَ « :142:و وا َعدْنا مُوسى ث َ َ
قَ ْومي َو أَ ْصل ِ ْح َو ال تَتَّب ِ ْع َس َ
دين؛ و ما با موسى ،سى شب وعده گذاشتيم سپس آن را با ده شب (ديگر) تكميل نموديم به
بيل ال ْ ُم ْف ِس َ
اين ترتيب ،ميعاد پروردگارش (با او) ،چهل شب تمام شد .و موسى به برادرش هارون گفت« :جانشين من در ميان قومم باش .و (
آن ها) را اصالح كن! و از روش مفسدان ،پيروى منما!».
َ . 2عنِ النَّب ِِّي ص قَ َ
ين يَ ْوماً فَ َّج َر اهلل ُ يَنَاب َِيع ال ْ ِح ْك َم ِة مِ ْن قَلْب ِ ِه َعلَى ل ِ َسان ِ ِه(مجلسی  ،بحار األنوار (ط  -بيروت)،
ص ِ َّل ِ أَ ْرب َ ِع َ
الَ :م ْن أَخْ لَ َ
ج ،67ص.)249 :
. 3محمد محمدی ری شهری ،ميزان الحكمه ج  ،4ص .1931
َ . 4ح َّدثَنَا مُ َح َّم ُد ب ْ ُن ال ْ َح َسنِ َر ِض َي اهلل ُ َعن ْ ُه قَ َ
يس َع ْن مُ َح َّم ِد بْنِ أَ ْح َمدَ بْنِ يَ ْحيَى َع ْن مُ َح َّم ِد بْنِ ال ِّسن ْ ِد ِّي َع ْن
ال َح َّدثَنَا أَ ْح َم ُد ب ْ ُن إ ِ ْد ِر َ
ال قَ َ
ف الت َّ َّما ِر َع ْن أَب ِي ب َ ِصي ٍر قَ َ
َعل ِ ِّي بْنِ ال ْ َح َك ِم َع ْن َدا ُو َد بْنِ النُّ ْع َما ِن َع ْن َسي ْ ٍ
ين َسنَ ًة فَ َق ْد بَلَغَ
ال أَبُو َعب ْ ِد اهلل ِ ع «:إ ِ َذا بَلَغَ ال ْ َعب ْ ُد ث َ َلثاً َو ث َ َلث ِ َ
ين فَ ُه َو فِي النُّ ْق َصا ِن َو يَن ْبَ ِغي ل ِ َص ِ
اح ِ
ين أَ ْن يَ ُكونَ َك َم ْن
ب الْخَ ْم ِس َ
ين َسنَ ًة فَ َق ْد بَلَغَ مُنْتَ َها ُه فَإِ َذا َظ َع َن فِي إ ِْحدَ ى َو أَ ْرب َ ِع َ
أَ ُش َّد ُه َو إ ِ َذا بَلَغَ أَ ْرب َ ِع َ
َكانَ فِي الن َّ ْزع(محمد بن علی ابن بابویه ،الخصال،تصحیح :علی اکبر غفاری قم :جامعه مدرسین1362 ،ش ،ج ،2ص.»)545 :
 . 5احقاف َ «:15 :و َو َّصيْنَا ْالِن ْسانَ ب ِوالِدَ ي ْ ِه إ ِْحساناً َح َملَت ْ ُه أُ ُّم ُه ُك ْرهاً َو َوضَ َعت ْ ُه ُك ْرهاً َو َح ْمل ُ ُه َو فِصال ُ ُه ثَالثُونَ َش ْهرا ً َحت َّى إِذا بَلَغَ أَ ُش َّد ُه
ب أَ ْو ِز ْعني أَ ْن أَش ُْك َر ن ِ ْع َمتَ َ
عين َسنَ ًة َ
ت َعلَ َّي َو َعلى والِدَ يَّ َو أَ ْن أَ ْع َم َل صالِحاً ت َْرضا ُه َو أَ ْصل ِ ْح لي في
ك الَّتي أَن ْ َع ْم َ
قال َر ِّ
َو بَلَغَ أَ ْرب َ َ
َ
ِ
ِ
ْ
َ
ِ
ِ
و
ن
م
ك
ي
ل
إ
مين ،ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند ،مادرش او را با ناراحتى
ل
س
م
ل
ا
ِّي
ن
إ
ت
ُب
ت
ُ
َ ُ ْ َ
َ
ْ
ُذ ِّريَّتي إِن ِّي ْ
حمل مىكند و با ناراحتى بر زمين مىگذارد و دوران حمل و از شير بازگرفتنش سى ماه است تا زمانى كه به كمال قدرت و
رشد برسد و به چهل سالگى بالغ گردد مىگويد« :پروردگارا! مرا توفيق ده تا شكر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم دادى بجا
آورم و كار شايستهاى انجام دهم كه از آن خشنود باشى ،و فرزندان مرا صالح گردان من به سوى تو بازمىگردم و توبه مىكنم،
و من از مسلمانانم!»
 « . 6من قدم اربعين من المؤمنين ثم دعا استجب له(عده الداعى.»)128 ،
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تفاوت اربعین سید الشهداء با دیگر اربعین ها

در فرهنگ عاشورا ،اربعين به چهلمين روز شهادت سيدالشهداء گفته مى شود و مصادف با
بيستم ماه صفر است يكى از سنت هاى مردمى ،گرامى داشت چهلم اموات است كه نه تنها
در ميان ما مسلمانان ،بلكه در ميان نصارا و يهود نيز مورد توجو بوده است .در روز بيستم صفر
كه مصادف با اولين اربعين شهادت امام حسين  بود ،جابربن عبداهلل انصارى ،صحابه پيامبر
اكرم  از مدينه منوره براى زيارت قبر پاك آن حضرت به كربال آمد و نخستين كسى بود
كه قبر امام حسين  را زيارت كرد .در هر اربعين ،يادواره اى با شكوه بر مزار شهيدان كربال
برگزار مى شد و مردم از اين رهگذر ،بار ديگر نهضت امام حسين  را مرور مى كردند ،با
اهداف آن آشنا مى شدند شيخ طوسى مى نويسد :روز بيستم ماه صفر ،روزى است كه جابربن
عبداهلل انصارى صحابى رسول خدا  از مدينه براى زيارت قبر اباعبداهلل به كربال آمد .او
نخستين كسى است كه مزار امام  را زيارت كرد و هر روز اربعين زيارت امام حسين
مستحب است.
گفتنى است :گرامى داشت ياد متوفا پس از مرگ او در همه ملل و اديان رسميت دارد و بعضى
با گذشت يك ماه و بسيارى نيز پس از چهل روز از متوفاى خود تجليل مى كنند .در ميان
مسلمانان ،به ويژه شيعيان ،پس از شهادت امامان معصوم  در نخستين اربعين آنان مراسم
گرامى داشت انجام مى شده است ولى شهادت امام حسين  اين ويژگى را دارد كه روز
1
اربعين حسينى هر ساله تا قيامت ادامه خواهد داشت.
نتيجه آن كه اربعين حسينى به معناى چهلم شهادت امام حسين  كه مصادف با بيستم صفر
است مى باشد با اين قيد كه به تعبير عالمه جوادى تا قيامت اين اربعين وجود دارد و به خاطر
اهميت اربعين حسينى ،زيارت اربعين وارد شده است.
دالیل برجستگی اربعین سیدالشهداء

 .1فداكارى هاى امام حسين  دين را زنده كرد و هيچ امامى به اندازه امام حسين  ،در
زنده نگه داشتن دين اسالم نقشى نداشته است و اين فداكارى ها را بايد زنده نگه داشت ،چون
زنده نگه داشتن دين اسالم است تا دين اسالم زنده بماند .گراميداشت روز عاشورا و اربعين،
در حقيقت زنده نگه داشتن دين اسالم و مبارزه با دشمنان دين است.
. 2مصيبتى كه حضرت امام حسين  ديد ،براى هيچ امام و پيامبرى پيش نيامده است و
مصيبت امام حسين  از همه مصيبت ها بزرگ تر و سخت تر بود .اگر عامل ديگرى هم در
 . 1عبداهلل جوادی آملی  ،شكوفايى عقل در پرتو نهضت حسينى،قم :نشر اسراء1392،ش ،ص231 ..
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كار نبود ،همين عامل كافى است كه نشان بدهد چرا براى امام حسين  بيش از امامان ديگر
و بيش از پيامبر اسالم  عزادارى مى كنيم و مراسم متعددى بر پا مى كنيم.
. 3در ماه محرم سال  61حسين بن على  ،اوالد ،خويشان و ياران آن حضرت را كشتند و
اسيران كربال را به كوفه و شام بردند و همين اسيران داغديده روز اربعين شهادت امام حسين و
ياران به كربال رسيدند و همه مصائب روز عاشورا در آن روز تجديد شد و آن روز روز سختى
براى خاندان پيامبر شد.
 .4دشمنان اسالم با به شهادت رساندن امام حسين  قصد نابود كردن دين اسالم را داشتند.
دشمنان امام حسين  تالش كردند تا حادثه كربال به كلى فراموش شود و حتى گاهى كسانى
را كه براى زيارت امام حسين  مى آمدند مى گرفتند ،شكنجه مى كردند و مى كشتند و در
زمان متوكل عباسى همه قبرهاى كربال را شخم زدند ،مزرعه كردند و مردم را از آمدن براى
زيارت قبر امام حسين  منع كردند .شيعيان هم براى مقابله با اينها از هر مناسبتى استفاده مى
كردند .يكى از اين مناسبت ها حادثه روز اربعين است.
 .5يكى از نشانه هاى مؤمن ،زيارت امام حسين در روز اربعين است .زیرا از حضرت امام
حسن عسكرى  روايت شده است كه عالمت مؤمن پنج چيز است و برای شیعیان زیارت
اربعین را از جمله آن ها برشمرده اند 1 .با توجه به این فراز در ادامه گذری به آداب روز
اربعین خواهیم داشت.
آداب زیارت اربعین

برای بيستم صفر (شيخ در تهذيب و مصباح روايت كرده از حضرت امام حسن عسكرى
 كه فرموده :عالمات مؤمن پنج چيز است پنجاه و يك ركعت نماز گزاشتن كه مراد هفده
ركعت فريضه و سى و چهار ركعت نافله است در هر شب و روز و زيارت اربعين كردن و
انگشتر در دست راست كردن و جبين را در سجده بر خاك گذاشتن و بسم اهلل الرحمن الرحيم
را بلند گفتن) و كيفيت زيارت حضرت امام حسين  در اين روز به دو نحو رسيده يكى
زيارتى است كه (شيخ در تهذيب و مصباح روايت كرده از صفوان جمال كه گفت :فرمود به
من مواليم حضرت صادق  در زيارت اربعين كه زيارت مىكنى در هنگامى كه روز بلند
شده باشد و مىگويى:
الس َل ُم َع َلى َصفِ ِّي اهلل ِ َو ابْنِ َصفِي ِّ ِه
الس َل ُم َع َلى خَ لِيلِ اهلل ِ َو ن َ ِجيب ِ ِه َّ
الس َل ُم َع َلى َول ِ ِّي اهلل ِ َو َحبِيب ِ ِه َّ
َّ
َ
َ
ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َّ
َ
ِ
السل ُم َعلى أسي ِر الك ُربَات َو قتيلِ ال َعبَ َرات الل ُه َّم إِني أ ْش َهدُ
السل ُم َعلى ال ُح َسيْنِ ال َمظلومِ الشهيد َّ
َّ
 . 1شیخ عباس قمی ،مفاتيح الجنان ،ص  545؛ نرم افزار پرسمان ،قم :دفتر نشر معارف.
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ك ال ْ َفائ ِ ُز ب ِ َك َرا َمت ِ َ
ك َو َصفِي ُّ َ
ك َو اب ْ ُن َولِي ِّ َ
أَن َّ ُه َولِي ُّ َ
الس َعا َدة ِ
ك أَ ْك َر ْمتَ ُه ب ِ َّ
ك َو اب ْ ُن َصفِيِّ َ 
الش َها َدة ِ َو َحبَ ْوتَ ُه ب ِ َّ
السا َدة ِ َو َقائِدا ً م ِ َن ال ْ َقا َدة ِ َو َذائِدا ً م ِ َن َّ
اجتَبَيْتَ ُه ب ِ ِط ِ
الذا َدة ِ َو أَ ْع َطيْتَ ُه
َو ْ
يب الْو َِل َدة ِ َو َج َع ْلتَ ُه َسيِّدا ً م ِ َن َّ
َ
يث الْنْبِيَاءِ َو َج َع ْلتَ ُه ُح َّج ًة َع َلى خَ ْلقِ َ
ك م ِ َن الْ ْو ِ
َم َوارِ َ
صيَاءِ َفأ ْع َذ َر فِي ال ُّد َعاءِ َو َمنَ َح الن ُّْص َح َو ب َ َذ َل
ُم ْه َجتَ ُه ف ِ َ
يك لِيَ ْستَنْقِ َذ ِعبَا َد َك م ِ َن ال ْ َج َهال َ ِة َو َحيْ َرة ِ َّ
اع
الض َلل َ ِة َو َقدْ ت ََوا َز َر َع َليْ ِه َم ْن َغ َّرتْ ُه ال ُّدنْيَا َو ب َ َ
س َو ت ََر َّدى فِي َه َوا ُه َو أَ ْسخَ َط َ
َح َّظ ُه بِالْ ْر َذ ِل الْ ْدنَى َو َش َرى آ ِخ َرتَ ُه بِالثَّ َمنِ الْ ْو َك ِ
ك َو
س َو تَغ َْط َر َ
أَ ْسخَ َط نَبِيَّ َ
اع م ِ ْن ِعبَادِ َك أَ ْه َل ِّ
اق َو النِّ َف ِ
الش َق ِ
ين النَّا َر [لِلنَّارِ]
ك َو أَ َط َ
اق َو َح َم َل َة الْ ْوزَارِ ال ْ ُم ْستَ ْو ِجب ِ َ
ك فِي َطا َعت ِ َ
يك َصابِرا ً ُم ْحتَ ِسب ًا َحتَّى ُسفِ َ
َف َجا َهدَ ُه ْم ف ِ َ
ِيم ُه ال َل ُه َّم َفال ْ َعنْ ُه ْم ل َ ْعن ًا
ك َد ُم ُه َو ْاستُب ِ َ
يح َحر ُ
الس َل ُم َع َليْ َ
الس َل ُم َع َليْ َ
ك يَا اب ْ َن َسي ِّ ِد الْ ْو ِ
َوب ِ ً
صيَاءِ أَ ْش َهدُ
ك يَا اب ْ َن َر ُسو ِل اهلل ِ َّ
يل َو َع ِّذب ْ ُه ْم َع َذاب ًا أَلِيم ًا َّ
أَن َّ َ
ت َفقِيدا ً َم ْظ ُلوم ًا َشهِيدا ً َو أَ ْش َهدُ أَ َّن اهللَ
ت َح ِميدا ً َو ُم َّ
ت َسعِيدا ً َو َم َضيْ َ
ين اهلل ِ َو اب ْ ُن أَمِين ِ ِه ِع ْش َ
ك أَم ِ ُ
دَك َو ُم ْهل ِ ٌ
ك َو أَ ْش َهدُ أَن َّ َ
ب َم ْن َقتَ َل َ
ك َم ْن خَ َذل َ َ
ُمنْ ِج ٌز َما َو َع َ
دْت
ت ب ِ َع ْه ِد اهلل ِ َو َجا َه َ
ك َو َفيْ َ
ك َو ُم َع ِّذ ٌ
ت ب ِ َذل ِ َ
ك َو ل َ َع َن اهللُ َم ْن َظ َل َم َ
ين َف َل َع َن اهللُ َم ْن َقتَ َل َ
فِي َسبِيل ِ ِه َحتَّى أَت َ
ك
ك َو ل َ َع َن اهللُ أُ َّم ًة َس ِم َع ْ
َاك الْيَقِ ُ
َف َر ِ
ت ب ِ ِه ال َل ُه َّم إِنِّي أُ ْشهِ َ
ت َو أُمِّي يَا اب ْ َن َر ُسو ِل
دُك أَنِّي َول ِ ٌّي ل ِ َم ْن َواال ُه َو َعدُ ٌّو ل ِ َم ْن َعا َدا ُه ب ِ َأبِي أَن ْ َ
ضيَ ْ
الشامِخَ ِة َو الْ ْر َحامِ ال ْ ُم َط َّه َرة ِ َّ
[الطا ِه َرةِ] ل َ ْم تُنَ ِّج ْس َ
اهلل ِأَ ْش َهدُ أَن َّ َ
ب َّ
ت نُورا ً فِي ال ْْص َل ِ
ك ال ْ َجا ِهلِيَّ ُة
ك ُكنْ َ
ات م ِ ْن ثِيَاب ِ َها َو أَ ْش َهدُ أَن َّ َ
ب ِ َأن ْ َجا ِس َها َو ل َ ْم تُ ْلب ِ ْس َ
ين َو
ك ال ْ ُمدْ لَهِ َّم ُ
ك م ِ ْن َد َعائ ِ ِم الدِّينِ َو أَ ْر َكا ِن ال ْ ُم ْسل ِ ِم َ
ين َو أَ ْش َهدُ أَن َّ َ
ك ْال ِ َما ُم الْبَ ُّر التَّقِ ُّي ال َّر ِ
ض ُّي ال َّزكِ ُّي ال ْ َهادِي ال ْ َم ْه ِديُّ َو أَ ْش َهدُ أَ َّن الْئ ِ َّم َة م ِ ْن
َم ْعقِلِ ال ْ ُمؤْ مِن ِ َ
ُول ْ ِد َك َكل ِ َم ُة التَّ ْق َوى َو أَ ْع َل ُم ال ْ ُهدَى َو ال ْ ُع ْر َو ُة ال ْ ُوث ْ َقى َو ال ْ ُح َّج ُة َع َلى أَ ْهلِ ال ُّدنْيَا َو أَ ْش َهدُ أَنِّي ب ِ ُك ْم
ُمؤْ م ِ ٌن َو بِإِيَاب ِ ُك ْم ُموق ِ ٌن ب ِ َش َرائ ِ ِع دِينِي َو خَ َواتِي ِم َع َملِي َو َق ْلبِي ل ِ َق ْلب ِ ُك ْم ِس ْل ٌم َو أَ ْمرِي ِ َل ْم ِر ُك ْم ُمتَّب ِ ٌع
ات اهلل ِ َع َليْ ُك ْم َو َع َلى
َو ن ُ ْص َرتِي ل َ ُك ْم ُم َعدَّ ٌة َحتَّى يَ ْأ َذنَ اهللُ ل َ ُك ْم َف َم َع ُك ْم َم َع ُك ْم َل َم َع َعدُ ِّو ُك ْم َص َل َو ُ
ين
ب ال ْ َعال َ ِم َ
ين َر َّ
أَ ْر َوا ِح ُك ْم َو أَ ْج َسادِ ُك ْم [أَ ْج َسام ِ ُك ْم] َو َشا ِه ِد ُك ْم َو َغائِب ِ ُك ْم َو َظا ِه ِر ُك ْم َو بَا ِطن ِ ُك ْم آم ِ َ
پس دو ركعت نماز مىكنى و دعا مىكنى به آنچه مىخواهى و برمىگردى و ديگر زيارتى است
كه از جابر منقول است و كيفيت آن چنان است كه از عطا روايت شده كه گفت با جابر بن
عبد اهلل انصارى بودم در روز بيستم ماه صفر چون به غاضريه رسيديم در آب فرات غسل كرد
و پيراهن طاهرى كه با خود داشت پوشيد پس گفت كه آيا با تو چيزى هست از بوى خوش
اى عطا گفتم با من سعد هست پس قدرى از آن گرفت و بر سر و بدن پاشيد و پابرهنه روانه
شد تا ايستاد نزد سر مبارك امام حسين  و سه مرتبه اهلل اكبر گفت پس افتاد و بيهوش شد
1
:الس َل ُم َع َليْ ُك ْم يَا َ
آل اهلل.
و چون به هوش آمد شنيدم كه مىگفت َّ
منابع و مآخذ
 . 1شیخ عباس قمی  ،كليات مفاتيح الجنان ،ص(450-468 :در اعمال ماه صفر ،روز بيستم صفر(.
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اسالميه1367 ،ش.
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5555رفیعی ،سید جعفر  ،مالقات با امام عصر ،تهران :نشر یاران قائم علیهالسالم.1376 ،
5656زمخشرى ،جار اهلل محمودبن عمر  ،الكشاف عن حقائق غوامض القرآن ،ج  ،1تهران :ناصر
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دفتر عقل.1385،
8383گروهی از مولفان  ،پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى ،قم :معاونت پژوهش نهاد رهبری
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.
8484گروهی ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین،ترجمه کتاب موسوعه کلمات االمام
الحسین،قم :پژوهشکده باقرالعلوم1378،ش.
8585گلی زواره ،غالم رضا  ،شخصیت و زندگی سیداحمد خمینی ،قم:مرکز پژوهش های
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اسالمی صدا و سیما.
8686مالكى ،ابن صباغ  ،فصول المهمه ،بيروت :داراالضواء 1401 ،ه  .ق.
8787مجلسی (محمد باقر بن محمدتقی ) بخش امامت ( ترجمه جلد 23تا27بحار األنوار)،مترجم
 :موسی خسروی ،تهران :اسالمیه.
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9292مجلسی ،محمدتقی بن محمد باقر  ،زاد المعاد  -مفتاح الجنان ،بیروت :موسسة األعلمي
للمطبوعات1423،ق.
9393محمد باقر پور امینی ،جمال جوان ( جواني و ياران جوان پيامبر ،)قم:مرکز پژهش های
اسالمی صدا و سیما.1378 ،
9494محمدبنحسن حر عاملي ،وسائل الشيعة (بيستجلدي) ،ج،12تهران :انتشارات اسالميه،
1367ش.
9595محمدی ری شهری ،محمد  ،ميزان الحكمة ،قم  :موسسه دارالحدیث.
9696محمدي ريشهري ،محمد  ،منتخب ميزان الحكمة ،تلخيص سيدحميد حسيني ،برگردان
حميدرضا شيخي ،قم :موسسه دارالحدیث.1377،
9797مختاری  ،رضا  ،سیمای فرزانگان ،قم  :دفتر تبلیغات اسالمی.
9898مصباح یزدی ،محمد تقی و دیگران ،فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی ،قم :موسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی ،چ دوم1391،ش
9999مصباح يزدي ،محمدتقي  ،اخالق در قرآن ،قم  :موسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی.1376،
10100مطهرى  ،مرتضى  ،مجموعه آثار ،تهران ،انتشارات صدرا.1375 ،
10101مطهری ،امامت و رهبرى ،قم :صدرا  ،بی تا.
10102مفید ،محمد بن محمد  ،اإلرشاد للمفيد  ،ترجمه :ساعدى خراسانى ،محمد باقر
ساعدى،تهران:اسالمیه.
10103موسوى ،سيد محمدعلى ،قافله نور بررسي رخدادهاي كاروان اهل بيت از كربال تا
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فصل اول :
فرهنگ وقف در تاريخ اسالم ،موقوفات پيامبر اسالم و اهل بيت
چکيده

پيامبر اسالم  و ائمه  گذشته از اين که به فقرا ،ضعفا،مستمندان و قشرهاي محروم
اجتماع کمک ميکردند ،آيندگان را نيز فراموش نميکردند و با به جا گذاشتن صدقات و
موقوفات زيادي از امالک وزمينها و اموال خويش ،سنت حسنه وقف را پايهريزي کردند .يکي
از فصول درخشان زندگاني اين پيشوايان بزرگ ،اقدامات آنان در زمينه وقف است که هم مردم
را به وقف تشويق ميکردند و هم شخص ًا امالک و داراييهاي ارزندهاي را وقف ميکردند.
نکتهاي که در وقف اموال وجود دارد اين است که -1 :مالي که وقف ميشود بايد ملک شخصي
باشد -2از راه حالل بدست آمده باشد.
مالک ميتواند تمام يا قسمتي از مال خود را جهت نزديک شدن به خدا وقف کند .وقف
عبارت است از اينکه عين مال را حبس کنند ،يعني براي ابد فروش و انتقال آن به غير را
ممنوع سازند در وقف بايد صيغه خوانده شود مثل اينکه بگويد( :من اين را وقف کردم) و
يا حبس کردم و منافعش را به طور رايگان در اختيار اشخاصي حقيقي يا حقوقي قرار دهند
هدف اصلي از وقف ،تأمين و تثبيت محل سکونت ومنبع ارتزاق و تأمين قسمتي از نيازمنديهاي
عمومي و گسترش فرهنگ و تشويق به احداث بناهاي علمي ،بهداشتي و مذهبي است.
فقه اسالم در چهارده قرن قبل براي وقف اهميت خاصي قايل گرديده و يک بخش مهم و تقريب ًا
مفصل از کتب فقه و حديث و قوانين اسالمي ويژه احکام و مقررات وقف و صدقات جاريه
و کارهايي است که براي عموم مردم مفيد است.
اسالم با طرح مسأله وقف و تشويق به صدقات جاريه از يک طرف اختيارات و نظرات مالک
را نسبت به ملک خود (حتي سالها پس از مرگش) محترم و نافذ شمرده و از طرفي قدم اساسي
را در راه گسترش علم و دانش و پرورش دانشمندان برداشته و بناي عمران و آبادي شهرها
ودهات و رفاه عموم را حتي در بيابانها و جاهاي دور از آبادي پايهريزي نموده است.
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جايگاه وقف ،موقوفات پيامبر اسالم ،موقوفات اهل بيت  ،وقفنامههاي ائمه

مقدمه

وقف عبارت است از اينکه عين مال را حبس کنند ،يعني براي ابد فروش و انتقال آن به غير
را ممنوع سازند در وقف بايد صيغه خوانده شود مثل اينکه بگويد( :من اين را وقف کردم) و
يا حبس کردم و منافعش را به طور رايگان در اختيار اشخاصي حقيقي يا حقوقي قرار دهند،
و اينکار فضيلتش بسيار و ثوابي بيشمار دارد چنانکه از امام صادق عليه السالم به نقلي صحيح
روايت شده که فرمود :هيچ پاداشي بعد از مرگ آدمي به آدمي نمي رسد مگر از سه چيز يکي
صدقه اي که در زمان زندگي خود جريان داده باشد که بعد از مرگ او نيز جاري باشد و دوم
سنت هدايتي که باب کرده باشد که تا مردم به آن سنت عمل کنند پاداش آن بعد از مرگ وي
به وي مي رسد و سوم فرزند صالحي که بعد از او برايش دعا کند و به اين مضمون رواياتي
بسيار است.تحرير الوسيله امام (ره) جلد سوم قسمت کتاب وقف و عقود هم خانواده آن)
از جالبترين تعاليم اجتماعي اسالم که براساس تعاون و حس نوعدوستي بنا نهاده شده ،مسأله
وقف و صدقات جاريه است.
هدف اصلي از وقف ،تأمين و تثبيت محل سکونت ومنبع ارتزاق و تأمين قسمتي از نيازمنديهاي
عمومي و گسترش فرهنگ و تشويق به احداث بناهاي علمي ،بهداشتي و مذهبي است.
اسالم با اين کار يک برنامه عالي انساني را بنيانگذاري کرد که در اثر آن عواطف بشر دوستي
زنده شد.
اسالم با اين ابتکار تا آن جا در روح و اخالق مردم اثر گذاشت که از مال خود چشم ميپوشند
و با وقف کردن قسمتي از اموال خويش به نفع کساني که بايد حمايت شوند وسيله آسايش
آنان را فراهم ميکنند و نيازمنديهاي نسلهاي آينده را نيز از طريق وقف تأمين ميکنند.
فقه اسالم در چهارده قرن قبل براي وقف اهميت خاصي قايل گرديده و يک بخش مهم و تقريب ًا
مفصل از کتب فقه و حديث و قوانين اسالمي ويژه احکام و مقررات وقف و صدقات جاريه
و کارهايي است که براي عموم مردم مفيد است.
اسالم با طرح مسأله وقف و تشويق به صدقات جاريه از يک طرف اختيارات و نظرات مالک
را نسبت به ملک خود (حتي سالها پس از مرگش) محترم و نافذ شمرده و از طرفي قدم اساسي
را در راه گسترش علم و دانش و پرورش دانشمندان برداشته و بناي عمران و آبادي شهرها
ودهات و رفاه عموم را حتي در بيابانها و جاهاي دور از آبادي پايهريزي نموده است.
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مستمر به مستمندان و بذل و بخشش به نيازمندان ،هدف واالي اهل بيت
انفاق به فقرا و صدقات
ّ
عليهمالسالمبودهوهموارهآسودگيديگرانورفعاحتياجمسلمانانرا،حتيبرزندگيروزمرهخود
ترجيحميدادندآنگونهزندگيميکردندکهبينواترينافرادمسلمانانزندگيميکنندتاازوضعخويش
دلشکستگي نداشته باشند و در تح ّمل ناماليمات و مشکالت روزگار ،صبر و شکيبايي پيشه کنند.
در اين مقاله به قسمتي از وقف ائمه عليهم السالم اشاره شده است.
ضرورت مالکيت واقف ،پيش از وقف

نکتهاي که در اين جا نبايد از آن غفلت ورزيد اين است که غرض از ذکر اين مسائل و بيان
وقفها و صدقههاي اهل بيت  اين است که آنان اموالي که وقف ميکردند ،ملک شخصي
شان بود که از طرق گوناگون جزء اموالشان به حساب مي آيد و اگرملک شخصي آن ها نبود
نميتوانستند وقف کنند .چرا که انسان به طورقطع وقتي ميتواند تمام يا قسمتي از اموال خود
را وقف نمايد و در راه خدا براي استفاده يک قشر خاص يا جميع مسلمانان و ...قراردهد که
ملک شخصي او باشد .پيامبر اکرم  در غابه (جايي نزديک مدينه در راه شام) وقتي کنار چاه
هم رسيد ،مسلمانان گفتند :اي رسول خدا آيا اين چاه را مصادره نميکنيد؟ فرمود:خير ،ولي يک
نفر اين چاه را بخرد و بهاي آن صدقه داده شود .طلحة بن عبيداهلل آن را خريد و وقف کرد(.)1
به ديگر سخن ،وقف کردن چيزي وابسته به ملکيت خصوصي است که اگر شخصي مالک
چيزي نباشد نميتواند وقف کند .واقف بايد مالک باشد تا بتواند به ديگري تمليک کند ،همان
گونه که در کتب فقهي آمده است )2( .موقوفه اگر مملوک نباشد؛ يعني مال ديگري باشد و
غاصب بخواهد آن را وقف کند صحيح نيست .از اين رو وقف هم مانند ديگر صدقات مشروط
است بر اين که مال وقف شده به گونهاي باشد که انسان بتواند با وقف کردن آن به خدا نزديک
بشود .پس ا گر واقف مال حرام رابخواهد وقف نمايد ،چون آن مال «غصب»و تصرف در آن
حرام و معصيت است نميشود با همان چيزي که به وسيله آن خدا را نافرماني کرده در پيشگاه
خدا مقرب گردد.
جايگاه وقف در اسالم

در اين جا به اختصار درباره اهميت وقف از ديدگاه روايات و جايگاه آن در اسالم و ترغيب
پيشوايان ديني به مسأله وقف ميبپردازيم.
از جالبترين تعاليم اجتماعي اسالم که براساس تعاون و حس نوعدوستي بنا نهاده شده ،مسأله
وقف و صدقات جاريه است.
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هدف اصلي از وقف ،تأمين و تثبيت محل سکونت ومنبع ارتزاق و تأمين قسمتي از نيازمنديهاي
عمومي و گسترش فرهنگ و تشويق به احداث بناهاي علمي ،بهداشتي و مذهبي است.
اسالمبااينکاريکبرنامهعاليانسانيرابنيانگذاريکردکهدراثرآنعواطفبشردوستيزندهشد.
اسالم با اين ابتکار تا آن جا در روح و اخالق مردم اثر گذاشت که از مال خود چشم ميپوشند
و با وقف کردن قسمتي از اموال خويش به نفع کساني که بايد حمايت شوند وسيله آسايش آنان
را فراهم ميکنند و نيازمنديهاي نسلهاي آينده را نيز از طريق وقف تأمين ميکنند.
فقه اسالم در چهارده قرن قبل براي وقف اهميت خاصي قايل گرديده و يک بخش مهم و تقريب ًا
مفصل از کتب فقه و حديث و قوانين اسالمي ويژه احکام و مقررات وقف و صدقات جاريه
و کارهايي است که براي عموم مردم مفيد است.
اسالم با طرح مسأله وقف و تشويق به صدقات جاريه از يک طرف اختيارات و نظرات مالک
را نسبت به ملک خود (حتي سالها پس از مرگش) محترم و نافذ شمرده و از طرفي قدم اساسي
را در راه گسترش علم و دانش و پرورش دانشمندان برداشته و بناي عمران و آبادي شهرها
ودهات و رفاه عموم را حتي در بيابانها و جاهاي دور از آبادي پايهريزي نموده است.
ترغيب ائمه به مسأله وقف

پيامبر اکرم  و خاندان رسالت مردم را بر اين کار خير ترغيب و تشويق نموده و از طرف
خداوند نويد پاداش براي هر کار نيکي مخصوص ًا به عنوان باقيات الصالحات به آنان ميدادند که
از بين احاديث فراواني که در اين باره رسيده است به عنوان نمونه چند حديث از نظرتان ميگذرد:
امام صادق  فرمود:
هر کس از اين جهان درگذرد پس از مرگ ،چيزي به او نميرسد جز اين که پيشتر سه چيزي
از خود باقي گذاشته باشد:
 کار نيکي که اثرش پس از او باقي باشد؛ سنت حسنهاي که در ميان مردم رواج داده باشد و بعد از او مردم به آن روش عمل کنند؛ فرزند صالحي که براي او دعا کند)3( .در حديث ديگري از آن حضرت نقل شده که فرمود:
شش چيزي است که شخص مؤمن پس از مرگش از آن بهرهمند خواهد شد:
 -1فرزند صالحي که براي او طلب آمرزش کند؛
 -2قرآني که از او باشد و مورد استفادقرار گيرد؛
 -3درختي که مينشاند؛
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 -4چاه آبي که احداث نمايد؛
 -5چشمه آبي که در راه خدا جاري ميکند؛
 -6سنت و روش نيکي که پس از او مردم به آن عمل کنند)4( .
موقوفهها و صدقههاي پيشوايان ديني

چنان که اشاره کرديم گذشته از اين که رسول مکرم اسالم و خاندان آن حضرت درباره وقف
مردم را تشويق ميکردند )5( ،طبق احاديث معتبر و مدارک تاريخي ،خود از نخستين کساني
بودند که اقدام به وقف امالک شخصي خود نموده و آثار خيري به عنوان وقف براي اعقاب
و طبقات بعد از خود به جاي گذاردند و وقفنامههايي تنظيم کردند که به برخي از آن ها اشاره
ميشود:
باغهاي مخيريق

واقدي مينويسد :مخيريق يهودي از علماي يهود بود .روز شنبه که پيامبر  براي جنگ در احد
بود ،او به يهوديان گفت :به خدا قسم شما ميدانيد که محمد پيامبر است ونصرت و ياري او بر
شما فرض و واجب است .آن ها بهانه آوردند که امروز شنبه است .گفت ديگر شنبه معنايي ندارد!
سالح خود را برداشت و همراه رسول خدا  به ميدان جنگ آمد وکشته شد .پيامبر  فرمود:
مخيريق بهترين يهودي است ،مخيريق وقتي از مدينه به احد ميرفت گفت :اگر کشته شدم ،اموال
من مال محمد است که در راه خدا صرف کند .آن اموال منشأ اصلي صدقات پيامبر  شد)6( .
اموالمخيريقهفتمزرعهبودند،بهنامهاي:ميثب،صافيه،دالل،حسني،برقه،اعوافومشربهامابراهيم
کهمادرابراهيم(فرزندحضرترسول)دراينمنطقهسکونتداشتوپيامبربهآنجاميآمد)7(.
اصل داستان مخيرين و وصيت کردن وشهادت وي و وقف کردن رسول خدا  و جريانهاي
سياسي که در مورد اين باغها به وقوع پيوسته در کتب حديث و تاريخ و ...ثبت و ضبط شده
است)8( .
موقوفههاي ديگر رسول خدا

موقوفههاي آن حضرت منحصر در اين هفت باغ نبود ،بلکه در کتب تاريخ زمينهاي ديگري را
به نام صدقات رسول خدا  ذکر کردهاند که يکي بويره است.
حموي در معجم البلدان مينويسد:
بويره از زمينهاي بني النضير بوده است)9( .
سمهودي مينويسد :رسول خدا  در خيبر نيز موقوفههايي داشته است)10( .
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ابن شبه مينويسد :بخشي از سرزمين خيبر به نامهاي الوطيح و الکتيبه و ساللم را پيامبر 
وقف کرد)11( .
بخاري نقل ميکند :نوشته يا نوشتههايي در دست اميرالمؤمنين علي  بوده است که وقفهاي
رسول اهلل در آن نوشته شده بود يا آن نوشتهها وقفنامه موقوفههاي رسول خدا بوده است ،وليکن
توضيح نداده است که اين موقوفات همان هفت باغ مذکور بوده يا موقوفههاي ديگر .به هر حال
براي روشن شدن مطلب عين عبارت «بخاري»را ذکر ميکنيم .ابن حنفيه گويد :اگر علي  از
عثمان (به بدي) ياد ميکرد بدون شک روزي عثمان را به بدي ياد ميکرد که عدهاي از عمال عثمان
شکايت کردند ،پس علي  فرمود :برو پيش عثمان و به او بگو که آن ها (نامههايي که علي در
دست داشت) صدقه پيامبر است؛ (يعني در آن صدقات نوشته شده است ).سپس کارمندان خود
را دستور بده به آن عمل کنند؛ (يعني مطابق اين نوشتهها عمل شود) من نوشتهها را پيش عثمان
بردم .عثمان (اعتنا نکرد و) گفت :آن ها را از ما دور کن (که نيازي به آن نداريم) من آن ها را پيش
علي  آوردم و جريان را گفتم .به من فرمود :از جايي که برداشتي به همان جا برگردان)12( .
ظاهرا ً اين نامهها مربوط به آن هفت باغ نبوده است ،زيرا آن باغها که صدقات رسول اهلل بوده،
معروف بوده است .و احتياج به ديدن وقفنامه نبوده ،عثمان و دو خليفه قبلي و ساير مسلمانان
و کارمندان دولتي خليفه نيز آن ها را مي شناختند .پس احتياجي به فرستادن وقفنامه و موردي
براي بياعتنايي عثمان نبوده است .از اين رو بايد گفت :اين موقوفهها غير از آن هفت باغ
بوده است که عثمان اظهار بياطالعي کرده و پس از ديدن وقفنامه نيز توانست بياعتنا باشد.
عسقالني نيز اين حديث را نقل نموده و اضافه ميکند :بعضي از علماي اهل سنت همه اموال
رسول خدا  را که بعد از رحلت آن حضرت مانده بود صدقه ناميده و همه اموال را به نام
«صدقات رسول خدا  ذکر ميکنند ،به دليل حديثي که ابوبکر نقل کرده است که رسول خدا
 فرمود« :نحن معاشر االنبياء النورث ماترکناه صدقه)13( .«.
ابن ابي الحديد در اين مورد چنين ميگويد:
رسول خدا از دنيا رفت در حالي که مزارع زيادي در «خيبر«« ،فدک««،بني النضير«« ،وادي نخله»و
همچنين«طائف»داشتکهپسازمرگاوهمهصدقهشد،بهدليلخبريکهابوبکرنقلکردهاست)14(.
در عمدة القاري در شرح گفتار بخاري «و صدقته بالمدينه»گويد :يعني امالکي که بعد از آن
حضرت صدقه شد و گفت ميشود که صدقات رسول خدا  در مدينه اموال بني النضير
است که نزديک مدينه بود و از قاضي عياض نقل شده که صدقات آن حضرت در مدينه عبارت
است از اموال مخيريق و از جمله حق آن حضرت در اموال بنيالنضير و همچنين نصف زمين
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فدک و ثلث زمين «وادي القري»و دو قلعه از قلعههاي خيبر ،و سهم آن حضرت از خمس خيبر
که همه بعد از آن حضرت صدقه شد به موجب آن حديث)15( .
ابن عبدربه ()16و ابن ابي الحديد ( )17ميگويند :رسول خدا  مهزور را (که مکاني واقع در
بازار مدينه بوده است) براي مسلمان وقف کرد)18( .
عالمه عسکري ميگويد :علماي مدرسه خلفا از محدثان و مورخان و فقها و لغويين و ...توافق
کردند بر اين که هر چه را که رسول خدا از خود به ارث گذاشته ،ازمزارع و باغها صدقه بنامند
و استناد کردهاند به آنچه که ابوبکر از رسول خدا روايت کرده است که فرمود« :و ما ترکناه».
صدقه ()19اين نامگذاري و سازش به داليل سياسي آن روز بوده است و ريشه سياسي دارد
که اين جا جاي شرح آن نيست.
عالمه مجلسي به نقل از مناقب ابن شهر آشوب و ارشاد مفيد نقل کرده است که :هنگام فتح بني
النضير رسول خدا اموال (زمينها و باغها و خانههاي) بني النضير را ميان مهاجرين تقسيم کرد و
به علي  دستور داد که سهم رسول خدا را تحويل بگيرد و آن ها را صدقه قرار دهد)20( .
معلوم است که مراد اين محقق بزرگوار از صدقه وقف است؛ زيرا آن ها اصطالح علماي اهل
سنت را قبول نداشتهاند .البته اين موقوفات را عم ً
ال به استناد حديث ابوبکر ،جزء اموال عمومي
کردند در حالي که آن ها در موارد خاصي وقف شده بود.
موقوفههاي اميرالمؤمنين

شايد بعضي افراد که درباره زندگي زاهدانه و کامال بدون تج ّمل حضرت اميرمؤمنان گفته
هايي مي شنوند يا نوشته هايي مي خوانند ،گمان کنند که آن حضرت در فقر و بينوايي روزگار
مي گذراند و از مال دنيا بهره کافي نداشت و نمي توانست در وضعيتي بهتر زندگي کند.
آن حضرت ،به اضافه سهمي که هر سال از غنايم جنگي و بيت المال داشت ،همواره در اطراف
مدينه به کشاورزي مي پرداخت و بر اثر بصيرت و اطالع کامل در امور کشت و زرع و با
کوششهاي شخصي ،باغ ها و چشمه هايي احداث کرد که ساالنه داراي محصولي فراوان بود و
مي توان گفت که از افراد تا حدّي غني مسلمان آن روز به شما مي رفت.
مستمر به مستمندان و بذل و بخشش به نيازمندان ،هدف واالي آن
ا ّما انفاق به فقرا و صدقات
ّ
حضرت بود و همواره آسودگي ديگران و رفع احتياج مسلمانان را ،حتي بر زندگي روزمره خود
ترجيح مي داد )21( ،به خصوص در روزگار خالفت ظاهريش در عمل نشان داد که خليفه و
رهبر بايد آنگونه زندگي کند که بينواترين افراد مسلمانان زندگي مي کنند تا از وضع خويش
دلشکستگي نداشته باشند و در تح ّمل ناماليمات و مشکالت روزگار ،صبر و شکيبايي پيشه
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کنند .اميرمؤمنان در پاسخ عاصم بن زياد ،که بر شدّت سختگيري حضرت در پوشاک و خوراک
و ديگر احتياجات روزانه اش اعتراض داشت ،فرمود :خداوند بر امامان عادل واجب کرده است
که در پايين ترين سطح مردمان ضعيف زندگي کنند تا فشار فقر آنان را از پاي درنياورد)22( .
وقفنامه عمومي يا وصيت نامه اي که حضرت امير نوشته و امام کاظم آن را در روايتي
صحيح نقل مي کند ،مشتمل بر رقبات و امالک و اموالي است که دليل بر گفتار ماست ،لذا
پيش از برشمردن همه موقوفات آن حضرت ،عين وقف نامه را مي آوريم و ترجمه مي کنيم تا
خواننده گرامي بينايي بيشتري در موضوع داشته باشد)23( .
متن وقف نامه امير المؤمنين

علي ابتغا َء وجه اهلل ،ليولجني به الجنّة ويصرفني به عن
هذا ما أوصي ب ِ ِه َو َقضي ب ِ ِه فِي ماله َعبْدُاهلل ٌّ
النّار ويصرف النّار عنّي يوم تَبيَ ُّ
ض وجو ٌه وتسو ُّد وجو ٌه ،أنّ ما کان لي من مال بِيَنبُع يعرف لي
فيها وما حولها ،صدقة ورقيقها ،غير َّ
وجبَيرا ً عتقا ٌء ليس ألحد عليهم سبيل ،فهم
أن رباح ًا وأبانَيْ َز َر ُ
موالي يعملون في المال خمس ِح َجج ،وفيه نفقتُهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم.
ّ
ِ
ّ
ومع ذلک ما کان لي بواد القري کله من مال لبني فاطمة ،ورقيقها صدقة.
وما کان لي بدَ يْ َم َة وأه ُلها صدقة ،غير أن ُز َريْق ًا له ُ
کتبت ألصحابه ،وما کان لي بِأذِين َة وأه ُلها
مثل ما ُ
َّ
کتبت من أموالي هذه صدقة واجبة
قيريْن کما قد علمتم صدقة في سبيل
اهلل.وإن الذي ُ
صدقة ،وال َف َ
بَتْ َلة ،حيّ ًا أنا أو ميّت ًا ،يُنفق في ّ
کل نفقة يُبتغي بها وج َه اهلل في سبيل اهلل ووجهه ،وذوي الرحم من بني
علي ،يأکل منه بالمعروف،
هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد.وإن ّه يقوم علي ذلک
ُ
الحسن بن ّ
وجل في ٍّ
وينفقه حيث يراه اهلل ع ّز ّ
حل محلَّل ،ال حرج عليه فيه ،فإن أراد أن يبيع نصيب ًا من المال
علي
فيقضي به
َ
الدين فليفعل إن شاء وال حرج عليه ،وإن شاء جعله َسر َِّي ال ِملک ،وإن ُولدَ ّ
علي.
ومواليهم وأموالهم إلي الحسن بن ّ
علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها إن شاء ال حرج عليه فيه ،وإن
وإن کانت دا ُر الحسن بن ّ
يقسم ثمنَها ثالثة أثالث ،فيجعل ثلث ًا في سبيل اهلل وثلث ًا في بني هاشم وبني المطلب،
شاء باع ،فإن ّه ِّ
ويجعل َ
الثلث في آل أبي طالب ،وإن ّه يضعه فيهم حيث يراه اهلل.
دَث بحسن َح ٌ
وإن َح َ
حي فإن ّه إلي الحسين بن علي ،وإنّ حسين ًا يفعل فيه مثل الذي
دَث وحسين ٌّ
کتبت للحسن وعليه مثل الذي علي الحسن.
أمرت به حسن ًا ،له مثل الذي ُ
ُ
جعلت الذي جعلت البنَ ْي
علي ،وإن ّي إن ّما
ُ
علي مثل الذي لبني ّ
وإنّ لبني ابنَ ْي فاطمة صدقة ّ
فاطمة ابتغا َء وجه اهلل ع ّز ّ
وجل وتکريم حرمة رسول اهللوتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما.
دَث بحسن وحسين َح ٌ
وإن َح َ
علي ،فإن وجد فيهم من يرضي
دَث ،فإنّ اآلخر منهما ينظر في بني ّ
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بهداه وإسالمه وأمانته فإن ّه يجعله إليه إن شاء ،وإن لم يرفيهم بعض الذي يريده فأن ّه يجعله إلي
رجل من آل أبي طالب يرضي به ،فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب کبراؤهم وذوو آرائهم ،فإن ّه
يجعله إلي رجل يرضاه من بني هاشم.
وإن ّهيشتَر ُِطعليالذييجعلهإليهأن َ
يترکالمالعليأصولهويُنفقثمره،حيثأمرتُهبهمنسبيلاهلل
الرحممنبنيهاشموبنيالمطلبوالقريبوالبعيد،اليُباعشيءمنهواليُوهبواليُو َّرث.
ووجههوذوي ّ
رقيقي الذين في
علي علي ناحيته ،وهو إلي بني فاطمة )24( وإن
َّ
[وإنّ مال مح ّمد بن ّ
ت لي عتقاء.
صحيفة صغيرة التي ُکتِبَ ْ
علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم م ِ ْسکن( )25ابتغاء وجه اهلل
هذا ما قضي به ُّ
کل حال ،وال ّ
والدار اآلخرة ،واهلل المستعان علي ّ
يحل المري مسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن
يقول في شيء َق َضيتُه من مالي وال يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد.
أ ّما بعد ،فإنّ والئدي...
بن
عصعة ُ
وص َ
علي في ماله هذه الغد من يوم قدم م ِ ْس َکن .شهد أبوشمر بن أبرهة َ
هذا ما قضي به ّ
علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من
ُصوحان ،ويزيدُ ُ
بن قيس وهيّ ُ
اج بن أبي هيّاج .وکتب ّ
جمادي األولي سنة سبع وثالثين.
َ
اين آن چيزي است که وصيّت نموده ودستور داده است به آن در اموال و داراييش ،بنده خدا
علي ،براي خشنودي خدا ،تا مرا به واسطه آن به بهشت برد و دوزخ را از من براي خاطر آن دور
سازد و آتش جهنّم را بر من روا ندارد در روزي که گروهي روسفيد و گروهي روسياه مي شوند.
وصيت چنين است:
امالکي که در «ينبع»و اطراف آن دارم و نسبت آن ها به من شناخته شده است ،همه آن ها و
بندگان در آن ها صدقه است .جز بندگانم «رباح»و «ابونيزر»و «جبير»که اين سه تن آزادند و هيچ
کس بر آن ها تسلطي ندارد .ايشان غالمان من اند و در اموال ياد شده پنج سال کار مي کنند و
حق برداشت مخارج و هزينه زندگي خود و فرزندانشان را دارند.
با حفظ اين مراتب آنچه در «وادي القري»دارم و همه از اموال خودم مي باشد اختصاص به
فرزندان «فاطمه»دارد ،و بندگان در اين امالک صدقه اند (و در راه خدا مصرف مي شوند).
و آنچه در « َديْمه»دارم و افرادي که در آن جا هستند نيز صدقه است ،جز «زريق»که مانند غالمان
ياد شده مي باشد .و آنچه در «اذينه»دارم با آنان که در آن جا هستند نيز صدقه است ،و «فقيرين»ـ
چنان که مي دانيد ـ نيز صدقه است و بايد در راه خدا مصرف شود.
آنچه از اموالم در اينجا ياد کردم همه صدقه الزم قطعي است ،و اين حکم در زندگي و پس از
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مرگ من جاري خواهد بود ،بايد در آنچه سبب خوشنودي خدا و در راه خداست به مصرف
رسد و خويشانم از بني هاشم و بني مطلب نزديک و دور بهره برند.
نظارت بر اين اوقاف و صدقات با (فرزندم) حسن بن علي است ،از آن ها به قدر ضرورت خود
بدون زياده روي بهره مي برد و در مواردي که رضاي الهي در آن است صرف مي نمايد ،در اين
کار بر او باکي نيست .اگر خواست بخشي از آن ها را بفروشد تا قرضي را ادا کند ،بفروشد باکي
بر او نيست ،و اگر بخواهد مي تواند امالک برجسته و نفيس قرار دهد .فرزندان علي و غالمان
و اموال وي اختيارشان در دست حسن بن علي است.
و اگر خانه حسن بن علي جز خانه صدقه باشد و خواست که آن را بفروشد مي تواند
بفروشد ،بر او باکي نيست .اگر بخواهد مي تواند بفروشد و قيمتش را به سه بخش تقسيم
کند قسمتي را در راه خدا مصرف نمايد و قسمتي را به بني هاشم و بني مطلب و قسمتي را
به فرزندان ابوطالب بدهد ،در مواردي که خدا مي پسندد از اين سه قسم به مصرف رساند.
اگر پيشامدي براي حسن ،رخ داد (و از اين جهان درگذشت) در حالي که حسين زنده باشد،
اين کارها بدو موکول مي شود ،بايد آنچه را به حسن دستور دادم وي انجام دهد .براي اوست
آنچه براي حسن نوشتم و بر اوست آنچه بر عهده حسن بود.
براي فرزندان دو فرزند فاطمه (حسن و حسين) از صدقه علي آن چيزي خواهد بود که براي
فرزندان علي تعيين شد ،و من هر چه براي دو فرزند فاطمه قرار دادم به جهت خوشنودي
خداي ع ّز ّ
وجل و حفظ حرمت رسول اهلل و تعظيم و بزرگداشت و رضاي خدا و رسول است.
اگر براي حسن و حسين پيشامدي رخ داد ،آخرين اين دو نفر در فرزندان علي جستجو مي کند،
اگر کسي را از آنان يافت که صالحيت و اسالم و امانت او را بپسندد ،کارها را بدو مح ّول
مي سازد ،و اگر کسي را در آن ها نيافت که واجد شرايط باشد به يکي از فرزندان ابوطالب که
داراي صالحيت باشد کارها را مح ّول مي کند ،و اگر ديد بزرگان و صاحب نظران فرزندان
ابوطالب در گذشته اند به يکي از مردان بني هاشم که او را واجد شرايط مي داند مي سپارد.
بر آن کسي که کارها بدو مح ّول مي گردد ،شرط مي شود که اصول اموال را حفظ کند و بهره آن را
انفاق نمايد در آنچه او را بدو دستور داده ام از سبيل اهلل و بر خويشان از بني هاشم و بني مطلب ،دور
و نزديک .چيزي از آن اصول به فروش نمي رسد و بخشيده نمي شود و به ارث منتقل نمي گردد.
آنچه در اختيار مح ّمد بن علي (ابن حنفيه) است در اختيار او مي ماند و پس از او به اوالد فاطمه
منتقل مي شود ،و آن دو برده که نامشان را در صحيفه کوچک آورده ام ،آزادند.
اين است آنچه علي در اموالش دستور مي دهد ،از روزي که به «مسکن»آمده ،و اين
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وصيّت براي خوشنودي خدا و پاداش در آخرت انجام گرفته ،و از خدا در هر حال ياري
مي خواهم .بر هيچ فرد مسلماني که ايمان به خدا و روز واپسين دارد ،حالل نيست که
در اموالم کاري کند جز دستوري که داده ام و از نزديک يا دور خالف امر من انجام دهد.
سپس آن حضرت در ادامه وصيّت نامه فرمودند:
اين است آنچه علي در اموال خود دستور مي دهد از روزي که به مسکن آمده است .شاهدان بر
اين وصيّت ابوشمر بن ابرهه و صعصعة بن صوحان و يزيد ابن قيس و هيّاج بن هيّاج مي باشند.
اين وصيّت را علي بن ابي طالب به دست خود پس از گذشتن ده روز از جمادي اال ّول سال
سي و هفت نوشته است«.
موقوفات حضرت امير

اينک چند موضع از موقوفات حضرت امير را که نام آن ها را در کتاب هاي حديثي
و تاريخي يافته ايم در اينجا مي آوريم ،با توضيحات مختصر جغرافيايي و بيان بعضي از
خصوصيّات هر يک از اين موقوفات:
األحمر:
1ـ ْ

«الر ْجالء»بين مدينه و شام ،نيمي از آن از موقوفات آن حضرت ونيم ديگر
صحرايي است در َّ
متع ّلق به وراث بود)26( .
 2ـ أدْ بِ َية:

در صحراي «إضَ م»در اطراف مدينه واقع است)27( .

 3ـ ُأ َذ ْينَة:

نام يکي از وادي هاي « َقبَليّه»در اطراف مدينه مي باشد)28( .
امالک و بردگان آن جا صدقه اند ،چنانچه در وقفنامه عمومي آمده.
4ـا َ
ال ْس َحن:

صحرايي است در حدود «فدک«)29( .
الملک:
 5ـ بِئْر َ

در صحراي « َقناة»واقع است)30( .
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 6ـ ال ُب َغ ْي ِب َغة

چاهي است نزديک «رشاء»در اطراف مدينه .از حضرت صادق از پدرش نقل شده که چون
به علي پيدا شدن اين چشمه را بشارت دادند ،فرمود :وارث خوشنود مي گردد ،آنگاه فرمود:
وقف است بر مساکين و مسافراني که خرجي راه ندارند و نيازمندان نزديک)31( .
 7ـ ال ُب َغ ْي ِبغات

چند چشمه است در «ينبع»به نام هاي «خَ يْ ُ
ف األراک»و «خَ يف ليلي»و «خَ يف بسطاس« .مجموع
اين چشمه ها را حضرت علي وقف نموده است)32( .
 8ـ ال َب ْيضاء

الرجالء»داراي مزارع و باغ ها)33( .
صحرايي است در َ
«ح َّرة َّ
 9ـ خانه اي در مدينه

اين خانه در مح ّله «بني ُز َريق»در شهر مدينه واقع است و حضرت آن را وقف نمود تاخاله
هايش در آن سکني داشته باشند وپس از آن ها دراختيارنيازمندان ازمسلمين باشد)34( .
يمة
 10ـ دَ َ

معلوم نشد کجاست .امالک آن جا وقف و بردگان آن صدقه اند جز « ُز َريق»که آزاد است چنانچه
در وقفنامه عمومي آمده.
 11ـ ُ
ذات کمات

«حرة الرجالء»به نام هاي «ذوات العشراء» و«قعين»و «معيد»و «رعوان».
چهار چاه است در ّ
مجموع ًا از جمله موقوفات آن حضرت مي باشد)35( .
 12ـ رعيه

صحرايي است در حدود «فدک»داراي نخل و اندکي آب که از کوه ريزش مي کند)36( .
 13ـ عين أبي نَ ْيزر

چشمه اي است در «ينبع»پر آب و داراي نخل هاي بسيار ،منسوب به «أبونَيْزر»يکي از غالمان
حضرت امير)37( .
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 14ـ عين موات

چشمه اي است در «وادي القري«)38( .
 15ـ عين فاقة

چشمه اي است در «وادي القري»و «عين حسن»نيز ناميده مي شود)39( .
 16ـ عين َين ُبع

«ينبع»دهي است نزديک کوه « َرضْ وي»و از مدينه هفت منزل فاصله دارد ،داراي چشمه هاي پر آب
وگواراوزمينيحاصلخيز)40(.بعضيچشمههايآن جارايکصدوهفتادچشمهگفتهاند)41(.
از عمار ياسر نقل شده که حضرت پيامبر زميني را از «ذي ال َع ِشيره»در ينبع به حضرت
امير بخشيد و عمر نيز در ايام خالفتش قطعه اي در همانجا بدو بخشيد و عليدر آن جا
ملکي ديگر خريد و مجموع ًا چند چشمه در آن جا داشت و همه را وقف نمود)42( .
اين ملک در وقفنامه عمومي ذکر شده با قيد هر چه در اطراف آن است و صدقه بودن بردگاني
که در آن جا به کار مشغول اند جز سه تن از آن ها «رباح» ،ابو «نيزر»و «جبير»که آزاد مي باشند.
 17ـ َف ْق َرين

نام دو جاست در اطراف مدينه که حضرت پيامبر به اميرالمؤمنين بخشيده ،و اصل
اين نام به معني چاه يا حفيره اي است که براي به کار گذاشتن نخل حفر مي کنند)43( .
اين زمين حاصل خيز در عصر ما نيز معروف است و به زبان مح ّلي «ال ُفقير»ناميده مي شود)44( .
از حضرت صادق روايت شده که در ينبع چشمه اي احداث کردند ،آبي از آن به طرف
آسمان جوشيد مانند گردن يک شتر ،چون به حضرت اميرالمؤمنينبشارت دادند فرمود :به
وراث بشارت دهيد ،اين چشمه صدقه و وقف است براي زايران خانه خدا و مسافريني که نياز
به خرج راه دارند ،فروخته و بخشيده و به ارث گذاشته نمي شود)45( ...
 18ـ ال ُق َص ْي َبة

باغي است در حدود «فدک»)46( .
 19ـ وادي ال ُقري

نام صحراي وسيعي است ميان مدينه و شام ،داراي ده هاي بسيار و حضرت پيامبرآن جا
را فتح نمود )47( .حضرت امير در آن جا امالکي داشت و وقف نمود ،بعضي از آن ها با نام
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مخصوص ذکر شده و بعضي را نام نبرده اند.
در وقفنامه عمومي آمده است که براي فرزندان فاطمه وقف شده و بردگان آن جا صدقه
مي باشند.
وصيت اميرمؤمنان در مورد اداره اموال موقوفه او

از وصيتهاي امام  در مورد مصرف اموالش بعد ازوفات او اين است که حضرت پس از
بازگشت از صفين مرقوم فرموده است اين دستوري است که بنده خدا علي بن ابيطالب اميرمؤمنان
در مورد چگونگي تصرف در اموالش به خاطر خشنودي خدا داده است .تا از اين طريق خداوند
وي را قرين رحمت و دمساز بهشت سازد و امنيت و آرامش در سراي ديگر به او عنايت کند.
از آن جمله است :سرپرستي آن به عهده حسن بن علي است که به طور شايسته از آن مصرف
کند و به طور شايسته از آن انفاق نمايد .اگر براي حسن پيشامدي کرد و حسين زنده است
او سرپرستي آن را به عهده بگيرد و به جاي وي وظيفه را انجام دهد .پسران فاطمه همان
مقدار سهم از اين مال را دارند که پسران علي  و اين که سرپرستي آن را به پسران فاطمه
واگذاردم به خاطر خدا و به خاطر تقرب رسول اهلل  و بزرگداشت حرمت او و احترام پيوند
خويشاوندياش ميباشد و با کسي که اين اموال در دست اوست شرط ميکنم که اصل مال را
حفظ کند وتنها از ميوه و درآمدش در آن راهي که به او دستور دادهام انفاق نمايد و از نهالهاي نخل
چيزي نفروشد تا همه اين سرزمين يک پارچه زير پوشش نخل قرار گيرد و آباد شود)48( ...
امام صادق  فرمود ...:علي بنده خدا بود .خدا بهشت را براي او واجب کرد مالش را در راه
خدا صدقه قرار داد که بعد از او فقرا استفاده کنند و گفت :خدايا اين مال را براي اين جهت
صدقه قرار دادم که آتش را ازصورتم و صورت مرا از آتش دوزخ دور سازي)49( .
مرقوفههاي حضرت زهرا

از جمله اعضاي اهل بيت  که موقوفاتشان ثبت شده ،حضرت فاطمه زهرا  است.
محمد بن علي شافعي از عبداهلل بن حسن فرزند حسين روايت ميکند که گفت:عدهاي از اهل
بيت  به من خبر دادند که فاطمه دختر رسول خدا  و علي  اموال خود را بر بنيهاشم
و بني المطلب وقف کردند و ديگران را هم در رديف وقف شدگان بر آن ها داخل نمودند)50( .
ابي مريم گويد :از امام صادق  درباره صدقه رسول خدا  وصدقه علي بن ابيطالب 
سؤال کردم .امام صادق  فرمود :براي ما حالل است.
فاطمه  صدقات خود را بر بنيهاشم و بني عبدالمطلب قرار داد)51( .
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«فرع»(به ضم فاء) و«ام العيال»دهي بوده است ميان مکه ومدينه که صدقه فاطمه زهرا 
دختر رسول خدا  بوده است)52( .
سمهودي از وقف حضرت زهرا  ياد ميکند و ميگويد شافعي بنا به نقل بيهقي گفته است:
صدقه رسول اهلل  و صدقه زبير در نزديکي آن و صدقه عمر و عثمان و صدقه علي و فاطمه
دختر رسول خدا  و صدقه آن ها که من نميتوانم بشمارم ،در مدينه و اطراف مدينه است)53( .
(همانطوريکهبنابهنقلمصباحاالنواردروصيتنامهحضرتزهرااينمعناروشناست).
و در وقفنامه حضرت علي  بنا به نقل دعائم االسالم از وقف حضرت فاطمه  اسم
برده شده است)54( .
وقفنامهاي از حضرت زهرا

حضرت زهرا  هنگام شهادت وصيتنامهاي در مورد باغهاي مخيريق (که شرح آن در امالک
وداراييهايپيامبراسالمگذشت)تنظيموتوليتاينوقفراکهشرع ًادردستاوبودبهاميرالمؤمنين
و بعد از او به ترتيب به امام حسن و امام حسين  واگذار نمود که وصيتنامه اين گونه است:
به نام خداوند بخشاينده مهربان.
اين چيزي است که فاطمه دختر محمد  به آن وصيت کرده است .فاطمه وصيت ميکند
که باغهاي هفتگانهاش؛ عواف ،دالل ،برقه ،ميثب ،حسني وصافيه ،مشربه ام ابراهيم (يعني باغي
که مادر ابراهيم« ،ماريه»همسر رسول  در آن سکونت داشت) به نام او ناميده شده است در
دست علي بن ابيطالب  باشد اگر علي وفات کرد در دست حسن و بعد از او در دست
حسين و پس از وفات او در دست بزرگترين فرزندان من ،خدا بر اين امر شاهد و مقداد پسر
اسود کندي و زبير پسر عوام بر آن گواه هستند و علي بنابيطالب اين (مکتوب) را نوشته است.
()55
وقفنامه ديگر

وصيتنامه ديگري از آن حضرت را مرحوم مجلسي در بحار نقل ميکند که امام باقر 
فرمود :فاطمه  بعد از رسول خدا شش ماه زندگي کرد و اين مکتوب را نوشت ،که به
طور مختصر از نظر خوانندگان گرامي ميگذرد.
اين وصيتنامهاي است که فاطمه دختر محمد  در مورد مال خود در صورت درگذشتش
نوشته است:
فاطمهوصيتکردکهازميوههاي(درختانش)هرسالدرماهرجبپسازکسرهزينهآبياريوساير
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هزينههايکشتوبهرهبرداريازطرفاوهشتاداوقيهصدقهدادهشود.همچنينفاطمهوصيتکرد
که عموم ميوههاي (درختانش) و محصول گندمش در سال آينده هنگام درو ،در راه خدا انفاق شود.
او وصيت کرد که چهل و پنج اوقيه به همسران پدرش محمد  و پنجاه اوقيه به فقراي بني
هاشم و بني عبدالمطلب پرداخت شود.
فاطمه در مورد اصل مال خود در مدينه نوشت که :چون علي  از او خواست است فاطمه
او را متولي اموالش قرار دهد تا اموال او را با اموال رسول خدا  يکجا جمع کند تا متفرق
نشود ،از اين رو ،علي  را  -مادامي که زنده است  -متولي اموالش قرار داد و وصيت کرد
که اگر براي او حادثهاي پيش آيد،آن را به دو فرزندم ،حسن وحسين تحويل دهد تا آن دو
متولي آن ها باشند.
فاطمه ميگويد :من اموالم را به علي بن ابيطالب تحويل دادم و اختيار آن را به اوسپردم تا مال
من و مال محمد در اختيار او باشد و از هم جدا نشود.
(علي) از طرف من از عوايد اين اموال ،آنچه من گفتهام و صدقه قرار دادهام ميپردازد و وقتي
که صدقه آن ها را در راه خدا پرداخت و آنچه گفته بودم ادا نمود ،اختيار دست خداي تعالي و
در دست علي است تا هر چه خواست و در هر جا خواست صدقه و انفاق کند و هيچ باکي بر
او نيست .اگر براي علي حادثهاي پيش آيد همه اموال را چه مال من و چه مال محمد  را
به دو فرزندم؛ حسن و حسين تحويل ميدهد و آن دو هرگونه خواستند از محل آن ها انفاق و
صدقه ميکنند وهيچ باکي بر آن ها نيست...
حضرت فاطمه  در ادامه وصيتنامه خود اموال و اثاثيهاي را براي دختر ابوذر غفاري وقف
کرده و آن گاه افزوده است« :اگر يکي از کساني که براي او چيزي وصيت کردم ،پيش از اين
که به او پرداخت شود بميرد ،سهم او به فقرا و مساکين پرداخت ميگردد».در پايان وصيتنامه
آمده است که مقداد بن اسود و زبير بن عوام شاهد آن هستند و آن را علي بن ابيطالب 
نوشته است)56( .
وقفنامههاي امام حسين

امام حسين  خانهاي را وقف کرد .امام حسن  به او فرمود :خانه را تخليه کن)57( .
(چون چيزي را که انسان وقف ميکند از تصرف او بيرون ميرود ).خانه هم اين گونه است:
وقتي وقف شد خود واقف نبايد در آن تصرف کند.
در حديث ديگري آمده است :امام حسين  زمين و اشياي ديگري را که ارث برده بود پيش
از اين که تحويل بگيرد ،وقف کرد)58( .
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مرقوفههاي امام صادق

آنحضرتنيزموقوفههاييداشتهاستکهازوقفنامهامامهفتماينمطلببخوبياستفادهميشود.
مرحوم کليني در اصول کافي مينويسد يزيد بن سليط ميگويد :امام هفتم موسي بن جعفر 
وصيت فرمود و ده نفر را گواه گرفت ...تا آن جا که مينويسد ...امام وصيت کرد توليت ثلث
موقوفه پدرم (امام صادق  )و ثلث خودم نيز با او (فرزند امام هفتم  است ).از اين که
حضرت فرمود :توليت ثلث موقوفه پدرم ،معلوم ميشود که امام صادق  هم موقوفههايي
داشته است)59( .
وقفنامه حضرت موسي بن جعفر

حضرت موسي بن جعفر  زميني را وقف کرد که از نظر خوانندگان گرامي ميگذرد:
اين است آنچه موسي بن جعفر وقف نمود (که مشتمل است بر) همه زمين خود که در فالن
مکان واقع است و حدود زمين نيز فالن است که به طور کلي :درختهاي خرما ،زمين ،قنات،
آب ،آسياب ،حريم ،حقوق ،حق آب زمين ،پستي ،بلندي ،عرض ،طول ،ميدان جلوي باغ،
نهرهاي کوچک و بزرگ،مرغزارها ،آباد و خراب همه را وقف نموده است.
متولي وقف ،درآمد آن را (پس از کسر کردن مخارج مزرعه و سي عدد درخت خرما براي
فقراي آبادي) ميان فرزندان فالن (در بعضي از نسخ به جاي فالن ،موسي ذکر شده است)
تقسيم کند براي هر مرد دو برابر سهم زن .بنابراين اگر يکي از دختران موسي ازدواج نمود
سهمي در اين صدقه ندارد)60( .
تا اين جا از موقوفات خاندان پيامبر استفاده کرديم که آنان دارايي شخصي داشتند که مقداري
از آن را وقف کردند(چون همان گونه که گذشت تا کسي مالک چيزي نباشد ،نميتواند آن را
وقف کند ).در اين جا ميتوان اين نتيجه را نيز گرفت که گرچه بسياري از اين موقوفات در
راههاي عمومي وقف شده بود اما چنان که از وقفنامه تعدادي از آن ها بر آيد ،وقف علويان و
بازماندگان ائمه  بوده که شامل ائمه بعدي نيز ميشده است .بنابراين يکي از منابع درآمد
ائمه  موقوفات خاصي بوده که از امامان قبلي مانده بود.
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پی نوشت:

 -1واقدي ،محمد بن عمربن واقد ،المغازي ،تحقيق الدکتور مارسدن جونس ،دفتر تبليغات
اسالمي ،رمضان  1414ه ،ج  ،1ص .547
 -2به عنوان نمونه رجوع شود به الح ّلي ،ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ،شرايع
االسالم في مسائل الحالل و الحرام ،مطبعة االداب في النجف االشرف 1389 ،ه 1969 ،م،
ج 2.کتاب الوقف ،ص  ،212في الشرائط.
 -3المنذري ،زکي الدين عبدالعظيم بن عبدالوقي ،الترغيب و الترهيب ،تعليق مصطفي محمد
عماره ،بيروت ،لبنان ،داراحياء التراث العربي ،ج  ،1ص  100و 118.الحرالعاملي ،محمد بن
الحسن ،وسائل الشيعه ،بيروت ،منشورات داراحياء التراث العربي 1391 ،ه.ق ،ط  ،4ج ،13
ص 292.کتاب الوقف ،حديث  1و  ،2و ص  ،293حديث  3و  ،4و ص  ،294حديث  10و
ج 11.کتاب االمر بالمعروف ،باب  ،16ص  ،437حديث 6.بابويه قمي ،محمد بن علي بن
حسين ،امالي الصدوق ،بيروت ،منشورات مؤسسه االعلمي للمطبوعات 1400 ،ه.ق ،ط  ،5ص
 ،38حديث  ،7مجلس.9
 -4قال ابي عبداهلل  ستة تلحق المؤمن بعد موته ولد يستغر له ،و مصحف يخلفه و غرس
يغرسه ،و قليب يحفره و صدقة يجريها و سنه يؤخذ بها من بعده ،وسائل الشيعه ،همان ،ص
 ،293حديث 5.الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،من اليحضره الفقيه ،تهران ،منشورات
دارالکتب االسالميه 1390 ،ه ،ق ،ط  ،5ج  ،4ص  ،182باب الوقف و الصدقه ،حديث637.
فروع کافي ،همان ،ص  ،57حديث .5
 -5به عنوان نمونه يک مورد از مواردي را که پيامبر اکرم  مردم را به وقف تشويق ميکرد
يادآور ميشويم.
 -6يکي از ياران پيامبر  به نام ابوطلحه انصاري در مدينه نخلستان و باغي داشت که بسيار
باصفا و زيبا بود به طوري که همه در مدينه از آن سخن ميگفتند .در آن چشمه آب صافي
بود که هر موقع پيامبر  به آن باغ ميرفت از آن آب ميل ميکرد و وضو ميساخت.
وعالوه بر همه اينها آن باغ درآمد خوبي براي ابوطلحه داشت .پس از نزول آيه« :لن تنالو
البرحتي تنفقوا مما تحبون»(سوره آل عمران ،آيه  )92هرگز به (حقيقت) نيکوکاري نميرسيد،
مگر اين که از آنچه دوست ميداريد (در راه خدا) انفاق کنيد ...،به خدمت پيامبر  آمد و
عرض کرد :ميداني که محبوبترين اموال من همين باغ است و ميخواهم آن را در راه خدا
انفاق کنم تا ذخيرهاي براي رستاخيز من باشد پيامبر  فرمود :من صالح ميدانم آن را به
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خويشاوند نيازمند خود بدهي ،ابوطلحه دستور پيامبر  را عمل کرد و آن باغ را برخويشان
خود وقف کرد .نيل االوطار ،ج  ،6ص 134.جواهر االخبار در حاشيه بحرز خارج ،5ص148.
فتح الباري ،ج  ،5ص 284.االصابه في تمييز الصحابه ،ج  ،1ص 567.تراتيب االداريه للکتاني،
ج  ،1ص 403.سنن دار قطني ،ج  ،4ص 186.جامع احاديث الشيعه ،ج  ،8ص .412
 -7واقدي ،محمد بن عمربن واقد ،المغازي ،ج  ،1ص  262و 263.السمهودي ،وفاء الوفاء
باخبار دارالمصطفي ،تحقيق و تعليق محمد محيي الدين ،بيروت ،لبنان ،دارالکتب العليمه ،ط
 14014 ،4ه 1986 ،م ،ج  ،3ص .288 - 289
 -8مغازي ،همان ،ص 378.تاريخ المدينه ،همان ،ابي الفرج ،عبدالرحمن بن الجوزي ،الوفا
باحوال المصطفي ،تحقيق مصطفي عبدالواحد ،مطبعة السعادة بمصر ،ط  1386 ،1ه 1966 ،م،
ج  ،1ص 57.عالمه عسکري آن جا که امالک رسول خدا  و منشأ تملک آن حضرت را
درباره آن اموال بيان ميکند ،از جمله امالک آن حضرت وصيت مخيريق را نام ميبرد که
جهت اطالع بيشتر رجوع شود به :العالمه،العسکري ،السيد مرتضي ،معالم المدرستين،
المطبعة ،کليني ،الناشر المجمع العلمي االسالمي ،ج ،2ط  1413 ،3ه 1993 ،م ،ص .141
 -9جهت اطالع بيشتر رجوع کنيد به ابن هشام ،السيرة النبويه ،تحقيق مصطفي السقاء ،ابراهيم
االبياري ،عبدالحفيظ شلبي ،داراحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،بيتا ،ج  ،2ص.164
 -10حموي ،ياقوت ،معجم البلدان ،دار بيروت للطباعة و النشر 1408 ،ه 1988 ،م ،ج  ،1ص
.512
 -11سمهودي ،وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفي ،بيروت ،لبنان ،دارالکتب العلمية ،ط 14014 ،4
ه ،ج  ،4ص .1210
 -12النميري ،البصري ابو زيد عمر بن شبه ،تاريخ المدينة المنورة ،تحقيق فهيم محمدشلتوت،
قم ،منشورات دارالفکر مطبعة قدس 1410 ،ق 1368 ،ش ،ج  ،1ص 188.وفاءالوفاء ،همان.
 -13صحيح البخاري ،ابي عبداهلل محمد بن اسماعيل ،...ج  ،4ص 102.السقالني ،احمد بن
حجر ،فتح الباري ،شرح صحيح بخاري ،بيروت،لبنان ،دارالمعرفة للطباعة و النشر ،ج  ،6ص
.150
 -14العسقالني ،احمد بن حجر ،فتح الباري ،شرح صحيح البخاري ،بيروت ،لبنان ،دارالمعرفة
للطباعة و النشر ،ج  ،6ص .150
 -15ابن ابي الحديد ،شرح نهج البالغه ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،داراحياء الکتب
العربيه 1382 ،ه ،ج  ،15ص  147و ج  ،16ص .221
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 -16العيني ،بدرالدين ابي محمد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ج  ،15ص .20
 -17ابي عمر احمد بن محمد بن عبدربه ،العقد الفريد ،شرح احمد امين ،احمد الزبن ،ابراهيم
االبياري ،القاهره ،مکتبه النهضة المرتضويه ،ط  1381 ،2ه.ق1962 ،م ،ج  ،4ص .283
 -18ابن ابي الحديد ،شرح نهج البالغه ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،منشوارت داراحياء
الکتب العربيه 1378 ،ه.ق ،ج  ،1ص .198
 -19همان گونه که گذشت از جمله صدقات و موقفات رسول خدا  باغهاي مخيريق
است که نام يکي از آن ها مشربهام ابراهيم است .عمر بن شبه در اين باره مينويسد :در آخر
باب العوالي مدينه منوره بستاني است که چون ام ابراهيم همسر رسول خدا  را در آن جا
درد زايمان عارض شد ،دستش را به چوبي گرفته بود و پس از اين که فرزندش در آن جا
متولد شد آن را به مشربهام ابراهيم نامگذاري کردند که هم اکنون آن چوب در آن مشربه
معروف است .البصري ،تاريخ المدينه المنوره ،تحقيق فهيم محمد شلتوت ،قم ،مطبعه قدس،
منشورات دارالفکر 1410 ،ق 1368 ،ش ،ج  ،1ص  173.- 174و درختان اين مشربه از وادي
«مهزور»آبياري ميشده است .همين مأخذ.
** -20زيرنويس=عسکري ،عالمه مرتضي ،مقدمه مرأة العقول في شرح اخبار الرسول،
دارالکتب االسالميه1404 ،ه.ق 1363 ،ش ،ج  ،1ص 127.عالمه عسکري ،معالم المدرستين،
المطبعة کليني ،الناشر مجمع العلمي االسالمي ،ج  ،2ص  1413 ،3ه 1993 ،م ،ص .141
 -21در بحار االنوار ،ج ،41ص 24به بعد .نمونه هايي از سخاي علي را ببينيد.
** -22زيرنويس= ثقة االسالم مح ّمد بن يعقوب الکليني ،کافي ،ج ،2ص.410
 -23کافي ،ج ،7ص 49تهذيب االحکام ،ج ،9ص ،146گويا نسخه هايي از اين وصيت نامه
نزد سادات بني الحسن وبني الحسين بوده که ابن شبه در تاريخ مدينه (ج ،1ص )225آن را از
حسن بن زيد نقل مي کند.
 -24در تاريخ المدينة المن ّوره ابن شبّه اين جمله بدين صورت آمده« :وإنّ مال مح ّمد علي
ناحية ،ومال ابني فاطمة ومال فاطمة إلي ابني فاطمة» ،وبايد اين عبارت صحيح باشد.
 -25مسکن نام جايي است در کوفه.
 -26ابن شبه ،تاريخ المدينه ،ص.234
 -27همان ،ص.222
 -28معجم البلدان ،ج ،4ص.309
 -29تاريخ المدينه ،ج ،1ص.225
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 -30همان ،ص.223
** -31زيرنويس=همان ،ص.220
 -32همان ،ص.222
 -33همان ،ص.234
** -34زيرنويس=شيخ الطايفه مح ّمد بن حسن طوسي ،تهذيب االحکام ،ج ،9ص.131
 -35تاريخ المدينه ،ج ،1ص.224
** -36زيرنويس=همان ،ص.224
 -37نور الدين علي بن احمد سمهودي ،وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفي ،ج ،1ص.127
** -38زيرنويس=تاريخ المدينه ،ج ،1ص.223
 -39همان ،ص.223
** -40زيرنويس=ابوعبداهلل ياقوت بن عبداهلل حموي ،معجم البلدان ،ج ،1ص.450
** -41زيرنويس=شيخ احمد بن عبدالحميد عباسي ،عمدة االخبار في مدينة المختار،
ص.353
** -42زيرنويس=وفاء الوفا ،ص.1334
 -43معجم البلدان ،ج ،4ص 269وفاء الوفا ،ص.1282
 -44عمدة االخبار ،ص.318
 -45کافي ،ج ،7ص 54تهذيب االخبار ،ج ،9ص.148
 -46تاريخ المدينه ،ج ،1ص.225
 -47معجم البلدان ،ج ،5ص.345
 -48تاريخ المدينه ،همان ،درباره موقوفههاي حضرت ،صاحب احقاق الحق نيز مواردي را
اين گونه نقل ميکند :در جلد  ،8ص  584از سمهودي نقل کرده که چشمههايي که وقف
کرده عبارتند از «عين البحير««،عين ابي نيزر«« ،عين نوال««،بغيغات««،عين خيف االراک«« ،عين
خيف ليلي»و «عين خيف بسطاس»و در ص  585عين بغيغه و ابي نيزر را از معجم البلدان و
شفاء الغليل و وفاء الوفاء نقل کرده است .الحسيني المرعشي ،السيد الشهيد نور اهلل،احقاق
الحق و ازهاق الباطل به اهتمام حسن الغفاري ،کتابفروشي اسالمي 1384 ،ه.ق ،ج  ،8ص 592
 .583 -49الدکتور صبحي الصالح ،نهج البالغه ،قم ،منشورات دارالهجرة 1395 ،ه.ق ،نامه 24.محمد
عبده ،شرح نهج البالغه ،تحقيق محمد محيي الدين ،مطبعه االستقامة ،مصر ،بيتا ،ج  ،2ص
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 ،25 - 26نامه 24.ابن ابي الحديد ،شرح نهج البالغه ،بي جا ،منشورات داراحيا الکتب العربيه،
 1378ه .ق ،ج  ،15ص  146.- 150الخوئي ،حاج ميرزا حبيب اهلل ،منهاج البراعة في شرح
نهج البالغه ،تحقيق حسن زاده آملي ،تهران ،منشورات مکتبة االسالميه ،چ  1364 ،4ش ،ج
 ،18ص .364
 -50الشافعي ،ابي عبداهلل محمد بن ادريس ،کتاب االم ،رمضان  1388ه 1986 ،م ،ج  ،3ص
 279و 281.بيهقي ،ابي بکر احمد بن حسين بن علي ،السنن الکبري ،مطبعهدائره المعارف
العثمانيه ،حيدرآباد دکن هند ،چ  1352 ،1ه ،ج  ،6ص.161
 -51الکليني ،ابي جعفر محمد بن يعقوب ،الفروع من الکافي ،تهران ،منشورات دارالکتب
االسالميه 1391 ،ه.ق ،ج  ،7ص 48.کتاب الوصايا ،حديث  2و 4.مجلسي ،محمد باقر،
بحاراالنوار ،منشورات مؤسسه الوفاء 1403 ،ه.ق ،ط  ،2ج  ،43ص 235.الحرالعاملي ،محمد
بن الحسن ،وسائل الشيعه ،بيروت ،منشورات داراحياء التراث العربي 1391 ،ه.ق ،ط  ،4ج13.
کتاب الوقوف و الصدقات ،ص  ،294حديث .8
 -52وفاء الوفاء ،همان ،ص 1117 .ياقوت حموي ،ابي عبداهلل ،معجم البلدان ،دار بيروت
للطباعة و النشر 1408 ،ه 1988 ،م ،ج  ،1ص .254
** -53زيرنويس= سمهودي ،نورالدين ،وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفي ،ط  1404 ،4ه ،ج ،3
ص .998 - 999
 -54التميمي المغربي ،ابي حنيفة النعمان ،دعائم االسالم ،قاهره ،منشورات دارالمعارف1383 ،
ه.ق ،ج  ،2ص .343
 -55الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،من ال يحضره الفقيه ،تهران ،منشورات دارالکتب
االسالمية 1390 ،ه.ق ،ط  ،5ج  ،4ص 180.في الوقف و الصدقه و النحل ،حديث ،13
باب 128.الحرالعاملي ،محمد بن الحسن ،وسائل الشيعه ،بيروت ،منشورات داراحياء التراث
العربي 1391 ،ه.ق ،ط  ،4ج 13.کتاب الوقوف و الصدقات ،ص  ،311باب  ،10حديث .1
 -56مجلسي ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،بيروت ،منشورات مؤسسة الوفاء ط  1403 ،2ه.ق ،ج
 ،100ص  184.- 185مجلسي ،محمد تقي ،روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه ،قم،
المطبعة العلمية ،ج  ،11ص .159
** -57زيرنويس=النوري ،الطبرسي ،ميرزا حسين ،مستدرک الوسائل ،تهران ،منشورات
المکتبة االسالميه 1383 ،ه.ق ،ج  ،2ص 511.التميمي ،المغربي ،ابي حنيفة النعمان ،دعائم
االسالم ،القاهره ،منشورات دارالمعارف 1383 ،ه.ق ،ج  ،2ص  ،344حديث شماره .1289
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 -58دعائم االسالم ،همان ،ص  ،339حديث شماره 1271.مستدرک الوسائل ،همان.
** -59زيرنويس=کليني ،ابي جعفر ،محمد بن يعقوب ،اصول کافي ،منشورات دارالکتب
االسالميه 1388 ،ه ،ج 1.کتاب الحجة ،باب االشارة و النص علي ابي الحسن الرضا  ،ص
 ،253 - 256حديث.15
 -60العالعلي ،محمد بن الحسن ،وسائل الشيعه ،بيروت ،منشورات داراحياء التراث العربي،
 1391ه.ق ،ط  ،4ج 13.کتاب الوقوف و الصدقات ،باب  ،10حديث  ،5ص 314.الشيخ
الصدوق ،محمد بن علي ،من اليحضره الفقيه ،تهران ،منشورات دارالکتب االسالميه13910 ،
ه.ق ،ج  ،4ص 184.الکليني ،ابي جعفر ،محمد بن يعقوب ،الفروع من الکافي ،تهران،
منشوارت مؤسسه الوفاء 1403 ،ه.ق ،ط  ،2ج  ،48ص 281.تاريخ االمام موسي بن جعفر
 ،باب وصاياه و صدقاته صلوات اهلل عليه ،حديث 2.الشيخ الصدوق.
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فصل دوم :

موقوفات پيامبر اسالم و اهل بيت 
نوراهلل عليدوست خراسانى

پيامبر اسالم  و ائمه  گذشته از اين كه به فقرا ،ضعفا،مستمندان و قشرهاى محروم
اجتماع كمك مىكردند ،آيندگان را نيز فراموش نمىكردند و با به جا گذاشتن صدقات و
موقوفات زيادى از امالك وزمينها و اموال خويش ،سنت حسنه وقف را پايهريزى كردند .يكى
از فصول درخشان زندگانى اين پيشوايان بزرگ ،اقدامات آنان در زمينه وقف است كه هم مردم
را به وقف تشويق مىكردند و هم شخص ًا امالك و داراييهاى ارزندهاى را وقف مىكردند .
پيش از بررسى اين موضوع  ،چند مسأله مقدماتى درباره وقف را ازنظر خوانندگان ارجمند
مىگذارنيم.
ضرورت مالكيت واقف  ،پيش از وقف

نكتهاى كه در اين جا نبايد از آن غفلت ورزيد اين است كه غرض از ذكر اين مسائل و بيان
وقفها و صدقههاى اهل بيت  اين است كه آنان اموالى كه وقف مىكردند ،ملك شخصى
شان بود كه از طرق گوناگون جزء اموالشان به حساب مى آيد و اگرملك شخصى آن ها نبود
نمىتوانستند وقف كنند .چرا كه انسان به طورقطع وقتى مىتواند تمام يا قسمتى از اموال خود را
وقف نمايد و در راه خدا براى استفاده يك قشر خاص يا جميع مسلمانان و ...قراردهد كه ملك
شخصى او باشد .پيامبر اكرم  در غابه (جايى نزديك مدينه در راه شام) وقتى كنار چاه هم
رسيد ،مسلمانان گفتند :اى رسول خدا آيا اين چاه را مصادره نمىكنيد؟ فرمود:خير  ،ولى يك
1
نفر اين چاه را بخرد و بهاى آن صدقه داده شود .طلحة بن عبيداهلل آن را خريد و وقف كرد.
به ديگر سخن  ،وقف كردن چيزى وابسته به ملكيت خصوصى است كه اگر شخصى مالك
چيزى نباشد نمىتواند وقف كند .واقف بايد مالك باشد تا بتواند به ديگرى تمليك كند،
همان گونه كه در كتب فقهى آمده است  2 .موقوفه اگر مملوك نباشد؛ يعنى مال ديگرى باشد
و غاصب بخواهد آن را وقف كند صحيح نيست  .از اين رو وقف هم مانند ديگر صدقات
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مشروط است بر اين كه مال وقف شده به گونهاى باشد كه انسان بتواند با وقف كردن آن به
خدا نزديك بشود .پس ا گر واقف مال حرام رابخواهد وقف نمايد ،چون آن مال «غصب » و
تصرف در آن حرام و معصيت است نمىشود با همان چيزى كه به وسيله آن خدا را نافرمانى
كرده در پيشگاه خدا مقرب گردد.
جايگاه وقف در اسالم

در اين جا به اختصار درباره اهميت وقف از ديدگاه روايات و جايگاه آن در اسالم و ترغيب
پيشوايان دينى به مسأله وقف مىبپردازيم .
از جالبترين تعاليم اجتماعى اسالم كه براساس تعاون و حس نوعدوستى بنا نهاده شده ،مسأله
وقف و صدقات جاريه است .
هدف اصلى از وقف  ،تأمين و تثبيت محل سكونت ومنبع ارتزاق و تأمين قسمتى از نيازمنديهاى
عمومى و گسترش فرهنگ و تشويق به احداث بناهاى علمى ،بهداشتى و مذهبى است .
اسالمبااينكاريكبرنامهعالىانسانىرابنيانگذارىكردكهدراثرآنعواطفبشردوستىزندهشد.
اسالم با اين ابتكار تا آن جا در روح و اخالق مردم اثر گذاشت كه از مال خود چشم مىپوشند
و با وقف كردن قسمتى از اموال خويش به نفع كسانى كه بايد حمايت شوند وسيله آسايش آنان
را فراهم مىكنند و نيازمنديهاى نسلهاى آينده را نيز از طريق وقف تأمين مىكنند.
فقه اسالم در چهارده قرن قبل براى وقف اهميت خاصى قايل گرديده و يك بخش مهم و تقريب ًا
مفصل از كتب فقه و حديث و قوانين اسالمى ويژه احكام و مقررات وقف و صدقات جاريه
و كارهايى است كه براى عموم مردم مفيد است .
اسالم با طرح مسأله وقف و تشويق به صدقات جاريه از يك طرف اختيارات و نظرات مالك را
نسبت به ملك خود (حتى سالها پس از مرگش ) محترم و نافذ شمرده و از طرفى قدم اساسى
را در راه گسترش علم و دانش و پرورش دانشمندان برداشته و بناى عمران و آبادى شهرها
ودهات و رفاه عموم را حتى در بيابانها و جاهاى دور از آبادى پايهريزى نموده است .
ترغيب ائمه به مسأله وقف

پيامبر اكرم  و خاندان رسالت مردم را بر اين كار خير ترغيب و تشويق نموده و از طرف
خداوند نويد پاداش براى هر كار نيكى مخصوص ًا به عنوان باقيات الصالحات به آنان مىدادند كه
از بين احاديث فراوانى كه در اين باره رسيده است به عنوان نمونه چند حديث از نظرتان مىگذرد:
امام صادق  فرمود :هر كس از اين جهان درگذرد پس از مرگ ،چيزى به او نمىرسد جز
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اين كه پيشتر سه چيزى از خود باقى گذاشته باشد:
 كار نيكى كه اثرش پس از او باقى باشد؛ سنت حسنهاى كه در ميان مردم رواج داده باشد و بعد از او مردم به آن روش عمل كنند؛3
 فرزند صالحى كه براى او دعا كند.در حديث ديگرى از آن حضرت نقل شده كه فرمود:
شش چيزى است كه شخص مؤمن پس از مرگش از آن بهرهمند خواهد شد:
 -1فرزند صالحى كه براى او طلب آمرزش كند؛
 -2قرآنى كه از او باشد و مورد استفاده قرار گيرد؛
 -3درختى كه مىنشاند؛
 -4چاه آبى كه احداث نمايد؛
 -5چشمه آبى كه در راه خدا جارى مىكند؛
4
 -6سنت و روش نيكى كه پس از او مردم به آن عمل كنند.
موقوفهها و صدقههاى پيشوايان دينى

چنان كه اشاره كرديم گذشته از اين كه رسول مكرم اسالم و خاندان آن حضرت درباره وقف
مردم را تشويق مىكردند 5 ،طبق احاديث معتبر و مدارك تاريخى  ،خود از نخستين كسانى
بودند كه اقدام به وقف امالك شخصى خود نموده و آثار خيرى به عنوان وقف براى اعقاب
و طبقات بعد از خود به جاى گذاردند و وقفنامههايى تنظيم كردند كه به برخى از آن ها اشاره
مىشود:
باغهاى مخيريق

واقدى مىنويسد :مخيريق يهودى از علماى يهود بود  .روز شنبه كه پيامبر  براى جنگ در احد
بود ،او به يهوديان گفت :به خدا قسم شما مىدانيد كه محمد پيامبر است ونصرت و يارى او بر
شما فرض و واجب است  .آن ها بهانه آوردند كه امروز شنبه است  .گفت ديگر شنبه معنايى ندارد!
سالح خود را برداشت و همراه رسول خدا  به ميدان جنگ آمد وكشته شد .پيامبر  فرمود:
مخيريق بهترين يهودى است  ،مخيريق وقتى از مدينه به احد مىرفت گفت  :اگر كشته شدم ،اموال
6
من مال محمد است كه در راه خدا صرف كند .آن اموال منشأ اصلى صدقات پيامبر  شد.
اموال مخيريق هفت مزرعه بودند  ،به نامهاى  :ميثب ،صافيه  ،دالل ،حسنى ،برقه ،اعواف
ومشربهام ابراهيم كه مادر ابراهيم (فرزند حضرت رسول) در اين منطقه سكونت داشت و پيامبر

188

چشم در چشم آفتاب

 به آن جا مىآمد.
اصل داستان مخيرين و وصيت كردن وشهادت وى و وقف كردن رسول خدا  و جريانهاى
سياسى كه در مورد اين باغها به وقوع پيوسته در كتب حديث و تاريخ و  ...ثبت و ضبط شده
8
است .
7

موقوفههاى ديگر رسول خدا 

موقوفههاى آن حضرت منحصر در اين هفت باغ نبود ،بلكه در كتب تاريخ زمينهاى ديگرى را
به نام صدقات رسول خدا  ذكر كردهاند كه يكى بويره است.
9
حموى در معجم البلدان مىنويسد :بويره از زمينهاى بنى النضير بوده است .
10
سمهودى مىنويسد :رسول خدا  در خيبر نيز موقوفههايى داشته است.
11
ابنشبهمىنويسد:بخشىازسرزمينخيبربهنامهاىالوطيحوالكتيبهوساللمراپيامبروقفكرد.
خارى نقل مىكند :نوشته يا نوشتههايى در دست اميرالمؤمنين على  بوده است كه وقفهاى
رسول اهلل در آن نوشته شده بود يا آن نوشتهها وقفنامه موقوفههاى رسول خدا بوده است ،
وليكن توضيح نداده است كه اين موقوفات همان هفت باغ مذكور بوده يا موقوفههاى ديگر.
به هر حال براى روشن شدن مطلب عين عبارت «بخارى» را ذكر مىكنيم  .ابن حنفيه گويد:
اگر على  از عثمان (به بدى) ياد مىكرد بدون شك روزى عثمان را به بدى ياد مىكرد كه
عدهاى از عمال عثمان شكايت كردند  ،پس على  فرمود:
برو پيش عثمان و به او بگو كه آن ها (نامههايى كه على در دست داشت) صدقه پيامبر است؛
(يعنى در آن صدقات نوشته شده است ).سپس كارمندان خود را دستور بده به آن عمل كنند؛
(يعنى مطابق اين نوشتهها عمل شود) من نوشتهها را پيش عثمان بردم  .عثمان (اعتنا نكرد و)
گفت  :آن ها را از ما دور كن ( كه نيازى به آن نداريم) من آن ها را پيش على  آوردم و
جريان را گفتم  .به من فرمود :از جايى كه برداشتى به همان جا برگردان  12ظاهرا ً اين نامهها
مربوط به آن هفت باغ نبوده است  ،زيرا آن باغها كه صدقات رسول اهلل بوده ،معروف بوده است
 .و احتياج به ديدن وقفنامه نبوده ،عثمان و دو خليفه قبلى و ساير مسلمانان و كارمندان دولتى
خليفه نيز آن ها را مى شناختند .پس احتياجى به فرستادن وقفنامه و موردى براى بىاعتنايى
عثمان نبوده است  .از اين رو بايد گفت  :اين موقوفهها غير از آن هفت باغ بوده است كه عثمان
اظهار بىاطالعى كرده و پس از ديدن وقفنامه نيز توانست بىاعتنا باشد.
عسقالنى نيز اين حديث را نقل نموده و اضافه مىكند :بعضى از علماى اهل سنت همه اموال
رسول خدا  را كه بعد از رحلت آن حضرت مانده بود صدقه ناميده و همه اموال را به نام
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«صدقات رسول خدا  ذكر مىكنند ،به دليل حديثى كه ابوبكر نقل كرده است كه رسول خدا
13
 فرمود« :نحن معاشر االنبياء النورث ماتركناه صدقه».
ابن ابى الحديد در اين مورد چنين مىگويد:
رسول خدا از دنيا رفت در حالى كه مزارع زيادى در «خيبر»« ،فدك»«،بنى النضير»« ،وادى نخله»
و همچنين «طائف» داشت كه پس از مرگ او همه صدقه شد ،به دليل خبرى كه ابوبكر نقل
14
كرده است .
در عمدة القارى در شرح گفتار بخارى «و صدقته بالمدينه» گويد :يعنى امالكى كه بعد از آن
حضرت صدقه شد و گفت مىشود كه صدقات رسول خدا  در مدينه اموال بنى النضير
است كه نزديك مدينه بود و از قاضى عياض نقل شده كه صدقات آن حضرت در مدينه عبارت
است از اموال مخيريق و از جمله حق آن حضرت در اموال بنىالنضير و همچنين نصف زمين
فدك و ثلث زمين «وادى القرى» و دو قلعه از قلعههاى خيبر ،و سهم آن حضرت از خمس
15
خيبر كه همه بعد از آن حضرت صدقه شد به موجب آن حديث .
ابن عبدربه  16و ابن ابى الحديد  17مىگويند :رسول خدا  مهزور را (كه مكانى واقع در بازار
18
مدينه بوده است ) براى مسلمان وقف كرد.
عالمه عسكرى مىگويد :علماى مدرسه خلفا از محدثان و مورخان و فقها و لغويين و  ...توافق
كردند بر اين كه هر چه را كه رسول خدا از خود به ارث گذاشته  ،ازمزارع و باغها صدقه بنامند
و استناد كردهاند به آنچه كه ابوبكر از رسول خدا روايت كرده است كه فرمود« :و ما تركناه».
صدقه  19اين نامگذارى و سازش به داليل سياسى آن روز بوده است و ريشه سياسى دارد كه
اين جا جاى شرح آن نيست .
عالمه مجلسى به نقل از مناقب ابن شهر آشوب و ارشاد مفيد نقل كرده است كه  :هنگام فتح
بنى النضير رسول خدا اموال (زمينها و باغها و خانههاى ) بنى النضير را ميان مهاجرين تقسيم
كرد و به على  دستور داد كه سهم رسول خدا را تحويل بگيرد و آن ها را صدقه قرار دهد
 20معلوم است كه مراد اين محقق بزرگوار از صدقه وقف است ؛ زيرا آن ها اصطالح علماى
اهل سنت را قبول نداشتهاند  .البته اين موقوفات را عم ً
ال به استناد حديث ابوبكر  ،جزء اموال
عمومى كردند در حالى كه آن ها در موارد خاصى وقف شده بود.
موقوفههاى اميرالمؤمنين 

اميرمؤمنان  موقوفههايى داشت كه در تاريخ ثبت شده است و اين موقوفات از اموال و دارايى
شخصى آن حضرت بوده كه محدثان و مورخان نقل كردهاند و همانگونه كه در بحث كشاورزى
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و حفر قنات آن بزرگوار بحث خواهد شد از طريق كشاورزى و توليد و ديگر مواردى به دست
مىآورد آن را در راه خدا وقف كرد كه به برخى از آن موقوفهها در بحث امالك و مزارع على 
اشاره شده و در اين جا برخى ديگر از موقوفههاى آن امام از نظر خوانندگان گرامى مىگذرد  .و از
آن جا كه اين وقفنامهها با عبارتهاى مختلف نقل شده است  ،منابع را در پاورقى يادآور مىشويم
كه هر كس بخواهد تحقيق بيشتر كرده و اختالف نسخ را بررسى نمايد ،به اين مدارك رجوع كند.
عبدالرحمن فرزند حجاج مىگويد :اين وصيت نامه را ابو ابراهيم (حضرت موسى بن جعفر
 )نزد من فرستاد ! اين ،آن چيزى است كه وصيت كرده و حكم نموده بنده خدا على در مال
خود براى رضاى خدا تا اين كه (به وسيله اين وصيت) خدا مرا داخل بهشت نموده و در روزى
كه صورتهايى سفيد و صورتهايى سياه مىگردد ،مرا از آتش دوزخ و آتش را از من دور سازد .
آنچه در «ينبع» امالك دارم و به من تعلق دارد و در اطراف «ينبع» هم معروف است كه مال من
است ،همه وقف است و همچنين بردههايى كه در آن امالك دارم به غير از ابى نيزر و ابى رباح
و جبير كه آزاد هستند (و حق والء دارند) بقيه در همين امالك پنج سال كار مىكنند و مخارج
خود و عائلهشان را از آن جا تأمين مىكنند .عالوه بر اين آنچه كه در «وادى القرى»  21دارم همه
مختص اوالد فاطمه است و بردههايى هم كه در امالك وادى القرى دارم ،وقف است غير از اينها
هم آنچه در «ذعة» دارم با بردههايى كه آن جا هست وقف است و مانند بردههاى ديگر در امالك
كار كرده و مخارج خود و عائلهشان را از همان امالك اداره نمايند .عالوه بر اينها آنچه در «اذينه»
دارم با بردههايى كه آن جا دارم وقف است «.قصيره» هم همان گونه كه مىدانيد وقف است .
آن گاه حضرت مىنويسد  :در حقيقت آنچه در مورد اموال خودم نوشتم «به گونه صدقه واجب
»است؛يعنىوقفاستكهقابلفسخنيستونمىتوانآنرافروختيابهكسىبخشيدياشرايطآن
راتغييردادوقطعىوخارجازملكخصوصىمىباشد،خواهمنزندهبمانميابميرمودرهرموردى
كه براى خدا باشد صرف مىشود  .بعد در صدد توضيح شرائط وقف و متولى آن برآمده  ،مىفرمايد:
مال محمد رسول اهلل ( موقوفه آن حضرت ) همان طورى كه خود مقرر داشته  ،مال اوالد
فاطمه است  .و همين طور است اموال فاطمه  و بردههايى كه در كاغذ كوچكى اسم
بردهام همه آن ها از بردگى آزادند  .توليت اين موقوفه در دست حسن بن على مىباشد و حق
دارد متعارف مخارج خود را از درآمد آن امالك بردارد و هر طورى كه مطابق خواست خداست
مصرف كند .اگر قرضى (دينى) داشته باشد مىتواند از همين امالك بفروشد و آن را ادا كند و
اختيار و سرپرستى اوالد على و اموالشان در دست حسن است و اگر حسن بن على در غيرخانه
وقفى سكونت داشته  ،مى تواند خانه وقفى را بفروشد و يك سوم پول را به بنىهاشم و بنى
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المطلب و يك سوم به آل ابيطالب بدهد و يك سوم باقى مانده را هم در راه خدا مصرف كند .و
اما اگر براى حسن پيشامدى كرد ،حسين توليت دارد به همان نحوى كه حسن دارد و اين امتياز
كه براى فرزندان فاطمه قرار دادم براى رضاى خدا و حفظ احترام رسول خدا  مىباشد  .و
اگر براى حسين پيشامدى كرد ،از اوالد على شخصى را كه اسالم و امانت او مورد قبول باشد
براى توليت نصب كنند و اگر چنين كسى پيدا نشد از اوالد پسران فاطمه چنين كسى را انتخاب
كنند و اگر نشد از آل ابيطالب اختيار نمايند ...اين وصيتنامه را در روز ورود به «مسكن» 20( 22
23
جمادى االولى سال  37يا  )39نوشتم براى خشنودى حق سبحانه و تعالى .
وقف خانه

از امام صادق  نقل شده است كه اميرالمؤمنين  خانهاى در بنى زريق داشته و بدين
صورت آن را وقف كرد:
به نام خداى بخشاينده مهربان  .اين است آنچه على بن ابى طالب آن را در حالى كه زنده و
كامل بود  ،صدقه كرده است .
وقف نمود خانهخود را كه در بنى زريق دارد ،صدقهاى كه فروخته نمىشود و هبه نمىگردد
تا خدايى كه وارث آسمان و زمين است  ،آن را وارث شود .و در اين خانه خالههاى خود
را سكونت داد مادامى كه خود يا اوالدشان زنده هستند و وقتى مرگ آن ها فرا رسيد براى
24
محتاجهايى از مسلمانان باشد.
موقوفههاى ديگر اميرالمؤمنين 

حضرت موقوفههايى ديگرى نيز داشت كه برخى از آن ها بدين قرار است:
«سويقه» كه جايى است در نزديكى مدينه و آل على  آن جا سكونت مىكردند ،از جمله
25
صدقات اميرالمؤمنين  بود.
26
از ابوجعفر نقل شده است كه عمر و على يك قطعه زمين خود را وقف كردند .آن حضرت
27
زمين و خانه خود را در مصر با اموالى كه در مدينه داشت وقف اوالد نمود.
فقير و وادى ترعه نيز از موقوفات حضرت على  است  28 .فقير اسم دو مكانى است در
نزديكى مدينه كه آن ها را فقيران مىنامند و از امام جعفر صادق  روايت شده كه رسول اهلل
29
 براى على  چهار قطعه زمين اقطاع نمود« :فقيرين»« ،بئرقيس» و «الشجره»...
حرةالرجالء(كهدربحثامالكائمهگذشت)جزءصدقاتعلىبودهاست.نصفآنوقف
30
بودهونصفديگردردست«آلمنّاع»ازبنىعدىقرارداشتهكهعلىبهآن هابخشيدهبودهاست.
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و باز در حرة الرجالء درهاى به نام «بيضاء» و در آن مزارع و زمينهاى خالى وجود داشته كه از
31
جمله موقوفههاى امام بوده است .
قصيبه (كه در بحث امالك گذشت) منطقهاى است در نزديكى خيبر و مدينه منوره كه حضرت
32
آن را وقف كرده است .
در حره الرجالء نيز چهار چاه وجود داشته كه جزء صدقات اميرالمؤمنين  بوده است و به
آن ها «ذات كمات» گفتهاند 33 .همچنين چاههاى «ذوات العشراء» « ،قعين»«،معيد» و «رعوان» از
34
موقوفات حضرت بوده است .
وصيت اميرمؤمنان  در مورد اداره اموال موقوفه او

از وصيتهاى امام  در مورد مصرف اموالش بعد ازوفات او اين است كه حضرت پس از
بازگشت از صفين مرقوم فرموده است اين دستورى است كه بنده خدا على بن ابيطالب اميرمؤمنان
در مورد چگونگى تصرف در اموالش به خاطر خشنودى خدا داده است  .تا از اين طريق خداوند
وى را قرين رحمت و دمساز بهشت سازد و امنيت و آرامش در سراى ديگر به او عنايت كند.
از آن جمله است  :سرپرستى آن به عهده حسن بن على است كه به طور شايسته از آن مصرف
كند و به طور شايسته از آن انفاق نمايد .اگر براى حسن پيشامدى كرد و حسين زنده است
او سرپرستى آن را به عهده بگيرد و به جاى وى وظيفه را انجام دهد  .پسران فاطمه همان
مقدار سهم از اين مال را دارند كه پسران على  و اين كه سرپرستى آن را به پسران فاطمه
واگذاردم به خاطر خدا و به خاطر تقرب رسول اهلل  و بزرگداشت حرمت او و احترام پيوند
خويشاوندىاش مىباشد و با كسى كه اين اموال در دست اوست شرط مىكنم كه اصل مال را
حفظ كند وتنها از ميوه و درآمدش در آن راهى كه به او دستور دادهام انفاق نمايد و از نهالهاى
35
نخل چيزى نفروشد تا همه اين سرزمين يك پارچه زير پوشش نخل قرار گيرد و آباد شود...
امام صادق  فرمود ... :على بنده خدا بود  .خدا بهشت را براى او واجب كرد مالش را در راه
خدا صدقه قرار داد كه بعد از او فقرا استفاده كنند و گفت  :خدايا اين مال را براى اين جهت
36
صدقه قرار دادم كه آتش را ازصورتم و صورت مرا از آتش دوزخ دور سازى.
مرقوفههاى حضرت زهرا 

از جمله اعضاى اهل بيت  كه موقوفاتشان ثبت شده ،حضرت فاطمه زهرا  است.
محمد بن على شافعى از عبداهلل بن حسن فرزند حسين روايت مىكند كه گفت :عدهاى از اهل
بيت  به من خبر دادند كه فاطمه دختر رسول خدا  و على  اموال خود را بر بنىهاشم
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و بنى المطلب وقف كردند و ديگران را هم در رديف وقف شدگان بر آن ها داخل نمودند.
ابى مريم گويد :از امام صادق  درباره صدقه رسول خدا  وصدقه على بن ابيطالب 
سؤال كردم .امام صادق  فرمود :براى ما حالل است .
38
فاطمه  صدقات خود را بر بنىهاشم و بنى عبدالمطلب قرار داد.
«فرع» (به ضم فاء) و«ام العيال» دهى بوده است ميان مكه ومدينه كه صدقه فاطمه زهرا 
39
دختر رسول خدا  بوده است .
سمهودى از وقف حضرت زهرا  ياد مىكند و مىگويد شافعى بنا به نقل بيهقى گفته
است  :صدقه رسول اهلل  و صدقه زبير در نزديكى آن و صدقه عمر و عثمان و صدقه على
و فاطمه دختر رسول خدا  و صدقه آن ها كه من نمىتوانم بشمارم ،در مدينه و اطراف
مدينه است ( 40 .همان طورى كه بنا به نقل مصباح االنوار در وصيتنامه حضرت زهرا 
اين معنا روشن است ).
و در وقفنامه حضرت على  بنا به نقل دعائم االسالم از وقف حضرت فاطمه  اسم
41
برده شده است .
37

وقفنامهاى از حضرت زهرا 

حضرت زهرا  هنگام شهادت وصيتنامهاى در مورد باغهاى مخيريق (كه شرح آن در امالك
وداراييهاىپيامبراسالمگذشت)تنظيموتوليتاينوقفراكهشرع ًادردستاوبودبهاميرالمؤمنين
و بعد از او به ترتيب به امام حسن و امام حسين  واگذار نمود كه وصيتنامه اين گونه است :
به نام خداوند بخشاينده مهربان.
اين چيزى است كه فاطمه دختر محمد  به آن وصيت كرده است  .فاطمه وصيت مىكند
كه باغهاى هفتگانهاش؛ عواف ،دالل ،برقه ،ميثب ،حسنى وصافيه ،مشربه ام ابراهيم (يعنى باغى
كه مادر ابراهيم« ،ماريه» همسر رسول  در آن سكونت داشت) به نام او ناميده شده است
در دست على بن ابيطالب  باشد اگر على وفات كرد در دست حسن و بعد از او در دست
حسين و پس از وفات او در دست بزرگترين فرزندان من ،خدا بر اين امر شاهد و مقداد پسر
42
اسود كندى و زبير پسر عوام بر آن گواه هستند و على بنابيطالب اين (مكتوب) را نوشته است.
وقفنامه ديگر

وصيتنامه ديگرى از آن حضرت را مرحوم مجلسى در بحار نقل مىكند كه امام باقر 
فرمود :فاطمه  بعد از رسول خدا شش ماه زندگى كرد و اين مكتوب را نوشت ،كه به
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طور مختصر از نظر خوانندگان گرامى مىگذرد.
اينوصيتنامهاىاستكهفاطمهدخترمحمددرموردمالخوددرصورتدرگذشتشنوشتهاست:
فاطمهوصيتكردكهازميوههاى(درختانش)هرسالدرماهرجبپسازكسرهزينهآبيارىوساير
هزينههاىكشتوبهرهبردارىازطرفاوهشتاداوقيهصدقهدادهشود.همچنينفاطمهوصيتكرد
كه عموم ميوههاى (درختانش) و محصول گندمش در سال آينده هنگام درو ،در راه خدا انفاق شود.
او وصيت كرد كه چهل و پنج اوقيه به همسران پدرش محمد  و پنجاه اوقيه به فقراى بنى
هاشم و بنى عبدالمطلب پرداخت شود.
فاطمه در مورد اصل مال خود در مدينه نوشت كه  :چون على  از او خواست است فاطمه
او را متولى اموالش قرار دهد تا اموال او را با اموال رسول خدا  يكجا جمع كند تا متفرق
نشود ،از اين رو ،على  را  -مادامى كه زنده است  -متولى اموالش قرار داد و وصيت كرد
كه اگر براى او حادثهاى پيش آيد،آن را به دو فرزندم  ،حسن وحسين تحويل دهد تا آن دو
متولى آن ها باشند.
فاطمه مىگويد :من اموالم را به على بن ابيطالب تحويل دادم و اختيار آن را به اوسپردم تا مال
من و مال محمد در اختيار او باشد و از هم جدا نشود.
(على) از طرف من از عوايد اين اموال ،آنچه من گفتهام و صدقه قرار دادهام مىپردازد و وقتى
كه صدقه آن ها رإ؛اا ّ در راه خدا پرداخت و آنچه گفته بودم ادا نمود ،اختيار دست خداى تعالى
و در دست على است تا هر چه خواست و در هر جا خواست صدقه و انفاق كند و هيچ باكى
بر او نيست  .اگر براى على حادثهاى پيش آيد همه اموال را چه مال من و چه مال مخمد 
را به دو فرزندم ؛ حسن و حسين تحويل مىدهد و آن دو هرگونه خواستند از محل آن ها انفاق
و صدقه مىكنند وهيچ باكى بر آن ها نيست ...
حضرت فاطمه  در ادامه وصيتنامه خود اموال و اثاثيهاى را براى دختر ابوذر غفارى
وقف كرده و آن گاه افزوده است « :اگر يكى از كسانى كه براى او چيزى وصيت كردم،
پيش از اين كه به او پرداخت شود بميرد ،سهم او به فقرا و مساكين پرداخت مىگردد».
در پايان وصيتنامه آمده است كه مقداد بن اسود و زبير بن عوام شاهد آن هستند و آن را على
43
بن ابيطالب  نوشته است .
وقفنامههاى امام حسين 

امام حسين  خانهاى را وقف كرد .امام حسن  به او فرمود :خانه را تخليه كن ( 44 .چون
چيزى را كه انسان وقف مىكند از تصرف او بيرون مىرود ).خانه هم اين گونه است  :وقتى
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وقف شد خود واقف نبايد در آن تصرف كند.
در حديث ديگرى آمده است  :امام حسين  زمين و اشياى ديگرى را كه ارث برده بود پيش
45
از اين كه تحويل بگيرد ،وقف كرد.
مرقوفههاى امام صادق 

آن حضرت نيز موقوفههايى داشته است كه از وقفنامه امام هفتم  اين مطلب بخوبى استفاده
مىشود.
مرحوم كلينى در اصول كافى مىنويسد يزيد بن سليط مىگويد :امام هفتم موسى بن جعفر 
وصيت فرمود و ده نفر را گواه گرفت  ...تا آن جا كه مىنويسد  ...امام وصيت كرد توليت ثلث
موقوفه پدرم (امام صادق  )و ثلث خودم نيز با او (فرزند امام هفتم  است ).از اين كه
حضرت فرمود :توليت ثلث موقوفه پدرم ،معلوم مىشود كه امام صادق  هم موقوفههايى
46
داشته است .
وقفنامه حضرت موسى بن جعفر 

حضرت موسى بن جعفر  زمينى را وقف كرد كه از نظر خوانندگان گرامى مىگذرد  :اين
است آنچه موسى بن جعفر وقف نمود (كه مشتمل است بر) همه زمين خود كه در فالن مكان
واقع است و حدود زمين نيز فالن است كه به طور كلى :درختهاى خرما ،زمين ،قنات ،آب،
آسياب ،حريم ،حقوق ،حق آب زمين  ،پستى  ،بلندى ،عرض ،طول ،ميدان جلوى باغ ،نهرهاى
كوچك و بزرگ  ،مرغزارها  ،آباد و خراب همه را وقف نموده است .
متولى وقف ،درآمد آن را (پس از كسر كردن مخارج مزرعه و سى عدد درخت خرما براى فقراى
آبادى) ميان فرزندان فالن (در بعضى از نسخ به جاى فالن ،موسى ذكر شده است ) تقسيم كند براى
47
هرمرددوبرابرسهمزن.بنابرايناگريكىازدخترانموسىازدواجنمودسهمىدراينصدقهندارد.
تا اين جا از موقوفات خاندان پيامبر استفاده كرديم كه آنان دارايى شخصى داشتند كه مقدارى
از آن را وقف كردند(چون همان گونه كه گذشت تا كسى مالك چيزى نباشد ،نمىتواند آن را
وقف كند ).در اين جا مىتوان اين نتيجه را نيز گرفت كه گرچه بسيارى از اين موقوفات در
راههاى عمومى وقف شده بود اما چنان كه از وقفنامه تعدادى از آن ها بر آيد ،وقف علويان و
بازماندگان ائمه  بوده كه شامل ائمه بعدى نيز مىشده است  .بنابراين يكى از منابع درآمد
ائمه  موقوفات خاصى بوده كه از امامان قبلى مانده بود.
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پي نوشت :

 -1واقدى ،محمد بن عمربن واقد ،المغازى ،تحقيق الدكتور مارسدن جونس ،دفتر تبليغات
اسالمى ،رمضان  1414ه  ،ج  ،1ص .547
 -2به عنوان نمونه رجوع شود به الح ّلى ،ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ،شرايع
االسالم فى مسائل الحالل و الحرام ،مطبعة االداب فى النجف االشرف 1389 ،ه  1969 ،م ،ج
 2.كتاب الوقف ،ص  ،212فى الشرائط.
 -3المنذرى ،زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالوقى ،الترغيب و الترهيب ،تعليق مصطفى محمد
عماره ،بيروت ،لبنان ،داراحياء التراث العربى ،ج  ،1ص  100و  118.الحرالعاملى ،محمد بن
الحسن ،وسائل الشيعه ،بيروت ،منشورات داراحياء التراث العربى 1391 ،ه ق ،ط  ،4ج ،13
ص  292.كتاب الوقف ،حديث  1و  ،2و ص  ،293حديث  3و  ،4و ص  ،294حديث  10و
ج  11.كتاب االمر بالمعروف ،باب  ،16ص  ،437حديث  6.بابويه قمى ،محمد بن على بن
حسين ،امالى الصدوق ،بيروت ،منشورات مؤسسه االعلمى للمطبوعات 1400 ،ه ق ،ط ،5
ص  ،38حديث  ،7مجلس 9.
 -4قال ابى عبداهلل  ستة تلحق المؤمن بعد موته ولد يستغر له ،و مصحف يخلفه و غرس
يغرسه ،و قليب يحفره و صدقة يجريها و سنه يؤخذ بها من بعده ،وسائل الشيعه ،همان ،ص
 ،293حديث  5.الشيخ الصدوق ،محمد بن على ،من اليحضره الفقيه ،تهران ،منشورات
دارالكتب االسالميه 1390 ،ه  ،ق ،ط  ،5ج  ،4ص  ،182باب الوقف و الصدقه ،حديث 637.
فروع كافى ،همان ،ص  ،57حديث .5
 -5به عنوان نمونه يك مورد از مواردى را كه پيامبر اكرم  مردم را به وقف تشويق مىكرد
يادآور مىشويم:
 -6يكى از ياران پيامبر  به نام ابوطلحه انصارى در مدينه نخلستان و باغى داشت كه بسيار
باصفا و زيبا بود به طورى كه همه در مدينه از آن سخن مىگفتند .در آن چشمه آب صافى
بود كه هر موقع پيامبر  به آن باغ مىرفت از آن آب ميل مىكرد و وضو مىساخت.
وعالوه بر همه اينها آن باغ درآمد خوبى براى ابوطلحه داشت .پس از نزول آيه« :لن تنالو
البرحتى تنفقوا مما تحبون» (سوره آل عمران ،آيه  )92هرگز به (حقيقت) نيكوكارى نمىرسيد،
مگر اين كه از آنچه دوست مىداريد (در راه خدا) انفاق كنيد ...،به خدمت پيامبر  آمد و
عرض كرد :مىدانى كه محبوبترين اموال من همين باغ است و مىخواهم آن را در راه خدا
انفاق كنم تا ذخيرهاى براى رستاخيز من باشد پيامبر  فرمود :من صالح مىدانم آن را به
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خويشاوند نيازمند خود بدهى ،ابوطلحه دستور پيامبر  را عمل كرد و آن باغ را برخويشان
خود وقف كرد .نيل االوطار ،ج  ،6ص  134.جواهر االخبار در حاشيه بحرز خارج ،5ص
 148.فتح البارى ،ج  ،5ص  284.االصابه فى تمييز الصحابه ،ج  ،1ص  567.تراتيب االداريه
للكتانى ،ج  ،1ص  403.سنن دار قطنى ،ج  ،4ص  186.جامع احاديث الشيعه ،ج  ،8ص
.412
 -7واقدى ،محمد بن عمربن واقد ،المغازى ،ج  ،1ص  262و  263.السمهودى ،وفاء الوفاء
باخبار دارالمصطفى ،تحقيق و تعليق محمد محيى الدين ،بيروت ،لبنان ،دارالكتب العليمه ،ط
 14014 ،4ه  1986 ،م ،ج  ،3ص .288 - 289
 -8مغازى ،همان ،ص  378.تاريخ المدينه ،همان ،ابى الفرج ،عبدالرحمن بن الجوزى ،الوفا
باحوال المصطفى ،تحقيق مصطفى عبدالواحد ،مطبعة السعادة بمصر ،ط  1386 ،1ه’ 1966 ،م،
ج  ،1ص  57.عالمه عسكرى آن جا كه امالك رسول خدا  و منشأ تملك آن حضرت را
درباره آن اموال بيان مىكند ،از جمله امالك آن حضرت وصيت مخيريق را نام مىبرد كه
جهت اطالع بيشتر رجوع شود به :العالمه،العسكرى ،السيد مرتضى ،معالم المدرستين،
المطبعة ،كلينى ،الناشر المجمع العلمى االسالمى ،ج ،2ط  1413 ،3ه  1993 ،م ،ص .141
 -9جهت اطالع بيشتر رجوع كنيد به ابن هشام ،السيرة النبويه ،تحقيق مصطفى السقاء ،ابراهيم
االبيارى ،عبدالحفيظ شلبى ،داراحياء التراث العربى ،بيروت ،لبنان ،بىتا ،ج  ،2ص 164.
 -10حموى ،ياقوت ،معجم البلدان ،دار بيروت للطباعة و النشر 1408 ،ه  1988 ،م ،ج  ،1ص
.512
 -11سمهودى ،وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفى ،بيروت ،لبنان ،دارالكتب العلمية ،ط 14014 ،4
ه  ،ج  ،4ص .1210
 -12النميرى ،البصرى ابو زيد عمر بن شبه ،تاريخ المدينة المنورة ،تحقيق فهيم محمد
شلتوت ،قم ،منشورات دارالفكر مطبعة قدس 1410 ،ق 1368 ،ش ،ج  ،1ص  188.وفاءالوفاء،
همان.
 -13صحيح البخارى ،ابى عبداهلل محمد بن اسماعيل ، ...ج  ،4ص 102.السقالنى ،احمد بن
حجر ،فتح البارى ،شرح صحيح بخارى ،بيروت،لبنان ،دارالمعرفة للطباعة و النشر ،ج  ،6ص
.150
 -14العسقالنى ،احمد بن حجر ،فتح البارى ،شرح صحيح البخارى ،بيروت ،لبنان ،دارالمعرفة
للطباعة و النشر ،ج  ،6ص .150
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 -15ابن ابى الحديد ،شرح نهج البالغه ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،داراحياء الكتب
العربيه 1382 ،ه  ،ج  ،15ص  147و ج  ،16ص .221
 -16العينى ،بدرالدين ابى محمد ،عمدة القارى شرح صحيح البخارى ،ج  ،15ص .20
 -17ابى عمر احمد بن محمد بن عبدربه ،العقد الفريد ،شرح احمد امين ،احمد الزبن ،ابراهيم
االبيارى ،القاهره ،مكتبه النهضة المرتضويه ،ط  1381 ،2ه ق1962 ،م ،ج  ،4ص .283
 -18ابن ابى الحديد ،شرح نهج البالغه ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،منشوارت داراحياء
الكتب العربيه 1378 ،ه ق ،ج  ،1ص .198
 -19همان گونه كه گذشت از جمله صدقات و موقفات رسول خدا  باغهاى مخيريق
است كه نام يكى از آن ها مشربهام ابراهيم است .عمر بن شبه در اين باره مىنويسد :در آخر
باب العوالى مدينه منوره بستانى است كه چون ام ابراهيم همسر رسول خدا  را در آن جا
درد زايمان عارض شد ،دستش را به چوبى گرفته بود و پس از اين كه فرزندش در آن جا
متولد شد آن را به مشربهام ابراهيم نامگذارى كردند كه هم اكنون آن چوب در آن مشربه
معروف است .البصرى ،تاريخ المدينه المنوره ،تحقيق فهيم محمد شلتوت ،قم ،مطبعه قدس،
منشورات دارالفكر 1410 ،ق 1368 ،ش ،ج  ،1ص  173. - 174و درختان اين مشربه از
وادى «مهزور» آبيارى مىشده است .همين مأخذ.
 -20عسكرى ،عالمه مرتضى ،مقدمه مرأة العقول فى شرح اخبار الرسول ،دارالكتب االسالميه،
1404ه ق 1363 ،ش ،ج  ،1ص  127.عالمه عسكرى ،معالم المدرستين ،المطبعة كلينى،
الناشر مجمع العلمى االسالمى ،ج  ،2ص  1413 ،3ه  1993 ،م ،ص .141
 -21مجلسى ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،بيروت ،منشورات مؤسسة الوفاء 1403 ،ه ق ،ط  ،2ج
 ،20ص .173
« -22وادى القرى» درهاى ميان مدينه و شام و از توابع مدينه است .داراى دهات و آباديهاى
زياد و در سال هفتم هجرت با قدرت نظامى ارتش اسالم كه اصطالح ًا مفتوحة عنوة ناميده
مىشود ،فتح شد .ساكنين آن يهودى بوده و هر چه زمين آباد داشتند ،مال مسلمين شد و
رسول خدا  آن را به يهودىها به عنوان مزارعه و مساقات واگذار كرد .السمهودى،
نورالدين ،وفاء الوفاء ،تحقيق محيى الدين ،بيروت ،لبنان ،دارالكتب العميه ،ط  1404 ،4ه ،
 1984م ،ج  ،4ص  1328 - 1329حموى ،ياقوت ،معجم البلدان ،داربيروت ،للطباعة و النشر،
 1408ه’ 1988 ،م ،ج  ،5ص  345.جهت اطالع بيشتر به معجم البلدان كلمه «قرى» و «وادى»
رجوع شود.
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 -23مسكن به كسر كاف اسم مكانى در كوفه است .ياقوت حموى مىنويسد :كنار نهر دجيل
در نزديكى دير جائليق قرار دارد آن جا كه عبدالملك با مصعب در سال  72جنگ كرد و
كشته شد كه قبرش در آن جا معروف است .معجم البلدان ،دار بيروت ،للطباعة و النشر،
 1408ه  1988 ،م ،ج  ،5ص .127
 -24الحرالعاملى ،محمد بن الحسن ،وسائل الشيعه ،بيروت ،منشورات داراحياء التراث العربى،
 1391ه ق ،ط  ،2ج  13.كتاب الوقوف و الصدقات ،باب  ،10ص  ،312حديث  4.الكلينى،
ابى جعفر ،محمد بن يعقوب ،الفروع من الكافى ،تهران ،منشورات دارالكتب االسالميه1391 ،
ه ق،ج  ،7ص  49.كتاب الوصايا ،باب صدقات النبى  و فاطمة و االئمه  ،حديث ،7
مجلسى ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،بيروت ،منشورات مؤسسه الوفاء 1403 ،ه ق ،ط  ،2ج ،42
ص  71 -25و ج  ،41ص .40 - 42
 -26الحر العاملى ،محمد بن الحسن ،وسائل الشيعه ،بيروت ،منشوارت داراحياء التراث
العربى 1391 ،ه ق ،ط  ،2ج  13.كتاب الوقوف و الصدقات ،باب  ،6حديث  ،4ص 304.
محمودى ،محمد باقر ،نهج السعادة فى مستدرك نهج البالغة ،مطبعة النعمان ،النجف االشرف،
ط  ،1ج  ،4ص 6.
 -27معجم البلدان ،ج  ،3ص  386.وفاء الوفاء باخبار درالمصطفى ،تحقيق محمد محيى
الدين ،بيروت ،لبنان ،دارالكتب العلمية ،ط  ،1404 ،4ج  ،4ص .1239
 -28بيهقى ،ابى بكر ،احمد بن حسين بن على ،السنن الكبرى ،بيروت ،لبنان ،دارالمعرفه ،ج ،6
ص .161
 -29الحنفى الزيعلى ،جمال الدين ،ابى محمد عبداهلل بن يوسف ،نصب الرايه الحاديث
الهداية ،داراحياء التراث العربى ،للطباعة و النشر ،بيروت ،لبنان ،ط  1407 ،3ه  1987 ،م ،ج ،3
ص  478.كتاب الوقف.
 -30النميرى ،ابوزيد ،عمربن شبه ،تاريخ المدينة المنورة ،قم ،مطبعة قدس ،دارالفكر 1410 ،ق،
 1368ش ،ج  ،1ص .226
 -31سمهودى ،نورالدين ،وفاء الوفاء ،تحقيق محمد محيى الدين ،بيروت ،لبنان ،دارالكتب
العلميه ،ط  ،1404 ،4ج  ،4ص .1282
 -32وفاء الوفاء ،همان ،ص  1186.ابن شبه ،همان ،ص  224.العباسى ،شيخ احمد بن
عبدالحميد ،عمدة االخبار فى مدينة المختار ،تصحيح شيخ محمد الطيب ،قاهره ،مطبعة المدنى،
 ،1359ص .305
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 -33عمدة االخبار ،همان .تاريخ المدينة ،همان ،ص  224.وفاء الوفاء ،همان.
 -34تاريخ المدينه ،همان ص  225.عمدة االخبار ،همان ،ص  306.وفاء الوفاء ،همان.
 -35تاريخ المدينه ،همان ،ص .224
 -36تاريخ المدينه ،همان ،درباره موقوفههاى حضرت ،صاحب احقاق الحق نيز مواردى را
اين گونه نقل مىكند :در جلد  ،8ص  584از سمهودى نقل كرده كه چشمههايى كه وقف
كرده عبارتند از «عين البحير»«،عين ابى نيزر»« ،عين نوال»«،بغيغات»«،عين خيف االراك»« ،عين
خيف ليلى» و «عين خيف بسطاس» و در ص  585عين بغيغه و ابى نيزر را از معجم البلدان و
شفاء الغليل و وفاء الوفاء نقل كرده است .الحسينى المرعشى ،السيد الشهيد نور اهلل ،احقاق
الحق و ازهاق الباطل به اهتمام حسن الغفارى ،كتابفروشى اسالمى 1384 ،ه ق ،ج  ،8ص
.583 - 592
 -37الدكتور صبحى الصالح ،نهج البالغه ،قم ،منشورات دارالهجرة 1395 ،ه ق ،نامه 24.
محمد عبده ،شرح نهج البالغه ،تحقيق محمد محيى الدين ،مطبعه االستقامة ،مصر ،بىتا ،ج ،2
ص  ،25 - 26نامه  24.ابن ابى الحديد ،شرح نهج البالغه ،بى جا ،منشورات داراحيا الكتب
العربيه 1378 ،ه ق ،ج  ،15ص  146. - 150الخوئى ،حاج ميرزا حبيب اهلل ،منهاج البراعة فى
شرح نهج البالغه ،تحقيق حسن زاده آملى ،تهران ،منشورات مكتبة االسالميه ،چ  1364 ،4ش،
ج  ،18ص .364
 -38النورى الطبرسى ،ميرزا حسين ،مستدرك الوسائل ،تهران ،منشورات المكتبة االسالميه،
 1383ه ق ،ج  ،2ص  511.دعائم االسالم ،همان ،ص  340.كتاب احكام الوقاف ،ص ،10
صدقة على بن ابيطالب.
 -39الشافعى ،ابى عبداهلل محمد بن ادريس ،كتاب االم ،رمضان  1388ه  1986 ،م ،ج  ،3ص
 279و  281.بيهقى ،ابى بكر احمد بن حسين بن على ،السنن الكبرى ،مطبعهدائره المعارف
العثمانيه ،حيدرآباد دكن هند ،چ  1352 ،1ه  ،ج  ،6ص 161.
 -40الكلينى ،ابى جعفر محمد بن يعقوب ،الفروع من الكافى ،تهران ،منشورات دارالكتب
االسالميه 1391 ،ه ق ،ج  ،7ص  48.كتاب الوصايا ،حديث  2و  4.مجلسى ،محمد باقر،
بحاراالنوار ،منشورات مؤسسه الوفاء 1403 ،ه ق ،ط  ،2ج  ،43ص  235.الحرالعاملى ،محمد
بن الحسن ،وسائل الشيعه ،بيروت ،منشورات داراحياء التراث العربى 1391 ،ه ق ،ط  ،4ج 13.
كتاب الوقوف و الصدقات ،ص  ،294حديث .8
 -41وفاء الوفاء ،همان ،ص  1117 .ياقوت حموى ،ابى عبداهلل ،معجم البلدان ،دار بيروت
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للطباعة و النشر 1408 ،ه  1988 ،م ،ج  ،1ص .254
 -42سمهودى ،نورالدين ،وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفى ،ط  1404 ،4ه  ،ج  ،3ص - 999
.998
 -43التميمى المغربى ،ابى حنيفة النعمان ،دعائم االسالم ،قاهره ،منشورات دارالمعارف1383 ،
ه ق ،ج  ،2ص .343
 -44الشيخ الصدوق ،محمد بن على ،من ال يحضره الفقيه ،تهران ،منشورات دارالكتب
االسالمية 1390 ،ه ق ،ط  ،5ج  ،4ص  180.فى الوقف و الصدقه و النحل ،حديث  ،13باب
 128.الحرالعاملى ،محمد بن الحسن ،وسائل الشيعه ،بيروت ،منشورات داراحياء التراث العربى،
 1391ه ق ،ط  ،4ج  13.كتاب الوقوف و الصدقات ،ص  ،311باب  ،10حديث .1
 -45مجلسى ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،بيروت ،منشورات مؤسسة الوفاء ط  1403 ،2ه ق ،ج
 ،100ص  184. - 185مجلسى ،محمد تقى ،روضة المتقين فى شرح من ال يحضره الفقيه،
قم ،المطبعة العلمية ،ج  ،11ص .159
 -46النورى ،الطبرسى ،ميرزا حسين ،مستدرك الوسائل ،تهران ،منشورات المكتبة االسالميه،
 1383ه ق ،ج  ،2ص  511.التميمى ،المغربى ،ابى حنيفة النعمان ،دعائم االسالم ،القاهره،
منشورات دارالمعارف 1383 ،ه ق ،ج  ،2ص  ،344حديث شماره .1289
 -47دعائم االسالم ،همان ،ص  ،339حديث شماره  1271.مستدرك الوسائل ،همان.
 -48كلينى ،ابى جعفر ،محمد بن يعقوب ،اصول كافى ،منشورات دارالكتب االسالميه1388 ،
ه  ،ج  1.كتاب الحجة ،باب االشارة و النص على ابى الحسن الرضا  ،ص ،253 - 256
حديث 15.
 -49العالعلى ،محمد بن الحسن ،وسائل الشيعه ،بيروت ،منشورات داراحياء التراث العربى،
 1391ه ق ،ط  ،4ج  13.كتاب الوقوف و الصدقات ،باب  ،10حديث  ،5ص  314.الشيخ
الصدوق ،محمد بن على ،من اليحضره الفقيه ،تهران ،منشورات دارالكتب االسالميه 13910 ،ه
ق ،ج  ،4ص  184.الكلينى ،ابى جعفر ،محمد بن يعقوب ،الفروع من الكافى ،تهران ،منشوارت
مؤسسه الوفاء 1403 ،ه ق ،ط  ،2ج  ،48ص  281.تاريخ االمام موسى بن جعفر  ،باب
وصاياه و صدقاته صلوات اهلل عليه ،حديث  2.الشيخ الصدوق.
منبع :منابع مالى اهل بيت 
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فصل سوم :
موقوفاتاميرالمؤمنين
سيد احمد اشکوري

مقدمه

شايد بعضي افراد که پيرامون زندگي زاهدانه و کام ً
ال بدون تجمل حضرت اميرالمؤمنين علي 
گفتههايي ميشنوند يا نوشتههايي ميخوانند ،گمان کنند که آن حضرت در فقر و بينوايي روزگار
ميگذرانده و از مال دنيا بهره کافي نداشته است و نميتوانسته در شرايطي بهتر زندگي کند.
آن حضرت به اضافه سهمي که هرساله از غنايم جنگي و بيتالمال داشت ،همواره در اطراف
مدينه به کشاورزي ميپرداخت و بر اثر بصيرت و اطالع کامل در امور کشت و زرع و با
کوششهاي شخصي ،باغها و چشمههايي احداث کرد که ساليانه داراي محصولي فراوان بود و
ميتوان گفت از افراد نسبتا غني مسلمانان آن روز بهشمار ميرفت.
اما انفاق به فقرا و صدقات مستمر به مستمندان و بذل و بخشش به نيازمندان ،هدف واالي آن
حضرت بود و همواره آسودگي ديگران و رفع احتياج مسلمانان را ،حتي بر زندگي روزمره
خود ترجيح ميداد ( ،)1و مخصوصا در روزگار خالفت ظاهريش عم ً
ال نشان داد که خليفه و
رهبر بايد آنگونه زندگي کند که بينواترين افراد مسلمانان زندگي ميکنند تا از وضع خويش
دلشکستگي نداشته باشند و در تحمل ناماليمات و مشکالت روزگار صبر و شکيبايي پيشه
کنند .آن حضرت در پاسخ عاصم بن زياد که بر شدت سختگيري حضرت در پوشاک و
خوراک و ديگر احتياجات روزانهاش اعتراض داشت ،فرمود :خداوند بر امامان عادل واجب
داشته در پايينترين سطح مردمان ضعيف زندگي کنند تا فشار فقر آنان را از پاي در نياورد ()2
وقفنامه عمومي يا وصيتنامهاي که حضرت امير  نوشته و امام کاظم  آن را در روايتي
صحيح نقل ميکند مشتمل بر رقبات و امالک و اموالي است که دليل بر گفتار ماست ،لذا پيش
از برشمردن همه موقوفات آن حضرت عين وقفنامه را ميآوريم و ترجمه ميکنيم تا خواننده
گرامي بينايي بيشتري در موضوع داشته باشد ()3
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علي ابتغا َء وجه ّ
الل ،ليولجني به الجنة و يصرفني به
ّ
هذا ما أوصي به وقضي به في ماله
عبدُالل ٌ
عنالنار و يصرف النار عني يوم ُّ
تبيض وجو ٌه و تسو ُّد وجو ٌه ،أنّ ما کان لي من مال بِيَنْبُع يُعرف
لي فيها و ما حولها ،صدقة و رقيقها ،غير َّ
أن رباحا و أبانَيْ َز َر و ُجبَيرا عتقا ٌء ليس ألحد عليهم سبيل،
ُ
أرزاق أهاليهم.
موالي يعملون فيالمال خمس ِح َجج ،و فيه نفقتُهم و رز ُقهم و
فهم
ّ
و مع ذلک ما کان لي بوادي القري ک ّله من مال لبني فاطمة ،و رقيقها صدقة.
و ما کان لي بدَ يْ َمة و أه ُلها صدقة ،غير أن ُز َريْقا له ُ
ماکتبت ألصحابه ،و ما کان لي بأذِيْنَة و
مثل
ُ
قيريْن کما قدعلمتم صدقة في سبيل ّ
الل.
أه ُلها صدقة ،وال َف َ
کتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بَتْ َلة ،حيّا أنا أو ميّتا ،يُنفق في کل نفقة يُبتغي بها
و إن الذي ُ
الل و وجهه ،و ذويالرحم من بنيهاشم و بنيالمطلب والقريب والبعيد.
الل في سبيل ّ
وج َه ّ
الل ع ّز و ّ
جل في
بن علي ،يأکل منه بالمعروف ،و ينفقه حيث يراه ّ
و إن ّه يقوم علي ذلک
الحسن ُ
ُ
ٍّ
الدين فليفعل إن شاء و
حل مح َّلل ،الحرج عليه فيه ،فان أراد أن يبيع نصيبا منالمال فيقضي به
َ
الحرج عليه ،و إن شاء جعله َسر َِّي ال ِم ْلک ،و إنّ ُولدَ علي و مواليهم و أموالهم إلي الحسن بن
علي.
و إن کانت دا ُرالحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها إن شاء الحرج عليه فيه ،و ان
الل و ثلثا في بنيهاشم و بنيالمطلب،
يقسم ثمنَها ثالثَة أثالث ،فيجعل ثلثا في سبيل ّ
شاء باع ،فانه ِّ
الثلث في آل أبيطالب ،و إنه يضعه فيهم حيث يراه ّ
و يجعل َ
الل.
دَث بحسن َح ٌ
و إن َح َ
حي فانه إلي الحسين بن علي ،و إن حسينا يفعل فيه مثل
دَث و حسين ٌّ
کتبت للحسن و عليه مثل الذي عليالحسن.
أمرت به حسنا ،له مثل الذي ُ
الذي ُ
و إن لبني ابْنَ ْي فاطمة من صدقة علي َ
جعلت البْنَ ْي
جعلت الذي
مثل الذي لبني علي ،و إني إنما
ُ
ُ
الل ع ّز و ّ
الل ـ  ـ و تعظيمهما و تشريفهما و
تکريم حرمة رسول ّ
جل و
فاطمة ابتغا َء وجه ّ
َ
رضاهما.
دَث بحسن و حسين َح ٌ
و إن َح َ
دَث ،فإن اآلخر منهما ينظر في بني علي ،فإن وجد فيهم من
يرضي بهداه و إسالمه و أمانته فانه يجعله إليه إن شاء ،و إن لم يرفيهم َ
بعضالذي يريده فأن ّه
يجعله إلي رجل من آل ابيطالب به ،فان وجود آل ابيطالب قدذهب کبراؤهم و ذووآرائهم ،فأنه
يجعله إلي رجل يرضاه من بنيهاشم.
وإنهيشتَر ُِطعليالذييجعلهإليهأن َ
اللو
يترکالمالعليأصولهويُنفقثمره،حيثأمرتُهبهمنسبيل ّ
ي ٌء منه و اليُوهب و اليُو َّرث.
ذويالرحم من بنيهاشم و بنيالمطلب والقريب والبعيد ،اليُباع ش 
وجهه و
ّ
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[و إنّ َ
رقيقي اللذين في
مال محمد بن علي علي ناحيته ،و هو الي بني فاطمة  ،)4( ]و إن
َ
تبت لي عتقاء.
صحيفة صغيرة الّتي ُک ْ
علي بن أبيطالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم م ِ ْسکن ( )5ابتغا َء
هذا ما قضي به ُ
ّ
بالل
واليحل المريء مسلم يؤمن ّ
والل المستعان علي کل حال،
الل والدا َر اآلخرةّ ،
وجه ّ
واليوم اآلخر أن يقول في شيء َق َضيتُه من مالي و اليخالف فيه أمري من قريب أو بعيد.
أما بعد ،فإن والئدي...
علي في ماله هذه الغد من يوم قدم م ِ ْس َکن .شهد أبوشمر بن أبرهة و َص ْع َص ْع ُة
هذا ما قضي به ٌّ
علي بن أبيطالب بيده لعش ٍر خلون
بن ُص ْو َحان و يزيدُ ُ
ُ
بن قيس و َهيّ ُ
اج بن أبيهيّاج .و کتب ُ
مادياألولي سنة سبع و ثالثين.
من ُج َ
ترجمه

اين آن چيزي است که وصيت نموده و دستور داده است به آن در اموال و داراييش ،بنده خدا
علي ،براي خوشنودي خدا ،تا مرا به واسطه آن به بهشت برد و دوزخ را از من براي خاطر آن دور
سازد و آتش جهنم را بر من روا ندارد در روزي که گروهي روسفيد و گروهي روسياه ميشوند.
وصيت چنين است :امالکي که در «ينبع» و اطراف آن دارم و نسبت آن ها به من شناخته شده
است ،همه آن ها و بندگان در آن ها صدقه است .جز بندگانم «رباح» و «ابو نيرز» و «جبير»
که اين سه تن آزادند و هيچکس بر آن ها تسلطي ندارد .ايشان غالمان مناند و در اموال ياد
شده پنج سال کار ميکنند و حق برداشت مخارج و هزينه زندگي خود و فرزندانشان را دارند.
با حفظ اين مراتب آنچه در «واديالقري» دارم و همه از اموال خودم ميباشد اختصاص به
فرزندان «فاطمه» دارد ،و بندگان در اين امالک صدقهاند (و در راه خدا مصرف ميشوند).
و آنچه در «ديمه» دارم و افرادي که در آن جا هستند نيز صدقه است ،جز «زريق» که مانند
غالمان ياد شده ميباشد .و آنچه در «اذينه» دارم با آنان که در آن جا هستند نيز صدقه است ،و
«فقيرين» ـ چنانکه ميدانيد ـ نيز صدقه است و بايد در راه خدا مصرف شود.
آنچه از اموالم در اينجا ياد کردم همه صدقه الزم قطعي است ،و اين حکم در زندگي و
پس از مرگ من جاري خواهد بود ،بايد در آنچه سبب خوشنودي خدا و در راه
خداست به مصرف رسد و خويشانم از بنيهاشم و بنيمطلب نزديک و دور بهره برند.
نظارت بر اين اوقاف و صدقات با (فرزندم) حسن بن علي است ،از آن ها به قدر ضرورت
خود بدون زيادهروي بهره ميبرد و در مواردي که رضاي الهي در آن است صرف مينمايد ،در
اين کار بر او باکي نيست .اگر خواست بخشي از آن ها را بفروشد تا قرضي را ادا کند ،بفروشد

مجموعهمقاالت(وقف)

205

باکي بر او نيست ،و اگر بخواهد ميتواند امالک برجسته و نفيس قرار دهد .فرزندان علي و
غالمان و اموال وي اختيارشان در دست حسن بن علي است.
و اگر خانه حسن بن علي جز خانه صدقه باشد و خواست که آن را بفروشد ميتواند
بفروشد ،بر او باکي نيست .اگر بخواهد ميتواند بفروشد و قيمتش را به سه بخش تقسيم
کند؛ قسمتي را در راه خدا مصرف نمايد و قسمتي را به بنيهاشم و بنيمطلب و قسمتي را
به فرزندان ابوطالب بدهد ،در مواردي که خدا ميپسندد از اين سه قسم به مصرف رساند.
اگر پيشامدي براي حسن رخ داد (و از اين جهان درگذشت) در حالي که حسين زنده باشد،
اين کارها بدو موکول ميشود ،بايد آنچه را به حسن دستور دادم وي انجام دهد .براي اوست
آنچه براي حسن نوشتم و بر اوست آنچه برعهده حسن بود.
براي فرزندان دو فرزند فاطمه (حسن و حسين) از صدقه علي آن چيزي خواهد بود که براي
فرزندان علي تعيين شد ،و من هرچه براي دو فرزند فاطمه قرار دادم به جهت خوشنودي خداي
ع ّز و ّ
الل و تعظيم و بزرگداشت و رضاي خدا و رسول است.
جل و حفظ حرمت رسول ّ
اگر براي حسن و حسين پيشامدي رخ داد ،آخرين اين دو نفر در فرزندان علي جستجو ميکند،
اگر کسي را از آنان يافت که صالحيت و اسالم و امانت او را بپسندد ،کارها را بدو محول
ميسازد ،و اگر کسي را در آن ها نيافت که واجد شرايط باشد به يکي از فرزندان ابوطالب
که داراي صالحيت باشد کارها را محول ميکند ،و اگر ديد بزرگان و صاحبنظران فرزندان
ابوطالب در گذشتهاند به يکي از مردان بنيهاشم که او را واجد شرايط ميداند ميسپارد.
بر آن کسي که کارها بدو محول ميگردد ،شرط ميشود که اصول اموال را حفظ کند و بهره آن را
الل و بر خويشان از بنيهاشم و بنيمطلب ،دور
انفاق نمايد در آنچه او را بدو دستور دادهام؛ از سبيل ّ
و نزديک .چيزي از آن اصول به فروش نميرسد و بخشيده نميشود و به ارث منتقل نميگردد.
آنچه در اختيار محمد بن علي (ابن الحنفيه) است در اختيار او ميماند و پس از او به
اوالد فاطمه منتقل ميشود ،و آن دو برده که نامشان را در صحيفه کوچک آوردهام ،آزادند.
اين است آنچه علي در اموالش دستور ميدهد ،از روزي که به «مسکن» آمده ،و اين
وصيت براي خوشنودي خدا و پاداش در آخرت انجام گرفته ،و از خدا در هرحال ياري
ميخواهم .بر هيچ فرد مسلماني که ايمان به خدا و روز واپسين دارد ،حالل نيست که
در اموالم کاري کند جز دستوري که دادهام و از نزديک يا دور خالف امر من انجام دهد.
سپس آن حضرت در ادامه وصيّتنامه فرمودند:
اين است آنچه علي در اموال خود دستور ميدهد از روزي که به مسکن آمده است .شاهدان بر اين
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وصيتابوشمربنابرههوصعصعةبنصوحانويزيدبنقيسوهيّاجبنهيّاجميباشند.اينوصيترا
عليبنابيطالببهدستخودپسازگذشتندهروزازجمادياال ّولسالسيوهفتنوشتهاست.
اينک چند موضع از موقوفات حضرت امير  را که نام آن ها را در کتابهاي حديثي و تاريخي
يافتهايم در اينجا ميآوريم با توضيحات مختصر جغرافيايي و بيان بعضي از خصوصيات هريک
از اين موقوفات:
-1االحمر

«الر ْجالء» بين مدينه و شام ،نيمي از آن از موقوفات آن حضرت و نيم ديگر
صحرايي است در َّ
متعلق به وراث بود ()6
-2ادبِية

در صحراي «إضَ م» در أطراف مدينه واقع است ()7
-3اذينة

نام يکي از واديهاي « َقبَل ِ َّية» در أطراف مدينه ميباشد ()8
امالک و بردگان آن جا صدقهاند ،چنانچه در وقفنامه عمومي آمده.

-4األسحن

صحرائي است در حدود «فدک» ()9
-5بِئرالملک

در صحراي « َقناة» واقع است ()10
-6البغي ِبغة

چاهي است در نزديک «رشاء» در اطراف مدينه .از حضرت صادق  از پدرش نقل شده
که چون به علي  پيدا شدن اين چشمه را بشارت دادند فرمود :وارث خوشنود ميگردد،
آنگاه فرمود :وقف است بر مساکين و مسافراني که خرجي راه ندارند و نيازمندان نزديک ()11
-7البغي ِبغات

چند چشمه است در «ينبع» به نامهاي «خَ يْ ُ
ف األراک» و «خَ يْف ليلي» و «خَ يْف بسطاس».
مجموع اين چشمهها را حضرت علي وقف نموده است ()12

مجموعهمقاالت(وقف)
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-8البيضاء

الر ْجالء» داراي مزارع و باغها ()13
صحرائي است در َ
«ح َّرة َّ
-9خانهاي در مدينه

اين خانه در محله «بَني ُز َريْق» در شهر مدينه واقع است و حضرت آن را وقف نمود تا
خالههايش در آن سکني داشته باشند و پس از آن ها در اختيار نيازمندان از مسلمين باشد ()14
-10ديمه

معلوم نشد کجاست .امالک آن جا وقف و بردگان آن صدقهاند جز « ُز َريْق» که آزاد است؛
چنانچه در وقفنامه عمومي آمده.
-11ذات کمات

الر ْجالء» به نامهاي «ذوات العشراء» و «قعين» و «معيد» و «رعوان».
چهار چاه است در َ
«ح َّرة َّ
مجموعا از جمله موقوفات آن حضرت ميباشد()15
-12رعيه

صحرائي است در حدود «فدک» داراي نخل و اندکي آب که از کوه ريزش ميکند ()16
-13عين أبينيزر

چشمهاي است در «ينبع» پُر آب و داراي نخلهاي بسيار ،منسوب به «أبونَيْ َزر» يکي از غالمان
حضرت امير )17( 
-14عين موات

چشمهاي است در «وادي القري» ()18
-15عين فاقة

چشمهاي است در «وادي القري» و «عين حسن» نيز ناميده ميشود ()19
-16عين ينبع

پر آب
«يَنْبُع» دهي است نزديک کوه « َرضْ وي» و از مدينه هفت منزل فاصله دارد ،داراي چشمههاي ُ
و گوارا و زميني حاصلخيز ( )20بعضي چشمههاي آن جا را يکصد و هفتاد چشمه گفتهاند ()21
از عمار ياسر نقل شده که حضرت پيامبر  زميني را از «ذي ال َع ِشيرة» در ينبع به حضرت
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امير بخشيد و عمر نيز در أيام خالفتش قطعهاي در همانجا بدو بخشيد و علي  در
آن جا ملکي ديگر خريد و مجموعا چند چشمه در آن جا داشت و همه را وقف نمود ()22
اين ملک در وقفنامه عمومي ذکر شده با قيد هرچه در اطراف آن است و صدقه بودن بردگاني
که در آن جا به کار مشغولاند جز سه تن از آن ها «رباح» و «ابونيزر» و «جبير» که آزاد ميباشند.
-17فقيرين

نام دو جاست در اطراف مدينه که حضرت پيامبر ـ  ـ به اميرالمؤمنين بخشيده ،و اصل
اين نام به معني چاه يا حفيرهاي است که براي به کار گذاشتن نخل حفر ميکنند ()23
اين زمين حاصلخيز در عصر ما نيز معروف است و به زبان محلي «ال ُف َقيْر» ناميده ميشود ()24
از حضرت صادق  روايت شده که در ينبع چشمهاي احداث کردند ،آبي از آن به طرف
آسمان جوشيد مانند گردن يک شتر ،چون به حضرت أميرالمؤمنين  بشارت دادند فرمود:
به وارث بشارت دهيد ،اين چشمه صدقه و وقف است براي زايران خانه خدا و مسافريني که
نياز به خرج راه دارند ،فروخته و بخشيده و به ارث گذاشته نميشود)25( ...
-18القصيبة

باغي است در حدود «فدک» ()26
-19وادي القري

نام صحراي وسيعي است بين مدينه و شام ،داراي دههاي بسيار و حضرت پيامبر  آن جا
را فتح نموده ( )27حضرت أمير در آن جا امالکي داشت و وقف نمود ،بعضي از آن ها با نام
مخصوص ذکر شده و بعضي را نام نبردهاند.
در وقفنامه عمومي آمده است که براي فرزندان فاطمه  وقف شده و بردگان آن جا صدقه
ميباشند.
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پی نوشتها:

 -1در بحاراالنوار ( 24/ 41به بعد) نمونههايي از سخاي علي  را ببينيد.
 -2کافي . .410/ 2
 -3کافي  ،49/ 7تهذيب االحکام  .146/ 9گويا نسخههايي از اين وصيتنامه نزد سادات
بنيالحسن و بنيالحسين بوده که ابنشبه در تاريخ مدينه ( )225/ 1آن از حسن بن زيد نقل
ميکند. .
 -4در تاريخ المدينة ابنشبه اين جمله بدين صورت آمده« :و ان مال محمد علي ناحية ،و مال
ابني فاطمه و مال فاطمة الي ابني فاطمة» ،و بايد اين عبارت صحيح باشد.
 -5مسکن نام جايي است در کوفه.
 -6تاريخ المدينة ،ابنشبه ،ج ،1ص. .234
 -7همان ،ص. .222
 -8معجم البلدان ،ج ،1ص؛ ج ،4ص. .309
 -9تاريخ المدينة ،ج ،1ص. .225
 -10همان ،ص. .223
 -11همان ،ص. .220
 -12همان ،ص. .222
 -13همان ،ص. .234
 -14تهذيب االحکام ،ج ،9ص. .131
 -15تاريخ المدينة ،ج ،1ص. .224
 -16همان ،ص. .224
 -17وفاء الوفا ،ج ،1ص. .127
 -18تاريخ المدينة ،ج ،1ص. .223
 -19همان ،ص. .223
 -20معجم البلدان ،ج ،1ص.450
 -21عمدة االخبار ،ص. .353
 -22وفاء الوفا ،ص. .1334
 -23معجم البلدان ،ج ،4ص269؛ وفاء الوفا ،ص. .1282
 -24عمدة االخبار ،ص. .318
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 -25کافي ،ج ،7ص54؛ تهذيب االخبار ،ج ،9ص . .148
 -26تاريخ المدينة ،ج ،1ص . .225
 -27معجم البلدان ،ج  ،5ص .345
منبع:ميراثجاويدان
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فصلچهارم:
پيدايش و چشم انداز وقف خانواده
ماجده اسماعيل عبد المحسن
مترجم  :سید باقر حسینی

از نظر تاريخي بايد گفت که نهاد غير انتفاعي وقف  ،نقش قابل توجهي در پيشبرد جوامع
اسالمي همچنين در کمک به دولت اسالمي براي تهيه خدمات اساسي آنطور که هست ايفا
کرده است.اين نهاد از بخش هاي تربيتي بهداشتي حمايت ،زير بناهاي اساسي را تدارک ،
تامين شغل ،باالبردن فعاليت هاي تجاري ،تهيه غذا براي گرسنگان  ،پناه دادن به مستمندان و
نيازمندان و عالوه بر حمايت از بخش هاي کشاورزي صنعتي بدون هزينه براي دولت است.
بهرحال ،اين نقش از پايان قرن نوزدهم تاکنون که دولت ها در کشورهاي مختلف مسلمان
اين حق را به خود دادند که امور حکومتي خود را متمرکز و وقف خانواده را ضبط و
ملغي اعالم کنند ،وخيم تر شده چراکه با انجام چنين کاري ،دولت ها اميد داشتند  ،تمام
مشکالتي که براي اموال وقفي در آن زمان اتفاق افتاد بود را حل خواهند کرد،ولي آن ها
درک نکردند که نقش قابل توجه وقف در طول قرن هاي گذشته  ،را از بين مي برند.
اين مقاله به پيدايش قانون و پيشرفت وقف خانواده خواهد پرداخت .اين مبحث نيز اهميت
ايجاد وقف خانواده در زمان حضرت پيامبر و علل ابطال آن تقريبا در همه کشورهاي
اسالمي از سال هاي  1950ميالدي مطرح خواهد کرد .عالوه برآن ،در اين مقاله توصيه اي براي
بازبيني قانون وقف خانواده و تشويق مردم براي ايجاد وقف هاي جديد تقديم خواهم کرد.
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تعريف و طبقه بندي وقف

واژه هاي وقف (جمع آن اوقاف ) و حبس (جمع آن احباس) ،هردو به معناي متوقف کردن،
جلوگيري کردن ،امتناع کردن يعني الحبس و المنع .واژه تسبيل نيز به همان معني بکاربرده مي
شود ،يعني ،ايثار در راه خدا(في سبيل اهلل ).
وقف را مي توان بدين صورت تعريف کرد:
نگهداري اموال (منقول يا غير منقول) توسط باني(بانيان) و اهداي به ذي ِ
حق انتفاع از نمائات
چه صاحبان حق عموم باشند و يا خانواده.
وقف به سه نوع تقسيم مي شود ،وقف خيري (وقف عموم) ،الوقف االهلي (وقف خانوادگي)
و الوقف المشترک (آميزه اي از وقف عام و خانواده).
وقف خيري /وقف عمومي

موقوفه يک واقف جهت حمايت از رفاه عموم مستمندان و نيازمندان در جامعه است .واقفين
در اين مورد ،اين نوع وقف را به صورت غير منقول مانند ساخت مساجد ،مدارس ،بيمارستان
ها ،دار االيتام و مهمانخانه ها يا اموال غير منقول مانند کتاب ،اسلحه ،غالت ،پول و غيره را
ايجاد مي کنند.
الوقف االهلي /وقف خانوادگي

الوقف االهلي ،الوقف الذري  ،وقف علي الولد همگي مانند هم و به وقف خانوادگي مربوط
مي شود .واقف ،در اين مورد ،اموال خود را وقف فرزندان خود ،نوادگان ،آشنايان يا اشخاص
ديگر که خود تعيين مي کند .اگر افراد ذي نفع به تشخيص واقف ديگرزنده نيستند ،در اين
صورت ،اموال وقفي تنها براي مقاصد رفاه عموم واگذار مي شود .اين نوع وقف توسط
حضرت پيامبر مورد تأييد واقع شد ،چون ايشان اصحاب خود را جهت وقف به نزديک
ترين خويشاوندان تشويق مي کرد .عالوه براين ،حضرت پيامبر اعالم کرد که بهترين کار
نيک ،توجه به خواسته هاي خويشاوندان است که اين عمل ،نيک تر از آن است که صدقه به
متکدي داده شود.
الوقف المشترک  /آميزه وقف عمومي خانوادگي

وقف يک واقف جهت حمايت از عموم و خانواده است ،يعني ،واقف قسمتي از اموال خود را
به خانواده خود وقسمتي ديگر به عموم اهدا مي کند .اين نوع وقف توسط حضرت پيامبر
توصيه و همسران واصحابش بدان عمل کردند.

مجموعهمقاالت(وقف)

213

قانون وقف خانوادگي

قانون وقف خانوادگي از همان قانون وقف عمومي تبعيت مي کند .به عنوان نمونه ،براي اينکه
وقف خانوادگي معتبر باشد ،شرايط و محدوديت هاي مشخصي وجود دارد که توسط اکثريت
فقهاي مسلمان مورد اتفاق قرارگرفته است .ما معتقديم ،در حال حاضر ،طرح اين شرايط و
محدوديت ها بدليل اهميت احياي قانون وقف خانوادگي ،سودمند است.
شرايط اعتبار وقف

پنج شرط اعتبار وقف به شرح زير است:
* واقف بايد عاقل باشد  ،بالغ و حر و وي بايد توانايي انتقال اموال از ملکيت خود به ملکيت خدا
را دارا باشد .اين بدان معني است که وي مالک اين اموال يا از درآمد خود يا از طريق ميراث باشد.
*اموال اهدايي را مي توان منقول يا غير منقول تقسيم بندي کرد.
* واقف بايد يک متولي (مورد اعتماد) منصوب نمايد ،يا خود را منصوب يا شخص معيني
به جهت اداره امور و مديريت وقف تعيين کند .وي نيز بايد حق تعيين جانشين متولي
خود در صورتي که متولي فوت کند يا ناتوان از انجام وظايف خود شود ،داشته باشد.
* افراد ذي نفع بايد توسط واقف در باره وقفيه (عمل وقفي) خود ،تعيين شوند .اين افراد ذي
نفع را مي توان يا خويشاوندان واقف يا براي عموم در صورتي که آنان وقف را در خصوص
مسجد ،مدرسه ،بيمارستان و غيره باشد.
*ايجاد وقف مي تواند شفاهي ،يعني ،کالمي همراه باعملي ،چون ساخت مسجد و دعوت
مردم به نماز خواندن در آن باشد .يا وقف نيز مي تواند به شکل نوشته موسوم به عمل وقف
باشد .از آن جائي که اين اعالم وقف به صورت نوشته توسط فقيه مسلمان بيشتر از نوع شفاهي
آن سفارش شده است ،ما سفارش مي کنيم اگر همه سوابق و مستندات در پوشه هاي مناسبي
در کامپيوترها به عنوان ذخيره حفظ و نگهداري شود ،بهتر است .اين امر از طرفي بر مديريت
مناسب تأکيد دارد ،و از طرفي ديگراسناد را براي نسل آينده حفظ مي کند.
محدوديت هاي کليدي وقف خانوادگي

فقهاي مسلمان در باره محدوديت هاي وقف ،متفقند همين که اموالي به عنوان وقف شامل
وقف خانوادگي بحساب آيد ،بايد تحت سه محدوديت کليدي قرار بگيرد.
* قطعيت

مهم ترين شاخص وقف است زيرا که اجماعي ميان فقهاي مسلمان وجود دارد که واقف نمي
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تواند اهدا را که از قبل به عنوان وقف اعالم کرده است ،باطل کند .اين يعني همينکه يک واقف
اعالم کند که اموالش وقف(عمومي يا خانوادگي) است ،قطعيت پيدا مي کند و وارثان وي
نمي توانند اعتبار آن را عوض کند .اين محدوديت ها تأکيد دارند که تا آن جايي که وقف براي
اهداف انساني واگذار شده ،واقف يا نوادگان ايشان هيچگونه حق استرداد آن را ندارند .بنابراين،
در اين صورت ،اين امر به سود دهي اکثريت مردم ادامه و واقف ،در همان حال ،از خدا سبحانه
و تعالي ثواب مي گيرد.
* ابدي بودن

وقف درست از لحظه واگذاري است .اکثريت فقهاي مسلمان متفقند که وقف از لحظه واگذاري
ابدي مي شود .اين مهم  ،از طرفي ،تأکيد دارد که هيچ مصادره اموال وقفي توسط دولت يا افراد
صورت نمي گيرد .و از طرف ديگر ،اين امر تآکيد دارد که هيچ مصادره اموال وقفي توسط دولت
يا افراد صورت نمي گيرد .و از سوي ديگر ،اين امر بر حمايت منظم و مستمر از وقف نسبت
به خرج براي اماکن خيريه چون مسجد ،بيمارستان ،دارااليتام ،مدرسه و غيره تآکيد مي کند.
برخي بر اين باورند که غير قابل انتقال بودن وقف از لحظه اعالم آن است .اين مهم از لحظه
انتقال اموال وقفي به خدا ،شروع مي شود ،اگر چه حق انتفاع از مستغالت غير از آن استنباط
مي شود ،بتواند به نفع انسان باشد .همه فقها متفق القول هستند که هيچ کس نمي تواند آن
را مصادره کند و بنابراين اموال وقفي همچون سرمايه مسدود ( بلوکه شده) است .اموال غير
قابل انتقال نمي توانند در معرض فروش ،حل و فصل ،رهن ،هديه ،ميراث يا هرگونه مصادره
همانطورکه در حديث زير مشخص شده است .همه اين شرايط و محدوديت ها براي نسل
هاي حال و آينده سودمند خواهد بود.
پيدايش وقف خانوادگي

اگر چه خداوند سبحانه و تعالي به واژه وقف در قرآن اشاره اي نکرده است ،اما چند آيه اي در
باره مسائل نيکوکاري حامل اصل وقف ،همانطورکه در آيه زير بدان اشاره شده است ،وجود
دارد.
يم
ل َ ْن تَنالُوا الْب ِ َّر َحتَّى تُنْفِ ُقوا م ِ َّما ت ُِحبُّونَ َو ما تُنْفِ ُقوا م ِ ْن َش ْ
يءٍ َفإ ِ َّن اهللَ ب ِ ِه َعل ِ ٌ
ابو طلحه اين آيه قرآني را تفسير کرده بود .عبيد اهلل يکي از اصحاب حضرت پيامبر
عزيزترين باغ خود به نام  -بروحه -پر از نخل که روبروي مسجد النبي بود را وقف کرد.
حضرت پيامبر به آن جا مي رفت و از آب شيرين آن مي نوشيد .لذا ،هنگامي که اين آيه
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نازل شد ،ابو طلحه به حضرت پيامبر گفت:
اي رسول خدا! خداوند سبحان مي فرمايد :شما به نيکي (پاداش بهشت) نخواهي رسيد ،مگر اينکه
آنچه را که دوست مي داريد ،در راه خدا انفاق کنيد .و بدون شک ،باغ نخل  -بروحه -عزيزترين
اموال من است .بنابراين ،من مي خواهم آن را به عنوان کارنيک  ،در راه خدا بدهم .توقع ثواب آن
را از خدا دارم .اي رسول خدا! آن را ،هرجا که خدا مي خواهد ،خرج کن .در اين باره ،حضرت
پيامبرفرمود :اين اموال مناسبي است .اي ابو طلحه ! آنچه را که گفتي ،شنيدم .و من فکر مي کنم
مناسب است که آن را به خويشوندان خود بدهي .ابوطلحه گفت :اي رسول خدا! اين چنين
خواهم کرد .ابوطلحه ،سپس ،آن باغ را در ميان خويشاوندان و پسر عموهاي خود تقسيم کرد.
پيامبر اکرم ، در بسياري از احاديث ايجاد وقف خانوادگي را تشويق کرده است .به عنوان
نمونه ،حديث زير نه تنها ايجاد وقف خانوادگي را مشخص مي کند ،بلکه قانون و مديريت آن
را نشان مي دهد:
ابن عمر نقل کرد :در زمان حيات پيامبر اکرم ، عمر قسمتي از اموال خود را ،يعني باغ خرما
به نام  -صمغ -داد .و سپس گفت :يا رسول اهلل! اموال بسيار گرانبها دارم و مي خواهم به عنوان
امر خير بدهم .پيامبر اکرم فرمود:
آن را به عنوان وقف ،همراه با زمين و درختان ،بدهيد ،به شرط اينکه زمين و درختان نه
بفروش برسند ،نه اهدا شوند و نه به ارث گذاشته شوند ،اما ميوه ها در راه خير مصرف شوند.
بنابراين ،عمر آن را وقف کرد .در راه خدا ،آزادي برده ها در راه مستمندان ،مهمانان ،مسافرين
و خويشاوندان بود .شخص شاغل به عنوان مدير آن مي تواند به طور معقول و منصفانه از آن
بخورد و اجازه دهد دوست خود از آن ميل نمايد به شرط اينکه قصد ثروتمند شدن از آن را
نداشته باشد.
حديث فوق قوانين بسياري را به تصوير مي کشد .در مثال نخست ،همينکه اموال وقف شود،
نبايد فروخته يا به ارث برده يا به عنوان هديه داده شود .دوم اينکه ،بستگي به واقف دارد که
کسي يا نهادي احساس کند بيشتر بدان نياز دارد ،يعني ،به عموم يا به خانواده اش وقف نمايد.
در اين صورت ،خليفه عمر هر دو را به عموم و خانواده اش اختصاص داد .سوم اينکه اداره
امور وقف نيز از زماني که خود واقف وقف خود را اداره نمايد ،مشخص مي شود ودر همان
وقت وي مي تواند تا زماني که انسان زنده اي به طور معقول از آن استفاده نمايد.
نمونه هاي مشابه از اصحاب رسول اکرم چون الحميدي و شيخ البخاري که نام صحابه  ،وقف
ها و استفاده هاي آن را برده است ،به استحضار رسيد .وي گفت که خليفه ابوبکر خانه اش را به
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فرزندانش وقف کرد ،عمر بن الخصاب زمين خود در -صمغ -را به فرزندان خود وقف کرد .سعد
بن ابي وقاص خانه اش در مدينه و مصر را به فرزندان خود وقف کرد .زبير بن عوام خانه هاي
خود در مکه و مصر و پول اش در مدينه را به فرزندان خود وقف کرد .عمر بن عاص خانه اش
در مکه را به فرزندانش وقف کرد .و حکيم بن حزام خانه هاي خود در مکه و مدينه را به فرزندان
خود وقف کرد .عالوه بر اين ،اکثر همسران حضرت پيامبر وقف خانوادگي داشتند .به عنوان
نمونه ،عايشه ،ام سلمه ،ام حبيبه ،صفيه و حفصه اموال خود را به بنفع خويشاوندان وقف کردند.
همه اينها مثال هاي مناسبي هستند که وقف خانوادگي را از زمان حضرت پيامبر را نشان
مي دهد .اين گواه مناسبي براي کشورهايي که اين نوع وقف را امروزه فسخ کرده اند ،مي باشد
و ما آن را در زير به بخث خواهيم گذاشت.
تغيير و تحوالت وقف خانوادگي

سوء مديريت قضيه وقف خانوادگي از زمان ممالک شروع شد .اما بدليل قدرت فقهاي مسلمان
طي آن دوره که در برابر سالطين و حاکمان مقاومت مي کردند و از هرگونه ضرر به اموال
وقفي جلوگيري مي کردند ،نهاد وقف زنده ماند .پيش از دوره ممالک  ،هيچگونه زمين وقفي
کشاورزي نبود ،زيرا که در آن دوره همه زمين ها متعلق به دولت بود ،يعني ،مالکيت را مجددا
بدست آورد ،و آنچه را که به شهروندان عادي و کشاورزان صرفا حقوق مالکيت و حق انتفاع
از مستغالت غير بود .با اين وجود ،در دوران ممالک ،وقف زمين کشاورزي مجوز داشت
مردم ،از آن زمان به بعد ،شروع به وقف بسياري ،از جمله زمين هاي کشاورزي کردند .افزايش
تعداد وقف ها ،دولت را مجبور به ايجاد سه وزارتخانه نظارت بر چنين وقف هايي کرد :ديوان
االحباس و المساجد ،ديوان الحرمين الشريفين و ديوان االوقاف االهليه .سوء مديريت امنا،
باگذشت زمان و افزايش تعداد اموال وقفي ،به وقوع پيوست .اين قضيه اوضاع را بدتر کرده
بود .به عنوان نمونه ،بعضي از امنا سعي مي کردند بعضي از اموال وقفي را از راه استبدال مصادره
کنند .نمونه مناسب اين مورد ،در کتاب خطط المقريزي بدان اشاره شده است .ايشان مي گفت
که امين جمال الدين يوسف دو شاهد آورد که به قاضي القضاه کمال الدين شهادت بدهند که
وقف همسايه به آن ها ضرر رسانده است .لذا ،آن اموال وقفي باپول معاوضه و سپس امين آن
را گرفت .اما فقهاي مسلمان در آن وقت قوانين و مقرراتي براي حمايت از هرگونه آسيب به
اموال وقفي صادر مي کردند .به عنوان نمونه ،در باره آن مورد ،فتوايي که تبادل اموال وقفي تنها
براساس تبادل هرگونه اموال وقفي با اموال ديگر صادر کردند .عالوه براين ،در دوران الضاهر
بيبرز که سعي مي کرد تمام زمين ها از جمله زمين وقفي را مصادره کند ،امام محيي الدين
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النووي از انجام چنين کاري بازداشت .بهرحال ،ماليات برزمين هاي ملکي از جمله زمين وقفي
ماليات وضع کرد .محمد علي پاش همان کار را تکرار کرد .مضاف براين ،برقوق اتابک در
قرن هشتم تالش کرد تا وقف خانوادگي را لغو کند .دليل وي اين بود که اغلب اين وقف ها
براساس زمين ملکي دولت ،يعني ،زمين  -ميري -بود .بنابراين ،اکثر وقف هاي حکام ،چون
وقف خانوادگي ،وقف هاي غير مناسب بودند .لذا ،فتوايي از سوي فقهاي مسلمان در باره اين
قضيه صادر گرديد .اين فتوا مي گويد که هرگونه وقف خانوادگي درباره زمين  -ميري -بايد
لغو شود ،به استثناي وقف عمومي .بااين وجود ،در سال  827هجري ،وقتي که حکام شروع
به وقف مشترک ،يعني ،خانوادگي و عمومي در زمين هاي  -ميري -کردند ،اين قانون مشکل
ديگري را ايجاد کرد .با انجام چنين کاري ،آنان از لغو وقف خود اجتناب کردند ،زيرا که اين
وقف عمومي بود ،اما هدف اين قضيه اختصاص سهم بزرگ در آمد براي خانواده است.
در اواخر امپراطوري عثماني و در قرن  19رژيم سلطان محمود دوم اصالحاتي صورت گرفت
که منجر به جدايي دولت از دين شد .اين اصالح برنهاد وقف اثر کرد و وزير اوقاف از فقهاي
مسلمان جدا شد .هدف اين اصالح ادغام مراکز محلي و نظارت بروقف موجود با دفتر مرکزي
استانبول است .مديران وقف جديد جهت اداره امور اوقاف منصوب شدند .در همان وقت  ،فقهاي
مسلمان که زير نظر مستقيم دولت کارمي کردند ،کنترل اموال وقفي را از دست دادند ،يعني ،تمرکز
امور باعث تضعيف مقام آنان در جامعه شد .اين امر منجر به گسترش سوء مديريت و خرابي
خود سامانه وقف شد ،زيرا که بسياري از مديران انتصابي بامسائل حقوقي اين نهاد آشنا نبودند.
ايجاد تمرکززايي وقف دري براي بسياري از مشکالت بازکرد .به عنوان نمونه ،بيکاري را ايجاد
کرد ،زيرا که امنا توسط واقف منصوب مي شدند (در بسياري از موارد ،پسران واقف) و به
حقوق ماهانه وابسته بودند تا اداره وقف خود .عالوه براين ،سوء مديريت در درون خود نهاد
اتفاق افتاد ،زيرا که اکثر اموال وقفي با مديريت امناي انتصابي که هيچ قصد حمايت از اين
اموال را نداشتند ،بود .اين امر بغير از دريافت حقوق ماهانه يا داشتن فرصت جمع آوري مال
از عايدات وقف براي خود بود .اين امر ،به نوبه خود ،بسياري از اموال وقفي را بال استفاده
کرده است ،زيرا پول کافي نبود آن ها را نگه دارد .مضافا ،افراد ذي نفع اصلي باسود شروع
به دريافت قرض کردند و محصوالت کشاورزي خود را از زمين وقفي گرو مي گذاشتند .اين
عمل منجر به اينکه قرض دهندگان دست هاي خود را برروي محصوالت کشاورزي زمين
هاي وقفي قرض گيرندگان بگذارند .عالوه بر اين ،مردم شروع به ايجاد وقف خانوادگي
کردند تا دختران خود را از ارث محروم کنند .اين وضعيت تا زمان رژيم محمد علي پاش در
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قرن  19ادامه داشت .وي از ميان دو ميليون زمين کشاورزي که به صورت زمين وقفي شده
بود 600000 ،فدان پيدا کرد ،يعني ،يک سوم زمين کشاورزي وقفي بدون پرداخت ماليات
بود .اين بار دوم وضع ماليات بر اموال وقفي بود .اما اين بار ،وي نيمي از ماليات بر زمين
وقفي را وضع کرد ،در حالي که ايشان تمام ماليات برزمين هاي کشاورزي خصوصي وضع
کرد .زيرا اکثر مردم با اين سياست موافق نبودند و ادعا مي کردند که عايدات همه اين وقف
ها حمايت از همه مساجد بود .محمد علي براي حفظ مساجد تالش بسياري کرد و ماليات
تمام بر زمين وقفي کشاورزي مانند زمين هاي ملکي خاص ديگر ،وضع کرد .عالوه بر اين،
بدليل مشکالتي که از تمکززايي مديريت وقف  ،مرقوم در باال و بجاي يافتن راه کارهايي
جهت حل آن معضالت ،محمد علي پاش بدنبال فتوايي که به اول اجازه ضبط همه اموال
وقفي چه خانوادگي و چه عمومي بود .وي ،براساس اعتراضات سه فقيه مسلمان عبد اهلل بن
مسعود ،عبداهلل بن عباس وقاضي شريح نسبت به ايجاد وقف ،همه اموال وقفي را در سال
 1862لغو کرد .اين کار ،تقريبا در همه کشورهاي خاورميانه که تحت سلطه امپراطوري عثماني
بودند ،دنبال شد .اگر چه وي در کاهش ايجاد اموال وقفي جديد موفق شد ،اما ،بهرحال،
ايشان نمي توانست مانع از ايجاد وقف هاي جديدي توسط مردم و خويشاوندان خود شود.
عالوه براين ،استعمار تقريبا در همه کشورهاي اسالمي تشنج زا بود .خرابي اين نهاد حتي پس
از استقالل از حکومت استعماري همراه با مشکالت و لغو وقف خانوادگي ادامه داشت.
لغو وقف خانوادگي

آغاز انقالب در  23ژوالي  1952در مصر شاهد نقطه آغازين لغو وقف خانوادگي نه تنها
در مصر شد ،بلکه در سوريه ،تونس و پس از آن در ساير کشورهاي مسلمان بوده است.
عالوه براين ،اين قانون به وزارت اوقاف که در سال  1913ايجاد شده بود ،حقوق بسياري
براي اموال وقفي داده بود .به عنوان نمونه ،اين قانون اين حق را داده است که تمام وقف
عمومي را مديريت ،حق تغيير شرايط واقف و حق ابطال وقف به واقفين را داده است .نتها
اين امر ،بلکه مردم را از ايجاد وقف هاي جديد نااميد کردند .لذا ،بسياري از واقفين شروع
به لغو کردن اموال وقفي خود ،به استثناي وقف مساجد ،کردند .اين امر ،در نتيجه سوء
مديريت اموال وقفي ،همانطور که در باال ذکر شد ،بخصوص وقف خانوادگي که در آن دوره
اهداف را محقق نمي سازد ،شروع شد .در واقع و بدليل نظارت نامناسب و سوء مديريت
اموال وقفي قديمي براي خانواده ها ،اختالفات متعددي و موارد غير نظامي اتفاق افتاد که
روحيه برادري را تضعيف کرد و منجر به دشمني و نفرت در ميان اعضاي خانواده گرديد.
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عالوه براين ،دولت متوجه شد که اين امر قسمت عظيمي از ثروت ملي که از بهره گيري
مناسب آن به نحوي که به جامعه سود برساند و شايسته احزاب باشد ،جلوگيري بعمل آيد.
مشکالت اشاره شده در فوق در باره وقف خانوادگي به عنوان عامل تشنج زا در مصر براي
ضبط و لغو وقف خانوادگي عمل مي کرد .در سال  1952اولين قانون شماره  180به منظور لغو
وقف خانوادگي صادر شده است .بدنبال آن قانون شماره  525صادره در سال  1954به وزارت،
حق و ضبط و لغو هرگونه وقف خانوادگي و مبادله آن باپول و تقسيم سهام بين اعضاي
خانواده را داد .در سال  1958قانون ديگري به شماره  122صادر شد که به وزارت اوقاف حق
مديريت همه اموال وقفي را داد .بنابراين ،تمرکززايي مديريت وقف نه تنها در مصر بلکه در
اکثر کشورهاي اسالمي به وقوع پيوست.
فراخوان قانون نوين وقف خانوادگي

از نقطه نظرات فوق متوجه مي شويم که هر وقت سوء مديريت يا آزاررساني ها براي وقف
خانوادگي اتفاق مي افتاد ،دولت يا حکومت فورا بدنبال فتوا مي افتاد تا براي چنين وقفي راه و چاره
حمايتازوقفخانوادگيموردنظرحضرت پيامبروعاملبهاصحابوهمسرانويراضبط
و يا لغو مي کردند .ما نير متوجه شديم بجاي اينکه هر کس در اين راستا به اين اموال مانند روزهاي
صدر اسالم آسيب مي رساند ،تنبيه مي شد ،حکومت اين آزاررساني ها را تحمل کرد .قاضي القضاه
هر اميني که گناه سوء مديريت در چنين اموالي وي ثابت مي شد ،اورا در مالء عام تنبيه مي کرد.
لذا ،ما اعتقاد داريم وقت آن رسيده است که قانون وقف را بازبيني و مردم را به ايجاد وقف
خانوادگي به سود آنان ،خانواده ها و عموم باشد با درنظر گرفتن توصيه هاي زير ،تشويق نمائيم .
*توصيه مي شود اين قانون که حق مصادره و لغو وقف خانودگي به حکومت در تمام
کشورهاي مسلمان با پيروي از همان قانون مي دهد ،بازبيني گردد.
* توصيه مي شود به واقفين حق مديريت وقف خود داده و حکومت و يا نهاد مذهبي به
عنوان مجمع ناظر بتواند امنا را در صورت هرگونه سوء استفاده از اموال وقفي تنبيه نمايد.
* همچنين توصيه مي شود هيئت وقف ايجاد گردد .در اين هيئت اعضا از ميان واقفين انتخاب و بر
مديريتوقفخودنظارتنمايند.همچنينسپاسگزاريمکهافرادازدولتيانهادومذهبيبهعنوان
عضو در اين هيئت دعوت و ارشادات خود را به واقفين به منظور نظارت مستقيم بر امنا ابالغ نمايند.
* اگر چه ما به انعطاف بيشتر در ايجاد وقف خانوادگي توصيه مي کنيم .بهرحال ،ايجاد
چنين وقفي ،در صورتي که حاکم شرع متوجه شود که قصد واقف ضد منافع اسالم ،مانند
محروم کردن بعضي اعضا از ميراث يا وصيت نامه هاي خود شود ،بايد محدود گردد.

220

چشم در چشم آفتاب

در پايان ،اميد است که با طرح نقش تاريخي دولت اسالمي نسبت به نهاد وقف ،حکومت ها در
کشورهاي مسلمان قانون وقف خانوادگي را بازبيني و واقفين جديد جهت ايجاد اين نوع وقف
با دادن اختيارات در مديريت وقف خود ،تشويق نمايند .بهرحال ،نظارت مستقيم حکومت يا
نهاد ديني بر امنا بسيار توصيه مي گردد.
منبع :فصلنامه وقف میراث جاویدان ش 69
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فصلپنجم:
تاثير وقف و امور خيره در ايجاد زمينه هاي نيل به اتحاد ملي و انسجام
اسالمي
چکيده

در اين مقاله به تبيين تأثير وقف و امور خيريه در فراهم نمودن زمينه هاي نيل به اتحاد ملي و
انسجام اسالمي مي پردازيم .منافع حاصل از وقف و امور خيريه در دو بعد مادي و معنوي،
مي تواند در کاستن مشکالت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مردم و پيشرفت مادي و معنوي
جوامع مؤثر باشد.
الف .وقف ،در بعد مادي ،قادر است با ارائه و توسعه ي الگوهاي اقتصادي ،باعث فقرزدايي و
بهبود وضع معيشتي مردم شود .از نتايج شکوفايي اقتصادي ،کاهش بزهکاري و افزايش امنيت
اقتصادي خواهد بود که مي تواند منجر به آسودگي خاطر جامعه ،تفرقه زدايي نسبي و رشد
همدلي گردد.
ب .وقف و امور خيريه در بعد معنوي نيز با ايجاد الگوهاي فرهنگي و توسعه ي فضاي
روحاني ،با استفاده از تعاليم انسان ساز قرآن و عترت ،مي تواند به ارتقاي فرهنگ جامعه و
فقرزدايي فرهنگي کمک نمايد .درک صحيح واقعيت ها و موقعيت ها سبب افزايش روابط
عاطفي ميان مردم مي شود و همدلي معنوي را در پي خواهد داشت.
تالقي اين دو محور يعني«شکوفايي اقتصادي» و«تعالي فرهنگي و معنوي» در يک جامعه ،مي
تواند زمينه هاي زدودن اختالف و تفرقه را فراهم کند و امت را به سوي يکپارچگي رهنمون
سازد .بنابراين مي توان پذيرفت که سنت وقف و امور خيريه در نهايت مي تواند تأثيري مهم را
در دست يافتن به اتحاد ملي و انسجام اسالمي داشته باشد .در پايان نيز به تأثير اوقاف و امور
خيريه در عرصه هاي جهاني ،از جمله همياري و اتحاد کشورهاي اسالمي در تأسيس بنياد
جهاني وقف و سازمان رابطه العالم االسالمي در دهه ي اخير اشاره خواهد شد.
کليد واژه ها :اتحاد ملي ،انسجام اسالمي ،اقتصاد ،فرهنگ ،فقر ،وقف.
يکي از آرزوهاي پيامبران و مصلحان اجتماعي ،در طي تاريخ ،رسيدن به يکپارچگي ،انسجام
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و اتحاد جوامع بشري بوده است .تعاليم رسوالن اولوالعزم و پيامبران و اوصياي الهي بر حول
ص ُموا ب ِ َحبلِ اهلل ِ
اتحاد ميان انسان ها با رويکرد خدامحوري و پرهيز از تفرقه دور مي زندَ « .واعتَ ِ
ذين تَ َف َّر ُقوا َواختَ َل ُفوا مِن بَع ِد َما جاء ُه ُم
َج ِميع ًا َو َل تَ َف َّر ُقوا» (آل عمران )103 :و« َو َل ت َُکونُوا َکالَّ َ
ذين َو َل تَتَ َف َّر ُقوا فِي ِه» (شوري .)13 :به رغم سعي بليغ
البَ ِّينَ ُ
يموا الَّ َ
ات» (آل عمران )105 :و«اَن اَق ِ ُ
سفيران الهي ،مصلحان و خيرانديشان ،مسأله ي اتحاد ملي ،جز در مواردي اندک و زمان هايي
کوتاه ،به طور کامل تحقق نيافت .بسياري از اديان تحقق اين آرزو را در پايان دنيا پيش بيني کرده
اند .آمدن مصلح جهاني و سر و سامان دادن به امور مردم و ايجاد اتحاد واقعي ميان امت ها از
رؤياهاي بشريت بوده است .مباني اعتقادي اسالم نيز ظهور حضرت حجت(عج) در آخرالزمان
را به عنوان يک امر تخلف ناپذير مطرح کرده است که نتيجه ي آن يکپارچگي و اتحاد و
ين آ َمنُوا م ِ ُ
الصال ِ ِ
حات لَيَستَخل ِ َف َّن ُهم
نکم َو َع ِم ُلوا َّ
انسجام حقيقي ميان مردم دنيا است« َو َعدَ اهللُ الَّ ِذ َ
فِي ا َال ِ
رض( »...نور )55 :يعني :خداوند به کساني از شما که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته
انجام داده اند ،وعده داده است که آنان را در زمين ،به يقين جانشين گرداند...
هر يک از اديان الهي براي رسانيدن کشني بشريت به ساحل اتحاد و انسجام ،قوانين و مقرراتي
را براي پيروان خويش ارائه نمود .اين قوانين به دست پيامبران و اوصياي ايشان به مردم ابالغ
مي شد .احکام انسان ساز و جامعه پرداز در اديان الهي براي اصالح شؤون دنيوي و امور معنوي
انسان ها و بر طرف نمودن تفرقه و اختالف ،تشريع شده استَ ...« .فبَ َع َ
ِين
ين ُمبَ ِّشر َ
ث اهللُ ال َّنب ِ ِّي َ
الح ِّق لِيَ ُ
ين الن ِ
َّاس فِي َما اختَ َل ُفوا فِي ِه( »...بقره )213 :يعني:
حک َم ب َ َ
َو ُمن ِذرِ َ
ين َوأن َز َل َم َع ُه ُم ال ِکتَ َ
اب ب ِ َ
...پس خداوند پيامبران را مژده آور و بيم دهنده برانگيخت و با آنان کتاب آسماني را به راستي
فرو فرستاد تا ميان مردم در آنچه اختالف داشتند ،داوري نمايند. ...
دين اسالم نيز به عنوان آخرين دين الهي و نسخه ي نهايي هدايت بشر ،دستورها و قوانيني
را تشريع نمود که در صورت عمل به آن مي توان به وحدت و همدلي و يکپارچگي دست
يافت(طباطبايي ،محمد حسين ،الميزان ،ج  ،6ص  .)229به اعتقاد عالمه طباطبايي عاقبت اين
قوانين ،جهان اسالم را به سوي وحدت خواهد برد( .همان ،ج  ،2ص )168
از نيازهاي انسان ،ايجاد ارتباط با همنوعان و احساس يکي بودن و انس با ديگران است که در
قالب وحدت اجتماعي جلوه مي نمايد .انساني که بر اساس فطرت پاک الهي ،رشد يابد هرگز
نمي تواند نسبت به زندگي و سرنوشت همنوعان و کساني که با او ارتباط دارند ،بي توجه باشد.
چوعضوي به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
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در سطح باالتر ،معموالً مردم يک جامعه نمي توانند در برابر ساير جوامع بي اعتنا باشند .در
يک نگاه مثبت ،مي توان به کمک هاي مردمي يک کشور به کشور ديگري که دچار حوادث
طبيعي يا جنگ شده اند اشاره کرد .وجود فراخوان هاي عمومي ،جمع آوري کمک هاي بين
المللي و مشارکت مؤسسات خيريه جهاني در مواقع اضطراري از نمونه هاي همياري و همدلي
و تعاون بين المللي است.
يکي از تمهيداتي را که در اسالم جهت برطرف نمودن مشکالت مادي و حتي معنوي مردم و
زدودن دغدغه هاي مالي و جلوگيري از تفرقه و انحراف ،انديشيده است ،سنت وقف مي باشد.
سنت وقف و خيرات و مبرات عاملي مؤثر در اتحاد ملي و انسجام اسالمي

با توجه به احکام اسالمي مانند زکات ،انفاق ،خمس و وقف مي توان استنباط نمود که جهت
گيري کلي دين اسالم ،دستگيري از قشر ضعيف جامعه و کمک به تعالي و ارتقاي آنان مي
باشد .اهداي قسمتي از اموال توانمندان و توزيع آن ميان مستمندان و نيازمندان تأثير بسزايي در
حل معضالت اجتماعي و اقتصادي دارد .نتيجه آنکه عطوفت و رأفت اسالمي باعث همدلي
و ايجاد ارتباط معنوي ميان مردم مي شود و به نوعي به پديد آمدن اتحاد و انسجام در جامعه
کمک مي کند .وقف يکي از سنت هايي است که با همين هدف تشريع شده است.
شخص واقف که قسمتي از ثروت خويش را براي استفاده ي ديگران و حل مشکالت اقتصادي
و اجتماعي آنان از اموال خود خارج مي کند ،در حقيقت ،حکمي از احکام خداوند را گردن مي
نهد و به رغم حب انسان به مال و ثروت ،بخشي از آن را در راه خدا وقف مي کند( .سازمان
اوقاف ،وقف ميراث جاويدان ،ش  ،1372 ،2ص )5
گروهي از صحابه ي پيامبر از خود موقوفاتي را به يادگار گذاشتند ،تا آن جا که جابربن
عبداهلل انصاري مي گويد :از ياران پامبر کسي نبود که توانايي مالي داشته و چيزي را وقف
نکرده باشد(موسوي خميني ،روح اهلل ،تحرير الوسيله ،ج  ،2ص  .)62ائمه ي اطهار خود
در اجراي سنت وقف پيشقدم بودند؛ امام علي چاه ها و باغ هاي بسياري را که به دست
خود احداث فرموده بود ،در راه خدا و مسلمانان وقف کرد .برخي از اين چاه ها هنوز در کشور
عربستان با عنوان«آبار علي» (چاه هاي علي) شناخته مي شود و مورد استفاده است(شهابي ،علي
اکبر ،تاريخچه ي وقف در اسالم ،ص  .)21فهرست موقوفات و وقف نامه هاي امام علي
در گزارش هاي تاريخي آمده است ،اين وقف نامه ها خود همواره يک منبع الهام بخش ،براي
مسلمانان در طول تاريخ بوده است ( .)http://daneshnameh.roshd.irرفع بسياري از
نيازمندي هاي مستمندان و گشوده شدن بسياري از گره هاي اقتصادي با سنت وقف ،عملي
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است( .سلمان؛ ابوسعيد احمد ،مقدمه اي بر فرهنگ وقف ،ص )11
قرآن کريم ،فداکاري ،ايثار و انفاق در راه خدا را داراي اثري ماندگار دانسته و آن را ستوده است:
ير ِعندَ َرب ِّ َ
«ال َ ُ
ير ا َ َمال» (کهف.)46 :
الصال ِ ُ
الحياة ِ الدُنيَا َوالباق ِ ُ
يات َّ
مال َوالبَنُونَ زِينَ ُة َ
حات خَ ٌ
ک ث َ َواب ًا َوخَ ً
«مال ،فرزندان ،زيور زندگي اين جهان است و ماندني هاي نيک در نزد پروردگارت از نظر
پاداش و اميد نيکوتر است»« .الّذي ِ َن يُنفِ ُقونَ اَموال َ ُهم بِالَّيلِ َوالنَّهارِ ِس ًّرا َو َع َ
جر ُهم ِعندَ
النِيَ ًة َف َل ُهم ا َ ُ
َربِّهِم َو َال خَ ٌ
وف َع َليهِم َو َل ُهم يَح َزنُونَ»( .بقره)274 :
وقف

وقف در لغت به معناي نگاه داشتن ،ايستادن ،پايندگي ،تأمل و حبس آمده است( .دهخدا ،علي
اکبر ،لغت نامه :ابن منظور ،لسان العرب و معلوف ،لويس ،المنجد :ذيل واژه وقف).
وقف در اصطالح فقهي عبارت است از« :تحبيس االصل و تسبيل المنفعة» يعني «نگاه داشتن
اصل ملک يا مال و آزاد گذاردن منافع آن» (طوسي ،محمد ،المبسوط ،ج  ،3ص  .)286در
ساير کتب فقهي نيز تعاريفي نزديک به تعريف شيخ طوسي آمده است( .شهيد اول ،محمدبن
مکي عاملي ،الدروس ،ص 228؛ محقق حلي ،جعفربن حسن ،شرايع االسالم ،ج  ،2ص )211
«تحبيس» از واژه «حبس» به معناي زنداني کردن ،در قيد در آوردن و جلوي آزادي چيزي را
گرفتن است .زيرا با وقف کردن ملک ،آزادي نقل و انتقال از آن سلب مي شود .تسبيل ،در راه
خدا آزاد گذاردن است ،زيرا منافع وقف براي موقوف عليه ،مباح و آزاد است تا از آن ،انتفاع
ببرد( .معرفت ،محمد هادي« ،حقيقت وقف» ،وقف ميراث جاويدان ،ش ،1376 ،18ص .)32
وقف در حقيقت از صدقات محسوب مي شود .قيد«تسبيل» در تعريف شيخ طوسي از وقف،
ناظر به اين است که وقف از صدقات جاريه است؛ زيرا از منافع آن به طور مستمر استفاده مي
شود .شيخ مفيد نيز وقف را از صدقات مي داند و مي گويد«الوقوف في االصل صدقات» (شيخ
مفيد ،المقنعة ،چاپ سنگي ،ص  .)99منشأ اين نگرش را در رواياتي که از اهل بيت به ما
رسيده است ،مي توان مشاهده نمود .اينک به نمونه اي از اين روايات بنگريد« :عن الصادق:
ليس يتبع الرجل بعد موته من االجر ّال ثالث خصال :صدقة اجراها في حياته فهي تجري بعد
موته ،و سنّة هدي سنتها فهي يعمل بها بعد موته ،او ولد صالح يدعو له» (حر عاملي ،محمدبن
حسن ،وسائل الشيعة ،ج ،19ص )171؛ يعني :در پي انسان اجر و ثوابي نخواهد آمد مگر در
سه حال ،صدقه اي که در حال حيات به جريان انداخته و پس از مرگ او در جريان باشد(مانند
وقف) يا شيوه اي را به کار برده که هدايت گر است و ديگران آن را به کار مي گيرند يا فرزند
نيکوکاري که براي او دعا و طلب مغفرت نمايد .با توجه به اين روايت و اخبار شبيه به آن،
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بحث وقف ،در آثار فقهي در باب صدقات و با عنوان کتاب الوقوف و الصدقات آمده است.
در ساختار اقتصادي اسالم ،ملکي را که وقف شده است و به آن«موقوفه» مي گويند ،نمي توان
خريد يا فروخت .دليل عدم جواز بيع وقف ،آن است که صاحب اوليه ي مال يا«واقف» در
فرايند وقف ،مال يا ملک را از مالکيت خود خارج مي نمايد و در حقيقت ،واقف ،ديگر مالک
نيست.
جمعي از فقها چون صاحب جواهر و صاحب شرايع و شهيد ثاني وقف را ملک موقوف
عليه دانسته اند(نجفي ،محمد حسن ،جواهر الکالم ،ج  ،28ص  90و محقق حلي ،جعفربن
حسن ،شرايع االسالم ،ج  ،2ص  ،218و شهدي ثاني ،مسالک االفهام ،ج  ،1کتاب الوقوف و
الصدقات) .در عين حال به رغم اينکه مال وقف متعلق به موقوف عليه است ،نمي توان آن
مال را به تمليک ديگري درآورد .زيرا هدف از وقف آن است که مال وقف صرف ًا در جهت
وقف واقف و به نفع موقوف عليه هزينه شود و به همين سبب مال ،حبس مي شود و وقف
مي گردد .خريد و فروش وقف(جز در موارد خاص ،از جمله بطالن وقف يا اتمام مدت آن)
ممکن است موجب نقض غرض واقف و توقف جريان آن گردد( .نجفي ،محمدحسن ،جواهر
الکالم ،ج  ،22ص )358
وقف يکي از عرصه هاي ارزنده اي است که مي توان با بهره گيري صحيح از آن ،مقدمات
رسيدن به آرمان اتحاد ملي و انسجام اسالمي را فراهم نمود .نيکوکاري به شکل خيرات ،مبرات
و وقف تأثيري مهم را در کاستن بحران هاي اقتصادي و اجتماعي و حتي رواني جامعه دارد .از
سوي ديگر وقف با ايجاد رابطه ي عاطفي ميان قشر توانمند به عنوان«واقف» و طبقه ي نيازمند،
مي تواند باعث همدلي و يکپارچگي اجتماعي شود .سنت وقف در دو بعد اقتصادي و فرهنگي
مي تواند به اين هدف دست يابد.
تأثير وقف در شؤون اقتصادي و فرهنگي جامعه

در اينجا ضمن ارائه ي مدل ذيل به بررسي تأثير وقف در الگوهاي اقتصادي و فرهنگي جامعه
مي پردازيم.
گفته اند که«الناس عبيد االحسان» :مردم بنده ي نيکي و احسان هستند .نيکوکاري در قالب
کمک هاي مادي و معنوي به نيازمندان ،به عنوان بهترين ابزار جلب توجه و تأليف قلوب است.
به عنوان مثال يکي از مصارف زکات ،پرداخت مبلغي از مال به کساني است که نياز به دلجويي
دارند تا به اسالم بگروند يا ايمانشان مستحکم تر شود .اين کار به دست رسول خدا انجام
مي شد .آيه ي  60سوره ي توبه ناظر به اين مسأله است.

226

چشم در چشم آفتاب

الر َق ِ
ين َوفِي
الص ُ
«اِنَّما َّ
اب َوالغَارِم ِ َ
دَقات لِل ُف َقراء َوال َمساکِينِ َوال َعامِل ِ َ
ين َع َلي َها َوال َمؤَلِّ َف ِة ُق ُلوب ُ ُهم َوفِي ِّ
السبيلِ( »...توبه :)60 :زکات تنها از آن تهدستان و بيچارگان و مأموران دريافت
َسبيلِ اهلل ِ َ
وابن َّ
آن ها و دلجويي شدگان و در راه(آزادي) بردگان و از آن وامداران و(هزينه کردن) در راه خدا
و از آن در راه ماندگان است. ...
بنابراين برآوردن نيازهاي مادي محرومان و رفع مشکالت اقتصادي از امور ،مطلوب و اساسي
است که موجب همدلي و ايجاد رابطه حسنه ميان مردم مي شود .ساختار اقتصادي اسالم عالوه
بر واجب نمودن احکامي از قبيل زکات و خمس که مي تواند مشکالت اقتصادي جامعه را
تعديل کند ،توانگران را به انفاق استحبابي همچون صدقه ،نذر و وقف تشويق نموده است.
وقف ،زمينه ساز فقرزدايي اقتصادي

توسعه وقف باعث تقويت بنيان اقتصادي کشور مي شود و با فقرزدايي مي توان بر بسياري از
معضالت اجتماعي چيره شد و از ميزان بزهکاري ها کاست.
با کاهش بزهکاري و افزايش سالمت اقتصادي ،بر ميزان همدلي و يکپارچگي مردم افزوده
خواهد شد .فقر مادي از عواملي است که باعث تفرقه و جدايي مردم از يکديگر مي شود و
اتحاد آنان را بر هم مي زند .فقر مادي باعث مي شود تا انسان دائم ًا به دنبال لقمه ناني باشد تا
شکمش را سير کند .چه بسا براي به دست آوردن آن ،دست به هر کاري بزند« .کاد الفقر ان
يکون کفراً»؛ «فقر نزديک است که باعث کفر گردد ».شدايد و سختي هاي زندگي مي تواند
انسان را محدود سازد و به دليل ضعف موقعيت اجتماعي از بودن و همراهي با مردم باز دارد.
اينجاست که در جوامع مادي گرا ،انسان فقير ،از جايگاهي مورد توجه ،برخوردار نيست و از
قافله عقب مي ماند .اين مسأله منجر به تفرقه ميان مردم و ايجاد فاصله ميان طبقات اجتماعي
مي شود .البته در جوامعي که بر اساس تعاليم الهي تربيت يافته اند ،تمهيداتي به کار گرفته است
تا مسأله ي فقر بر فقير سنگيني نکند و به بهانه هاي گوناگون مردم تشويق مي گردند تا از طريق
کارهاي خير و بشر دوستانه به نيازمندان کمک نمايند .بنابراين فقر مادي در صورتي که مهار
نشود مي تواند منجر به ايجاد تفرقه در امت شود.
وقف ،زمينه ساز فقرزدايي فرهنگي و فکري

فقر فکري و فرهنگي نيز مي تواند به يکي از عوامل تفرقه و جدايي ميان مردم تبديل شود.
عدم الگوهاي صحيح تفکر و خودرأيي در سطح جامعه ،ممکن است باعث پيدايش تفکرات
افراطي ،محافظه کارانه ،اباحي گري و مانند آن شود .ايجاد چنين الگوهاي فکري ناسالم ،کم کم

مجموعهمقاالت(وقف)

227

منجر به پديد آمدن مکاتب فکري پرخطر مي شود و همين مسأله ،امت را به فرقه گرايي سوق
مي دهد .فضاي فاقد امنيت فکري ،در سطح جامعه ،مي تواند باعث پديد آمدن تنش و درگيري
شود و اتحاد ميان مردم را خدشه دار نمايد.
ارتباط وقف با مسائل فرهنگي به ويژه تعاليم قرآن کريم و اهل بيت و وجود موقوفات
فراوان در سراسر کشور که ِويژه ي ترويج فرهنگ سوگواري ساالر شهيدان و اهل بيت
و همچنين تالوت قرآن کريم و گسترش فرهنگ ديني است ،مي تواند عاملي مؤثر در رشد
عواطف مذهبي و ايجاد همدلي و وحدت در ميان مردم باشد.
پيوند اصالحات اقتصادي و مادي از يک سو و رشد فرهنگي و معنوي جامعه از سوي ديگر،
مي تواند منجر به کاهش تنگناها و تنش هاي اجتماعي شود .همچنين ايجاد فضاي سالم و
اقتصادي و امنيت فکري و فرهنگي نيز مي تواند عاملي براي تفرقه زدايي و در پايان سبب فراهم
شدن بستري براي اتحاد ملي و انسجام اسالمي گردد.
حوزه هاي تحت پوشش اوقاف و امور خيريه

اکنون با عنايت رعايت اختصار به ترسيم حوزه هايي که با استفاده از وقف مي توان آن را
پوشش داد و برخي از مشکالت اقتصادي و اجتماعي را حل نمود اشاره مي کنيم:
الف :تأثير وقف و امور خيريه در بهبود و ارتقاي زندگي نيازمندان و مستمندان
 .1رسيدگي به وضع يتيمان و سرپرستي آنان؛
 .2رسيدگي به وضع بيماران تنگدست ،تأمين هزينه هاي درماني و دارو؛
 .3توزيع منافع موقوفات ميان مستمندان و نيازمندان و خسارت ديدگان؛
 .4تأمين هزينه ي تحصيل دانش آموزان و دانشجويان و طالب نيازمند؛
 .5تأمين مسکن براي افراد بي بضاعت؛
 .6سرپرستي افراد از کار افتاده ،زنان بي سرپرست و افراد بي کار.
ب .تأثير وقف و امور خيريه در سطح عموم
 .1ايجاد مراکز آموزشي و پژوهشي ،مدارس ،دانشگاه ها ،حوزه هاي علميه ،کتابخانه ها؛
 .2ايجاد مراکز بهداشتي و درماني در روستاها و شهرها؛
 .3ايجاد مراکزي براي گذراندن اوقات فراغت جوانان؛
 .4ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب با استفاده از تأسيس مراکز و موقوفه هاي اقتصادي،
کارخانه ها و کارگاه ها؛
 .5مشارکت در بخش هاي کشاورزي ،صنعت و تجارت؛
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 .6اطعام عمومي در مناسبت هاي گوناگون.
ج .تأثير وقف در ايجاد فضاي معنوي و ارتقاي فرهنگي جامعه
 .1اعزام روحانيون و مبلغان کار آزموده به سراسر کشور به خصوص مناطق دور افتاده و محروم
در ايام سال و مناسبت هايي مانند ماه مبارک رمضان و ماه محرم و صفر؛
 .2تحت پوشش قرار دادن مداحان اهل بيت به منظور برگزار نمودن مراسم سوگواري همچنين
اعياد مذهبي با تکيه بر ارائه ي مطالب صحيح و فرهنگ غني اسالمي؛
 .3پشتيباني و حمايت از جامعه ي قرآني کشور ،استادان ،قاريان ،حافظان و مفسران و مترجمان
قرآن کريم و برگزاري مسابقات قرآني در سطح شهرستان ،استان ،منطقه ،کشور و در سطح
جهاني؛
 .4حمايت فرهنگي از مساجد ،حسينيه ها به منظور ايجاد فضاهاي معنوي ،روي آوردن مردم
به اين مراکز و انس با آن ،که موجب کاسته شدن فشارهاي روحي و ايجاد آرامش رواني در
جامعه خواهد شد.
 .5توسعه و ترويج مطالعات ديني در قلب برگزاري همايش ها و مسابقات فرهنگي ملي و بين
المللي؛
 .6تشويق هنرمندان در خلق آثار هنري مرتبط با بنيان هاي مذهبي و فناوري درباره ي مرمت
آثار کهن و ساخت نمادهاي مذهبي جديد.
گفتني است انچه بيان شد حوزه هايي است که با استفاده از موقوفات و اموال وقف مي توان
در ايجاد ،ارتقا و بهبود آن گام هاي اساسي برداشت .البته اين به آن معنا نيست که همه اين امور
را سازمان اوقاف و امور خيريه انجام دهد؛ بلکه مقصد آن است که با توسعه ي فرهنگ وقف
و ايجاد موقوفات ارزشمند ،بنيه ي مالي و اقتصادي خوبي ايجاد نمود تا منافع آن در اخيتار
ساير سازمان ها و متوليان قرار گيرد و هر يک در حوزه ي وظايف خويش ،آن را هزينه کنند.
با عنايت به حوزه ي گسترده ي وقف ،مي توان گفت که چنانچه سنت وقف به درستي اجرا
و درآمد موقوفات بر حسب نظر واقفان و با دقت هزينه گردد ،وقف مي تواند جمعيت مورد
توجهي از مردم يک جامعه را تحت پوشش مادي يا فرهنگي قرار دهد و با هر يک از گروه
هاي مردم به نحوي تعامل داشته باشد.
شکوفايي اقتصادي و فرهنگي و معنوي در يک امت ،در صورت فقدان ساير موانع سبب رشد
و يکپارچگي و اتحاد ملي و انسجام اسالمي خواهد شد .بنابراين اگر به مسأله ي وقف با ديدي
جامع نگريسته و سياسيت گذاري شود ،مي تواند به عاملي قدرتمند براي ايجاد اتحاد ملي و
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انسجام اسالمي تبديل شود.
اوقاف و امور خيريه در عرصه هاي جهاني

تعاون و همياري از طريق وقف و امور خيريه اختصاص به کشورهاي اسالمي ندارد .در حال
حاضر بنيادهاي خيريه در جهان ،سهمي بزرگ در امور اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي به عهده
دارند .بنياد نوبل در سوئد ،و صدها مؤسسه ي خيريه ي بزرگ در آمريکا ،اروپا ،آسيا ،آفريقا و
خاورميانه مشغول انجام امور خيريه مي باشند .گفتني است اصول و قوانين جاري در بنيادهاي
خيريه و وقف در کشورهاي غير اسالمي با ساختار حقوقي اوقاف در کشورهاي اسالمي
متفاوت است .در عين حال آثار و برکات مادي و معنوي آن در حل مشکالت مردم و رشد
جوامع تا حدودي به يکديگر شباهت دارد .امروزه بزرگ ترين دانشگاه هاي علمي دنيا نظير
دانشگاه هاروارد آمريکا و آکسفورد لندن از طريق درآمد موقوفات و امور خيريه اداره مي شود.
به عنوان نمونه در دانشگاه سورين فرانسه هنوز درسي با عنوان هيئت بطلميوس تدريس مي
گردد .بنا به اظهار مسئوالن آن دانشگاه دليل تدريس چنين واحد درسي به رغم بطالن مباني
هيئت بطلميوسي ،آن است که واقفي وقف نموده است تا هزينه تدريس اين درس از محل
موقوفات وي پرداخت شود .التزام دانشگاه نسبت به اين امر آن است که خيران و واقفان ديگر
ضمن اطمينان به دانشگاه ،براي کارهاي خير تشويق شوند.
همياري و اتحاد کشورهاي اسالمي در تأسيس بنياد جهاني وقف

در پاسخ به درخواست جمعي از کارشناسان مبني بر ضرورت تأسيس يک نهاد جهاني براي
اوقاف اسالمي ،بانک توسعه ي اسالمي با تأسيس بنياد جهاني وقف در نوامبر سال 2000
ميالدي موافقت نمود .اهداف اين بنياد جهاني بر اساس مفاد ماده ي  3آيين نامه ي بنياد عبارت
است از:
 .1حمايت و پشتيباني از شبکه اي از مؤسسات وقفي براي پيگيري و انجام اهداف خيريه
شرعي؛
 .2مراقبت و نظارت بر مؤسسه هاي وقفي و حمايت از آن ها و ايجاد هماهنگي ميان آن ها؛
 .3کمک به دانشجويان و ارائه ي بورس تحصيلي در رشته هايي که امت به آن ها نيازمندند.
 .4تأسيس و پشتيباني از مؤسسات و برنامه هاي آموزشي ،بهداشتي و اجتماعي؛
 .5مبارزه با فقر و ريشه کن کردن رنج مردم جهان از طريق توسعه ي گسترش و توانايي ها؛
 .6تهيه ي ابزارها و وسايل امداد رساني و ارائه ي آن ها به صورت کاال و خدمات؛
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 .7همکاري با دولت هاي عضو بانک به منظور وضع قوانين يکسان براي وقف.
در هر صورت ،وقف به عنوان يکي از پديده هاي مهم اجتماعي و فرهنگي جهان اسالمي
و يکي از ابزارهاي رسيدن به توسعه در جوامع اسالمي مي تواند در گسترش علم ،دانش و
فناوري در سطح جامعه تأثيري سازنده داشته باشد .اجراي علمي و شفاف نيات واقفان از سوي
متوليان موقوفات و ادارات اوقاف و تجليل مستمر از نيکوکاران و تشويق آن ها به منظور انفاق
مال و تبيين برکات وقف براي عامه ي مردم ،از جمله راه هايي است که زمينه ي رشد و توسعه
ي اين نهاد اجتماعي را فراهم مي کند.
()http://www.irib.ir/occasions/Oghaf.HTM
سازمان رابطه العالم االسالمي و احياي سنت وقف

در سال  1419قمري نيز«رابطه العالم االسالمي» در مکه ي مکرمه ،به عنوان يک سازمان جهاني
مردمي ،براي احياي سنت وقف و براي نيل به اهداف تبليغي خود ،پتج صندوق با عناوين و
اهداف خاصي تأسيس نمود .دکتر عبداهلل صالح العبيد دبير کل رابطه العالم اسالمي ،عناوين
صندوق ها و اهداف آن ها را اين گونه بيان مي کند:
الف .صندوف تبليغات ،با اهداف:

 .1تربيت و آماده سازي مب ّلغان با برنامه هاي آموزشي مناسب؛
 .2کفالت مب ّلغان و تأمين احتياجات آنان؛
 .3تأسيس يا کمک به مراکز تربيت مبلغ؛
 .4اعزام ائمه ي جماعات و مبلغان به مناطق مختلف جهان ،به ويژه در ماه مبارک رمضان؛
 .5تأمين وسايل تبليغي روز(کتاب ،نوار و فيلم) به زبان هاي مختلف.
ب .صندوق قرآن کريم و علوم آن ،با اهداف:

 .1ايجاد ،نگهداري ،و کمک به مراکز و جمعيت هاي قرآن کريم؛
 .2سهيم شدن در تهيه ي ترجمه هاي مختلف قرآن کريم به زبان هاي گوناگون؛
 .3برپايي ،تشويق و کمک به مسابقات قرآن کريم در سراسر جهان؛
 .4تشويق و کمک به تحقيقات علمي در زمينه هاي قرآن کريم و علوم آن؛
 .5ايجاد کرسي هاي علمي در دانشگاه هاي جهاني براي ارائه ي بحث هاي
علمي در زمينه قرآن کريم.
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ج .صندوق ايتام و محرومان ،با اهداف:

 .1کفالت ايتام از جهات مادي ،اجتماعي و آموزشي؛
 .2راه اندازي قافله هاي کمک رساني به محرومان و حادثه ديدگان در سراسر جهان؛
 .3برپايي مراکزي براي يتيمان و محرومان؛
 .4ايجاد مراکز آموزش حرفه و فن در کشورهاي فقير؛
 .5کمک به خانواده هاي يتيمان و محرومان.
د .صندوق تعليم و آموزش ،با اهداف:

تخصص هاي مهم؛
 .1تأمين بورسيه هاي درسي گوناگون در ّ
 .2کمک و تحت پوشش گرفتن دانشجويان نابغه ي مسلمان؛
 .3تهيه ي برنامه هاي درسي و اسالمي مناسب؛
تخصص هاي گوناگون؛
 .4ايجاد مدارس و مراکز اسالمي با ّ
 .5تشويق و کمک به تحقيقات علمي و اختصاص دادن جوايزي براي مسابقات علمي.
هـ .صندوق اقليت هاي اسالمي ،با اهداف:

 .1معرفي اقليت ها و مهاجران مسلمان و بيان گرفتاري هاي آنان براي مسلمانان سراسر عالم؛
 .2کمک و برپايي مراکز اسالمي در هر جا که اقليت هاي مسلمان حضور دارند.
 .3برپايي دوره ها و برنامه هاي تربيتي براي آشنايي اقليت هاي مسلمان با اسالم و احکام آن؛
 .4برنامه ريزي براي زندگي آبرومندانه ي اقليت هاي مسلمان در کشورهاي مختلف جهان؛
 .5آشنا ساختن اقليت ها و مهاجران مسلمان به حقوق اجتماعي شان و دفاع و حمايت از آنان
براي کسب حقوقشان( .هفته نامه ي العالم االسالمي 1 ،محرم  )1419و
()http:// library.tebyan. net/books1/6402.htm?numPage=8

وجود چنين برنامه ريزي جامع و کارآمد در عرصه هاي جهاني ،در صورت اجراي صحيح
و علمي ،در دو محور مادي و معنوي ،مي تواند در کاستن مشکالت اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي مردم و پيشرفت مادي و معنوي جوامع مؤثر باشد.
محور اول :ترويج وقف ،خيرات و مبرات ،سبب توسعه ي امور اقتصادي ،فقرزدايي و بهبود
وضع معيشتي مردم مي شود .از نتايج شکوفايي اقتصادي ،کاهش بزهکاري ها و افزايش امنيت
اقتصادي خواهد بود که مي تواند منجر به آسودگي خاطر جامعه ،تفرقه زدايي نسبي و رشد
همدلي گردد.
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محور دوم :ترويج وقف ،خيرات و تبرعات ،با ايجاد الگوهاي فرهنگي و توسعه ي فضاي
روحاني ،با استفاده از تعاليم انسان ساز قرآن کريم و عترت ،مي تواند به ارتقاي فرهنگ جامعه
و فقرزدايي فرهنگي کمک نمايد .درک صحيح واقعيت ها و موقعيت ها سبب افزايش روابط
عاطفي ميان مردم مي شودو همدلي معنوي را در پي خواهد داشت.
تالقي اين دو محور يعني«شکوفايي اقتصادي» و«تعالي فرهنگي و معنوي» در يک جامعه ،مي
تواند زمينه هاي زدودن اختالف و تفرقه را فراهم کند و امت را به سوي يکپارچگي رهنمون
سازد .بنابراين مي توان پذيرفت که سنت وقف و امور خيريه در نهايت مي تواند تأثيري مهم را
در دست يافتن به اتحاد ملي و انسجام اسالمي داشته باشد.
نتايج

با مطالعه ي جايگاه وقف و امور خيريه و تأثير آن در جامعه به نتايج ذيل مي توان دست يافت:
 .1سنت وقف ،خيرات و مبرات از عرصه هاي ارزنده اي است که مي توان با بهره گيري
صحيح از آن ،مقدمات رسيدن به آرمان اتحاد ملي و انسجام اسالمي را فراهم نمود.
 .2به اعتقاد فقهايي مانند شيخ مفيد و محقق حلي ،وقف از صدقات جاريه است و آثاري مفيد
در ارتقاي وضع معيشتي مردم خواهد داشت.
 .3اوقاف و امور خيريه مي تواند دست کم در دو حوزه ياقتصادي و فرهنگي جامعه را پوشش
دهد.
 .4با استفاده از پشتوانه ي وقف و خيرات مي توان به مشکالت اقتصادي مردم رسيدگي نمود.
اين کار باعث فقرزدايي ،رشد امنيت اقتصادي و اجتماعي ،کاستن از بزهکاري ،تقويت روحيه
ي تعاون و همدلي و در نهايت ايجاد زمينه هاي وحدت ملي مي شود.
 .5با بهره جستن از سرمايه هاي حاصل از وقف و تبرعات ،مي توان در ايجاد فضاي فرهنگي
سالم و برگرفته از آموزه هاي انسان ساز قرآن و اهل بيت مشارکت نمود.
 .6حمايت فرهنگي از مساجد ،حسينيه ها و مراکز دانش به منظور ايجاد فضاهاي معنوي ،روي
آوردن مردم به اين مراکز انس با آن که موجب رشد علمي و معنوي و همچنين کاسته شدن
فشارهاي روحي و ايجاد آرامش رواني در جامعه خواهد شد.
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فصل ششم :
تاثير وقف و امور خيره در ايجاد زمينه هاي نيل به اتحاد ملي و انسجام
اسالمي
چکيده

در اين مقاله به تبيين تأثير وقف و امور خيريه در فراهم نمودن زمينه هاي نيل به اتحاد ملي و
انسجام اسالمي مي پردازيم .منافع حاصل از وقف و امور خيريه در دو بعد مادي و معنوي،
مي تواند در کاستن مشکالت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مردم و پيشرفت مادي و معنوي
جوامع مؤثر باشد.
الف .وقف ،در بعد مادي ،قادر است با ارائه و توسعه ي الگوهاي اقتصادي ،باعث فقرزدايي و
بهبود وضع معيشتي مردم شود .از نتايج شکوفايي اقتصادي ،کاهش بزهکاري و افزايش امنيت
اقتصادي خواهد بود که مي تواند منجر به آسودگي خاطر جامعه ،تفرقه زدايي نسبي و رشد
همدلي گردد.
ب .وقف و امور خيريه در بعد معنوي نيز با ايجاد الگوهاي فرهنگي و توسعه ي فضاي
روحاني ،با استفاده از تعاليم انسان ساز قرآن و عترت ،مي تواند به ارتقاي فرهنگ جامعه و
فقرزدايي فرهنگي کمک نمايد .درک صحيح واقعيت ها و موقعيت ها سبب افزايش روابط
عاطفي ميان مردم مي شود و همدلي معنوي را در پي خواهد داشت.
تالقي اين دو محور يعني«شکوفايي اقتصادي» و«تعالي فرهنگي و معنوي» در يک جامعه ،مي
تواند زمينه هاي زدودن اختالف و تفرقه را فراهم کند و امت را به سوي يکپارچگي رهنمون
سازد .بنابراين مي توان پذيرفت که سنت وقف و امور خيريه در نهايت مي تواند تأثيري مهم را
در دست يافتن به اتحاد ملي و انسجام اسالمي داشته باشد .در پايان نيز به تأثير اوقاف و امور
خيريه در عرصه هاي جهاني ،از جمله همياري و اتحاد کشورهاي اسالمي در تأسيس بنياد
جهاني وقف و سازمان رابطه العالم االسالمي در دهه ي اخير اشاره خواهد شد.
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کليد واژه ها :اتحاد ملي ،انسجام اسالمي ،اقتصاد ،فرهنگ ،فقر ،وقف.
يکي از آرزوهاي پيامبران و مصلحان اجتماعي ،در طي تاريخ ،رسيدن به يکپارچگي ،انسجام
و اتحاد جوامع بشري بوده است .تعاليم رسوالن اولوالعزم و پيامبران و اوصياي الهي بر حول
ص ُموا ب ِ َحبلِ اهلل ِ
اتحاد ميان انسان ها با رويکرد خدامحوري و پرهيز از تفرقه دور مي زندَ « .واعتَ ِ
ذين تَ َف َّر ُقوا َواختَ َل ُفوا مِن بَع ِد َما جاء ُه ُم
َج ِميع ًا َو َل تَ َف َّر ُقوا» (آل عمران )103 :و« َو َل ت َُکونُوا َکالَّ َ
ذين َو َل تَتَ َف َّر ُقوا فِي ِه» (شوري .)13 :به رغم سعي بليغ
البَ ِّينَ ُ
يموا الَّ َ
ات» (آل عمران )105 :و«اَن اَق ِ ُ
سفيران الهي ،مصلحان و خيرانديشان ،مسأله ي اتحاد ملي ،جز در مواردي اندک و زمان هايي
کوتاه ،به طور کامل تحقق نيافت .بسياري از اديان تحقق اين آرزو را در پايان دنيا پيش بيني کرده
اند .آمدن مصلح جهاني و سر و سامان دادن به امور مردم و ايجاد اتحاد واقعي ميان امت ها از
رؤياهاي بشريت بوده است .مباني اعتقادي اسالم نيز ظهور حضرت حجت(عج) در آخرالزمان
را به عنوان يک امر تخلف ناپذير مطرح کرده است که نتيجه ي آن يکپارچگي و اتحاد و
ين آ َمنُوا م ِ ُ
الصال ِ ِ
حات لَيَستَخل ِ َف َّن ُهم
نکم َو َع ِم ُلوا َّ
انسجام حقيقي ميان مردم دنيا است« َو َعدَ اهللُ الَّ ِذ َ
فِي ا َال ِ
رض( »...نور )55 :يعني :خداوند به کساني از شما که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته
انجام داده اند ،وعده داده است که آنان را در زمين ،به يقين جانشين گرداند...
هر يک از اديان الهي براي رسانيدن کشني بشريت به ساحل اتحاد و انسجام ،قوانين و مقرراتي
را براي پيروان خويش ارائه نمود .اين قوانين به دست پيامبران و اوصياي ايشان به مردم ابالغ
مي شد .احکام انسان ساز و جامعه پرداز در اديان الهي براي اصالح شؤون دنيوي و امور معنوي
انسان ها و بر طرف نمودن تفرقه و اختالف ،تشريع شده استَ ...« .فبَ َع َ
ِين
ين ُمبَ ِّشر َ
ث اهللُ ال َّنب ِ ِّي َ
الح ِّق لِيَ ُ
ين الن ِ
َّاس فِي َما اختَ َل ُفوا فِي ِه( »...بقره )213 :يعني:
حک َم ب َ َ
َو ُمن ِذرِ َ
ين َوأن َز َل َم َع ُه ُم ال ِکتَ َ
اب ب ِ َ
...پس خداوند پيامبران را مژده آور و بيم دهنده برانگيخت و با آنان کتاب آسماني را به راستي
فرو فرستاد تا ميان مردم در آنچه اختالف داشتند ،داوري نمايند. ...
دين اسالم نيز به عنوان آخرين دين الهي و نسخه ي نهايي هدايت بشر ،دستورها و قوانيني
را تشريع نمود که در صورت عمل به آن مي توان به وحدت و همدلي و يکپارچگي دست
يافت(طباطبايي ،محمد حسين ،الميزان ،ج  ،6ص  .)229به اعتقاد عالمه طباطبايي عاقبت اين
قوانين ،جهان اسالم را به سوي وحدت خواهد برد( .همان ،ج  ،2ص )168
از نيازهاي انسان ،ايجاد ارتباط با همنوعان و احساس يکي بودن و انس با ديگران است که در
قالب وحدت اجتماعي جلوه مي نمايد .انساني که بر اساس فطرت پاک الهي ،رشد يابد هرگز
نمي تواند نسبت به زندگي و سرنوشت همنوعان و کساني که با او ارتباط دارند ،بي توجه باشد.
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چوعضوي به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
در سطح باالتر ،معموالً مردم يک جامعه نمي توانند در برابر ساير جوامع بي اعتنا باشند .در
يک نگاه مثبت ،مي توان به کمک هاي مردمي يک کشور به کشور ديگري که دچار حوادث
طبيعي يا جنگ شده اند اشاره کرد .وجود فراخوان هاي عمومي ،جمع آوري کمک هاي بين
المللي و مشارکت مؤسسات خيريه جهاني در مواقع اضطراري از نمونه هاي همياري و همدلي
و تعاون بين المللي است.
يکي از تمهيداتي را که در اسالم جهت برطرف نمودن مشکالت مادي و حتي معنوي مردم و
زدودن دغدغه هاي مالي و جلوگيري از تفرقه و انحراف ،انديشيده است ،سنت وقف مي باشد.
سنت وقف و خيرات و مبرات عاملي مؤثر در اتحاد ملي و انسجام اسالمي

با توجه به احکام اسالمي مانند زکات ،انفاق ،خمس و وقف مي توان استنباط نمود که جهت
گيري کلي دين اسالم ،دستگيري از قشر ضعيف جامعه و کمک به تعالي و ارتقاي آنان مي
باشد .اهداي قسمتي از اموال توانمندان و توزيع آن ميان مستمندان و نيازمندان تأثير بسزايي در
حل معضالت اجتماعي و اقتصادي دارد .نتيجه آنکه عطوفت و رأفت اسالمي باعث همدلي
و ايجاد ارتباط معنوي ميان مردم مي شود و به نوعي به پديد آمدن اتحاد و انسجام در جامعه
کمک مي کند .وقف يکي از سنت هايي است که با همين هدف تشريع شده است.
شخص واقف که قسمتي از ثروت خويش را براي استفاده ي ديگران و حل مشکالت اقتصادي
و اجتماعي آنان از اموال خود خارج مي کند ،در حقيقت ،حکمي از احکام خداوند را گردن مي
نهد و به رغم حب انسان به مال و ثروت ،بخشي از آن را در راه خدا وقف مي کند( .سازمان
اوقاف ،وقف ميراث جاويدان ،ش  ،1372 ،2ص )5
گروهي از صحابه ي پيامبر از خود موقوفاتي را به يادگار گذاشتند ،تا آن جا که جابربن
عبداهلل انصاري مي گويد :از ياران پامبر کسي نبود که توانايي مالي داشته و چيزي را وقف
نکرده باشد(موسوي خميني ،روح اهلل ،تحرير الوسيله ،ج  ،2ص  .)62ائمه ي اطهار خود
در اجراي سنت وقف پيشقدم بودند؛ امام علي چاه ها و باغ هاي بسياري را که به دست
خود احداث فرموده بود ،در راه خدا و مسلمانان وقف کرد .برخي از اين چاه ها هنوز در کشور
عربستان با عنوان«آبار علي» (چاه هاي علي) شناخته مي شود و مورد استفاده است(شهابي ،علي
اکبر ،تاريخچه ي وقف در اسالم ،ص  .)21فهرست موقوفات و وقف نامه هاي امام علي
در گزارش هاي تاريخي آمده است ،اين وقف نامه ها خود همواره يک منبع الهام بخش ،براي
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مسلمانان در طول تاريخ بوده است
( .)http://daneshnameh.roshd.irرفع بسياري از نيازمندي هاي مستمندان و گشوده
شدن بسياري از گره هاي اقتصادي با سنت وقف ،عملي است( .سلمان؛ ابوسعيد احمد ،مقدمه
اي بر فرهنگ وقف ،ص )11
قرآن کريم ،فداکاري ،ايثار و انفاق در راه خدا را داراي اثري ماندگار دانسته و آن را ستوده است:
ير ِعندَ َربِّ َ
«ال َ ُ
ير ا َ َمال» (کهف.)46 :
الصال ِ ُ
الحياة ِ الدُنيَا َوالباق ِ ُ
يات َّ
مال َوالبَنُونَ زِينَ ُة َ
حات خَ ٌ
ک ث َ َواب ًا َوخَ ً
«مال ،فرزندان ،زيور زندگي اين جهان است و ماندني هاي نيک در نزد پروردگارت از نظر
پاداش و اميد نيکوتر است»« .الّذي ِ َن يُنفِ ُقونَ اَموال َ ُهم بِالَّيلِ َوالنَّهارِ ِس ًّرا َو َع َ
جر ُهم ِعندَ
النِيَ ًة َف َل ُهم ا َ ُ
َربِّهِم َو َال خَ ٌ
وف َع َليهِم َو َل ُهم يَح َزنُونَ»( .بقره)274 :
وقف
وقف در لغت به معناي نگاه داشتن ،ايستادن ،پايندگي ،تأمل و حبس آمده است( .دهخدا ،علي
اکبر ،لغت نامه :ابن منظور ،لسان العرب و معلوف ،لويس ،المنجد :ذيل واژه وقف).
وقف در اصطالح فقهي عبارت است از« :تحبيس االصل و تسبيل المنفعة» يعني «نگاه داشتن
اصل ملک يا مال و آزاد گذاردن منافع آن» (طوسي ،محمد ،المبسوط ،ج  ،3ص  .)286در
ساير کتب فقهي نيز تعاريفي نزديک به تعريف شيخ طوسي آمده است( .شهيد اول ،محمدبن
مکي عاملي ،الدروس ،ص 228؛ محقق حلي ،جعفربن حسن ،شرايع االسالم ،ج  ،2ص )211
«تحبيس» از واژه «حبس» به معناي زنداني کردن ،در قيد در آوردن و جلوي آزادي چيزي را
گرفتن است .زيرا با وقف کردن ملک ،آزادي نقل و انتقال از آن سلب مي شود .تسبيل ،در راه
خدا آزاد گذاردن است ،زيرا منافع وقف براي موقوف عليه ،مباح و آزاد است تا از آن ،انتفاع
ببرد( .معرفت ،محمد هادي« ،حقيقت وقف» ،وقف ميراث جاويدان ،ش ،1376 ،18ص .)32
وقف در حقيقت از صدقات محسوب مي شود .قيد«تسبيل» در تعريف شيخ طوسي از وقف،
ناظر به اين است که وقف از صدقات جاريه است؛ زيرا از منافع آن به طور مستمر استفاده مي
شود .شيخ مفيد نيز وقف را از صدقات مي داند و مي گويد«الوقوف في االصل صدقات» (شيخ
مفيد ،المقنعة ،چاپ سنگي ،ص  .)99منشأ اين نگرش را در رواياتي که از اهل بيت به ما
رسيده است ،مي توان مشاهده نمود .اينک به نمونه اي از اين روايات بنگريد« :عن الصادق:
ليس يتبع الرجل بعد موته من االجر ّال ثالث خصال :صدقة اجراها في حياته فهي تجري بعد
موته ،و سنّة هدي سنتها فهي يعمل بها بعد موته ،او ولد صالح يدعو له» (حر عاملي ،محمدبن
حسن ،وسائل الشيعة ،ج ،19ص )171؛ يعني :در پي انسان اجر و ثوابي نخواهد آمد مگر در
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سه حال ،صدقه اي که در حال حيات به جريان انداخته و پس از مرگ او در جريان باشد(مانند
وقف) يا شيوه اي را به کار برده که هدايت گر است و ديگران آن را به کار مي گيرند يا فرزند
نيکوکاري که براي او دعا و طلب مغفرت نمايد .با توجه به اين روايت و اخبار شبيه به آن،
بحث وقف ،در آثار فقهي در باب صدقات و با عنوان کتاب الوقوف و الصدقات آمده است.
در ساختار اقتصادي اسالم ،ملکي را که وقف شده است و به آن«موقوفه» مي گويند ،نمي توان
خريد يا فروخت .دليل عدم جواز بيع وقف ،آن است که صاحب اوليه ي مال يا«واقف» در
فرايند وقف ،مال يا ملک را از مالکيت خود خارج مي نمايد و در حقيقت ،واقف ،ديگر مالک
نيست.
جمعي از فقها چون صاحب جواهر و صاحب شرايع و شهيد ثاني وقف را ملک موقوف
عليه دانسته اند(نجفي ،محمد حسن ،جواهر الکالم ،ج  ،28ص  90و محقق حلي ،جعفربن
حسن ،شرايع االسالم ،ج  ،2ص  ،218و شهدي ثاني ،مسالک االفهام ،ج  ،1کتاب الوقوف و
الصدقات) .در عين حال به رغم اينکه مال وقف متعلق به موقوف عليه است ،نمي توان آن
مال را به تمليک ديگري درآورد .زيرا هدف از وقف آن است که مال وقف صرف ًا در جهت
وقف واقف و به نفع موقوف عليه هزينه شود و به همين سبب مال ،حبس مي شود و وقف
مي گردد .خريد و فروش وقف(جز در موارد خاص ،از جمله بطالن وقف يا اتمام مدت آن)
ممکن است موجب نقض غرض واقف و توقف جريان آن گردد( .نجفي ،محمدحسن ،جواهر
الکالم ،ج  ،22ص )358
وقف يکي از عرصه هاي ارزنده اي است که مي توان با بهره گيري صحيح از آن ،مقدمات
رسيدن به آرمان اتحاد ملي و انسجام اسالمي را فراهم نمود .نيکوکاري به شکل خيرات ،مبرات
و وقف تأثيري مهم را در کاستن بحران هاي اقتصادي و اجتماعي و حتي رواني جامعه دارد .از
سوي ديگر وقف با ايجاد رابطه ي عاطفي ميان قشر توانمند به عنوان«واقف» و طبقه ي نيازمند،
مي تواند باعث همدلي و يکپارچگي اجتماعي شود .سنت وقف در دو بعد اقتصادي و فرهنگي
مي تواند به اين هدف دست يابد.
تأثير وقف در شؤون اقتصادي و فرهنگي جامعه

در اينجا ضمن ارائه ي مدل ذيل به بررسي تأثير وقف در الگوهاي اقتصادي و فرهنگي جامعه
مي پردازيم.
گفته اند که«الناس عبيد االحسان» :مردم بنده ي نيکي و احسان هستند .نيکوکاري در قالب
کمک هاي مادي و معنوي به نيازمندان ،به عنوان بهترين ابزار جلب توجه و تأليف قلوب است.
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به عنوان مثال يکي از مصارف زکات ،پرداخت مبلغي از مال به کساني است که نياز به دلجويي
دارند تا به اسالم بگروند يا ايمانشان مستحکم تر شود .اين کار به دست رسول خدا انجام
مي شد .آيه ي  60سوره ي توبه ناظر به اين مسأله است.
الر َق ِ
ين َوفِي
الص ُ
«اِنَّما َّ
اب َوالغَارِم ِ َ
دَقات لِل ُف َقراء َوال َمساکِينِ َوال َعامِل ِ َ
ين َع َلي َها َوال َمؤَلِّ َف ِة ُق ُلوب ُ ُهم َوفِي ِّ
السبيلِ( »...توبه :)60 :زکات تنها از آن تهدستان و بيچارگان و مأموران دريافت
َسبيلِ اهلل ِ َ
وابن َّ
آن ها و دلجويي شدگان و در راه(آزادي) بردگان و از آن وامداران و(هزينه کردن) در راه خدا
و از آن در راه ماندگان است. ...
بنابراين برآوردن نيازهاي مادي محرومان و رفع مشکالت اقتصادي از امور ،مطلوب و اساسي
است که موجب همدلي و ايجاد رابطه حسنه ميان مردم مي شود .ساختار اقتصادي اسالم عالوه
بر واجب نمودن احکامي از قبيل زکات و خمس که مي تواند مشکالت اقتصادي جامعه را
تعديل کند ،توانگران را به انفاق استحبابي همچون صدقه ،نذر و وقف تشويق نموده است.
وقف ،زمينه ساز فقرزدايي اقتصادي

توسعه وقف باعث تقويت بنيان اقتصادي کشور مي شود و با فقرزدايي مي توان بر بسياري از
معضالت اجتماعي چيره شد و از ميزان بزهکاري ها کاست.
با کاهش بزهکاري و افزايش سالمت اقتصادي ،بر ميزان همدلي و يکپارچگي مردم افزوده
خواهد شد .فقر مادي از عواملي است که باعث تفرقه و جدايي مردم از يکديگر مي شود و
اتحاد آنان را بر هم مي زند .فقر مادي باعث مي شود تا انسان دائم ًا به دنبال لقمه ناني باشد تا
شکمش را سير کند .چه بسا براي به دست آوردن آن ،دست به هر کاري بزند« .کاد الفقر ان
يکون کفراً»؛ «فقر نزديک است که باعث کفر گردد ».شدايد و سختي هاي زندگي مي تواند
انسان را محدود سازد و به دليل ضعف موقعيت اجتماعي از بودن و همراهي با مردم باز دارد.
اينجاست که در جوامع مادي گرا ،انسان فقير ،از جايگاهي مورد توجه ،برخوردار نيست و از
قافله عقب مي ماند .اين مسأله منجر به تفرقه ميان مردم و ايجاد فاصله ميان طبقات اجتماعي
مي شود .البته در جوامعي که بر اساس تعاليم الهي تربيت يافته اند ،تمهيداتي به کار گرفته است
تا مسأله ي فقر بر فقير سنگيني نکند و به بهانه هاي گوناگون مردم تشويق مي گردند تا از طريق
کارهاي خير و بشر دوستانه به نيازمندان کمک نمايند .بنابراين فقر مادي در صورتي که مهار
نشود مي تواند منجر به ايجاد تفرقه در امت شود.
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وقف ،زمينه ساز فقرزدايي فرهنگي و فکري

فقر فکري و فرهنگي نيز مي تواند به يکي از عوامل تفرقه و جدايي ميان مردم تبديل شود.
عدم الگوهاي صحيح تفکر و خودرأيي در سطح جامعه ،ممکن است باعث پيدايش تفکرات
افراطي ،محافظه کارانه ،اباحي گري و مانند آن شود .ايجاد چنين الگوهاي فکري ناسالم ،کم کم
منجر به پديد آمدن مکاتب فکري پرخطر مي شود و همين مسأله ،امت را به فرقه گرايي سوق
مي دهد .فضاي فاقد امنيت فکري ،در سطح جامعه ،مي تواند باعث پديد آمدن تنش و درگيري
شود و اتحاد ميان مردم را خدشه دار نمايد.
ارتباط وقف با مسائل فرهنگي به ويژه تعاليم قرآن کريم و اهل بيت و وجود موقوفات
فراوان در سراسر کشور که ِويژه ي ترويج فرهنگ سوگواري ساالر شهيدان و اهل بيت
و همچنين تالوت قرآن کريم و گسترش فرهنگ ديني است ،مي تواند عاملي مؤثر در رشد
عواطف مذهبي و ايجاد همدلي و وحدت در ميان مردم باشد.
پيوند اصالحات اقتصادي و مادي از يک سو و رشد فرهنگي و معنوي جامعه از سوي ديگر،
مي تواند منجر به کاهش تنگناها و تنش هاي اجتماعي شود .همچنين ايجاد فضاي سالم و
اقتصادي و امنيت فکري و فرهنگي نيز مي تواند عاملي براي تفرقه زدايي و در پايان سبب فراهم
شدن بستري براي اتحاد ملي و انسجام اسالمي گردد.
حوزه هاي تحت پوشش اوقاف و امور خيريه

اکنون با عنايت رعايت اختصار به ترسيم حوزه هايي که با استفاده از وقف مي توان آن را
پوشش داد و برخي از مشکالت اقتصادي و اجتماعي را حل نمود اشاره مي کنيم:
الف :تأثير وقف و امور خيريه در بهبود و ارتقاي زندگي نيازمندان و مستمندان
 .1رسيدگي به وضع يتيمان و سرپرستي آنان؛
 .2رسيدگي به وضع بيماران تنگدست ،تأمين هزينه هاي درماني و دارو؛
 .3توزيع منافع موقوفات ميان مستمندان و نيازمندان و خسارت ديدگان؛
 .4تأمين هزينه ي تحصيل دانش آموزان و دانشجويان و طالب نيازمند؛
 .5تأمين مسکن براي افراد بي بضاعت؛
 .6سرپرستي افراد از کار افتاده ،زنان بي سرپرست و افراد بي کار.
ب .تأثير وقف و امور خيريه در سطح عموم
 .1ايجاد مراکز آموزشي و پژوهشي ،مدارس ،دانشگاه ها ،حوزه هاي علميه ،کتابخانه ها؛
 .2ايجاد مراکز بهداشتي و درماني در روستاها و شهرها؛
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 .3ايجاد مراکزي براي گذراندن اوقات فراغت جوانان؛
 .4ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب با استفاده از تأسيس مراکز و موقوفه هاي اقتصادي،
کارخانه ها و کارگاه ها؛
 .5مشارکت در بخش هاي کشاورزي ،صنعت و تجارت؛
 .6اطعام عمومي در مناسبت هاي گوناگون.
ج .تأثير وقف در ايجاد فضاي معنوي و ارتقاي فرهنگي جامعه

 .1اعزام روحانيون و مبلغان کار آزموده به سراسر کشور به خصوص مناطق دور افتاده و محروم
در ايام سال و مناسبت هايي مانند ماه مبارک رمضان و ماه محرم و صفر؛
 .2تحت پوشش قرار دادن مداحان اهل بيت به منظور برگزار نمودن مراسم سوگواري همچنين
اعياد مذهبي با تکيه بر ارائه ي مطالب صحيح و فرهنگ غني اسالمي؛
 .3پشتيباني و حمايت از جامعه ي قرآني کشور ،استادان ،قاريان ،حافظان و مفسران و مترجمان
قرآن کريم و برگزاري مسابقات قرآني در سطح شهرستان ،استان ،منطقه ،کشور و در سطح
جهاني؛
 .4حمايت فرهنگي از مساجد ،حسينيه ها به منظور ايجاد فضاهاي معنوي ،روي آوردن مردم
به اين مراکز و انس با آن ،که موجب کاسته شدن فشارهاي روحي و ايجاد آرامش رواني در
جامعه خواهد شد.
 .5توسعه و ترويج مطالعات ديني در قلب برگزاري همايش ها و مسابقات فرهنگي ملي و بين
المللي؛
 .6تشويق هنرمندان در خلق آثار هنري مرتبط با بنيان هاي مذهبي و فناوري درباره ي مرمت
آثار کهن و ساخت نمادهاي مذهبي جديد.
گفتني است انچه بيان شد حوزه هايي است که با استفاده از موقوفات و اموال وقف مي توان در
ايجاد ،ارتقا و بهبود آن گام هاي اساسي برداشت .البته اين به آن معنا نيست که همه اين امور را
سازمان اوقاف و امور خيريه انجام دهد؛ بلکه مقصد آن است که با توسعه ي فرهنگ وقف و ايجاد
موقوفات ارزشمند ،بنيه ي مالي و اقتصادي خوبي ايجاد نمود تا منافع آن در اخيتار ساير سازمان
ها و متوليان قرار گيرد و هر يک در حوزه ي وظايف خويش ،آن را هزينه کنند.
با عنايت به حوزه ي گسترده ي وقف ،مي توان گفت که چنانچه سنت وقف به درستي اجرا و
درآمد موقوفات بر حسب نظر واقفان و با دقت هزينه گردد ،وقف مي تواند جمعيت مورد توجهي
از مردم يک جامعه را تحت پوشش مادي يا فرهنگي قرار دهد و با هر يک از گروه هاي مردم
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به نحوي تعامل داشته باشد.
شکوفايي اقتصادي و فرهنگي و معنوي در يک امت ،در صورت فقدان ساير موانع سبب رشد
و يکپارچگي و اتحاد ملي و انسجام اسالمي خواهد شد .بنابراين اگر به مسأله ي وقف با ديدي
جامع نگريسته و سياسيت گذاري شود ،مي تواند به عاملي قدرتمند براي ايجاد اتحاد ملي و
انسجام اسالمي تبديل شود.
اوقاف و امور خيريه در عرصه هاي جهاني

تعاون و همياري از طريق وقف و امور خيريه اختصاص به کشورهاي اسالمي ندارد .در حال
حاضر بنيادهاي خيريه در جهان ،سهمي بزرگ در امور اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي به عهده
دارند .بنياد نوبل در سوئد ،و صدها مؤسسه ي خيريه ي بزرگ در آمريکا ،اروپا ،آسيا ،آفريقا و
خاورميانه مشغول انجام امور خيريه مي باشند .گفتني است اصول و قوانين جاري در بنيادهاي
خيريه و وقف در کشورهاي غير اسالمي با ساختار حقوقي اوقاف در کشورهاي اسالمي متفاوت
است .در عين حال آثار و برکات مادي و معنوي آن در حل مشکالت مردم و رشد جوامع تا
حدودي به يکديگر شباهت دارد .امروزه بزرگ ترين دانشگاه هاي علمي دنيا نظير دانشگاه
هاروارد آمريکا و آکسفورد لندن از طريق درآمد موقوفات و امور خيريه اداره مي شود .به عنوان
نمونه در دانشگاه سورين فرانسه هنوز درسي با عنوان هيئت بطلميوس تدريس مي گردد .بنا
به اظهار مسئوالن آن دانشگاه دليل تدريس چنين واحد درسي به رغم بطالن مباني هيئت
بطلميوسي ،آن است که واقفي وقف نموده است تا هزينه تدريس اين درس از محل موقوفات
وي پرداخت شود .التزام دانشگاه نسبت به اين امر آن است که خيران و واقفان ديگر ضمن
اطمينان به دانشگاه ،براي کارهاي خير تشويق شوند.
همياري و اتحاد کشورهاي اسالمي در تأسيس بنياد جهاني وقف

در پاسخ به درخواست جمعي از کارشناسان مبني بر ضرورت تأسيس يک نهاد جهاني براي
اوقاف اسالمي ،بانک توسعه ي اسالمي با تأسيس بنياد جهاني وقف در نوامبر سال 2000
ميالدي موافقت نمود .اهداف اين بنياد جهاني بر اساس مفاد ماده ي  3آيين نامه ي بنياد عبارت
است از:
 .1حمايت و پشتيباني از شبکه اي از مؤسسات وقفي براي پيگيري و انجام اهداف خيريه شرعي؛
 .2مراقبت و نظارت بر مؤسسه هاي وقفي و حمايت از آن ها و ايجاد هماهنگي ميان آن ها؛
 .3کمک به دانشجويان و ارائه ي بورس تحصيلي در رشته هايي که امت به آن ها نيازمندند.
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 .4تأسيس و پشتيباني از مؤسسات و برنامه هاي آموزشي ،بهداشتي و اجتماعي؛
 .5مبارزه با فقر و ريشه کن کردن رنج مردم جهان از طريق توسعه ي گسترش و توانايي ها؛
 .6تهيه ي ابزارها و وسايل امداد رساني و ارائه ي آن ها به صورت کاال و خدمات؛
 .7همکاري با دولت هاي عضو بانک به منظور وضع قوانين يکسان براي وقف.
در هر صورت ،وقف به عنوان يکي از پديده هاي مهم اجتماعي و فرهنگي جهان اسالمي و يکي
از ابزارهاي رسيدن به توسعه در جوامع اسالمي مي تواند در گسترش علم ،دانش و فناوري در
سطح جامعه تأثيري سازنده داشته باشد .اجراي علمي و شفاف نيات واقفان از سوي متوليان
موقوفات و ادارات اوقاف و تجليل مستمر از نيکوکاران و تشويق آن ها به منظور انفاق مال و
تبيين برکات وقف براي عامه ي مردم ،از جمله راه هايي است که زمينه ي رشد و توسعه ي اين
نهاد اجتماعي را فراهم مي کند.
()http://www.irib.ir/occasions/Oghaf.HTM

سازمان رابطه العالم االسالمي و احياي سنت وقف

در سال  1419قمري نيز«رابطه العالم االسالمي» در مکه ي مکرمه ،به عنوان يک سازمان جهاني
مردمي ،براي احياي سنت وقف و براي نيل به اهداف تبليغي خود ،پتج صندوق با عناوين و
اهداف خاصي تأسيس نمود .دکتر عبداهلل صالح العبيد دبير کل رابطه العالم اسالمي ،عناوين
صندوق ها و اهداف آن ها را اين گونه بيان مي کند:
الف .صندوف تبليغات ،با اهداف:

 .1تربيت و آماده سازي مب ّلغان با برنامه هاي آموزشي مناسب؛
 .2کفالت مب ّلغان و تأمين احتياجات آنان؛
 .3تأسيس يا کمک به مراکز تربيت مبلغ؛
 .4اعزام ائمه ي جماعات و مبلغان به مناطق مختلف جهان ،به ويژه در ماه مبارک رمضان؛
 .5تأمين وسايل تبليغي روز(کتاب ،نوار و فيلم) به زبان هاي مختلف.
ب .صندوق قرآن کريم و علوم آن ،با اهداف:

 .1ايجاد ،نگهداري ،و کمک به مراکز و جمعيت هاي قرآن کريم؛
 .2سهيم شدن در تهيه ي ترجمه هاي مختلف قرآن کريم به زبان هاي گوناگون؛
 .3برپايي ،تشويق و کمک به مسابقات قرآن کريم در سراسر جهان؛
 .4تشويق و کمک به تحقيقات علمي در زمينه هاي قرآن کريم و علوم آن؛
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 .5ايجاد کرسي هاي علمي در دانشگاه هاي جهاني براي ارائه ي بحث هاي
علمي در زمينه قرآن کريم.
ج .صندوق ايتام و محرومان ،با اهداف:

 .1کفالت ايتام از جهات مادي ،اجتماعي و آموزشي؛
 .2راه اندازي قافله هاي کمک رساني به محرومان و حادثه ديدگان در سراسر جهان؛
 .3برپايي مراکزي براي يتيمان و محرومان؛
 .4ايجاد مراکز آموزش حرفه و فن در کشورهاي فقير؛
 .5کمک به خانواده هاي يتيمان و محرومان.
د .صندوق تعليم و آموزش ،با اهداف:

تخصص هاي مهم؛
 .1تأمين بورسيه هاي درسي گوناگون در ّ
 .2کمک و تحت پوشش گرفتن دانشجويان نابغه ي مسلمان؛
 .3تهيه ي برنامه هاي درسي و اسالمي مناسب؛
تخصص هاي گوناگون؛
 .4ايجاد مدارس و مراکز اسالمي با ّ
 .5تشويق و کمک به تحقيقات علمي و اختصاص دادن جوايزي براي مسابقات علمي.
هـ .صندوق اقليت هاي اسالمي ،با اهداف:

 .1معرفي اقليت ها و مهاجران مسلمان و بيان گرفتاري هاي آنان براي مسلمانان سراسر عالم؛
 .2کمک و برپايي مراکز اسالمي در هر جا که اقليت هاي مسلمان حضور دارند.
 .3برپايي دوره ها و برنامه هاي تربيتي براي آشنايي اقليت هاي مسلمان با اسالم و احکام آن؛
 .4برنامه ريزي براي زندگي آبرومندانه ي اقليت هاي مسلمان در کشورهاي مختلف جهان؛
 .5آشنا ساختن اقليت ها و مهاجران مسلمان به حقوق اجتماعي شان و دفاع و حمايت از آنان
براي کسب حقوقشان( .هفته نامه ي العالم االسالمي 1 ،محرم  )1419و
()8=htm?numPage.6402/http:// library.tebyan. net/books1
وجود چنين برنامه ريزي جامع و کارآمد در عرصه هاي جهاني ،در صورت اجراي صحيح و
علمي ،در دو محور مادي و معنوي ،مي تواند در کاستن مشکالت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
مردم و پيشرفت مادي و معنوي جوامع مؤثر باشد.
محور اول :ترويج وقف ،خيرات و مبرات ،سبب توسعه ي امور اقتصادي ،فقرزدايي و بهبود وضع
معيشتي مردم مي شود .از نتايج شکوفايي اقتصادي ،کاهش بزهکاري ها و افزايش امنيت
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اقتصادي خواهد بود که مي تواند منجر به آسودگي خاطر جامعه ،تفرقه زدايي نسبي و رشد
همدلي گردد.
محور دوم :ترويج وقف ،خيرات و تبرعات ،با ايجاد الگوهاي فرهنگي و توسعه ي فضاي روحاني،
با استفاده از تعاليم انسان ساز قرآن کريم و عترت ،مي تواند به ارتقاي فرهنگ جامعه و فقرزدايي
فرهنگي کمک نمايد .درک صحيح واقعيت ها و موقعيت ها سبب افزايش روابط عاطفي ميان
مردم مي شودو همدلي معنوي را در پي خواهد داشت.
تالقي اين دو محور يعني«شکوفايي اقتصادي» و«تعالي فرهنگي و معنوي» در يک جامعه ،مي
تواند زمينه هاي زدودن اختالف و تفرقه را فراهم کند و امت را به سوي يکپارچگي رهنمون
سازد .بنابراين مي توان پذيرفت که سنت وقف و امور خيريه در نهايت مي تواند تأثيري مهم را
در دست يافتن به اتحاد ملي و انسجام اسالمي داشته باشد.
نتايج

با مطالعه ي جايگاه وقف و امور خيريه و تأثير آن در جامعه به نتايج ذيل مي توان دست يافت:
 .1سنت وقف ،خيرات و مبرات از عرصه هاي ارزنده اي است که مي توان با بهره گيري صحيح
از آن ،مقدمات رسيدن به آرمان اتحاد ملي و انسجام اسالمي را فراهم نمود.
 .2به اعتقاد فقهايي مانند شيخ مفيد و محقق حلي ،وقف از صدقات جاريه است و آثاري مفيد
در ارتقاي وضع معيشتي مردم خواهد داشت.
 .3اوقاف و امور خيريه مي تواند دست کم در دو حوزه ياقتصادي و فرهنگي جامعه را پوشش
دهد.
 .4با استفاده از پشتوانه ي وقف و خيرات مي توان به مشکالت اقتصادي مردم رسيدگي نمود.
اين کار باعث فقرزدايي ،رشد امنيت اقتصادي و اجتماعي ،کاستن از بزهکاري ،تقويت روحيه ي
تعاون و همدلي و در نهايت ايجاد زمينه هاي وحدت ملي مي شود.
 .5با بهره جستن از سرمايه هاي حاصل از وقف و تبرعات ،مي توان در ايجاد فضاي فرهنگي
سالم و برگرفته از آموزه هاي انسان ساز قرآن و اهل بيت مشارکت نمود.
 .6حمايت فرهنگي از مساجد ،حسينيه ها و مراکز دانش به منظور ايجاد فضاهاي معنوي ،روي
آوردن مردم به اين مراکز انس با آن که موجب رشد علمي و معنوي و همچنين کاسته شدن
فشارهاي روحي و ايجاد آرامش رواني در جامعه خواهد شد.
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کتابنامه

 .1قرآن کريم.
 .2ابن منظور ،محمد بن مکرم االنصاري ،لسان العرب ،الدار المصرية للتأليف و الترجمة .قاهره،
بي تا.
 .3حرعاملي ،محمدبن حسن ،وسائل الشيعة تحصيل مسائل الشريعة ،دار احياء التراث العربي،
بيروت 1389 ،ق.
 .4دانشنامه ي رشد ،وزارت آموزش و پرورش ،نسخه يالکترونيکي.
 .5دهخدا ،علي اکبر ،لغت نامه ،دانشگاه تهران ،مؤسسه ي لغت نامه ي دهخدا ،تهران ،بي تا.
 .6وقف ميراث جاويدان ،ش .1372 ،2
 .7سلمان ،ابوسعيد احمد ،مقدمه اي بر فرهنگ وقف ،سازمان اوقاف ،تهران.1351 ،
 .8شهابي ،علي اکبر«،تاريخچه ي وقف در اسالم» ،مندرج در کتاب ايرانشهر ،اداره ي کل اوقاف،
تهران.1343 ،
 .9شهيد اول ،محمدبن مکي عاملي ،الدروس ،چاپ سنگي ،بي جا ،بي تا.
 .10شهيد ثاني ،زين العابدين علي العاملي ،مسالک االفهام الي تنقيح شرايع االسالم ،چاپ
سنگي ،بي جا ،بي تا.
 .11شيخ مفيد ،محمدبن النعمان العکبري ،المقنعة ،چاپ سنگي ،بي جا ،بي تا.
 .12طباطبائي ،محمدحسين ،الميزان في تفسير القرآن ،مؤسسة االعلمي ،بيروت1972 ،م.
 .13طوسي ،محمدبن حسن ،المبسوط في فقه االمامية ،المکتبة المرتضوية ،طهران.1363 ،
 .14محقق حلي ،جعفربن حسن ،شرايع االسالم في مسائل الحالل و الحرام ،تحقيق عبدالحسين
محمدعلي ،کلية الفقه ،نجف1389 ،ق.
 .15معرفت ،محمدهادي« ،حقيقت وقف» ،وقف ميراث جاويدان ،ش ،18تهران.1376 ،
 .16معلوف ،لويس ،المنجد في اللغة ،دارالمشرق ،بيروت1969 ،م.
 .17موسوي خميني ،روح اهلل ،تحرير الوسيلة ،دارالکتب العلمية ،قم1390 ،ق.
 .18نجفي ،محمد حسن ،جواهر الکالم في شرح شرايع االسالم ،دار الکتب االسالميه ،تهران،
بي تا.
 .19هفته نامه ي العالم االسالمي1 ،محرم .1419
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فصلهفتم:
جايگاه وقف در جامعه و چالش هاي پيش رو
سجادي جزي
سيد مجتبي ّ

1

چکيده:

پژوهش حاضر پس از بيان تاريخچه وقف در ايران ،به اهميت اين نهاد از جنبه هاي مختلف
پرداخته و درباره جايگاه وقف در جامعه امروزي و فوايدي که مي تواند داشته باشد سخن گفته
است .وقتي سخن از تأثير وقف بر استقالل اقتصادي و رشد و توسعه مطرح مي شود ،هرگز
به اين معنا نيست که وقف به تنهايي مي تواند همه ابعاد و زواياي گوناگون اقتصاد يک ملت
را در برگيرد ،بلکه منظور اين است که وقف به عنوان يک سرمايه عظيم مالي ،در اين سمت و
توجه دارد .عالوه بر اين ،مي توان سرمايه هاي عظيم وقف را همانند
سو نقشي سازنده و قابل ّ
ديگر سرمايه ها ،با رعايت همه جوانب وقف ،موازين شرع و اهداف واقفان ،در فعاليت هاي
توليدي و خدماتي به کار انداخت و آن ها را از حالت رکود به حالت تحرک و پويايي هدايت
کرد ،تا بدين وسيله به رشد و توسعه و استقالل اقتصادي و سياسي کشور کمک شود .همچنان
که بر سرمايه هاي اوقاف نيز افزوده مي شود که اين نيز يقين ًا در راستاي اهداف واقفان است.
وقف همچنين يکي از عمدهترين زيرساخت هاي اقتصادي جهان اسالم و از ارزش هاي
مطرح شده در جهان بيني ديني است که نقشي مؤثر در شکل گيري ساخت فضايي شهرهاي
دوره اسالمي ،به ويژه شهرهاي ايران داشته است .پژوهش در خاتمه توصيه مي کند که متوليان
اوقاف با راهنمايي و آموزش هاي ديني عملي در زمينه وقف ،مردم را بيش از پيش با اين نهاد
اقتصادي اسالم آشنا سازند.
کليد واژه ها:

وقف در ايران ،جايگاه وقف ،نهادهاي اقتصادي اسالم ،وقف و توسعه ،وقف و استقالل
اقتصادي.

مجموعهمقاالت(وقف)

249

مقدمه

ميل به جاويدان زيستن همواره انسان ها را تشويق کرده است تا در کنار کار و تالش مستمر
خود به ايجاد بنا و کارهاي يادگاري بپردازند که در حيات آن ها و همچنين پس از وفاتشان،
منشأ خير و منبع برکات گردند و براي جامعه مفيد باشند .روح نوع دوستي و انديشه اجتماعي
و همکاري متقابل و فکر زندگي گروهي ،سبب مي شود که انسان با وجود ساير دشواري هاي
موجود در اجتماع ،کارهايي کند که بخشي از آن براي ديگران سودمند باشد.
اگر چه انسان ذات ًا موجودي اجتماعي است ،ولي زماني که در تأمين امنيت و رفع مشکل
اقتصادي و اجتماعي محتاج به همکاري شد ،روحيه اجتماعي بودنش قوت مي گيرد.
اديان الهي با الهام از منبع وحي در جهت هدايت جامعه هاي بشري و تشويق آنان براي کمک
به همنوعان خود نقش اصلي داشتند و بسياري از مردم با تأسي به ارزش ها و پيام هاي اديان،
خود را در مسايل اجتماعي شريک دانستند ،تا حدي که بعضي تا سرمرز ايثار و فداکاري پيش
رفتند.
يکي از راه هاي استمرار نيکوکاري و کمک به هم نوع ،سنت حسنه «وقف» است که شخص
واقف با وقف اموال و امالک خود براي امور خيريه و عام المنفعه ،درآمد آن موقوفات را به
امور خيريه اختصاص مي دهد و مادام که آن موقوفه يا موقوفات باقي است ،متوليان و متصديان
امر وقف موظف به اجراي نيات خير واقف هستند.
در فقه اسالم نيز وقف همواره به عنوان بحثي مهم مورد توجه بوده و ويژگي هاي منحصر به
فردي داراست.
با توجه به موارد بيان شده ،در پژوهش حاضر برآنيم که بعد از بيان تاريخچه وقف در ايران ،به
اهميت اين نهاد از جنبه هاي مختلف همچون اقتصادي و حتي معماري و شهرسازي پرداخته
و در نهايت با توجه به موارد بيان شده ،فوايد و جايگاه آن را در جامعه امروزي بيان کنيم.
نقش وقف در تحقق اهداف اقتصاد اسالمي
هدف اساسي و اصلي همه نظام هاي اسالم ،از جمله نظام اقتصادي اسالم ،کمال ابدي يعني
تقرب الي اهلل است .از ديدگاه قرآن کريم و روايت هاي معصومين  ،انفاق هاي مالي چه
ّ
واجب و چه مستحب ،براي نيل به اين هدف نهايي نقشي بس عظيم و اساسي دارند که به
عنوان نمونه در اين جا مواردي يادآوري مي گردند:
الف ـ قرآن کريم در موارد متعددي از انفاق به عنوان جهاد مالي در کنار جهاد جسمي ياد
کرده است؛ مانند « :اليستوي القاعدن من المؤمنين غير اولي ّ
الضرر و المجاهدون في سبيل اهلل
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باموالهم و أنفسهم ّ
فضل اهلل المجاهدين بأموالهم و أنفسهم علي القاعدين درجة» (نساء :)95/
مؤمناني که بدون عذر از جهاد باز نشسته اند ،با آنان که با مال و جان خود در راه خدا جهاد مي
کنند برابر نيستند .خدا مجاهدان به مال و جان را بر نشستگان برتري بخشيده است....
ب ـ در موارد متعدد هدف از ماليات ها و انفاق هاي مالي در اسالم از جمله زکات و وقف در
نزد بسياري از فقيهان قصد قربت است .اين انفاق ها گذشته از جنبه اقتصادي ،همانند نماز و
روزه عبادت هستند و غرض اصلي از عبادات هم قرب الهي است« :واعبد ربّک حقي يأتيک
اليقين»(حجر  :)99/به پرستش خداي خود مشغول باش تا يقين به سراغ تو آيد.
ج ـ در بسياري از آيات قرآن کريم به دنبال واژه «انفاق» واژه «في سبيل اهلل» و مانند آن ذکر
ثم اليتبعون ما انفقوا من ًا وال
گرديده است .به عنوان نمونه« :الّذين ينفقون اموالهم في سبيل اهلل ّ
أذي لهم اجرهم عند ربهم( »...بقره :)262/آنان که مالشان را در راه خدا انفاق مي کنند و در پي
آن منتي نگذارند و آزاري نکنند ،پاداششان نزد خداست. ...
خداوند در جاي ديگر به صراحت هدف از انفاق را لقاءاهلل دانسته است« :و ما تنفقون اال ابتغاء
وجه اهلل و ما تنفقوا من خير يوف اليکم( »...بقره ... :)272/و جز در طلب رضاي خدا انفاق نمي
کنيد و آنچه از خير انفاق کنيد ،به طور کامل به شما مي رسد. ...
«بــر»
د ـ در آياتي از قرآن کريم ،هدف روشن انفاق و گرفتن صدقه ،تزکيه نفس و رسيدن به
ّ
البر حتي تنفقوا م ّما تحبّون ( »...آل عمران :)92/هرگز به نيکي
و نيکي ذکر شده است« :لن تنالوا ّ
نخواهيد رسيد مگر آن که از آنچه دوست مي داريد انفاق کنيد. ...
شأن نزول اين آيه وقف و صدقه است که گذشت .با نزول اين آيه کساني چون ابوطلحه
«بـر»
انصاري به فکر صدقه دادن و وقف کردن بهترين اموال خود افتادند .اين آيه ،راه رسيدن به ّ
را انفاق چيزهايي دانسته که مورد عالقه و محبت انسان است؛ و روشن است که «بّر» چه به
معناي ثواب از جانب خدا و يا انجام فعل خيري که پاداش الهي را به دنبال دارد ( ،)2مصداق
اصلي و حقيقي آن ،قرب الهي و سعادت و کمال ابدي انسان خواهد بود.
در آيه «خذ من اموالهم صدقة تط ّهرهم و تزکيهم بها( » ...توبه[ :)103/اي رسول!] از اموال مؤمنان
صدقه اي بگير تا آنان را پاک و تزکيه گرداني.
هدف از دريافت صدقه از مؤمنان ،تطهير و تزکيه نفوس آنان به وسيله صدقه (و انفاق مالي)
دانسته شده است .عالمه طباطبايي در اين باره مي نويسد« :تطهير يعني ازاله اوساخ از يک چيز
تا وجود آن صاف گردد و براي نشو و نما و ظهور و آثار و برکات ،مستعد و مهيا گردد؛ و تزکيه
عبارت است از رشد دادن و اعطاي رشد به آن به وسيله لحوق خيرات و ظهور برکات؛ همانند
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درختي که قطع زوايد از فروع و شاخه هاي آن باعث زيادي در حسن و نمو آن و نيکويي ميوه
هايش مي شود؛ از اين رو ،جمع بين تطهير و تزکيه در آيه از تعابير لطيف است» )3( .بنابراين
همه انفاق هاي مالي ،از جمله وقف ،براي انسان به منزله هرس کردن درخت از اضافات است
که او را در مسير نيل به هدف اصلي و نهايي اش ياري مي دهد و در اين جهت به او سرعت
مي بخشد.
عالوه بر موارد بيان شده ،وقتي سخن از تأثير وقف بر استقالل اقتصادي و رشد و توسعه مطرح
مي شود هرگز به اين معنا نيست که وقف به تنهايي مي تواند همه ابعاد و زواياي گوناگون
اقتصادي يک ملت را در برگيرد ،به طوري که براي اقتصاد کشور به منابع مالي ديگر نيازي
نباشد ،بلکه منظور اين است که وقف به عنوان يک سرمايه عظيم مالي مي تواند در اين سمت
توجه باشد .هم چنين به اين معنا نيست که برخالف اهداف
و سو داراي نقشي سازنده و قابل ّ
واقفان ،درآمد وقف را از موارد اصلي مصارف آن که در وقف نامه ها آمده است ،منحرف کنيم
و آن ها را در راه تحقق استقالل اقتصادي و رشد و توسعه به کار گيريم و به مصرف برسانيم.
حقيقت اين است که مي توان سرمايه هاي عظيم وقف را نيز همانند ديگر سرمايه ها با رعايت
همه جوانب وقف ،موازين شرع و اهداف واقفان در جريان فعاليت هاي توليدي و خدماتي
قرار داد و آن ها را از حالت رکود به حالت هدايت کرد تا به اين وسيله به رشد و توسعه و
توجه باشد و همچنين بر سرمايه هاي
استقالل اقتصادي (و سياسي) کشور کمک شايان و قابل ّ
اوقاف افزوده شود که اين نيز يقين ًا در راستاي اهداف واقفان مي باشد (حائري .)264 :1378
از متون اسالمي به خوبي روشن است که اسالم خواهان زدودن همه جوانب و زواياي فقر در
جامعه است و نيز به دنبال رفاه عمومي در حدّ معقول و مشروع .شهيد صدر در اين باره مي
نويسد :مسؤوليت دولت و نظام اسالمي ،بجز تأمين نيازهاي حياتي و ضروري افراد ،اين است
که يک سطح زندگي متناسب با شرايط و مقتضيات روز را براي افراد تضمين نمايد و آن ها را
به يک حد از رفاه (عمومي) برساند .وي يکي از ابزار مهم دولت اسالمي براي تحقق اين هدف
را کفالت همگاني مسلمانان در برابر يکديگر ذکر مي کند ،يعني احساس مسؤوليت متقابل و
عمومي (صدر  .)319 :1357از اين رو ،اوالً فقرزدايي تنها در حدّ قوت اليموت به نيازمندان
کفايت نمي کند .ثاني ًا مسلمانان در برابر يکديگر مسؤولند و کفالت همگاني دارند .کليني در
اصول کافي از امام صادق  نقل کره است که « :خداوند براي فقرا در اموال ثروتمندان به
قدر کفايت (و اداره زندگي آنان بخوبي) قرار داده است و اگر اين مقدار آن ها را کفايت نمي
کرد ،بيشتر قرار مي داد و اين مشکالت فقرا از ناحيه کساني است که آن ها را از حقشان
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باز مي دارند .در باب زکات ،امام موسي کاظم  نيز در پاسخ کسي که پرسيد آيا مي توانم
هشتاد درهم به فقير بدهم؟ فرمود :آري و بيشتر پرسيد ،صد درهم چطور؟ فرمود :آري،
اگر مي تواني او را بي نياز کن (و اغنه ان قدرت ان تغنيه) (مجلسي  .)86 :1367امام باقر 
نيز مي فرمايد :اذا اعطيت فاغنه :هر گاه انفاق مي کني طرف را بي نياز نما  .در حديث ديگري
امام صادق  مي فرمايد« :خداوند همه نيازهاي فقرا را در نظر گرفته است ،از هزينه هاي غذا
و پوشاک و ازدواج گرفته تا هزينه صدقات مستحبي و حتي هزينه انجام حجم آنان ( .مجلسي
.)102 : 1367
وقف از دو راه مي تواند در اين مورد مؤثر باشد :
الف ـ نفس استقالل و رشد و توسعه اقتصادي (مبتني بر موازين اسالمي) که به طور طبيعي
موجب رفاه عمومي و زدودن و دست کم کاهش چشم گير فقر و محروميت و آثار شوم آن
در جامعه خواهد شد.
ب ـ بخش عمده موارد مصرفي که واقفان دورنگر و نيکوکار در طول تاريخ وقف در نظر گرفته
اند به رفاه عمومي ،فقرزدايي و عدالت اجتماعي مربوط مي شود .اگر ما نگاهي هر چند گذرا ،به
تاريخ وقف و مضمون وقف نامه ها بيندازيم به خوبي در مي يابيم که واقفان خير و دور انديش
تمام زوايا و جوانب نيازها را در نظر گرفته اند .به رغم اين که بسياري از رقبات موقوفات و
مدارک آن ها در طول زمان به داليل و عوامل گوناگوني از بين رفته اند و از بسياري از آن ها
نامي هم باقي نمانده است ،مشاهده مي کنيم که جهت و سمت و سوي اصلي مورد نظر واقفان
در طول تاريخ فقرزدايي و در مرحله بعدي ،تح ّقق رفاه عمومي در سطح معقول بوده است.
عالوه بر اين بايد بيان گردد که نيازهاي عمومي و خصوصي مردم نسبت به زمانها و مکانهاي
مختلف متفاوت است ،مث ً
ال در يک زمان ،مردم به کاروانسرا ،آب انبار و  ...نياز مبرم داشتند،
اما در روزگار ما تأسيس فضاهاي آموزشي ،درماني ،مسکن ،جاده ها و  ...از اولويت بيشتري
برخوردارند .از اين رو ،از راه هاي گوناگون ،آگاهي دادن به مردم و کساني که درصدد وقف
اموال خود هستند ،مي تواند به سمت و سو دادن وقف هاي جديد در جهت اولويت هاي
توجهي بنمايد (حائري .)270 :1378
جامعه کمک شايان و در خور ّ
وقف و بهبود وضع اقتصادي جامعه

در ارتباط با تأثير وقف در بهبود اوضاع اقتصادي جامعه مي توان به موارد بسيار زيادي اشاره
کرد که در ذيل به برخي از آن ها اشاره مي گردد.
الف ـ کارآفريني و اشتغال :امروزه،کارآفريني از بزرگترين دغدغه هاي جوامع انساني است؛ زيرا
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کار عنصري مقدس و حائز اهميت محسوب شده که در سايه سار آن ،عالوه بر رفع نيازهاي
معيشتي ،آرامش ،هم گرايي ،هويت شغلي و اعتالي شخصيتي فرد محقق مي شود .البته اين
درحالي است که اغلب کشورهاي جهان با معضل بيکاري دست به گريبان هستند .از آن جا که
چاره انديشي براي تخفيف اين مشکل بدون مشارکت جدي بخش خصوصي به انجام نخواهد
رسيد ،ضروري است که از راهکار حسنه ي وقف در اين عرصه نيز استفاده شود .اما پيش از آن
الزم است که اين ضرورت براي نيکوکاران تبيين شود تا پاره اي از موقوفات و عايدي آن ها
صرف اين مهم شود .باال رفتن موقوفات از جمله کشتزارها نيز راهکاري است که پرداختن به
آن مي تواند به ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر بينجامد.
تأمين بهداشت و سالمتي :رابطه ي رونق اقتصادي و تندرستي افراد يک جامعه ،رابطه اي قطعي
و اساسي است؛ زيرا کسالت ،رخوت و سستي نيروي کار ،خود عاملي است که عالوه بر ايجاد
تبعات سوء بسيار ،افت سطح توليد و به تبع آن بيکاري و فقر را نيز موجب مي شود .توسعه
ي صنعتي اگر چه خود از يک سو با ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي ،صوتي و  ...بهداشت
جسمي و رواني افراد را به خطر مي اندازد ،اما از ديگر سو خود به سالمت نيروي کار نيازمند
است؛ زيرا درآمدي که از قبل آن نصيب جوامع مي شود ،نقش عمده اي در تأمين سالمت
شهروندان ايفا ميکند .از اين روي ضرورت بهره گيري از راهکار حسنه ي وقف ديگر بار رخ
مي نمايد .اين امر مي تواند شامل احياي حوزه هاي سنتي و گسترده اي باشد که شاهد حضور
سنت حسنه ي وقف اند .از قبيل :احداث ،توسعه و تجهيز بيمارستان ها ،درمانگاه ها ،خانه هاي
بهداشت و مانند آن (بختياري .)8 :1381
ج ـ گسترش عدالت به سود نيازمندان جامعه :وقف اگر چه به نوعي در قبل از اسالم وجود
داشته است ،ولي عنايت و توجه به اين سنت حسنه به تولد اسالم باز مي گردد که توسط
اهل بيت مطرح شده است؛ به گونه اي که از چنان توجهي برخوردار شده که در برهه هايي
از تاريخ ،تأمين مهم ترين نيازهاي مستمندان را بر عهده داشته است .زيرا در گذشته ،برخالف
امروز ،حکومت ها بيشتر به دفاع از مرزها و نظم عمومي مي پرداختند نه توجه به نيازمندان .اين
امر امروزه نيز مي تواند مورد توجه قرار گيرد ،بدين صورت که با تشويق افراد خيّر که امالک
و اموال خود را وقف نيازمندان کرده و بدان ها رسيدگي کنند ،مي توان تا حد بسياري به بهبود
اوضاع معيشتي آنان رسيدگي کرد (گنجي . )60 :1381
د ـ فقـرزدايي :تنگدستي که بنا به فرموده ي موالي متقيان علي  ،بزرگتر از مرگ است،
آفتي سترگ براي جوامع انساني به شمار مي آيد که از رهگذر آن گاه ايمان و اعتقاد مذهبي
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افراد نيز دچار تزلزل و زوال مي گردد .بدين ترتيب راهکار حسنه ي وقف مي تواند با فراهم
آوردن فرصت هاي شغلي ،دستگيري از نيازمندان و کمک به خوداتکايي ايشان ،رواج انديشه
ي خيرخواهي ،تقويت مؤسسات حمايتي ،بسيج امکانات اندک و مانند آن ،راه را بر فقر و
تنگدستي تنگ کند و رفاه و غناي ممدوح جامعه انساني را موجب شود.
هـ ـ عمران و آباداني دارالسالم :دين مبين اسالم که تحصيل سعادت آدمي در هر دو جهان را در
امتداد نگاه دارد ،عالوه بر آنکه بندگان خدا را به ساختن سرايي مجلل و فاخر در دنياي پسين
فرا خوانده ،آنان را به عمران و آباداني دنيايي که مزرعه ي آخرت است ،نيز دعوت فرموده.
سنت حسنه ي وقف که با عمران و آباداني ظاهري و باطني دارالسالم ،ارتباطي ديرپا داشته و
دارد و احداث مدارس ،مساجد و  ...مؤيد آن است و بسياري از عوامل ديگر (شهرامي :1382
 35ـ .)37
نقش وقف در جلوگيري از تجمع و تمرکز ثروت

نهاد وقف عامل بسيار مهمي در جلوگيري از تجمع و تمرکز ثروت در جامعه است .اهميت
وقف از اين ديدگاه هنگامي بيش از پيش روشن مي شود که تعداد نسبت ًا قابل مالحظه اي از
اموال بالاستفاده و متروکه اي را که بهره وري از آن ها مي توانست در ارائه خدمات اجتماعي
مفيد فايده قرار گيرد ،مطمح نظر قرار دهيم.
عدم بهره وري مؤثر از اين اموال که به حکايت آمار و ارقام موجود ،سالهاست از حيز انتفاع
خارج شده ،به هيچ روي قابل توجيه نمي تواند باشد .در يک اقتصاد متعادل ،حرکت فعاليت
هاي اقتصادي به سمت و سويي است که مآالً اهداف توسعه اقتصادي هر جامعه را تحقق دهد.
تجمع و تمرکز ثروت ،حرکت اقتصاد را از اين مسير تعادلي منحرف و در نتيجه ثروتمندان را از
رهگذر درآمدهاي کاذب و نامشروع به مفتخواري و رانت خواري تشويق و تحريض مي نمايد.
در چنين شرايطي ،اقتصاد جامعه ،به علت انحراف از مسير اصلي و طبيعي خود با مشکالت
عديده مواجه مي گردد که تزلزل عدالت اجتماعي در رأس همگي آن ها قرار دارد .وقف ،به
عنوان يک نهاد فقهي و حقوقي و يکي از دستورات مؤکد اسالم ،به سهم خود ،در مقابله با آثار
نامطلوب تجمع و تمرکز ثروت و مآالً استقرار عدالت اجتماعي ،مي تواند مورد استفاده قرار
گرفته و در اين رابطه ،خدمات ارزنده اي را به جامعه عرضه کند (هدايتي.)78 :1388 :
نقش وقف در شکل گيري فضاهاي شهري

عالوه بر تمامي مواردي که در ارتباط با نقش وقف در اقتصاد جامعه و رشد و پيشرفت آن بيان
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شد ،وقف هم چنين يکي از عمده ترين زيرساخت هاي اقتصادي جهان اسالم نيز محسوب مي
گردد (الکبيسي  .)24 :1364سنت وقف از ارزش هاي جهان بيني ديني و مذهبي است که نقش
بسيار مؤثري در شکل گيري ساخت فضايي شهرهاي دوره اسالمي به ويژه شهرهاي ايران
داشته است .با نگاهي گذرا به سيما و بافت کالبدي شهرهاي ايران بسياري از عناصر و اجزاي
شهري را که نقش عمده اي در عملکرد و حيات زندگي شهري دارند ،مي توان مشاهده نمود
که عنصر وقف در آن ها نقشي به سزا داشته است (آشتياني ،بي تا .)154 :بسياري از تأسيسات
زيربنايي و روبنايي در مجتمع هاي زيستي بدون اينکه حکومت ها وظيفه اي در ايجاد آن
احساس کنند توسط مردم ساخته مي شدند .البته در مواردي دولت مردان نيز در احداث اين
گونه مجموعه هاي وقفي نقش ارجمندي در طول تاريخ ايران اسالمي داشته اند .بسياري از
شهرهاي قديمي که به تدريج شکل گرفتهاند ،اغلب از ايجاد محله هاي کوچک شروع شده
و با افزايش جمعيت و توسعه بناها و اماکن به شهرها تبديل شده اند .اين محله ها که از پيش
طراحي نشده بودند ،براي احداث و ايجاد مراکز و فضاهاي خدماتي ـ عمومي در آن ها هيچ
گونه پيش بيني به عمل نيامده بود؛ در عين حال مي بينيم که شهرهاي سنتي و قديمي ايران در
نظام و ساختار محله اي از انسجام و پيوستگي قوي برخوردار بوده اند و تقريب ًا تمام خدمات
و نيازهاي شهري و محله اي به شکلي خودجوش و طبيعي در آن ها ايجاد شده بود (شهابي
.)139 :1383
وقف عالوه بر اينکه از نظر اجتماعي و اقتصادي داراي کارکردهاي فراوان و مهمي در زندگي
روزانه و فعاليت هاي شهري بوده ،از نظر کالبدي در تشکيل و توليد فضاهاي عمومي شهري
اهميت برجسته اي داشته است .به طوري که شهرها را نه تنها از نظر اجتماعي ،فرهنگي و
اقتصادي انسجام مي بخشيده ،بلکه از نظر کالبدي نوعي پيوستگي و وحدت فضايي بين مناطق
و محالت مختلف شهر به وجود مي آورده است .بر اين اساس اگر فضاهاي عمومي و عام
المنفعه که در ساختار شهرهاي سنتي ايران تقريب ًا بسياري از آن ها از طريق وقف شکل گرفته
اند را حذف کنيم ،چيزي که باقي مي ماند مجموعه اي از مساکن ،مراکز تجاري و در کل
فضاهاي خصوصي هستند که از نظر مدني به صورت پراکنده ،گسسته و بي ربط خواهند بود.
فضاهاي عمومي شيرازه و عامل پيوند دهنده مجموعه عناصر تشکيل دهنده شهر به يکديگرند
(شهابي .)140 :1383
از نظر کالبدي نقش وقف را مي توان در ايجاد و احداث خردترين عناصر کالبدي شهر نظير
مساجد ،مدارس ،حمام ها ،آب انبارها ،سقاخانه ها ،روشنايي معابر و بازارچه ها تا شکل گيري
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و توليد کالن ترين فضاهاي شهري نظير بازارها و مجموعه هاي وقفي مشاهده و پيگيري نمود.
در ساختار فضايي شهرهاي تاريخي و سنتي ايران مالکيت غالب بناهايي با عملکرد عمومي
که عموم ًا هم جزء ميراث فرهنگي و تاريخي جامعه اسالمي به شمار مي روند ،وقفي است.
علل ماندگاري موقوفات در بستر زمان را بايد در نقش فرهنگ متعالي وقف جستجو کرد .در
واقع وقف به مثابه يک هيأت تأليفي توانمند است که ميان اجزاء آن هم سازي و الفت خاصي
برقرار است .در مجموع اجزاء هدفمند اين هيأت نه تنها ضامن بقاي مالکيت موقوفه به نفع
عموم مي شدند ،بلکه در ضمن ارائه خدمات رايگان به افراد جامعه به طور مرتب و به مرور
زمان خود را حفاظت و مرمت کرده و در نهايت آباد ،پابرجا و استوار باقي مانده اند .کارآيي
نهاد وقف موجب حضور موقوفات متنوع و عديده اي در جامعه اسالمي گرديد .همان گونه
که امروز اکثر بناهاي عمومي در بافت هاي فرهنگي و تاريخي مجتمع هاي زيستي ما وقفي
هستند (قديري .)1369 :36
راهکارهاي ترويج فرهنگ وقف در جامعه

براي شکوفايي وقف در جامعه بايد فرهنگ وقف را ترويج کرد .براي اين منظور تنها يک نهاد يا
ارگان مسئول نيست ،بلکه همه ي دستگاه هاي تبليغي و اجرايي کشور موظف اند تا در جهت
اعتالي فرهنگ وقف در جامعه با همديگر همکاري کرده و زمينه هاي شکوفايي آنرا فراهم
آورند .هر چند عمل به وقف از سوي مردم مهم ترين راه گسترش فرهنگ وقف است اما بايد
توجه داشت که مردم ،نيازمند راهنمايي و آموزش هاي ديني عملي در اين زمينه هستند .از اين
رو مسئوالن کشور به ويژه دست اندرکاران امور مذهبي و فرهنگي مي توانند با يک برنامه ريزي
صحيح و اصولي در جهت دهي افکار عمومي به سمت فرهنگ وقف مؤثر باشند.
آثار مثبت وقف در زمينه هاي اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي در جامعه ايجاب مي کند که در
گسترش وقف تالش جدي داشته باشيم؛ چرا که اگر به اين سنت حسنه عمل شود ،بسياري از
مشکالت فعلي جامعه ي ما قابل حل خواهد بود.
سازمان اوقاف و امور خيريه ،مبلغان ديني ،ائمه جماعات ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،
سازمان تبليغات اسالمي و  ...از جمله نهادها و وزارت خانه هايي هستند که در چگونگي ترويج
و اشاعه ي فرهنگ وقف در جامعه نقش اساسي دارند .به عنوان مثال سازمان اوقاف و امور
خيريه مي تواند با انتشار کتاب يا مجله و يا از طريق مبلغان ديني جايگاه و اهميت وقف را در
جامعه مشخص کند تا زمينه ي گرايش مردم به وقف فراهم آيد .در کنار تشويق مردم به وقف،
بايد جهت وقف را با توجه به نيازهاي جامعه مشخص کرد تا از موقوفات تکراري نظير ساخت
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مسجد و  ...جلوگيري شود .در اين زمينه بايد تحقيق شود که نيازهاي روز جامعه کدامند تا
موقوفات به آن سوق داده شود .بديهي است که اگر وقف براي کارهاي عمراني صنعتي،
کشاورزي و سرمايه گذاري در کارهاي توليدي باشد ،نسل جديد به وقف روي خواهد آورد
و موقوفات تازه شکل مي گيرد (بزرگي .)113 :1379
پي نوشت:

.1مشاور سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه کشور.
.2طوسي ،محمد بن حسن ،التبيان في تفسير القرآن ،ج  ،1ص . 530
.3طباطبايي .377 :1391
منبع:سجادي ،سيد احمد؛(زمستان  ،)1390وقف ميراث جاويدان شماره ،76تهران،موسسه
فرهنگي هنري نور راسخون،
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فصلهشتم:
راههاي ترويج فرهنگ وقف و ايجاد موقوفات جديد در جامع ه
سيد مهدي بزرگي

مقدمه

وقف از افتخارات دين اسالم است و به طور غيرمستقيم در قرآن و به طور مستقيم در سيرهي
پيامبر  و ائمه  به آن توجه فراوان شده است.
از نظر اسالم وقف راهگشايي براي رفع محروميتهاي مادي و معنوي جامعه و يادگار
جاودانهاي از کرامت انسان به پيشگاه بشريت و پيوند با آفريدگار متعال است .هر چند در هيچ
يک از آيات قرآن صريحا به وقف اشاره نشده است اما ،علماي اسالم از کليت برخي مفاهيم
اخالقي که در قرآن ذکر شده است چنين نتيجه ميگيرند که وقف مورد تأييد قرآن است .قرآن
در توسعهي فرهنگ وقف در جامعهي اسالمي تأثير محتوايي و موضوعي داشته است .ذکر
آيهي (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه ان اهلل سميع عليم) در وقفنامهها
نشانهي تأثير قرآن در گسترش فرهنگ در جامعهي اسالمي است.
همچنين رفتار و شيوهي پيامبر  و ائمه معصومين  به صورت قول يا فعل در رواج
و گسترش وقف از اهميت ويژهاي برخوردار است .به موجب تأکيدي که آن بزرگواران به
مسألهي وقف داشتند مسلمانان بخشي از امکانات مالي خود را وقف کردند .عمل آن ها به
وقف نيز بر رفتار مسلمانان تأثير گذاشت.
در کشور ما ايران نيز از گذشتههاي دور وقف مرسوم بوده است .مرحلهي اول توسعهي
وقف در ايران با تصرف زمينهاي مفتوح العنوة آغاز ميشود .در دورهي سامانيان براي ادارهي
موقوفات تشکيالتي به نام ديوان اوقاف به وجود آمد .با حملهي مغوالن به ايران وضع موقوفات
آشفته شد اما با روي کار آمدن صفويان وضع موقوفات دوباره سر و سامان گرفت و در دورهي
قاجاريه رو به فزوني گذاشت .در سال  1289قانون وزارت معارف و اوقاف تصويب شد ولي
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چون اين قانون داراي اشکاالت شرعي و اجرايي بود پس از پيروزي انقالب اسالمي و با فتواي
امام خميني  قانون جامع اوقاف مطابق احکام و شريعت اسالم و در نظر گرفتن راهکارهاي
اجرايي تهيه و به تصويب رسيد.
سنت وقف ويژهي کشورهاي اسالمي و شرقي نيست بلکه در ميان کشورهاي آلمان ،فرانسه،
و نظامهاي آنگلوساکسون تشکيالت عام المنفعهاي وجود دارد که کارکرد آن ها شبيه نهاد
وقف است .وقف در جامعه داراي سه دسته کارکرد فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي است .اولين
و مهمترين کارکرد وقف از گذشتههاي دور تاکنون کارکرد فرهنگي است و در بعد اجتماعي
همچون چتري بزرگ سايهي خود را بر سر نيازمندان ميگستراند .به لحاظ اقتصادي ماهيت
اوقاف جنبهي اقتصادي دارد و به عنوان پشتوانهي قوي مالي براي دولت مطرح است .به لحاظ
آثار مثبت اقتصادي وقف در جامعهي اسالمي ،اسالم عمل به وقف را در رديف ايمان به خدا،
رسول خدا و روز قيامت قرار داده است.
نظر به اهميت و جايگاه وقف در اسالم و نقش آن در حل معضالت جامعهي اسالمي در
نوشتار حاضر تالش داريم تا پس از بيان مسألهي وقف در اسالم و کارکردهاي مختلف آن،
راههاي گسترش فرهنگ وقف و ايجاد موقوفات جديد در جامعه را تبيين و بررسي نماييم.
وقف در قرآن

هر چند در هيچ يک از آيات قرآن به گونهاي مستقيم و صريح به وقف اشارهاي نشده است اما،
علماي اسالم از کليت برخي مفاهيم اخالقي که در قرآن ذکر شده است چنين نتيجه ميگيرند
که وقف مورد تأييد قرآن است .به اين ترتيب که اعمال خير و صالح همواره در قرآن مورد تأکيد
قرار گرفته و مصاديق آن شامل وقف نيز ميشود .به عبارت ديگر ،براي نگرش به مقام وقف
در قرآن ،بايد آيات شريفهاي که بر انفاق ،احسان ،تعاون ،صدقه ،عمل صالح ،قرضالحسنه،
خيرات ،مبرات ،باقيات الصالحات ،ايثار و ...صراحت دارد در نظر گرفته و از طرفي مبارزهي
بيامان وحي الهي را با کنترل مال ،تکاثر ،اسراف ،تفاخر ،استکبار ،سرقت ،طغيان ،کسب حرام،
حب مال ،راندن قهرآميز يتيم ،خودبيني و ...با تعمقي وسيع از سر علم و ايمان بنگريم تا به
ثمرات ارزندهي وقف براي اعتالي جامعه پي برده باشيم.
آياتي که در قرآن ناظر به وقف ميباشند عبارتند از :آيات ،271 ،272 ،261 ،215 ،270 ،195
 148 ،254 ،262 ،263سورهي بقره ،آيات  24و  25سورهي معارج ،آيهي  31سورهي ابراهيم،
آيهي  54سورهي قصص ،آيهي  35سورهي حج ،آيهي  10سورهي منافقون ،آيهي  38سورهي
شوري ،آيات  7 ،10و  18سورهي حديد ،آيهي  38سورهي محمد  ،آيهي  16سورهي
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تغابن ،آيات  21و  34سورهي توبه ،آيات  1و  2سورهي تکاثر ،آيات  1 - 4سورهي همزه،
آيات  34و  46سورهي فصلت ،آيهي  97سورهي نحل ،آيهي  24سورهي انفال ،آيهي 38
سورهي نساء ،آيهي  39سورهي سبأ ،و آيات  17 ،92 ،115و  134سورهي آل عمران.
در اينجا به برخي آيات قرآن که داللت بر وقف دارند
اشاره ميکنيم:
( .1المال و البنون زينة الحيوه الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربک ثوابا و خير أمال) (کهف:
 )42مال و فرزندان زينت حيات دنياست وليکن اعمال صالح که تا قيامت باقي است (مانند
نماز ،تهجد و ذکر خدا و صدقات جاري )...نزد پروردگار بسي بهتر و عاقبت آن نيکوتر است.
( .2و يزيد اهلل الذين اهتدوا هدي و الباقيات الصالحات خير عند ربک ثوابا و خير مردا) (مريم)76 :
و خدا بر هدايت يافتگان ميافزايد و اعمال صالحي که اجرش نعمت ابدي است نزد پروردگار
تو بهتر از مال و جان فاني دنيا) است هم از جهت ثواب الهي و هم از جهت حسن عاقبت
اخروي.
( .3لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون) (آل عمران)92 :
هرگز به مقام نيکوکاران و خاصان خدا نخواهيد رسيد مگر آنکه از آنچه دوست ميداريد در
راه خدا انفاق کنيد.
به طور کلي ،قرآن کريم در توسعهي فرهنگ وقف در جامعهي اسالمي تأثير محتوايي و
موضوعي داشته است .به اين ترتيب که ميتوان وقف را داراي شکل و محتوا دانست که
شکل آن مربوط به تحوالت اجتماعي و مقتضيات زماني و مکاني است و در معرض تغيير
و دگرگوني قرار دارد ،در حالي که محتواي آن احتياج به راهنمايي صحيح و اصولي دارد و
نقش قرآن در اين زمينه بسيار حايز اهميت است .به عبارتي ديگر ،تأثير محتوايي قرآن در رواج
وقف مهمتر از تأثيري است که قرآن ميتوانست در شکل وقف داشته باشد .چنانچه قرآن
صراحتا شکل وقف را بيان ميکرد در اين صورت شايد ماهيت اخالقي وقف تحتالشعاع
شکل ظاهري آن قرار ميگرفت؛ در حالي که اشارهي قرآن به روح و محتواي وقف هشداري
است به وجدان پاک انسانها که اعمال خير را به دور از هدفهاي نفساني و دنيوي انجام
دهند و بدين ترتيب مدارج متعالي اخالقي را طي کرده به کمال انساني خود نايل شوند.
از نظر تاريخي نيز نقش قرآن در تحريک مسلمانان در عمل به وقف قابل توجه است .زيرا
مسلمانان پس از شنيدن آيات مربوط به خيرخواهي ،نيکوکاري،احسان و ايثار و ...به حضور
پيامبر  ميرسيدند و چگونگي انجام اين اعمال را جويا ميشدند و آن حضرت شيوهي
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وقف را پيشنهاد ميفرمود.
وقف در سيرهي پيامبر

رفتار و شيوه پيامبر اکرم  ،به صورت قول يا فعل ،در رواج و گسترش وقف در جامعهي
اسالمي داراي اهميت فراواني است .به موجب تأکيدي که آن حضرت بر مسأله وقف و نتايج
مثبت آن در جامعه داشتند ،بسياري از مؤمنين سعي ميکردند بخشي از امکانات مالي خود را
وقف امور خيريه کنند.
پيامبر اکرم  ميفرمايند» :ان مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته
علما نشره و ولدا صالحا ترکه و مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا البن السبيل بناه
او نهرا أجراه و صدقة اخرجها من ماله في صحة و حياته و تلحقه من بعد موته )1
چند چيز است که بعد از مرگ مؤمن پاداش آن ها به او ميرسد :علمي که از خود به يادگار
گذاشته است ،فرزند صالحي که جانشين خوبي براي او باشد و قرآني که به ارث گذاشته باشد،
يا مسجدي که ساخته است ،يا منزلي که براي مسافرين در راه مانده ساخته است يا نهري که آن
را جاري ساخته است ،يا صدقهاي که در حال حيات خود انجام داه است«.
از اين حديث ميتوان سه مسأله را بيان کرد .1 :وقف اموال و ارزش علم و فرزند صالح در يک
رديف ذکر شده است .2 .در طول تاريخ اسالم ارتباطي جداييناپذير بين وقف اموال ،دانش
و فرزند صالح وجود داشته است .3 .وقف اموال باعث دستابي انسان به دانش و فرزند صالح
ميشود.
براساس روايات اسالمي رسول اکرم  زميني داشت که آن را در راه خدا وقف کرد و
اصحاب و ياران او نيز در اين زمينه از ايشان پيروي کردند.
به عنوان مثال ،زمينهاي «مخيريق» که با وصيت در اختيار پيامبر  قرار گرفته بود پيامبر 
آن هاراوقفکردواينزمينهانخستينصدقهيموقوفهدراسالمميباشد)2.همچنينبنابهبعضي
روايات ،باغهايي به نام »حيطان سبعه« از جملهي موقوفات پيامبر  ميباشد )3.نيز نقل شده
است که آن حضرت موقوفاتي داشتهاند و از عوايد آن ها به مهمانان خود انفاق ميکرده است)4
پيامبر  با چنين نگاهي به وقف ،عمل به وقف را در ميان مسلمانان به صورت يک سنت
نبوي حسنه رايج کرد .عمل به وقف در رفتار پيامبر  بر صحابهي او تأثير گذاشت به طوري
که ،زبير از ياران پيامبر  خانهي خود در مکه و مصر را وقف کرد .عبداهلل بن عمر سهم خود
را از خانهي پدري وقف نيازمندان نمود .سعد بن عباده باغ معروف خود «مخراف» را از طرف
مادرش صدقه کرد .عثمان و طلحه خانههاي خود را وقف کردند و عبداهلل بن عباس امالک
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خود را در صهوه وقف نمود و)5 ...
وقف در سيرهي ائمهي معصومين

بعد از پيامبر اکرم  ،ائمه معصومين  ،الگوها و نمونههاي عيني تحقق اسالم هستند و رفتار
و گفتار آنان تعيين کنندهي رفتار و فرهنگ مسلمانان است .اهميت وقف در نظر ائمه  تا
آن جاستکهحضرتعليدريکيازوقفنامههايشهدفخودراازوقفچنينبيانميکند:
»ابتغاء وجه اهلل ليولجني اهلل به الجنة و يصرفني عن النار و يصرف النار عن وجهي يوم تبيض
وجوه و تسود وجوه :به منظور جلب رضايت الهي تا به سبب آن مرا داخل بهشت برين فرمايد
و از آتش دورم دارد و آتش را از صورتم دور فرمايد در روزي که صورتهايي سفيدند و
صورتهايي سياه« )6در ميان ائمهي  ،حضرت علي  بيشترين وقف را داشته است.
علي  در مدت  25سال امامت خود به کارهاي کشاورزي و باغداري مشغول بودند و
از اين طريق امالک و مزارع فراواني را به دست آوردند .آن حضرت غالت باغها را در راه
رضاي خدا به صورت زکات و صدقهي واجب يا مستحب انفاق ميکردند و در آخر عمرشان
همهي باغها و مزارع را وقف کردند .اين باغها براي حجاج خانهي خدا و براي فقرا خانه
شد .از آن حضرت نقل شده است» :خود را با رسول خدا  ديدم که از گرسنگي سنگ
بر شکم ميبستم ،در حالي که اکنون صدقهي مال من ساليانه به چهل هزار دينار ميرسد«)7
از جمله موقوفات علي  صد چشمهي آب بود که براي حاجيان خانهي خدا وقف کرد
از آن حضرت روايت شده است که فرمودند» :صدقه و حبس دو ذخيره هستند ،پس آن ها
را براي روزگار خودش حفظ کنيد« )8حضرت فاطمه  نيز بسياري از باغهاي خود را
در مدينه وقف کرد  )9حضرت امام حسن  و امام حسين  هم باغهاي خود را که هم
اکنون در محلهي »نخاوله« مدينه به نام باغ صبا و باغ مرجان معروف است وقف کردهاند)10
ساير ائمه  امالک و اموال خود را در راه خدا و براي رفع نياز فقرا وقف کردهاند .امام محمد
باقر  و امام صادق  موقوفاتي در مدينه داشتهاند.
وقف در ايران

وقف در ايران سابقهي طوالني دارد به طوري که نذورات و وقف اموال به آتشگاهها و معابد از دوران
باستان متداول بوده است و در دورهي اسالمي نيز با تحول در شکل و احکام آن ادامه پيدا کرده است.
اوقاف در ايران از زمان تصرف سرزمين ايران به دست مسلمانان عرب و در قرن اول هجري رو
به گسترش و تحول نهاد .لمبتون در کتاب مالک و زارع در ايران دربارهي وقف چنين مينويسد:
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چنين به نظر ميرسد که فکر ايجاد زمينهاي وقفي در اصل از اين جا پيدا شده باشد که پس از
غلبهي تازيان ،زمين به مسلمانان فاتح تعلق گرفت ...آنان زمينهاي خود را يا به دلخواه و يا در برابر
گرفتن پاداش تسليم کردند .با اين همه از آن پس به صورت موقوفه درآمد و سپس روستاييان
در برابر پرداخت مالاالجاره در امالک مزبور داراي حق انتفاع و به اصطالح »منفعت« شدند،
زيرا در اين مورد زمين وقفي به نفع جامعهي اسالمي »حبس« شده بود .اما وضع امالک موقوفه
پيچيدهتر از اين بود .در ازمنهي متأخر کلمهي وقف بيشتر در مورد زمينهايي به کار برده شد که
مالکيت آن ها به نفع جامعه يا يکي از امور خيريه »حبس« شده باشد )11
مرحلهي اول توسعهي وقف در ايران با تصرف زمينهاي »مفتوح العنوة« (اراضي که مسلمانان
از کفار از طريق جنگ به تصرف در آوردند) آغاز ميشود .زيرا اين گونه اراضي در حکم وقف
است .در دورهي خلفاي عباسي که به عصر طاليي تمدن اسالمي شهرت دارد ،رقبات موقوفه
و درآمد آن ها در تمام ممالک اسالمي رو به فزوني نهاد و مردم خيرانديش و امرا و وزرا و
بزرگان و تجار موقوفات زيادي را براي امور عام المنفعه از خود به يادگار گذاشتند .چنانکه از
مصارف موقوفات همه گونه وسايل زندگي طبقات بيبضاعت به خوبي فراهم بود .در همين
عصر در شهرهاي بزرگ ايران مثل شيراز ،اصفهان و ري امالک بسياري براي امور فرهنگي،
بهداشتي و ديني بوسيلهي حکام و وزراي آنان وقف گرديد )12
در دورهي سامانيان در نيمهي دوم قرن چهارم تشکيالت اداري به نام «ديوان اوقاف» به وجود
آمد که به کار مساجد و اراضي موقوفه رسيدگي ميکرده است .قبل از آن وظيفه ادارهي اوقاف بر
عهدهي قضات بوده است .از به وجود آمدن ديوان اوقاف معلوم ميشود که در اين دوره موقوفات
نسبتا فراوان بوده است .از طرفي ،چون مهمترين منبع درآمد در اين دوره زمين کشاورزي بود
و رقبات موقوفه را اراضي کشاورزي تشکيل ميدادند لذا ،موقوفات از اهميت ويژه و حياتي
برخوردار بود .به همين دليل ،دخالت حکام و سالطين نيز در امور موقوفات به منظور جلوگيري از
تصرف آن ها توسط غاصبين ديگر شايد تا حدودي توجيهناپذير باشد .چنانکه لمبتون مينويسد:
نظرا مالکيت اين گونه زمينها تا ابد غيرقابل انتقال ميشد اما عمال مانند انواع ديگر زمين ممکن
بود به وسيلهي غاصبان غصب شود .قديميترين مورد دخالتي که سراغ داريم عمل عضدالدوله
بويي در مورد اوقاف سواد است که مفتشان و مميزاني بر آن ها گماشت و براي هر کدام مبلغ
معيني به عنوان وظيفه مقرر کرده است )13
در دورهي سلجوقي ،نظامالملک وزير ملک شاه ،مدارس نظاميه را با استفاه از درآمد موقوفات
بنيان نهاد.جرجي زيدان دربارهي مدرسهي نظاميهي بغداد مينويسد:
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بازارها و کاروانسراها و گرمابهها و دهها در اطراف دور و نزديک مدرسه خريداري و وقف
مدرسه شد و هزينهي آن به شش صد هزار دينار رسيد )14با حملهي مغوالن به ايران وضع
موقوفات آشفته گرديد و اشراف برخي از آن ها را تصرف کردند .تالشهاي خواجه نصير
طوسي در دورهي هوالکو براي سر و سامان دادن به وضع موقوفات ،با وجود اينکه نظارت
بر آن ها را خود به عهده گرفت نتيجهي خوبي نداشت و مشکالت همچنان تا زمان اسالم
آوردن ايلخانان مغول ادامه يافت .تالشهاي رشيدالدين فضلاهلل همداني در اين زمينه بسيار
حايز اهميت است.
محلهي ربع رشيدي ،شامل کتابخانه ،بيمارستان و مسجد ،از موقوفات بسيار بزرگ آن دوره
بود .توجه به موقوفات در اين دوره بسيار چشمگير بوده و رشيدالدين فضلاهلل تأکيد زيادي بر
آن داشت .همين وسعت و اهميت سبب ايجاد تشکيالت منظمي براي ادارهي موقوفات به نام
حکومت اوقاف ،وابسته به ديوان قضا گرديد که تحت نظارت قاضيالقضات عمل ميکرد و
رييس آن حاکم اوقاف بود  )15پس از اين دوران ماهيت مذهبي سلسلهي صفويه سبب تحول
نوع و مصارف موقوفات گشت .در اين دوره تشکيالت مستقلي براي ادارهي موقوفات زير
نظر صدر به وجود آمد که نمايندگاني در همهي شهرهاي بزرگ به نام وزير اوقاف داشت و
نظارت بر اوقاف بر عهدهي آن ها بود .اين توجه موجب گسترش کاروانسراها ،رباطها ،تکيهها،
امامزادهها و آبانبارهاي وقفي در اين دوره گرديد .در تذکرة الملوک از وظايف منصب مطلق
صدارت اين گونه ياد شده است:
تعيين حکام شرع و مباشرين اوقاف تفويضي و ريشسفيدي جميع سادات و علما و مدرسان
و شيخاالسالمان و پيشنمازان و قضات و متوليان و حفاظ و ساير خدمهي مزارات و مدارس
و مساجد و بقاع الخير و وزراي اوقاف و نظار و مستوفيان و ساير عملهي سرکار موقوفات و
محرران و غساالن و حفاران با اوست )16در دورهي صفويه موقوفات رشد و پيشرفت قابل
توجهي داشته است .لمبتون ميگويد:
اصوال صفويه بسياري از امالک خود را وقف مقاصد خيريه بخصوص وقف بقاع متبرکهي
شيعه و از همه باالتر آستانهي امام رضا  در مشهد و خواهرش  در قم کردند .بعضي
از اين امالک وقفي موقوفاتي بود که به خاندان صفويه ،پيش از آنکه به سلطنت برسند ،تعلق
داشت .شايد بتوان گفت در زمان شاه عباس اول بيش از هر دورهي ديگر به عدهي امالک
موقوفه اضافه شد )17
با سقوط صفويان ،وضع موقوفات آشفته شد .با روي کار آمدن افشاريه و توجه نادر شاه به
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امور نظامي ،وي براي تأمين مخارج نظامي ،بخشي از موقوفات را ضبط کرد .در دورهي زنديه،
کريم خان زند قصد داشت مانند صفويان به موقوفات توجه نشان دهد ،اما موفق نشد)18
در دورهي قاجاريه ،موقوفات رو به فزوني گذاشت ،اروپايياني که در اين دوره از ايران ديدن
کردهاند ،از امالک فراوان موقوفه سخن گفتهاند .از جمله هانري رنه دالماني که در اواخر دورهي
سلطنت ناصرالدين شاه از ايران ديدن کرده است ،مينويسد:
»امالکبسياريوقفمساجدومدارسوبقاعمتبرکهشدهاست.عايداتامالکوقفيبسيارزياداست،
مخصوصاعايداتموقوفاتامامرضاکهمقبرهياودرشهرمشهدواقعاستبسيارمهمميباشند«.
وي درآمد موقوفات امام رضا  را در سراسر کشور شصت هزار تومان نقد و ده هزار خروار
غله ذکر ميکند .با وجود اينکه امالک موقوفه از دادن ماليات معاف بودند ،شاه به عنوان حق
التوليه سالي هزار تومان از مشهد دريافت ميکرد )19
آنچه در تاريخ معاصر ايران داراي اهميت خاص است تصويب قانون موقوفات ميباشد که
ادارهي موقوفات تا حدودي سر و سامان ميگيرد .در سال  1289هجري شمسي قانون »وزارت
معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه« تصويب شد و مسؤوالن ادارات معارف در شهرستانها
موظف به انجام امور مربوط به اوقاف بودند .قوانين مربوط به وقف ضمن قانون مدني از تاريخ
 1307 / 2 / 18شمسي الزماالجرا شد .در اين زمان مصوباتي در مورد زمينهاي مزروعي
موقوفه اجرا شد که نتيجهي آن فروش قسمت عظيمي از امالک موقوفه يا اجارهي طويلالمدت
آن ها بود .اين قوانين و مصوبات دربارهي اوقاف و چگونگي ادارهي آ نها با موازين فقه اسالمي
مطابقت نداشت .لذا ،پس از پيروزي انقالب اسالمي و با فتواي حضرت امام خميني (ره)
تغييراتي در جهت بازگشت اوقاف سابق به مالکيت وقفي صورت گرفت .فتواي امام (ره) در
مورد وقف مبني بر اينکه »موقوفات بايد به حال وقفيت باقي مانده و بدان عمل شود« تأثير
زيادي بين روستاييان که در نتيجهي اصالحات ارضي زمينهاي موقوفه را تصرف کرده بودند
گذاشته است  )20به استناد قانون تشکيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه
مصوب  1363 / 10 / 2مجلس شوراي اسالمي ،سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه بايد
از طرف ولي فقيه ،مجاز در تصدي اموري که متوقف بر اذن ولي فقيه است ،ميباشد )21
عواملي از قبيل تغيير ساختار تشکيالتي سازمان اوقاف و ادارهي آن تحت نظارت مقام واليت
فقيه ،تصويب قوانين الزم در جهت احياي موقوفات و رعايت احکام وقف و مسايل شرعي
سبب گرديد تا افراد خير در اين امر مهم اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي بيشتر مشارکت کنند.
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کارکردهاي وقف در جامعه

اوقاف اگر طبق احکام اسالمي در جامعه عمل شود ميتواند تأثير بسزايي در حل مشکالت
اجتماعي  -فرهنگي و اقتصادي داشته باشد.
به طور کلي ،آثار و کارکردهاي وقف در جامعه را ميتوان به سه دسته کارکردهاي اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي تقسيم کرد ،بنابراين ،قبل از آنکه راهکارهاي ترويج فرهنگ وقف در جامعه
را بيان کنيم الزم است که در ابتدا با کارکردهاي اوقاف در جامعه آشنا شويم تا با آگاهي از نتايج
مثبت وقف در جامعه در گسترش فرهنگ وقف تالش جدي نماييم.
کارکرد فرهنگي

اولين و مهمترين کارکرد وقف در جامعهي اسالمي از گذشتههاي دور تاکنون کارکرد آموزشي
و فرهنگي است .ابعاد آموزشي و فرهنگي وقف در جوامع اسالمي بسيار گسترده است.وقف
به عنوان يک منبع مستمر مالي مراکز علمي پشتوانهي مردمي داشته است و چه بسيار مدارس و
مراکز علمي در جهان اسالم از طريق وقف ايجاد و گسترش يافتهاند و بسياري از عالمان بزرگ با
استفاده از درآمدهاي اوقاف توانستهاند به مدارج عالي علمي برسند .از طريق تقويت مالي مدارس
اسالمي توسط وقف ،اين مدارس توانستند در فرهنگ نظام تعليم و تربيت اروپا تأثير بگذارند.
وقف پاسدار نشر معارف اسالمي است .استفاده از درآمدهاي وقف براي ساخت مساجد،
دانشگاهها ،خوابگاههاي دانشجويي ،تأسيس کتابخانههاي عمومي ،برگزاري کنگرهي جهاني
حج ،مجالس عزاداري ائمه  ،مسابقات قرائت قرآن کريم در سطح بينالمللي ،و ...از
کارکردهاي فرهنگي وآموزشي وقف ميباشد .از طريق وقف مسلمانان توانستهاند از طريق
مدارس ديني موقوفه بهترين شاهکارهاي خود را به جهانيان معرفي نمايند و علم و دانش آن ها
از طريق اوقاف گسترش و رواج يافته است.
کارکرد اجتماعي

در بعد اجتماعي وقف همچون چتري بزرگ سايهي خود را بر سر تمام نيازمندان و محرومان
ميگستراند و جامعه را از فقر که عامل بسياري از مفاسد اجتماعي ،اخالقي و سستي در ارکان
ديني است ،نجات ميدهد و امکان همزيستي مسالمتآميز را در محيطي مملو از اخوت و
حسن ظن ،که زمينهساز پيشرفت و تعالي جامعه خواهد شد فراهم ميکند.
بسياري از خدمات اجتماعي در گذشته از طريق موقوفات ارائه ميشده است؛ کاروانسراها،
رباطها ،دارااليتام و ...اماکني بودند که به شدت مورد نياز جامعه سنتي بوده و واقفان با عنايت
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به اين دسته از نيازهاي اجتماعي اقدام به عمل وقف ميکردهاند ،حمايت از گروههاي اجتماعي
مانند مسافران ،فقرا ،کمک به ازدواج افراد بيبضاعت ،ايجاد مراکز بهداشتي و درماني ،تأسيس
پرورشگاههاي کودکان بيسرپرست ،ايجاد مجتمع تربيتي در مناطق محروم کشور و ...از
مهمترين کارکردهاي اجتماعي وقف در جامعه است.
کارکرد اقتصادي

در ميان افراط و تفريطهاي نظام سرمايهداري و کمونيستي ،اسالم که دين عدالت و اعتدال
است ،نظام اقتصادي برتري از جانب خداوند و مطابق فطرت و طبيعت بشر آورده است که
نه ظلم و بيعدالتي رژيم سرمايهداري در آن ديده ميشود و نه ديکتاتوري رژيم مارکسيستي.
اسالم به جاي توسل به زور و ديکتاتوري اقتصاد را با عبادت و سياست پيوند داده است و
با تربيت بسيار مؤثر خود ،محيطي اسالمي ميسازد که برخالف محيطهاي مادي که تکاثر و
اتراف مالک برتري است و همه سعي ميکنند همه چيز را در انحصار خود درآورند ،در محيط
اسالم سادگي و غيرخواهي و ايثار و تعميم ثروتهاي اضافي شخصي از راه وقف ،حبس ،هبه
و ...نه تنها مالک برتري است بلکه عبادت بزرگ محسوب ميشود .از سوي ديگر ،سياست
اسالم بر کنترل تعديل و حفاظت ثروت جامعه است .به اين ترتيب ،تمام راههايي که منجر به
سرمايهداري بدون کار ميشود ،همه را کنترل کرده است و با گرفتن خمس و زکات و تشويق
افراد به وقف و ...از ثروتمندان و تقويت افراد ضعيف در برابر آن ها ،فاصله را بسيار کم کرده،
در جامعه تعديل ايجاد ميکند .بر اين اساس ،وقف در جامعهي اسالمي ثروتهاي جامعه را
تعديلميکند.
مکتب رهايي بخش اسالم براي نجات انسان از نااميديها و بيتفاوتيها و به ويژه رفع
تبعيضهاي گوناگون و استقرار نظام متعالي بر پايهي قسط و عدل در جامعهي بشري پديدهي
شگرف وقف را ارايه نموده است .اسالم از طريق وقف توانسته است اختالف طبقاتي جامعه
را از بين برده و راهي براي تأمين زندگي نيازمندان پيشنهاد نمايد.
به لحاظ کارکردهاي مثبت اقتصادي وقف در جامعه ،اسالم آن را در رديف ايمان به خدا و
رسول و روز قيامت قرار داده است .به طوري کلي ،ماهيت اوقاف جنبهي اقتصادي دارد .وقف
در حل مشکالت اقتصادي جامعه ميتواند بسيار مؤثر باشد به طوري که به عنوان پشتوانه قوي
مالي براي دولت تلقي ميشود .استفاده از درآمد اوقاف جهت ايجاد راهها ،ابنيههاي عمومي،
احداث پل ،ساخت کارخانجات توليدي براي جذب جوانان بيکار ،اطعام مساکين ،تهيه مسکن
ارزان قيمت براي جوانان ،سرمايهگذاري در طرحهاي عمراني ،صنعتي و کشاورزي،کاهش
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قيمتها و افزايش توليد و ...بسيار مهم ميباشد .بنابراين ،وقف از نظر اقتصادي تأثير بسيار
زيادي بر رشد و پيشرفت جامعه ميگذارد.
راهکارهاي ترويج فرهنگ وقف

براي شکوفايي وقف در جامعه بايد فرهنگ وقف را ترويج کرد .براي اين منظور ،تنها يک نهاد
يا ارگان مسؤول نيست بلکه همهي دستگاههاي تبليغي و اجرايي کشور موظفاند تا در جهت
اعتالي فرهنگ وقف در جامعه با يکديگر همکاري کرده و زمينههاي شکوفايي آن را فراهم
آورند .هر چند عمل به وقف از سوي مردم مهمترين راه گسترش فرهنگ وقف است اما بايد
توجه داشت که مردم نيازمند راهنمايي و آموزشهاي ديني عملي در اين زمينه هستند .از اينرو
مسؤوالن کشور به ويژه دست اندرکاران امور مذهبي و فرهنگي ميتوانند با يک برنامهريزي
صحيح و سياست اصولي در جهتدهي افکار عمومي به سمت فرهنگ وقف مؤثر باشند.
آثار مثبت وقف در زمينههاي اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي در جامعه ايجاب ميکند که در
گسترش وقف تالش جدي داشته باشيم .چرا که اگر به اين سنت حسنه عمل شود بسياري از
مشکالت فعلي جامعهي ما قابل حل خواهد بود .سازمان اوقاف و امور خيريه ،مبلغان دين ،ائمهي
جمعه و جماعات ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،سازمان تبليغات اسالمي ،سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمي ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،وزارت آموزش و پرورش ،سازمان صدا و
سيما ،وزارت کشور و مجلس شوراي اسالمي از جمله نهادها و وزارتخانههايي هستند که در
چگونگي ترويج و اشاعهي فرهنگ وقف در جامعه نقش اساسي دارند .در اينجا به طور اجمال
وظايف و نقش هر يک از دستگاههاي فوق را در گسترش فرهنگ وقف بيان ميداريم:
سازمان اوقاف و امور خيريه

 .1يکي از داليل استقبال کم مردم از اوقاف و وقف کردن ،عدم آگاهي مردم نسبت به جايگاه
وقف در اسالم و جايگاه اوقاف در جامعه است .مردم هنوز به حرمت خاص وقف آگاه نيستند.
از سوي ديگر ،مردم با مسايل و موارد مصرف اوقاف آشنا نيستند.
بنابراين ،سازمان اوقاف بايد با انتشار کتاب يا مجله و يا از طريق مبلغان ديني جايگاه و اهميت
وقف را در جامعه مشخص کند تا زمينهي گرايش مرم به وقف فراهم آيد؛
 .2ايجاد واحدي به نام امور بينالملل در سازمان اوقاف به منظور ارتباط با کشورهاي اسالمي
جهت بهرهگيري از تجربيات آن ها در زمينهي وقف و بيان آن براي مردم ضروري است زيرا
بسياري از مردم کشورمان از نهاد اوقاف در کشورهاي اسالمي و تأثير آن در آن جوامع آگاهي
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ندارند .بديهي است که اطالع رساني در اين زمينه ميتواند در گرايش مردم به سمت اوقاف
مؤثر واقع شود؛
 .3نامگذاري يک دهه از ماه سال به نام دههي اوقاف؛ در اين دهه با برپايي نمايشگاه در زمينهي
اوقاف ،برگزاري مسابقات ويژهي وقف ،انجام سخنرانيها در مساجد ،مدارس و دانشگاههاي
کشور ،معرفي واقفان به مردم و ...مردم را با اوقاف بيشتر آشنا کنند؛
 .4تهيهي کتاب در زمينهي معرفي منابع تحقيقي دربارهي وقف (کتابشناسي وقف) با همکاري
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛ متأسفانه در کشور ما دربارهي وقف کمتر تحقيق و مطالعه
شده است و اين نيز به دليل عدم دسترسي محققان به منابع در اين زمينه ميباشد .انجام تحقيق
و مطالعه دربارهي اوقاف به گسترش فرهنگ وقف در جامعه کمک ميکند؛
 .5برگزاري مسابقه در زمينهي وقف و در نظر گرفتن جوايز براي برندگان آن به منظور آشنايي
مردم با وقف ،تاريخچهي وقف و مصارف وقف از طريق مطبوعات و سازمان صدا و سيما؛
 .6تهيهي آرم مشخص براي سازمان اوقاف و امور خيريه تا اينکه مردم به اهميت و جايگاه
اوقاف در کشور پي ببرند؛
 .7تشويق واقفان کوچک براي اينکه کمکم حس وقف کردن در مردم به وجود آيد؛
 .8معرفي واقفان گذشته و حال در قالب يک کتاب يا مجله يا مطبوعات؛ به خاطر اينکه انگيزهي
وقف کردن در مردم پديد آيد و بدانند که انجام کارهاي خير توسط آن ها مورد تقدير جامعه
و مسؤوالن است؛
 .9نظارت بر حسن اجراي وقف در جامعه؛
 .10حذف مستأجر کل از سوي سازمان اوقاف؛ اوقاف مستأجر جزء را بپذيرد تا قشر وسيعي
از جامعه از مزاياي اوقاف بهرهمند شوند و مردم با مشاهدهي فوايد مستأجر در مييابند که
اين درآمدها متوجه اقشار زيادي از جامعه ميشود نسبت به وقف و اوقاف تمايل مثبت نشان
ميدهند؛
 .11جمعآوري و نگارش انديشه وقف کنندگان و انگيزههاي واقف از وقف به صورت کتاب
و يا مقاله و درج آن در مطبوعات کشور؛
 .12تشکيل انجمن جنبش وقفگرايي در کشور و فعاليت و تبليغ در زمينهي وقف از سوي
اين انجمن؛
 .13تهيهي فهرست کامل موقوفات کشور از سوي سازمان اوقاف و معرفي آن ها به مردم از
طريق صدا و سيما ،مطبوعات و يا گنجاندن آن در کتاب بينش اسالمي براي آشنايي دانشآموزان
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با موقوفات کشور .اين کار باعث ميشود که بذر گرايش به اوقاف در سنين پايين در ذهن
دانشآموزان به وجود آيد و در آينده نسبت به اين سنت نبوي بيتفاوت نباشند .متأسفانه
بسياري از تحصيل کردههاي جامعهي ما هنوز با پديدهي وقف آشنا نبوده و کمترين اطالعي
دربارهي آن ندارند؛
 .14تشکيل هيأت امناي بنيادهاي وقفي در سطح کشور متشکل از شخصيتهاي محلي براي
نظارت بر حسن اجراي قوانين اوقاف و نيز ارشاد مردم در زمينه موقوفات؛
 .15برگزاري همآيش در زمينهي وقف در يکي از استانهاي کشور و يا در
دانشگاههاي کشور به طور مداوم هر سال و امتياز قايل شدن براي واقف از
ديگر برنامههاي سازمان اوقاف در جهت گسترش فرهنگ وقف ميباشد.
مجلس شوراي اسالمي

 .1تدوين قوانين جديد در زمينهي وقف و مشخص کردن مصارف وقف با توجه به نيازهاي
جامعه پس از مشورت با مقام واليت فقيه و از بين بردن نارساييهاي قانوني در زمينهي اوقاف؛
 .2در نظر گرفتن مجازات سخت براي کساني که به موقوفات تعدي و تجاوز ميکنند؛
 .3در نظر گرفتن امتياز و تسهيالت براي واقفان تا ديگران نيز به انجام وقف مبادرت ورزند از
طريق تصويب قوانين در اين زمينه.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 .1تدوين ،نگارش و چاپ کتاب در زمينهي وقف؛ اکثر منابع در زمينهي وقف عربي است که
براي استفادهي عموم بايد به فارسي برگردانده شود؛
 .2انجام کارهاي تحقيقاتي براي شناسايي فرهنگ وقف در ايران و ساير کشورها؛
 .3تشويق اهل قلم به نوشتن کتاب با موضوع وقف؛
 .4برگزاري همآيشهاي ادواري دربارهي راههاي احياي موقوفات با همکاري سازمان اوقاف.
 .5برگزاري نمايشگاههاي هنري در زمينهي وقف در سراسر کشور؛
 .6برگزاري مسابقه با موضوع وقف ،تهيهي فيلم ،تئاتر با موضوع وقف ،چاپ وقفنامهها و در
دسترس قرار دادن آن ها به مردم و ايجاد مراکز تحقيق مستقل در زمينهي مطالعات وقفي از
جمله وظايف و رسالتهاي اين وزارتخانه در راستاي ترويج فرهنگ وقف در جامعه ميباشد.
سازمان تبليغات اسالمي

 .1جمعآوري احاديث و روايات مربوط به وقف و انتشار آن ها به صورت کتاب؛
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 .2اعزام مبلغ به روستاها براي بيان فلسفهي وقف در اسالم براي مردم؛
 .3برگزاري جشن وقف در شهر و روستا؛
 .4تشويق واقفان شهر و روستا در مصالي نماز جمعه با هماهنگي امام جمعه شهر.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

معرفي وقف در جهان اسالم و دعوت مسؤوالن اوقاف کشورهاي اسالمي به ايران براي انجام
سخنراني دربارهي سياستهاي اوقاف در کشورشان به منظور آگاه نمودن مردم از وضعيت
وقف در کشورهاي اسالمي بسيار حايز اهميت است.
وزارت فرهنگ و آموزش عالي

 .1تشويق دانشجويان دورههاي کارشناسي ارشد و دکتري به نگارش پاياننامههاي تحصيلي با
موضوع وقف؛
 .2برگزاري همآيشهاي دانشجويي در زمينهي وقف؛
 .3آموزش وقفنامه نويسي به دانشجويان براي آگاهي آن ها از وقف؛
 .4ديدار دانشجويان از مراکز اوقاف و بازديد از موقوفات کشور در قالب فوق برنامههاي
آموزشيدانشگاهها؛
 .5خريد کتاب براي دانشجويان ،برگزاري جشنهاي ازدواج دانشجويي با همکاري سازمان
اوقاف تا از اين طريق دانشجويان و جوانان به تأثير و اهميت وقف در جامعه پي ببرند و در
آينده به انجام آن اهتمام ورزند.
وزارت آموزش و پرورش

 .1گنجاندن باب وقف در کتابهاي درسي براي آشنايي دانشآموزان با وقف؛
 .2آموزش وقفنامه نويسي به دانشآموزان براي آگاهي آن ها دربارهي وقف؛
 .3برگزاري مسابقه بين دانشآموزان تحت عنوان طرح شناسايي موقوفات در کشور؛
دانشآموزان با اين روش با پديدهي وقف آشنا خواهند شد؛
 .4در درس انشا سعي شود که معلمان از دانشآموزان بخواهند دربارهي وقف و اوقاف انشا
بنويسند؛
 .5برگزاري اردوهاي آموزشي و بازديد از موقوفات براي دانشآموزا ن
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سازمان صدا و سيما

متأسفانه اطالعرساني دربارهي فوايد و کارکردهاي وقف در جامعه از سوي صدا و سيما بسيار
ضعيف است .در تلويزيون ما انواع پفک نمکي تبليغ ميشود ولي دربارهي وقف هيچ کاري
صورت نگرفته است .در اين زمينه سازمان صدا و سيما موظف به اجراي اين موارد ميباشد:
 .1معرفي واقفان از طريق سيما ،مصاحبه با آن ها ،تهيهي سريال تلويزيوني از زندگي واقفان بزرگ
تا به عنوان الگو در جامعه مطرح شوند و تشويقي براي کساني که به وقف اهميت ميدهند باشد؛
 .2نقل آراي مذاهب فقهي اسالمي در مسايل مربوط به وقف از طريق برنامههاي
تلويزيوني؛ مثال در برنامهي »درسهايي از قرآن« الاقل به موضوع وقف نيز اشاره شود؛
 .3تهيهي فيلم و سرود دربارهي وقف؛
 .4آموزش به مردم در زمينهي وقف و اينکه چه چيزي را براي چه وقف کنند .اين آموزش
ميتواند هفتهاي يک شب به مدت بيست دقيقه در يکي از شبکهها پخش شود .در اين برنامه با
دعوت از مدرسان حوزهي علميهي قم و مراجع تقليد فوايد ،مقاصد و نحوهي اجرا و مصارف
وقف را براي مردم مشخص کنند؛
.5تهيهيفيلمازموقوفاتکشورهاياسالميبهمنظورآشناييمردمباکارکردهايوقفدرآنکشورها؛
 .6برگزاري مسابقه.
وزارت کشور

فرمانداران ،بخشداران ،دهداران و شوراهاي شهر و روستا و شهرداريها نيز ميتوانند با معرفي
واقفان ،تبليغ در زمينهي وقف و معرفي موقوفات در گسترش و همگاني کردن فرهنگ وقف
سهيمباشند.
راههاي ايجاد موقوفات جديد

در کنار تشويق مردم به وقف بايد جهت وقف را با توجه به نيازهاي جامعه مشخص کرد
تا از موقوفات تکراري نظير ساخت مسجد و ...جلوگيري شود .تحقيق شود که نيازهاي
روز جامعه کدامند تا موقوفات به آن سمت سوق داده شود .بديهي است که اگر وقف براي
کارهاي عمراني ،صنعتي ،کشاورزي و سرمايهگذاري در کارهاي توليدي باشد نسل جديد به
وقف روي خواهد آورد و موقوفات تازه شکل ميگيرد.
تأسيس کتابخانههاي عمومي ،موزهها ،ساخت خوابگاههاي دانشجويي ،تأسيس مراکز آموزشي
براي فراگيري حرفه و شغل توسط جوانان ،ساخت کارخانجات توليدي و مراکز خدماتي در
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مناطق محروم و جذب جوانان بيکار ،تأسيس مدارس شبانهروزي براي کودکان بيبضاعت،
کمک به سازمان بهزيستي ،آموزش و پرورش ،دانشسراها ،هاللاحمر ،تهيهي مسکن ارزان
قيمت براي جوانان و ...ميتواند از جمله مصارف جديد اوقاف و نيز ايجاد موقوفات جديد با
توجه به نيازهاي جامعه باشد که آثار آن ها در جامعه بيشتر خواهد بود و مردم نيز با ديدن آثار و
کارکرد وقف در اين زمينه در ايجاد موقوفات تازه شرکت ميکنند .شناسايي زمينهاي وقفي در
سراسر کشور از سوي سازمان اوقاف به ويژه زمينهاي وقفي که در نتيجهي اصالحات ارضي
به دست مردم افتاد ،بازسازي موقوفههاي مخروبه نيز ميتواند در احياي موقوفات مؤثر باشد .به
نظر ميرسد بيان کارکردهاي موقوفههاي آستان قدس رضوي براي مردم ،آن ها را به تشکيل
موقوفات تازه تشويق و کمک نمايد .بنابراين ،بايد تحقيق شود که نيازهاي جامعه چيست تا
متناسب با آن نيازها موقوفات جديد شکل بگيرد .تدوين قوانين تازه دربارهي موقوفات از سوي
مجلس شوراي اسالمي و استفتا از مقام معظم رهبري دربارهي مصارف جديد موقوفات در اين
زمينه بسيار مؤثر و راهگشاست .مسؤوالن ذيربط نيز موظف به تبليغ ،راهنمايي و تشويق مردم
در ايجاد موقوفات جديد هستند .تهيهي جزوات آموزشي و برگزاري کالسهاي آموزشي براي
توجيه مردم در اين خصوص ضروري است.
نتيجه

وقف يکي از برترين و پردوامترين مظاهر احسان و نيکوکاري به مردم و خدمت به همنوعان
و کمک به مصالح جامعه و تنظيم امور فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي است .ميتوان به جرأت
ادعا کرد که اگر اوقاف در مسير صحيح به راه انداخته شود و واقفان به راه معقول و درستي
هدايت شوند بسياري از مشکالت جامعه حل ميشود .به عبارت ديگر ،کارنامهي درخشان
وقف اين نويد را به ما ميدهد که از طريق گسترش موقوفات و هدايت آن ها ميتوان اکثر
نيازها و ضروريات جامعه را تأمين کرد و سنگيني اين امر را از بيتالمال مسلمين برداشت يا
الاقل از فشار آن ها بر بودجهي کل کشور کاست.
با توجه به کارکردهاي مثبت وقف در جامعه ضروري است که از طريق تدوين يک سياست
اصولي و برنامهريزي شده از سوي دولت به منظور شکوفايي فرهنگ وقف در جامعه ،زمينههاي
احياي اين سنت حسنه و نبوي را فراهم آورد .اين امر مستلزم تالش همهي دستگاههاي اجرايي
کشور است .از همه مهمتر ،عمل مسؤوالن به وقف به عنوان الگو ميتواند در گرايش و
سوقدهي مردم در عمل به وقف مؤثر باشد و به تدريج فرهنگ وقف در جامعه حاکم گردد.
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فصلنهم:
عجیبترینوقفهایمردمایران
مخترع روبات نمازخوان ،اختراعش را وقف انرژی هستهای کرد .اما این ،تنها وقف عجیب و
جالب در تاریخ اوقاف ایران نیست« .باقیات الصالحات» .آن ها که اموال و داراییهایشان را
وقف میکنند با همین نیت شروع کردهاند .این که وقفشان ذخیرهای معنوی باشد برای سفر
آخرت.
انگیزههای وقف هم متفاوت است .از خوابی شخصی تا دیدن تصویری که زندگی واقف را
متحول کرده باشد .با این حال به همان نسبت که واقفان متعددند ،نیتهای وقف نیز متنوع
و فراوان است .درست مثل «جمشید شهرکی» که در سال  ،1388اختراعش با نام «روبات
نمازخوان» را وقف گسترش انرژی هستهای کرد.
مطابق آمارهای سازمان اوقاف کشور ،واقفین ایرانی با  750نوع نیت ،متنوعترین وقفها
را در دنیا به خود اختصاص دادهاند .وقفهایی که به  8بخش کلی تقسیم شده وهرکدام
زیرمجموعههای فراوان و متنوعی دارند .شاید مرور جالبترین و عجیبترین وقفها که در
ایران ثبت شده است هم به اندازه خود این وقفها جالب باشد.
وقف برای برندگان جایزه نوبل

اواخر آذرماه سال  ،1385سرپرست وقت سازمان اوقاف و امور خیریه ،خبر از یک وقف
عجیب و جالب داد که مطابق آن ،یک شهروند تهرانی اموالش را برای کمک به برندگان جایزه
نوبل وقف کرد این فرد نیکوکار همچنین بخشی از اموالش را برای حمایت از مباحث علمی
خاص از جمله شیمی و فیزیک وقف کرده است.
وقف زمین برای جانوران

ایرج افشار و عبدالوهاب طرار در کتابچه موقوفات یزد از یک وقف جالب در یزد یادکرده اند:
«در روستای ”عز آباد» یزد وقف نامه جالبی وجود دارد که نشان از لطافت مردم آن خطه دارد.
در این وقف نامه که واقف آن نامعلوم است چنین وقفی ذکر شده است :اراضی نیم قفیز (معادل
حدود  75متر) ،منافع آن باید صرف طعمهی سگ کور شود.
حدود  300سال قبل هم یکی از موقوفات شهر اصفهان که در یک وقفنامه این شهر ثبت شده،
زمینی کشاورزی وجوددارد که وقف غذای پرندگان شده است و طی آن ،بایستی هر سال در
آن زمین گندم و جو کاشته شود .پس از برداشت محصول و پرداخت حق الزحمه کشاورزان،
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مابقی گندم و جو برای زمستان انبار شود ودر فصل زمستان این گندمها در بیابانهای اطراف
اصفهان که محل زندگی و رفت و آمد پرندگان است ،پاشیده شود ،تا پرندگان گرسنه نمانند.
در منطقه «بشرویه» در استان خراسان جنوبی هم زمینی وقفی وجود دارد که نام آن را «بند
گربه ای» گذاشتهاند .زمینی که صاحب اولیهاش ،آن را برای ممانعت از اذیت کردن گربهها
وقف کرده است .به این ترتیب که صاحب خانه در بشرویه حق نداشت گربه را به دلیل ربودن
گوشت مورد اذیت قرار دهد .همچنین حق نداشت افراد خانواده را به دلیل سهل انگاری در
نگهداری گوشت مورد مواخذه قرار دهد بلکه با مراجعه به شخصی که زمین گربهای در دست
او بود ،وجه گوشت ربوده شده توسط گربه را دریافت میکرد.
درختی که وقف گسترش اسالم شد

امسال ،واقفی به نام «جهانبخش بهرامیان» در منطقه ماهیدان استان فارس  ۱۴اصله درخت گردو
به ارزش  ۱۴۰میلیون را با نیت نشر علوم دینی و معارف اسالمی وقف کرد تا با درآمد حاصل
از فروش گردوهای این باغ ،به نشر و گسترش علوم اسالمی کمک کند.
وقف غذای سگها برای نرفتن به حرم

یکی از موقوفات جالب و عجیب در سالهای دور در مشهدمقدس موقوفههایی برای سگها
بود ...این موقوفات ،در واقع محلهایی برای نگهداری سگها بوده است .سگهایی که همراه
با کاروانهای زائران مشهد مقدس بودهاند و برای حفظ حرمت حرم مطهر امام رضا  اجازه
ورود به حرم را پیدا نمیکردند .صاحبان این سگها به موقوفههایی که به همین منظور احداث
شده بود میرفتند و سگها را به آن جا میسپردند تا ضمن نگهداری ،خوراک سگها نیز تامین
شود .جالب این که از درآمد این اماکن وقفی گوشت و غذا برای سگها تهیه کرده و برای
آن ها میبردهاند.
وقفهای خوراکی

یکی از جالبترین وقفها در استان فارس وجود دارد .مطابق اسناد ،در یکی از شهرهای استان
فارس باغهای اصطهبانات (پسته و بادام) وقفی شده که مغز بادام و مغز گردو به بچههایی که
مسجد میآیند ،میدهند و با این وقف مسجد را پر از جوان میکنند.
اما شاید عجیبترین وقف خوراکیها مربوط به مراسم خاصی باشد که هرسال در آستان
قدس رضوی برگزار میشود .مراسمی که به «ناهار اغنی» معروف شده است .مطابق این وقف
که فتحعلی خان (صاحب دیوان) از رجال دوره قاجار واقف آن بوده است ،هر سال مصادف
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با سوم شعبان ،میالد حضرت امام حسین  در تاالر تشریفات حرم مطهر حضرت رضا
 ضیافتی با سفره رنگین بر پا میشود که طبق وقف نامه غذاهای سر سفره باید هفت نوع
باشد که شامل سوپ ،دو رقم برنج ،کوکو شیرین ،ساالد الویه ،گوشت و یک رقم خورش،
نوشیدنی متعارف (نوشابه ،دوغ و آب) میشود .در وقف نامه آمده است که تولیت آستان قدس
رضوی شخصا در مجلس باید حضور یابد و به صرف شیرینی و شربت و ناهار هفت رنگ،
از میهمانان پذیرایی کند .هر سال از سوی تولیت آستان قدس رضوی این ضیافت باشکوه بر
اساس خواسته واقف با حضور مسووالن عالی رتبه استانی ،جمع کثیری از مدیران و صاحبان
صنایع ،بازرگانان و علما برگزار میشود.
نکته جالب این وقف نیز مراسم آغازین آن است که طبق وصیت نامه مرحوم فتحعلی خان
(صاحب دیوان) پیش از شروع مراسم ،متن این وقف برای حضار قرائت میشود« :مرحوم
صاحب دیوان نیتش این بوده که مسووالن و حکام را سالی یک بار به این بهانه دور هم جمع
کند تا بلکه این گروه گرهی از گرههای مردم را به بهانه این گردهمایی بگشایند ،تا اغنیاء سر
یک سفره قرار گیرند و تحت تاثیر وقف قرار گیرند و الاقل بخشی از امالک و دارایی خود را
وقف امور خیر برای ارج نهادن به مقام واالی انبیاء و علیا و محرومان نمایند».
وقفهای آستان قدس رضوی

در میان موقوفات متعدد که در آستان قدس رضوی ثبت شده است نیز موارد جالبی وجود
دارد که نشان از ارادت ویژه واقفان به زائران حضرت علی ابن موسی الرضا  نیز دارد.
ازجمله این موقوفات ،روستایی است که صاحبش آن را وقف واکس زدن کفشهای زائران
حرم حضرت رضا  شده است .همچنین در مشهد موقوفههایی برای تأمین کفش زائرانی
که کفشهای آن ها گم میشود هم وجود دارد.
وقفهای اخالقی

حمایت از مظلومان ،ستم دیدگان و افرادی که به نوعی مورد بی مهری قرار گرفتهاند هم از
جمله نیتهای جالب وقف کنندگان است .به عنوان مثال موقوفهای وجود دارد که واقف آن
نیت کرده درآمد ناچیز آن موقوفه به کسانی اختصاص یابد که ناله مظلوم را به مقامات رسمی
برسانند و این موقوفه درآمدش خرج این شود .در مورد جالب دیگریدر شهر «نائین» وقفی ثبت
شده که ویژه روضهخوانهای بیطرفدار است .کسانی که قصد رفتن به منبر و روضه خوانی
دارند ،ولی کسی آنان را دعوت نمیکند .مطابق نیت واقف ،درآمد این موقوفات به این افراد
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اهداء میشود.
در سال  1346در تهران نیز وقفی ثبت شده که واقفان آن به نامهای «سکینه شبیر” و ” ربابه
شبیر” عوائد موقوفه را صرف کمک و مساعدت به کودکانی که فاقد وسائل تفریح و سرگرمی
هستند جهت حفظ نشاط و سرگرمی آن ها و جلوگیری از مفاسد اخالقی صرف میکنند».
وقف سیم کارت رند برای امامزاده

اداره اوقاف شهرستان داراب ،فروردین ماه امسال یک وقف عجیب را ثبت کرده است .طبق این
وقف ،شخصی به نام «خلیل مرعشی» یک فقره سیم کارت با شماره رند را وقف آستان مقدس
سید عالالدین حسین ،پیر مراد داراب کرد .شماره این سیم کارت  ۰۹۱۷۷۳۲۱۰۰۰است و حاال
وقف امامزاده این شهر شده است.
وقف برای حمام

اما عجیبترین وقف ،شاید وقفی باشد که در کتابچه موقوفات یزد نوشته عبدالوهاب طرار و
ایرج افشار به ثبت رسیده است:
در روستای عزآباد یزد مورد وقفی جالبی بدین مضمون از واقفی نامعلوم موجود است« :اراضی
چهار دست ،منافع آن باید صرف نوره (ماده موبر) حمام شود».
وقفهای جالب خارجی

اما وقفهای عجیب و جالب ،فقط به ایرانیان اختصاص ندارد .در نقاط دیگر دنیا هم میشود
از این موقوفههای جالب دید .به عنوان مثال آن طور که در کتاب «جامعه توحیدی اسالم و
عدالت اجتماعی» نوشته «مصطفی سباعی» و ترجمه« :سید علی محمد حیدری» آمده ،در لبنان
موقوفهای وجود دارد که از درآمد آن ،باید هر روز  2نفر به بیمارستانهای مختلف شهر بروند
و بر بالین بیماران حاضر شوند .این دو نفر باید در حالی که بیمار ،صدای آن ها را بشنود به
آهستگی صحبت کنند و جمالتی را رد و بدل کنند تا روحیه بیمار را بهتر کند .جملههایی با این
مضمون« :چشمهاشو نگاه کن .قیافه ش رو ببین! حالش خیلی بهتر شده».
در همین کتاب ،از وقفی جالب در عراق نیز یاد شده است .وقفی که صالح الدین ایوبی در قرن
ششم هجری قمری برای کمک به زنان شیرده ثبت کرده است .او در قلعهی دمشق مراکزی را
برای امداد به زنان شیرده وقف کرده بود ،طوری که در آن جا دو ناودان تعبیه کرده بودند ،که در
هفته دو روز ،از یکی شیر و از دیگری آمیزهای از آب و شکر میریخت ،تا زنان شیردهی که با
کمبود شیر روبهرو بودند ،از آن ها استفاده کنند و برای نوزادان خود ببرند.
منبع :عصر ایران
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فصلدهم:
وقف ،عاملی مهم در اقتصاد اسالم
سید علی حسینی قورتانی

چکیده:

در این نوشتار سعی شده که بیان شود که به نظر اسالم وقف یکی از عوامل بسیار مهم برای فقر
زدائی در دین مقدس معرفی گردیده وحتی یکی از موارد مهم ذخائر آینده مستضعفین معرفی
گردیده است .زیرا قرآن تأکید بسیار نموده است که
ى َو ال تَعا َونُوا َع َلى ْالِثْ ِم َو ال ْ ُعدْوا ِن()1یعنی( :در انجام نيكىها و
تَعا َونُوا َع َلى الْب ِ ِّر َو التَّ ْقو 
دورى از ناپاكىها يكديگر را يارى دهيد ،و هرگز در گناه و ستم ،به هم يارى نرسانيد).همچنین
در این نوشته بیان شده که وقف و موقوفات جزء بهترین باقیات الصالحات شمرده شده است
و در پایان برخی از موقوفاتی که رائج بوده و هست بیان کرده است.
کلید واژه:

وقف ،فقر ،باقیات الصالحات ،مصرف موقوفات ،آتش دوزخ
مقدمه

مسأله وقف یکی از مهمترین مسئله های مورد تأکید اسالم می باشد .حتی برای جذب ثروت
برای نیازمندان  ،یکی از راهکارهای مهم دین ما همان وقف و یا موقوفات است به طور کلی
می توان وقف را از مهمترین شاخه ها و زیر مجموعه های انفاق دانست.انفاق یا به صورت
خیریات و یا از طریق افراد اشخاص نیکو کار در جامعه قابل توزیع می باشد.
فقهای بزرگ اسالم در مورد تقسیم وقف میفرمایند :وقف بر دو قسم است:
الف ) وقف عام ب) وقف خاص .در وقف خاص منافع يك مال به عده مخصوصى
اختصاص داده مىشود (مانند فرزندان واقف) ،ولى در وقف عامِ كه اكثر موارد وقف را تشكيل
مىدهد -عين موقوفه به عموم يا بخش عظيمى از اجتماع تع ّلق پيدا كرده و جزو اموال عمومى
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مىگردد.عالمه مصباح یزدی در کتاب خود در این زمینه می فرماید :تشويق اسالم به مسأله
توجهى از اموال از شكل خصوصى
وقف ،و اقدام پيشوايان بزرگ به آن ،سبب شده بخش قابل ّ
درآمده و رنگ عمومى به خود گيرد و در خدمت تودههاى عظيم اجتماع به كار افتد ،كه اين
خود گام ديگرى براى توزيع عادالنه ثروت محسوب مىگردد .از نظر اسالم ،مالكيّت «واقعى
و مطلق» مخصوص خداست و مالكيّت او نسبت به همه چيز و همه موجودات در پهنه جهان
هستى ،مالكيّت حقيقى است و جنبه «تكوينى» دارد ،نه قراردادى و قانونى و تشريعى چرا كه او
آفريدگار همه چيز و مدير و مدبّر آن هاست.
الس َم ِ
اوات َو َما فِى الْ ْر ِ
ض ( )2یعنی :آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست.
ل َّ ُه َما فِى َّ
بنابراين مالكيّت ديگران بايد با اجازه و فرمان خدا و طبق قوانين او صورت گيرد .اسالم
مالكيّت شخصى را محترم شناخته و هركس را مالك دسترنج خود مىداند ،و كار را پايه
مالكيّت مىشناسد .اين يك قانون طبيعى است كه اسالم آن را امضا كرده است ،چرا كه هركس
مالك طبيعى خود و نيروهاى خويش است .دسترنج و فرآوردههاى هركس در واقع تبلورى
از نيروهاى وجودى او محسوب مىگردد ،بنابراين همانطور كه انسان مالك خود و نيروهاى
خويش است مالك كار و دسترنج خود نيز مىباشد)3( .
تأکید اسالم بر امر صدقات جاریه و موقوفات

در روایاتی هم که از ائمه معصومین  نقل شده خیلی به این واژه مهم اهتمام ورزیده اند.
و حتی یکی از راهکارهای مهم برای فقر زدائی شمرده شده است .به طور نمونه این روایت را
نقل می کنیم که واقدى از محمد بن بشر بن حميد ،از پدرش نقل مىكند كه مىگفته است که
عمر بن عبد العزيز به هنگامى كه خليفه بود در خناصرة (که شهرکی در نواحی حلب می باشد)
شنيدم كه مىگفت در مدينه و در حضور مردم از پير مردان مهاجران و انصار شنيدم كه مىگفتند
نخلستانهاى هفتگانه رسول خدا كه وقف بر مسلمانان است از اموال مخيريق بوده است ،و
مخيريق وصيت كرده بود كه اگر كشته شدم اموال من از رسول خدا خواهد بود كه در راه خدا
مصرف فرمايد .مخيريق در جنگ احد كشته شد و پيامبر  فرمود :مخيريق بهترين يهودى
است .گويد ،آن گاه عمر بن عبد العزيز دستور داد از خرماهاى آن نخلستانها بياورند و طبقى
خرما آوردند ،گفت ابو بكر بن حزم براى من نوشته كه اين خرما محصول همان درختى است
كه در روزگار پيامبر  هم بوده و پيامبر هم از خرماى آن تناول فرموده است .گويد ،گفتم:
اى امير المؤمنين اين خرما را ميان ما تقسيم كند و تقسيم كرد و به هر يك از ما نه خرما رسيد.
عمر بن عبد العزيز مىگفت :به هنگام فرماندارى مدينه به اين نخلستان رفته و از خرماى همين
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درخت خوردهام ،و هيچ خرمايى به آن عطر و شيرينى نديدهام)4( .در کتاب المغازی داستانی
هم رسيد ،مسلمانان
نقل شده که فقط به شاهد آن اکتفا می کنیم که چون پيامبر  كنار چاه ّ
گفتند :اى رسول خدا آيا اين چاه را مصادره نمىكنيد؟ فرمودند :خير ،ولى يك نفر اين چاه را
بخرد و بهاى آن صدقه داده شود .طلحة بن عبيد اهلل آن را خريد و وقف كرد)5(.و یا مرحوم
الس ْوءِ َعنِ ْالِن َْسا ِن ()6
کلینی در کافی از نقل پبامبر اکرم می فرماید :إ ِ َّن َّ
الصدَ َق َة تَدْ َف ُع مِيتَ َة َّ
یعنی  :صدقه بد مردن را دفع ميكند.اگر بگوئیم که انفاق نمودن هم در حقیقت همان صدقات
جاریه باشد ،به دلیل اینکه انفاق یک لفظ عام است که شامل همه امور می شود ،می توانیم این
حکایتی که استاد قرائتی بیان داشتند را شاهد خوبی برای بحث قرار دهیم .استاد قرائتی داستانی
را در سلسله گفتارهایشان در رسانه ملی بیان کرده اند که در «بشاگرد» که در ایام جنگ تحمیلی
منطقهاي واقع ًا محروم بود .از آن جا پيرزني براي جبهه يك بزغاله آورده است .هر كاري كردند
كه از او بزغاله را نگيرند ،گريه كرده و گفته :چرا از من نميگيريد .مگر من چه هستم؟ دلم
ميخواهد به جبهه بدهم .آن وقت کسي که ماهي فالن قدر درآمد دارد ،کمک نميکند .كسي
كه تمام هستياش يك بزغاله است ،بزغالهاش را براي جبهه ميدهد)7( .
وقف راهکاری مناسب در زدودن فقر و بی عدالتی

يكى از مشكالت بزرگ اجتماعى كه همواره انسان دچار آن بوده و هم اكنون با تمام پيشرفتهاى
صنعتى و مادى كه نصيب بشر شده نيز با آن مواجه است مشكل فاصله طبقاتى است به اين
معنى كه فقر و بيچارگى و تهيدستى در يك طرف و تراكم اموال در طرف ديگر قرار گيرد.
عدهاى آن قدر ثروت بيندوزند كه حساب اموالشان را نتوانند داشته باشند و عده ديگرى از فقر
و تهيدستى رنج برند ،بطورى كه تهيه لوازم ضرورى زندگى از قبيل غذا و مسكن و لباس ساده
براى آنان ممكن نباشد .بديهى است جامعهاى كه قسمتى از آن بر پايه غناء و ثروت و بخش
مهم ديگر آن بر فقر و گرسنگى بنا شود قابل دوام نبوده .و هرگز به سعادت واقعى نخواهد
رسيد .در چنين جامعهاى دلهره و اضطراب و نگرانى و بدبينى و باالخره دشمنى و جنگ
اجتنابناپذير است .گر چه در گذشته اين اختالف در جوامع انسانى بوده است ولى بايد گفت
متاسفانه در زمان ما اين فاصله طبقاتى به مراتب بيشتر و خطرناكتر شده است .زيرا از يك سو،
درهاى كمكهاى انسانى و تعاون به معنى حقيقى ،به روى مردم بسته شد َه .
ى َو ال تَعا َونُوا َع َلى ْالِثْ ِم َو ال ْ ُعدْوا ِن()8یعنی( :در انجام نيكىها و
تَعا َونُوا َع َلى الْب ِ ِّر َو التَّ ْقو 
دورى از ناپاكىها يكديگر را يارى دهيد ،و هرگز در گناه و ستم ،به هم يارى نرسانيد) .و
رباخوارى كه يكى از موجبات بزرگ فاصله طبقاتى است با شكلهاى مختلف به روى آن ها
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باز است.
ين( )9یعنی :اى كسانى كه
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا اهللَ َو َذ ُروا ما بَق ِ َي م ِ َن ال ِّربا إ ِ ْن ُكنْتُ ْم ُمؤْمِن ِ َ
يا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ايمان آوردهايد! تقواى الهى پيشه كنيد و آنچه را از (مطالبات) ربا باقى مانده است ،رها كنيد ،اگر
ايمان داريد پيدايش كمونيسم و مانند آن و خونريزيها و جنگهاى كوچك و بزرگ و وحشتناك
كه در قرن اخير اتفاق افتاد و هنوز هم در گوشه و كنار جهان ادامه دارد و غالبا از ريشه اقتصادى
مايه مىگيرد و عكس العمل محروميت اكثريت جوامع انسانى است ،گواه اين حقيقت است.
()10با اين كه دانشمندان و مكتبهاى اقتصادى جهان به فكر چاره و حل اين مشكل بزرگ
اجتماعى بودهاند و هر كدام راهى را انتخاب كردهاند ،كمونيسم از راه الغاى مالكيت فردى ،و
سرمايهدارى از راه گرفتن مالياتهاى سنگين و تشكيل مؤسسات عام المنفعه (كه به تشريفات
بيشتر شبيه است تا به حل فاصله طبقاتى) به گمان خود به مبارزه با آن برخاستهاند ولى حقيقت
اين است كه هيچكدام نتوانستهاند گام مؤثرى در اين راه بر دارند زيرا حل اين مشكل با روح
ماديگرى كه بر جهان حكومت مىكند ممكن نيست.
با دقت در آيات قرآن مجيد آشكار مىشود كه يكى از اهداف اسالم اين است كه اختالفات غير
عادالنهاى كه در اثر بىعدالتيهاى اجتماعى در ميان طبقه غنى و ضعيف پيدا مىشود از بين برود
و سطح زندگى كسانى كه نمىتوانند نيازمنديهاى زندگيشان را بدون كمك ديگران رفع كنند باال
بيايد و حد اقل لوازم زندگى را داشته باشند ،اسالم براى رسيدن به اين هدف برنامه وسيعى در
نظر گرفته است -تحريم رباخوارى بطور مطلق ،و وجوب پرداخت مالياتهاى اسالمى از قبيل
زكات و خمس و صدقات و مانند آن ها و تشويق به انفاق ،وقف و قرض الحسنه و كمكهاى
مختلف مالى قسمتى از اين برنامه را تشكيل مىدهد ،و از همه مهمتر زنده كردن روح ايمان و
برادرى انسانى در ميان مسلمانان است.
واقف  ،معامله با خدا می کند

الصدَ ِ
يم
أَ ل َ ْم يَ ْع َل ُموا أَ َّن اهللَ ُه َو يَ ْقبَ ُل التَّ ْوب َ َة َع ْن عِبادِه ِ َو يَ ْأ ُخ ُذ َّ
قات َو أَ َّن اهللَ ُه َو التَّ َّو ُ
اب ال َّر ِح ُ
()11
یعنی  :آيا ندانستند كه تنها خداوند از بندگانش توبه را مىپذيرد و صدقات را مىگيرد و اينكه
خداوند ،بسيار توبهپذير و مهربان است.این آیه شریفه این گفتار را بیان می کند که صدقات
و زكاتى كه به پيامبر و امام داده مىشود ،در حقيقت گيرندهاش خداوند است .چون پيامبر به
فرمان خدا زكات مىگيرد ،در حقيقت خدا زكات گيرنده است.امام صادق  فرمود :صدقه
در دست فقير قرار نمىگيرد ،مگر آنكه در دست خدا قرار گيرد .آن گاه اين آيه را تالوت فرمود.
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()12از امام صادق( عليه السالم) سؤال شد كه آيا گرفتن زكات مخصوص پيامبر است يا بعد
از آن حضرت نيز ادامه دارد؟ حضرت فرمودند :آرى ،ادامه دارد)13( .
وباز در جای دیگری قرآن صدقات جاریه و بخشش را دارای اجر عظیم یعنی پاداشی بسیار
ين َو ال ْ ُمتَ َص ِّد ِ
ين َو
قات َو َّ
الصائ ِ ِم َ
بزرگ یاد نموده است که می فرمایدَ ......... :و ال ْ ُمتَ َص ِّدق ِ َ
ين اهللَ َكثِيرا ً َو َّ
ظات َو َّ
الذاكِ ِ
وج ُه ْم َو الْحاف ِ ِ
الصائ ِ ِ
رات أَ َع َّد اهللُ ل َ ُه ْم
َّ
الذاكِرِ َ
مات َو الْحاف ِ ِظ َ
ين ُف ُر َ
َم ْغف ِ َر ًة َو أَ ْجراً َع ِظيم ًا( )14یعنی  .......... :و مردان انفاقگر و زنان انفاقگر ،و مردان روزه دار و
زنان روزه دار ،و مردان پاكدامن و زنان پاكدامن ،و مردانى كه خدا را بسيار ياد مىكنند و زنانى
كه بسيار به ياد خدا هستند ،خداوند براى (همهى) آنان آمرزش و پاداشى گرانقدر و بزرگ
آماده كرده است.
موقوفات باید در جای خود مصرف شود

در بسیاری از موارد متاسفانه توجیه کردن کارها ،جزء اصول افعال روزمره ما میباشد .شاید
برخی اوقات  ،مصارف انفاقات ما در جای خاص آن نباشد .البته ناگفته پیداست که در سال
های اخیر متولیان موقوفات و موسسات خیریه به این امر اهتمام جدی بسته اند.قرآن کریم در
این مورد می فرماید:
ين آ َمنُوا إ ِ َّن َكثِيرا ً م ِ َن ال ْْحبارِ َو ال ُّر ْهبا ِن لَيَ ْأ ُك ُلونَ أَ ْم َ
وال الن ِ
َّاس بِالْبا ِطلِ َو يَ ُصدُّونَ َع ْن
يا أَي ُّ َها ال َّ ِذ َ
ين يَ ْكن ِ ُزونَ َّ
ب َو الْفِ َّض َة َو ال يُنْفِ ُقونَها فِي َسبِيلِ اهلل ِ َفبَ ِّش ْر ُه ْم ب ِ َعذابٍ أَلِي ٍم()15
َسبِيلِ اهلل ِ َو ال َّ ِذ َ
الذ َه َ
یعنی  :اى كسانى كه ايمان آوردهايد! بسيارى از دانشمندان و راهبان( ،با سوء استفاده از موقعيّت
خود )،اموال مردم را به ناحق مىخورند و آنان را از راه خدا باز مىدارند .و كسانى كه طال و
نقره مىاندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمىكنند ،پس آنان را به عذابى دردناك ،بشارت بده.
ين يَ ْكن ِ ُزونَ َّ
ب َو الْفِ َّض َة َو ال يُنْفِ ُقونَها فِي
برخی از مفسرین ذیل آیه شریفه که فرمودَ :و الَّ ِذ َ
الذ َه َ
َسبِيلِ اهلل ِ ()16بیان نموده اند که :كسانى كه متولّى موقوفاتاند و آن ها را در مسير اهداف
وقف شده مصرف نمىكنند ،از مصاديق اين آيه مىباشند)17(.ابو ذر غفارى ،صحابى بزرگوار
پيامبر ،در اعتراض به زراندوزىهاى معاويه و عثمان و ع ّمال حكومت و حيف و ميل اموال
عمومى ،صبح و شام اين آيه را با صداى بلند در برابر معاويه و سپس در مقابل عثمان مىخواند
و مىگفت :اين آيه مخصوص مانعان زكات نيست و هر نوع زراندوزى را شامل مىشود)18( .
از امام صادق عليه السالم پرسيدند :در چه مقدار مال ،زكات واجب مىشود؟ حضرت فرمود:
زكات ظاهر يا باطن؟ گفتند :هر دو .حضرت ابتدا نصابى را براى زكات ظاهر بيان نموده و
آن گاه در بيان زكات باطن فرمودند« :فال تستأثر على اخيك بما هو احوج اليه منك» آنچه را
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برادر دينىات به آن نيازمندتر از توست ،او را انتخاب و ترجيح دهید)19(.در روايتى ديگر ،آن
حضرتمىفرمايد:
وجهها اهلل تعالى و لم ت ِّ
ُعطلوها لتكنِزوها
لتوجهوها حيث ّ
ان ّما اعطاكم اهلل هذه الفضول من األموال ّ
خداوند اين مالهاى اضافى را به شما عطا كرد تا در مسير رضاى او خرج كنيد ،نه آنكه احتكار
و گنج كنيد)20( .
وقف  ،راه نجات از آتش دوزخ

حضرت على  آن گاه كه اموالى را در راه خدا وقف مىكردند ،در وقفنامهى خود مىنوشتند:
اين اموال را وقف كردم ،تا بدين وسيله از آتش دوزخ در امان باشم و آتش دوزخ نيز از من دور
باشد)21(.ویا و از جمله انفاقهاى گرانبار امير المؤمنين «ع» به مردم نيازمند و كمك رسانى به
آنان چنين است كه در منابع حديث و تاريخ آمده است اینکه :در آمد على «ع» چهل هزار دينار
بود ،او همه را صدقه قرار داد (و وقف كرد) و شمشيرش را فروخت و فرمود :لو كان عندي
عشاء ما بعته ( )1اگر خوراك شام را مىداشتم آن را نمىفروختم» .و از غفلت است كه اين
موضوع با عنوان «كثرة مال امير المؤمنين فراوانى مال امير المؤمنين» ياد شود ،يا بگويند كه آن
ّ
بىاطلع اين تو ّهم پيش آيد ،كه
امام مال فراوان داشته است ،كه در آن صورت براى اشخاص
او اين اموال را براى خود نگاه مىداشت و آن ها را معيشت و رفاه گرايى خود و نزديكانش
توسط
مىكرد .و اين امر دستاويزى فراهم سازد براى نيكو جلوه دادن تكاثر و ثروتمندى ،به ّ
شياطين متكاثر يا فريبخوردگان نيرنگهاى آنان و اين ناروا است .و حق آن است كه گفته شود:
«انفاق گرانبار امير المؤمنين» يا «زهد بسيار او» يا «فقر اختيارى او» يا «اهتمام شديد او به بىنياز
كردن مردم و زدودن فقر از اجتماع» و نظاير اينها .آن مال چگونه مىتواند عنوان مالدارى وافر
داشته باشد ،در صورتى كه دارنده آن شمشيرش را مىفروشد و مىگويد« :اگر خوراك شام
را مىداشتم آن را نمىفروختم»؟ پس امير المؤمنين «ع» مال را براى انفاق به دست مىآورد نه
خاص
براى نگاه داشتن و ذخيره كردن و بهرهمند شدن)22(.ياد معاد از ويژگىهاى بندگان
ّ
خاص خداوند ،بيش از آنكه طمع بهشت
ذاب َج َهن ََّم ( )23بندگان
اصر ِْف َعنَّا َع َ
خداستَ .ربَّنَا ْ
ّ
ذاب َج َهن ََّم ()24در ذیل این
اصر ِْف َعنَّا َع َ
داشته باشند ،از آتش دوزخ خوف دارند .يَ ُقولُونَ َربَّنَا ْ
ب ما َقدَّ ُموا َو آثا َر ُه ْم ( )25یعنی  :آن چه را از پيش فرستادهاند و
آیه شریفه که می فرماید :ن َ ْكتُ ُ
آثارشان را مىنويسيم  .فرموده اند :نه فقط اعمال ،بلكه همه آثار آن نيز ثبت مىشود و در حساب
قيامت لحاظ مىگردد .خواه آثار خير نظير وقف و صدقه جاريه و آموختن علم به مردم و يا
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شر مثل تأسيس مراكز فحشا()26
آثار ّ

وقف  ،مصداق باقیات الصالحات

در خصال از امام صادق  روايت آورده كه فرمود :انسان بعد از مردنش ديگر هيچ أجر و
ثوابى دنبالش نمىآيد ،مگر از چند راه :يكى اينكه در زندگيش صدقهاى پايدار تاسيس كرده
باشد كه تا روز قيامت ثواب آن عايد وى مىشود .دوم صدقهاى كه به صورت وقف در آورده
باشد كه ديگر ورثهاش آن را به ارث نبرند .سوم سنت هدايتى كه باب كرده باشد و بعد از
مرگش مردم به آن سنت عمل كنند و راه درست را بروند .و چهارم فرزند صالحى كه بعد از
مردن خود او براى پدر استغفار كن ()27همچنین در ثواب االعمال ذیل روایتی مفصل پیامبر
اکرم  فرمودند که :هر كس چاهى براى آب حفر كند تا بآب رسد و آن را بر مسلمانان
ببخشد و يا وقف آن ها كند براى او همانند هر كه از آن آب وضو گيرد و نماز بخواند ثواب
باشد ،و نيز بشماره موى بدن هر انسان يا چهار پا يا درنده و يا پرندهاى كه از آن استفاده كرده و
ميكند براى او ثواب آزاد نمودن هزار بنده باشد ،و در روز قيامت بعدد ستارگان آسمان مردمى
بشفاعت او بر حوض قدس وارد شوند ،عرض كرديم يا رسول اهلل حوض قدس كدام است؟
سه بار فرمود حوضى كه مخصوص من است )28( .باز آن حضرت فرمودند که  :هر كس
چاهى براى آب حفر كند تا بآب رسد و آن را بر مسلمانان ببخشد و يا وقف آن ها كند براى
او همانند هر كه از آن آب وضو گيرد و نماز بخواند ثواب باشد ،و نيز بشماره موى بدن هر
انسان يا چهار پا يا درنده و يا پرندهاى كه از آن استفاده كرده و ميكند براى او ثواب آزاد نمودن
هزار بنده باشد ،و در روز قيامت بعدد ستارگان آسمان مردمى بشفاعت او بر حوض قدس
وارد شوند ،عرض كرديم يا رسول اهلل حوض قدس كدام است؟ سه بار آن حضرت فرمودند
حوضى كه مخصوص من است)29( .حتی از نظر اهل البیت  اینکه موقوفات جزء
بهترین باقیات الصالحات می باشد  .از امام صادق  نقل شده که :حضرت علی  خانه
خود را در مدینه وقف نمود)30(.
همچنین مرحوم عالمه مجلسی چندین حدیث در مورد موقوفات پیامبر اکرم نقل نموده است
که هفت زمین حصار دار (اعم از باغات و غالت) که یکی از آن ها باغ فدک بود که وقف
حضرت فاطمه و فرزندان آن حضرت نمودند)31(.و باز هم در این مورد صاحب مستدرک
الوسائل نقل نموده که امام حسین  نواحی قبرش را از نینوا و غاضریه به شصت هزار خرید
و وقف کرد برای زوارش که از آن ها تا سه روز پذیرائی شود)32( .
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چند روش مصرف موقوفات

بطور کلی از منطق اسالم چنین استنباط می شود که در هر فعل و عملی که موجب به تعبیر
قرآن کریم باقیات الصالحات گردد ،می توان وقف نمود  .کتاب آسمانی ما قرآن کریم در سوره
مریم می فرماید
حات خَ يْ ٌر ِعنْدَ َربِّ َ
ك ثَواب ًا َو خَ يْ ٌر َم َر ًّدا ()33یعنی ...... :و نيكىهاى ماندگار،
الصال ِ ُ
َ ...... :و الْباق ِ ُ
يات َّ
ثوابش نزد پروردگارت بهتر و خوش فرجامتر است.در این جا به برخی از نمونه های وقف
که از مهمترین موقوفات ماندگار می باشد را یاد آور می شویم:
الف) وقف بر کارهای خیر
استاد قرائتی این داستان را از عمویش نقل نموده که حضرت آیت اهلل بروجردی می فرمودند:
روزگاری که در اصفهان درس میخواندم  ،پدرم ماهی  3تومان به حواله یکی از بازرگانان
اصفهان برایم می فرستاد .من چون پیش از ظهر و بعد از ظهر به درس و بحث مشغول بودم ،
اول ظهربرای گرفتن پول نزد آن حاجی می رفتم و می دیدم که کاسه گلینی پر از دوغ در پیش
خود نهاده و می خورد و من هم با تعجب به او می نگریستم که با این ثروت هنگفت چرا چنین
بر خود سخت می گیرد ،اما چیزی نمی گفتم .یک سالی یکی از پل های بین راه اصفهان را آب
برد  ،در آن روزها هزینه ساخت آن پل را سی هزار تومان تخمین زده بودند ،طبق معمول تنی
چند به دوره افتادند وبه سر وقت این و آن رفتند و مأیوسانه سری هم به حاجی زدند .حاجی
پرسید خرج آن چقدر است؟ گفتند سی هزار تومان .گفت :تمام خرج با من .و او تمام هزینه
را متقبل شد.هر چند این جوان مردی از چنین شخصی شگفت انگیز به نظر می رسید ولی از
آن شگفت تر قسمت بعدی داستان است که مرحوم بروجردی فرمودند :ماه دیگر برای گرفتن
مقرری به نزد آن حاجی رفتم  ،مرا کنار کشید و گفت  :آقا سید من می دیدم به نان و دوغ
خوردن من با تعجب نگاه می کنی حاال از تو می پرسم که من عمری بر خود سخت بگیرم و
بندگان خدا از پول من آسایش یابند بهتر است یا خوب بخورم و بپوشم و احیان ًا را هم در
کار خیر مصرف کنم؟()34
ب) وقف بر کتاب و کتابخانه
وقف کتاب و کتابخانه و یا اماکنی که عام المنفعه میباشد که یک وقف معنوی میباشد که باعث
تعالی و رشد جامعه و فرد می گردد.حتی بسیاری از بزرگان و علماء قدیم از چنین کتابخانه
هائی بهره ها و استفاده های شایان و زیادی می نمودند.
ج) وقف بر جلسات روضه خوانی اهل البیت

مجموعهمقاالت(وقف)
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شاید بهترین نوع از موقوفات  ،این نوع از وقف میباشد چون جزء برترین تعظیم شعائر نیز می
باشد .شاهد بر مدعا دلیل قرآنی است که می فرماید:
ذل ِ َ
ك َو َم ْن يُ َع ِّظ ْم َشعائ ِ َر اهلل ِ َفإِنَّها م ِ ْن تَ ْق َوى ال ْ ُق ُل ِ
وب ()35یعنی  :اين است (دستورات خداوند
دربارهى حج) و هر كس شعائر خدا را گرامى بدارد ،پس اين از تقواى دلهاست
د) وقف بر ساختمان هائی نظیر( مسجد ،درمانگاه  ،حوزه های علمیه  ،اماکن مقدسه و اعتاب
،حسینیه) و تعمیر آن
خوشبختانه این گونه از وقف در کشور بزرگ ایران اسالمی بسیار رواج پیدا کرده است .البته
کافی هم نیست و باید متولیان وقف و واقفان بیشتر در این مورد همت گمارند.از امام صادق
َّاس َج ِميع ًا ،یعنی  :و هر كس كه جانى را زنده كند،
 فرمودندَ :م ْن أَ ْحياها َف َك َأنَّما أَ ْحيَا الن َ
گويى چنان است كه همه مردمان را زنده كرده باشد)36( .
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