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«شب»؛ گذرگاهی به سوی آسمان
آیتاهلل سید حسن عاملی

حوادث و گردش روزگار
مایه عبرت و تجربه
فــی الکافی ،عن الث ّمالی ،قال ...:وا ِ
ان لکم م ّما فیها علی ِها
هلل ّ
لدلی ً
ِ
تصریف أی ّامها و
ال و تنبیه ًا و َمثالت ِها و تالعب ِها بأهل ِها من
َ
[]1
تغی ّر انقالب ِها
به خدا سوگند كه در خود اين دنيا چيزهائى است كه شما را به
بىاعتبارى آن راهنمائى كرده و آگاه میسازد ،از گردش روزهاى آن
وتغییر یافتن دگرگونىهای آن.
***
دنبالۀ بیان شریف امام سجاد (ع) و آن مکتوبی که ابی حِ مزۀ ثمالی
از ایشــان نقل میکند .حضرت سوگند میخورند که از خود حوادث
ضد دنیا ا ّدعانامه صادر کنید!
دنیا میتوانید بر ّ
آنچه در حوادث دنیا مشــاهده میکنیــد ،از میان آنها میتوانید
دگرگونی روزها؛ یو ٌم لک و یو ٌم علیک.
دالئلی را علیه دنیا پیدا کنید.
ِ
ذلت و
و
بیماری
از
کنید،
ی
م
ِه
د
دگرگونیهایی در دنیا مشاه
صحتّ ،
ّ
نمیشود به آن اطمینان
ع ّزت ،فقر و غنا ،اینها
تغییرات دنیاست ،پس ِ
ّ
کرد.
از جملۀ آن چیزهایی که در دنیا هست ،مثالت دنیاست .مثالت
جمع مثله اســت ،به معنای حوادث تلخ و بالیا و مشکالتی که اتفاق
من قبل ِهم المثالت][]2
افتاده اســت و از آنها مطلع میشوید [و قد خَ لت ِ
حوادثی که اتفاق افتاده ،مایۀ عبرت و تجربه است.
ان َمن َص ّرحت له
امیرالمؤمنین در خطبۀ نهجالبالغه میفرمایدَّ :
الم ُ
تقحم الشبهات،
عما بین َ
ثلت َح َجزته التقّوی عن ّ
یدیه من َ
ِالعبر ّ
َ
هــر که عبرت بگیرد ،مثالت و حــوادث گوناگونی را که اتفاق افتاده
ببیند ،تقوا و خودنگهداری و هوشیاری موجب میشود که در جاهای
شبههناک پا نگذارد تا دچار آن حوادث نشود .اینها همهاش درس است.
بیاعتمادیِ به حوادث دنیا ،به پیشامدهای دنیا به دلیل خود آنچه
در دنیا اتفاق افتاده است .حضرت میخواهد غرور را در ما از بین ببرد،
رکون الی الدنیــا را در ما از بین ببرد .عرض کردیم مثل
میخواهــد
ِ
چکشی که فیلبان دست گرفته ،مرتب بر س ِر فیل میکوبد تا او را از
احتیاج
فیل مستی که در درون ماست،
تعرض و تجاوز حفظ کند .این ِ
ِ
ّ
چکش دائمی دارد.
این
به
ِ
*شرح حدیث در ابتدای درس خارج 92/2/8 ،به نقل از مشرق
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در محضر امام خمینی

(ره)

در کارهای خدایی اختالف معنی ندارد

در نجف دوســتانی بودند که از ایران آمده بودند به عشق امام و
احیاناً کسانی بودند که در ایران نمیتوانستند بمانند و تحت تعقیب
بودند ،همه در نجف جمع شــده بودند و آنجا ،هم تحصیل میکردند
و هــم به مبارزه علیه دولت ایران ادامه میدادند ،یک مدتی بین این
برادرها یک سری اختالف سلیقههایی بودکه طبعاً منجر شده بود به
یک سری برخوردهای لفظی ،که این مسئله به گوش امام رسیده بود.
خ عبدالعلی بود  -پیغام
یک روز دیدیم که برای ما  -ظاهرا ً آقا شی 
داد که امام دعوت کرده که این برادران بیایند ،امام میخواهند برادران
را ببینند .شاید ما در حدود بیست نفر بودیم که خدمت امام رسیدیم
و نشستیم و امام یک سری مطالبی را برای ما فرمودند ،امام شاید یک
ربع ســاعت نصیحت کردند و مطالبی فرمودند که تقریباً یک برنامه
عملی برای همه رفقای ما بود که انجام بدهند.
ایشان فرمودند که اصوال چه دستهای در مبارزه پیروز میشوند و
چه دستهای هستند که ناکام میمانند؟ اگر کسانیکه میخواهند کار
بکنند ،صرفاً سیاسی باشند و کارهایشان هم جز از چارچوب سیاست
تجاوز نکند ،اینها پیروز نمیشوند و ما در تاریخ ایران و فعالیتهایی
که در ایران شــده این مســئله را با تجربه دیدیم؛ کسانی بودند که
صددرصد سیاســی بودند و سیاستمدار بزرگی هم بودند ،دیدیم که
آنها پس از پیروزی ،از صحنه سیاست خارج شدند و به کلی فراموش
شدند ،حتی درمیان مردم و کسانیکه طرفدار آنها بودند؛ پس کاری
که شما میخواهید بکنید ،اگر صرفاً سیاسی باشد چنین حالتی پیدا
میکند ،ممکن است که برای شما جلوهای داشته باشد و پیش برود،
اما این ادامه ندارد .ولی اگر این سیاست و فعالیتهای سیاسی ،منظم
بشود به رنگ دین و آن «صبغهاهلل» با آن باشد که سیاست دینی باشد،
سیاســتی که خدا خواسته باشد ،این استمرار پیدا میکند و مستمر
خواهد بود ،چون یک طرفش بسته است به خدا و این همیشگی است،
هم به نفع مسلمانهاست و هم به نفع آن کسی است که داخل این
کار و فعالیت شده ،اگر اینطور شد هیچوقت اختالفی بین شما برادرها
پیدا نمیشــود ،برای اینکه کار میشــود کار خدایی و آن جایی که
میبینید اختالف پیدا میشود ،آن جاهایی است که این حالت از آن
گرفته میشود .حالت خدایی و برای خدا بودن و بستگی به خدا پیدا
کردن .شــما که آواره شــدید ،آمدید بیرون ،از پدر و مادر و دوستان
و برادران جدا شــدید ،برنامههایتان باید برنامههای خدایی باشد .آن
جلسه بسیار روی برادران اثر گذاشت.
* سرگذشــتهای ویــژه از زندگی حضــرت امــام(ره) ،ج ،1
حجتاالسالم محتشمی ،ص 36

استفتاء
از رهبر معظم انقالب اسالمی
فضله موش در برنج

س .اگر در برنج پخته شده فضله موش پیدا شود حکمش
چیست؟
ج .نجس و خوردن آن حرام است.

حقایق ناشناختهجهان هستی

بزرگ ترین دانشمند فیزیک و ریاضی و در واقع بزرگترین دانشمند
طبیعتشناس عصر ما ،انیشتاین است .او در مقدمه «خالصه فلسفی
نظریه نسبیت» میگوید :بشر پس از آشنا شدن با فیزیک جدید ،همین
قدر میتواند ادعا کند که با الفبای کتاب آفرینش آشنا شده است نه
بیشــتر .یعنی مثل بشر از نظر آشنایی با حقایق جهان ،مثل کودکی
است که تازه به دبستان رفته و الفبای یک زبان را شناخته است .این
کودک تا وقتی که بتواند کتابهای علمی که به آن زبان نوشته شده
است را بخواند و بفهمد ،چقدر فاصله دارد؟ بشر امروز نیز تا وقتی که
()1
بتواند کتابهای طبیعت را بخواند ،همینقدر ،بلکه بیشتر فاصله دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
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شرایط امامت و رهبری

امام علی(ع) میفرماید :خدایا من نخستین کسی هستم که به تو
روی آورد و دعوت تو را شنید و اجابت کرد ،در نماز کسی از من جز
رســولخدا(ص) پیشی نگرفت ،همانا شما دانستید که سزاوار نیست
بخیل بر ناموس و جان و غنیمتها و احکام مسلمین ،والیت و رهبری
داشته باشد و امامت مسلمین را عهدهدار شود ،تا در اموال آنها حریص
گردد ،و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد ،تا با نادانی خود مســلمانان را
به گمراهی کشــاند ،و ستمکار نیز نمیتواند ،رهبر مردم باشد ،که با
ســتم حق مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند .و نه کسی که
در تقســیم بیتالمال عدالت ندارد ،زیرا در اموال و ثروت آنان حیف
و میل میکند و گروهی را بر گروهی مقدم میدارد ،و رشوهخوار در
قضاوت نمیتواند امام باشد ،زیرا که برای داوری با رشوهگرفتن حقوق
مــردم را پایمال ،و حق را به صاحبان آن نمیرســاند ،و آن کس که
سنت پیامبر(ص) را ضایع میکند لیاقت رهبری ندارد ،زیرا که امت
()1
اسالمی را به هالکت میکشاند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

باید دانست منظور خدای متعال از اینکه میفرماید:
«اللیل لی» (شب از آن من است) چیست؟ از این فرمایش
معلوم میشود ،لحظات شب تاثیر فراوانی
در تحصیل کماالت دارد.

راه سفر به سوی آسمان

اگر میخواهی از این عالم خاکی عروج کرده و به تعبیر قرآن به مقام محمود
برسی ،خداوند متعال میفرماید که گذر این راه از شب میگذرد.
که از کمینگه شبهای تارمی گذرد
مرو به خواب که فیض ،قافلهای است
جزیرهای که مکان تو بود آب گرفت
بگو به خواب که امشب میا به خانه ما
به خواب بگو که به ســراغ من نیا ،چرا که جایی که میخواهی بیایی (یعنی
چشم) آب گرفته است ،همان آبی که حاصلاشک چشم ،از معرفت خدا میباشد.
به وقت شــب که همه مســت خواب خوش باشــند
مــن و خیــال تــو وگریههــای خــون آلــود
اگر در سوره مزمل دقت شود معلوم میگردد که گویی خدای متعال نمیخواهد
پیامبر (ص) در شــب بخوابد.در این سوره ابتدا خداوند به پیامبر (ص) میفرماید:
نصفی از شــب ،یا کمتر از آن و یا بیشــتر از نصف شب را بخواب ،دقت کنید که
خداوند متعال طوری با پیامبر صحبت میکند که گویی راضی به خوابیدن حضرت
در شب نیست .در ادامه میفرماید :إ ِ َّن ل َ َک فِی اَل َّن َها ِر َس ْبحاً َط ِوی ًال؛ تو را در روز کار
و کوشش بسیار است. انسان در طول روز با افراد زیادی در حال معاشرت است.
همه اینها بر نفس انسان تاثیر دارد .اگر زنگار ِروز را در خلوت شب از بین نبریم،
محمد
ت مي كند از عالء ب 
ل خود رواي 
ق با سند متّص 
در «أمالي» صدو 
ن ّ
ن با جماعتي
ن عاصِ م گفت :م 
سب 
ش ك ه او گفتَ :قي 
جد 
ل از پدر 
ن فض 
ب
ش از ّ
ن ميهمان وارد
هلل علي ه وآل ه وسلّم) ب ه عنوا 
يا 
ل خدا (صلّ 
ي تمي م بر رسو 
از بن 
س نيز در
ن َدل َ ْه َم 
ل بْ 
ت شدم ،ديد م َصلْصا 
ن حضر 
ل بر آ 
ن داخ 
نم 
شديم .چو 
ي پيغمبر خدا! ما را موعظهاي
ض كردم :ا 
ت نشست ه است.عر 
ن حضر 
حضور آ 
ي ميكنيم
ي هستي م ك ه در صحرا زندگ 
ن ما قوم 
ن نف ع ببريم ،چو 
فرما ك ه از آ 
ت شما كمتر مي رسيم!
و خدم 
ي است ،و با
ي ذلّت 
ي ك ه با هر ع ّزت 
ي قيس! به درست 
ل خدا فرمود« :ا 
رسو 
ي است،
ي حسابگر 
ي هرچيز 
ت است ،و برا 
گ است ،و با دنيا آخر 
ي مر 
زندگ 
ي است ،و
ي ثواب 
ي هر كار نيكوئ 
ي است ،و برا 
ب و پاسدار 
ي مراق 
و بر هر چيز 
ي است .اي
ب و تقدير 
ي كتا 
ي هر أجل 
ي است ،و برا 
ي عِقاب 
ي هر كار زشت 
برا 
ً
ً
ّ
ّ
ن مي شود و او
ت ك ه با تو دف 
ن شك با تو همدمی اس 
قيس! حتما و حقا بدو 
س اگر
ي در حالی که تومرد ه هستي .پ 
ن ميشو 
ت و تو نيز با او دف 
زند ه اس 
ت و گرامي
ن خواهد داش 
ث مصو 
ن همدم ،كري م باشد ،تو را از گزند حواد 
آ
ت نمود ه به
ت و آفا 
ش خطرا 
ت و اگر لئي م باشــد تو را دستخو 
خواهد داشــ 
ت محشور نميشود مگر با تو ،تو نيز
ن بال خواهد سپرد .او در روز قيام 
طوفا 
ي نخواهد شد مگر از او ،پس
ي شد مگر با او ،از تو بازپرس 
برانگيخت ه نخواه 
ت و اگر فاسد
ي گرف 
س خواه 
ح باشد با او ان 
ن اگر صال 
ح قرار بده ،چو 
او را صال 
ل تو است».
ي مگر از او؛ آن همدم ،كردار و عم 
ت ندار 
چ چيز وحش 
باشد از هي 
ظ شما در ابياتي
ن مواع 
ت دار م ك ه اي 
ض كرد:ای پیامبر خدا! دوس 
س عر 
قي 

کمکم در هاضمه روز هضم خواهیم شد.
جــا ن همــه ر و ز ا ز لگد کــو ب خیــا ل
و ز ز یــا ن و ســو د و ز خــو ف ز و ا ل
نــی صفــا میمانــدش نــی لطــف و فــر
نی به ســوی آســمان راه ســفر (مثنــوی معنوی)
هیچ کس نمیتواند نماز شب را همانند آقا رسولاهلل اقامه کند .ایشان در چند
مرحله نماز شب را اقامه میکردند ،بدین ترتیب که چندین بار در شب برای نماز
از خواب شــیرین بر خاسته و نماز میخواندند ،راوی نقل میکند که ایشان حتی
در لحظات حســاس جنگ بدر هم از نماز شــب غافل نشدند و تا موقع سحر به
مناجات با خدا مشغول بودند.
حضرت امیر (ع) فرمودند :از آن روزی که از زبان پیامبر شنیدم نماز شب نور
است ،آن را ترک نکردم ،در این هنگام «ابن کواء» که شخصی ناپاک بود ،خالف
ادب کرده و به آن حضرت گفتند :آیا در لیلهًْالهریر نیز که من مشــاهده میکردم
تا سحر در حال جنگ بودی ،نماز شب را ترک نکردی؟
حضرت فرمودند :در لیلهًْالهریر نیز در حالی که برای هر رکعتی تکبیری میگفتم
نماز شبم را ترک نکردم.
حضرت امیر در ســایر روزها نیز در نخلستان ،شب را تا نزدیکیهای سحر با
مناجات سپری کرده و در زیر هر نخلی دو رکعت نماز میگزارد تا در روز قیامت
زمین به مناجات ایشان شهادت دهد.
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حضرت امیر (ع) فرمودند :از آن روزی که از زبان پیامبر
شنیدم نماز شب نور است ،آن را ترک نکردم ،در این
هنگام «ابن کواء» که شخصی ناپاک بود ،خالف ادب
..
کرده و به آن حضرت گفتند :آیا در لیلهالهریر نیز که من
مشاهده میکردم تا سحر در حال جنگ بودی ،نماز شب
..
را ترک نکردی؟حضرت فرمودند :در لیلهالهریر نیز در
حالی که برای هر رکعتی تکبیری میگفتم نماز شبم را
ترک نکردم.
ما از حقیقت شــبها خبری نداریم ،در حالی که نقل است حضرت امیر (ع)
هر شــب هزار رکعت نماز میخواندند( .ابن جوزی ،صفوهًْالصفوهًْ ،جلد ،۲ص،۵۶
طبقات ذهبی ،جلد ،۱ص۷۱؛ بحاراالنوار ،جلد ،۴ص)۱۷
خدای متعال لذت نماز و بخصوص لذت نماز شب را بر همه ما عنایت فرماید.
*پایگاه اطالعرســانی داراالرشاد ،مرکز حفظ و نشر آثار آیتاهلل سیدحسن
عاملی
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 از اعمالت همدمى انتخاب كن كه در قبر ،فقط وفقط عمل ،همدم وهمراه انسان است.
 و چارهای نیست پس از مرگ از اینکه آماده کنی آن را برای روزی کهانسان را ندا میزنند و او میآید.
 پس ،اگر مىخواهى مشغول كارى شوى ،به كارى بپرداز كه خشنودىخدا در آن است.
 همراه انسان در حيات و ممات ،چیزی جز كردارش نخواهد بود. بدان كه انسان در اين دنيا نزد خانوادهاش براى اندك مدتى ميهماناست و پس از آن بايد به سوى قرارگاه اصلى خود کوچ کند.
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*کتاب معادشناســي ،آيت اهلل سيد محمد حسين حسيني طهراني ،ج
سوم ،ص296؛ معانى االخبار ،ص233؛ الخصال ،ج ،1ص115

رابطه شکر نعمت و افزایش ظرفیت وجودی انسان همت سکاکی برای علم آموزی در سن  40سالگی
امیرمومنان در دعــای افتتاح ماه مبارک رمضان
میفرمایدَ :
ید ُه َکث َْر ُة ال ْ َع َطا ِء إ ِ َّل ُجودا ً َو َک َرماً؛ زیادی
«ل تَ ِز ُ
عطایــای الهی جز موجب افزایش جود و کرم خداوند
نمیشود(».تهذیب االحکام ،طوسی ،ج  ،3ص )109
خاســتگاه این ســخن ،همان ســنت الهی است
کــه در قرآن میفرمایدَ :وإ ِ ْذ ت ََأ َّذ َن َرب ُّ ُک ْم لَئ ِْن شَ ــ َک ْرت ُْم
ــم؛ و آنگاه که پروردگارتان اعالم کرد که اگر
َلَ ِز َ
یدن َّ ُک ْ
واقعا سپاسگزارى کنید ،شــما را افزون خواهم کرد.
(ابراهیم ،آیه )7
از این آیه به دســت میآید که شــکر نعمتهای
الهی موجب افزایش وجودی شــخص میشــود؛ زیرا
خدا میفرماید با شکر نعمت ،شما را افزایش میدهیم،
هر چند که به تبع افزایش وجودی شــخص ،به طور
طبیعــی نعمتها از نظر کمیت و کیفیت نیز افزایش
مییابــد و حتی نعمتهای جدیــد و متنوع دیگری
نصیب انسان میشود ،ولی آنچه مورد تاکید آیه است،
افزایش ظرفیت وجودی خود انسان با شکر نعمت است؛
این بدان معنا خواهد بود که شــکر واقعی بهرهگیری
از نعمت و به کارگیری آن در مســیر تحقق اسماء و
صفات الهی در انسان است .به این معنا که هر نعمتی
شرایطی را فراهم میآورد تا انسان بتواند آن را وسیله
و ســببی قرار دهد تا اسم و صفتی از اسماء و صفات

الهی در او ظهور کند .این معنای حقیقی شکر نعمت
است نه تشکر زبانی.
پس وقتی انســان نعمتی را به درستی و در جای
مناســب آن بــه کار میگیرد ،ایــن نعمت همچون
وسیلهای میشود که اســم و صفتی در انسان ظهور
کنــد و ظرفیت وجودی او افزایــش یابد؛ به اقتضای
افزایش ظرفیت وجودی ،نعمتی دیگر داده میشــود
که آن نیز موجب افزایش ظرفیت وجودی خواهد شد
تا جایی که انسان به مقام «عبداهلل» و سپس «عبده»
میرسد که حتی برخی از اسمای مستاثر نیز در او ظهور
و بروز میکند.
پس اگر ذات اقدس الهی نعمتهایی به شخص دهد
و این شخص به درستی از آن نعمت بهره گیرد ،ظرفیت
وجودی او با ظهور اسماء و صفات الهی در وی بیشتر
میشود؛ و با افزایش قابلیت ،به طور طبیعی درخواست
ی او نیز بیشتر میشود؛ و از آنجا که خدا
و سؤال تکوین 
هیچ ســائلی را از درگاهش محروم باز نمیگرداند ،به
او نعمتی با توجه به ایــن مرتبه و درجه وجودیاش
میدهد .این درخواســت انسان با شکر و عطای الهی
به شکر متقابل،همچنان تا بینهایت ادامه مییابد .از
ایــن رو امام علی(ع) میفرماید ،عطایای الهی موجب
افزایش جود و کرم خداوند میشود.

سراجالدین سکاکى یکى از دانشمندان بزرگ اسالم
است که در علوم عربى هنوز هم همه او را به وفور دانش
میستایند و مبانی علمیاش را محترم میشمارند.
او نخســت ،مردى آهنگر بود .روزى صندوقچهای
بســیار کوچک و ظریف از آهن ســاخت که چون در
ساختن آن رنج بسیار کشــیده و آن را شاهکار خود
میدانست ،بهرسم تحفه براى سلطان وقت برد .سلطان
و اطرافیان بهدقت صندوقچه را تماشا کردند و سکاکى
را مورد تحسین قراردادند.در این اثنا که وى ساکت و
مؤدب در گوشه مجلس ایستاده و منتظر نتیجه بود،
دانشــمند بزرگى وارد شد .سلطان و تمام حاضران از
جاى برخاستند و چون مرد دانشمند نشست ،همه دو
زانو پیش روى وى نشستند .سکاکی که سخت تحت
تأثیر این نشستوبرخاست و تجلیل و احترام قرار گرفته
بود ،پرسید :این شخص کیست؟ گفتند :او یکى از علما
است.سکاکى از گذشته تأسف بسیار خورد و پیش خود
گفت :چرا من تحصیل علم نکنم تا به این مقام بزرگ
نائل شــوم؟ از آنهمه رنج و زحمت که براى ساختن
این صندوقچه ظریف کشیدم چه سودى بردم؟ در آن
هنگام سى سال از سنش گذشته بود ،با این وصف نزد
مدرس رفتو گفت :من میخواهم درس بخوانم تا عالم
شوم! مدرس گفت :گمان نمیکنم تو با این سن و سال

به جائى برسى! بیهوده عمرت را تلف مکن که چیزى
نخواهى شد! او ده سال عمر خود را صرف علمآموزی
کرد؛ ولى پیشرفت قابلمالحظهای نصیبش نشد.
روزى از وضع خود بسیار دلتنگ شد و رو به کوه و
صحرا نهاد و به موضعى رسید که قطرههای آب از بلندى
بروى تختهسنگی میچکید و بر اثر ریزش مداوم خود،
سوراخى در دلسنگ پدید آورده بود ،سکاکى مدتى
با دقت آن منظره را تماشــا کرد ،سپس با خود گفت:
دل تو که از این ســنگ سختتر نیست ،اگر پشتکار
و استقامت داشته باشى سرانجام موفق خواهى شد!
این را گفت و بیدرنگ به شهر برگشت و از همان
ســن چهلسالگی با اطمینان خاطر و توکل به خدا و
جدیت تمام سرگرم فراگرفتن رشتههای مختلف علوم
متداول عصر شد .خدا هم او را در این راه یارى کرد و
درهاى علوم به رویش گشوده شد تا سرانجام به مقامى
رسید که دانشمندان و فضالى روزگار تا عصر حاضر از
()1
اندوخته علمى وى استفاده میبرند.
عقل و همت را نمیدانم کدامین بهتر است
آنقدر دانم که همت هرچه کرد از پیش برد
ــــــــــــــــــــــــــــ
 .1با اقتباس و ویراست از کتاب داستانهای ما به
نقل از حوزه نیوز

بهشت نورانی و بیخورشید
از نظر قرآن ،بهشــت بیخورشید است؛ اما بهشت همواره نورانی است
و نورش را از منابع دیگری غیر از خورشید میگیرد که همان اهل بهشت
اســت .این بهشت بیخورشید از نورانیت و گرمای اهل بهشت چنان بهره
میبرد که هیچ تاریکی نیســت؛ چنانکه هیچ ســرمایی هم وجود ندارد.
بنابراین بهشــت از نورانیت اهل بهشت چنان مطبوع و مالیم و در اعتدال
است که قابل توصیف نیست؛ خداوند درباره بهشت بیخورشید و بیسرما
یرا؛ در آنجا نه خورشیدی بینند و
میفرمایدَ :ل یَ َر ْو َن فِی َها شَ ْم ًسا َو َل َز ْم َه ِر ً
نه سرمایى(.انسان ،آیه )13
اما اینکه این نورانیت بهشت از خود اهل بهشت است ،خدا میفرماید:
در روز قیامت که مردان و زنان مؤمن را مىبینى که نورشــان پیشاپیش
ایشان و به جانب راستشان دوان است؛ به آنان گویند :امروز شما را بشارت
باد به بوستانهایی که از زیر درختان آن نهرها روان است؛ در آنها جاودان
هستید .این است همان رستگاری بزرگ( .حدید ،آیه )12

کارگزاران نتیجه عملکرد مردم

قالالنبی(ص)« :عمالکم اعمالکم ،کما تکونون ،یولی علیکم»
پیامبر گرامی اسالم(ص) فرمود :کارگزاران شما(نتیجه) اعمال شما
()1
هستند ،همانگونه که هستید ،بر شما حکومت میکنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

باید دانست که منظور خدای متعال از اینکه میفرماید « :اللیل لی» (شب از
آن من اســت) چیست؟ از این فرمایش معلوم میشود ،لحظات شب تاثیر فراوانی
در تحصیل کماالت دارد.
خداوند وقتی میخواهد از اوصاف اهل بهشــت بگوید ،میفرماید :آنها کسانی
هســتند که شــب را کم خوابیده و در ثلث آخر شب(سحر)مشــغول استغفارند.
(ذاریات۱۷ -و)۱۸
لذا معلوم میشود که در ذات «زمان» استعدادهایی نهفته است« ،المناسبات
الزمانیهًْ من ام المناســبات» ،مناسبات زمانی و آن مواقعی که باعث اعتالی نفس
انسان میشود ،در سیر و سکوت انسان یک اصل مهم محسوب میشوند.
باز خدای متعال خطاب به پیامبر عظیمالشان اسالم میفرماید :ای پیامبر! نماز
شب را برای تو واجب کردیم تا بار سنگینی را در آینده عهدهدار شوی.
دقت کنید ،خدای متعال به پیامبر(ص) میفرماید؛ اول برای نماز شب برخیز،
سپس در ادامه میفرماید :برای تو مسئولیتی بزرگ خواهیم داد(مزمل ،)5/یعنیای
پیامبر؛ موفقیت تو در این مســئولیت ،بستگی به این دارد که ارتباط تو با خدا در
دل شب چگونه باشد.
در ادامه میفرماید:ای پیامبر! قســمتی از شب را برای تهجد و شب زندهداری

برخیز ،سپس اضافه میکندَ :ع َسى أَن یَ ْب َعث َ
َک َربُّ َک َمقَا ًما َّم ْح ُمو ًدا (اسراء آیه  )۷۹امید
است خدای متعال تو را به مقام محمود برساند؛ مقامی که خدا آن را مورد تمجید
قرار میدهد.شایسته است که انسان در مورد این آیه از قرآن بسیار تدبر و فکر کند.

صفحه ۶
سهشنبه  ۲۴بهمن ۱۳۹۶
 ۲۶جمادیاالول  - ۱۴۳۹شماره ۲۱۸۴۳

و نیز میفرماید :و شما را به بوستانهایى درآورد که از زیر درختان آن
جویبارها روان است .در آن روز خدا پیامبر خود و کسانى را خوار نمىگرداند
که با او ایمان آورده بودند .در حالی که نورشان از پیشاپیش آنان و سمت
راستشان روان است ،مىگویند :پروردگارا! نور ما را براى ما کامل گردان! و
بر ما ببخشاى که تو بر هر چیز توانایى! (تحریم ،آیه )8
این نوری که در درون اهل بهشت است و همه فضای بهشت ایشان را
روشــن میکند ،همان نور اسالم ،قرآن و ایمان است که خدا بارها درباره
آن ســخن گفته است :و این گونه روحى از امر خودمان به سوى تو وحى
کردیم ،تو نمى دانستى کتاب چیست و نه ایمان کدام است؛ ولى آن را نورى
گردانیدیم که هر که از بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه مىنماییم
و براستى که تو به خوبى به راه راست هدایت مىکنى( .شوری ،آیه )52
در جایی دیگر نیز میفرماید :آیا کسى که مرده دل بود و به نور قرآن
زنــدهاش گردانیدیم و براى او نورى پدیــد آوردیم تا در پرتو آن در میان

مردم راه برود ،چون کســى اســت که گویى گرفتار در تاریکیهای کفر و
ن آمدنى نیســت؟! این گونه براى کافران آنچه
ضاللت اســت و از آن بیرو 
انجام مىدادند ،زینت داده شده است( .انعام ،آیه )122
همین کافران به سبب فقدان ایمان و اسالم و عدم بهرهگیری از نورانیت
قرآن ،فاقد نور بوده و در روز قیامت در تاریکی هســتند ،در حالی که در
کنارشان مومنانی از نور خودشان برخوردارند .کافران میفهمند که اینان
نوری دارند و گویی مانند نور دنیایی و آتش آن میتوان شعلهای برگرفت
ولــذا خواهان پرتوگیری از آن نور هســتند در حالی که چنین چیزی در
قیامت معنا ندارد .خدا میفرماید :آن روز مردان و زنان منافق به کســانى
که ایمان آوردهاند ،مىگویند :ما را مهلت دهید تا از نورتان اندکى برگیریم.
گفته مىشــود :باز پس برگردید و نورى درخواست کنید! آنگاه میان آنها
دیوارى زده مىشــود که آن را دروازهاى است که باطنش رحمت است و
ظاهرش روى به عذاب دارد( .حدید ،آیه )13

پرسش و پاسخ

شاخصهای کارآمدی ()۱

پرسش:
شــاخصهای کارآمدی یک نظام سیاسی و حکومتی کدام است و
چگونه میتوان کارآمدی آن را ارزیابی کرد؟
پاسخ:
یکی از بزرگترین چالشهای نظام جمهوری اســامی از بدو شکلگیری و
پیروزی آن تاکنون ،چالش کارآمدی نظام در ارتباط با رقیب و دشمن خود یعنی
نظام لیبرال دموکراسی است .مردمساالری دینی الگویی جدید در نظام دو قطبی
حاکم بر جهان بود که نه الگوی غرب را پذیرفته بود و نه الگوی شرق را با پیروزی
معجزهآسای انقالب اسالمی عمود خیمه نظام کمونیستی و سوسیالیستی شرق
فروریخت و مشخص شد که دین نه تنها افیون تودهها نیست بلکه میتواند موج
خروشانی را علیه ظلم و استبداد و استثمار و استعمار بهوجود آورد .با فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی تنها رقیب در صحنه نظام لیبرال دمکراسی غرب باقی ماند
که عمود خیمه آن به شــدت متزلزل شده است ،زیرا دین و آموزههای وحیانی
از ســاحت فردی به ساحت اجتماعی و حکومتی آمد ،و ادعای آنان که دین در
عرصه سیاسی و حکومتی ناکارآمد است و نباید وارد عرصه سیاست و حکومت
شود را به شدت مخدوش کرده بنابراین کارآمدی دین و مردم ساالری دینی به
حولوقوه الهی عمود خیمه نظام لیبرال دمکراسی را فرو خواهد ریخت .بهطور
کلی کارآمدی معطوف به بقا و پایداری نظامهای سیاسی و حکومتی است ،که
انشاءا ...نظام جمهوری اسالمی با اثبات کارآمدی خود ،زمینهساز ظهور منجی
عالم بشریت امام زمان (عج) و سرنگونی نظامهای غیرالهی خواهد گردید.

مفهوم کارآمدی

کارآمــدی از نظر لغــوی به معنــای «مفید بودن»« ،خدمــت کردن»،
«بهکارآمدن» درخور بودن آمده اســت( .لغتنامه دهخدا ،ماده کارآمد) اما از
نظر اصطالحی آنچه بیشــتر کاربرد دارد ،اصالحاتی نظیر اثربخشی و کارآیی
اســت که در علــوم فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریت ،علوم سیاســی و
رشتههای وابسته مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین کارآمدی مفهومی است
که محورهای زیر را دربردارد:
 -1معطوف به حفظ موجودیت و استحکامیافتگی عوامل است و در نتیجه
پایداری آنها را تضمین میکند.
 -2معطوف به تحقق اهداف از پیش تعیین شده برای عوامل است.
 -3بــه توانایی عوامل درانطباق با شــرایط جدید و در نتیجه آن ،وظایف
جدید مربوط است.
 -4به توانایی و موفقیت عوامل در تحقق انتظارات از آنها مرتبط است .زیرا
کارآمدی عالوه برآنکه ،مقوله عینی و ابزاری است ،در عین حال تا حدی مقوله
ذهنی و هنجاری نیز میباشد.
 -5تحصیل رضایت شــهروندان و دیگر کســانی را که انتظارشان متوجه
سیستم است و سیستم موظف به برآوردن آنها است.

کارآمدی الیههای مختلف نظام

کارآمدی هر نظام سیاسی و حکومتی در چهار سطح و الیه سنجیده میشود!
ن و مقررات  -3کارگزاران و
 -1ایدهها ،آرمانها و باورها  -2ساختارها و قوانی 
مجریان  -4رفتارها و تاثیرات
 -1کارآمدی ایدهها ،آرمانها و باورها
هرنظام سیاسی و حکومتی مبتنی بر یک سلسله بنیانهای نظری است که
در حکم علت پیدایش یا اندیشه بنیادین تاسیس دولتها به شمار میروند و ریشه
در باورها ،ارزشهای بنیادین ،آرمانها ،منافع ،ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی و....
ی و باورها شامل مجموعه ایدهها و اندیشههای
آن دارد .به طور مشخص بعد آرمان 
ی نظری اداره جامعه توسط نظام حاکم است.
حاکمیت ،تئوریها و سازوکارها 
که با تعابیر مختلفی همچون «ایدئولوژی»« ،قواعد و نظریات تشــکیلدهنده
حاکمیت»  ،و حتی «هویت ملی» از آن تعبیر شــده است .بنابراین بنیانهای
نظری و تئوریک میتوانند مبنای شــکلگیری و تاسیس دولتها قرار گیرند
که ایدهها ،آرمانها و باورهای حاکمیت عمل سیاسی دولت را به نوعی تعیین
و هدایت میکند و به آن الهام میبخشــد .بر این اساس مهمترین ضابطهها و
شاخصهای کارآمدی نظامهای سیاسی و حکومتی در سطح آرمانها و باورها
عبارتند از :الف) معضل گشایی ب) بنبستشکنی ج) افق گشایی
ادامه دارد

عاقبت عبودیت دنیا
پوچی و توقف سالک است!

(بدان ای سالک راه خدا!) عبودیت به معنای «وابستگی» است ،و اگر کسی
عبد دنیا شــود ،به اسارت دنیا میرود و به آن وابسته میگردد .یعنی هم از نظر
درونی ،نسبت به مادیات خضوع نام نشان میدهد و هم از نظر بیرونی ،از شهوت
و غضب خویش اطاعت میکند ،زیرا عبودیت مرکب از خضوع تام قلبی و اطاعت
اعضا و جوارح است (از طرفی) عبودیت دنیا موجب توقف میشود و برای انسان
حالت ایستایی بوجود میآورد .یعنی دلبستگی به مظاهر مادیت ،موجب میشود
که انسان متوقف شده و در نهایت پوچ و بیارزش شود ،اما عبودیت اهلل تعالی دقیقا
()1
برعکس است (و سیری نامحدود و الیتناهی را به سوی خدا دنبال میکند)
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