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مقدمه خود قرار دهد.
سخن نغز و ارزشمند عالمه معاصر،
آیتاهلل حســنزاده آملی ،این است که
خداونــد فرمــوده اســت «ان اکرمکــم
عنــداهلل اتقاکــم» .با کرامتترین شــما
نــزد خداونــد با تقواترین شــما هســتند
و البتــه نفرمــوده اســت؛ اعلمکــم یــا
اعقلکم ،عالمترین یا عاقلترین شــما،
با همه ارزشی که علم و عقل در منطق
وحی دارد .اما آن دو که بسیار با شرافت
و ارزشهســتند هــر دو مقدمــه حصول
ایــن ملکه تقــوا در نظر وعمــل و اخالق
هســتند .زیــرا گاهــی «علــم» حجــاب
اکبــر اســت و «عقــل» نیــز اســیر هوی و
هوس اســت که امیرالمؤمنین علی(ع)
فرمودهانــد« :کــم من عقل اســیر تحت
هــوی امیــر»؛ چــه بســیار عقلهایــی که
تحت اسارت هواها و هوسها گرفتارند.
پــس یــک بعــد از ابعــاد فلســفه و
حکمــت عیــد فطــر بــرای اولیــای الهی
رســیدن بــه ایــن مقــام کرامــت ویــژه
انسانی است.
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واژه «عیــد» هــم در اســتعمال و کاربــرد
عرفی آن و هم در نگاه اولیای بزرگ الهی
تداعیکننده مســرت و ابتهاج و شادمانی
اســت و بــدون شــک در مــورد عیــد فطــر
نیــز این خصیصــه وجــود دارد .اما همان
گونــه کــه اهــل حکمــت و اندیشــه و نیــز
اهل معرفت و شــهود در جــای خود بیان
داشــتهاند ســطح خوشحالی و شــادمانی
بــه میــزان درجــهای کــه انســان شــادمان
در آن قــرار دارد متفــاوت اســت .برخــی
درحد توهم و تخیل هســتند لذا شادمانی
آنــان نیــز درهمان حد اســت و دســتهای
درحد تعقل هســتند لــذا شــادمانی آنان
نیزعقالنی است .اما زمرهای دیگر هستند
که اهل شــهود و مشــاهدات قلبی و علوم
حضوریاند و ســرور و ابتهــاج و عید آنان
نیــز بایــد در آن مرحله و منزلــت ارزیابی
شود.
بــرای درک درســت از حقیقــت عیــد
فطر که پایان یک ســفر فشــرده یک ماهه
و ســلوک انسانی اســت باید به حکمت و
فلســفه اصلــی این مــاه و ســلوک عبادی
کــه در آن بــرای اولیا و بنــدگان خوب خدا
رخ داده ،توجــه کــرد .بــدون تردیــد ایــن
عیــد ،عید حصول کماالتی اســت که باید
بهعنــوان فلســفه و حکمــت ،تشــریع آن
مورد جستوجو قرار گیرد.
-۱رسیدنبهمقامپارسایی
انســان بــ ه طورعــام «ســالک الــی
اهلل» اســت چــه اینکــه همه عالم هســتی
چنیــن اســت و هر آن ،در حال «شــدن» و
«صیرورت» است و کمال او نیز در رسیدن

به مبــدأ هســتیبخش عالم و آدم اســت
کــه قــرآن میفرمایــد« :اال الــیاهلل تصیر
االمــور» .در این ماه شــریف چــون برنامه
ســیر و ســلوک بهطور ویژه برگزار میشود
و این ســیر و سفر مختصات خاص خود را
دارد بر ارزش آن افزوده میشود.
اهــل عرفان و ســیر و ســلوک مجموع
سفرهای معنوی انسانی را به چهارمرحله
و سفر تقسیم کردهاند:
 -۱سفر من الخلق الی الحق
 -۲سفر بالحق فی الحق
 -۳سفر من الحق الی الخلق
 -۴سفر بالحق فی الخلق
مــاه رمضــان کــه تجلــی اعظــم ایــن
مراحــل چهارگانــه ســفر عرفانی انســانی
اســت بدون شــک هــم «ر ه توشــه» و هم
«رهیافــت» آن حصــول ملکــه پارســایی
اســت .قــرآن در یکجــا فرمــوده اســت
«تــزودوا فان خیــر الزادالتقــوی» .ب ه طور
کلــی در ســیر و ســفر الیاهلل و در ســیر فی
الخلــق بالحق کــه مقام کثرت این اســفار
چهارگانه است حکمت آنها پیدایش این
«ملکه پارســایی» است و قرآن مهمترین
فلســفه روز ه داری را همیــن «تقــوی» و
«پارســایی» میداند .آنچــه در اینجا مهم
بــه نظر میرســد توجه به حقیقــت تقوا و
پارســایی اســت .بــا وجــود اینکه ایــن واژه
بســیار متداول اســت اما ممکن اســت به
ویژگیها و مختصات آن بویژه در فرهنگ
کامل قرآن توجه شایسته صورت نگیرد و
به مفهوم ناقص و اجمالی آن اکتفا شود.
قــرآن در مــوارد متعــدد ملکــه تقــوا
و پارســایی و نیــز ویژگیهــای متقیــن و
پارســایان را بــه وضــوح بیــان فرمــوده
اســت که حاصــل آن یــک «انســان بیدار
مسئولیتپذیر» است .انسانی که به لحاظ
فــردی و جمعــی در تحــول یــک جامعه
نقش داشــته باشــد و برای هضم بسیاری
از حــوادث تلــخ در خــود ظرفیت داشــته
باشــد .بهعنوان نمونه به کالم خداوند در
مورد جایگاه ،ویژگیهــا و مقامات دنیوی

و اخــروی اهل تقوی که در این آیات الهی
آمده است توجه کنیم:
«به ســوی آمرزشــی از جانب پروردگار
و بهشــتی بشــتابید که پهنای آن به اندازه
آســمانها و زمین اســت و برای پارسایان
آماده شــده اســت .آنــان که در وســعت و
فقــر مالــی ،انفــاق میکنند و خشــم خود
را فرومینشــانند و از لغزشهــای مــردم
میگذرنــد و خــدا نیکــوکاران را دوســت
مــیدارد و آنان که چون کار زشــتی انجام
دهند یا به خود ستم کنند خدا را یاد کرده
پس بــرای گناهــان خود از ســوی خداوند
طلب بخشش و آمرزش کنند و چه کسی
جز خداوند گناهان را میبخشد و آنان که
برآنچه انجــام دادهاند اصراری ندارند در
حالی که آگاهند .پاداش اینان بخشــش از
سوی پروردگارشــان و بهشتهایی که زیر
آنها نهرها جاری اســت که در آن جاودانه
خواهنــد بــود و چه خوب پاداشــی اســت
پــاداش این عملکنندگان( ».آل عمران/
)۱۳۶-۱۳۳
آنچه بهعنــوان ویژگیهــا و مختصات
اهــل تقــوا در ایــن آیات برشــمرده شــده
اســت اگر بــرای هرکــس حاصل شــود نه
فقــط روز عیــد فطر بلکه هــر لحظهای که
ایــن اوصــاف و خصــال وجــود دارد برای
سرور و ابتهاج مقارن آن عید خواهد بود.
مختصات اهل تقوا چنین است:
 -۱هیــچ گاه از انفــاق خــودداری
نمیکنند ،نه درحال گشایش و نه در حال
ســختی .هیچ گاه ســختی و مرارت حال و
مــال خود را دریچهای بــرای فرار از تعهد
و درد انســانی-اجتماعی قرار نمیدهند.
گرچــه واژه انفــاق شــاید در تبــادر اولیــه
همــان انفاق مالــی و اقتصادی باشــد اما
منحصــر در آن نمیشــود ،بلکــه هرگونه
امداد به همنوعان را شــامل میشــود ولو
اینکه جنبه اقتصادی نداشته باشد.
 -۲اهل تقوا دارای ظرفیت فوقالعاده

اخالقی و اهل کظم غیظ هستند؛ به اندک
برخورد نامالیمی برآشفته نشده و طوفان
خشم در مملکت وجودشان بر پا نمیشود
و این گونه نیســتند که در نخستین فرصت
بخواهنــد پاســخ فــرد ناســزاگو یــا جاهل و
بیمنطق یا معترض منطقی را با خشم و
سخنان ناشایسته بدهند که مناسب مقام و
جایگاه آنان نیست.
 -۳اهــل گذشــت و بخشــش هســتند
(العافین عن النــاس) این واژه که عفو ،به
نــاس نســبت داده شــده اســت در نظرگاه
اهل تفســیر این نتیجــه را میدهد که عفو
آنان بســیار گســترده اســت و همه مردم از
هر دین و مذهــب و آیینی را فرا میگیرد و
مســلمان و غیر آن را شامل میشود .نگاه
اهــل تقــوا و پارســایی بــه مــردم و جامعه
نگاه عفو و گذشت است و بهترین نمونه و
مصداق نیکوکاری همین اســت و خداوند
اهل نیکی و نیکوکاری را دوست میدارد.
 -۴هــرگاه خطــا و گنــاه کبیــره و
صغیــرهای را انجام دادند یــاد خدا افتاده
و در نخســتین فرصــت بــه درگاه او طلــب
بخشش و آمرزش میکنند.
 -۵هیچ گاه بر خطا و اشــتباهی که در
جامعه انجام داده و فهمیدهاند که اشتباه
بــوده اســت اصــرار و پافشــاری نمیکننــد
و اعتــراف را کســر جایــگاه و مقــام خــود
نمیدانند.
خداونــد بــرای این گــروه از اهــل تقوا
و پارســایی بهشــت جاودانــه را وعــده
و تضمیــن فرمــوده اســت .ایــن مقــام
درحقیقــت کرامــت و ارزش افــزوده
انســانی اســت؛ زیرا انســان دو مرحله از
کرامــت را دارد؛ یکــی «کرامــت ذاتی» و
اولــی کــه خداونــد فرموده اســت و «لقد
کرمنــا بنــی آدم» و دیگــری «کرامــت
اکتســابی» که در حقیقــت ارزش افزوده
اســت باعث شــده حتــی علــم و عقل را

 -۲تنزیــه و طهــارت نفــس مهمترین
شرط ارتباط با حقیقت قرآن
بزرگتریــن ویژگی ماه رمضــان نزول
قــرآن در این ماه اســت و رســالت قرآن
تربیــت جامع انســان و تأمین ســعادت
واقعی آن است .قرآن بهعنوان آخرین
«صحیفــه نازلــه» از ســوی خداونــد
رحمــان و رحیــم دارای مراتــب متعدد
وجــودی ،ظاهــری و باطنــی اســت .در
آیات قرآن به این نکته مهم اشاره شده
اســت از جمله در «سوره واقعه» چنین
میخوانیــم« :ســوگند بــه مواقــع نــزول
ســتارگان و این ســوگند اگر بدانید بسیار
بزرگ است که این قرآن بسیار کتابی با
کرامت است در لوح سر حق مقام دارد
جز دســت پاکان بدان نرســد( ».واقعه/
)75-79
آنچــه در این آیــات مهم اســت این
اســت کــه آن ســوگند مهــم و بــزرگ
بــرای رســاندن ایــن مطلــب اســت کــه
میفرمایــد« :الیمســه اال المطهــرون»؛
یعنــی بــا قــرآن و روح آن ،جــز پــاکان
نمیتواننــد تمــاس برقــرار نماینــد و از
آن بهــره گیرنــد .بــاز در ایــن مــورد نیــز
عالمــه معاصــر آیــتاهلل حســنزاده
آملــی میفرمایــد قرآن فرموده اســت؛
االالعالمــون یــا االالعاقلــون .البته علم
و تعقــل از نظــر خود قرآن بســیار مهم
اســت و شــکی نیســت که هرکس به هر
مقداری از فنون و علوم مختلفه نقلی و
عقلی بهرهمند باشــد در فهم او از قرآن
کمــک خواهــد کــرد .امــا آنچــه در ایــن
ســوگند و ایــن مطلب مطرح اســت این
است که گاهی انسانی به دنبال انباشت
علــوم و فنون رفته و وقتی که وارد قرآن
میشــود میتوانــد محفلآرایــی کرده و
از علــوم و فنــون خود برای شــرح الفاظ
و تــا حــدودی معانــی قــرآن و شــرح و
بســط مراتبــی از آن بهــره گیــرد و گاهی
بحــث بهــره گیــری از نــور باطنــی قرآن
بهعنــوان کتاب هدایت اســت و اینکه با
ایــن «صحیفــه الهــی» میخواهد ســفر
بســیار تاریکی را طی نماید و به سالمت
تمام مراحل آن را بپیماید .اینجا اســت
کــه آن تعلم و علم و تعقل و عقل باید
بهعنــوان مقدمــه وصــول بــه «طهارت
باطنی» که شرط اساسی ارتباط با قرآن
کریم است ،مطرح شوند.
عبــارت دیگــری از اســتاد آیــتاهلل
جــوادی آملــی هســت کــه میگوینــد:
همــان طــوری کــه قــرآن دارای مراتب
اســت ارتباط آن نیز دارای مراتب است
و ارتبــاط و تمــاس بــا هریــک از مراتب
قــرآن مرتبــه خاصی از طهــارت و پاکی
را الزم دارد .اگــر کســی بخواهــد «ظاهر
قــرآن کریــم» یعنــی کلمــات و حــروف
آن را مســح نمایــد بایــد وضــو یــا بــدل
آن را داشــته باشــد .ایــن یــک مرحله از
«ال یمســه اال المطهــرون» اســت و اگــر
بخواهــد بــا باطــن و نــور باطنــی قــرآن
تمــاس برقــرار کننــد یعنــی باطــن آن
را مســح کننــد بایــد باطن خویــش را از
آلودگیهــای اخالقی پــاک و منزه کنند.
امــکان نــدارد کســی که بــا آلــوده بودن
قلــب و باطنــش بــه انــواع پلیدیهــای
اخالقی مانند حســد ،حقد ،کینه ،بخل،
امســاک ،ســوءخلق ،ســوءظن به خدا و
بندگان بتوانــد لذت تالوت و بهرهگیری
از نور باطنی قرآن برایش حاصل شــود.
حافظ لســان الغیب شــیراز بسیار عالی
گفته است که:
خلــوت دل نیســت جــای صحبــت
اضداد
دیو چو بیرون رود فرشته درآید
بــا وجــود دیــو ســوء اخــاق رذیلــه و
باطنــی ماالمــال از چرکهــای انباشــته
بداخالقــی ،امــکان نــدارد بهرهگیری از
فرشــته نــور وحی بــرای انســان حاصل
شــود .از نظر منطقی بسیار واضح است

کــه در آن واحــد جمــع بیــن دو ضــد
مانند ســیاهی و سفیدی در یک نقطه
محال است.
در مــاه رمضان بــا تصفیه نفس از
رذائــل اخالقی که با عبادت خالصانه
حاصــل میشــود ســالک کــوی حــق،
خــود را بــه حقیقــت و روح قــرآن
در تمــام ابعــاد انســانی آن نزدیــک
میکنــد .البتــه بیــداری کــه در مــاه
رمضان حاصل شــده است همچنان
در بقیــه ایــام نیــز میتوانــد ادامــه
داشــته باشد .این سلوک و طی طریق
معرفــت و عبودیــت و اطاعــت از
موالی غیب و شهود ،نردبان عروج او
به اوج قله کمال و تحصیل اســت و از
این رهگذر میتواند درجات بهشــت
را کــه در مأثــورات دینی ما بــه مقدار
آیات قرآن است ،بهدست آورد.
بزرگتریــن رســالت قــرآن کریــم
طبــق نــص صریــح خــودش هدایت
بــه بهتریــن و اســتوارترین طریقههــا
اســت؛ «ان هــذا القــرآن یهــدی للتی
هی اقوم».
از جملــه آموزههــای ایــن کتــاب
مانــدگار الهــی که در مــاه رمضان ،در
این سلوک عارفانه ،عینی و عملیاتی
میشــود این اســت که تحمل سختی
و رنــج کــه در ایــن مــاه در روزه داری
تجلــی پیــدا میکنــد راز رســیدن بــه
مقامــات عالیــه انســانی اســت .در
حقیقــت معــراج یــک انســان مؤمن
کــه بــه مقامات فــوق طبیعی انســان
اعتقــاد دارد به میزان تحمل ســختی
و مــرارت او اســت .جهــان تکویــن در
حقیقــت ،جهــان چالــش نیروهــا و
عناصر است و ســیره و زندگی مردان
برگزیــده الهــی یعنــی انبیــا و امامان
بزرگ اســام و شــیعه همین را نشان
میدهد.
باز از زبان عالمه معاصر ،آیتاهلل
حســنزاده آملی ،مثالی برای این (با
توضیحی از ما) منظــور ذکر میکنیم:
یــک دانه گندم اگر بخواهــد تبدیل به
نــان شــود اوالً بایــد زیــر خــاک رفته و
چنــد مدتــی از دیدههــا پنهان شــود و
مدتی باید فشــار عناصــر مختلف آب
و خاک و هــوا و دیگر عناصر را تحمل

از کلمــات خداونــد و هریــک دارای
حکمــت و آمــوزه خــاص خــود بــوده
اســت ،بخشــی از ایــن معــراج بزرگ
را تشــکیل مــیداده اســت؛ از رفتن در
درون بیابانــی از آتش و تنها گذاشــتن
زن و فرزنــد در وادی غیــر ذی زرع و تا
آخریــن ســیر آن ،یعنــی امر و دســتور
ذبــح فرزند نوجوان پســری که پس از
گذشــت  100ســال از زندگــی ،خداوند
بــه او عنایــت فرمــوده اســت؛ پــس از
طــی این مراحل اســت کــه خداوند او
را به مقام امامت و پیشــوایی انسانها
برمیگزیند.
و نیز یوسف صدیق که مورد رشک
و حســادت بــرادران خــود قــرار گرفته
معراج او چنین است که از کانون گرم
و لطــف بیبدیل مهر پدر دور شــده و
به طــور موقــت بــه درون چــاه رفته و
پس از نجات ،در بازار برده فروشان به
«ثمن بخــس» بهعنوان برده فروخته
شــده و رفته رفته به کاخ زیبای پادشاه
مصر رفته و در آنجا با آزمونی ســخت
و بســیار دشــوار و چالش عقل و نفس
مواجه میشــود و سختتر از آن از سر
بیگناهــی و از اینکه بــه یک کامجویی
نامشــروع دســت رد زده اســت بــه
زنــدان میافتد؛ تا پــس از این مراحل
طاقتفرسا «عزیز مصر» شود.
این ســنت عروج از طریق ابتالئات
ســخت برای پیامبری که یک سوره در
قــرآن دارد؛ یعنی یونــس پیامبر علی
نبینــا و آله و علیه الســام بــه گونهای
شــگفت و فوق طبیعی رقم میخورد
که حضرت رســول اکــرم(ص) به این
مضمــون فرمودند که معــراج برادرم
یونــس همین بود باید به درون ماهی
میرفــت امــا خدامحــوری اندیشــه و
عقل و دل این مرد بزرگ الهی چنین
اقتضایی دارد که در آن ظلمات تو در
تــو دریــا و شــکم ماهی و شــب تاریک
نــدا داد ک ه ای خدا تو منزه از هر عیب
هستی و منم که بر خود ستم کردهام.
که خداونــد میفرماید« :ما ندای او را
اجابــت کرده و از غــم و اندوه نجاتش
دادیم و اینچنین انســانهای مؤمن را
نجات میبخشم».
نتیجــه میگیریــم کــه رمضان یک

رمضانیک«معراجعمومی»استکهخداوندازسرلطفبرای
بندگانخویشمقدرفرمودهاستوجشنبزرگعیدفطرشکرانه
بازگشتازاینمعراجبزرگوطیاینمنازلسلوکعارفانهاست.
البتهبخشهایمهماینسلوکومعراجانسانیهمدردیباکسانی
استکهطیسال،همیشهرنجومحنتگرسنگیومحرومیتدارند
وبدونشکمعراجکاملانسانهادرماهرمضانبدوناینهمدردی
انسانهابامحرومانحاصلنمیشود.
کند و ســپس با نیــروی خداداد در این
مرحلــه بــر ایــن عناصــر پیروز شــود و
خاک را شــکافته تا خودشــکفته شود.
بــاز در این مرحله کار تمام نمیشــود
بلکــه بایــد ســرما و گرمــای هــوا را بــه
خــود متحمــل شــده تــا بــه خوشــه یا
خوشــههای آنچنانــی تبدیــل شــود و
باالخــره بــه زیــر ســنگ آســیا رفتــه تا
بــه آرد بدل شــود و ســپس باید آماده
رفتــن در درون تنور پر از آتش شــود و
آخریــن مرحله ســخت را طــی نماید
تــا بــه نــان دارای ویتامیــن و خــواص
آنچنانی مبدل شــود و در طریق کمال
یک انسان قرار گیرد.
از ایــن روی ،قــرآن ســنت پایــدار و
قانــون اســتثناناپذیر آزمــون و تحمل
رنج و محنت البته به تناســب شرایط
هــر فــرد و امتــی را ،راه رســیدن بــه
بهشــت ســعادت معرفی میکند .در
آیــه « ۲۱۴ســوره بقــره» میفرمایــد:
«آیــا گمــان میکنیــد کــه شــما وارد
بهشــت خواهیــد شــد در حالــی کــه
چــون امتهــای گذشــته مــورد ابتــا
و امتحــان قــرار نگرفتهایــد؟ آنانکــه
دچار رنج و ســختیها شدند و همواره
پریشــان خاطر و هراســان بودنــد تــا
آنگاه که رســول و گروه گروندگان به او
از شــدت اندوه از خدا مدد خواســته و
عرض کردند بار خدایا! کی باشد که ما
را یــاری کنی و از این ســختیها نجات
بخشــی؟ در آن حــال به رســول(ص)
خطــاب شــد کــه هــان بشــارت ده که
همانا یاری خدا نزدیک است».
تاریــخ زندگــی انبیای عظــام الهی
همین ســنت رنج و مشــقت را نشــان
میدهــد .وصــول بــه مقامــات عالیــه
الهــی و تمــام آن رنــج و محنتهــا
معــراج آنــان بــوده اســت .ابراهیــم
شــیخاالنبیا(ع) طی بیش از  100سال
بایــد آن حــوادث ســخت را کــه هــر
یــک از آنهــا به تعبیــر قــرآن کلمهای

«معراج عمومی» است که خداوند از
ســر لطف برای بنــدگان خویش مقدر
فرموده است و جشن بزرگ عید فطر
شــکرانه بازگشت از این معراج بزرگ
و طــی ایــن منــازل ســلوک عارفانــه
اســت .البته باید به این نکته نیز توجه
بدهیــم کــه از بخشهــای مهــم ایــن
ســلوک و معراج انســانی همدردی با
کســانی اســت که طی ســال ،همیشــه
رنــج و محنت گرســنگی و محرومیت
دارنــد و بــدون شــک معــراج کامــل
انســانها در مــاه رمضــان بــدون این
همــدردی انســانها بــا محرومــان
حاصــل نمیشــود .از نظــر آموزههای
دینــی ،عرفــان ناب را بایــد در عینیت
اجتمــاع و رســیدگی بــه محرومــان و
بندگان درمانده خدا جســتوجو کرد.
قــرآن میفرماید از فرصت باقیمانده
عمــر خــود بــرای رســیدن بــه ایــن
مقامات بهره گیرید که روزی در پیش
اســت که در آن روز هیچ سودا و خرید
و فروشی نیست و نیز دوستیهای این
دنیایی و شفاعتهای نامقبول در آن
وجود نخواهد داشت.
روزعیــد درعین حال که به صورت
اجتماعــی برگــزار میشــود و روح
جمعــی را بــه نمایــش میگــذارد،
میتواند نمایشــی از محشــر و قیامت
کبــری نیــز باشــد کــه دیگــر اســباب
ایــن دنیایــی قطــع میشــود و آنچــه
ســودمند اســت ،بــه تعبیــر قــرآن،
قلــب و دل ســلیم اســت و آنچــه در
ایــن ســلوک عارفانــه بهدســت آورده
میشــود همانا «شــخصیت حقیقی»
اســت کــه تحصیــل نموده اســت و در
آن روز اســت کــه برخــی شــادمان و
خوشحالند و برخی صورتهایشان از
ندامــت و پشــیمانی از فرصتهای از
دستداده ،غبار گرفته است .بکوشیم
در آن روز جزء گروه شــادمانان باشیم
همچون عید فطرمان.

