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وصیت حضرت علی(ع) به امام حسن(ع) 12 -

درسهایی از
نهجالبالغه 12-

با مردم به نیکی رفتار کنید

چلچراغ
دکتر منصور پهلوان
استاد دانشگاه

اطاعت مشروط

هنگامــى کــه علــى علیــه الســام
مالک اشــتر را  -که دســت راســت او
محســوب مــى شــد -بــه حکمرانى
مصــر فرســتاد ،نامــه اى هــم بــراى
مردم آن ســامان فرســتاد و آنــان را
بــه وظایــف و حقوقشــان آگاه کرد و
از جمله ســفارش هاى آن حضرت
این بود که از اوامر مالک اشتر تا آنجا
اطاعت کنند که دستوراتش مطابق
حــق و حقیقت باشــد و اگــر مطابق
نبود از آن ســرپیچى کنند( .و اطیعوا
امــره فیما طابق الحق) .این نامه در
نهجالبالغه نامه  ٣٨آمده است.
از این کالم گهربار معلوم مىشود که
اطاعــت از اوامر حکومتــى و مافوق،
به شــرطى مجاز اســت کــه آن اوامر
مطابــق حــق و حقیقت باشــد و اگر
دســتورى بــر باطــل بــود ،نبایــد آن
را بموقــع اجــرا گذاشــت .مثــاً اگــر
فرمانده اى به ســربازى دســتور دهد
کهبهبیگناهانتیراندازىکند،سرباز
نبایــد چنین کند و اگر وزیرى دســتور
دهــد پولى به ناحق پرداخت شــود،
نباید آن دستور را اجرا کرد.

فرازهایی از دعای وداع با
(ع)
ماه رمضان امام سجاد

خدایــا ،ای آنکــه در برابــر آنچــه
میدهــی ،پــاداش نمیخواهــی.
ای آنکــه از بخشــش خود پشــیمان
نمیشــوی.ای آنکه پاداش بندهات
را نــه هــم وزن آنچــه کــرده ،بلکــه
افزونتــر میدهی .تو بیاســتحقاق
ما نعمت میدهــی و از روی تفضل
گنــاه را میآمــرزی .عــذاب تــو عین
عدالــت اســت و حکــم تــو خیــر و
صــاح مــا .اگــر عطــا کنــی ،آن را به
منت نیامیزی و اگر منع کنی ،از روی
ستم نباشــد .به هر کس که سپاست
گویــد ،جــزا میبخشــی ،حــال آنکه
تــو خود ســپاس گفتن را بــه او الهام
کردهای و به هرکس که تو را ستایش
کند ،پاداش میدهــی ،حال آنکه تو
خــود بــه او ستایشــگری آموختهای.
بر گناه کســی پــرده میافکنی که اگر
میخواســتی ،رســوایش میکــردی
و به کســی نعمــت میدهی کــه اگر
میخواستی ،او را نعمت نمیدادی
و آن دو یکی سزاوار رسوایی و دیگری
ســزاوار منع تو بــود ،ولی تــو کارهای
خــود را بــر تفضــل بنــا نهــادهای و
قدرتــت را در مســیر آمــرزش گنــاه
جــاری ســاختهای ،بــا هــر کــس کــه
نافرمانــیات کــرده بردبارانــه رفتار
میکنــی و آن را کــه خواســته بر خود
ســتم ورزد ،مهلــت میدهــی .آری،
تــو با ایشــان مــدارا میکنی تــا وقتی
که بهســوی تو برگردند و عذابشان را
به تأخیــر میاندازی تا وقتی که توبه
کنند ،تا آن کسی که هالک میشود،
بیرضای تو در ورطه نابودی نیفتد و
آنکه تیرهبخت میگردد ،به نعمت
تو تیرهبختی نیابــد مگر پس از آنکه
دیگــر عــذری نبیند و حجــت بر وی
تمام شــود .این همه ،از لطف و کرم
ت ای خدای بخشنده و بهرهای
توس 
از مهربانی و عطوفت توست که ما را
نصیب شده،ای خداوند پرشکیب.
تویی که برای بندگانت دری به سوی
آمرزش خود گشــودهای و آن را توبه
نامیدهای و برای رسیدن به این در ،از
وحی خویش راهنمایی قرار دادهای
تــا آن را گــم نکننــد.ای آنکــه نامت
بلند و جاوید اســت ،خــود فرمودی:
خالصانــه بهســوی خــدا بازگردیــد؛
باشــد کــه پروردگارتان گناهان شــما
را بیامرزد و شــما را به باغهایی وارد
کند کــه از زیر درختــان آن جویباران
جاری است.
آن روز کــه خــدا پیامبــر و کســانی را
کــه با او بــه اســام گرویدهانــد ،خوار
و درمانــده نمیگردانــد .نورشــان
پیشــاپیش و از ســمت راستشــان در
حرکت است .میگویند:ای پروردگار
مــا ،نورمــان را به کمال رســان و ما را
ببخشــای ،کــه تو بــر هــر کار توانایی.
اینــک آن کس که از داخل شــدن به
منزلــگاه توبــه ،پــس از گشــایش در
و بــودن راهنمــا ،غفلــت نماید ،چه
بهانهای تواند داشت؟

حاج محمداسماعیل
دوالبی

درسگفتارهای منتشر نشده شهید آیت اهلل دکتر بهشتی12-

جامعه عادل جامعهای است که به همه
نیازهای انسان پاسخ بگوید

عکس :شفقنا

یادمانهای
معـــــــنوی

خــدا را ،خــدا را! دربــاره «همســایگان»
خوشرفتاری کنید ،پیغمبر آن قدر در مورد
همســایه ســفارش کرد که ما گمان کردیم
میخواهد آنها را در ارث شریک کند.
از خــدا بترســید ،از خــدا بترســید! دربــاره
«قــرآن» ،نکند دیگران در عمل به قرآن بر
شماپیشیگیرند!
از خــدا بترســید ،از خــدا بترســید! دربــاره
«نماز» چرا که نماز ستون دین شماست.

از خــدا بترســید ،از خــدا بترســید! دربــاره
«کعبــه» خانــه پروردگارتــان ،مبــادا حــج
تعطیل شود که اگر کعبه خالی بماند و حج
متروک شــود مهلــت داده نخواهید شــد و
مغلوب دشمنان خواهید شد.
از خدا بترســید ،از خدا بترســید! درباره ماه
«رمضان» که روزه آن ماه سپری است برای
آتشجهنم...
از خــدا بترســید ،از خــدا بترســید! دربــاره

«صحابــه و یــاران پیغمبرتان» زیرا رســول
خدا درباره آنان سفارش کرده است.
از خدا بترسید ،از خدا بترسید! درباره «فقرا
و تهیدستان» آنها را در زندگی خود شریک
کنید....
بــا مــردم بــه خوشــی و نیکــی رفتــار کنیــد
همانطوری که قرآن دستور داده است و به
مالمت مردم ترتیب اثر ندهید.
امــر بهمعــروف و نهــیاز منکــر را تــرک

نکنید ،نتیجه ترک آن این اســت که بدان
و ناپــاکان بــر شــما مســلط خواهند شــد و
به شــما ســتم خواهند کرد ،آنــگاه هر چه
نیکان شما دعا کنند دعای آنها مستجاب
نخواهد شد.
بــر شــما باد کــه بــر روابــط دوســتانه میان
خــود بیفزاییــد ،بــه یکدیگر نیکی کنیــد  ،از
کنارهگیری از یکدیگر و قطع ارتباط و تفرقه و
تشتتبپرهیزید....

دلآواز

پرسیدند از کجا میآیی و به کجا میروی؟ گفتِ « :م َناهللإلی اهللِ:از خدا به سوی خدا ».این را ّ
فضه ،خادمه حضرت
زهرا و حضرت امیر(ع) میگوید .آیا شما جوابی غیر از این
دارید که بدهید؟ اگر از این قشنگتر و از این بهتر میتوانید
پاسخبدهید...
راجع َ
چراوقتیجنازهمیبینیممیگوییم:اِناهللِ َواِناالی ِه ُ
ون:
از جانب خدا آمدهایم و به سوی او هم باز میگردیم.
غم دنیا از دلت بیرون بــرود .اگر این جمله را
هــم و ّ
بگــذار ّ
با توجه بگویی دیگر دنیایی باقی نمیماند که بیاید جلوی
چشــمانت .ببیــن تربیت شــده علی(ع) چــه میکند ،چه
کلماتی بلد است.

چندوچونی در موضوع استهالل در فقه

پنهان مشو که روی تو بر ما مبارک است
حجتاالسالم
مهدی رضایی

مسئول دفتر آیتاهلل
جوادی آملی در تهران

موضــوع اســتهالل و احــراز حلــول مــاه
قمــری برای به جا آوردن تکالیف دینی
امــری ضروری اســت؛ از این رو ،بحث و
بررســی پیرامــون این موضــوع اهمیت
زیــادی دارد .در ایــن نوشــتار که مطابق
نظــرات حضــرت آیــت اهلل جــوادی
آملی اســت ،سعی شده اســت تا نحوه
شکلگیری هالل ماه و شرایط استهالل
و موضوع اثبات اول ماه ،با مبانی فقهی
و وضعیــت رؤیتپذیری هالل ماههای
رمضان و شوال بیان شود.
اغلب مذاهب اسالمی رؤیت هـــال
را مهمتریــن نشــانه شــروع مــاه قمــری
میدانند و بر همین اساس نسبت به آن
حساس هستند .حدیث ُ
«ص ُ
وموا لُِر ْؤیتِ ِه
َوأَ ْف ِطــ ُروا لُِر ْؤیتِــ ِه؛ روز ه بگیریــد بــا رؤیت
آن [هــال] و افطار کنید [درعید فطر] با
رؤیت آن» ،فـقها را بـرآن داشته است تا
در موضــوع رؤیت دقیق شــوند و جهت
ن و شــوال
اســتهالل مــاه مبــارک رمضا 
بویــژه ســفارش اکید نمایند ،بــه گونهای
که بعضــی فتوا بر وجــوب کفایی آن نیز
داد هاند.
نحوهشکلگیریهـالل
زمیــن در فضــا بــه دور خورشــید و
مــاه نیــز بــه دور زمیــن گــردش میکند.
ن بــه دور خورشــید،
ت زمیــ 
مــدا ر حرکــ 
دایرةالبــروج نــام دارد؛ ولــی مــدار مـــاه
بـــ ه دو ر زمـــین بــر دایرةالبــروج منطبق
نیســت و بــا آن  5درجــه اختــاف دارد.
ایــن اختــاف انــدک ،آثــار گوناگونــی
دارد؛ از جملــه اینکه هر مــاه پدیدههای
خورشــیدگرفتگی و ماهگرفتگــی روی
نـمیدهد.
در مــدا ر گــردش مــاه بــه دور زمیــن
حالتهای مختلفی وجـود دارد کـه شکل
ن در
لآ 
سطح روشن ماه ،با توجه به مح 
مدار و وضعیت دید ناظر تغییر میکند.
بــه همــه حالتهای مـــمکن د ر رؤیـــت
شـکل ظاهری ماه «اهله ماه» میگویند.
مهمترین این حالتها عبارتند از:
حـــالت محــاق (مقارنــه) :در ایــن
ت تما م ســطح مقابل بــا زمین
وضعیــ 
تیــره و تــار اســت و مــاه در صفحــه
عبورکننــده از مراکز زمـــین و خـــورشید،
بـین زمین و خورشید قرار دارد.
هــال :پــس از حداقــل  10ســاعت از
مقارن ه د ر بهترین حالت و  15ساعت در
بـــدترین وضـــعیت و با حداقل  7درجه
جدایی زاویهای ماه ا ز خورشید ،نخستین
و نازکترین هالل تشــکیل شده و کمکم
هالل ضـخیمتر مـیشود.
تـــربیع اول :حــدود روز هفتــم،
وضعیت ماه طوری اســت که  50درصد

سطح ماه روشن اســـت و شـــکل آن بـــه
صورت نیمه دیده میشود.
تثلیــث اول :حــدود روز دهــم،
ت و باز
ن اســ 
75درصد ســطح ماه روش 
هـم سـطح مـاه روشنتر خواهد شد.
بدر(ماهکامل) :حدود روز چهاردهم،
کامالً روشن شده و هالل مـــاه
سطح ما ه 
صد درصد خواهد بود.
تثلیــث دوم :حــدود روز هجدهــم،
 75درصد ســطح ماه روشــن و هالل در
سحرگاه و در روز نـیز دیـده مـیشود.
تربیــع دوم :حدو د رو ز بیســت و دوم،
وضعیت ماه طوری اســت که  50درصد
ت و مجدداً ماه به
ن اســـ 
ســطح ماه روش 
صورت نیمه دیده میشود.
هالل آخر مــاه :در روزهای پایانی ماه
قـــمری و د ر حـدو د روز بـیست و ششم از
سن ماه.
عوامل تأثیرگذار بر رؤیت هالل
هاللــی کـــه در آســـمان وجــود دارد،
چگون ه است و در چه شرایطی بهتر دیده
میشود؟ دانشمندان علم نجوم شرایط
ل نجومی مهمی را در رص د هـالل
و عوام 
مـــعرفی کردهانــد کــه مهمتریــن آنــان
عبارتند از:
الف) ســن هــال حداقــل باید بیش
ا ز 10ساعت بـاشد.
ب) جـــدایی مــا ه ا ز خورشــی د بایــد
بیشتر از  7درج ه باشد (حـد دانـژون).
ت ماه و خورشید در
ف سم 
ج) اخـتال 
زمان غروب خورشید زیـاد بـاشد.
د) ارتفــاع مــاه در لحظــه غــروب
خورشــی د زیا د باشــد .هرچه ایــن ارتفاع
بیشتر باشد ،مـاه دیـرتر غروب میکند.
در ایــن صــورت مـــاه در مـــنطقهای
تاریکتر از آســـمان حـــاضر میشود و از
خورشید بیشتر فاصله میگیرد که بـــه
نـــوبه خو د ب ه بزرگی و درخشندگی هالل
یافزاید.
م 
ه) مکــث مــاه؛ حداقــل زمــان الزم
م غی ر مسلح حدود
ی رؤیـــت با چش 
بـرا 
30دقـیقه است.
و) زاویــه توجیه هالل بـــا افـــق؛ برای
رصــ د و گــزارش نتیجه هالل الزم اســت
ل بـا
ب هال 
ت تحد 
مشخص شو د ک ه سم 
افـق چه زاویهای میسازد .به ایـن زاویـه،
زاویـه توجیه هالل بـا افـق میگوییم.
ز) هرچه به مـــناطق جـنوبی و غربی
زمیــن برویم ،شــرایط دیــدن هالل بهتر
خواهد شــد و ارتفا ع ماه افزایش خواهد
یافت؛ زیرا ماه نسبتاً بـه زمـین نـزدیکتر
اســـت و تغییر موقعیت در چـــشمانداز
ما ه تأثیرگذار است .از طرف دیگر ،هرچه
بــه غرب برویــم ،خورشــید دیرتر غروب
میکند ،لذا ماه نیز دیـــرتر غـــروب کرده
ی ب ه شــرایط بهتری
و در این فاصله زمان 
مـیرسد.
ی (ابـر ،دمـا ،فـشار
ح) عـوامل مـحیط 
و رطوبت ،وجود گرد وغبار).

ط) قــدرت ابــزار اپتیکــی (در صورت
لزوم اســتفاده از ابزار)؛ ابزار اپتیکی قوی
ماننــد تلســکوپ ،دوربیــن دو چشــمی
یــا تــک چشــمی ،ابزارهــای جهتیابی
و غیــره ،همــ ه و همــه باید قـــبل از رصد
کردن بازبینی شــوند و نسبت به صحت
عملکردشــان اطمینــان حاصــل شــود،
بخصوص نسبت به کیفیت اپتیکی ابزار
و دقــت درجهبندیهــای آن باید بســیار
حساس بود.
ک چشم ناظر؛ اینکه
ت تفکی 
ی) قدر 
راصـــد از لحـــاظ دیــد چشــمش چقــدر
توانایی دارد ،در رؤیت مؤثر است.
ک) اطمینانپذیری حواس و چشم؛
هــال بایــد چندبــار و در حد چنــد ثانیه
رؤیــت شــود .بــرای حصــول اطمینــان
توصیه میشــود چندبار چشمان خود را
باز و بسته نـمایید و روی تـصویر متمرکز
شوید.
راههای ثابت شدن اول ماه
ایــن بخــش بـــر اســـاس نـــظرات
حضرت آیتاهلل جوادی آملی است.
اول :خود انـــسان ما ه ر ا ببیند .ممکن
اســت ســؤال شــود :آیا رؤیـــت بـــا چشم
مســلح (دوربین یا تلســکوپ) نیز شرعاً
حجیت دارد؟
نظر ایشان مثبت است.
دوم :عــدهای کــه از گفته آنــان یقین
پیــدا میشــود ،بگوینــد مــاه را دیدهایم،
همچنین است هر چیزی که بواسط ه آن
یقین پیدا شود.
ســوم :شــهادت :یعنی دو مــرد عادل
بگوینــ د کــ ه در شــب مــاه را دیدهایــم،
ف یکدیگر
ولی اگــر صفت ماه را بــ ر خال 
بگویند ،اول ماه ثابت نمیشود.
یرو زازابـتدای
نسـ 
چهارم:سپریشد 
ل  30روز گذشــته
مـــاه قبل :اگر از ما ه قب 
باشــد ،روز بعــد بــه طــور یقیــن اول ماه
خـواهد بـود.
پنـجم:حکمحاکم :حاکم شرع حکم
کنــد کــه اول مــاه اســت .در ایــن صورت
حتی کسی که از او تـــقلی د نـــمیکند نـیز
باید به حکــم او عمل نمایــد .مگر آنکه
خالف حکم حاکم ثابت شود.مثالً علم
داشــته باشــیم دو عادلــی که نــزد حاکم
بــه دیدن مــاه شــهادت دادهاند ،فاســق
بودهانــد یا حکم حاکــم برخالف مبنای
خود اوست.
مبنایفقهیاختالفدررؤیتهالل
در شریعت اسـالم بـخشی از وظایف
و عبــادات فــردی و اجتماعی مبتنی بـــر
رؤیت هــال اســت ،چـــنانک ه روزه مـــاه
ن روز عـرفه و
رمضان ،مراسم حج ،تعیی 
عـید قربان ،شب قدر و عید فطر ،همگی
بــه ایــن امــر وابســته اســت .همین امـــر
سـبب شده است تا بهدلیل اخـتالفنـظر
ن مذاهــب اســـامی و حـــتی میــان
میــا 
مراجــ ع تقلیــد در بـــاب رؤیـــت هــال،
اختالفاتی میان مســلمانان در مسائلی

پس از حداقل  10ساعت ا ز مقارن ه د ر
بهترین حالت و  15ساعت در بـدترین
وضـعیت و با حداقل  7درجه جدایی
زاویهای ماه ا ز خورشید ،نخستین و
نازکترین هالل تشکیل شده و کمکم
هالل ضـخیمتر مـیشود

چــون آغــاز مــاه رمضــان و روز عید فطر
و نیز عید قـــربان پدیـــد آید و کشــورهای
اسالمی ،روزه ماه رمضان را بـــا اخـتالف
آغا ز و بـه پایـان رسـانند .این اختالف گاه
چـــنان بوده اســت که بحثهایــی را نیز
برانگیختهاست.
در زمــان نبــی گرامــی اســا م هــم
ی مسلمانانبرســر ایــن موضــوع با
گاهــ 
هــم اختالف نظر داشــتند و بــا رجوع به
حضــرت ،اختــاف بیــن آنان بــر طرف
میگشت؛ اما پس از آن حـضرت چنین
مرجــع مــورد اتفاقــی وجــود نداشــت؛
بلکــه د ر زمــان خلفــای راشــدین در
ل مهم ،شخص خلیفه با مشورت
مسائ 
دیگــران یا بدون مشــورت حــرف آخر را
مــیزد و با گفتــار او عمالً اختالف مرتفع
میشــد .بـــنابراین ،اخـــتالف در مسائل
فقهی موضوع جدیدی نیست و به طور
ی ایــن موضــوع درباره اســتهالل
طبیعــ 
نیــز صادق اســت؛ بــه گونهای که شــیخ
طوســی(در کتاب «تهذیب») نقل کرده
است:
در دوران حکومــت امیرمؤمنــان
علی(ع)مـردم پس از ۲۸روز روزه ،هـالل
ل را مشاهده کردند .امام(ع) به
ماه شــوا 
جارچیان دستور داد به مردم اعالم کنند
کــه ماه رمضــان ۲۹روزه اســت و یک روز
روزه قضا بگیرند.
امروزه نیز عوامل مـتعددی مـوجب
ل شـده اسـت.
ت هال 
اختالف در باب رؤی 
در میــان فقهــای شــیعه آنچــه ســبب
اختــاف نظر شــده ،آن اســت که برخی
بــه وحدت افق اعتقاد دارند و میگویند:
چنانچــه در یک منطقــه از جهان ،هالل
ت شـــود ،بــرای تمــام مناطق
مــا ه رؤیـــ 
مـــعتبر اســـت و آغــاز مــاه رمضــان بــه
حســاب میآید؛ امــا بنا بــه دیدگاهی که
معتقد بــه اختالف افق اســت و مناطق
جغرافیایــی را برحســب عــرض و طول
ب و متباعد یا هم افق و
ق متقار 
ب ه مناط 
غیر هـم افـق تقسیم میکند ،در صورت
رؤیت هالل در هر منطقهای ،این رؤیت
تنهــا بــرای مناطق هــم افــق آن معتبر
خواهد بود.
عالوه بــر این ،عــدهای از فقها رؤیت
ح را برای اثبات
هالل با چشــم غیرمســل 

رؤیـــت الزم مـــیدانند و رؤیت هـــال با
چشــم مســلح را معتبــر نمیشــمارند.
ف در
ل اختال 
همیــن امر نیز یکی از عوام 
بحــث آغــاز رمضــان و هالل عید فـــطر
شده است.
ف میــان علمــای عامــه
ایــن اختــا 
نیــز وجــود دارد .حنفیهــا ،مـــالکیها و
حـــنبلیها قـــائل به ثبــوت رؤیت هالل
م د ر صــورت
بــرای تمــام نقــاط عالــ 
رؤیت در یک نقطه هســتند و شافعیها
ف باشد،
معتقدند اگر رأی فـــقهامـختل 
رؤیــت هــر ناحیــه بــرای همــان ناحیــه
حجت است.
ح (دوربین
آیــا رؤیــت با چشــم مـــسل 
و تلســکوپ) در حالــی که همــان هالل با
چشم غیر مســلح رؤیت نمیشــود ،اول
ماهراثابتمیکند؟
جــواب مثبت اســت .همــان گونه که
عینک به چشــم ضعیف کمک میکند،
بنابراین مشــاهده هالل از پشت دوربین
یا تلســکوپ که در آســان دیــدن مؤثرند
نه در اصل دیــدن موجب ثبوت اول ماه
است.
ل صورت بگیرد
ت هال 
آیا باید عمالً رؤی 
یا محاســبات نجومی که رؤیتپذیری یا
رؤیت نشدن را در صورت صاف بودن هوا
پیشبینــی میکنند ،برای اثبــات اول ماه
کافیاست؟
در ایــن خصــوص آیــتاهلل جــوادی
آملی میفرماید :اگر انســان ا ز گفت ه آنها
به یقین برسد ،باید به آن عمل کند.
ت خود نتوانستیم
ل ســکون 
اگر در مح 
هالل را ببینیم و در جـــای دیـــگری از دنـیا
شــاهدانی بر رؤیت هالل داشــتیم ،آی ا با
تآنهااولماهثابتمیشود؟
شهاد 
پاســخ ایشان به این ســؤال این است
که؛ اگـــر در شـــهری اول ماه ثابت شــود،
ی مردم شهر دیگر فایده ندارد ،مگر
بـــرا 
آنکه آن دو شهر به هم نزدیک باشند ،یا
انسان بـداند کـه افق آنها یکی است.
ســؤال دیگر این است که :آیا اتحاد افق
ت هالل شرط است یا خیر؟
د ر رؤی 
پاســخ ایشــان این اســت کــه :رؤیت
ی ک ه در افــق متحد یا
هــال در شــهرهای 
نـزدیک بـه هم هستند یا در شهرهایی که
در شرق واقع شدهاند ،کافی است.

نظــر قــرآن این اســت که :هرجــا و در هر جامعــه و در هر
در مکتب
نظام ،بههر گوشــهای از گوشــههای هستی انســان ،به هر
قــــــرآن
نیــازی از نیازهــای انســان ،بههــر ُبعــدی از ابعاد انســان
ن جامعه نظام عادالنهای ســر کار
توجهــی شــود ،در آ 
بی ّ
نیســت .خواه این گوشه غذا ،لباس ،نیاز جنسی ،مسکن و
بهداشــت باشد و خواه این نیاز فراموش شده پیوند عالی
انسان با ّ
حق باشد که او را براستی انسان میکند.
نشانه این مطلب هم شکســت همه نظامهای بیتوجه
بــه ایــن ُبعد از ابعاد روح انســانی اســت .ایــن مطلب در
نگهداشــت انســان و در نگه داشــت خود آن نظام دخیل
اســت .اگــر به هنــدی ظلــم کردهانــد و او را در بیتوجهی
بــه زندگی دنیــا و غذا و لباس طــوری بــار آوردند که همه
ایــن کمبودهــا و محرومیتهــا را تحمــل میکنــد و تکان
نمیخورد ،برای اینکه به زندگیاش بهبودی ببخشد .همچنین به ماتریالیست
سوسیالیســت هم ظلم کردهانــد که تمام توجه او را به تأمین خوراک و پوشــاک
و مســکن و بهداشــت جلب کردهاند و او را از توجه به این نیــاز زیربنایی روحاش
بیخبر گذاشتند .هر دو ظلم است.
درســت اســت که نظام قرآنی در دنیا تاکنون تحقق کامل نیافته اســت و درست
اســت که اگر صحبت از تحقق بخشــیدن به نظام اجتماعی ایده آل برای انسان
باشــد نه اســام و نه سوسیالیســت و نه غیر اینها موفق به این کار نشــدهاند ،این
درســت اســت .ولی تفاوت این است که :وقتی انسان بررسی میکند ،میبیند در
آنچه اسالم آورده است ،توجه همه جانبه وجود دارد و در آنچه مکتبهای دیگر
آوردهاند ،اصالً چنین توجه کاملی نسبت به انسان وجود ندارد .ما که االن داریم
صحبت میکنیم فکر میکنیم در آغاز انتخاب راه هســتیم ،میخواهیم ببینیم
برای زندگی بشــر روی این کره خاکی ،چه نظام و شــکلی را تدارک ببینیم که اگر
موّفق شویم آن را تحقق ببخشیم ،بشر را در مسیر سعادت آوردهایم.
ما در چنین مرحلهای وقتی اســام را با نگرش همه جانبه اش ،به پیوند انســان
نیایش عاشــقانه و عشــق ورزیدن به حق در تمام احوال در نظر
با خدا ،عبادت و ِ
میگیریم و از ســوی دیگر میبینیم به نیاز شکم انسان هم توجه دارد تا آنجا که
«کاد َ
میگویدَ :
الفق ُر اَن َ
یکون کفرا»؛ (فقر و ناداری نزدیک اســت که انســان را به
کفر بکشد ).و به اصطالح شکم گرسن ه ایمان ندارد ،اینها همه درست است ،اما
شکم سیر بیایمان هم شکم انسان نیست؛ بلکه شکم گاو است! اگر همه انسانها
را با استفاده از آخرین سیستمهای بهداشتی گاو پرواری کردیم ،آیا آن وقت همه
خدمتها را به انسان انجام دادهایم؟ دیگر هیچی نمانده است؟!
اصالً قســط و عدل یعنی چه؟ یعنی حقوق انســانها را رعایت کردن ،اگر انسان
براســتی طرفدار قســط و عدل باشد ،هوشیار و آگاه هم باشد ،خودبهخود دعوت
او بــه قســط از دعــوت او بــه خدا جدا نیســت ،دعــوت او به خدا هــم از دعوت به
ِین ْیأ ُم ُر َ
قسط جدا نیست .به عبارت دیگر «الَّذ َ
اس بِ ْالق ْ
ِس ِط» خود به خود
ون النَّ ِ
«یومنون باهلل و الیوم االخرو عمل صالحاً» هم هست.
تأملی برنکات قرآنی11-

عدم پیروی از گمان
چشمههای
جــــــــاری

کاظم آشفته

پژوهشگر

آنها (مشرکان) بیشترشان فقط پیرو گمانند ،در حالی که گمان برای (شناخت)
کافی نیست ،البته خدا به آنچه میکنند داناست/ .آیات ۳۶سورهیونس
واژه ظــن کــه در آیــه فوق آمده  ۶۹بار و در  ۳۳ســوره در قرآن مورد اســتفاده قرار
گرفته که الزم است توضیحی در مورد آن آورده شود.
الف-در این آیه تأکید بر این است که نباید اساس تفکری بر گمان و ظن باشد.
و در آیاتی از قرآن نیز این موضوع به بیانی دیگر آورده شــده که علم باید مبنای
اعتقاد و تفکرات انسان باشد نه حدس و گمان مانند:
و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن ،زیرا گوش و چشم و قلب ،همه مورد
پرسش واقع خواهند شد /.آیه۳۶سورهاسرا
ب -مفهوم عدم پیروی از گمان در تعدادی دیگر از آیات و به بیانی دیگر آورده
شده است .مانند:
 -۱و گفتنــد« :غیــر از زندگانى دنیاى ما(چیز دیگرى) نیســت؛ مــى میریم و زنده
مىشویم و ما را جز طبیعت هالک نمى کند ».ولى به این (مطلب) هیچ دانشى
ندارند(و)جز (از) گمان پیروی نمى کنند/ .آیه ۲۴سورهجائیه
- ۲آگاه باش ،تمام کســانی که در آســمان ها و در زمین اســت از آن خداســت .و
کسانى که غیر از خدا شریکانى را مى خوانند و (از آنها)پیروى مى کنند .اینان جز از
گمان پیروى نمى کنند و فقط حدس میزنند/ .آیه ۶۶سورهیونس
ج -البته در برخی آیات قرآن کلمه ظن با مفهوم مثبت استفاده شده و به نوعی
بهعنوان حسن ظن و یقین معنی میدهد مانند:
«...آنها کســانى هســتند که مىدانند دیدارکننده پروردگار خویشــند و به ســوى او
بازمىگردند/ ».آیه۴۶سورهبقره
د-سنایی در شعری حتی عملکرد شیطان را نیز به ظن و گمان او نسبت میدهد
در لوح خواندهام که یکی لعنتی شود  /بودم گمان به هر کس و بر خود گمان نبود
آدم ز خاک بود من از نور پاک او  /گفتم یگانه من بوم و او یگانه بود
گفتند مالکان که نکردی تو سجدهای  /چون کردمی که با منش این در میانه بود
جانا بیا و تکیه به طاعات خود مکن  /کاین بیت بهر بینش اهل زمانه بود

قاب تماشا

در پایــان یک ماه روزهداری و عبادت صبحدم عید فطر فرصت
دیگری برای راز و نیاز و دعا به درگاه آن یگانه بینیاز است.

